Főszerkesztő:
Radnóti Katalin
Szerkesztőbizottság:
Barnaföldi Gergely Gábor
Cserháti András
Czibolya László
Hadnagy Lajos
Kocsis Gábor
Neubauer István
Nős Bálint
Pázmándi Tamás
Radnóti Katalin
Yamaji Bogdán
Szerkesztőség:
Postacím:
Magyar Nukleáris Társaság
Somfai Barbara titkár
MTA EK
1525 Budapest Pf. 49.
Telefon: 36-1-392-2222/3445
Fax: 36-1-395-9293
e-mail:
szerkeszto@nuklearis.hu
foszerkeszto@nuklearis.hu
Olvasószerkesztő:
Szabó Ágota
Technikai szerkesztő:
Horváth András
Címlapkép:
Nukleon VII/4
176

Tartalom

171

Radnóti Katalin
Götz Irén Róna Erzsébet munkássága

172

Nagy Mária
A röntgenfluoreszencia-analízis elvi alapjai

173

Varga János
60 évvel ezelőtt zajlott a 110 éve született OPPENHEIMER meghallgatása
A Teller-Oppenheimer kapcsolat

174

Trampus Péter
A paksi reaktortartályok állapotának értékelése a belga reaktortartályok
falában talált folytonossági hiányok tükrében

175

Kis Dániel Péter
Magfizikai folyamatok intenzív lézertérben I.

176

Hegyi György, Hordósy Gábor, Keresztúri András, Maráczy Csaba
A ZR-6 kritikus rendszer méréseinek felhasználása transzport kódok
tesztelésére

Kiadja a
Magyar Nukleáris Társaság
Felelős kiadó:
Hózer Zoltán
Hirdetésfelvétel:
hirdetes@nuklearis.hu
ISSN: 1789-9613
A kiadó nem vállal felelősséget a cikkekben megjelentekért

Abstracts

171

Katalin Radnóti
Irén Götz and Erzsébet Róna
In my article I am going to present two little known women of science, Irén Götz and Erzsébet Róna, because I
consider it important to become acquainted with their work. Irén Götz worked in the nuclear field only for a short
time, whereas Erzsébet Róna did so throughout seven decades. She worked together with György Hevesy, Iréne
Curie, Otto Hahn, and she was an associate at the Institute for Radium Research in Vienna for years, before she
emigrated to the US, where she also participated in the preparation of the atomic bomb.
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Mária Nagy
The theoretical foundations of X-ray Fluorescence Analysis
The procedure called X-ray Fluorescence Analysis (XRF) is a widely used nuclear analytical method today, which is
suitable both for qualitative and for quantitative analyis. Thus it can be determined, which elements build up the
investigated sample; as well as in what concentration the sample contains the components. In the present work the
physical basis of the procedure is briefly outlined, and then a few concrete investigations are presented. The goal is
to provide fellow teachers with such examples of the application of knowledge in nuclear physics, which they can
analyse together with their students in advanced level optional classes.
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János Varga
Oppenheimer was tried 60 years ago The Teller-Oppenheimer relationship
In America 110 years ago, in April 22nd 1904, was born theoretical physicist J. Robert Oppenheimer, who became
one of the Manhattan Project leaders. During the Second World War his team created the two atomic bombs that
destroyed Hiroshima and Nagasaki to the ground. This work has been recognized as America's national hero, to be
convicted soon after and maintain application security risks. That was just 60 years ago against the famous trial
(Oppenheimer affair), which wanted to make him a traitor. The Hungarian-born nuclear physicist, Edward Teller,
was the material witness of this lawsuit. How do we see this event today, and the two scientists’ relationship? The
article attempts to answer this not easy question.
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Péter Trampus
Evaluation of the status of Paks reactor pressure vessels in view of the flaws detected in Belgian reactor pressure
vessels’ wall
Evaluation of the status of Paks reactor pressure vessels in view of the flaws detected in Belgian reactor pressure
vessels’ wall. In the article the non-destructive testing (NDT) applied for the reactor pressure vessels at Paks NPP
and the capability of the testing is presented. Then the inspection results are summarized and, on this basis, the
status of the reactor pressure vessels is evaluated. The author’s conclusion is that the possibility for existence of
flaws at the Paks reactor pressure vessel walls similarly those which were detected at the Belgian Doel 3 and
Tihange 2 vessels can most likely be excluded. The NDT method and technique applied at Paks vessels are suitable
for detecting laminar flaws.The inspections performed until now showed no indications similar to the indications
detected in the Belgian reactor pressure vessels.

A kiadó nem vállal felelősséget a cikkekben megjelentekért
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Dániel Péter Kis
Nuclear processes in intense laser field I.
Present article deals with the super-intense few-cycle laser pulse-induced internal conversion process. The general
form of the internal conversion coefficient (ICC) is explained for the electric transition of nuclei, then the ICC is
discussed in detail in case of 99mTc isomer and it is determined numerically for other isomers.
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György Hegyi, Gábor Hordósy, András Keresztúri, Csaba Maráczy
Validation of transport codes by using of experiments performed at the ZR-6 critical reactor
The accuracy of the measurements performed at the ZR-6 critical system, their simulations carried out at various
institutions and some methodological studies demonstrate that the data obtained in these experiments is suitable for
studying the accuracy of the fine mesh diffusion or more developed algorithms. These experiments are also parts of
the validation database of the stationary KARATE-440 code system developed by the Centre for Energy Research,f
Hungarian Academy of Science (the former KFKI AEKI). From 2008 comparative calculations based on the data set
have been done by using the APOLLO code in the frame of the European Union NURESIM program. This article
briefly describes the experiments used in the comparative analysis and their simulations. The KARATE calculations
are based on ENDF/B –VI nuclear physics data, while the French Code uses the JEF 2.2 database.
The MCNP calculations are performed to show the effect of different databases to the accuracy of the simulations.
Our results are compared with other data from literature as well.
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Götz Irén és Róna Erzsébet munkássága
Radnóti Katalin
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Írásomban két, hazánkban kevésbé ismert tudósasszonyt mutatok be, Götz Irént és Róna Erzsébetet, mivel fontosnak gondolom
munkásságuk megismerését. Götz Irén csak rövid ideig dolgozott a nukleáris témában, Róna Erzsébet viszont hét évtizeden
keresztül. Együtt dolgozott Hevesy Györggyel, Iréne Curie-vel, Otto Hahnnal, a Bécsi Rádiumintézet munkatársa volt hosszú
éveken keresztül, majd kivándorolt az USA-ba, ahol részt vett az atombomba előállításban is.

Götz Irén munkássága
Götz Irén Júlia (Magyaróvár, 1889 – Ufa, 1941) (1. ábra)
gimnáziumi tanulmányait a Veres Pálné utcában lévő
budapesti nőgimnáziumban végezte, ahol kiváló tanárai
voltak, akik gondozták tehetségét. Később fizikát,
matematikát, kémiát és filozófiát hallgatott a budapesti
tudományegyetemen. Kémiában Lengyel Béla, matematikában Beke Manó tanítványa volt. Itt ismerkedett meg későbbi
férjével, Dienes Lászlóval, aki bevonta a Szabó Ervin baloldali
köréhez tartozó Galilei-kör munkájába. Már egyetemista
korában igen tájékozott volt a radioaktivitás témakörében, jól
ismerte Rutherford és a Curie-házaspár munkáját.

1. ábra: Götz Irén Júlia fényképe
Saját doktori értekezésének [1] megvédést követően alkalma
volt Madame Curie laboratóriumában, Párizsban posztgraduális tanulmányokat folytatnia, 1911–1912-ben. Ott a rádium βsugárzásával foglalkozott. A témáról írt publikációra [2]
többen, pl. Soddy is hivatkoztak. A hazai szakirodalomban
azonban nem található semmiféle utalás. Götz Irén szépen
induló nukleáris témakörbe eső kutatásai lehetőségek híján
be is fejeződtek, mivel nem sikerült bejutnia az egyetemi
laboratóriumba. További munkássága a kémia más területére
estek.
1913-tól az Állatélettani Kísérleti Állomás munkatársa volt,
melyet Tangl Ferenc vezetett, s itt végzett kutatási eredményei egy részét Gróh Gyulával együtt publikálta. Ebben az
évben kötött házasságot Dienes Lászlóval, akivel 1938-ig élt
együtt. Három leánygyermekük született. A Tanácsköztársa-
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ság alatt egyetemi katedrát kapott (1919. ápr. 10.) és elméleti
kémia előadásokat tartott heti 3 órában. Ő volt az első nő, aki
hazánkban egyetemen adott elő [3] [4] [5] [6].
A Tanácsköztársaság bukása után bujkálnia kellett. Férje
Bécsbe tudott szökni, ellenben ő kénytelen volt Pesten
maradni, hogy megszülje második gyermeküket, majd a
gyerekekkel Mosonmagyaróvárra ment családjához. Itt
azonban felfedezték, és 1920. márciusban letartóztatták, majd
Madzsar József segítségével illegálisan elhagyta gyerekeivel
az országot. Csatlakozott férjéhez Bécsben, de nem tudtak
egzisztenciát teremteni, ezért 1920 őszétől Bukarestbe
mentek, innen pedig Kolozsvárra. 1922-től 1928-ig a
kolozsvári egyetem gyógyszertani intézetének adjunktusa,
majd docense volt, ahol gyógyszer és élelmiszer kémiát adott
elő. 1925-től az orvosi karon is előadott orvosi fizikai
ismereteket. Itt született meg harmadik gyermeke. Ekkor írt
tanulmányai részben a Korunkban jelentek meg. A román
vasgárdisták elől családjával együtt menekülni kényszerült, s
Berlinben, majd 1931 telén Moszkvában telepedett le, ahol
1938-ig a Nitrogén Kutató Intézet tudományos munkatársa,
később osztályvezetője volt. 1941 őszén hamis vádak alapján
letartóztatták, de rövidesen felmentették. A börtönben
szerzett tífuszban halt meg [7] [8]. 2007 végén, Mosonmagyaróváron utcát neveztek el róla.

Götz Irén doktori értekezése
Götz Irén doktori értekezésének témája a rádiumemanáció
kvantitatív meghatározása volt [1].
Dolgozatában írt a radioaktív bomlási sorokról és a háromféle
emanációról (rádium, tórium, aktínium). Fontos észrevétele
volt az, hogy a bomlások során „egyensúlyi állapot
következett be”. Ennek beállása után követte az exponenciális
csökkenést. Mérései kiértékelésénél utalt arra, hogy az
átalakulási termékek lerakódnak, erre használták akkoriban
azt a kifejezést, hogy „indukálja a készüléket”. Azért
választotta az emanáció vizsgálatát, mivel mint gázt könnyű
felfogni.
Idézet a dolgozatból:
„Ha a rádiumemanáczióval kevert levegő elektromos vezetőképességét mérjük, azt tapasztaljuk, hogy a vezetőképesség, az
emanácziónak a készülékbe bocsátásától kezdve, eleinte rohamosan,
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később lassabban nő, körülbelül három óra múlva eléri maximumát,
majd csökkenni kezd. E jelenségnek oka, Rutherford és Soddy
elmélete alapján, hogy a rádiumemanáczió, miközben a levegőt
vezetővé tevő sugarait kilöveli, lassan bomlik, bomlásának termékei
azonban szintén rádioaktivek, ezek eleinte szaporodnak, majd a
rádiumemanáczióval egyensúlyba kerülnek, s végül vele együtt
fogynak. A rádioaktivitás nagyságának mértékéül ma leginkább az
általa vezetővé tett levegő továbbította elektromos mennyiséget
használjuk fel, illetve abból következtetünk a jelenlevő rádioaktív
test mennyiségére.”
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emanációnak, illetve a rádium ABC-nek átalakulási
együtthatói, α, β, γ és μ állandók, melyeknek nagyságát
α = 2,37, β = 1,37, γ = 0,57, μ = 0,438-nak találták, a C
konstans pedig így írható:

1

C
3

2
4

2

.
4

1. táblázat A rádium átalakulási termékei
Az átalakulási
termék neve:

Milyen
sugarakat
lövel ki:

Bomlásának
félideje:

Az -sugarak
hatástávola:

Rádiumemanáczió

α,

3,8 nap

4,2 cm

„

A

α,

3 percz

4,8 cm

„

B

?

28 percz

-

„

C

α, β, γ

20 percz

7 cm

„

D

?

40 év

-

„

E

β, γ

6 nap

-

„

F

α,

143 nap

-

Az 1. táblázatban mai tudásunk alapján az 238-urán izotóp
sorozatának tagjai láthatók, melyet urán – rádium sorozatnak
neveznek. A táblázatban említett izotópok mai jelölése és
felezési idejük:
Radon 222-es izotóp

3,8 nap a felezési ideje

Polónium 218-as izotóp

3 perc

Ólom 214-es izotóp

27 perc

Bizmut 214-es izotóp

20 perc

Ólom 210-es izotóp

22 év

Bizmut 210-es izotóp

5 nap

Polónium 210-es izotóp

139 nap

Kimaradt a sorból a polónium 214-es tömegszámú izotópja,
melynek felezési ideje 10-4 s.
A sorozat végterméke az ólom 206-os izotópja. A szerző a
táblázat utolsó oszlopában az -részecskék energiája helyett a
már említett hatótávolságot adja meg, ahogy az a kor szokása
volt. Az ólom 210-es izotópja kicsit később Hevesy György
életében játszott jelentős szerepet, de erről Götz Irén még
semmit nem tudhatott.
Mérte, majd ábrázolta a vezetőképességet az idő
függvényében, melyre a saját elméleti számításaiból kapott
görbét is felrajzolta (2. ábra). Látható, hogy Götz Irén
elméletét jól alátámasztják saját tapasztalatai. A másik görbe,
melyhez nem tartoznak mérési eredményeket jelentő pontok,
az addig alkalmazott Curie-Danne közelítő formula alapján
került ábrázolásra:

Jt
Jo

t

e

2

t

4

C e

4

t

3

C e4

ahol J0 a levegő vezetőképessége kezdetben, Jt pedig annak a
tetszőleges időben észlelt nagysága, λ1 λ 2 λ3 λ4 a rádium-
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2. ábra: Götz Irén mérései. A vezetőképesség-idő függvények
Götz Irén dolgozatát, munkáját nagyon magas színvonalúnak
tartották a kortársak, és mai szemmel nézve is annak
mondható. Világosan értette, hogy a mérést akkor célszerű
elvégezni, amikor már beállt a radioaktív egyensúly. Kísérleti
kutatást végzett, de komoly elméleti háttérrel, eredményeinek matematikai megfogalmazásával, és ez nagyon
imponáló volt. Disszertációját és eredményeit Weszelszky
Gyula ismerteti [9], akinek laboratóriumában Götz Irén a
munkáját végezte.
Weszelszky Gyula (Szlatina, 1872. május 10. – Budapest, 1940.
június 20.) 1895-ben gyógyszerészmesteri oklevelet kapott,
1918-ban a Budapesti Egyetem Radiológiai Intézetének
(Radiológiai Állomásának) vezetésével bízták meg.
Kutatásainak nagy része a radioaktivitás körébe tartozik.
Saját fejlesztésű emanációmérő módszerével a forrásvizek
radon tartalmát vizsgálta. Ezt a készüléket használta Götz
Irén is mérései során.
Götz Irén 1911-es doktori vizsgájának szóbeli kérdése a
következő volt: „a rádioactivitás története, a mérési
módszerek kritikai ismertetése, a rádioactivitás chemiai
jelentősége”. Főtárgy a kémia volt, melléktárgyai a
matematika és a kísérleti fizika.

Róna Erzsébet munkássága
Róna Erzsébet (Budapest, 1890 – Oak Ridge, USA, 1981) (3.
ábra) Budapesten végezte tanulmányait a Tudományegyetemen. Már másodéves korában az Állatorvosi Főiskola kémiai
laboratóriumában dolgozott önkéntesként. Doktori értekezése (Róna, 1912) teljes mértékben kémiai témájú, címe: A bróm
és az egyértékű telített aliphás alkoholok (33 oldal), amit
Bugarszkynál csinált. Később a III. számú kémiai intézetben
végezte kísérleteit Buchböck Gusztáv vezetése alatt. További
munkássága
azonban
teljes
mértékben
nukleáris
témakörökhöz kapcsolódott.
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Tanulmányai befejezése után Kasimir Fajansnál (Varsó, 1887.
május 27. – Ann Arbor, Michigan, 1975. május 18.) dolgozott
Karlsruhe-ben abban az időben, amikor Fajans bejelentette az
(akkor még plejádoknak nevezett) izotópok felfedezését.
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seket levonni a különböző bomlási sorokban elfoglalt
helyükre vonatkozóan, és választ kapni arra a kérdésre, hogy
hol lehet az elágazás.
Hevesy György javaslatára Róna Erzsébet az UY-t (mely a
tórium 231-es tömegszámú izotópja) akarta előállítani
elkülönítve az UX-től, (mely a tórium 234-es tömegszámú
izotópja).
Az elkülönítés sikerült, melyet a különböző felezési idők
ismeretében tudott megtenni.

3. ábra: Róna Erzsébet fényképe
Fajans lengyel származású fizikokémikus, aki 1911-től 1917-ig
Németországban
a
karlsruhei
Műszaki
Akadémia
munkatársa volt. 1917-től a müncheni Fizikai Kémia
Intézetben dolgozott, ahol docensként kezdte, majd az intézet
igazgatója lett. 1936-tól egészen 1956-os nyugdíjba vonulásáig
az Ann Arbor-i Michigani Egyetem professzora volt. A brit
Frederick Soddyval egyidejűleg fedezte fel az ún. SoddyFajans-féle eltolódási szabályt.
Róna Erzsébetre visszatérve, az első világháború előtt és alatt
Budapesten dolgozott. A radioaktivitás terén kifejtett
kutatásait követően Tangl Ferenc kérésére orvosok részére
kémiai jellegű kurzusok vezetésében is részt vett a Budapesti
Egyetem
hallgatói
számára,
amint
az
saját
visszaemlékezéseiben olvasható [10]. Ez afféle tanársegédi
munkakör lehetett. Ennek az az érdekessége, hogy ezek
szerint ő az első nő Magyarországon, aki egyetemen
hallgatókkal foglalkozott, ha nem is rendszeres előadásokat
tartott, mint Götz Irén.
Korábbi írásunkban már szóltunk Róna Erzsébet első, 1914ben megjelent cikkéről, melyben két tórium izotóp
elkülönítéséről írt [11] [12].
Róna Erzsébet első publikációja 1914-ben, 24 éves korában
jelent meg, és ebben az urán bomlási sorozatának vizsgálati
eredményeit közli [13]. Cikkében leírja, hogy az urán kibocsát
egy -részecskét, majd ezt két -sugárzás követi, és ismét
urán keletkezik. Az egyik köztes termék a még akkor
ismeretlen protaktínium, melyet Lise Meitner (1878–1968) és
Otto Hahn (1879 - 1968) csak 1917-ben fedeztek fel, de tudták,
hogy léteznie kell, és Róna Erzsébet utalt is rá. Rámutatott
arra, hogy a tórium bomlási sorában szintén megfigyelhető
egy ehhez hasonló folyamat. A keletkezett anyag mégsem
teljesen azonos az eredeti kiindulási anyaggal (mivel négy
egységgel könnyebb izotóp keletkezik az átalakulás során).
Cikkében a következőképp írja le a folyamatot: UI
UXI
UXII
UII. (Az egyes tagok a bomlási sor ismeretében
azonosíthatók.)
Mai jelöléseinkkel a következőképp írjuk le a folyamatot:
238
92 U

90Th

234

91Pa

234

92U

234

Hipotézise az volt, hogy az urán bomlási sora valahol
elágazik. Az urán esetében sokféle bomlási termék keletkezik,
melyekre a felezési idők alapján következtettek. Ezeket a
termékeket kémiailag is megpróbálták azonosítani,
előállítani, majd figyelve további bomlásukat következteté-
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Az, hogy az uránnak kétféle sorozata van, és a keresett UY a
másik sorozatnak a tagja, az urán 235-ös tömegszámú
izotópjából keletkezik α-bomlással, nem volt még világos
abban az időben, mivel ezt az uránizotópot még akkor nem
ismerték (csak 1935-ben fedezték fel tömegspektroszkóppal).
Tehát a kiindulási hipotézis nem bizonyult helyesnek, de azt
abban az időben még nem lehetett tudni. Azt hitték, hogy a
sorozat már az uránnál (UI) elágazik, és két irányban
folytatódik, mivel több példát is ismertek az elágazásra
(analógiás gondolkozás). Ezek a következők: RaC, a ThC és
az ActC, amelyek mind különböző tömegszámú bizmut
izotópok, és három különböző sorozathoz tartoznak, amint az
az eredeti jelölésekből is látható. (A bizmut 214, 212 és 211
tömegszámú izotópjai.)
Róna Erzsébet furcsának tartotta azt, hogy mindkét esetben
α-bomlás történne. Említett cikkében a következőt írta:
„Ezen sorozat szokatlannak tünik fel, hogy az urán mindkét
elágazása αlfa átalakulás eredménye, eddig ilyen esetet nem
ismertünk és azt hittük, hogy elágazások csak úgy jöhetnek létre,
hogy az atomok egy része αlfa részt, a másika β részt lövel ki.”
Azt is jól sejtette meg Róna Erzsébet, hogy az UY
„valószínűleg a thorium-plejádhoz tartozik”, vagyis mai
fogalmainkat használva a tórium egyik izotópja. Cikkében
javasolta, hogy meg kellene határozni az atomsúlyát (hiszen
ezt az adatot használták abban az időben a kémiai elemek
azonosításához), melyet 230-nak gondolt a 231 helyett [5].
Az urán 238-as bomlási sorában még egyszer megjelenik a
tórium egy másik, hosszú felezési idejű (80 000 év) izotópja,
amit külön elemnek hittek sokáig és ioniumnak neveztek,
tömegszáma 230. Erre az „elemre” is utalt cikkének
bevezetőjében, valamint a protaktíniumra, ami az aktínium
bomlási sorában van, amelyből az aktínium keletkezik. Ennek
kiinduló izotópja az urán 235-ös tömegszámú izotópja,
melyet ma már tudunk.
1915-ben Hevesy Györggyel közös kísérleti munkákról
beszámoló cikket jelentettek meg a nyomjelzéses technika egy
konkrét alkalmazásáról [14]. Kimutatták, hogy a szilárd és a
folyadékfázis
közötti
atomkicserélődést
jól
lehet
tanulmányozni, ha az ólmot a radioaktív ThB-vel, mint
indikátorral keverik össze. A ThB valójában nem más, mint
az ólom egyik β bomló izotópja, mely a tórium bomlási
sorának tagja és 10,6 óra a felezési ideje. (Ez nem azonos a
híres RaD-vel, mely a nyomjelzés ötletét adta Hevesynek,
mert az az urán 238-as izotóp bomlási sorának tagja, és 22 év
a felezési ideje.) Kérdéses, hogy a kísérleti munkát valóban
ketten végezték-e, ugyanis Hevesy akkor Nagytétényben
szolgált, mint katona.
Egy 1917-es cikkében a rádiumemanáció diffúzióállandóját
határozta meg, majd kiszámította a rádium atomátmérőjét.
Erre a témára is Hevesy György hívta fel a figyelmét, mivel a
korábbi mérések szerint az túl nagynak, 40×10-8 cm-nek
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adódott, ami egy összetett molekula mérettartománya. Róna
Erzsébet 1,75×10-8 cm értéket kapott, mely már reálisabb
eredmény [15]. Eredményeinek megerősítése is hamar
megtörtént, mivel éppen abban az időben egy svéd kutatónő,
Eva Ramstead is ezt az értéket kapta. Róna Erzsébet évekkel
később találkozott is vele Stockholmban [16].
Cikkének bevezetőjében leírta, hogy -mivel nemesgázatomról
van szó- nincs hidrátburka. A radioaktív gáz mennyiségét
elektroszkópos módszerrel határozta meg. A leírás alapján
azt mondhatjuk, hogy valószínűleg a Weszelszky Gyula által
kifejlesztett készüléket használhatta, továbbá mérési
módszerként pedig a Götz Irén által kifejlesztett módszert,
miszerint a „leolvasásokat az emanáczió bevitele után 3,5 órával
eszközöltem”. Folyadékként vizet, etilalkoholt, benzolt és
toluolt használt.
A Tanácsköztársaság leverése után, az úgynevezett
fehérterror miatt Róna Erzsébet Berlinbe ment, és Otto Hahn
mellett dolgozott. Majd Stefan Meyer (4. ábra) meghívására
1924-től a bécsi Rádium Intézetben folytatta munkáját, ahol
hamarosan komoly elismerést vívott ki magának (5. ábra).
Az Intézet megbízásából Iréne Curie munkatársaként is
tevékenykedett Párizsban, a Curie Intézetben. Polóniumot
állított elő, melyet aztán a Bécsi Intézet kapott meg kutatási
célokra. Eközben a helyszínen élte át az első mesterséges
radioaktív elem felfedezését, amiért a Joliot-Curie házaspár
Nobel díjat kapott.
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Ausztria 1938-as annektálása után a zsidó származású
tudósok, így Róna Erzsébet is, elhagyták az intézetet. Előbb
Cambridge-be, majd Oslóba ment. Itt találkozott Otto
Hahnnal, aki elmondta neki a maghasadás felfedezését,
melyet Lisa Meitner magyarázott meg. Innen még hazajött
Magyarországra, majd Amerikába ment 1941-ben. További
pályafutása ott folytatódott, ahol szintén komoly tekintélyű
tudós lett. A Manhattan projektben is részt vett, polónium
előállítása volt a feladata. Oak Ridge-ben dolgozott, tanított,
majd később Miamiban lett professzor.

6. ábra: A Róna Erzsébet által tervezett alfa sugárzást mérő
készülék

4. ábra: Stefan Meyer (1872 – 1949)

7. ábra: Róna Erzsébet által az aktiváláshoz használt tégelyek
A tengervíz összetételének meghatározásával foglalkozott az
aktivációs analízis módszerének felhasználásával. Később
visszatért Oak Ridge-be, ahol megírta sok személyes
élményét, mely összefonódott a nukleáris tudomány
fejlődésével, alakulásával. A könyv 1978-ban jelent meg.
Elismertségét jelzi a róla megjelent nekrológ [17]. Az Oak
Ridge-ben felállított múzeum több személyes eszközét is őrzi
(6. és 7. ábra) [18].

Összefoglalás

5. ábra: A bécsi Rádium Intézetben. Róna Erzsébet középen ül
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Cikkemben két magyar asszony találkozását vázoltam fel a
nukleáris technikával. Bepillantást nyertünk érdekes és
izgalmas életük alakulásába, melynek hátterét a 20. századi
történelmi események szolgáltatták.
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A röntgenfluoreszcencia-analízis elvi alapjai
Nagy Mária
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

A röntgenfluoreszcencia-analízisnek (RFA) nevezett eljárás egy napjainkban széleskörűen alkalmazott nukleáris analitikai
módszer, mely minőségi és mennyiségi analízisre egyaránt alkalmas. Azaz megmondható, hogy a vizsgált minta milyen
elemekből áll, s milyen koncentrációban tartalmazza az egyes komponenseket. Jelen írásban röviden vázolásra kerülnek az
eljárás fizikai alapjai, majd néhány konkrét vizsgálat bemutatása következik. Jelen írás fő célkitűzése az, hogy a tanárkollégák
számára az atomfizikai ismeretek alkalmazására olyan példák álljanak rendelkezésre, melyeket fakultációs órákon elemezhetnek
tanítványaikkal.

fotonjainak energiája az atomra jellemző, rendszámának négyzetével
arányos érték.

Bevezetés
Az RFA roncsolás-mentes atomfizikai
módszer, mely azt eredményezi, hogy

anyagvizsgálati

az eljárás semmilyen nyomot nem hagy az anyagon;
a minta nem válik radioaktívvá;
a vizsgálandó anyagot alkotó atomoknak mindössze a
belső elektronhéjain történik átmeneti (10-15 s) változás,
tehát kémiai állapottól függetlenül használható;
a mérés többször is elvégezhető, amivel a pontosságot
növelni lehet, illetve új szempontok szerint másképpen is
végre lehet hajtani (ez a kémiai módszereknél nem lehetséges,
hiszen ott a vizsgálandó anyag egy részét reakcióba kell léptetni,
tehát a minta egy része „megsemmisül”). [2]
Az írásban bemutatásra kerül néhány, az eljárás segítségével
végzett vizsgálat, mint:
ismert és ismeretlen összetételű minták alkotóelemeinek
meghatározása;
ékszerek összetételének elemezése (fehérarany és arany
fülbevaló);
mennyiségi analízis elvégzése, melyek során kiderül adott
minták egy elemre vonatkoztatott mennyisége, nevezetesen
levélminták ólomtartalma;
Moseley - törvényének alátámasztása mérések segítségével.

Az RFA mérés elmélete
Az RFA-módszer lényege, hogy a mérés elvégzése során az
atom egyik belső héján lévő elektront röntgensugárzás (vagy
gamma-sugárzás) segítségével eltávolítjuk. Mivel azonban a
természeti rendszerek az energiaminimumra törekszenek, a
kiütött elektron helyére „be fog ugrani” egy elektron egy
magasabb energiaszintű (külsőbb) héjról.
Az
átmenet
során
elektromágneses
sugárzás,
röntgensugárzás keletkezik, melynek energiája a 2 héj
energiaszint-különbségének felel meg. A kisugárzott foton
energiája a besugárzott anyagra jellemző érték, így a módszer
alkalmas anyagok azonosítására. A sugárzás frekvenciája,

Kontakt: mmmiramm@gmail.com
© Magyar Nukleáris Társaság, 2014

A sugárzás energiájából nemcsak az határozható meg, hogy
az anyagminta milyen összetevőkből áll, hanem a pontos
anyagi összetétel, azaz az egyes komponensek koncentrációja is
megadható. Ez a kisugárzott energia intenzitás-eloszlásából
származtatható. A gyakorlatban azonban ezt a meghatározást
több tényező nehezíti, melyek rontják a mérés pontosságát:
Felléphet Auger - effektus a gerjesztés során: A legbelső
elektron kiütése után az elektronfelhő nemcsak röntgen
fotonok kibocsátásával tud kisebb energiájú állapotba
kerülni, hanem külső elektronpályákról történő elektron
kibocsátással is. [1] Ez relatíve nagyobb eséllyel következik
be nagyobb rendszámú atomoknál, az elektronok között
lévő nagyobb taszítás mellett. Nagy rendszám esetében
többszörösen ionizált atom maradhat vissza.
A gerjesztő sugárzás más elektronokat is „kiüthet”
fotoeffektussal az atomból.
A mátrixhatás érvényes: Itt a mátrix maga az összetett
anyagminta. Erre igaz, hogy egy adott vizsgált elemnél (tehát
adott energia esetében) a mérés eredménye a mintát alkotó,
körülötte lévő többi elemtől is függ (ezek rendszáma és
koncentrációja befolyásoló tényező). Így általában azonos
koncentráció nagyobb átlagrendszámú környezetben
kisebb
intenzitáshoz
vezet,
mint
kisebb
átlagrendszámúban. [2]
Van belső gerjesztés: A nagyobb rendszámú atomok által
kibocsátott karakterisztikus röntgensugárzás gerjesztheti a
kisebb rendszámú atomok elektronjait. Ez elrontja az
intenzitás-eloszlás mérését.
A mérések pontossága javítható relatív mérésekkel és a mérés
többszöri elvégzésével.

A mérési összeállítás
A mérési elrendezés vázlatos rajza alább látható (1. ábra).
A minta egy vékony fóliára helyezve kerül a sugárzó 241Am
forrás fölé, ami az ábrán látható alakban alatta helyezkedik el.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2014. augusztus 21.
2014. szeptember 5.
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A forrás aktivitása 0,1 Ci = 3,7 GBq, és kb. 60 keV energiájú
fotonokat bocsát ki.
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2.) Ez az impulzus viszont elég kicsi, ezért szükséges a jelet
feszültséggé konvertálni és erősíteni.
3.) A kimenő jel egy analizátorba jut, mely az
energiaértékeket csatornákra osztja, esetünkben 1024
csatornára; az impulzusokat pedig beütésszámként
rögzíti. Ezek az értékek lesznek azok, amiket a számítógép
adatként elment.
A mérés vezérlése számítógéppel zajlik, azzal állítható be a
mérési idő, indítható el, és állítható le a mérés.
Mivel sugárveszélyes mérésről van szó, ezért a
laborgyakorlat során be kell tartani az ide vonatkozó
óvintézkedéseket.
A teljes mérési elrendezés (1. ábra) vastag ólomlemez és
ólomüveg mögött van elhelyezve. A sugárforrás
környékére kizárólag az üvegen keresztül szabad nézni,
hogy véletlenül se juthasson sugárzás a szembe!
A mintákat csipesszel kell a tartóba helyezni, tükörből
figyelve odatenni, illetve eltávolítani.

1. ábra: A mérési elrendezés
Az amerícium mesterséges kémiai elem. Amerikai
fizikusokból álló csapat (Glenn T. Seaborg, Ralph A. James,
Albert Ghiorso és Leon O. Morgan) állította elő először 1944ben, a Chicagói Egyetemen plutónium neutronokkal való
bombázásával. Rendszáma 95, vegyjele Am, az aktinoidák
csoportjába tartozó, ezüstösen csillogó fehér fém. Összes
izotópja radioaktív. Az 241Am alfa-sugárzása közel négyszer
erősebb, mint a rádiumé1, továbbá intenzív gamma-sugárzása
is. Részt vehet maghasadásos láncreakcióban. Mesterséges
volta és nagy kritikus tömege (60 kg) valószínűtlenné teszi
felhasználását a fegyvergyártásban.
Mivel az amerícium a természetben nem fordul elő,
előállítása mesterségesen, magreakciók révén lehetséges.
Az 241Am és 243Am az atomreaktorokban viszonylag nagy
mennyiségben keletkezik (a 241 Pu és 243Pu béta-bomlása
révén), így a használt fűtőelemekből kinyerhető és kg-os
mennyiségben hozzáférhető. Felhasználása radioaktivitásán
alapszik. Kis mennyiségben (0,2 mikrogramm) egyes
háztartási füstdetektorokban használják, ahol szükség van
ionizáló sugárzására. [14]
A mérésben használt gyűrű alakú elhelyezkedés azt
eredményezi, hogy egyrészt a mintát mindenhol éri sugárzás,
másrészt ez minden irányból ugyanakkora gerjesztést jelent,
harmadrészt a karakterisztikus röntgensugárzás át tud jutni a
legalul lévő Si(Li) félvezető detektorba a gyűrű közepén.
1.) A detektáláskor a termikus elektronok számát (a termikus
zajt) minimalizálni kell, ezért a Si(Li) lapkát folyékony
nitrogénnel (LN2) alacsony hőmérsékleten kell tartani.
Az
elektron-lyuk
párok
létrehozásához
(szétválasztásához) a félvezető lapkára 500 V
egyenfeszültség
van
kapcsolva.
A
beérkező
karakterisztikus
röntgen-foton
ekkor
nagy
valószínűséggel fog fotoeffektust (szabad töltéseket)
eredményezni a detektorban. Ekkor az energiával
arányos impulzus detektálható.

A kivett minták viszont kézzel megfoghatók, mert a
fluoreszcencia legerjesztődési effektusa nagyon gyors (10-15 s
nagyságrendű).

A mérés
Kalibráció: csatornaszám-energia összefüggés
meghatározása
Az anyagvizsgálat tényleges megkezdéséhez szükség van a
háttér spektrumainak felvételére. A mérés során alkalmazott
program ezt automatikusan levonja a mért eredményekből.
Ezt követően 2 ismert anyag spektrumát kell felvenni a
kalibráláshoz. A jelen cikkben leírt mérés esetében rézzel és
ónnal dolgoztam. Itt olyan anyagokat kell választani,
melyeknek a mért spektrumban csak a Kα vonalai látszanak,
ekkor alkalmasak a kalibrációra.
A kalibrációs grafikon lényege: adott detektor-beállítás
(detektor tápfeszültség, erősítés) esetén ismert energiájú
vonalakat felvéve kimérhető a csúcshely (csatornaszám)energia függvény. Ez jó közelítéssel lineáris lesz. Ennek
ismeretében bármely amplitúdó értékhez meghatározható a
karakterisztikus röntgen sugárzás energiája, míg a csúcs
„nagyságából”, pontosabban a csúcs alatti területből az adott
anyag koncentrációjára következtethetünk a vizsgált
mintában. [2]
Az általam rögzített kalibrációs adatok az 1. táblázatban
találhatók.
1. táblázat A kalibrációs értékek
Elem

Csatornaszám

E Kα (eV)

Cu

128

8030

Sn

413

25251

A mért kalibrációs grafikon is látható (1. diagram). Az 1.
táblázatban megtalálható 2 pontra már illeszthető egyenes (2.
diagram).
1

Ez azt jelenti, hogy fajlagos aktivitása (Bq/g) közel
négyszerese a 226 Ra-énak.
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Az egyenes egyenlete ekkor a következőnek adódik:
E (x) = A . x + B = 60,4246 . x + 295,6561

(1)

2
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Pl. Kα esetében L

K átmenet történik.

A csúcs-dublettek illetve csúcs-tripletek beazonosításánál
néhány ismert információ segítséget jelenthet:
K-vonalaknál:
Kα vonalak intenzitása a nagyobb: Kα intenzitása 3-7szerese Kβ-énak
K β energiája a magasabb, mint Kα-é
a 2 átmenet görbéje általában egyszerre figyelhető
meg, néha a zaj miatt Kβ nem látszik.
L-vonalaknál:
3 csúcs adódik

1. diagram: Kalibrációs görbe
A fentiben x: a csatornaszám, E(x): az energia eV-ban,
A=60,4246 a csatornaszám-energia egyértelmű megfeleltetés
(függvény) meredeksége, és B=295,6561 a tengelymetszet.
A későbbiekben ez az összefüggés
csatornaszám-energia megfeleltetéshez.

használható az összes

Megjegyzendő, hogy nemcsak a 2 mért elem fog minden
grafikonon megjelenni a későbbiekben, hanem a gerjesztő
241 Am 60 keV-es csúcsa, és ennek Compton-szórt energiái (a
„Compton-hegy”) is. A kiértékelésnél ezeket megfelelően
kezeltem, azaz a spektrumnak e részeit már nem vettem
figyelembe, mivel fölösleges információkat hordoz a mérés
szempontjából nézve.

az előzőhöz hasonlóan minél távolabbi héjról történik
az átmenet, annál kevésbé intenzívek a vonalak:
egzaktul az intenzitások aránya: Lα : Lβ : Lγ = 1: 1,2: 0,1.
Valószínűbb a megfelelő arányú vonalpárok, azaz a Kvonalak azonosítása.
Az előbbiek szerint minden elemre legalább 2 vonal
jellemző, melyeket meg kell találnunk, hogy azonosítottnak
mondhassuk az elemet a mintában.
Ha csak egy csúcsot találunk, vagy nem egyértelmű az
energiaértékek táblázatból való azonosítása, akkor „?”-el
jelezzük ezt.
A fentiek felhasználásával minden egyes átmenet
beazonosítható
saját
grafikonon
mutatkozó
karakterisztikus képe alapján.
A mért grafikonokat számítógép programjával analizáltam ki.
Ehhez feltettem, hogy minden intenzitáscsúcs Gauss-eloszlást
követ, így a kalibráció után a programmal úgynevezett
haranggörbéket illeszthetek azokra. Minden adatsor
kiértékelése előtt megadom a kalibrációs egyenes adatait,
ezáltal a csatornaértékek megfeleltethetők később
energiaértékeknek. A számítógépes program kiválasztja a
csúcsokat az adatsorból és sokcsatornás analízist végez, ami a
következőképp történik:
Manuálisan meg kell adni a kiértékelni kívánt tartományt.
Manuálisan meg kell adni a meglehetősen kis értékű kívánt
hibahatárt/toleranciahatárt (azért vesszem ezt kicsinek,
hogy az alacsony csúcsokat ne vegye zajnak a program).

2. diagram: Az illesztett kalibrációs egyenes (csúcshely-energia
függvény)

A mérés során használt megfontolások
A mérés során a legintenzívebb sugárzási átmeneteket lehet
jó eséllyel detektálni, ez a Kα ,K β , Lα , Lβ és Lγ átmenetek
felvételét jelenti.
K és L jelentése: n=1 vagy n=2 főkvantumszámú pályára
„ugrik” az elektron.
K átmenet esetében az elektron a K héjra „ugrik”
míg az L átmenet azt jelenti, hogy az L-re.
α, β, és γ jelentése: megadja a kezdeti és végső pályák
főkvantumszámának különbségét, azaz megmutatja, hogy
hány héjjal feljebbről történik az „elektronugrás”.
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Manuálisan meg kell adni a keresendő Gauss-görbék
átlagos szórását (σ) annak ismeretében, hogy ez a leolvasott
félértékszélesség fele (ezt az illesztés könnyítése érdekében
történik).
A program a megadott szórású görbével végigpásztázza az
adatsort, és ahol lehetséges, ráilleszti a grafikont.
Tovább javítható az illesztés esetlegesen több Gauss-görbe
illesztésének engedélyezésével.
A program elvégzi a sokcsatornás analízist, kiszámolja a
csúcsok alatti területet.
A fentiekből beazonosíthatók a mintában jelen lévő izotópok
és meghatározható azok koncentrációja.

Falevélminták minőségi elemzése
A kalibráció után először egy szennyezett mintát vizsgáltam,
mely úgy készült, hogy 250 µg ólmot adalékoltak a tiszta
levélmintához. Ez egy modellje a korábbról származó
falevélminták vizsgálatának, melyeknél hipotézisként az
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várható, hogy több ólmot tartalmaznak. Az ólom nagyobb
mennyiségben való jelenlétének oka, hogy a '90-es évekig a
benzin ólmot is tartalmazott. A légkörben megtalálható
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anyagokkal tehát benzingőz is jutott a falevélminták
anyagába, melyeket most detektálhatunk.
A szennyezett és természetes levélmintára
adattáblázatok (2. és 3. táblázat) alább láthatók.

vonatkozó

2. táblázat A szennyezett levélminta mért adatai
Csúcshely

σ

i

(csatornaszám)

(csatornaszám)

Terület

Energia

Terület-korrekció

Energia irodalmi értéke

(beütésszám)

(eV)

(beütésszám)

(eV)

1

170,39 ± 0,049

2,21

4669 ± 82

10548,54 ± 2,97

4704 ± 104

2

204,82 ± 0,056

2,89

6324 ± 94

12629,12 ± 3,41

Terület

Átmenet

Elem

10549

Lα

82 Pb

6500 ± 121

12611

Lβ

82 Pb

Energia

Terület-korrekció

Energia irodalmi értéke

(beütésszám)

(eV)

(beütésszám)

(eV)

Átmenet

Elem

3. táblázat A tiszta levélminta mért adatai
Csúcshely

σ

(csatorna-

(csatorna-

szám)

szám)

1

170,42 ± 0,101

2,13

2956 ± 126

10549,98 ± 6,13

2977 ± 136

10549

Lα

82Pb

2

202,92 ± 0,101

2,46

3581 ± 137

12634,74 ± 6,09

3613 ± 128

12611

Lβ

82Pb

i

Az egyes elemek azonosítása [4] segítségével történik.
A fenti táblázatban a területkorrekció az összegzett
beütésszámmal ekvivalens (melybe beleértendő a háttér
levonása). Tehát ez adja meg a valójában mért terület értékét.
A területnek nevezett mennyiség pedig ténylegesen „csak a
mérési adatokból varázsolt” matematikai konstrukció, az
illesztett Gauss-görbe alatti területet adja meg.
A hipotézissel összhangban azt kaptam, hogy a levélmintákban
tisztán azonosítható az ólom jelenléte.

Falevélminták ólomtartalma (mennyiségi
analízis)
Az ólomtartalom megadásához relatív mérést, ú.n. standard
addíciós mérést kell végezni. Ez úgy valósulhat meg, hogy
adott két azonosnak tekintett (falevél) minta;
ezek közül egyikhez nyomelemként ismert mennyiséget
adagolnak abból az elemből, aminek meghatározandó az
eredeti mintákban előforduló koncentrációja;

3. diagram: A szennyezett, piszkos „p” levélminta spektruma

(ilyen a modellnek készített p jelű „piszkos”/szennyezett
pasztilla, amihez m = 250 μg ólmot adagoltak);
a korábban legyártott mintákon el lehet végezni egy
analízist a számítógéppel azonos beütésszám mellett (az
azonos beütésszám a hibák minimalizálása miatt kell).
Az azonos beütésszám úgy érhető el, hogy a p jelű mintát
tp=5 percig vizsgáljuk, míg a t jelű minta mérése tt=50 percen
át tart. A mérési eredményeket ábrázoló görbék alább
láthatók (3. és 4. diagram). Itt már nem a csatornaszám
függvényében ábrázoltam a beütésszámot, hanem az energia
függvényében. A két mennyiség közti „konvertálás” a
korábban szereplő (1) összefüggés szerint történt.
E (x) = A . x + B = 60,4246 . x + 295,6561
ahol x a csatornaszám.
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(1)
4. diagram: A tiszta, természetes „t” levélminta spektruma
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Az ismeretlen ólom-mennyiség a görbe alatti területek
felhasználásával számítható:

Tp
Tt

M

m tp

(2)

M tt

A (2 összefüggésben)
M: az ólom ismeretlen tömege;
m=250 μg, a korábban szennyezett mintához pluszban
adagolt ólom tömege;
Tp , Tt : a két minta esetében a görbe alatti terület;
t p , tt : a mérés időtartama az egyes mintáknál.
Az előbbi arányosságot az ismeretlenre rendezve:

m Tt t p

M

(3)

T p t t Tt t p

A
felhasználandó mennyiségek
követhetők nyomon (4. táblázat).

táblázatba

vezetve

4. táblázat Az ólomösszetétel megadásához szükséges adathalmaz
Minta megnevezése

„piszkos”

„tiszta”

Tβ : Magasabb csúcs alatti terület

6324 ± 94

3581 ± 137

Tα: Alacsonyabb csúcs alatti terület

4669 ± 82

2956 ± 126

t: Mérés ideje (sec)

300

3000

m T
T

, piszkos

,tiszta

tt T

tp

M

3581 300 s 250 g
6324 3000 s 3581 300 s

M

15,01 1,20

M

T

m T

,tiszta

tt

T

, piszkos

g

Korábban édesítőszerek és kozmetikumok (rúzsok)
alkotórésze volt az ólom, megjelenhet kerámiák előállításánál,
korábban vízvezetékek, falfestékek, edények, és evőeszközök
is készültek ólomból (Erdélyben ez okozta az '50-es és '90-es
évek közt előforduló sok ólommérgezést). Mindezek mellett
komoly veszélyforrás volt korábban az ólmozott benzin
füstje; az iparilag fejlett országok (köztük Magyarország) ma
már ólommentes benzint használnak. [15] Valamint meg kell
említeni az akkumulátorok és néhány területen a talaj
lehetséges ólomtartalmát is. A szakirodalom szerint 25 g/dl
vér-ólomszint jelent aggasztó értéket. [17]

Egy általam is használt mérőeszközzel bármely szilárd anyag
vizsgálható, főbb összetevői meghatározhatók. Ennek
bemutatása céljából egy kevert összetételű minta minőségi
analízisét mutatom be.

tp
,tiszta

tp

M

2956 300 s 250 g
4669 3000 s 2956 300 s

M

16,90 1,35

M átlag

Fokozza a mérgezést, hogy nem ürül ki a testből, hanem
kumulálódik. Elsősorban oxidjai és további vegyületei
fordulnak elő a természetben. Ezek az emberi testből
kiszorítják az egyéb létfontosságú fémeket (vas, cink,
kalcium).
Sejtmérgek,
melyek
nagyobb
mértékben
ólommérgezést okoznak.

Amennyiben látogatást teszünk egy ilyen laboratóriumban,
ajánlatos nálunk lévő bármilyen érdekes anyagot, a rajtunk
lévő bizsukat és ékszereket vizsgálat alá vetni. A kevert minta
analízisénél az a hipotézisem, hogy valamilyen fémet találok
majd az anyagban, hiszen többnyire az ezekre jellemző
csúcsok vizsgálhatók RFA-mérés során. A kevert minta
spektrumát is kirajzoltattam (5. diagram), a program által
mentett adatfájl információtartalmát az 5. táblázatban
foglaltam össze.

tp
,tiszta

Ez igen kevésnek tűnik, de tisztában kell lenni azzal, hogy az
ólom mérgező, és vegyületei is azok. Szervezetbe jutása
idegrendszeri károsodásokhoz és agyi elváltozásokhoz
(memóriazavar, koncentrálási nehézség), vérszegénységhez,
szürkehályog, illetve köszvény kialakulásához, a hím
ivarszervek károsodásához, emésztési zavarokhoz, valamint
magas vérnyomáshoz vezet. Gyermekek esetében a tünetek
valamelyest eltérnek: vérszegénység, lassult izom- és
csontnövekedés,
halláskárosodás,
tanulási
zavar,
idegrendszeri és vesekárosodás, mozgáskoordinációs zavar,
beszédzavar, magatartási zavar jellemző. Összességében
elmondható, hogy a szervezetbe kerülve az ólom kis
mennyiség esetében is komoly egészségügyi problémákat
eredményezhet. [16]

Kevert összetételű kapszula minőségi analízise

A fenti adatokból a (3) összefüggés alapján számolt
ólomtömegek:

M
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15,01 16,90
2

g

15,96 1,28
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g
5. diagram: a kevert minta energia-beütés spektruma
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5. táblázat A kevert minta adathalmaza
Csúcshely

σ

Terület

Energia

(csatornaszám)

(csatornaszám)

(beütésszám)

(eV)

Terület-korrekció
(beütésszám)

Energia irodalmi értéke
(eV)

1

77,14 ± 0,195

1,88

3626 ± 467

4913,03 ± 11,78

3639 ± 424

4952

V

2

84,98 ± 0,424

1,88

1100 ± 326

5386,67 ± 25,62

1104 ± 291

5427

V

3

101,41 ± 0,072

1,91

7563 ± 223

6379,86 ± 4,33

7586 ± 277

6403

Fe

4

112,44 ± 0,287

1,91

1340 ± 181

7046,00 ± 17,35

1344 ± 173

7057

Fe

5

128,72 ± 0,0069

1,91

7303 ± 210

8030,35 ± 4,17

7326 ± 270

8047

Cu

6

143,43 ± 0,506

1,91

557 ± 150

8918,99 ± 30,61

559 ± 147

8904

Cu

7

181,45 ± 0,040

2,12

12100 ± 193

11216,50 ± 2,43

12134 ± 219

11221

Se

8

202,95 ± 0,143

2,39

3192 ± 236

12515,67 ± 8,66

3213 ± 165

12495

Se

9

230,12 ± 0,031

2,30

19859 ± 254

14158,03 ± 1,87

19872 ± 237

14164

Sr

10

258,56 ± 0,086

2,58

4874 ± 151

15876,36 ± 5,21

4905 ± 143

15834

Sr

11

284,89 ± 0,022

2,52

34250 ± 241

17467,86 ± 1,32

34290 ± 283

17478

Mo

12

321,17 ± 0,057

2,96

8802 ± 132

19660,06 ± 3,46

9027 ± 164

19607

Mo

i

Közelítőleg minden csúcshoz található megfelelő átmeneteket
jellemző irodalmi érték. Nem egészen pontosak az irodalmi
értékekkel
való egyezések.
Ennek
ellenére
azért
azonosítottam be így az elemeket, mert a kapott eredmények
összhangban vannak a hipotézisemmel és a laborvezető
instrukcióival is. Tehát tudatosan olyan adatelemzést
végeztem, amellyel alátámasztható megállapítottan jó
hipotézisem2 a minta összetevőire vonatkozóan.
Elmondható, hogy a kevert minta tartalmaz vanádiumot,
vasat, rezet, szelént, stronciumot és molibdént.
A vas itt megjelenő Kα vonalaira jellemző értéket használtam
a számítás során.
A mérés során előfordulhat például az, hogy egyes alkotók
csúcsai egyéb elemek csúcsaival egybeesnek, vagy a zaj
miatt („Compton-hegy”) elvesznek.
A fenti táblázatban területnek és területkorrekciónak nevezett
mennyiségek jelentése korábban, a falevélminták minőségi
analízisénél olvasható.

2

Az egzakt kiértékelés előtt ismertettem a laborvezetővel az
általam detektálni vélt elemeket, melyekre rábólintott, tehát
a részletes adatvizsgálatnál kereshettem célirányosan
ezeket az összetevőket. Nem tudatosság nélkül igazítottam
mérési eredményemet a hipotézisemhez.
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Átmenet

Elem

Fehérarany fülbevaló minőségi analízise
A vizsgálat során felhasznált hipotézisek:
nem voltam biztos abban, hogy fehérarany vagy ezüst a
fülbevaló (azt feltételeztem, hogy ezüst és/vagy fehérarany
található benne), így az arany L-vonalait és az ezüst Kvonalait kerestük elsősorban;
gondolatmenetem szerint amennyiben aranyat találunk,
akkor valószínűleg tartalmaz az ékszer ezüstöt is;
ahhoz, hogy egy arany ékszer fehéres színű legyen, kell
olyan komponens, ami ezt eredményezi, tehát ha arany a
fülbevaló, keresni kell még valamilyen fehér színű,
ékszereknél használt alkotót;
korábban a fülbevaló allergiás tüneteket váltott ki nálam,
tehát amennyiben arany, keresni kell valamilyen allergén
fémet, feltételezésem szerint ez nikkel.
A fülbevaló spektrumát a korábbiakhoz hasonlóan
ábrázoltam (6. diagram), és az adatokat táblázatba foglaltam
(6. táblázat). A hipotézisek ismeretében a spektrumból és az
ezt reprezentáló adatokból elmondható, hogy a fülbevalóm
fehérarany, ami tartalmaz ezüstöt, nikkelt, ródiumot, rezet,
cinket, és kadmiumot. Az allergiát kiváltó anyag a nikkel [6]
[7] és/vagy a kadmium [8], [9]. A fehérarany tulajdonságból
ered, hogy kell lennie a mintában ródiumnak is [10], ami az
anyag színét adja. Az ezüstfehér ródium a könnyű platinafémek közé tartozik [11],[12]. Tehát az ezüsthöz hasonló színt
nemcsak az ezüst okozhatja, de ez is van a mintában. Nem
lehet azt mondani, hogy a fülbevaló ezüst vagy fehérarany,
hanem a két feltételezett lehetőség közül mindkettő alkotja.
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6. táblázat A fülbevalóm adathalmaza
Terület

Energia

(eV)

(eV)

Terület-korrekció
(eV)

Energia irodalmi értéke
(eV)

2,09

1637

7456,16 ± 7,00

1644 ± 114

7477

Ni

128,81 ± 0,062

2,09

5521

8035,74 ± 3,77

5544 ± 177

8047,00

Cu

3

137,46 ± 0,122

2,09

2970

8558,17 ± 7,37

2307 ± 123

8638

Zn

4

142,56 ± 0,257

2,09

942

8866,16 ± 5,54

945 ± 84

8904

Cu

5

156,47 ± 0,0024

2,19

20624

9706,98 ± 1,46

20688 ± 226

9711

L

Au

6

185,87 ± 00,26

2,93

315573

11483,55 ± 1,58

31801 ± 270

11439

L

Au

7

219,79 ± 0,112

4,14

4751

13533,62 ± 6,79

5439 ± 127

13,379

Lγ

Au

8

330,16 ± 0,041

2,78

11683

20203,63 ± 2,45

11730 ± 162

20214,00

K

Rh

9

363,00 ± 0,129

4,21

3136

22188,25 ± 7,81

3256 ± 83

22162

K

Ag

10

377,06 ± 0,105

4,21

4811

23037,61 ± 6,36

4995 ± 105

23172

K

Cd

11

410,31 ± 319

4,21

654

25051,74 ± 19,2

679 ± 49

24942

K

Ag

i

Csatorna

σ

1

119,0 ± 0,116

2

Átmenet

Elem

A Moseley-törvény kísérleti alátámasztása
A Moseley-törvény szerint az adott elemre jellemző
karakterisztikus röntgen-fotonok energiája az atom
rendszámától függ. A függést leíró kapcsolat egzaktul
négyzetes:

E

A Z

B

2

(4)

A fenti függvénykapcsolatban A és B konstansok, Z pedig a
rendszám. A zárójelben lévő kifejezést szokták effektív
rendszámnak nevezni. Az A paraméter az (energia) ~ (effektív
rendszám) egyenes arányosság arányossági szorzója.

6. diagram: A fülbevalóm spektruma
A fülbevaló fehérarany mivoltából következik az utóbbi
alkotó jelenléte is, mert ennek előállításkor ezüsttel és/vagy
palládiummal és/vagy nikkellel ötvözik az aranyat [10].
Az arany ékszerekhez általában rezet is kevernek, ez
megfigyelhető ez esetben is. Mivel a rezet sokszor sárgaréz
formájában használják, egyértelmű a cink jelenléte is, hiszen e
két elem ötvözete a sárgaréz [13].
Annak az oka, hogy nem minden elem minden vonala
azonosítható, lehet a csúcsok átfedése, a „Compton-hegy”, a
zaj, és egyéb korábban szereplő indokok.

A B paramétert árnyékolási tényezőnek hívják. Ismert, hogy
nemcsak a mag pozitív töltése érvényesül a belső héjra ugró
elektronra kifejtett hatásként, hanem a többi héjon
elhelyezkedő elektron is számottevő tényezőnek számít. Ezek
ugyanis leárnyékolják a mag pozitív töltését. Az árnyékolás
mértékét B adja meg.
A konstansok számértéke illesztéssel határozható meg.
Egyenes illesztéshez viszont a (4) kifejezést linearizálni kell:

E

A Z

A B

(5)

Ez egy egyenes egyenlete, melyben az egyenes meredeksége
A1/2, a konstans tag (azaz a tengelymetszet) pedig –A1/2 . B.
A korábban mért K és L vonalakat jellemző adatokra tehát
illeszthetők egyenesek.
Az illesztés lépései:
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véve a korábbi mérésekben előforduló összes K , K , L , L ,
L vonalat;
ezek közül külön-külön ábrázolhatók a rendszám
függvényében a K , K , L , L , és L vonalak energiáinak
gyöke, ami 5 grafikont jelent;
mind az 5 ponthalmazra illeszthető egy-egy egyenes;
Ezekből (5) alapján A és B már kiszámolható.
Az ábrázolásnál összetartozó adatok az alábbi táblázatból
követhetők nyomon (7. táblázat).
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A táblázatban azért találhatók kihúzott sorok, mert azok
esetében bizonytalan volt a leolvasás; illetve egymásba
csúszások, árnyékolások, egyéb korábban szereplő tényezők
miatt ugyanahhoz az elemhez tartozó energiaértéket többször
olvastam le.
Az előbbiekben leírtak szerint tehát az 5 féle ponthalmazra
kellene egyeneseket illeszteni külön-külön. Az utolsó esetben
viszont ez egyetlen pont, amire nem lehet illeszteni. A 4
ténylegesen illesztett egyenes alább látható (7-10. diagram).

7. táblázat Moseley-adatok
Átmenet

Energia (eV)

Energia gyöke

Elem

Rendszám

4913,03 ± 11,78

70,09

V

23

6379,86 ± 4,33

79,87

Fe

26

7456,16 ± 7,00

86,35

Ni

28

8035,74 ± 3,77

89,64

Cu

29

Cu

29

8030,35 ± 4,17
8558,17 ± 7,37

92,51

Zn

30

11216,50 ± 2,43

105,91

Se

34

14158,03 ± 1,87

118,99

Sr

38

17467,86 ± 1,32

132,17

Mo

42

20203,63 ± 2,45

142,14

Rh

45

22188,25 ± 7,81

148,96

Ag

47

23037,61 ± 6,36

151,78

Cd

48

5386,67 ± 25,62

73,39

V

23

7046,00 ± 17,35

83,90

Fe

26

Cu

29

8918 ,99 ± 30 ,61

K

L

8866,16 ± 5,54

94,16

Cu

29

12515,67 ± 8,66

111,87

Se

34

15876,36 ± 5,21

126,00

Sr

38

19660,06 ± 3,46

140,21

Mo

42

25051,74 ± 19,2

158,28

Ag

47

9706,98 ± 1,46

98,52

Au

79

10548,54 ± 2,97

102,71

Pb

82

Pb

82

10549,98 ± 6,13

L

11483,55 ± 1,58

107,16

Au

79

12629,12 ± 3,41

112,40

Pb

82

Pb

82

Au

79

12634,74 ± 6,09
L
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Az utolsó két egyenes abból a szempontból érdekes, hogy
csupán két pontra illesztettem (mivel ennyi adat volt), és két
pont pedig egyértelműen meghatároz egy egyenest, azok
hiba nélkül mindig az egyenesen lesznek. Ekkor illesztés
helyett inkább azt mondható, hogy a két pontot vettem egy
egyenes irányvektorának, és valójában ezek segítségével csak
felírtam az egyenes egyenletét.
A görbék paramétereinek értelmezése egy átláthatóbb
táblázatban is szemlélhető (8. táblázat).
8. táblázat Adatelemzés a Morseley-törvény alátámasztásához
A

Meredekség

Tengelymetszet

(eV)

3,281 ± 0,007

-5,54 ± 0,25

10,765 ± 4,9 , 10 -5

1,69±0,25

K

3,534 ± 0,011

-8,11 ± 0,38

12,489 ± 1,21 , 10 -4

2,29±0,38

L

1,397

-11,82

1,952

8,46

L

1,747

-30,83

3,052

17,65

Átmenet

7. diagram: K-alfa vonalak energiájának rendszámfüggése

B

A táblázat utolsó két oszlopában A a meredekség négyzete, B
pedig a tengelymetszet és a meredekség hányadosa, szorozva
(-1)-gyel.

8. diagram: K-béta vonalak energiájának rendszámfüggése

Az utolsó két esetben azért nem adtam meg hibaértéket, mert
már maga az egyenes illesztés sem volt teljesen korrekt.
Az viszont biztosan kijelenthető, hogy az utolsó két esetben
nagyobb lett volna a hiba, mint az előzőekben, és az
utolsóban lett volna a legnagyobb.
A B szám hibájánál feltételeztem, hogy a tengelymetszet
hibájához képest a meredekség hibája elenyésző. Amely
átmenetek nehezen felvehetők (L átmenetek, főleg gamma),
ott kevés adat van, a hiba így ott nagyobb. A táblázatból
látható, hogy a hibaértékek nagyságrenddel térnek el az
egyes átmenetek esetében, és ahogyan vártam, felülről lefelé
van a dinamikus növekedés.
Elméleti ismeretek alapján elmondható, hogy kis
rendszámoknál a K-vonalak energiaértékei lesznek az irodalmi
értékhez igen közeliek; nagy rendszámok esetében pedig az Lvonalak energiaértékei lesznek elég pontosak.

9. diagram: L-alfa vonalak energiájának rendszámfüggése

Az látható, hogy B értéke a nagyobb rendszámú elemeknél
(ahol már L-átmeneteket vizsgálhatók) erősen megnő. Ez
érthető, hiszen ha nagyobb a rendszám, akkor nagyobb a
töltésszám, azaz több egyéb elektron van, ami a mag töltését
le tudja árnyékolni.
Az ebben a szakaszban illesztett görbék hasznosak, mert más
anyagoknál is használhatók az átmenetek megadásánál.
Ezekre
az
egyenesekre
illeszkedik minden
elem
rendszámához tartozó energiaátmenet gyöke.
A fenti értékekre igaz a (4) kifejezés, tehát a méréssel
alátámasztottam a Moseley-törvényt.

Összefoglalás
Összefoglalóan elmondható, hogy a laborgyakorlat során
mért adatok megfelelőek az RFA módszer demonstrációs
jellegű bemutatására, azonban alaposabb vizsgálatok
10. diagram: L-béta vonalak energiájának rendszámfüggése
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esetében hosszabb mérésre, más kísérleti körülményekre van
szükség.
Fontos annak bemutatása, hogy a minőségi analízisre
kiválóan alkalmazható a módszer. Például percek alatt
megmondható egy aranynak hitt ékszerről, hogy valóban aze, és rövid idő alatt szemlélhetők a főbb alkotók
energiacsúcsai a spektrumban. Tehát a mindennapi életben
kiválóan használható eljárásról van szó. E mellett
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jelentősége van a szilárdtest fizikai anyagvizsgálatok során, az
ásványtanban, a földtanban, a régészetben, pénzverdéknél, sőt még
a képzőművészetben is [1].
Az
atomfizikai
ismeretek
gyakorlása,
alkalmazása
szempontjából egy ismert törvény kísérleti alátámasztását
jelenti a mérés, amiben karakterisztikus röntgenfotonok
energiáját vizsgáljuk.
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60 évvel ezelőtt zajlott a 110 éve született OPPENHEIMER
meghallgatása
A Teller-Oppenheimer kapcsolat
Varga János
Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola
8001 Székesfehérvár, Budai út 45. Pf. 14, tel.: +36 22 514 040

Amerikában 110 évvel ezelőtt, 1904. április 22-én született Robert J. Oppenheimer elméleti fizikus, aki a Manhattan-terv
egyik vezetője lett. Csapata hozta létre a második világháború alatt azt a két atombombát, amely földig rombolta Hirosimát és
Nagaszakit. E munkája elismeréseként Amerika nemzeti hőse lett, hogy azután hamarosan elítéljék és alkalmazását biztonsági
kockázatnak tartsák. Éppen 60 évvel ezelőtt zajlott ellene az a híres meghallgatás (Oppenheimer-ügy), amely árulót akart
csinálni belőle. Ennek volt koronatanúja a magyar származású atomfizikus, Teller Ede. Hogyan látjuk ma ezt az eseményt, és a
két tudós kapcsolatát? A cikk erre a kérdésre keresi a nem könnyű választ.

Bevezetés
110 évvel ezelőtt 1904. április 22-én New Yorkban, német
bevándorló szülők gyermekeként született Robert J.
Oppenheimer elméleti fizikus. (1. ábra)

1. ábra: Robert Oppenheimer
1925-ben summa cum laude minősítéssel diplomázott a
Harvardon, miután a négyéves kurzust három év alatt
befejezte. Bejárta Európa laboratóriumait is. Elsőként jósolta
meg helyesen a pozitron tulajdonságait és létezését a Diracegyenlet megszületése után. (Dirac először a protont gondolta
a pozitív töltésű, negatív energiájú állapotok képviselőjének.)
Nagy érdeme az asztrofizikában, hogy 1939-ben ő vetette fel
elsőként azt, hogy hogyan omlanak össze a csillagok, hogy
lesz belőlük végül fekete lyuk, és leírta annak elméleti
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modelljét is. Azt is megjósolta, hogy a fehér törpe állapotában
egy csillag neutroncsillaggá roppanhat össze. Ő és Max Born
kezdeményezték
a
molekulák
elektronszerkezetével
foglalkozó számítások ma már széles körben használt
egyszerűsítését, amely Born-Oppenheimer közelítés néven vált
ismertté. Az amerikai fizikusok között rendkívül nagy
tekintélynek, a Caltech, de különösen a Berkeley hallgatói
között pedig sajátos előadói stílusának köszönhetően nagy
népszerűségnek örvendett. Volt, aki csak azért választotta ezt
az egyetemet, hogy Opitól – így becézték hallgatói tanulhasson fizikát. Rendkívül művelt, sok nyelven beszélő
ember volt. Szanszkrit nyelvtudásának köszönhetően
eredetiben olvasta a hinduk szent könyvét a Bhagavad-gíta-t.
Jómódú szülei művészeti gyűjteményében még eredeti
Picasso és Vincent van Gogh festmények is voltak. Később
egy olyan vállalkozás - az ún. Manhattan-terv (Projekt) egyik vezetője lett, amelyben a munkaerő és a szakértelem
oly mértékben koncentrálódott, amihez hasonlóra még nem
volt példa a világtörténelemben. (Az általános igazgató Leslie
Groves hadmérnök, a Pentagon korábbi építője lett, aki
dandártábornok volt.) Oppenheimert Groves 1943-ban
választotta ki – és ez telitalálat volt. Így lett az atombomba
készítő laboratórium vezetője, amely - a tábornok szavaival „a tojásfejűek valaha látott legnagyobb gyűjteménye” lett. Bár
a két ember olyan volt, mint tűz és víz, de az érintettek nagy
meglepetésére remekül kijöttek egymással. „Ez volt minden
idők legösszetettebb feladata, amelynek megoldásához az
ország legnagyobb tudósaira volt szükség, és akiket úgy
kellett irányítani, hogy egy csapatként tudjanak dolgozni [2,
36. old.].” A Manhattan-tervben különböző laboratóriumok
vettek részt, és az egyes időszakokban ezek más-más
szerephez jutottak az atombomba előállításában. A munka
utolsó szakasza főként a Los Alamos-i laboratóriumban
zajlott. Oppenheimer remekül ellátta feladatát, ami azért is
érdekes,
mert
elméleti
beállítottságú,
viszonylag
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visszahúzódó tudós volt, ennek ellenére jó néhány Nobeldíjast, vagy leendő Nobel-díjast is irányítania kellett. Nagy
szerencséjére
kivételes
meggyőző
erővel
és
szervezőkészséggel áldotta meg a sors. Igyekezete,
elszántsága alapján igazgatóként sikerre vitte a vállalkozást,
és megszerezte mindazt az elismerést és hírnevet, ami ezért a
teljesítményért járt [1, 396. old.]. Az ő technikai irányítása
alatt jött létre a második világháború alatt az a két
atombomba, amely földig rombolta Hirosimát és Nagaszakit.
E munkája elismeréseként Amerika nemzeti hőse lett, hogy
azután hamarosan elítéljék, és további alkalmazását
biztonsági kockázatnak tartsák. Éppen 60 évvel ezelőtt zajlott
ellene az a híres meghallgatás (Oppenheimer-ügy), amely
árulót akart csinálni belőle. Ennek volt koronatanúja a
magyar származású atomfizikus, Teller Ede, aki szintén részt
vett az atombomba programban és később is a különböző
fegyverek/fegyverrendszerek fejlesztésére fordította zseniális
tehetségét.

A Teller-Oppenheimer ellentétek
története
A két tudós ellentéte már Los Alamosban elkezdődött.
Oppenheimernek Teller okozta a legtöbb fejtörést. Teller
forrófejű tudós volt, nagyon okos, de eléggé türelmetlen.
Elégedetlen volt, mert nem ő lett az elméleti osztály vezetője,
ezért állandóan dúlt - fúlt. Már az első pillanatban annak
szentelte magát, hogy létrehozza a hidrogénbombát.
Oppenheimer kezdettől fogva ellenezte, hogy az atombomba
program
keretében
kiemelten
foglalkozzanak
a
hidrogénbomba kutatásával, így Teller bombáját hátra
sorolta, mivel azt csak atombombával lehetett volna
felrobbantani. Teller lemondással fenyegetődzött, mire
Oppenheimer beadta a derekát és engedte, hogy önállóan
dolgozhasson és megpróbálja megtervezni a „Szuper”
bombáját, de a rossz szájíz megmaradt kettőjük
kapcsolatában. Teller megszállott volt, nem fogadta el
Oppenheimer ítéletét a munka fontossági sorrendjét illetően.
„Rákattant valamire, ami nem volt helyes és nem engedett
belőle. Teller soha nem bocsátott meg Oppenheimernek és
bosszút is állt, sajnos.”- emlékszik vissza a Manhattan-terv
egyik fizikus résztvevője, Marvin L. Goldberger. Oppenheimer
a kísérleti robbantás ellen és a japán városok előzetes,
figyelmeztetés nélküli bombázása mellett foglalt állást. Azt
sem tartotta kívánatosnak, hogy a tudósok ezzel
kapcsolatosan petícióban tiltakozzanak, és ellenvéleményüket
az Egyesült Államok elnökének tudomására hozzák. Szerinte
ugyanis nem a tudós feladata, hogy presztízsét politikai
állásfoglalásra használja fel. (Ugyanakkor a maga számára ezt
az elvet nem tekintette kötelezőnek.) Ellenezte a Los Alamos-i
mellett egy második fegyverzetkutató laboratórium
létrejöttét. Az Atomenergia Bizottság (továbbiakban AB)
általa irányított Általános Tanácsadó Bizottsága (GAC)
jobban aggódott a H-bomba pusztító ereje miatt, mint az
oroszok miatt, ezért a program támogatását egyhangúlag
leszavazta, és azt javasolta az AB-nak, hogy az Egyesült
Államok ne fejlessze ki a hidrogénbombát. Az indoklásban az
szerepelt, hogy népirtásra alkalmas, hadászatilag nem
indokolt fegyver, az atombomba készlet éppen elég elrettentő
erőt képvisel. Kétségbe vonta, hogy a hidrogénbombát meg
lehet alkotni. Vagy ha mégis, akkor nem érdemes, mert
túlságosan sokba kerül. Truman a javaslatot figyelmen kívül
hagyta, és 1950 januárjában elrendelte a kifejlesztését.
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(Különösen ez utóbbi két cselekedete nagyban hozzájárult a
további történésekhez.)
Teller a fentiekkel kapcsolatosan pontosan az ellenkező
véleményen volt. Meg volt győződve róla, hogy egy második
fegyverkutató
laboratórium
létrehozása
egészséges
versengést fog kiváltani a két intézet és így a résztvevő
kutatók között is, ami növeli a hatékonyságot. Ezért az 1949.
aug. 29-i szovjet atombomba robbantást követően kifejtette
azt a véleményét, hogy csak a hidrogénbomba tud
biztonságot nyújtani az amerikaiaknak, őrültség lenne nem
kifejleszteni, és úgy gondolta, hogy akik ellene vannak, nem
szeretik a hazát.
1952-ben Teller a hidrogénbomba ambiciózus propagátora,
„Oppenheimerben a dédelgetett fegyver ellenzőjét látta, és
két interjúban gyanúját fejezte ki Oppenheimer kommunista
szimpátiáival kapcsolatosan [11, 305. old.].”
Így a kezdeti barátság fokozatosan rivalizálásba, majd
ellenségeskedésbe torkolt, és az elhíresült „per”-ben
csúcsosodott
ki.
Oppenheimer
személyiségének
ellentmondásosságát jól tükrözi az a tény is, hogy ő, aki
humanitárius okokra hivatkozva ellenezte a hidrogénbombakutatásokat, a koreai háború befejezésének megoldásaként
1953 januárjában felvetette e fegyver alkalmazásának
lehetőségét [9, 116. old.]. Teller nem tudott mit kezdeni
Oppenheimernek ezzel a véleményével, s azt mások is
nehezen értették. Mindezek ellenére Teller tisztelte őt, mint
vezetőt, minden fontos kérdésben kikérte véleményét, a
Franck-féle petíció aláírásától kezdve a sikeres szovjet
atombomba robbantás utáni teendőkig.

Közös vonásuk, véleményazonosságuk
Mindkét tudós zsidó származású, zseni, kiváló fizikus volt.
Mindketten Németországba mentek tanulni és ott szerezték
meg doktorátusukat. Egyetemi éveik alatt alig mutattak
érdeklődést a politika iránt, később viszont annál inkább.
Mindkettőjüket aggasztotta a náci Németországban kialakuló
helyzet, a zsidókkal való ottani bánásmód. Mindkettő esélyes
volt a Nobel-díjra, de egyikük sem kapta meg. Mindketten
elismerték a másik intellektusát, ezért kezdetben baráti
kapcsolatban voltak. Éppen Oppenheimer közbenjárására
kapta meg Teller a biztonsági engedélyt, hogy Chicagóban a
titkos munkában részt vegyen. Mindketten ellenezték a
titkosságot. Teller a tudomány titkosságát a háború szülte
kényszerhelyzetnek tekintette és mind a tudományos
kutatással, mind a demokráciával összeegyeztethetetlennek
tartotta. Jellemükben is volt azonosság, az arrogáns magatartás
mindkettőjüket jellemezte. Ez a tulajdonságuk egyaránt
hozzájárult karrierjük és egymás közötti viszonyuk
alakulásához. Mindkettőjükben „jó adag hiúság” is volt,
mindketten szerették a magas rangú tisztségviselők
társaságát, és mindketten szerették tudatni társaikkal, hogy
kapcsolatban állnak ezekkel a fontos emberekkel. „Teller és
Oppenheimer egyaránt tudtak elbűvölők lenni, és mindketten
kitűnő vitázók voltak. Sajnos mind Teller, mind
Oppenheimer hagyták, hogy a haderőnemek közötti
versengés áldozataivá váljanak [3, 330-331. old.].” Teller
Oppenheimerrel való kapcsolata változékony volt, s ha nem
is szerették, de rendkívüli módon becsülték egymást, és
szélsőséges - baráti vagy ellenséges - érzelmek nem
árnyékolták be szakmai együttműködésüket.
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Oppenheimer gyanúsítása és
feljelentése
1953. november 7-én William Liscum Borden a Yale Egyetemet
végzett ügyvéd és második világháborús pilóta, a
kongresszusi Közös Atomenergia Bizottság (Joint Committee
on Atomic Energy) személyzeti főnöke elküldte nevezetessé
vált levelét J. Edgar Hoovernek, az FBI igazgatójának,
amelyben nem kevesebbet állított, mint azt, hogy “Robert J.
Oppenheimer minden valószínűség szerint a Szovjetunió
ügynöke.”
Az egész levél Oppenheimerre nézve mindössze két pozitív
mondatot tartalmazott. Nevezetesen azt, hogy
lelkesen támogatta az atombomba programot egészen a
háború befejezéséig
1945. aug. 6-ig a hidrogénbomba erőteljes támogatója volt.
A levélben ezen kívül még az alábbi főbb vádakat
olvashatjuk:
“Felesége és öccse kommunista párttagok. Közeli barátai
kivétel nélkül kommunisták. Legalább egy kommunista
szeretője van. Állandó kapcsolatot tartott szovjet kémekkel. A
háború után személyesen igyekezett rávenni minden
jelentősebb tudóst, hogy szálljon szembe a hidrogénbomba
kutatásokkal. Energikusan követelte a Los Alamos-i
kutatólaboratórium felszámolását. Latba vetette befolyását
annak érdekében, hogy a katonai hatóságok és az AB 1946
közepétől 1950 januárjáig ténylegesen felfüggesszék a
hidrogénbomba fejlesztést. Ezután is fáradhatatlanul azon
dolgozott, hogy késleltesse a hidrogénbomba-programot.
Jelentős befolyását arra is felhasználta, hogy fékezze a háború
utáni urán nyersanyagellátást, továbbá az atomenergia
alkalmazásának továbbfejlesztését, beleértve a nukleáris
tengeralattjáró- és légierő-, valamint az ipari programot [13].”
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antikommunista Truman-doktrínája ellenére szaporodtak a
vádak, hogy nem elég kemény a Szovjetunióval szemben.
McCarthy szenátor boszorkányüldöző “Amerikaellenes
tevékenységet vizsgáló csoportja” egyre erőszakosabban
működött, és főleg Amerika értelmiségi rétegét osztotta meg.
E levél hatására Eisenhower elnök utasítására az AB már
1953.
december
23-án
visszavonta
Oppenheimer
megbízhatósági igazolását, illetve ideiglenesen szüneteltették
azt a jogát, hogy szigorúan bizalmas iratokba betekintsen.
A fenti levéltől függetlenül, azt jóval megelőzve, már 1942
áprilisában megindult ellene a biztonsági vizsgálat. Ezután
több alkalommal hamis információkat adott és vallomásokat
tett különböző hivatalos szerveknek az 1939 és 1942 közötti
időszakról. Ezeken a kihallgatásokon – talán a kormány iránti
hűségének alátámasztására – hamis, terhelő vallomásokat tett
kollégáira, barátaira, akik csak évekkel később tudták meg,
miért kerültek feketelistára.
Hogy Oppenheimer kém lett volna, ezt soha nem lehetett
rábizonyítani.
Eisenhower elnök röviddel elnökké választása után kiadott
“A
kormányalkalmazottakkal
szembeni
biztonsági
követelmények” nevet viselő törvényerejű rendelete
kimondta azt az elvet, hogy “az Egyesült Államok
közalkalmazottjának lenni nem jog, hanem kiváltság, és a
puszta lojalitás nem elegendő. Megbízhatóság, becsületesség,
kiváló magatartás, és jellem - ezekkel a tulajdonságokkal kell
rendelkeznie a kormány tisztviselőjének. “ Borden vádjai
alapján már az is elegendő érv volt Oppenheimer és az
amerikai kormány közötti kapcsolat megszakításához, hogy a
levélben felsorakoztatott tények alapján nem lehet őt
“különösen magas erkölcsiségű személynek” tekinteni.

A levél írója ezek alapján a következő következtetésekre
jutott:
„1929 és 1942 között Robert J. Oppenheimer kommunista
meggyőződése
alapján
vagy
önként
jelentkezett
kémszolgálatra, vagy elfogadta a Szovjetunió ezirányú
kezdeményezését. (Ez magában foglalja azt a lehetőséget is,
hogy szovjet utasításra specializálta magát atomfegyver
kutatásra és fejlesztésre.) Valószínű, hogy azóta is a
Szovjetunió számára kedvező döntések meghozatala
irányában igyekszik befolyásolni az Egyesült Államok
katonai, technikai és diplomáciai köreit. A központi probléma
nem az, hogy volt-e valaha Oppenheimer kommunista vagy
sem. … Azt kell eldönteni, hogy 1939 és 1942 közötti
időszakban… ténylegesen kémkedett-e, és hogy a Szovjetunió
eszközévé vált-e. [13].”
A fenti vádak nagy részével még maga Teller sem értett
egyet.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Strauss engedte meg
Bordennek, hogy magához vehesse Oppenheimer biztonsági
aktáit, és hónapokig tanulmányozhassa. Célja az volt, hogy
megszabadítsa a kormányt a befolyásos tudóstól.
Borden levele olyan időszakban jutott Eisenhower elnökhöz,
amikor az Egyesült Államok közhangulata egyébként is igen
feszült volt. Az előző elnök, Harry Truman ellen
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2. ábra: Eisenhower elnök és Lewis Strauss
1974. január végén, Lewis Strauss - 1953-58-ig az AB elnöke temetése után rögtönzött sajtóértekezleten mondta el Teller,
hogy - mivel a főszereplők (Eisenhower és Strauss) halála
után úgy érzi, nem kötelezi tovább a titoktartás - Eisenhower
elnök utasította Strausst az Oppenheimer-ügy megindítására.
Ennek az utasításnak Strauss szívesen tett eleget, mivel ő
maga is támogatta drákói intézkedések meghozatalát a
biztonság javítása érdekében, beleértve a háborús kutatások
alatt jelentős szerepet játszó, de “megkérdőjelezhető"
háttérrel rendelkező tudósok eltávolítását. Strauss azt is
sürgette, hogy az Egyesült Államok minél előbb fejlessze ki a
hidrogénbombát. 1953-ban Eisenhower elnök kinevezte
Strausst az AB elnökének. Strauss ekkor már az egyik
legismertebb szószólója volt az atomenergia különböző
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célokra való felhasználásának. Amikor Eisenhower
felajánlotta Straussnak az AB elnöki posztját, ő ezt azzal a
feltétellel fogadta el, hogy Oppenheimert kizárják minden
tevékenységből, ami atomenergiával kapcsolatos. Strauss
mélyen bizalmatlan volt Oppenheimerrel szemben. Amikor
tudomására jutott Oppenheimer egykori kommunista
hovatartozása
(a
második
világháború
előtt),
és
megkérdőjelezhető viselkedése a háború alatt, elkezdett
gondolkodni, hogy Oppenheimer talán szovjet kém.
Straussnak az is gyanús volt, hogy Oppenheimer hajlamos
volt lekicsinyelni a szovjetek képességeit. 1953-ban
Oppenheimer a Foreign Affairs júliusi kiadásában azt
állította, hogy a szovjetek "körülbelül négy évvel vannak
lemaradva az atomfegyver fejlesztése terén", amikor 1953
augusztusában a Szovjetunió kinyilvánította, és az amerikai
érzékelők megerősítették, hogy tesztelték a saját
hidrogénbombájukat. Ráadásul a szovjet eszköz a folyékony
hidrogén helyett szilárd lítium-6 deuterid keverékkel
működött, így az volt az első igazán szállítható
termonukleáris fegyver. Strauss gyanúját tovább növelte az a
felfedezése, hogy Oppenheimer 1948-ban és 1949-ben
megpróbálta megállítani Amerika hosszú távú érzékelő
rendszerének
kifejlesztését,
éppen
abban
az
időintervallumban, amikor a Szovjetunió felrobbantotta első
atomfegyverét. Strauss ellenezte az izotópok külföldi
exportját, mert attól félt, hogy azok az oroszok kezére
kerülnek. Az AB egyik nyilvános tárgyalásán Oppenheimer
viszont a kivitel mellett érvelt, a meghallgatás során
nyilvánvalóvá tette a bizottsági tagok járatlanságát a
nukleáris tudományokban, és egy idétlen tréfával vérig
sértette Strausst. Azt találta mondani, hogy „Az izotópok
nem veszélyesebbek, mint egy lapát, vagy egy üveg sör.”
Strauss, aki nem szerette az ellenkezést, és nagyon érzékeny
volt a kritikára, ezt a sértést soha nem felejtette el, és most itt
volt az alkalom, hogy visszavágjon. Így vette tehát kezdetét
az egész tudományos világot lázba hozó ún. Oppenheimer-ügy.
Megindult tehát az igazságszolgáltatás kereke, de egyáltalán
nem biztos, hogy igazságot szolgáltatott.

A meghallgatás előtörténete
„Megkérdezték Oppenheimertől, elfogadja-e, hogy őt nem
tekintik már megbízhatónak, vagy akar egy olyan
meghallgatást, ahol védekezhet a vádak ellen [12].” Miután
szembesült vele, hogy a jóhírét akarják tönkretenni, Ő maga
ragaszkodott a meghallgatáshoz, pár barátja figyelmeztetése
ellenére. Nem jött rá, hogy milyen erőkkel is áll szemben,
hogy a HOOVER-STRAUSS-EISENHOWER trióval szemben
semmi esélye sincs. Teller vallomása pedig derült égből
villámcsapásként érte.
Teller is visszautasíthatta volna a vádhatóság felkérését a
tanúskodásra - hiszen a bizottságnak nem volt joga bárkit is
akarata ellenére szólásra bírni -, és sokáig foglalkozott is ezzel
a gondolattal. Azután mégis úgy érezte, hogy az Egyesült
Államok érdekeit személyi kapcsolata elé kell helyeznie, és
elhatározta - felesége tanácsa ellenére -, hogy megjelenik a
bizottság előtt.
1954. ápr. 22-i dátummal egy igen érdekes feljegyzés található
a washingtoni irattárakban, amit az Egyesült Államok
Információs Szolgálatának összekötő tisztje, Chatter Heslep
készített Strauss tengernagy számára a Livermore-ban
Tellerrel folytatott aznapi megbeszélésről. Ebben rögzíti
Tellernek azt a véleményét, hogy „szerencsétlen dolog az
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Oppenheimer elleni eljárást biztonsági eljárásként indítani,
mert meggyőződésem, hogy a tudós nem vádolható az
Egyesült Államok iránti illojalitással.” A meghallgatás előtt –
minden közöttük lévő ellentét ellenére – Oppenheimer
megkérdezte Tellert, hogy hajlandó lenne-e mellette
tanúskodni, és tanúvallomásának megtétele előtt személyes
megbeszélést folytatni Garrisonnal, a védőügyvéddel. Teller
nem nagyon örült a dolog ilyetén alakulásának, de teljesítette
tudóstársa kérését, mert elhatározott szándéka volt, hogy
mellette tanúskodik.
Az április 28-ra kitűzött tanúvallomás előtti délutánon, a
bizottság ügyésze Robb is találkozót kért tőle - ami nem tűnt
szabályosnak -, de nem tagadta meg, mert a védőügyvéd
ugyanilyen kérését már előzőleg teljesítette. Robb kérésére
Teller megismételte, hogy Oppenheimert nem tartja
’biztonsági kockázatnak’. Erre Robb elővette a korábban
elhangzott beszélgetések jegyzőkönyveit, amelyek szerint
Oppenheimer elismerte: több nyilatkozatában ellentmondott
önmagának. Emiatt csupán azért nem indítható ellene
büntetőeljárás, mert a dolog elévült. Tellert tehát a
kihallgatása előtti napon manipulálták. Utólag ezzel
magyarázta például azt a kijelentését, hogy szívesebben látná
az ország biztonsági ügyeit más kezében.
John A. Wheeler a Princetoni Egyetem Wolf-díjas
fizikaprofesszora nem tett tanúvallomást az Oppenheimermeghallgatáson. Egy nappal a meghallgatás előtt Teller és ő
éppen
ugyanabban
a
szállodában
szálltak
meg
Washingtonban. Késő éjjelig beszélgettek a másnapi
meghallgatásról, és Teller nem tudta, hogy mitévő legyen.
Tanácsot kért Wheelertől, aki azt mondta neki: „Mondd azt,
amit gondolsz!”
Szilárd Leó a Teller meghallgatását megelőző este ugyancsak
Washingtonba utazott, hogy felkutassa barátját és lebeszélje
arról, hogy esetleg Oppenheimer ellen tanúskodjon. „Taxin
végiglátogatott egy csomó vendéglőt, és klubot, benézett
szállodákba, de több órás sikertelen keresés után lemondott
róla, hogy Tellert megtalálja. «Ha Teller megtámadja
Oppenheimert –mondta félig gúnyosan feleségének-, egész
életemben védenem kell Oppenheimert [11, 308. old.].”
(Pedig Szilárd Oppenheimert, mint embert nem szerette. – a
szerző)

A meghallgatás lefolyása, az ítélet
A meghallgatás 1954. ápr. 12. - 1954. május 6. között zajlott.
„A legrosszabb fajta manipulált tárgyalás volt. Mindenki
előre a zsebükben volt.”- nyilatkozta később Richard Rhodes,
Az Atombomba története c. nagysikerű, nemrég magyarul is
megjelent könyv szerzője. Oppenheimert a meghallgatáson
nagy pszichológiai nyomás alá helyezték. Egy nagyon ügyes,
tapasztalt ügyész megpróbálta ostobának beállítani, már-már
majdnem őrültnek. Oppenheimer erőtlen volt, megalázott,
mire Tellert beszólították. R. Robb ügyésznek –korábbi titkos
hangfelvétel alapján- sikerült megtörnie, ellentmondásokba
kevernie, összezavarnia és végleg összekavarnia a tudóst. A
meghallgatás bírósági tárgyalássá fajult, ahol Strauss szabta
meg a menetet. Félretették a bírósági tárgyalások normális
ügymenetét, hogy átvihessék a politikai akaratot. Az FBI
bedrótozta Oppenheimer ügyvédeinek irodáit, az otthonát,
majd átadták a szerzett információkat az ügyésznek, így az
már előre tudott a védelem minden lépéséről. Oppenheimer a
kihallgatásakor ellentmondásokba keveredett, kiderültek a
kollégák és a barátok elleni valótlan bejelentések és ezt csak
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akkor volt kénytelen elismerni, amikor lejátszottak neki egy
tíz évvel korábbi hangszalagot. Oppenheimer számos emberi
gyengeségét föltárta, ő tanúskodott a legtöbbet saját maga
ellen, és biztossá vált, hogy nem hosszabbítják meg
biztonsági engedélyét. Teller vallomására már egyáltalán
nem volt szükség [12].” A meghallgatáson Teller úgy
érezhette, sok múlik rajta. Tévedett. A vallomásával csak
magának ártott. Teller – saját visszaemlékezései szerint – nem
is úgy ment el, hogy Oppenheimer ellen foglaljon állást.
Teller vallomásában hangsúlyozta, hogy “… mindig
feltételeztem, és most is feltételezem, hogy hűséges az
Egyesült Államokhoz [1, 570. old.].” A vád képviselőjének,
Robbnak kérdésére: Gondolja-e vagy sem, hogy Dr.
Oppenheimer személye biztonsági kockázatot jelenthet az
Egyesült Államoknak? - Teller így válaszolt: “… szívesebben
látnám országunk érdekeinek szolgálatát olyanok kezében, akiket
jobban meg tudok érteni, és ezért jobban tudok bízni bennük [1, 571.
old.].” Dr. Gray elnök kérdésére: Ön szerint veszélyeztetné az
ország védelmét és biztonságát Dr. Oppenheimer igazolása? Teller ezt válaszolta: „Amennyiben a kérdés a bölcsességre és
az ítélőképességre vonatkozik, akkor az 1945 óta tanúsított
cselekedetei alapján azt mondanám, hogy helyesebb lenne a
biztonsági igazolást megtagadni [1, 594. old.].”
Amikor megkérdezték tőle, hogy akar-e Oppenheimer ártani
az Egyesült Államoknak, azt válaszolta: „… ha a szándékot
tekintik, biztosan nem, de ha működésének az eredményét
tekintik, akkor úgy gondolom, nem kell meghosszabbítani a
biztonsági engedélyt.”
A meghallgatás végén Silverman (Oppenheimer képviselője)
utolsó keresztkérdése így hangzott: Gondolja-e ön, hogy
veszélyezteti a nemzetbiztonságot Oppenheimer hozzáférése
bizalmas adatokhoz? – Teller válasza: “…nincs veszély [1, 595.
old.].”
Teller ezzel a vallomásával beverte az utolsó szöget
Oppenheimer koporsójába.
Ezen néhány mondata az, ami iszonyú felháborodást váltott
ki fizikus kollégái körében, akik ezért a véleményéért Tellert
kiközösítették, a média hatására pedig a közvélemény is
ellene fordult.
1954. jún. 29-én az Egyesült Államok Atomenergia Bizottsága
4:1 arányban jóváhagyta a bírósági döntést, úgy foglalt állást,
hogy “Robert J. Oppenheimer az Egyesült Államok hűséges
polgára, de további alkalmazása ugyanabban a beosztásban
biztonsági kockázatot jelent [9, 136-137. old.].” Megbízhatósági
igazolását végleg visszavonták, ezt követően semmilyen
titkos kormányzati anyagba nem lehetett betekintése.
„Oppenheimert
nemcsak
a
következetlenségei,
ellentmondásai és a kollégákkal szembeni illojalitása miatt
vonták felelősségre, hanem azért is, mert ellenezte az
amerikai hidrogénbomba kifejlesztését. Tehát elmarasztalták
azért, mert a véleménye ellentétes volt azzal, amit később
elfogadtak. Mintha egy totalitárius rendszer ítélkezett volna
fölötte [12].”- írja egyik cikkében Hargittai István akadémikustudománytörténész.
Soha nem vádolták meg azzal, hogy titkot árult volna el. Az
egész arról szólt, hogy el tudják távolítani az Egyesült
Államok kormányának biztonsági tanácsából.
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Utóhangok
Kívülállók, tudóstársak véleménye
Wigner Jenő szerint Oppenheimer álláspontja érthetetlen, és ő
a nagy vitában Teller oldalán állt, de abban bizonyos, hogy
Oppenheimer nem volt áruló. Szerinte az lehetett a hiba,
hogy az amerikai hírszerző szolgálat még Oppenheimer előtt
is eltitkolta a Szovjetunió valóságos eredményeit [9, 111. old.].
„Szilárd Leó Oppenheimert, mint embert, nem szerette.
Szerinte képmutatóan viselkedett kollégáival, amikor a
Manhattan terv végrehajtása közben azt magyarázta nekik,
ne avatkozzanak a politikába, míg ő maga gátlástalanul
próbálta ráerőszakolni nézeteit a politikusokra és a
kormányhivatalnokokra. De Szilárd felfogása szerint minden
tudós számára fenyegetést jelentett, amikor az AB
visszavonta Oppenheimer megbízhatósági igazolását. A
Bulletin of the American Scientists számára írt cikkében
deklarálta, hogy az Oppenheimer megbízhatatlanságát
hangoztató vádak „az illendőséggel is, a józan ésszel is
szemben állnak [11, 307. o.] .” Mark Oliphant - neves fizikus,
aki Rutherforddal együtt felfedezte a tríciumot és a hélium-3
izotópot, - egyik vezetője volt a brit háborús tudományos
kutatásoknak. Arra a kérdésre, hogy Teller hibáztatható-e
azért, ami Oppenheimerrel történt, Oliphant azt válaszolta:
„Nem, ami történt, az elkerülhetetlen volt [4, 1950. old.].”
John A. Wheeler, a 20. század egyik legsokoldalúbb fizikusa az
Oppenheimer-ügy
után
így
vélekedett
Tellerről:
„Véleményem szerint makacsul küzdött azért, amiben hitt.
Lehet, hogy a taktikáját illetően eltért a véleményünk, de a
céljait illetően soha. [4, 1553. old.]”
A legmarkánsabb véleményt azonban Freeman J. Dyson, a
princetoni Institute for Advanced Study Wolf-díjas
fizikaprofesszora fogalmazta meg Teller Edének az
Oppenheimer-ügyben játszott szerepéről: „Politikailag
helytelen volt, mert az Oppenheimer-ellenes harc
tulajdonképpen a Légierő és a Hadsereg közötti versengés
része volt. Gyakran fordul elő, különösen ebben az
országban, hogy a kormányzat különböző részei egymás
ellen küzdenek, a Légierő és a Hadsereg meg különösen
gyűlölik egymást. Egymással szemben ellenségesebbek
voltak, mint az oroszokkal szemben. A Légierő nagy
bombákat akart, a Hadsereg pedig kis bombákat, és
Oppenheimer a Hadsereget támogatta, ezért aztán a Légierő
úgy döntött, hogy tönkreteszi, valahogy így történt a dolog.
Az egészet a Légierő emberei kezdték, és Tellert is ők
manipulálták és használták fegyverként Oppenheimer ellen.
Buta dolog volt, hogy hagyta magát belerángatni ebbe a
helyzetbe. Ugyanakkor, ha azt tekintjük, hogy valójában mi is
hangzott el a meghallgatásokon, mindaz igaz volt és őszinte.
Teller hitt abban, amit mondott, és amit mondott, az nem is
volt túlzottan erős. Sohasem mondta azt, hogy Oppenheimer
kém lett volna, sohasem mondta azt, hogy Oppenheimer
hűtlen lett volna, csak azt mondta, hogy Oppenheimer
bonyolult és megbízhatatlan, ami igaz volt. Azt hiszem, hogy
mindenki, aki csak ismerte Oppenheimert, ezzel
egyetérthetett. Oppenheimer furcsa dolgokat mondott, és
gyakran mondott olyasmit is, ami nem volt igaz, és hogy
miért tette ezt, azt senki sem értette. Oppenheimert senki sem
érezhette megnyugtatónak, Teller pedig azt mondta, hogy
jobban szeretné, ha az ország biztonsága mások kezében
lenne. Ez szerintem pontos megállapítás volt. Nem
hibáztatom Tellert azért, amit mondott, csak azért
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hibáztatom, hogy egyáltalán hagyta magát belerángatni ebbe
az ügybe [4, 1548. old.].”
„Azzal kapcsolatban, hogy a közvélemény Tellert választotta
ki ellenséges érzelmei célpontjául, Dyson a következőket
mondotta:» Ezt nem lehet pontosan tudni, de a közvélemény
szereti a mérgét egyetlen személyre összpontosítani. Része
volt ebben annak, hogy Teller magára irányította a figyelmet,
meg annak is, hogy Teller egy primadonna. Büszke volt arra,
hogy kitalálta a hidrogénbombát, ami megkönnyítette azt,
hogy közellenségnek kiáltsák ki. [Ernest] Lawrence sohasem
volt ennyire ismert, híres volt, de a nyilvánosság előtt nem
szerepelt. Ugyanígy [Luis] Alvarez sem, akit később a
dinoszauruszokkal kapcsolatos elmélete révén ismertek
meg. «[4, 1549. old.].” (Alvarez és Lawrence is támogatta a
hidrogénbomba tervét, és mindketten részt vettek
kifejlesztésében. - a szerző megjegyzése)
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old.]. Remélte, hogy barátai végül felismerik, hogy „amikor
azt mondtam, ami szerintem igaz, akkor a lehető legjobbat
tettem a tudomány ügyének hazám szolgálatában.” Szerinte a
helyes döntés az lett volna, ha Eisenhower elnök egyszerűen
nem nevezi ki többé Oppenheimert tanácsadónak
atomügyekben.
1962. november 15-én postaládájában örvendetes hírt
tartalmazó levélre bukkant: ”A fizikai kémia és a nukleáris
fizika terén elért eredményeiért, a termonukleáris
kutatásokban vitt vezető szerepéért és a nemzetbiztonság
érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseképpen az
Egyesült Államok elnöke Dr. Edward Tellert Fermi-díjjal
tünteti ki.

A magyar gyökerekkel rendelkező Richard Garwin, aki a
hidrogénbomba „konstruktőrének” tekinthető, évekig Teller
legközvetlenebb munkatársa, úgy nyilatkozott, hogy Teller
eljárása Oppenheimerrel szemben „megbocsáthatatlan”.
Szerinte „Teller azért akarta tönkretenni Oppenheimert, mert
úgy vélte, hogy az útjában áll. „Szerinte ironikus Tellernek az
a megjegyzése, miszerint Oppenheimer bonyolult egyéniség mintha ő, Teller, valamivel is egyszerűbb lett volna [3, 346.
old.].” Egyébként Teller volt az egyetlen tudós, aki
Oppenheimer ellen tanúskodott.

Teller utólagos véleménye
Hét héttel a tanúvallomása után 1954. június 21-én Teller
levelet kapott William Liscum Borden-től, aki feltárta előtte
az Oppenheimer-ügyben játszott kezdeményező szerepét,
vagyis, hogy az FBI-nak írott levele hatására rendelte el az
amerikai elnök a tudós kivizsgálását. Egyben kijelentette,
hogy ő és Teller nem álltak kapcsolatban ebben az ügyben az
FBI-nak írott levele előtt, és felhatalmazta Tellert, hogy ezt
bárhol szabadon közölheti. Egyben nehezményezte, hogy őt,
mint kezdeményezőt, be sem idézték a meghallgatásra
keresztkérdések végett. Július 9-i visszafogott válaszában
Teller határozottan kijelentette, hogy nem ért egyet Borden
levelével, amely elindította ezt az ügyet, de kifejezte azon
meggyőződését, hogy bizonyára azért tette, mert így érezte
helyesnek. Borden levelének vádpontjait illetően pedig az
volt a véleménye, hogy „egészen bizonyos, hogy a kommunista
ideológia iránti rokonszenvet nem szabadna feltétlenül
összeegyeztethetetlennek ítélni az Egyesült Államok iránti hűséggel,
lojalitással.” Teller emlékirataiban (Huszadik századi utazás
tudományban
és
politikában)
megjegyzi,
hogy:
„Tanúvallomásom úgy olvasható, mintha szerintem
Oppenheimer hidrogénbombáról alkotott véleménye súlyos
akadálya volna megbízhatósági igazolásának.” Majd
ugyanazon az oldalon hozzáteszi, hogy: „De a tény mégis
tény marad: akármilyen felemás és kétbalkezes volt a
tanúvallomásom, én magam sohasem akartam, hogy Oppenheimer
véleménye
a
hidrogénbombáról
bármit
számítson
a
megbízhatóságról szóló döntésben, és soha nem is gondoltam,
hogy ez indokolt volna [1, 403. old.].” Ezen kijelentése
teljesen ellentétben van azzal, amit 1952-ben egy FBI
kihallgatáson mondott. Kijelentette: „szinte bármit megtenne
azért, hogy Oppenheimert eltávolítsák az Általános Tanácsadó
Bizottságból…, azért, mert késleltette a H-bomba kifejlesztését.” Ez
a kijelentése bizonyíték arra is, hogy terhelő vallomása nem a
pillanat hatására született, hanem régóta érlelt nézeteit fejezte
ki Oppenheimer tevékenységével kapcsolatban [3, 336-337.
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3. ábra: Oppenheimer és Teller kézfogása 1963-ban, a Fermi-díj
átadáson
Miután Teller megkapta a nagyon tekintélyes Fermi-díjat,
jogot nyert arra, hogy ő is javasoljon másokat. Az Enrico
Fermi-díjat az Egyesült Államok elnöke adományozza
nemzetközileg elismert személy vagy személyek részére az
Energiaügyi Minisztérium és programjai széles küldetéséhez
kapcsolódó kivételes tudományos, műszaki, mérnöki, és /
vagy vezetési eredmények elismeréseként. Ő Oppenheimert
ajánlotta a kitüntetésre, akinek a következő évben, 1963-ban
valóban odaítélték a díjat. A díjátadó ünnepségen megtörtént
ugyan Teller és Oppenheimer kézfogása, de ez még nem
jelentette a csatabárd elásását és a békepipa elszívását.

Epilógus
Teller Ede meg akarta menteni a világot. Lehet, hogy meg is
mentette – ezt soha nem tudjuk eldönteni. Tegyük föl,
megmentette, mert rávette az Egyesült Államokat az amerikai
hidrogénbomba megalkotására. Ezzel megteremtette annak a
lehetőségét, hogy a két szuperhatalom sakkban tartsa
egymást, s ne törjön ki olyan háború, amelyben
hidrogénbombát használtak volna fel. Oláh György Nobeldíjas kémikus szerint „Teller legalább annyival járult hozzá a
világbéke megőrzéséhez, mint a szovjet hidrogénbomba
kidolgozásáért elsődlegesen felelős személy, Andrej Szaharov.
…Ezt a fegyvert szerencsére sosem kellett bevetni. Inkább
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volt elriasztó, mint tömegpusztító eszköz. Teller Ede ezáltal
jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a század második
felében az emberiség nem pusztította el önmagát [10, hátsó
borító].” Ismét Hargittai akadémikus szavait kölcsönvéve:
„Megkockáztatnám, hogy Tellernek – akár Szaharovval
közösen – béke Nobel-díjat is adhattak volna a
hidrogénbombáért.” Ez a gondolat első olvasatra ugyanolyan
paradoxonnak tűnik, mint Oláh György érvelése, de csak
azért, mert még nem volt példa az emberiség és a Nobel-díjak
történetében, hogy egy pusztító eszköz létrehozásáért
adományozták volna a legmagasabb tudományos kitüntetést.
Ez a különleges szituáció pedig ismét Tellert igazolja, aki
szerint az emberi agynak (én inkább gondolkodást mondanék
- a szerző) van a világon a legnagyobb tehetetlensége.
Gondolkodásunk tehetetlensége, ehhez a teljesen új, eddig
még soha elő nem fordult helyzethez való alkalmazkodási
képtelenségünk akadályoz meg bennünket a fenti két érvelés
elfogadásában.
Teller megítélése tehát lassan változóban van, csökken az
Oppenheimer-ügyben tett vallomás szerepe is. Az
Oppenheimer-ügy azonban kétségtelenül mély nyomot
hagyott
a
közgondolkodásban,
helyrehozhatatlanul
megváltoztatta Teller életét is. Manfred Eigen kémiai Nobeldíjas szerint „az 1989-es politikai változások után Teller
szerepét át kell értékelni, annak a hatásnak a fényében,
amellyel a Szovjetunió megszűnésére volt [4, 1549. old.].”
A meghallgatás során nem –és később sem- került elő olyan
bizonyíték, amely bizonyította volna, hogy Oppenheimer
titkos információkat szolgáltatott az oroszoknak, vagy hogy
orosz kém lett volna.
Eisenhower elnök azzal követett el hibát, hogy ragaszkodott a
vizsgálat megindításához. Dönthetett volna úgy is, hogy
egyszerűen nem igényli Oppenheimer tanácsait, és ekkor
elkerülhette volna annak látszatát, hogy méltatlanul
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meghurcolnak egy nemzeti hőst. Így nem keletkezett volna
máig ható botrány az ügy körül. – írja visszaemlékezéseiben
Teller [1, 401. old.]. Oppenheimer azzal hibázott, hogy nem
fogadta el Lewis Strauss indítványát, hogy “azonnal nyújtsa
be lemondását, és ebben az esetben nincs szükség semmiféle
formális vizsgálatra, kellemetlen procedúrára.” Teller pedig
abban hibázott, hogy - mint barátja, a neves, ma is élő
atomfizikus Freeman Dyson mondta - „egyáltalán hagyta
magát belerángatni ebbe az ügybe [4, 1549. old.].”
Amerika legbefolyásosabb hangja az atomfegyverek
mérséklése ügyében elhallgatott. Az
Oppenheimer
meghallgatás politikai csata volt, mégpedig a Strauss-i
álláspont - az egyre több és több atomfegyverre van szükségés az Oppenheimer-i álláspont között, mely szerint az
atomfegyverek a védelmünk részét képezik, de értelmesen
kell azokat használni, és nem támaszkodhatunk teljesen
rájuk.
A
meghallgatás
mély
hatással
volt
az
atomfegyverkezési versenyre is. Többé nem lehetett
megkérdőjelezni az egyre több és több atomfegyver
szükségességét. A meghallgatás évében Amerika 300
atomfegyverrel rendelkezett. A XX. század végére több mint
70.000
atomrobbanófej állt
az
Egyesült Államok
rendelkezésére. Csak reménykedni lehet benne, hogy ezek
töltete valamikor a nem túl távoli jövőben atomreaktorok
üzemanyagaként kerül felhasználásra, és rettenetes pusztító
erejük Damoklész kardja így tűnik el az emberiség feje fölül.
Mint ahogy abban is, hogy -Garwin jóslatával ellentétbenaddig sem kerül illetéktelenek –pl. terroristák- kezébe.
Oppenheimer a meghallgatás után már csak egy összetört
ember lett. Tudományos és emberbaráti előadásokat tartott.
Továbbra is ő irányította a Haladó Tudományok Intézetét
(IAS) Princetonban, de soha nem találta meg a lelki
nyugalmát, pedig olyan óriások vették körül, mint Einstein,
Neumann, Gödel.

Köszönetnyilvánítás
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A paksi reaktortartályok állapotának értékelése a belga
reaktortartályok falában talált folytonossági hiányok
tükrében
Trampus Péter
Dunaújvárosi Főiskola
2401 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A, tel.: +36 25 551183

A cikkben elemezzük a paksi reaktortartályok esetében alkalmazott roncsolásmentes vizsgálatokat, azok teljesítőképességét,
majd összefoglaljuk az elvégzett vizsgálatok eredményeit és ezek alapján értékeljük a tartályok állapotát. Arra a következtetésre
jutottunk, hogy a Paksi Atomerőmű reaktortartályai falában a belga Doel 3 és Tihange 2 atomerőmű reaktortartályában talált
folytonossági hiányok kialakulásának esélye nagy valószínűséggel kizárható. A Pakson alkalmazott vizsgálatok alkalmasak a
lamináris hiányok detektálásra. Az eddig végrehajtott vizsgálatok nem mutattak a belga reaktortartályok falában detektált
folytonossági hiányokhoz hasonló hiányokat Pakson.

Bevezetés, célkitűzés
A belga Doel atomerőmű 3. blokkja reaktortartályán 2012ben, a harmadik 10 éves időszakos ellenőrzési ciklust záró
ultrahangos vizsgálat (UT) kiegészítéseként elvégezték a zóna
magasságában lévő öv alapanyag plattírozás alatti
tartományának a vizsgálatát. A vizsgálat a tartályfal belső,
plattírozott felülete felől történt és a felülettől mért 25 mm-re
(amiből ~7 mm a plattírozás vastagsága) és a zóna teljes
magassága ±200 mm-re (összesen 4080 mm-re) terjedt ki.
A vizsgálat során nem találtak plattírozás alatti hiányokat az
alapanyagban; detektáltak viszont 158 lamináris, azaz a
tartályfal felületével párhuzamos vagy közel párhuzamos
orientációjú indikációt.
A nem várt eredmény ismeretében megismételték a
vizsgálatot, ami ekkor már a teljes falvastagságra (200 mm) és
a tartály mindhárom kovácsolt övére, a tartály peremére és az
alsó öv és a fenék közötti átmeneti gyűrűre is kiterjedt.
A reaktortartály szerkezeti felépítését és az egyes
tartályelemekben talált indikációk számát az 1. ábra mutatja.
Az indikációk hidrogén okozta pehelyrepedésekre utaltak.
Az 1. ábrán feltüntettük a másik belga atomerőmű (Tihange)
2. blokkja reaktortartályán 2012 szeptemberében – már a doeli
eredmény birtokában és az ott megismételt vizsgálati
módszerrel – végrehajtott időszakos ellenőrzés eredményét
is. Miután a Doel 3 és a Tihange 2 reaktortartályok
gyártástechnológiája megegyezik és a reaktorok közel azonos
korúak (hálózatra kapcsolás: 1982, illetve 1983), a
továbbiakban az üzemeltető és a belga hatóság együtt kezelte
a két reaktortartály esetét. Ezt tesszük mi is, és a
következőkben ennek megfelelően a D3/T2 jelölést
alkalmazzuk.
Az üzemeltető Electrabel (GDF-SUEZ Csoport) úgy döntött,
hogy mindkét blokkot ‒ kirakott zóna mellett ‒ lehűtött
állapotban tartja mindaddig, amíg az esetek részletes
elemzését el nem végzik és a tartályok biztonságát nem

Kontakt: trampus@mail.duf.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2014

igazolják a hatóság felé az újraindítás engedélyezése céljából.
A belga hatóságot a Federal Agency for Nuclear Control
(FANC), a Bel V, mint a FANC műszaki támogatója és az
AIP-Vinçotte, mint az ASME szerinti felhatalmazott ellenőrző
ügynökség képviseli1.
Belga és külföldi szakértők bevonásával tematikus
munkacsoportok alakultak. A munka célja a folytonossági
hiányok keletkezése okának meghatározása, az UT vizsgálat
teljesítőképességének igazolása, a tartályanyag mechanikai
tulajdonságainak a meghatározása, a szerkezeti integritás
elemzése és az üzemviteli utasítások szükséges módosítása
volt. Az elemzések és a számítások többsége jelen cikk
megírásának időpontjáig befejeződött; a végső döntés még
nem született meg. A D3/T2 reaktortartályok acél alapanyaga
(SA 508 Class 3) összetételét tekintve eltér a paksi atomerőmű
reaktortartályai anyagától (15H2MFA), de gyártástechnológiájuk fő vonásai megegyeznek. Ezért joggal vethető fel a
kérdés, hogy előfordulhatnak-e hasonló hiányok a paksi
reaktortartályokban, és ha igen, akkor detektálhatók-e ezek a
paksi atomerőműben alkalmazott reaktortartály vizsgálati
módszerekkel.
Cikkünkben
elemezzük
a
paksi
reaktortartályok esetében alkalmazott roncsolásmentes
vizsgálatok
teljesítőképességét,
összefoglaljuk
a
roncsolásmentes vizsgálatok eredményeit és ezek alapján
értékeljük a tartályok állapotát.

1

A reaktorokat az ASME BPVC III szerint tervezték és a
BPVC XI szerint ellenőrzik.
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1. ábra: D3 (első szám) és a T2 reaktortartály (második szám) UT indikációinak a száma
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A D3/T2 események összefoglalása
Az esettel kapcsolatos legfontosabb információk (folyamatos
frissítés mellett) a FANC honlapján [1] érhetők el, a Pressure
Vessel Doel 3 & Tihange 2 Dossier menüpont alatt.
Felhasználtuk továbbá a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökségnél (NAÜ-nél) a Tractebel Engineering szakértője
által ismertetett előadás anyagát [2], valamint a Laborelec és a
Tractebel Engineering (mindkettő a GDF-SUEZ Csoport
tagja) szakértőivel folytatott megbeszélésen elhangzottakat
[3].

A belga reaktortartályok gyártása és gyártásközi
vizsgálata
Az acél alapanyagot mindkét tartályhoz a német Krupp
Művek gyártotta; a gyűrűk kovácsolását a holland Rotterdam
Dockyards (RD) végezte; a kovácsolt övek összehegesztése és
a tartályok plattírozása a belga Cockerill cégnél történt.
Az üzemeltető szakemberei átnézték a reaktortartályok
gyártási dokumentációit és megállapították, hogy azok
megfelelnek a gyártás idején érvényes szabványoknak.
Néhány fontos információt azonban nem tartalmaztak a
dokumentációk. Hiányoztak pl. a kézi UT vizsgálat
eredményei a D3 tartály zónával szembeni alsó öve esetében,
vagy nem voltak elegendően részletesek, pl. a kovácsolás
során végrehajtott hőkezelések esetében. A hidrogén okozta
pelyhesedés jelensége ismert volt a gyártók előtt, amit az
bizonyít, hogy a gyártás időszakában hasonló darabokat
pelyhesedés miatt újra kellett gyártani.
A dokumentumok szerint a gyártóműben valamennyi
ellenőrzést elvégeztek (UT és felületi vizsgálatok), és a
darabokat az ASME BPVC III NB-2540 elfogadási szintje
szerint megfelelőnek minősítették. Az UT vizsgálat kézzel, a
kovácsolt gyűrűk külső felülete irányából történt, 0°L, 4
MHz, 25 mm átmérőjű vizsgálófejjel. A visszautasítás
alapvető kritériuma a hátfal visszhang elvesztése volt (az NB2540 tartalmaz két további kiegészítő kritériumot is az
egymáshoz közel eső reflektorok esetére). A kritérium
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 25 mm átmérőjű ultrahangos
rezgőből kiinduló és széttartó hangnyalábot olyan mértékben
kell visszavernie a reflektornak (a lamináris folytonossági
hiánynak), hogy az UT készülék képernyőjén beállított
hátfalvisszhang a beállítási érték 5%-a alá csökkenjen.
Ez némileg leegyszerűsítve csak minimum 25 mm átmérőjű
reflektor esetén következik be.
A gyártóműi dokumentumokból összegyűjtött információk
alapján nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az
indikációk a gyártáskor keletkeztek, ugyanis meg kellet volna
azokat találni az akkori technikával és fel kellett volna
tüntetni a vizsgálati jegyzőkönyvben (annál is inkább, mert
az RD feljegyzési szintje szigorúbb volt, mint az ASME BPVC
III-é). Mindenesetre figyelemre méltó, hogy egy közbenső
vizsgálati feljegyzés utal egy „indikáció felhőre”, de a
hivatalos jegyzőkönyv ezt már nem említi. Az valószínűtlen,
hogy indikációk ezreivel egy reaktortartály elemet akár a
gyártó, akár a későbbi üzemeltető elfogadott volna. Viszont
azt sem lehet egyértelműen bizonyítani, hogy emberi
mulasztás van az indikációk jegyzőkönyvezésének a hiánya
mögött.
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Időszakos ellenőrzések
A reaktortartályok időszakos ellenőrzése az ASME BPVC XI
alapján történik. Ennek nem része az alapanyag vizsgálata; a
térfogatos (UT) vizsgálatok a körvarratokra és a
környezetükre terjednek ki (a D3/T2 reaktortartályok nem
tartalmaznak hosszvarratokat). A vizsgálatot a tartály belső,
plattírozott felülete felől, immerziós technikával (MIS-B
vizsgáló berendezés) végzi az AREVA csoporthoz tartozó
francia Intercontrôle cég. A plattírozás alatti repedéseket
vizsgáló rendszert nem lamináris folytonossági hiányok
detektálására tervezték és nem azokra minősítették. Volt
ugyan a vizsgálófej csoportban egy 0°L, 4 MHz fókuszáló fej
(Ø3 mm a fókuszban mért átmérő), de ennek eredetileg ún.
szinkronizálási funkciója volt. Végül ez a fej detektálta a
lamináris folytonossági hiányokat, de a detektáláson
túlmenően nem tudta pontosan jellemezni a talált hiányok
alakját és méretét.
A megismételt vizsgálat elrendezése megegyezett azzal, amit
a körvarratok ASME BPVC XI szerinti vizsgálatához
használnak. A feljegyzési szint Ø 2 mm keresztirányú
hengeres furatról kapott jelmagasság mínusz 18 dB volt.
Az indikációk a hegesztési varratokon kívül, az
alapanyagban, a belső felülettől mért kb. 20 mm-től a
falvastagság feléig terjedő mélységi zónában helyezkedtek el.
Átlagos átmérőjük a 0-25 mm mélységi tartományban ~4 mm,
a 25-120 mm mélység tartományban ~8 mm volt.
Az időszakos ellenőrzés során alkalmazott technika bevált és
megbízható (az Intercontrôle végzi a francia atomerőművek
időszakos ellenőrzését), ami azt jelenti, hogy a detektált
hiányok
jelenléte
hihető.
Van
azonban
néhány
bizonytalansága a rendszernek, mint pl. a lamináristól eltérő
szögű, a takart, valamint az alapanyag és a plattírozás
határfelületéhez közeli folytonossági hiányok detektálása és
mérése, amiből következhet, hogy a hiányok számát és
biztonsági relevanciáját a vizsgálat alulbecsülte. A vizsgáló
rendszert az AREVA egy pelyhes gőzfejlesztő köpenyéből
(jele: VB 395) kimunkált, 500x500x200 mm méretű darab
segítségével validálták, amelyen fázisvezérelt technikával
szimulálták a MIS-B ultrahangos rendszerének hangtereit. Ezt
követően a köpenyben található folytonossági hiányokat
roncsolásos vizsgálattal feltárták. Összesen 18 hiány tártak
fel, amelyek egyértelműen igazolták az UT vizsgálat
megbízhatóságát. A VB 395 jelű darabban talált hiányok
jellemző képe a 2. ábrán látható. A sötétre maródott zóna
neve ghost line, ami szennyező elemekben feldúsult és
tulajdonságaiban a környezetétől eltérő (ridegebb) tartomány.
A hiányok nagy valószínűséggel a gyártási folyamat során
keletkezett, hidrogén okozta pelyhek. A pelyhek
kialakulásának
pontos
körülményeit
nem
tudták
megállapítani. A folyamatban valószínűleg több tényező
játszott szerepet. Ezek közül a legfontosabbak: az öntött
acéltuskó hidrogén tartalma, a hőkezelés hiánya vagy nem
megfelelősége, az acéltuskó mérete és a gyűrűkovácsoláshoz
a tuskóból kiszúrt középső mag viszonylag kis átmérője. Nem
derült fény arra, hogy miért csak néhány tartály övre volt
jellemző a pelyhesedés az RD-ben gyártott darabok közül.
A hidrogén hatására bekövetkező károsodás az üzemeltetés
időszakában valószínűtlen.
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követően ismételten komplett UT vizsgálat történt a kész
reaktortartályon is. A paksi reaktortartályok gyártóműi
dokumentációjában található vizsgálati jegyzőkönyvekben
nincs eltérésre utaló feljegyzés.
Üzembe helyezést megelőző vizsgálatok
A paksi reaktortartályokon az üzembe helyezést megelőzően
elvégezték a Bejövő áru ellenőrzési terv (BÁT) szerinti
vizsgálatokat, majd az üzembe helyezés megfelelő fázisaiban
(1-es és 2-es revízió) előírt vizsgálatokat.

2. ábra: Hidrogén okozta pelyhesedés (VB 395).
A vizsgáló rendszer ENIQ szerinti minősítéséhez [4] egyelőre
korlátozottak a lehetőségek. Nincs ugyanis megfelelő
ellenőrző test a gyakorlati vizsgához, mert a VB 395 jelű
gőzfejlesztő köpeny darabja nem teljesen reprezentatív:
ugyanis nem plattírozott és nem hőkezelt. Ebből a célból egy
újabb darabot munkáltak ki a pelyhes gőzfejlesztő köpenyből
(1800x1400x200
mm),
amit
ellátnak
plattírozással,
hőkezelnek, majd a MIS-B rendszerrel fognak vizsgálni, és ezt
követően feltárják a hiányokat.
A Laborelec elvégezte mind a gyártásközi, mind az időszakos
vizsgálatok szimulációját a CIVA [5] szimulációs szoftver
segítségével. A szimulációhoz különböző méretű és a
lamináris (azaz a tartályfallal párhuzamos) pozíciótól
különbözőképpen eltérő ferdeségű ideális sík reflektorokat,
valamint a pelyheket modellező realisztikus folytonossági
hiányokat alkalmaztak. A hiányok méreteit az UT vizsgálat
feljegyzési és elfogadási szintjeinek megfelelően határozták
meg. A szimuláció eredményéből arra következtettek, hogy a
2012-ben elvégzett időszakos ellenőrzés során detektált
hiányoknak legalább egy része meghaladta a gyártóműi
vizsgálatok feljegyzési szintjét. Valószínűsíthető azonban,
hogy a hiányok mérete nem haladta meg az elfogadási szintet
(az ASME BPVC III igen toleráns).

A paksi reaktortartályok
roncsolásmentes vizsgálatai
Gyártóműi vizsgálatok
A Škoda Energetikai Gépgyárban elvégezték a kovácsolt
gyűrűk kézi UT vizsgálatát a kovácsolást és a gépi
megmunkálást követően, majd megismételték azt a
hőkezeléseket követően. A vizsgálat plattírozás előtt, a külső
és a belső felület felől történt, merőleges2 és szögfejek
alkalmazásával. A gyártóműben a szilárdsági nyomáspróbát

2

A merőleges (0°-os szögű) UT vizsgálófejek a felületre merőlegesen
(azaz a felület normálisához képest 0°-os szögeltéréssel) vezetik be a
longitudinális formájú ultrahangot a vizsgálandó darabba. Ezért az
ilyen vizsgálófejek ideálisak a hangnyaláb tengelyére merőleges vagy
attól nem nagy szögeltérésű síkban található, azaz „lamináris”
reflektorok detektálására.
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A BÁT vizsgálatok az 1. blokki reaktortartály esetében az
erőmű telephelyén, a másik három tartály esetében a
szlovákiai (akkor Csehszlovákia) Bohunice Atomerőmű
telephelyén történtek. A vizsgálatok ideje alatt a
reaktortartály fekvő helyzetben volt egy forgató
berendezésen. A kézi UT vizsgálatot a vizsgáló személyzet
(az ERŐKAR és a Paksi Atomerőmű Vállalat minősített
anyagvizsgálói) a külső felület irányából végezte.
A vizsgálatok kiterjedtek az összes hegesztési varratnak, a
kovácsolt övek alapanyagának, a fenéknek és a peremnek a
BÁT programban meghatározott hányadára. A 3. ábra a 2.
blokki reaktortartályon elvégzett vizsgálat jegyzőkönyvének
egy részletét mutatja; a tartály kiterített palástján a
vizsgálatra kijelölt tartományokat négyzetek jelölik.
Az alapanyag UT vizsgálatok tartományai a következők: 1.1.,
1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. és 1.8.

3. ábra: A paksi reaktortartályok BÁT vizsgálatának terjedelme.
A D3/T2 eset természete miatt a következőkben csak az
alapanyag vizsgálatával foglalkozunk. A vizsgálathoz K2G,
SEB 2H0, WB 35 N2, WB 45 O2 és WB 60 O2 vizsgáló fejeket
használtak. Ezek közül a fejek közül a K2G és a SEB 2H0
alkalmas lamináris folytonossági hiányok detektálására.
A két különböző típusú merőleges fej alkalmazását azzal
lehet magyarázni, hogy az adó-vevő fej (SEB 2H0) „látja” a
K2G ún. közeltér (holt zóna) tartományát, így a teljes
falvastagság és plattírozás jól átsugározható vele. A regisztrálási határ Ø 2,2 mm KTR (körtárcsa reflektor), a hibahatár
Ø 5,2 mm KTR volt. Az elvégzett vizsgálatok jegyzőkönyvei
alapján regisztrálási határt elérő vagy azt meghaladó reflexiót
nem észleltek egyik paksi reaktortartályban sem.
A blokkok 1-es és 2-es revíziói alatt végezték el az üzem
közbeni időszakos vizsgálatok referencia szintjének (nullállapotnak) a felvételét. A vizsgálatokat az atomerőmű
szállításának terjedelmébe tartozó reaktortartály vizsgáló
berendezéssel (USZK-213) végezte el az atomerőmű vizsgáló
személyzete. Az USZK-213 berendezésnek a reaktortartály
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hengeres részét vizsgáló egységének fő részei a következők:
forgó asztal a reaktortartály alatt, teleszkópos állvány, az
állványra szerelhető ultrahangos fejcsoport, többcsatornás
(analóg) vizsgáló készülék és manipulátor vezérlő egység.
A berendezés ismertetése megtalálható pl. a [6]
hivatkozásban. A hengeres rész vizsgálata kiterjedt
valamennyi körvarratra és a varratok tengelyétől mért ± 500
mm alapanyagra (ez a fenékvarrat, illetve az alsó csonköv és
a zóna öv közötti varrat esetén ± 250 mm), valamint a teljes
zóna öv alapanyagára.
Az USZK-213 berendezéssel az UT vizsgálat a tartály külső
felülete felől történik. A vizsgálathoz egy merőleges adó-vevő
fejet, egy felületi hullám fejet, egy-egy 39°-os és 59°-os
szögfejet, valamint egy tandem fejcsoportot alkalmaztak; a
vizsgálati frekvencia 1,25 MHz volt. A regisztrálási határt a
vizsgáló készülék teljesítőképessége szabta meg, értéke Ø10
mm KTR volt. A merőleges fej a vizsgáló berendezés
tervezőjének a szándéka szerint a plattírozás tapadás
vizsgálatát
szolgálta,
de
‒
némileg
alacsonyabb
hatékonysággal ugyan ‒ alkalmas volt más lamináris
helyzetű hiány kimutatására is. Sem az 1-es, sem a 2-es
revízió USZK-213 berendezéssel elvégzett UT vizsgálatai
során nem jegyeztek fel egyik paksi reaktortartály esetében
sem regisztrálási határt elérő vagy meghaladó indikációt.

Időszakos vizsgálatok
A paksi reaktortartályok üzemeltetés közbeni időszakos UT
vizsgálatának alapvető sajátossága, hogy az USZK-213 (külső
felület felőli vizsgálat, ahogy már említettük) alkalmazása
mellett az üzemeltető szervezet ‒ a biztonság iránti
elkötelezettségét igazolandó, ‒ az 1. blokk 1987. évi első, teljes
zónakirakással járó főjavítása óta vizsgáltatja a tartályokat a
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belső felület felől is. A Pakson megvalósult rendszer vázlatát
mutatja a 4. ábra. Ez a megoldás lehetőséget teremt a külső és
a belső felület felől történő UT vizsgálat párhuzamos, vagy
egymást kiegészítő alkalmazására. Mindkét vizsgálatnak
vannak
előnyei,
például
a
hibakimutathatósági
érzékenységet, egyes hegesztési varratok teljes terjedelmű
vizsgálhatóságát, a vizsgálat főjavításba való beilleszthetőségét, vagy a vizsgáló személyzet sugárterhelésének a
csökkentését tekintve. Hogy a reaktortartály egyik, vagy
másik tartományának vizsgálatát a külső vagy a belső felület
felől hajtják-e végre, azt a vizsgálat teljesítőképességének
minősítés útján történő meghatározásával célszerű eldönteni.
A két rendszer kombinációja lehetőséget ad a vizsgálati
ciklusidők optimalizálására [7].
A paksi reaktortartály vizsgálatok másik ‒ és a D3/T2
események tükrében döntő jelentőségű ‒ sajátossága, hogy a
vizsgálat terjedelmébe tartozik a zóna öv alapanyagának (és a
plattírozott rétegnek) a vizsgálata. Ez az üzembe helyezés
idején hatályos szabályozásból (Atomerőművi Biztonságtechnikai Szabályzatok 6. kötet), illetve az annak alapját képező
(volt szovjet) PK-1514 normatív műszaki dokumentumból
következik. A zóna öv alapanyagának a vizsgálata az azóta
folyamatos fejlődésen átment időszakos ellenőrzési program
része maradt a mai napig. Részletek a K-01 (KA-01 - A KA
jelölésű keretprogramok az ASME BPVC XI követelményeit is
tartalmazó programokat jelentik.) keretprogramban találhatók.
Elfogadási szintként bevezetésre került a regisztrálási határ
(RH), az értékelési határ (ÉH) és az analizálási határ (AH).
Ezek a szintek az ABSZ 6. kötet és az ASME BPVC XI
elfogadási szintjeinek egy nem teljesen következetes
ötvözetét képezik.

4. ábra: A paksi reaktortartályok külső és belső felület irányából történő vizsgálata.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2014

5

Nukleon

2014. december

A Pakson alkalmazott gépi UT vizsgálat technológiája
folyamatos fejlődésének a tükrében, illetve az üzemeltető
szervezet üzletpolitikájának eredményeként a következő
szakaszokra bontható a reaktortartályok üzemeltetés közbeni
időszakos vizsgálata az elmúlt 30 évben:
Külső vizsgálat

Belső vizsgálat

USZK-213 (1982 – 1992)

Škoda TRC (1987 – 1994)

TriaS (1993 – 1997)

Siemens KWU SiALOK (1995 – 2002)

SAPHIR (1998 – 2008)

Škoda SKIN (2003 – 2010)

SAPHIRplus (2009 – )

INETEC (2011 – )

A külső vizsgálatokat minden esetben az erőmű saját vizsgáló
személyzete, a belső vizsgálatokat szerződéses vállalkozó
végezte, illetve végzi.
A paksi reaktortartályok külső UT vizsgálatai mind a mai
napig az USZK-213 vizsgáló rendszer bázisán folynak, de
már az első vizsgálatoktól kezdve folyamatos fejlődésen
mentek keresztül. Ennek eredményeként minden egyes
vizsgálatot egy műszakilag magasabb teljesítőképességű és
üzembiztosabb technika váltott fel. A vizsgálatok közös része
a manipulátor, amit szintén fejlesztettek (pozícionálás
pontossága, illetve mechanikus elemek cseréje tekintetében).
A lényegi változást és fokozatos előrelépést az adatgyűjtés
(UT készülék, vizsgálófejek), az adatértékelés, valamint a
manipulátor vezérlő berendezés változása jelentette. A zóna
öv alapanyag vizsgálata minden esetben része a vizsgálatnak,
terjedelme 4 éves ciklusban 50%, amit ciklusonként
változtatnak.
Az (eredeti) USZ-213 időszakban (1982‒92) az üzembe
helyezés kapcsán ismertetett berendezéssel történt a
vizsgálat. Meg kell jegyezni, hogy már ebben az időszakban
is történt némi műszaki fejlesztés az adatgyűjtésében (analógdigitális konverzió), továbbá a manipulátor mechanikai
rendszerének tökéletesítésében. A TriaS vizsgáló rendszer
egy, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által
finanszírozott
műszaki
együttműködési
projekt
eredményeként jött létre az USZK-213 vizsgáló berendezés
bázisán. A projekt háttérintézete a spanyol Tecnatom intézet
volt. A TriaS vizsgáló rendszer a következő elemekből állt:
IMPULS 1
készülék,

(Krautkrämer)

többcsatornás

ultrahangos

ULISES (Tecnatom) adatgyűjtő és feldolgozó egység,
SIROCO (Tecnatom) manipulátor vezérlő egység,
RTD vizsgáló fejek (a lamináris folytonossági hiányok
detektálásra szolgáló fej típusa: 0°TRL-2).
A regisztrálási határ értékét Ø6,3 mm KHF (keresztirányú
hengeres furat) értékben állapították meg (ASME BPVC XIhez való közeledés jele) és ezt számolták át KTR értékre.
A TRiaS rendszert a Siemens által kifejlesztett SAPHIR
vizsgáló rendszer váltotta fel. Ennek elemei a következők
voltak:
SAPHIR (Siemens) sokcsatornás ultrahangos készülék,
DEA (Siemens) adatgyűjtő és értékelő egység,
SIROCO (Tecnatom) manipulátor vezérlő egység,
a lamináris folytonossági hiányok detektálására szolgáló
vizsgáló fejek 1998 és 2003 között Siemens gyártású
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merőleges fejek, azt követően RTD 02-1291 fókuszáló fejek
(megjegyezzük, hogy a tetszőleges orientációjú hiányok
detektálására ekkor kerültek először alkalmazásra Pakson a
fázisvezérelt fejek).
A külső vizsgáló rendszer jelenlegi kiépítésében a
SAPHIRplus 80 csatornás vizsgáló egységet (intelligeNDT, a
Siemens vizsgáló részlegének az utódja) használja, a
manipulátor vezérlés és az értékelés továbbra is a SIROCO és
a DEA egységgel történik. Az esetleges lamináris
folytonossági hiányok detektálása ebben a rendszerben is az
RTD 02-1291 jelű merőleges (fókuszáló) vizsgálófejek
feladata. Az értékelési határ Ø4,5 mm KHF. A vizsgálati
technológiába ‒ analizáló vizsgálat céljára ‒ már beépült a
futásidő szóródásos (TOFD) technika is. Az értékelési határt
meghaladó méretű reflektorok esetében ‒ az időközben
átdolgozott kritérium gyűjtemény (kétszintű kritérium
gyűjtemény) értelmében ‒ meg kell határozni a hiány
befoglaló méreteit az ASME BPVC XI IWA 3000 szerint.
A SAPHIRplus vizsgáló rendszert és a reaktortartály külső
UT vizsgálatára alkalmazott technológiát 2010-ben sikeresen
minősítették. Meg kell jegyezni, hogy a minősítés során
alkalmazott ellenőrző testbe nem munkáltak be lamináris
folytonossági hiányt modellező reflektort, ezért a 02-1291 jelű
vizsgálófejjel a minősítés során nem volt mit regisztrálni.
A belső vizsgálatokat az üzemeltető négy évre szóló
szerződés keretében végeztette, illetve végezteti el. Egy
négyéves ciklusban minden reaktortartály vizsgálatára
egyszer sor kerül. Az első négyéves ciklusban kézenfekvő
volt a gyártó vizsgáló szervezetével szerződni; a szerződést
az erőmű 1991-től még egy ciklusra megújította. A Škoda a
’80-as években megvásárolta a svéd TRC cég reaktortartály
vizsgáló manipulátorát, kiegészítette azt egy korszerűnek
mondható többcsatornás UT berendezéssel, és így az abban
az időben a Paksi Atomerőmű Vállalat számára elérhető
legkorszerűbb vizsgáló technikát üzemeltette. A technikához
egy jól felkészült vizsgáló és kezelő személyzet tartozott.
A harmadik (innen kezdve az erőmű a vizsgálatra pályázatot
írt ki) és a negyedik vizsgálati ciklusban az erőműnek a
német Siemens cég volt a szerződéses partnere, aki a
németországi reaktortartályok vizsgálatára kifejlesztett
technikáját (SiALOK adatgyűjtő és értékelő, valamint ZMM-2
központi árboc manipulátor) használta a paksi tartályok
vizsgálatához. Az ötödik és hatodik vizsgálati ciklusra az
erőmű ismét a Škoda céggel szerződött. A Škoda ekkor már
egy saját építésű manipulátorral rendelkezett (SKIN) a hozzá
tartozó vezérlő egységgel, továbbá az AEA Technology
Energy által kifejlesztett MICROPLUS többcsatornás UT
készüléket és a µSCAN elnevezésű adatfeldolgozó és értékelő
programot használta. A detektált hiányok méretének
meghatározásához alkalmazták a TOFD technikát is.
A lamináris folytonossági hiányok detektálásra a 0°L jelű, 2
MHz frekvenciájú fej szolgált.
Ebben az időszakban került bevezetésre a paksi
atomerőműben a roncsolásmentes vizsgáló rendszerek
minősítése [4]. Miután a Škoda Pakson alkalmazott vizsgáló
berendezését és a vizsgálati technológiát a cseh Dukovany
Atomerőmű a cseh hatósági előírások szerint sikeresen
minősíttette, a hatóság lehetőséget adott az erőműnek egy
egyszerűsített minősítési eljárás lefolytatására. Az egyszerűsített minősítési eljárás részleteit lásd pl. a [8]
hivatkozásban. 2004 és 2005 folyamán, két lépcsőben
megtörtént a hengeres rész és a csonkzóna hegesztési varratai
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UT

vizsgálatának

egyszerűsített

2011-től az erőmű a horvát INETEC céggel szerződött a
reaktortartályok belső vizsgálatának elvégzésére; ez a
szerződés jelenleg is érvényben van. Az alkalmazott vizsgáló
manipulátort az INETEC fejlesztette ki, az UT egység a Zetec
által gyártott TomoScan III (128 csatorna), az értékelő szoftver
a szintén Zetec fejlesztésű TomoView. A lamináris hibák
detektálását ez a berendezés is a 0°L (2,25 MHz) vizsgáló fejre
bízza. A vizsgáló rendszert az INETEC a finn Loviisa
Atomerőmű reaktortartályainak a vizsgálatára minősíttette,
ezért hazai minősítése a korábban már elfogadott és bevált
egyszerűsített eljárás keretében történt 2011-ben.
Áttekintettük az üzemeltetés közbeni időszakos vizsgálatok
eredményeit és megállapítottuk, hogy sem a belső felület
felőli, sem a külső felület felőli UT vizsgálatok során nem
detektáltak regisztrálási határt elérő vagy azt meghaladó,
lamináris indikációt.

A paksi reaktortartályok állapota
A paksi reaktortartályok alapanyagát 100%-os terjedelemben
három alkalommal kézi UT vizsgálatoknak vetették alá a
gyártóműben, majd elvégezték egy reprezentatív minta
vizsgálatát a beérkező áru ellenőrzés keretében. Ezt követően
100%-os terjedelemben gépi UT vizsgálatot végeztek minden
tartályon két alkalommal az üzembe helyezés szakaszában,
majd legalább hat alkalommal 50%-os terjedelemben a
tartályok külső és ugyanennyi alkalommal a tartályok belső
felülete
irányából
az
üzemeltetés
időszakában.
Következésképpen valamennyi tartály alapanyagát legalább
nyolc alkalommal teljes terjedelemben megvizsgálták.
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Az alapanyag vizsgálata során minden esetben alkalmaztak
merőleges vizsgálófejeket vagy fejet a lamináris folytonossági
hiányok detektálására, beleértve a plattírozás tapadásának
hiányosságait is.
A BÁT vizsgálatok, az üzembe helyezés keretében végzett
vizsgálatok, továbbá az időszakos vizsgálatok során
alkalmazott regisztrálási határ értékei (amelyek az Ø2,2 mm
és Ø10 mm KTR tartományba estek) szigorúbbak voltak az
ASME BPVC III NB-2540 elfogadási szintjénél (teljes
hátfalvisszhang elvesztése). Az alkalmazott vizsgálati
technika (berendezés és technológia) folyamatos fejlődésen
ment keresztül az elmúlt több mint 30 évben, és minden
esetben megfelelt az adott kor műszaki színvonalának; a
vizsgáló
személyek
rendelkeztek
a
szükséges
tanúsítványokkal.
Az
elmúlt
nyolc
évben
végrehajtott
időszakos
roncsolásmentes vizsgálatok (úgy a külső, mint a belső felület
felől végzett UT vizsgálatok) kivétel nélkül minősítettek
voltak az ENIQ módszer szerint, ami igazolja a vizsgálatok
teljesítőképességét valós vizsgálati körülmények között. Az
elvégzett UT vizsgálatok során egyetlen esetben sem
detektáltak a regisztrálási határt elérő, vagy meghaladó
méretű, a D3/T2 reaktortartályokban talált lamináris
folytonossági hiányokhoz hasonló hiányt.
A paksi reaktortartályok alapanyaga roncsolásmentes
vizsgálatainak és a vizsgálat eredményeinek elemzése alapján
nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a tartályok kovácsolt
övei nem tartalmaznak a D3/T2 reaktortartályok kovácsolt
öveiben talált ‒ hidrogén okozta pelyhesedés eredetű ‒
lamináris folytonossági hiányokat.
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Magfizikai folyamatok intenzív lézertérben I.
Kis Dániel Péter
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. tel.: + 36 1 463 1946

A két részre tervezett sorozat első cikkében röviden összefoglalom az intenzív, rövid impulzushosszú lézertérben végbemenő
belső konverzió leírását. A számítások során kifejtem a lézertérbeli belső konverziós együttható elektromos átmenetekre
vonatkozó általános alakját, majd a paramétervizsgálatok után konkrét izomerekre megadom a lézer nélkül tiltott csatornákra
vonatkozó belső konverziós együtthatók numerikus értékét.

Bevezetés
Az első lézer kifejlesztése óta eltelt közel fél évszázadban a
koherens fényforrások fejlődése rohamos ütemben haladt
előre. A lézerek intenzitásának növekedtével mind kísérleti,
mind elméleti oldalról komoly érdeklődés alakult ki az ehhez
fűződő nemlineáris optika és a nemlineáris spektroszkópia
irányába. Az előbb említett folyamatok azzal a feltételezéssel
dolgoznak, hogy a kölcsönhatás ideje alatt az anyagi közeg
állapota nem változik meg. Azonban ha az intenzitás átlép
egy kritikus értéket, akkor a koherens sugárzási tér
elektromos térerőssége már meghaladja a H-atom Bohrsugaránál érvényes elektromos térerősséget. Ilyen nagy
intenzitásoknál az anyag elveszti atomi struktúráját, és
részben vagy teljesen plazma állapotba kerül. Ekkor
alapvetően kétfajta, jellegében eltérő folyamattípus a
jellemző: egyrészt olyan folyamatok játszódnak le,
amelyeknél a plazma kollektív tulajdonságai a meghatározók
(ezek a nemlineáris optika tárgykörébe tartoznak, mint
például önfókuszálás, plazmarezgéseken történő indukált
szórások), másrészt az olyan jelenségek, amelyek a töltött,
szabad részecskék egyedi tulajdonságaival vannak
kapcsolatban
(például
nemlineáris
Compton-szórás,
nemlineáris fotoeffektus, Möller-szórás).
A napjainkban zajló extrém nagy intenzitású lézerek
fejlesztésének egyik fontos projektje az Európai Unió által
kezdeményezett ELI (Extreme Light Infrastructure) program
[1], amelynek többek között Magyarország is az egyik fő
résztvevője (a hazai projekt elnevezése ELI-ALPS). E program
keretén belül fő célkitűzés a lézerfizikai jelenségek és az
extrém nagy intenzitású lézer-anyag kölcsönhatások kísérleti
tanulmányozása. A valós kísérleti lehetőségek ilyen mértékű
közelsége adja az aktualitását az egyébként jelentős múlttal
rendelkező
lézer és anyag kölcsönhatás elméleti
vizsgálatának, a vizsgált témakörök elmélyítésének,
kiterjesztésének és továbbfejlesztésének. E témakörbe tartozik
az intenzív koherens elektromágneses (lézer) tér
atommagfolyamatokat befolyásoló hatása.
Az intenzív elektromágneses tér és anyag kölcsönhatásának
elméleti vizsgálatából már viszonylag hamar kiderült, hogy
az
atommaggal
való
közvetlen
kölcsönhatás
elhanyagolhatóan kicsi [2], a lézertér jelenléte lényegesen
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nem befolyásolja az atommagok radioaktív bomlásait. Így a
lézertér az atommagnak az atomi elektronokkal történő
kölcsönhatása révén, az elektronokra gyakorolt hatásán
keresztül okozhat számottevő magfizikai effektust. Ezért az
elméleti érdeklődés az atommag-elektron rendszer egy
speciális elektromágneses átmenetének, a belső konverziónak
a lézertér által történt módosulására irányult. A belső
konverzió esetében az atommag a gerjesztési energiáját
közvetlenül egy atomi elektronnak adja át. A külső
elektromágneses térrel az elektron-atommag kölcsönhatást
megváltoztatva
közvetett
módon
az
atommag
elektromágneses átmeneteit lehet módosítani. Különösen
azok az esetek érdekesek, amelyekben a mag átmeneti
energiája kisebb, mint az adott héjon lévő elektron kötési
energiája, vagyis amikor a lézertérmentes esetben a folyamat
energetikailag tiltott, mert ekkor a tényleges átmenet csak egy
vagy több lézerfoton elnyelésével tud megvalósulni. Tehát
lézer nélkül ezek a reakciócsatornák zártak, a lézertérben
energetikailag pedig megengedetté válhatnak, vagyis így
elvben a lézertérrel az atommag bomlási állandója
megváltoztatható.

A belső konverzió
Az atommagok gerjesztett állapotai között léteznek speciális,
hosszú élettartamú ún. izomer állapotok is, amelyek
élettartamának nagyságrendje általában a mikroszekundum hónap tartományba esik. A gerjesztett állapotban lévő
atommagok
energia
leadással
alapállapotba
vagy
alacsonyabb energiájú gerjesztett állapotba kerülnek. E
folyamat legegyszerűbb formája a gammafoton-emisszió, ezt
nevezzük gamma-bomlásnak. Az állapotok azonban más
úton is elbomolhatnak. A foton emisszió mellett létezik egy
másik folyamat is, ahol az energiát az atommag az őt
körülvevő kötött állapotban lévő elektronok valamelyikének
közvetlenül adja át, ennek hatására a kötött elektron szabad
állapotba kerülhet. A kimenő elektron mozgási energiája az
atommag által leadott és a kezdeti állapotban lévő elektron
kötési energiájának különbségével egyenlő. Ezt a speciális
folyamatot belső konverziónak nevezzük. A belső konverzió
küszöbfolyamat, azaz ha a bomlás során felszabaduló energia
kisebb, mint az adott héjon lévő elektronok kötési energiája,
akkor a folyamat nem megy végbe, azaz tiltott átmenetről
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beszélünk. Fontos megemlíteni, hogy a belső konverzió a
gammafoton-emissziótól független, azzal versengő folyamat.
A belső konverzió esetében nem jelenik meg valós, hanem
csak virtuális gamma-foton! Mindezek figyelembevételével
egy atommag izomer állapotának bomlási valószínűségét
Taylor és Mott javaslatára a következő formában lehet
megadni [3]:

T
ahol

T

T

T

IC

a gamma-bomlás,

1
T

T

IC

(1)

L



M

vizsgálatának okán elsődlegesen a HIe kölcsönhatás érdekel.
A (3)-as összefüggésből látszik, hogy a folyamat leírásánál
szükséges perturbációszámításban az alaprendszert a H0
állapottere, míg a perturbációt a HI operátor jelenti.
A H0 szabad operátorral definiált rendszer állapottere a (4)-es
képletben szereplő részecskéket leíró Hamilton-operátorok
sajátállapotainak direktszorzataként állítható elő, azaz
formálisan
n

a belső konverzió

időegységre jutó teljes átmeneti valószínűségét jelöli. A képlet
jobb oldalán megjelenő α mennyiség az ún. belső konverziós
együttható, amely fizikailag nem jelent mást, mint hogy a
belső konverzió jelenléte miatt mennyivel nő meg a bomlási
valószínűség a tisztán gamma-bomláshoz rendelhető
valószínűséghez képest. Az α bevezetése azért praktikus,
mert a definíciójából következően e mennyiség már nem
tartalmaz az atommag hullámfüggvényeire vonatkozó
integrálokat, így magmodelltől függetlenül meghatározható.
Továbbá az α együttható magában foglalja az összes
lehetséges atomi elektronnal megvalósuló átmenetet, mivel
ezek független csatornák, ezért az α az egyes csatornákhoz
tartozó belső konverziós együtthatók összegeként írható fel:
K
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(2)

ahol K, L, M az egyes elektronhéjak röntgen-abszorpciónál
szokásos jelölése és K a megfelelő héjakhoz tartozó belső
konverziós együttható. Az egyes főkvantumszámokhoz
tartozó együtthatók az impulzusmomentum-megmaradást
kielégítő kvantumszámokra való összegzést tartalmazzák.

aj

H0

ahol H0 a rendszert alkotó részecskék szabad Hamiltonoperátorai:

H0

Hn

He

HR .

(4)

Az egyes tagok rendre az atommagot alkotó nukleonokat, a
folyamatban résztvevő elektront és az elektromágneses
(foton-) teret írják le. Az utóbbi két esetben a Hamiltonoperátorok a kölcsönhatásmentes tereket írják le, míg a Hn
szabad nukleonteret leíró tag magában foglalja a nukleonok
közti magerőket leíró párkölcsönhatást is (ez a belső
konverzió tekintetében irreleváns). Az elektron-tér leírásánál
azért elegendő csak egyetlen elektront figyelembe venni, mert
a belső konverzióban csak egyetlen kötött (atomi) elektron
vesz részt. A többi atomi elektronnak csupán árnyékoló
hatása van, amit az effektív rendszámmal lehet figyelembe
venni. A H I az elektron és az elektromágneses tér (H Ie),
valamint az atommag nukleonjai és az elektromágneses tér
(HIn) kölcsönhatásait tartalmazza. Minket a belső konverzió
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,

(5)

j

j

,

(6)

az aj a j típusú (adott hullámszámú és polarizációjú) fotont
eltüntető operátor. Az alkalmasan választott unitér
transzformáció tehát a koherens állapotokat a vákuumba
viszi [4]:
T transzformáció
n

el

las

(7)
n

(3)

HI

j

T

A lézertérben lezajló belső konverzió tulajdonképpen nem
más, mint az elektron-atommag-lézer csatolt rendszer
elektromágneses kölcsönhatása. Az ilyen típusú rendszerek
leírása a relativisztikus kvantumelektrodinamika (relQED)
tárgykörébe tartozik. Ennek megfelelően a lézerrel csatolt
elektron-atommag
rendszer
teljes Hamilton-operátora
formálisan az alábbi alakba írható:

las

ahol a kifejezés jobb oldalán rendre az atommagot alkotó
nukleonok, az elektron és az elektromágneses- (lézer-) teret
leíró sajátállapotok szerepelnek. A vizsgált probléma
nagymértékben leegyszerűsíthető, ha a folyamat során a
foton-szám változását el lehet hanyagolni. A mi esetünkben
ez lehetséges, hiszen a kezdeti és végállapot között a fotonszám nem változik. Ekkor az (5) képletben szereplő lézertér
sajátállapota egy alkalmasan választott unitér operátorral
vákuum-állapotba transzformálható. A lézer állapottere az
ún. koherens állapotokkal reprezentálható, amelyek a foton
eltüntető operátor sajátállapotai:

Belső konverzió néhány ciklusú
intenzív lézertérben

H

el

el

0 las

Azonban nem csak az állapottér változik meg, a
transzformáció hatására egyúttal az eltüntetett koherens
állapotnak
megfelelő
klasszikus
vektorpotenciál


Acl

j


, x,t

is megjelenik a kölcsönhatási Hamilton-

operátorban! Vegyük észre, hogy a transzformált képletben
ez a klasszikus vektorpotenciál reprezentálja a folyamat során
a lézer jelenlétét. Itt most lehetőség nyílik egy
egyszerűsítésre. Az alkalmazott lézerek karakterisztikus
hullámhossza ugyanis általában több nagyságrenddel
nagyobb, mint az atom vagy az atommag mérete, ezért
alkalmazható a dipól közelítés, azaz a vektorpotenciál
helyfüggése elhanyagolható:


Acl

 
,j x,t Acl

j

,t

.

Ha egy pusztán időfüggő vektorpotenciállal van dolgunk,
akkor elvégezhető egy újabb unitér transzformáció, az ún.
Kramers – Henneberger transzformáció [5]. Ennek hatására
lényegében az történik, hogy átülünk a kölcsönhatásban
résztvevő részecskékkel együttmozgó (a vektorpotenciál
miatt rezgő) koordinátarendszerbe. Ez matematikailag azt
jelenti, hogy a részecskék közti kölcsönhatást leíró
operátorokban
a
helykoordinátákat
az
alábbi
transzformációval kell helyettesíteni:

  B qi
xi
xi
xi

mi

 
Z, Z t

1 
A t' dt' ,
c cl

(8)
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Acl

j

tag eltűnik a kölcsönhatási

,t

leírni, ha az elektron helykoordinátájában az


x

B
x

Hamilton-operátorból. Itt az i index a kölcsönható részecskére
utal (qi a töltés, mi a tömeg). Az említett két transzformáció
együttes hatása azt eredményezi, hogy a lézer eltűnik az
állapottérből, továbbá a atommag-elektron-lézer kölcsönhatás
visszavezethető a lézermenetes esetre, csak a (8) képlettel
definiált koordináta-transzformációt kell végrehajtani az
atommag-elektron kölcsönhatás leírásában. Tulajdonképpen
ezekkel a lépésekkel a lézer jelenlétében végbemenő belső
konverziót lényegében visszavezettük a lézermentes esetre.

transzformációt végrehajtjuk, ami a (11) összefüggés alapján

Mielőtt közölném az általam vizsgált véges impulzusú
lézertér
jelenlétében
érvényes
összefüggéseket,
mindenképpen ki kell térnem a lézerteret leíró klasszikus
elektromágneses tér paraméterezésére. Az elektromos
térerősségvektor általános alakja a vizsgált dipól
közelítésben:

négyes koordinátája,

ahol


E k 0, x 0



E 0 h k 0 x 0 /T cos k 0 x 0

a polarizáció-vektor,

h k 0 x0 / T

,

(9)

a vivőhullám

burkológörbéje (síkhullám közelítésben ez azonosan egy),
a vivőhullám és a burkoló közti fázistolás és

x0

ct .

A klasszikus elektrodinamikából ismert, hogy sugárzási tér
esetében az elektromos térerősség a vektorpotenciál
időderiváltjaként állítható elő. Ezt és a (8) összefüggést
felhasználva könnyen belátható, hogy a Henneberger –


Zt

transzformációhoz szükséges

vektor idő szerinti

második deriváltja az elektromos térerősséget adja. Ez alapján


Z k 0, x0

E0 
2

f k 0 x0 ,T cos k 0 x0

,

(10)

0

itt kihasználtam, hogy

T

0

k0c

0

a lézer körfrekvenciája és

a lézer dimenziótalanított impulzushossza. A fenti

képletekben szereplő burkológörbét (ill. annak deriváltját) a
modellemben Gauss-típusú függvénnyel írtam le. Azért esett
erre a választás, mert egyrészt az irodalomban ez egy
szokásos leírása a rövid impulzusú elektromágneses
tereknek, másrészt a Gauss-függvény Fourier-transzformáltja
analitikusan megadható, ami a későbbi számításokban nagy
könnyebbséget
bevezetem

a

jelent.

Ha

a


Z t


Z k 0, x 0

 e

függvény

helyett

mennyiséget (

az

elektron nyugalmi tömege), akkor a rövid impulzusú
elektromágneses tér Henneberger– transzformációja az alábbi
módon írható fel:

 B  
x
x
,
2
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eE0
2

exp

0

T

k 0 x0

co s
[6][7]:

1

DF x' y N

ahol

x' x'

q


x0, x B



exp

iq x y N d
q2 i q

q

q 0 ,q

a

4

(12)
hullámszám,

négyes

az elektron Henneberger– transzformált

yN


y0, y N

yN

egy nukleon

négyes koordinátái. A figyelmes olvasó észrevehette, hogy a
(12)-ben a transzformáció nélküli nukleon helykoordináta
szerepel. Mivel a (8)-ban definiált transzformáció okozta
oszcilláció amplitúdója fordítottan arányos a részecske
nyugalmi tömegével, ami viszont a proton esetében 1836-szor
nagyobb, mint az elektron tömege (abszolút értékben azonos
töltés mellett), ezért a nukleonok esetében ez a tag
elhagyható.
A jelen helyzetben már minden ismert ahhoz, hogy a rövid
impulzusú lézer jelenlétében lezajló belső konverziót
leírhassuk. Ez természetesen a szórási mátrix (S-mátrix)
meghatározását jelenti a kvantummechanikai perturbációszámítás módszerével, majd ebből az átmeneti amplitúdó, ill.
az ebből származtatható belső konverziós együttható
számítását. Természetesen ennek végrehajtásához megfelelő
közelítő feltevéseket kell tenni. Az általam vizsgált esetekben
a lézer csúcsintenzitása I<1021 Wcm-2 tartományban mozgott,
ebben az esetben a kezdeti és végállapoti elektron leírása
nem-relativisztikus közelítésben történhet, más szavakkal a 4es Weyl – spinorok helyett Pauli spin-függvényeket lehet
alkalmazni. Ez a közelítés a relativisztikus számításhoz
képest kb. 0,15-0,3 szoros eltérést jelent az S-mátrix
számításában. Ez tekinthető a közelítés relatív hibájának.
Továbbá, mivel csak a vezető rendű elektromos multipólusátmeneteket határoztam meg, ezért a Pauli spin-függvények
helyett az egykomponensű Schrödinger–hullámfüggvények
alkalmazhatók (ebben az esetben ugyanis – a mágneses
átmenetekkel szemben – nincs áram-áram kölcsönhatás). A
belső konverziós együtthatót olyan esetekre számítottam ki,
amelyek a lézer jelenléte nélkül energetikailag nem mehettek
volna végbe, tehát alaphelyzetben a belső konverzió számára
tiltott csatornákat tartalmaznak. Az elvárásaim szerint – amit
az eredmények igazoltak is – e csatornák a lézer bekapcsolása
után megnyílnak, és az elektromágneses átmenet
valószínűségének a növekedését eredményezik.
Összefoglalva: a Gauss-impulzus alakú intenzív lézertérben
módosult elektron-atommag kölcsönhatással leírt, Lmultipolaritású
belső
konverziós
együttható
nemrelativisztikus és dipól közelítésben részletszámítások nélkül
a következő alakba írható

k 0 x0

l ,L

(11)

A (11) értelmében a lézerrel kapcsolatos összes lényegi
paramétert a bevezetett
függvény foglalja magába.
Az eddigiek alapján láthattuk, hogy a lézertérbeli atommagelektron elektromágneses kölcsönhatást a lézer nélküli
esetben érvényes kauzális (Feynman) Green-függvénnyel lehet

Pulse
l ,L,0

4

,T ,

I,

(13)

ir

ahol

Pulse
l ,L,0 magfizikai állandókat, az impulzusmomentum-

megmaradást biztosító Wigner-3j szimbólumokat magába
foglaló paraméter (részletes alakja a [6], [7] hivatkozásokban
megtalálható, jelenleg lényegtelen részletezni),
dimenziótalan
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k0

x0 ,

3

4
q

ei

mennyiség,

amely

azt

méri,

/ k0
hogy

az

3
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energiahiányhoz képest mekkora a lézer foton energiája

E / c

(

,

E

a magátmenet energiája mínusz az

elektron kötési energiája, ami tulajdonképpen nem más, mint
a folyamathoz rendelhető energiahiány). A

ir

0,627

a

besugárzás egy paraméterezése (ez ahhoz kell, hogy az
eredmények összehasonlíthatók legyenek a síkhullám
közelítésben számolt eredményekkel). A (13) képletben
megjelenő l index a végállapotbeli szabad elektron
impulzusmomentuma. A kapott képlet továbbá azért
praktikus, mert a lézerrel kapcsolatos minden tulajdonság a
(13) jobb oldalának utolsó 3 tagjában jelenik meg:
a már
bevezetett

dimenziótalan lézerhullámhossz,

többek között a
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vonatkozólag,

hogy

megvizsgáljuk

az

4,3

releváns

lézerparaméterektől való függését.
Elsőként a

fázistolás és a T impulzushossz szerinti

változást tekintem. E paraméterek a (13) képlet szerint
explicit csak a

,T ,

függvényben jelennek meg, ezért

elegendő ennek az említett paraméterek szerinti függését
vizsgálni. Ezt mutatja az 1. ábra.

,T ,

függvény Fourier-transzformáltjával

arányos függvény, az I pedig a lézer csúcsintenzitása.
A kapott eredmény értelmezéséhez és a paraméterektől való
függésének feltérképezéséhez szükség van konkrét
numerikus értékekre is, ezért a következő szakaszban egy-két
konkrét példán keresztül szemléltetem a (13) képlettel kapott
eredményeket.

Numerikus eredmények
A 99mTc izomer állapotának felezési ideje 6,01 óra, átmeneti
energiája Eαβ=2,172 keV, amelyet E3 elektromos multipól
átmenettel ad le, miközben a 99Tc egy igen rövid felezési idejű
(τβ=0,19 ns), Eβ=140,511 keV energiájú gerjesztett állapotba
kerül [8]. Az izomer átmenethez tartozó teljes – lézer nélküli –
belső

konverziós

koefficiens

tot

1,6 10 7

[9].

A

lézertérbeli folyamatokat vizsgáló kutatók 99mTc felé irányuló
figyelme azért alakult ki, mert az említett Eαβ átmeneti energia
kisebb, mint a K és az L héjakon lévő elektronok kötési
energiája, ezért a természetes belső konverzió szempontjából
ezek a csatornák tiltottak. A lézertér bekapcsolásával, annak
módosító hatásának eredményeképpen – megfelelő fotonenergia és lézerintenzitás esetén – ezek a csatornák is
megnyithatók a belső konverzió számára, amely így a
bomlási állandó megváltozását eredményezi. A síkhullámmal
leírt lézerrel (a mi terminológiánkban ez megfelel a végtelen
impulzushosszú lézernek) indukált belső konverzió
numerikus eredményei azt mutatták, hogy a 2p3/2 konverziós
elektronnal végbemenő, lézerindukált folyamat az elérhető
paraméterű források esetében meglehetősen valószínűvé
válik [10], ezért a továbbiakban először én is ezt az esetet
fogom vizsgálni.
A 2p3/2 héjon lévő elektron kötési energiája E 1 = 2676,9 eV, az
atommag átmeneti energiája az előző bekezdés alapján Eαβ =
2,172 keV, amely összességében a belső konverzió
tekintetében ΔE=504,3 eV-os energiahiányt jelent (lézertér
nélkül ezért tiltott ez a csatorna). Az átmenet multipolaritása
L=3, amelyhez az impulzusmomentum-megmaradás alapján
az l=2 és az l=4 esetben kapunk nem nulla

Pulse
l ,L, 0 értéket, így

ezek tekinthetők megengedett átmenetnek. A két esetből az
l=4 a domináns, a konstans értéke ebben az esetben
Pulse

4,3,0

1,21 10

11

W-1cm2 (ami két nagyságrenddel

nagyobb, mint az l=2 esetben kapott érték). Az

4,3 belső

konverziós együttható számításához ismernünk kell a
lézerteret leíró vektorpotenciál paramétereit is, ezek viszont a
modellen belül nem határozottak. Így felmerül az igény arra

© Magyar Nukleáris Társaság, 2014

1. ábra: A belső konverziós együtthatónak a T dimenziótalan
impulzushossztól és a
lézer burkoló és vivőhullám
közti fázistolásától való függése a

1 fix érték mellett

Az 1. ábrán a
1 paraméterérték mellett (ekkor a lézer
foton energiája azonos a ΔE energiahiánnyal) látható, hogy a
fázistolástól való függés igen erőteljes T<2 esetekben. Ekkor
0,64
1,44 ,
ami
n értékeknél
nem
elhanyagolható növekményt, míg

n 1/ 2

értékeknél

ugyanekkora csökkenést jelent a belső konverziós
együtthatóban. A T nagy értékeire a fázistolás hatása teljesen
eltűnik. Ezekből arra a következtetésre juthatunk, hogy a két
paraméter tekintetében az ideális választás pl.: T=1 és
. Azonban a
paramétertől való függés még
kérdéses. A (13) alapján e paraméter a

4

,T ,

tagban

jelenik meg, ezért ezt kell numerikusan analizálni. Ennek
eredménye a 2. ábrán látható.
Az ábráról leolvasható, hogy rövid impulzushosszok esetén,
tipikusan T=1 értéknél igazán látványosan változik a belső
konverziós együttható a

függvényében. Sőt, T=1 mellett a

tartományban akár 6-szoros növekmény is elérhető a
síkhullám határesethez képest (ami a mi terminológiánkban a
T
és
1 esetnek felel meg)! Itt meg kell jegyezni,

1

hogy
1 tartományban a lézer fotonok energiája kisebb,
mint az átmenethez szükséges energiahiány. A mindennapi
szemlélet alapján azt gondolhatnánk, hogy ebben az esetben
nem valósulhatna meg az átmenet. Ezzel szemben mégis
végbemegy a folyamat, mégpedig azért, mert az
impulzushossz nagyon rövid időskálájú, ennek megfelelően a
frekvenciatérben (ami jelen esetben az energiának feleltethető
meg) sok komponenst tartalmaz, így az energiahiány
kompenzálódik.

4
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határeset felé haladunk, ennek megfelelően a

4

,T ,

függvény Dirac-delta szerűen rásimul a
1 -nél felvett
értékre. Ennek oka, hogy a modell a küszöb környéki
folyamatot írja le, ahol a kimenő impulzus nullához tart, tehát
a lézer által közölt energia szinte csak az elektron-atommag
rendszer kötésének felbontására fordítódik. Ez a viselkedés is
összhangban van azzal, hogy a T
esetben kvalitatív
módon visszakaptam a [10]-ben közölt eredményt.
A lézertérbeli belső konverzió küszöb környéki folyamatának
a lézerparaméterektől való függése immáron feltérképezett,
így a paraméterek optimális megválasztása mellett más
atommagok esetében is meghatározható a lézertér okozta
növekmény a belső konverziós rátában. A példa kedvéért
tekintsük az alábbi izomereket, amelyek eleget tesznek a
küszöb környéki feltételnek és rendelkeznek a belső
konverzió számára tiltott csatornákkal: 105Agm, 90Nbm, 183Wm,
183 W m2, 188Rem, 235Um. A (13) képlettel, az előző bekezdésekben
meghatározott optimális paraméterezés mellett numerikusan
meghatároztam a belső konverziós együtthatót. Az
eredményeket az 1. táblázatban foglaltam össze [11].
2. ábra: A belső konverziós együtthatónak a T dimenziótalan
impulzushossztól és a
paramétertől való függése a
fix érték mellett
Ehhez hasonló effektusok nem egyedülállóak a fizikában.
Ha például az atommagok Coulomb-gerjesztéseit tekintjük,
akkor megfigyelhető, hogy a gerjesztés annál több nívót érint,
minél kisebb a gerjesztés időbeli szélessége (impulzushossza).
Ennek oka a jelanalízisből ismert hatás, amely szerint az
időben rövid jel a frekvenciatérben széles tartománynak felel
meg. Erre extrém példa az időben Dirac-delta jel, amely
frekvenciatérben síkhullám (fehér zaj). Amikor a síkhullám

A táblázat első oszlopa a vizsgált izomereket tartalmazza, a
második oszlopban található az atommag elektromágneses
átmenetéhez tartozó energia, a harmadik oszlop az
elektromágneses átmenet multipolaritását (EL) és a tiltott héj
röntgenspektroszkópiából ismert jelét mutatja. A 4. oszlop a
tiltott héjon lévő elektron kötési energiáját, míg az 5. oszlop a
magátmenet és az elektron kötési energiája közti különbséget
tartalmazza. Ez utóbbi nem más, mint a lézer nélküli
folyamat energiahiánya. Az igazán releváns adatok az utolsó
két oszlopban találhatók. Az utolsó előtti oszlopban a (13)
képlet lézerparaméter független konstans tagjának az
impulzus-megmaradás szerint összegzett alakja szerepel.

1. táblázat Izomer magok lézertérben nyitott belső konverziós csatornáikhoz tartozó belső konverziós együtthatók
Izomer



(keV)

EL/héj

E B (keV)

-

E (eV)

pulse
2
l ,L,0 (cm /W)
l

TOT

105Agm

25,47

E3/K

25,514

44

2,6 ∙ 10-16

3,6 ∙ 104

90Nbm

2,3

E3/L 2

2,368

68

1,2 ∙ 10-13

1,1 ∙ 10-10

183 Wm

1,79

E2/M 5

1,807

17

3,9 ∙ 10-13

6,5 ∙ 10-7

183Wm2

0,548

E1/N 1

0,595

47

6,9 ∙ 10-18

2240

188 Rem

2,63

E4/M 2

2,682

52

3,4 ∙ 10-16

1,1 ∙ 1015

235Um

0,0768

E3/O 5

0,096

20

0,038

3,7 ∙ 1020

235Um

0,0768

E3/O 4

0,103

26

0,02

3,7 ∙ 1020

A lézerparamétertől függő

4

,T ,

numerikus értéke

az optimális paraméterezésnél nagyjából 8,3. Ez azt jelenti,
hogy a lézertérben nyitottá vált csatornához tartozó belső
konverziós tényező úgy számítható ki, hogy a lézer W/cm2
egységben megadott intenzitását beszorozzuk a táblázat
utolsó előtti oszlopával és még 8,3-el. Könnyen belátható,
hogy ~1020 W/cm2 lézerintenzitás mellett – amely teljesíti a
számítások során alkalmazott közelítéseket – a lézer indukált
belső konverziós együttható az utolsó oszlopban szereplő
lézer nélkül értelmezett teljes belső konverziós együttható
értékével közel azonos lesz. Végeredményben ez azt jelenti,
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hogy a lézer által megnyitott belső konverziós csatorna a mag
elektromágneses átmenetét leíró bomlási valószínűséget
mérhető módon növeli (pl. az említett 1020 W/cm2 intenzitása
esetén akár a kétszeresére is nőhet a bomlási állandó).

Zárszó
A cikkben elméleti alapon mutattam be, hogy nagy
intenzitású lézerrel módosítható az izomer magok belső
konverziós együtthatója, azaz a bomlási állandója. E jelenség
kísérleti alapon történő kimutatása egyelőre nyitott kérdés,
melynek lezárása a nem túl távoli jövőben várható.
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A ZR-6 kritikus rendszer méréseinek felhasználása transzport
kódok tesztelésére
Hegyi György, Hordósy Gábor, Keresztúri András, Maráczy Csaba
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
1525 Budapest 114 Pf. 49, tel.: +36 1 392 2222

A ZR-6 kritikus rendszeren végzett mérések pontossága és a különböző intézetekben ezek felhasználásával elvégzett számítások,
metodikai vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a kísérletekben kapott adatok alkalmasak finom hálós diffúziós, vagy annál fejlettebb
algoritmusok pontosságának vizsgálatára. Ezek a mérések a VVER-440 típusú reaktorok számítására az MTA
Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK), a KFKI Atomenergia Kutatóintézet (KFKI AEKI) jogutódja által kifejlesztett
KARATE-440 programcsomag validációs adatbázisának elemei. 2008-tól az európai uniós NURESIM program keretében a
francia eredetű APOLLO kóddal végeztünk összehasonlító számításokat. A cikk röviden ismerteti a kísérleti programból
felhasznált méréseket és az elvégzett szimulációkat. A KARATE számítások az ENDF/B-VI magfizikai adatok alapján
készültek, míg a francia kód a JEF 2.2 adatbázist használja. A különböző eredetű könyvtárak hatását a szimuláció pontosságára
MCNP számításokkal mutatjuk be. Eredményeinket összehasonlítjuk egyéb irodalmi adatokkal is.

Bevezetés
Egy atomerőmű üzemeltetése során nagy pontossággal és
megbízhatósággal kell a tervezési és biztonsági kérdéseket
megválaszolni. Ehhez szükséges térben és időben a reaktor
bármely állapotában a teljesítménysűrűség változó értékét
ismerni a reaktor aktív zónájában. A reaktorfizika feladata
ilyen számítási modell megalkotása. A számításokból
levonható következtetések csak akkor hihetők, ha magukat a
számításokat a lehető legáltalánosabb esetekben kísérletileg
ellenőriztük. Egy működő erőműben korlátozott a mérések
lehetősége, ezért a kritikus rendszerek releváns módon
megválasztott
rácsain
elvégzett
mérések
alapvető
jelentőségűek a számítási apparátus validálásában. Az
alacsony teljesítmény miatti visszacsatolások hiánya és a
zónakonfigurációk megválasztásának szabadsága lehetővé
teszi egy sor részprobléma beható vizsgálatát.
A neutronok diffúzióját leíró transzport egyenletek jól
ismertek, alkalmazásuknál azonban két probléma merül fel:
egyrészt néhány ideális esettől eltekintve nem ismert a
megoldás, másrészt csak pontatlanul ismerjük azokat a
hatáskeresztmetszeteket,
amelyek
a
megoldáshoz
szükségesek. A kritikus rendszereken végzett mérésektől
tehát
közelítő
módszereink
igazolását
és
a
hatáskeresztmetszet könyvtáraink ellenőrzését várjuk.
Egyszerűbb esetben a vizsgált rács perturbálatlan, amelynek
ismétlődő elemei a moderátorral körülvett üzemanyag pálcák
(dúsított, szinterelt uránpasztilla és burkolat). A mérések és
számítások
közötti
eltérés
ekkor
a
magfizikai
hatáskeresztmetszet-adatok
pontatlanságának
rovására
írható, mivel ebben az esetben a közelítő módszereink
viszonylag nagy pontosságúak.

figyelembe venni, úgymint: a kazettafal, a kazetták közti
vízrés, vagy abszorbens pálcák a reaktivitás lekötésére. A
perturbációk
gyakran
együtt
jelentkeznek.
Itt
a
transzportegyenletek megoldási módszerei is jelentős
hibaforrást jelentenek, és a mérésekkel történő összevetés is
komplexebb feladat.
Az üzemanyag-kazetták, a moderátor- és egyéb szerkezeti
anyagok reaktortípus-függők, így természetes, hogy egy
számítási apparátus reaktor-specifikus minősítéséhez
elengedhetetlen olyan mérések felhasználása, amelyek az
adott konstrukcióra jellemző elemeket tartalmaznak. A ZR-6
kritikus rendszert a VVER típusú rektorokat üzemeltető
országok éppen azért fejlesztették ki az 1970-es években,
hogy az előbb ismertetett feladatoknak megfelelő adatbázist
hozzanak létre. Jelenleg különböző VVER üzemeltetők eltérő
kódrendszereket használnak, így napjainkban nem csak a
saját fejlesztésű KARATE programcsomag, de más intézetek
által készített programok validációjára is felhasználják ezeket
a méréseket.
Ebben a cikkben röviden ismertetjük a ZR-6 kritikus
rendszert, majd néhány példát mutatunk be az alkalmazások
közül. Olyan eseteket választottunk ki, melyet a KARATE440 program moduljaival és az APOLLO programmal is
kiszámítottunk. Az első kód az MTA KFKI AEKI fejlesztése,
és az ENDFB-VI hatáskeresztmetszet könyvtárat használja. A
második francia kód, amely a JEF 2.2 nukleáris adatbázist
használja, ez a kód a NURESIM (Nuclear Reactor Simulation)
program keretében egy európai uniós általános reaktorfizikai
programcsomag része. Az eredmények kielégítő pontossága
mellett, néhány különbség az alkalmazott eltérő magfizikai
adatbázisokban kereshető. Ennek igazolására Monte Carlo
számításokat végeztünk.

A vizsgálandó esetek nagy részében azonban a perturbálatlan
tartományok mellett vagy épp bennük irregularitásokat kell
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A ZR-6 kritikus rendszer
A kísérletek részletes leírása, a vizsgált rácsok jellemzői és az
azokat terhelő pontatlanságok elemzése megtalálható a
szakirodalomban [1-5]. Itt csupán néhány adatot és
információt ismertetünk, amelyek fontosak a bemutatott
elemzések alátámasztásához.
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Ezek jelentősége azzal, hogy a gadolíniumos kazetta
megjelent az erőművekben, nagyon megnőtt.

A kísérleti berendezés kialakítása során a fő szempont az
volt, hogy a VVER reaktorokban található kazettán belüli
geometriát valósítsuk meg. A kísérleti elrendezések
legfontosabb paramétereit az 1. táblázatban foglaltuk össze. A
moderátor és a reflektor desztillált víz, esetenként homogén
bórsav-koncentrációval.
1. táblázat A cikkben felhasznált ZR-6 rácsok főbb paraméterei
Üzemanyag-tabletta
dúsítása (235 U)

1,6%, 3,6%, 4,4% UO2

külső sugara

3,800 mm

sűrűsége

10,28 g/cm3

Üzemanyag-pálca
burkolat anyaga

Zr(Nb) ötvözet (Nb tartalom: 1
súlyszázalék)

belső / külső sugara

3,875 mm / 4,525 mm

1. ábra: A zóna axiális keresztmetszete

sűrűsége

6,55 g/cm3

Rácsosztás

11,0 mm, 12,7 mm, 15,0 mm, 19,05 mm

Bórsav koncentráció
[g/kg]

0,0 – 7,2

A ZR-6 eredmények nyilvánosak. Az adatok kiértékelésére
megfelelő statisztikai program áll rendelkezésre, ami szükség
esetén az adatok előhívását és újraértékelését is könnyen
elvégezhetővé teszi [5-6].

Hőmérséklet [o C]

20,0 – 130,0

Abszorbens típusa

ZrB 2, B4 C, Eu 2 O3 , Gd2 O3 (különböző
koncentrációban)

A Gd 2O3 abszorbens
tabletta sugara

3,80 mm

sűrűsége

3,70 g/cm3

Mérési elrendezés

szabályos, perturbált rács, ill. kazetta
imitáció

A Kurcsatov Intézetből kapott urán-pálcák az erőműben
használtaknál rövidebbek voltak, de egyéb jellemzőik
azonosak. A rács mindig hatszögletű elrendezésű, a
rácsparaméter széles tartományban változott (11,0 – 19,05
mm) úgy, hogy a H/U viszony [16] megfeleljen az üzemvitel
során várható értékeknek. Esetünkben a 11,0 mm-es, szoros
illeszkedésű,
alulmoderált
rácsok
az
üzemviteli
tartománynak megfelelő H/U viszonyt szimulálják (VVER1000 típus), és nagy kihívást jelentenek az aszimptotikus
számítások számára. Hasonlóan alulmoderáltak a 12,7 mm-es
rácsok is, kivéve az 1,6%-os dúsítást, míg a 15 mm reguláris
rács közel optimális moderáltságú. Ezzel az aszimptotikus
kódok széles tartományban validálhatók.
A mérések során a kritikusságot a vízszint változtatásával
értük el. Ennek előnye, hogy a mérés alatt nincs zavaró
perturbáció a rendszerben. A mérési elrendezésben egyetlen
elkerülhetetlen szimulációs probléma a mozgatható rácstartó,
amelyet biztonsági okokból minden esetben használni kellett
(1. ábra). Ezt a kiértékelés során korrekcióval figyelembe
kellett venni (lásd [1] és [5]). Amint az 1. táblázatból kitűnik,
különböző perturbált zónák vizsgálatára is volt lehetőség.
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Mért adatok, kísérleti módszerek
Általában többféle mérést végeztek a zónákon, de a kritikus
vízszintet (Hcr) és a vízszint reaktivitásra gyakorolt hatását
(∂ρ/∂H) minden zónán meghatározták. Ilyenkor a
hőmérséklet és a bórsav-koncentráció értéke állandó volt.
Ezen paraméterek kismértékű változtatásával a hőmérséklet,
illetve a bórsav szerinti reaktivitás-együttható (∂ρ/∂C B,
∂ρ/∂T) is meghatározható volt.
Az axiális és radiális eloszlásokat kétféle módszerrel mérték.
Egyrészt a besugárzás után a hasadási termékek aktivitását
mérték meg pálcánként, másrészt a pálcák felületén
elhelyezett Dy, Cu, Eu, Au monitor fóliák aktivitását mérték.
A mikroeloszlásokat az uránpasztillák környezetében
elhelyezett
különböző
fóliákkal
vizsgálták,
így
meghatározható volt a perturbációk közelében a fluxus
azimutális alakja is. A fluxus eloszlás spektrális paramétereit
is meghatározták fóliamérésekkel. A spektrális indexek
mérése metodikai szempontból igen fontos a KARATE
programcsomag esetében. A mérési metodikák részletes
leírása [1]-ben található.
A kísérleti elrendezéshez készítendő modell során fontos
feladat volt a kritikus szint feletti pálcaszakaszok, az
úgynevezett száraz zóna modellezése (lásd 1. ábra). Ehhez
egyrészt Monte Carlo-számítások adtak segítséget, de a
besugárzások alapján kapott eloszlások is megmutatták, hogy
a koszinuszos alapmódus létezik, és ennek segítségével az
axiális görbületi tényező bevezethető:
2
2

BZ =

H cr

(1)
Z

2
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Ezzel azonos következtetésre vezettek a dinamikus mérésen
alapuló Hcr kritikus vízszint- és ∂ρ/∂H reaktivitás-értékek is.
Az aszimptotikus ZR-6 rácsok esetében a teljesítményeloszlásmérésekből a zónára jellemző anyagi görbületi
tényezőt is meg lehetett határozni. Ezekben az esetekben a
rácsosztás (mm), a dúsítás, a bórkoncentráció (g/l) és a
hőmérséklet (oC) egyértelműen jellemzik a méréseket.

A gadolíniumos perturbációt tartalmazó zónák
A VVER reaktorokban egyre szélesebb körben alkalmazott
gadolínium kiégő méreg miatt nagy jelentősége van azoknak
a méréseknek, ahol ezt az effektust vizsgálták. Az alapkonfigurációban 1517 darab, 3,6 % dúsítású pálca volt
12,7 mm rácstávolsággal. A perturbáció során a zóna
geometriai
középpontjától kezdve minden
hetedik
üzemanyagpálcát abszorbensre cseréltek. Így jött létre az X7
jelű elrendezés, ahol X a perturbáció anyagának típusát jelöli,
- jelen vizsgálatban gadolíniumot, de - a mérésekben
különböző egyéb abszorbens anyagokat is vizsgáltak. A nagy
mennyiségű mérés alapján bizonyítható volt, hogy az ilyen
esetekben a radiális eloszlások a zónán felbonthatók egy
Bessel típusú makrofluxusra J0(Br r) és egy, a makrocellára
jellemző eloszlásra, amelyet az abszorbens rúd tulajdonságai
határoznak meg. Az axiális alakra itt is az aszimptotikus
méréseknél jellemző alapmódus adódott. Az axiális kifolyást
(λz) az abszorbenstől függetlennek találták [5]. Ezzel
perturbált rácsok esetére bevezethető volt a makrocellakoncepció (lásd 2. és 3. ábrát).
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A számításokhoz felhasznált kódok
A neutronfluxusra vonatkozó transzportegyenletet végső
soron ugyan a zónára kell megoldanunk, de ez a nagyszámú
független változó miatt jelenleg is nagy számítógépkapacitást igénylő feladat, és ezért a programok általában
több lépésben oldják ezt meg. A megoldás lépéseit röviden
ismertetjük a KARATE-440 program esetében.

A KARATE-440
A KARATE-440 a VVER-440 típusú, nyomottvizes,
hexagonális
kazettákból
álló
reaktorok
üzemviteli
szempontból lényeges paramétereit határozza meg
(kampánytervezés, átrakás, xenontranziens, a biztonsági
elemzések keretparaméterei). Az 1990-es évek óta
folyamatosan
használt
programrendszer
részletesen
ismerhető a szakirodalomból [7-9]. Itt csupán a cellaszámítás
szintjét részletezzük.
A cellát és annak környezetét modellező programrendszerben
használt sokcsoport- állandó könyvtárak az ENDF/B-VI
nukleáris adatbázis alapján készültek. A MULTICELL kód több
hatszöges cellára kiterjedő tartományban sokcsoport transzport
számítást végez a körgyűrűkre osztott cellák radiális
inhomogenitásának figyelembevételével. Az első ütközési
valószínűségeket tartalmazó sokcsoport egyenleteket az MGCP
modul oldja meg. Az egyenletekben szereplő makroszkopikus
hatáskeresztmetszetek az izotóponkénti koncentrációk és a
mikroszkopikus hatáskeresztmetszetek függvényei. Az egyes
izotópok koncentrációit a kiégés függvényében a BURN modul,
a fűtőelemcella hőmérséklet eloszlását a TEMP modul számolja.
A mikroszkopikus hatáskeresztmetszeteket a program MGCP
könyvtára tartalmazza - rezonanciaárnyékolás nélkül - 35
epitermikus és 35 termikus energiacsoportban. A három
legfontosabb rezonanciaizotóp (U-235, U-238, Pu-239) esetében
a rezonancia-önárnyékolás nem hanyagolható el. A fel nem
bontott tartományban az árnyékolás az ekvivalencia tételekből
adódik. Az árnyékolt mikroszkopikus hatáskeresztmetszeteket
a feloldott rezonanciák tartományában a PEACO modul
számolja fűtőelem-régiónként. A sokcsoport spektrumszámítások ultrafinom energiacsoportokra átlagolt végtelen hígítású
szórási, hasadási és abszorpciós hatáskeresztmetszeteket
használnak az ebben a reaktorban előforduló fontosabb
rezonancia izotópok (U-235, U-238 és Pu-239) feloldott
rezonanciáit tartalmazó energiatartományban. A kapott
csoportállandók hőmérsékletfüggők.

2. ábra: 1488 UO2 (fekete pont) és 31 X típusú abszorbens-pálcát
tartalmazó X7 zóna. Az elrendezés 31 makrocellából áll.

3. ábra: Szimmetrikus pozíciók az X7 típusú makrocellában (lásd a
2. ábrán)
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A program a fenti modulokon kívül egy, a kifolyást B1
közelítésben figyelembevevő modult is tartalmaz.

Az APOLLO program
Az APOLLO determinisztikus transzport kódot a CEA
(Commissariat à l'Energie Atomique) fejleszti 1983 óta. A
NURESIM programban [10] ezt a kódot használják a
kritikussági
számításokhoz.
A
Boltzmann-egyenlet
megoldására többféle lehetőséget is ajánl a programcsomag
[11-12]. Egyik lehetőség az ütközési valószínűségeken alapuló
integrális forma, de használhatjuk a végesdifferenciaközelítést is az SN (diszkrét irányok) módszer alapján. Ez a
megoldás a heterogenitásokat jól veszi figyelembe, de a sok
változó miatt hosszadalmas a számítás. Jelenleg a
karakterisztikák módszerével (rögzített irányok mellett,
direkt integrálás) bővül a megoldási választások száma.
Mindegyik közelítésben megoldhatjuk a sajátérték feladatot
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vagy a forrásproblémát, és megkaphatjuk a direkt, vagy az
adjungált fluxust. Az SN megoldó (diamond) poligon
gyémánt, vagy q súlyozást használ, vagy nodális térbeli
közelítést. Az ütközési valószínűségek módszere a felületi
áram közelítést, vagy a 2D numerikus integrálás módszerét
alkalmazza. Különböző egyedi közelítések is részei a
programnak, úgymint: a dupla heterogenitás, nemlineáris
homogenizálás,
önárnyékolás,
kifolyás.
Geometria
szempontjából is széles a választék a különböző típusú elemi
celláktól az inhomogén bonyolult kazettáig.
Az APOLLO program különböző kritikussági és zónaszámító
kódok része, így például része a SAPHYR és a
CRYSTAL/DARWIN programcsomagnak.
A számításainkban felhasznált kód (APOLLO-2 verziószám:
2.7) a JEF 2.2 magfizikai adatbázist használja, amelynek
alapján kifejlesztették a saját 172-csoport könyvtárt.

Az MCNP program
A kritikussági probléma megoldására egy lehetséges módszer
az is, hogy valószínűségi alapon szimuláljuk a szórási,
hasadási folyamatokat. A folytonos energia-reprezentációt
használó Monte Carlo-programok esetében (mint például az
általunk használt MCNP4C általános célú, folytonos energia
reprezentációt használó program [13]) a determinisztikus
számítások során alkalmazott közelítésekből és a
csoportállandók származtatásából fakadó hibaforrás nem
szerepel. A geometriai modell elkészítésénél szükségszerűen
alkalmazott közelítésekből pedig általában kisebb a hiba,
mint a gyakorlatban használt determinisztikus kódok
esetében. A megfelelő statisztika kivárása azonban néha nagy
gépidőt jelenthet.
A geometriai input a teljes zóna 30 fokos szektorát
tartalmazza a lehető legrészletesebb adatokkal, beleértve a
pálcák felső és alsó rögzítését, a szerkezeti anyagokat, a
mozgatható közbenső rácsfixáló elemet és a zónakosár alját.
A száraz rács is része a modellnek. Minden számítás 50
passzív és 600 aktív ciklust tartalmazott ciklusonként 25000nél több neutronnal.

Eredmények
A nagyszámú [14] validációs számításból itt két sorozatot
mutatunk be: főleg olyan szimulációkat, amelyekben
ugyanarra a mérési sorozatra a hazai és a francia kóddal is
végeztünk számításokat. A részletes statisztikai vizsgálat
túlmutat ezen az ismertetőn.

Aszimptotikus számítások
A sokcsoportállandó könyvtárak teszteléséhez zéró
teljesítményű, aszimptotikus jellegű perturbálatlan rácsok
kiválasztása célszerű. Ilyen esetben a matematikai modellből
eredő számítási hibák elhanyagolhatóak. A perturbálatlan
zónában a neutronfluxus helyfüggése a görbületi
paraméterrel jól leírható, kis teljesítményen nincs
hőmérsékleti visszacsatolás. Ilyen feltételek mellett a mért és
a számított adatok összehasonlítása a modell mögött álló
sokcsoport-állandó könyvtárat és a spektrumszámítási
módszert jellemzi. Mind a MULTICELL, mind az APOLLO
kód esetében az üzemanyagcella négy egyenlő térfogatú
gyűrűre volt felosztva. A következő gyűrű alakú tartomány a
rés és a burkolat anyaga volt, majd a hatszöges moderátor
tartomány következett reflektív határfeltétellel.
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Aszimptotikus közelítésben kezelhető rácsok görbületi
tényezője függ a kritikus vízszinttől, az effektív zónasugártól,
amely a rendszerben található pálcák elemi celláinak
területéből határozható meg, valamint a r radiális és z
axiális kifolyás kísérletileg meghatározott értékeitől:
2
2

Bm

2

Bz

2

2.4048
Rf
r

Br2

H cr

(2)
z

A számítások végeredménye a sokszorozási tényező (keff),
amely a görbületi tényező közvetlen felhasználásával adódott
mindegyik kód esetében. Néhány esetben kiszámítottunk
spektrumjellemzőket is, úgymint a δ28 gyorshasadási
paramétert és a neptunium/diszprózium spektrális indexet.
A mért és számított adatokat a 2-4. táblázat tartalmazza, ahol
a méréseket a ZR-6 leírásánál definiált módon adjuk meg az
első oszlopban. Ezután a mért paraméter, majd az esetenként
több kóddal számított értékek következnek. A spektrális
mérések szimulációja a MULTICELL kóddal enyhe
fölébecslést mutat (2-3. táblázat).
2. táblázat A különböző kódokkal számolt k eff összehasonlítása
ZR-6 INPUT adatok
Cellatípus

Mért B2

k eff meghatározása
APOLLO2

MULTICELL

HELIOS
[14]

[m-2 ]
12,7/3,6/0,0/ 20

100,41±0,40

0,9998405

1,0087

1,00797

12,7/3,6/0,0/ 80

96,55±1,29

0,9964078

1,0040

1,00438

12,7/3,6/0,0/130

90,27±0,91

0,9951552

1,0023

1,00327

12,7/3,6/4,0/ 20

74,16±0,34

1,0062140

1,0037

1,01361

12,7/3,6/4,0/ 80

72,07±0,21

1,0015331

1,0089

1,00928

12,7/3,6/4,0/130

67,63±0,20

1,0018240

1,0131

1,00962

12,7/3,6/5,8/ 20

64,95±0,26

1,0039300

1,0079

1,01076

12,7/3,6/5,8/ 80

61,69±0,20

1,0052950

1,0094

1,01258

12,7/3,6/5,8/130

59,02±0,13

1,0020304

1,0064

1,00978

12,7/4,4/0,0/ 20

112,58±1,65

0,9948031

1,0037

1,00265

12,7/4,4/0,64/20

66,01±0,55

1,0018420

1,0102

1,00954

11,0/3,6/0,0/ 20

64,02±0,49

0,9869809

0,9975

0,99919

11,0/3,6/0,0/ 80

59,76±0,31

0,9793478

0,9897

0,99166

11,0/3,6/0,0/130

120,36±0,65

0,9773558

0,9867

0,98894

11,0/3,6/0,96/20

106,60±1,84

0,9920521

1,0020

1,00388

15,0/3,6/0,0/ 20

136,80±0,64

1,0024381

1,0087

1,00879

15,0/4,4/0,0/ 20

62,14±0,62

1,0005381

1,0033

1,00257

15,0/3,6/4,0/ 20

70,25±0,81

1,0123560

1,0137

1,01748
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3. táblázat Gyorshasadási paraméter néhány ZR-6 rács esetében
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5. táblázat A
különböző
összehasonlítása

könyvtárakkal

számolt

keff

Cellatípus

Mért
gyorshasadási
paraméter: δ28

MULTICELL

11,0/3,6/0,96/20

0,0853±0,0027

0,08598

12,7/1,6/0,0/ 20

0,0667±0,0039

0,06268

12,7/3,6/0,0/ 20

0,9998405

1,0043

1,0004

1,0087

12,7/3,6/0,0/ 20

0,0543±0,0013

0,05528

12,7/3,6/4,0/ 20

1,0062140

1,0022

0,9961

1,0037

12,7/4,4/0,0/ 20

0,0557±0,0014

0,05393

12,7/3,6/5,8/ 20

1,0039300

1,0024

0,9973

1,0079

12,7/4,4/0,64/130

0,0578±0,0014

0,05430

12,7/4,4/0,0/ 20

0,9948031

0,9995

0,9938

1,0037

11,0/3,6/0,0/ 20

0,9869809

1,0021

0,9974

0,9975

15,0/3,6/0,0/ 20

1,0024381

0,9966

0,9887

1,0087

15,0/4,4/0,0/ 20

1,0005381

1,0048

1,0020

1,0033

11,0/3,6/0,96/20

0,9920521

0,9994

0,9955

1,0020

15,0/3,6/4,0/ 20

1,0123560

1,0001

0,9962

1,0137

átlag

0,997775

1,0014

0,9979

1,0044

szórás

0,008820

0,0024

0,00291

0,0070

KARATE440

MCNP4C

Cellatípus

4. táblázat Spektrális index szimulációja néhány ZR-6 rács
esetében
Cellatípus

Mért spektrális
index: SI(Np/Dy)

MULTICELL

11,0/3,6/0,0/ 20

6,1535±0,0911

6,157

11,0/3,6/0,0/130

6,8162±0,0993

6,620

11,0/3,6/1,0/ 20

6,3107±0,0878

6,217

12,7/1,6/0,0/ 20

2,544 ±0,040

2,480

12,7/3,6/0,0/ 20

4,0170±0,0287

3,936

12,7/3,6/0,0/130

3,9920±0,0253

4,195

12,7/3,6/5,8/ 20

4,4428±0,0667

4,284

12,7/3,6/5,8/130

4,5700±0,0254

4,546

12,7/4,4/0,0/ 20

4,3430±0,0540

4,533

15,0/1,6/0,0/ 20

2,1016±0,0426

1,952

15,0/3,6/0,0/ 20

3,0959±0,0343

2,819

15,0/3,6/4,0/ 20

3,4086±0,0289

3,061

15,0/4,4/0,0/ 20

3,2365±0,0799

3,169

A KARATE-440 MULTICELL programja, de az APOLLO kód
is általában kissé fölé becsüli a sokszorozási tényezőt (4.
táblázat). Összehasonlításként az 5. oszlopban a szakirodalomból vett adatokat mutatunk be, amelyeket a HELIOS
kóddal határoztak meg [15]. A magyar és a francia kód közt
az egyik lényeges különbség a hatáskeresztmetszet
könyvtárakban van. Azért, hogy az ebből eredő különbséget
becsülhessük, az MCNP4C Monte Carlo-kóddal is elvégeztük
a szimulációkat azonos input adatokkal, de kicserélve a
könyvtárakat.
Az eredményeket az 5. táblázatban találjuk a számolt
esetekre, megadva az átlag és a szórás értékét is. Az
ENDF/B-VI könyvtár esetében az MCNP4C alábecsli a
sokszorozási tényezőt (-210 pcm), a JEF könyvtárral az eltérés
+143 pcm. Az MCNP számítást referenciának fogadva el a
számítási sorozatok átlaga alapján az APOLLO alábecsli
ezeket a rácsokat (-365 pcm), a MULTICELL pedig fölé (+654
pcm).
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APOLLO2.7
JEF 2.2

ENDF/B-VI

A gadolíniumos perturbációt tartalmazó (X7)
makrocellák
A Gd tartalmú abszorbenst és a közelében lévő fűtőelempálcákat tartalmazó X7 makrocellákból felépíthető a
zónáknak a reflektor perturbációtól távoli tartománya (lásd 23. ábra). Itt lehetőség volt arra, hogy a mért hasadási
reakciógyakoriság eloszlása szeparálható legyen egy, a
makrocellán belüli eloszlásra és a zónát jellemző radiális
Bessel-függvényre [2]. A módszer segítségével - a makrocellán belüli eloszláson kívül - kiértékelhető a radiális
görbületi tényező is. Az axiális görbületi tényező mérésével
együtt meghatározott anyagi görbületi tényező lehetővé teszi
a makrocella kritikussági számítások tesztelését. A különböző
erősségű Gd-abszorbensek alkalmazása miatt a konfiguráció
alkalmas az abszorbensek körül kialakuló teljesítményeloszlás modellezésének ellenőrzésére és a kritikussági
számítások tesztelésére. A MULTICELL és APOLLO
programokkal a gadolíniumos makrocellákat is modelleztük
a széleken periodikus határfeltétel előírásával. A 6.
táblázatban, illetve a 4. ábrán tüntettük fel a számított
makrocellák típusát, az abszorbens rudakban található Gd2O3
tömegszázalékát, a mért és a számított kritikus görbületi
paraméterek értékét, valamint a mért görbületi paraméter
mellett számított effektív sokszorozási tényezőt.
Megfigyelhető, hogy magas Gd2O3 tartalom esetében a
kritikus görbületi paraméter értéke telítésbe kezd menni.
A makrocellán belüli teljesítmény-eloszlást is számoltuk a
tesztelt kódokkal. A nagyobb dúsítású gadolíniumos cellákra
az eredményeket az 5-7. ábrákon mutatjuk be. Ezeken az
ábrákon a távolság egysége a két egymás mellett található
pálca távolsága (az origóban található az abszorbens). Az
általános egyezés a mért és számolt eloszlások között
megfelelő. A gadolíniumos perturbációk szimulációja során
érdekes tapasztalat, hogy a két program eredménye hasonló
mértékben és irányban tér el a mért értékektől, továbbá a két
kód - bár különböző algoritmust használ - közel azonos
eredményt ad.
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MULTICELL

APOLLO

4

6
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105
100
95
90
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80
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Gd2 O3 tartalom [% ]
4. ábra: A mért és számított kritikus görbületi paraméterek értéke a Gd 2O 3 tartalom függvényében (A Gd 2O3 tartalom súlyszázalékban)

1,02
1
0,98

Mért
MULTICELL

0,96

APOLLO

0,94
0

0,5

1

1,5
2
2,5
Távolság a perturbációtól [-]

3

3,5

4

5. ábra: A K7 makrocellán belüli mért, a MULTICELL és az APOLLO programokkal számított teljesítmény-eloszlás

1,03
1,01
Mért

0,99

MULTICELL

0,97

APOLLO

0,95
0

1

2
3
Távolság a perturbációtól [-]

4

6. ábra: A L7 makrocellán belüli mért, a MULTICELL és az APOLLO programokkal számított teljesítmény-eloszlás
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1,05
1,03
1,01
Mért

0,99
MULTICELL

0,97

APOLLO

0,95
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

[-]
Távolság
a perturbációtól
teljesítmény-eloszlás
7. ábra: A M7 makrocellán belüli mért, a MULTICELL
és az APOLLO
programokkal számított
6. táblázat A különböző Gd tartalmú abszorbenssel perturbált rácsok mért és számított kritikussági paraméterei.
Gd 2 O3 Makrocella

Mért és számolt görbületi tényező: B2 [m-2 ]

k eff

Név

dúsítás
(s%)

Mért

MULTICELL

APOLLO

MULTICELL

APOLLO

I7

0,0

97,13±0,41

101,00

103,556

1,01198

1,01992

J7

0,2

91,22±0,46

95,37

96,139

1,01302

1,01535

K7

1,0

88,58±0,34

90,40

90,233

1,00574

1,00513

L7

2,0

87,43±0,35

88,85

88,2315

1,00445

1,00248

M7

5,0

84,60±0,41

87,12

86,087

1,00796

1,00465

N7

7,5

83,55±0,38

86,34

85,197

1,00888

1,00517

Összefoglalás
A ZR-6 kritikus rendszeren végzett mérésekkel a KARATE440 programrendszer MULTICELL transzport kódját és a
NURESIM program keretében az MTA KFKI AEKI számára
átadott APOLLO programot teszteltük.
Aszimptotikus rácsokon a két program esetében a
sokszorozási tényező a mérttel jó egyezést mutatott. Monte
Carlo-számítások segítségével a kódok által használt,

különböző
hatáskeresztmetszet-könyvtárak
megbecsültük.

hatását

A nagy Gd tartalmú abszorbensrudak alkalmazása esetében a
két programmal számított sokszorozási tényezők számítási
pontossága nem csökkent le. A makrocellán belüli mért és
számított teljesítmény-eloszlások jól egyeznek a vizsgált
esetekre.
Általánosságban kijelenthető, hogy a ZR-6 mérések a
nemzetközi gyakorlatban is jól használhatók.

Köszönetnyilvánítás
A szerzők köszönetüket szeretnék kifejezni prof. Szatmáry Zoltánnak, aki Gyimesi Zoltánnal együtt a ZR-6-on folytatott
tudományos munkát folyamatosan irányította, és a ZR-6 műszaki személyzetnek, akik technikai leleményességükkel
biztosították a kiváló mérési lehetőséget.
Köszönet illeti az Európai Bizottság 516560 (FI6O) szerződésszámú NURESIM projektjét a számítások finanszírozásáért.
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