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Rengeteg szó esik manapság a környezetvédelemről, az emberiség energia felhasználásáról és
ennek környezetünkre gyakorolt hatásairól. Fontos kérdéskör ez; nem csak a mi életünkről,
hanem gyermekeink - unokáink életéről is szó van.  Nagy az érdeklődés! Ugyanakkor nagy a
hangzavar is: eltűnik a különbség lényeges és lényegtelen között, összemosódik a valószínű és
valószínűtlen, sőt még a lehetséges és a lehetetlen is.

E cikksorozatban az egyes energiafajták alapvető jellemzőiről és kölcsönhatásaikról kívánok
szólni. Igyekszem kitérni a felhasználás előnyeire és nehézségeire is. Számszerűsítés
hiányában nem lehet különbséget tenni lényeges és lényegtelen, valószínű és valószínűtlen
között, ezért a témát tényadatokkal alátámasztva kívánom bemutatni.

Bárki, aki  véleményét kívánja velem közölni, vagy kérdezni szeretne, a címsorban szereplő

e-mail címen elérhet. Mindenkinek válaszolok!

A napenergia:
A napenergia általános és széleskörű felhasználásának igénye nem mai keletű. Az 1950-es
évektől egyre több tudóst foglalkoztatott a folyamatosan növekvő energiatermelés.
Számításaik szerint az emberiség energiaszükséglete évente 2% körüli növekedést mutat.
Ezer-tízezer éves távlatokban ez olyan problémákat vet fel, hogy a Föld hasadóanyag
készlete, de még a magfúziós energiatermelésre alkalmas hidrogénkészlet sem elegendő

ennek fedezésére. Arról nem is szólva, hogy a Föld lakhatatlanná (túlmelegedés) válna, ha túl
sok energiát szabadítunk fel a felszínén. 1960-ban Freeman Dyson matematikus és fizikus
arra a következtetésre jutott, hogy minden civilizáció a fejlettsége adott szintjén szembe kerül
ezzel a problémával, amelynek kézenfekvő megoldása, hogy az energiatermelést és
felhasználást a naprendszer egészére ki kell terjeszteni. Ennek végső, 100%-os hatásfokhoz
közelítő fázisa az, hogy egy vékony héjjal be kell burkolni a teljes naprendszert. Többek
között ezzel magyarázta, hogy fejlett civilizációkkal nem tudunk rádiókapcsolatot találni...

Napunk nélkül aligha lenne élet a Földön. A kozmikus sugárzás és a geotermikus működés
energiatömege mintegy -200 ºC hőmérsékletűre melegítené csak a földfelszínt. A napsugárzás
számos összetevőből áll: neutronok, töltött részecskék (elsősorban elektronok meg protonok)
és elektromágneses sugárzás. Az elektromágneses sugárzás spektrális tartománya a
rádiófrekvenciás sávtól a kemény  gammasugárzás tartományáig terjed. Nézzük meg, mi lesz
ezekkel a sugárzásokkal:
- Egy szabad neutron nem stabil részecske: átlagos élettartama tíz perc és elbomlik egy

protonra  és egy elektronra, azaz töltött részecskék lesznek belőle. A Nap-Föld távolság
kereken 150 millió kilométer  ̶  neutronok helyett már csak töltött részecskék érnek ide.

- A töltött részecskék a Föld mágneses mezeje miatt spirális pályára kényszerülnek és a
felső légkör atomjaival, molekuláival kölcsönhatva lefékeződnek: egy termikus állapotú
elektron és proton együttese már nem más, mint egy hidrogén atom.

- A röntgen és gamma sugárzás számára a légkörünk csak annyira átlátszó, mint egy 90cm
vastag ólomfal. Ez a sugárzás a légkör felső harmadában gyakorlatilag teljesen elnyelődik.

- A földfelszínre csak az infravöröstől az ultraibolya tartományba tartozó fotonok tudnak
eljutni. Természetesen a légkörben ezek jelentős része is elnyelődik.

Ha a napsugárzás energiáját közvetlenül hasznosítani kívánjuk, ismernünk kell ennek
mértékét. Az ún. szoláris állandó (napállandó) azt mutatja meg, hogy mekkora energiát



képvisel a 0,12µm-100µm  hullámhossz tartományba eső napsugárzás, amikor merőlegesen
esik egy négyzetméter felületre a föld légkörének legfelső határán. Számértéke: 1353W/m2.
Ez egy átlagérték, amely a naptevékenység és a Nap - Föld távolság változás (elliptikus
keringési pálya) miatt kissé változik. A változás mértékét a szakirodalom ±2%-ra becsüli.

A következő ábrán a zeniten álló nap sugárzási energia-sűrüségének relatív változása látható a
hullámhossz függvényében:

A látható fény 0,39-0,75 µm hullámhossz tartományba esik. Az ennél kisebb hullámhossz
ultraibolya, a hosszabb pedig az infravörös tartomány. Infravörösben a légkör széles elnyelési
sávjait a vízgőz okozza.

Az ábrából jól látszik, hogy a földfelszínen a szoláris állandó energiasűrűségéhez képest a
napenergiánál jóval kevesebb jut. Zeniten álló Nap és merőleges beesés, valamint tiszta
légkör esetén a veszteség 35%. Minél alacsonyabban jár a nap a látóhatár felett, annál
nagyobb a légköri veszteség: 45 fokos látszólagos magasságban már 50%-os veszteséggel
számolhatunk. A látszólagos nappálya és így a világos időszak hossza is évszak és szélességi
fok függő. Magyarországon soha nem láthatjuk zeniten (90° szögmagasságban) a Napot.
Legmagasabban 66°-on, a nyári napfordulókor (június 22) láthatjuk. Legalacsonyabbra (19°)
a téli napfordulón (december 22.) emelkedik. A tavaszi és őszi napéj-egyenlőségkor Napunk
legnagyobb látszólagos szögmagassága a földrajzi szélességgel megegyező (nálunk 47°).

Ha közvetlenül - maximális hatásfokkal - kívánjuk a napenergiát hasznosítani, az elnyelő

felületnek folyamatosan követnie kell a nap mozgását, azaz a napsugárzás merőleges beesését
biztosítani kell. Azt is biztosítani kell, hogy az elnyelő felület a teljes hullámhossz
tartományban elnyelje a fényt, legyen fekete. E két feltétel együttes biztosítása a gyakorlati
hasznosításokban jelenleg megoldatlan.



Környezetvédelmi műsorokban "szakértőktől" gyakran elhangzik olyan kijelentés, hogy a
technológia a közeljövőben lehetővé teszi majd, hogy az elektromos autókat a tetejükre szerelt
napelem tölti majd. Nos, nekem egy kis Skoda Fabiám van, a motorja 50kW teljesítményű, a
kabintető pedig 1,5m2. Amikor komótosan megyek vele, mondjuk egy óra alatt 25kWh
energiát használok fel. Ha kicserélem a tetőt egy 100% hatásfokú napelem táblára és egy
műholdon parkolva folyamatosan állok a déli verőn, a napelemem 25kWh energiát több mint
18 óra alatt fog termelni. Egyszerűen lehetetlenség, hogy egy közforgalmú gépkocsi
energiaellátását rászerelt napelemek biztosítsák.

A napenergia gyakorlati hasznosíthatóságával, lehetőségeivel és esetleges buktatóival a
következő részben foglalkozom.
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Napelemes energiahasznosítás:

A napenergia közvetlen hasznosítására két alapvető módszerünk van: közvetlenül melegítünk
vele (napkollektor), vagy közvetlenül elektromos árammá (napelem) alakítjuk át. E cikkben
csak az utóbbival foglalkozom.  Annak érdekében, hogy nagyságrendileg érezzük mi a
legtöbb amire számíthatunk, nézzük meg két professzionális alkalmazás lényeges elemeit:

Az utóbbi években ATV teherűrhajókkal biztosították a Nemzetközi Űrállomás ellátását. Az
űrhajókon az elektromos energiát szilícium alapú napelemek állították elő, amelyek a
felszállás után 100 perccel nyíltak ki. A négy napelem tábla fesztávolsága 22,3m,  teljes
felületük pedig 33,6m2 volt. Összesen 4800W teljesítményt biztosítottak.  Ha meggondoljuk,
két tábla mindig a Nap felé nézett, a másik kettő pedig sötétben volt, azaz a megvilágított
táblák egy négyzetmétere által szolgáltatott teljesítmény 289W. A napállandóra vetítve, ez
21,4%-os hatásfoknak felel meg.

A Topaz Solar Farm1 egy nagy erőműre példa: Kalifornia sivatagos részén, 25 km2 -en,
kilencmillió vékonyréteg Kadmium-Tellúrid napelem-táblával működik. Névleges
teljesítménye 550MW. Hosszú távon a teljesítménye jóval kisebb. 2014-ben 1.053.373MWh
energiát termelt. Átlagos teljesítménye tehát 120MW. Ebből számított éves kapacitás faktora
22% . Az adatokból (25 km2 , 120MW) kiszámítható, hogy egy négyzetméter felületről
átlagosan 13,3W hasznos teljesítményt tudtak kinyerni.

A Topaz Solar Farm napelemei

Ha a napenergiát hasznosítani szeretnénk, elsősorban azt kell eldöntenünk, milyen célra
kívánjuk felhasználni. Ha hőtermelésre, például fóliasátrakhoz vagy melegvíz előállítására,
akkor napelem helyett használjunk napkollektort  ̶  sokkal nagyobb hatásfokot érhetünk el és
jóval olcsóbb is.

Ha lakásunk villamosenergia ellátását napelemekre akarjuk alapozni, számos kérdést végig
kell majd gondolnunk. Érdemes figyelembe venni, hogy 30kW teljesítményig - a jelenleg
hatályos jogszabályok szerint - jogot szerezhetünk arra, hogy többlet energiánkat az országos

                                                          
1  http://en.wikipedia.org/wiki/Topaz_Solar_Farm



elektromos hálózatba tápláljuk. Ilyen esetben, csak a tényleges fogyasztásunk energiamérlege
szerinti összeget kell majd az áramszolgáltató felé megfizetnünk.

Ha ezeket eldöntöttük, jöhetnek a tervezési részletek:
- Mennyi napenergia áll rendelkezésre?
- Mennyi hasznos energiát akarok termelni?
- Milyen típusú napelemeket válasszak?
- Hány darab napelem-táblára lesz szükségem?
- Hova helyezzük el a napelemeket?
- Megéri e, hogy akkumulátoros energiatárolást is használjak?
- Lesz e, van e elég pénzem a kialakult elképzelés megvalósításához?

Az első kérdésre a választ a NASA mérési adataiból2 - némi átszámítás után - megadhatjuk.
Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy Szob térségében (északi szélesség 47,8º) havonta
miképpen alakul a napteljesítmény.

Felhőtlen égbolt esetén, a
napsugárzás havi összenergiája

Szob térségében
kcal/m2 kWh/m2 hónap

58640 68,2 I.
93760 109,0 II.
141400 164,5 III.
190600 221,7 IV.
224240 260,8 V.
238120 276,9 VI.
229360 266,8 VII.
196600 228,7 VIII.
151840 176,6 IX.
107080 124,5 X.
69200 80,5 XI.
50200 58,4 XII.

Tervezési példa:
Elvben elhatároztam, hogy háztartási áramszükségletemet napenergiából fogom fedezni.
Megnéztem tavalyi végszámlámat, amely szerint egy év alatt 6.272 kWh villamos energiát
használtam fel.
Az átlagteljesítmény szükségletem tehát:  6272/(365×24) = 0,716kW  = 716W
Első becsléshez használjuk fel a Topaz Solar Farm adatát, ahol 13,3W/m2  átlagos hasznos
teljesítménysűrűséget értek el.  A Topáz Farm a 35º északi szélességen fekszik. A NASA
adatai alapján, nálunk 20%-kal kisebb a napsugárzás éves átlagteljesítménye. Ebből
következik, hogy vékonyréteg CdTe napelemeket használva, Szobon  legfeljebb 10,6W/m2

átlagos hasznos teljesítménysűrűséget érhetünk el. A 716W átlagteljesítményhez tehát
kereken 68 m2 felületű napelemre lenne szükségem.

Anyaguk szempontjából a napelemek különbözőek lehetnek. Gyors tájékozódásra jól
használhatjuk a napelemek hatásfok táblázatait3, amely az Internetről is letölthető. (A

                                                          
2 CRC Handbook of Chemistry and Phisics 66th edition (F-147).  A mérések standard hibája a nyári hónapokra
±10%, a téli hónapokra pedig ±15%.
3 Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/pip.2573



kereskedő cégek többnyire hallgatnak a hatásfokról, csak a maximális kivehető teljesítményt
közlik...)

Körülnézve a NET-en, azt tapasztalom, hogy hazánkban alapvetően polikristályos Si
napelemeket ajánlgatnak. Előfordul még monokristályos Si is, de CdTe napelemet hazai cég
nem árul. A vékonyréteg CdTe napelem hatásfoka 17,5%, az ún. polikristályos Si 10-11%, a
monokristályos pedig 18,5% körüli hatásfokkal rendelkezik. Monokristályos Si napelem
mellett döntök  ̶  ebből veszek  kereken 68 négyzetméternyit. Hova tegyem?

A házam sátortetős, utcai frontja délre néz. A tető 12m hosszú árnyékmentes, és a
vízszinteshez képest 43º dőlésszögű. A tájolás éppen ideális, 68 négyzetméter éppen ráfér.
Kiválasztok egy kapható monokristályos típust (25 év garancia). Kivételesen az adatlap
tartalmazza a hatásfokot: 14,99%. (Hihető, tényleg monokristályos: a hatásfok függ a
sugárzási teljesítménytől, kis teljesítménynél a hatásfok javul.) Nézem az árat, a 68m2 kereken
bruttó 5millió forint. Na nem, ekkora beruházást pénzügyi megfontolás  alapján nem csinálok.
Az éves villanyszámlám kereken kétszázezer, soha meg nem térül. Viszont ha megcsinálom,
az energiabiztonságom kiemelkedően jó lesz. Van e rentabilitási pont? A következő részben
folytatom a vizsgálódást, tartsanak velem...
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Még mindig napelem:

Amint az előző folytatásban láthattuk, nagy hatásfokú napelemekkel egy családi ház villamos
energia ellátásának beruházási költsége nem térül meg. Arra gondoltam, megkeresem a
legolcsóbb ajánlatokat, hátha elérhető a tíz éven belüli megtérülési idő.

Az olcsó napelemek hatásfok adatait fenntartással kell kezelni: általában az AM1.5
(1000W/m2) szabvány szerinti metodikával mért adatot adják meg. Direkt napsütésnél a
tényleges hatásfok az adatlapi értéknek nagyjából csak a 70%-a. Polikristályos szilícium
napelemek esetén tehát 11% hatásfokkal számolhatunk. Az előző folytatásban leírt számítási
metodikával meghatározva, az átlag teljesítmény: 6,7W/m2.

A napelemek egyenáramot szolgáltatnak. Háztartási készülékeink döntő többsége 230V
50Hz-es váltakozó feszültséggel működik. A napelemeken kívül tehát kell egy úgynevezett
inverter, amely a napelemtáblák egyenfeszültségét megfelelő váltófeszültségre alakítja át.
Ezek hatásfoka igen jó, átlagosan 95% körüli. Veszteséget okoz még a kábelezés ohmikus
vesztesége is. Nem tévedhetünk sokat, ha egy polikristályos szilícium napelemekkel felépülő

rendszer Szob térségére átszámolt átlagos teljesítményét 6W/m2 értékkel kalkuláljuk.

Akkumulátor nélküli napelemes rendszer vázlata

A raktárról szállítható legkedvezőbb rendszert, amit a NET-en találtam, egymillió-kétszázezer
forintért kínálták. Az engedélyeztetés, a szerelés és a kiegészítő anyagok költsége még
háromszázezer; összesen másfél millió. A napelemek teljes felülete 25,6 m2 és az ebből
számított átlagos hasznos teljesítmény 154W - egész évre vetítve 1350kWh villamos energia.

Az EUROSTAT1 adatai szerint 2014-ben,  a háztartási villamos energia ára Magyarországon
0,115 €/kWh (34,50Ft/kWh) volt. A rendszer tehát évente 46.575 forint megtakarítást
eredményez. Az elvi megtérülés tehát több mint 32 év. A tíz éves garanciára is tekintettel, ez
egy veszteséges beruházás.
                                                          
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_price_statistics



Gazdaságosság:
Jogos a kérdés, miért éri meg Németországban a házak tetejére napelemeket szerelni, nálunk
pedig nem? Elsősorban az árkülönbség miatt: az EUROSTAT szerint, 2014-ben a lakossági
áramár Németországban 0,297€/kWh volt, a magyarországi árnak majd háromszorosa. A
napelemes beruházások állami támogatása is jelentős; egyrészt pályázni lehet beruházási
támogatásra, másrészt a beruházó állami ártámogatást is kaphat és a napelemek által termelt
áramtöbbletet az energiaszolgáltatók hatósági áron kötelesek átvenni. Mindezeket figyelembe
véve, a beruházás időpontjában kalkulált megtérülési idő 5-6 év körüli.

A napenergia növekvő hasznosítására több körülmény is kényszerít bennünket:  A Földön a
fosszilis energiahordozók mennyisége fogy, energiafogyasztásunk pedig folyamatosan nő.
Számos szcenárió hasonló képet fest. A táblázat a SHELL által publikált "Scramble" modell2

adatait tartalmazza.
Az emberiség éves energiafelhasználása

[exaJoule]
2000 2010 2020 2030 2040 2050

Kőolaj 147 176 186 179 160 141
Földgáz 88 110 133 134 124 108
Kőszén 97 144 199 210 246 263
Nukleáris 28 31 34 36 38 43
Biomassza 44 48 59 92 106 131
Napenergia 0 0 2 26 62 94
Szélenergia 0 2 9 18 27 36
Egyéb megújuló 13 19 28 38 51 65

Összesen 417 530 650 733 814 881
Nemcsak energiafelhasználásunk, hanem a fajlagos energiaár is folyamatosan nő. Jól példázza
ezt a Magyar Energia Hivatal által közzétett árgörbe3, amely a nemzetközi kőolaj és
földgázárak 1990-2011. közti alakulását mutatja be Európa egészére.

Aligha vonhatjuk ki magunkat a világtendenciák hatása alól: nálunk is emelkednie kell az
energiaáraknak, és a napelemek által termelt áram ára versenyképes lesz. Nemzetgazdasági
okokból célszerű lesz lakossági tőkét is bevonni az áramtermelésbe, ez pedig csak állami
támogatásokkal ösztönözve remélhető. Summázva a helyzetet: várhatóan még öt-tíz év, hogy
a napelemes energiatermelés költsége - családi ház szinten - megtérüljön.

                                                          
2 Shell energy scenarios to 2050 (48. oldal)
3 http://www.mekh.hu/gcpdocs/201211/MEH_HU_press_quality_v2.pdf
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Napelemek - múlt, jelen, jövő:

A fényelektromos hatást már a XIX. század második felében többen észlelték. Például,
Werner Siemens a Német Elektrotechnikai Egyesületben már 1885-ben bemutatott egy
szeléncellát, amely megvilágítás hatására áramot szolgáltatott. 1905-ben Albert Einstein
vákuum fotocellákkal végzett kísérletei alapján állapította meg a fény fotonos természetét és
írta fel nevezetes képletét: E=h.

υ (a foton energiája a fényfrekvencia és a Planck állandó
szorzata). Ezért a felismeréséért (nem a relativitás elméletért!) kapott Nobel díjat 1921-ben.
W. Schottky és F. Waibel ismerték fel és írták le  1930 és '32 között a fényelemek főbb
elektrofizikai folyamatait. A ma használatos napelemek is ezeken a felismeréseken alapulnak.
A jelenség lényege, hogy ha két különböző elektromosan vezetőképes anyagot egy vékony
záróréteggel (szigetelő vagy nagy fajlagos ellenállású réteg) választunk el, és ennek a
rétegnek a környezetét megvilágítjuk, a réteg két oldalán ellentétes töltés halmozódik fel, azaz
potenciálkülönbség keletkezik A két oldalt vezetékkel összekötve, a vezetőben áram fog
folyni. Fotocella és fényelem címmel remek ismeretterjesztő cikket írt erről Dr. Selényi Pál az
Elektrotechnika című folyóirat 1933. decemberi számába1. E cikkből megismerhetjük az
akkori TUNGSRAM Rt. által gyártott fényelemeket is.

A mai fényelemek és napelemek félvezető technológiával készülnek. Az ábrán egy szilícium
napelem-cella sematikus képét2 láthatjuk:

Szilícium helyett más félvezetőket is használnak. Az alapkristály például lehet Germánium,
Gallium-Tellúrid vagy Gallium-Arzenid-Foszfid is. A működés alapelve mindig ugyanaz:
megfelelő "szennyező anyagokkal" a kristályban egyrészt létrehoznak elektronhiányos (az
atommagok pozitív töltése érvényesül) réteget, majd egy átmeneti (töltésegyensúly) réteget,
amelyik a záróréteg funkcióját biztosítja, és egy elektronokban bővelkedő (negatív töltésű)
réteget. A két szélső oldalról az áramelvezetés lehetőségét felgőzölt fémrétegek (alumínium
és/vagy arany) biztosítják. A fémezés az egyik oldalon nem lehet folyamatos, mert a fény nem
érné el a kristályt. Továbbá, a felső rétegnek olyannak kell lennie, amelyik a fény számára
átlátszó, mert a foton-elektron konverzió hatásfoka csak a záróréteg közelében magas. Ha a
cellát szabadon hagynánk, a légköri hatások néhány napon belül teljesen tönkretennék.
Szerencsére az alját  a fémezés teljesen lezárja, de tetejét nem.  Az ábrán nem látszik, de a
cella tetejére egy tökéletesen fedő üvegréteget is felvisznek. A hatásfok növelése érdekében

                                                          
1 http://elektro.tudomanytortenet.hu/pdf/ET/1900-tol/ET_1933_23-24t.pdf
2 http://slideplayer.hu/slide/2089125/



fényreflexió mentesítő réteget is fel szokás gőzölni. Ezért látjuk a napelemeket majdnem
feketének. A fentiek szerint elkészített elemi napelem cellák kerülnek aztán tokozásra.

Az anyag- és kristálystruktúra megszabja a benne lévő elektronok kötési energiáját. Csak azok
a fotonok képesek szabad elektronokat kelteni, amelyek energiája megfelelő tartományba esik
Úgy tűnik, hogy több évtizedes fejlesztéssel elértük a szilícium alapú celláknál az elvi határt:
a maximális hatásfok 20% körüli. Mára vannak olyan csúcstermékek, amelyekben három
cellát (Ge, Si, GaAsP) egymás tetejére integrálva, elérték a 40%-os hatásfokot. A gyártók által
közölt hatásfok egy szabványosított módszer szerinti mérés alapján számított érték. Arra kell
számítanunk, hogy a valós használat során ténylegesen rosszabb hatásfokot tapasztalunk.
Ennek két fő oka van: a napsugárzás színspektruma más mint a hitelesítő fényforrásé és a
cella működési hőmérséklete gyakorta több 25°C-nál, a hitelesítés hőmérsékleténél. A cellák
feketés színüknek köszönhetően, a beeső fény 95%-át elnyelik és az elnyelt sugárzási
teljesítmény és a kivett hasznos teljesítmény különbözete hővé válik. A hőmérséklet
emelkedésével a hatásfok erősen csökken. Például3, egy monokristályos Si napelem 25°C-on
mért 16%-os hatásfoka 45°C-on már csak 6%.

Önmagában egy cella várható élettartama nagyon hosszú, többszázezer órára becsült. Egy-egy
tábla, illetve szőnyegformába tokozott modul gyakran több száz cellát tartalmaz. Egy cella
üzemi feszültsége (anyagától függően) 0,3 - 1V közé esik. A modulon belül az egyes cellákat
galvanikusan sorba kapcsolják. Ez a fő hibaforrás. A modul fedőrétege (üveg, esetleg
polikarbonát) új korában átlátszó, de a kültéri használat előbb-utóbb mattá teszi, így
fényáteresztése csökken. Mindezekre figyelemmel, a modulokra adott 10-15 éves garancia
reális.

Az energiaárak emelkedésével, a napelem-vásárlás nyilván növekedni fog. Napelem
árcsökkenés is várható, mert a gyártás profitábilis üzlet és egy új gyártóüzem várható
élettartama több évtized. A kínálat feltehetően folyamatosan nő. A német példa szerinti fix és
kötelező hatósági ár feltehetőleg mérséklődik, esetleg meg is szűnik. Bár Németország
jellemzően áramimportra szorul, tavaly előfordult, hogy kényszeráron kellett áramot
exportálnia, olyan magas volt a napenergiából  származó áramfeleslege.

Napi és évszakos ciklikussága miatt, a napelemek által termelt villamos energia mindaddig
nem válhat dominánssá, amíg megoldatlan ipari méretű tárolása: kis térfogatban nagy
energiasűrűség és hosszú élettartam.

Komoly beruházásokat igényel a nagy villamos hálózati rendszerek átépítése is. Jelenleg csak
túlterhelés és túlfeszültség védelemmel rendelkeznek, hirtelen növekvő ellenőrizetlen
energiabetáplálásra nincsenek felkészítve.

A napelemek környezetkárosító hatása csekély. A tömeggyártás közepesen  energiaigényes.
Hasonlóan az elektronikai ipar más produktumaihoz, a cellák számos ritka elemet
tartalmaznak, amelyek előteremtése komoly bányászati beruházásokat generál. Az
elhasználódott modulok számos része újra hasznosítható. Bár a hulladék tartalmazhat erős
mérgeket (például arzén), megfelelő kezeléssel ezek is újra hasznosíthatók. A mérgező

anyagok csak a cellák anyagában erősen kötött formában fordulnak elő, gyakorlatilag
vízoldhatatlanok, reális veszélyt a környezetre nézve nem jelentenek.

A következő folytatásban a vizet  veszem górcső alá.
                                                          
3 http://www.solartown.com/learning/solar-panels/advantages-make-thin-film-solar-panels-shine/
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A víz - bevezetés:
Amikor megújuló energiákról értekeznek, a nap és a szél a sztár. Valahogy a vízenergia
háttérbe szorul. Itthon szlogen, hogy Magyarország "víz nagyhatalom". Bár így van, ki ismeri
a tényleges helyzetet? Energetikai szempontból néhány adat1:  hazánkban jelenleg 41
vízerőmű  üzemel, ezek éves energiatermelése kereken 0,2 millió MWh. Ugyanakkor a
vízenergiából műszakilag hasznosítható éves energiamennyiséget 6,1~6,5 millió kWh-ra
becsülték a közelmúltban.

Hasonlóan az előző témakörhöz, most is az alapvető ismeretekkel kívánom kezdeni és csak a
vizes témakör végén térek rá a felhasználás sajátosságaira. A fenti adatokkal csak a téma
kiemelkedő energetikai fontosságát kívántam érzékeltetni, hiszen azt mindenki tudja, hogy az
élet egyéb területein a víz mennyire nélkülözhetetlen.

Ha a víz életünkben betöltött szerepét meg kívánjuk érteni, foglalkoznunk kell alkotórészeivel
is: a hidrogén és az oxigén nélkülözhetetlen az élethez és energetikai szempontból is fontos
szereplők.

A hidrogén:
 A hidrogén egyidős a Világegyetemmel. Atommagja a pozitív töltésű proton, amelyet az
ősrobbanás közvetlenül hozott létre. A Mengyelejev féle periódusos rendszer táblázatában az
első helyen áll, rendszáma tehát 1. (A rendszám nemcsak sorszám, hanem az atommagban
lévő protonok számát is megmutatja.) A többi elem jóval később, a csillagokban zajló
magfúziós folyamatok során jött létre. Akár úgy is mondhatjuk, hogy a többi elem a csillagok
és a hidrogén közös gyermeke.

Három izotópja van: a közönségesen hidrogénnek nevezett izotóp atommagja egyetlen proton.
Az elemek atomtömegét (tömegszám) ehhez viszonyítva mérjük. Az úgynevezett nehéz
hidrogén, más néven deutérium magja a proton mellett egy neutront is tartalmaz, tehát a
deutérium tömegszáma kettő. A legnehezebb hidrogénizotóp a trícium, amelynek magjában a
proton mellett két neutron található (tömegszáma három).

A nehéz hidrogénizotópok ritkák. Ha veszünk tízezer hidrogénatomot és megvizsgáljuk őket,
tízezerből egy-kettő lesz deutérium. Trícium izotóp magától szinte soha sem jön létre a
Földön. Nagyobb mennyiséget először a hiroshimai atombomba hozott létre és juttatott a
légkörbe, majd a további bombák és felszíni nukleáris robbantási kísérletek. A trícium (1H3)
nem stabil atom. Felezési ideje kereken 12 év (tizenkét év alatt bomlik el az atommagok fele).
Lágy béta sugárzó (kis energiájú elektron lép ki a magból és a rendszám eggyel nő). A
bomlástermék pedig egy stabil hélium izotóp (2He3). Egészségkárosító hatása nincs, illetve
kimutathatatlanul csekély.

Rétegvizek és felszíni vizek keveredési sebességének mérése:
A nukleáris robbantások által a légkörbe került trícium egy év alatt egyenletesen eloszlik a
földfelszínen és bekerül a felszíni vizekbe. Mindegyik robbantás megnövelte a trícium
mennyiséget és úgynevezett trícium időcsúcsokat hozott létre a talajvízben.

                                                          
1 Horváth Zoltán: Törpevízerőművek létesítésének lehetőségei . Természet Világa 146.évf. 5. sz. (2015. május)



A földfelszíni vizektől elzárt úgynevezett  rétegvizek fontos ivóvíz források és stratégiai
édesvíz készletek. A felszíni vizek ezeket elszennyezhetik. A vizek trícium-tartalmának
kvantitatív mérése viszonylag egyszerű és olcsó. A VITUKI (Vízgazdálkodási Tudományos
Kutatóintézet) irányításával hosszú időn keresztül végeztek próbafúrásokat és vízminta-
vételeket szerte az országban, mérték a trícium-koncentrációt. Ennek köszönhetően tudjuk
most, hogy milyen és mekkora mélységi vízkészleteink vannak és ezek milyen kapcsolatban
vannak egymással, mekkora a felszíni vizekkel, valamint egymással a keveredési sebességük.

Hidrogéngazdaság:
A hidrogén szinte csak vegyületeiben található meg a Földön, de elektromos árammal a vizet
(H2O) felbontva, könnyű tiszta formában előállítani. Melléktermékként tiszta oxigént kapunk.
A hidrogént elégetve ismét tiszta víz keletkezik. Bár az oda-vissza alakításkor keletkezik
veszteség, de ez minden energiaátalakításnál elkerülhetetlen. Környezetvédelmi szempontból
ideális lenne energiatárolásra hidrogént használnunk. Az ezredforduló időszakában előtérbe
került, hogy energiatárolásra a vízbontásból származó tiszta hidrogéngázt lehetne a
legelőnyösebben felhasználni. Ezt a nézetet alátámasztotta, hogy a hidrogén tömegegységre
számított energiasűrűsége, kémiai reakcióval történő energianyerés esetén (például elégetés)
valamennyi anyag közül a legnagyobb. Az energiasűrűség azt mutatja meg, hogy mekkora az
a maximális energiamennyiség, amelyet a szóban forgó anyag egységnyi tömegéből, illetve
egységnyi térfogatából elvileg (ideális eset) ki lehet nyerni. A táblázat2 néhány anyag
energiasűrűségét tartalmazza:

Energiasűrűség
tömeg-

egységre
MegaJoule/kg

térfogat-
egységre

GigaJoule/m3

metán / földgáz (légköri nyomáson) 51 0,033
elemi szén / kőszén 33 75
hidrogén (légköri nyomáson) 118 0,0097
szőlőcukor 16 25
oktán / benzin 46 32
metanol / metil-alkohol 22 17
etanol / etil-alkohol 27 21
újratölthető elem / (kis akkumulátor) 0,31 1,1
természetes urán (maghasadás) 590.000 11.000.000
víz (elképzelt fúziós erőműben) 68.000.000 68.000.000

Oláh György - Nobel-díjjal kitüntetett kémikus - 2008-ban így nyilatkozott: "A
hidrogéngazdaságnak nevezett projekt évekig közkedvelt programja volt sok nyugat-európai
országnak és az Egyesült Államoknak. Mondták, a hidrogéngazdaságé a jövő. Ma már nem
nagyon emlegetik, a hidrogéngazdaság meghalt."

A "hidrogéngazdaság halálának" okát a hidrogén sajátos tulajdonságai okozták. A gyakorlati
hasznosítás mérhetetlen nehéz voltát három okra3 vezethetjük vissza:
- A hidrogén alapvetően gáz formában létezik: a gázok cseppfolyósítására tipikusan

használt Linde féle eljárással nem cseppfolyósítható. Forráspontja -252,8°C, fagyáspontja
-259,4°C.

                                                          
2 Lente Gábor: Metanolgazda(g)ság ‒ a jövő energiája? Természet Világa 145. évf. 4. sz. 2014. április
3 Lengyel Béla, Proszt János, Szarvas Pál: Általános és szervetlen kémia  Tankönyvkiadó Budapest, 1959.



- A hidrogénatom minden más atomnál kisebb és mozgékonyabb. Számos szilárd fémben
képes oldódni. és deformációt okoz. Például, a palládium különösen jól oldja: egy
térfogatrész palládium 800 térfogatrész hidrogént képes feloldani. E miatt a térfogata
10%-kal megnő. Egy vékony palládium lemezen a hidrogén oly gyorsan képes áthatolni,
mintha a lemez ott sem lenne. Semmi más gáz nem képes ilyesmire. Ráadásul a fémekben
oldott hidrogén atomos állapotban van jelen és ezért rendkívül reakcióképes.

- Ha normál állapotú levegőben a hidrogén térfogataránya a 6%-ot meghaladja, a legkisebb
szikra hatására heves robbanás következik be. (A hidrogén-oxigén gázkeverékét nevezik
durranógáznak.)
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A víz  ̵  a téma folytatása:
Az előző folytatásban megismerhettük a hidrogén lényeges jellemzőit, következzék hát a
vízmolekula másik összetevője az oxigén.

Az oxigén1:
Rendszáma nyolc. Csak a harmincas években derült ki, hogy több izotópja is van. Tizenhatos
tömegszámú izotópja kereken 99,8% gyakorisággal dominál.  Elemgyakoriság szempontjából
a Világegyetemben a harmadik helyen találjuk, e tekintetben csak a hidrogén és a hélium előzi
meg. A földkéreg súlyának csaknem a felét az oxigén teszi ki. Két vegyértékű elem.
Elektronegativitása a klórral egyező - atomos állapotban nagyon reakcióképes. Normál
körülmények között gáz halmazállapotú, kétatomos molekulákat alkot. Ezek a molekulák igen
stabilak, még magas hőmérsékleten sem bomlik fel a molekuláris kötés. (2000ºC
hőmérsékleten az oxigénmolekulák 0,36 ezreléke bomlik csak atomjaira.) A molekuláris
oxigén csekély reakcióképessége teszi lehetővé, hogy a légkör 21 térfogatszázalékát alkossa.
Vízben kevéssé oldódik: 1l vízben 20°C-on mindössze 43,4mg O2 oldható2 fel.

Oxigénatom sematikus vázlata
(A magban nyolc proton és a neutronok, a két héjon 2+6 elektron.)

Az oxigén körforgása:
A levegő oxigénje körfolyamatban vesz részt. Az élő szervezetek - közöttük az ember is - a
szükséges oxigént a levegőből veszik fel. A felhasznált oxigén a szervezetből főleg víz és
széndioxid formában távozik. Nagy mennyiségben fogyasztja a levegő oxigénjét az emberek
műszaki tevékenysége is. Ennek ellenére a levegő oxigéntartalma földünkön - kisebb helyi
koncentráció változásoktól eltekintve - nagyjából állandónak tekinthető. Az oxigénegyensúly
fenntartása alapvető fontosságú: a nap sugárzási energiájának közreműködésével, a zöld
növényekben lejátszódó asszimilációs folyamat során a víz és a széndioxid szénhidrátokká
valamint oxigénné alakul át. Az asszimilációs folyamat összegző egyenlete az alábbi:

                                                          
1  Lengyel Béla, Proszt János, Szarvas Pál: Általános és szervetlen kémia  Tankönyvkiadó Budapest, 1959.
2  Analitikai zsebkönyv 4. kiadás Műszaki Könyvkiadó 1971.

  6nCO2 + 5nH2O = (C6H10O5)n + 6nO2
széndioxid         víz            szénhidrát        oxigén



Ha földünk asszimilációs kapacitását megváltoztatjuk, akár csak növényfajta váltással -
például esőerdők helyett olajpálmák - egyáltalán nem biztos, hogy a végeredmény
környezetbarát. Bár az elvben igaz, hogy egy pálmából kinyert olajat elégetve, a pálma a
levegő széndioxidjából és vízből képes azt újratermelni. Arról azonban nincs adat, hogy az
olajpálmák helyén eredetileg zöldellő növényzet asszimilációs kapacitása mekkora volt.
(Sajnos valószínű, hogy egy olajpálma ültetvényhez viszonyítva, sokkal több oxigént termelt.)

Az ózon:
Az ózon az oxigén háromatomos molekula változata (ún. allotróp). Leggyakrabban
ultraibolya sugárzás, illetve a levegőben zajló elektromos kisülések (ionizáció) hatására jön
létre. Hosszabban működő lézernyomtatók közelében általában jól érezhető az illata.
Rendkívül kellemetlen szagú gáz. A nevét is a szagáról kapta: Christian Friedrich Schönbein
svájci kémikus adta az ózon nevet a görög ozein, vagyis "bűzleni" szóból.
Nem csak büdös, de rendkívül mérgező is. Az ózon molekula kis stabilitású, könnyen bomlik,
erős oxidáló szer. Ellentétben a kétatomos molekulával, vízben nagyon jól oldódik. E
tulajdonságai miatt a földfelszínhez közel az ózon a normál légkörnek legfeljebb 10-9 ~  10-10

térfogathányadát teszi ki. Ne tévesszen meg senkit az "ózondús levegő" kifejezés. A tiszta,
oxigéndús erdei levegőben nincs ózon. Van viszont a Los Angeles-típusú szmogban. Nem
véletlen, hogy az utóbbi évtized  levegőtisztasági jelentéseiben megjelent az ózonkoncentráció
adat. Már kis koncentrációban is komoly orr-nyálkahártya és légúti panaszokat okoz.

Az ózonpajzs3:
A pajzs szemléletes név - véd valamitől. Ebben az esetben a napból érkező sugárzásnak 220 ~
320 nm hullámhosszúságú (UV-B) részétől védi meg a Föld felszínének élővilágát. A
légkörben lévő más gázok ugyanis nem csak a látható fényt, hanem az ultraibolya sugárzást is
átengedik.

Az ózonréteget nem összefüggő pajzsként, hanem egy óriási lyukakkal átszőtt ritka, de 40 km
vastag hálórétegként kell elképzelnünk, ami a földfelszín felett 10 km-re kezdődik. Még
további félreértési lehetőségként, gyakran szokták az ózonréteg vastagságát is emlegetni. Az
ózonréteg vastagsága egy elméleti érték, ami tulajdonképpen az ózonkoncentrációra jellemző:
azt mutatja meg, hogy ha a légkörben lévő valamennyi ózont normál nyomáson és
hőmérsékleten a tengerszintre koncentrálnánk, az milyen vastag réteget alkotna. Ennek az
elméleti vastagságnak a mértékegysége a "DU". (1DU = 10µm vastag ózonréteg. A Dobson
unit azaz DU,  Gordon Dobson (1889-1976) oxfordi tudós nevét őrzi, aki e témában úttörő
munkát végzett.) A ózonkoncentráció folyamatosan ingadozik: tipikus nagysága 200~300DU.
Egy-egy terület felett az ózonmennyiség nagysága erősen függ attól, hogy milyen évszakban
járunk.

Az 1970-es évektől kezdve egyre többször figyelték meg az éves ózonkoncentráció átlagának
a csökkenését. A csökkenés mértéke évtizedenként kereken 4% volt. Az évszakos
ingadozások mértéke is megnőtt. Tavasszal különösen erőteljes volt a csökkenés  az Északi-
sarkon (március-április), a Déli-sarkon (szeptember-október). A legnagyobb csökkenés 2006-
ban volt: az Északi-pólus felett -30%, a Déli-pólus felett -70%. Ezek a területek  "ózonlyuk"
néven váltak ismertté. Más térségek felett, így hazánk felett sem alakul ki ózonlyuk! A légkör
ózontartalmának kaotikus képeit csak színes animált térképeken keresztül lehet érzékeltetni. E
cikk keretein belül erre nincs mód. Akit érdekel, nézze meg az alábbi linken:
http://www.theozonehole.com/airtraffic.htm

                                                          
3 SZÁZ KÉMIAI MÍTOSZ Akadémiai Kiadó 2011. (Lente Gábor cikkei: 54-57. és 406-408. oldal)



Az ózonpajzs gyengülését és ennek kiváltó okait sokan vizsgálták. Az eredményekért hárman:
Paul J. Crutzen, Mario J. Molina és F. Sherwood Rowland 1995-ben Nobel-díjat is kaptak.
Megállapításaik között a leglényegesebb volt, hogy az ózonpajzs gyengülését az ún.
freonszerű vegyületek okozzák. A hetvenes-nyolcvanas években ezeket széles körben
használták flakonok hajtógázaként és hűtőgépek, légkondicionáló berendezések töltőgázaként
is. A freonok stabil vegyületek, képesek sokáig a légkörben megmaradni és katalizálják az
ózon bomlását.

Ha az ózonpajzs eltűnne, az  tömeges kihalást és a bioszféra teljes átalakulását eredményezné.
A nyolcvanas évek elején jogos elvárás volt, hogy a Föld vezetőinek sürgősen intézkedniük
kell. Csodák-csodájára megtették: 1989-ben lépett érvénybe a montreali egyezmény, amelyet
196 ország ratifikált. Az egyezmény a freon típusú anyagok forgalomból történő fokozatos
kivonását írja elő. Az eredmény ma már érzékelhető: az ózonkoncentráció csökkenése
megállt, illetve enyhe növekedést mérnek.



Energia és környezetvédelem VII.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

A víz  ̵  szokatlan tulajdonságok:

A víz tulajdonságainak részletekbe menő leírása bőven megtöltene egy könyvet. E cikkben
csak néhány olyan részletre térek ki, amelyek kevéssé ismertek. Úgy vélem, segíthetik
tévhitek eloszlatását, illetve számos jelenség jobb megértését. Városkánkban idén nyáron
kétszer hullott pusztító jégeső és tavaly télen pedig a Börzsönyben is nagy károkat okozó ónos
eső esett. Személyes érintettségünk okán a vízgőzzel  és a jéggel érdemes talán elsőként
megismerkednünk.

Párolgás és fagyás:

Jól látszik, hogy a hőmérséklet emelkedésével a levegőben oldható víz mennyisége gyorsan
nő. Ha a levegő hűl, a benne oldható víz mennyisége csökken. Azt a hőmérsékletet, ahol a
levegő vízzel telítetté válik (100% relatív páratartalom) harmatpontnak nevezzük. A
harmatponti hőmérséklet alatt a levegőből a víz kiválik (kondenzáció). Nyári éjszakákon a
talaj hőmérsékletének gyors csökkenése miatt gyakori, hogy talajszinten a hőmérséklet
harmatpont alá csökken: harmatos lesz a fű, illetve minden hidegebb tárgy. Ősszel és télen a
talaj közeli légréteg hőmérsékletének harmatpont alá süllyedése ködöt eredményez.

Ha megkérdünk tíz embert: hány fokon fagy meg a víz? Kilencen biztosan rávágják: nulla
fokon. Az olvadáspontra ez igaz, de a fagyáspontra nem általános érvényű. A csapvízre igaz,
de a "szupertiszta" víz laboratóriumi körülmények között -48°C-ig is lehűthető a nélkül, hogy
jéggé fagyna. (A számszerű adatok csak normál légköri nyomás esetén helytállók!) A
folyékony víz tehát túlhűthető. A túlhűtött víz külső behatásra; például rázkódás, egy
porszem, vagy légköri ionizáció hatására egy szemvillanás alatt jéggé fagy. A jéggel érintkező
túlhűtött víz is azonnal megszilárdul.

A fényképen egy professzionális
páratartalom mérő (hygrometer)
látható. Mutatója egy hőmérő: csúcsa
a relatív páratartalom értéket mutatja
százalékban, higanyszála pedig a
hőmérsékletet és a levegő
víztartalmát is abszolút egységben. A
koncentrikus ívek a hőmérséklet
skálát képezik, a baloldalt
leolvasható °C beosztással. A
víztartalom skála a ferdén futó görbe
vonalakból áll, felső és baloldali
végüknél a g/m3 beosztás. A műszer
csak normál légköri nyomáson
(760torr) hiteles.



Ónos eső és jégeső1:

Tavaly december elején ónos eső pusztított az ország számos hegységében.  A legnagyobb
kárt a Pilis és a Börzsöny erdeiben okozta: több centiméter vastag jégréteg fagyott az ágakra,
a túlsúly rengeteg ágat letört és számos fát is kidöntött.

Ónos esőre általában télen számíthatunk. Egy hosszabb hideg időszak alatt a talajszint erősen
lehűl és a felszín közeli légréteg is hideg. Ha a magasban páradús enyhe légréteg húzódik a
hideg légpárna fölé és a meleg légrétegből esni kezd az eső, előfordul, hogy a hideg
légrétegen történő áthaladás közben túlhűl. A túlhűlt vízcseppek a szilárd felszínhez érve az
ütközéstől azonnal megfagynak.

Júniusban és augusztusban Szobon is nagy károkat okozott a jégeső: a 2-4cm-es jégszemek
tetőket törtek össze, leverték a gyümölcsfák virágait, majd augusztusban a termés javát is - a
szomszédom diófáin szinte egy szem dió sem termett meg.

Közismert, hogy több kilométeres magasságban mindig fagypont alatt marad a hőmérséklet.
Nyári kánikulában a napsütés hatására a felszín és a felszín közeli levegő is gyorsan
melegszik. A meleg levegő könnyebb a környező hideg levegőnél és felfelé kezd áramlani. Ha
a talaj elég nedves, a feláramló meleg levegő relatív páratartalma is magas lesz. Ahogy egyre
feljebb emelkedik és a hőmérséklete a harmatpont alá csökken, vízcseppecskék válnak ki. Ha
a levegő tiszta, ezek a cseppecskék túlhűlhetnek. Ha ez a túlhűtött vizet tartalmazó feláramlás
ionizált vagy poros légréteggel találkozik, egyes cseppek jéggé fagynak, majd az ezekkel
találkozó vízcseppek is. A jégszemcsék mérete pillanatok alatt akár a 8 centimétert is elérheti.
A nagy jégszemcsék természetesen lefelé zuhannak: a súrlódási hő, és az alanti meleg
légréteg a felületüket megolvasztja, de így is sok nagy méretű szemcse maradhat, amely eléri
a talajszintet.

Jégeső-elhárítás2:

A jégeső kialakulásának megelőzésére hazánkban is működik hatékony védelmi rendszer, a
NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés. A védett terület Baranya-, Somogy-
és Tolna megyére terjed ki. A működési költségeket  a gazdaságok és a biztosítók befizetései,
valamint az OMSZ biztosítja

A védekezés elve az, hogy még a spontán jégképződés rohamos megindulása előtt
mesterségesen megindítják nagyszámú jégszemcse képződését a zivatarfelhőben. Az így
keletkező jégszemcsék mérete kicsi lesz. A kis szemcsék jobban fékeződnek zuhanás közben
és többnyire teljesen elolvadnak és már csak eső formájában érnek a talajszintre.

A rendszer felépítése és működése röviden a következő: A védett területen talajgenerátorok
működtethetők. Ezek lényegében olyan kályhák, amelyek acetonban oldott ezüstjodidot
égetnek el. A keletkező töméntelen aprócska ezüstjodid kristály a feláramlásba keveredve
eléri a zivatarfelhőt és abban nagyszámú apró jégszemcsét generál.

                                                          
1 Dr. Gombos Béla (2011) Hidrológia - hidraulika 5. fejezet - tanulási egység. Csapadék I.  Szent István Egyetem
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_hidrologia-hidraulika/ch05.html

2 http://www.nefela.hu/index.php



A Pécs közeli Hármashegyen időjárási radarállomás üzemel, ahol a jégesőveszélyes
hónapokban 24 órás meteorológiai figyelőszolgálat működik. Ha az ügyeletes meteorológus
jégeső kialakulásának a veszélyét észleli, telefonon utasítja a megfelelő talajgenerátor
állomásokat a generátorok bekapcsolására, a veszély elmúltával pedig a kikapcsolásra.



Energia és környezetvédelem VIII.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

A víz  ̵  szokatlan tulajdonságok (folytatás):
Földünk felületének 81%-át folyékony, illetve szilárd állapotú víz fedi. Ez a hatalmas
vízmennyiség a bolygó valamennyi sajátosságára hatást gyakorol. Még a tengelyforgásra is.
Napjainkban bizonyították be1, hogy a sarki jégsapkák olvadása következtében  a Földgolyó
forgása lassult, egy nap időtartama kereken 1ms-al lett hosszabb. A  szerző, Jerry Mitrovica a
következő hasonlattal magyarázta a jelenséget: "Mivel a jégmezők magas földrajzi szélességi
fokokon fekszenek, amikor olvadnak, a víz a magasabb szélességi fokok felől az
alacsonyabbak felé áramlik, és mint a műkorcsolyázó, aki a karját fölemeli, úgy lassítja a Föld
forgási sebességét a víz változó eloszlása"

A fajhő:
A szélgenerátorok jelentős hányadát a tengerpartok, illetve nagy tavak parti sávjában telepítik.
Itt a nap néhány óráját leszámítva mindig fúj a szél. E légmozgást a talaj- és vízfelszín eltérő

hőmérséklete generálja A hőmérséklet különbséget az okozza, hogy a folyékony víz és a
szilárd talaj  fajhője erősen különbözik. (A fajhő azt a hőmennyiséget jelenti, amely egy
anyag egységnyi tömegének a hőmérsékletét 1°C-al  változtatja meg.) A víz fajhője: 4,19
kJ/kg, míg például a mészkő fajhője2 csak  0,9kJ/kg körüli. A napsugárzás hatására a felszín
4-5ször gyorsabban melegszik, illetve sötétben ennyiszer gyorsabban hűl, mint a víz.

Víz és klíma:
Sok szó esik manapság az üvegházhatásról3. A napsugárzás spektrumának energiamaximuma
kereken 0,5µm táján van, a földhő kisugárzásának energiamaximuma pedig 10µm körüli.
Üvegház hatású csak olyan anyag lehet, amelyik a rövidebb hullámhosszúságú fényt (például
a látható és UV sugárzás) átereszti, de a távoli infravörös sugárzást nem. A földfelszín feletti
légkör ablakként működik. Összetétele határozza meg az üvegházhatás mértékét. Az üvegház
hatású gázok (gőzök) között első helyen a vízgőz áll. Ez okozza a légkör üvegházhatásának
kétharmadát, a maradék harmadért pedig a széndioxid, a metán és az ózon a felelős.

A folyékony víz (tengerek, tavak, folyók) felülete a ráeső fény 7-10%-át visszaveri a légkör
irányába. A felhők - a bennük lévő vízcseppek méretétől függően - képesek a rájuk eső fényt
10-90%-ban reflektálni (akár a földfelszín, akár a Nap irányába).  A felszínt takaró jég és hó
elméleti reflexiós képessége 90% körüli.

A világóceánok átlagos vízhőmérsékletét 2,5°C-ra becsülik: a felszíni vízhőmérséklet 15°C
körül, 1500-2000 m-es mélységben pedig  1,5-2°C. Ez alatt a mélység alatt feltehetőleg
melegebb, mert a legnagyobb sűrűsége (fajsúlya) a 4,5°C-os víznek van. A fajsúlykülönbség
természetesen a tengerekben is vízmozgást generál. Erre a mozgásra jelentősen hat a légkör és
a felszíni hőmérsékletváltozás, a meder topológiája, a föld forgása, a gravitációs erő változása
(dagály-apály). A nagy tengeráramlatok jelentős klímaformálók. Például, ha nem lenne a Golf
áramlat, Németországban alaszkai jellegű lenne a klíma.

                                                          
1 Mitrovica at al.: Reconciling past changes in Earth’s rotation with 20th century global sea-level rise: Resolving
Munk’s enigma (Science Advances  11 Dec 2015.) http://advances.sciencemag.org/content/1/11/e1500679.full
2 Lange: Handbook of chemistry tenth edition (McGraw-Hill Book 1961.)
3 https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cvegh%C3%A1zhat%C3%A1s



A víz mint oldószer, a széndioxidot kitűnően oldja. Minél hidegebb, annál jobban.
Gondoljunk csak a szénsavas ásványvizekre: hidegen alig pezsegnek, melegen meg
hajlamosak kifutni a palackból. A tengerben élő fitoplanktonok tápláléka a széndioxid és a
fény. Ezek a planktonok összességükben kétszer annyi oxigént termelnek, mint a szárazföldi
növényzet. A fitoplankton a tenger felső 30m-es rétegében életképes. Egyes területeken
hirtelen robbanásszerű elszaporodásra képes. Ezt planktonvirágzásnak nevezik. Okát nem
ismerjük. A jelenség az űrből is jól látható, mert a virágzás helyén a víz kékje zöldre vált.

A víz összesített hatása tehát egyaránt okozhatja  a földi hőmérséklet csökkenését vagy
emelkedését. Melyik hatás érvényesül, arra még nincs érdemi válasz.

A jégkorszak eltűnése alatt a világtengerek vízszintje mintegy 130 métert emelkedett. A földi
középhőmérséklet változása - globálisan nézve - kilencezer éve ±1°C-on belül maradt. Az
ábrán4 a földtörténet  harmad-időszakától napjainkig látható a földi középhőmérséklet
alakulása.

Nyilvánvaló, hogy a múltban - emberi beavatkozás nélkül is - számos klímaváltozást megélt
az élővilág. Bár nincs teljes bizonyosság, de a földi középhőmérséklet szokatlanul gyors
emelkedése valószínűsíti, hogy a jelenlegi változást elsődlegesen emberi tevékenység okozza.
A médiák által jellemzően deklarált ok, a fosszilis tüzelőanyagok égetése során keletkező

széndioxid "üvegház hatása". A Párizsi Klímaegyezmény is erre koncentrál. Ugyanakkor nem
kizárt, hogy a klímaváltozás elsődleges oka más. Valójában senki sem képes biztos válaszokat
adni, mert a földfelszín energiamérlegének összetevőire vonatkozó ismereteink nagyon
hiányosak, és az adatok összegyűjtése ( rengeteg pénzen kívül) évtizedekig - évszázadokig is
eltarthat.

Az energiamérleg  nem más, mint egy rendszer által adott időtartam (például egy év) alatt
felvett és kibocsátott energia különbsége. Ha az eredmény negatív, akkor a rendszer hűlt, ha
pedig pozitív, akkor melegedett.
                                                          
4 http://www.met.hu/eghajlat/fold_eghajlata/foldtorteneti_korok_eghajlata/



A Föld mint égitest, ha nem ütközik, csak sugárzással képes hőt leadni. A föld integrális
energia leadását - jobb híján - a Stefan-Boltzmann törvény alapján számíthatjuk:

єT = σT4

єT - integrális, felületegységre számított sugárzási vagy elnyelési teljesítmény

σ - Stefan-Boltzmann állandó

T - abszolút hőmérséklet

A fenti képlet és az utolsó száz év 1°C hőmérséklet növekménye alapján  kiszámolhatjuk,
hogy napjainkban az 1900-as évekhez viszonyítva az éves energiatöbblet: 1,4%..

A Föld felszíne (beleértve ebbe a légkört is) három fő forrásból nyer energiát:
- Nap- és kozmikus sugárzásból,
- a Föld magjából származó, a köpenyen átáramló hőből,
- emberi tevékenység eredményeképpen nyert többletenergiából. (Elsősorban fosszilis

energiahordozók  felhasználása, nukleáris erőművek, de ide tartozik a geotermikus
energianyerés is.)

A Nap- és kozmikus energia mérésének pontossága talán az utóbbi két-három évtizedben érte
el a százalékos pontosságot. Jól példázza ezt, hogy a napállandó elfogadott értéke napjainkban
1361W/m2, egy 1980-ban megjelent szakkönyv5 szerint pedig 1375W/m2.  Az eltérés kereken
1%.

A Föld magjának tulajdonságairól, energiatermelésének alakulásáról gyakorlatilag semmit
sem tudunk.

Az emberi tevékenység eredményeképpen nyert többletenergia nyilvántartása és mérése
esetleges.

Bár tény, de még egyetlen környezetvédelmi írásban sem olvastam, hogy a robbanómotorok
kipufogó csövén több vízgőz molekula dől ki, mint amennyi CO2.  Használ ha a széndioxidot
elnyeletem? Valamennyit igen, de a vízgőz a domináns üvegház hatású  anyag!

Természetesen nem azt akarom ezzel állítani, hogy a CO2  kibocsátás csökkentése felesleges!
Azt szeretném elérni, hogy az ezzel érdemben foglalkozók lássák a fától az erdőt. Például,
amikor kórusban  szajkózzák, hogy a probléma megoldását elsősorban a  napelemek jelentik,
megfeledkeznek egy egyszerű tényről: a napelemek feketék. A rájuk eső fény 90-95%-át
elnyelik és területükön kb. 20%-kal megnövelik a Föld napenergia nyerését.

                                                          
5 Kulin György, Róka Gedeon: A távcső világa (Gondolat kiadó Budapest, 1980.)



Energia és környezetvédelem IX.
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A víz  ̵  életelem
Jelenlegi ismereteink szerint, szerves élet elképzelhetetlen folyékony víz nélkül.
Feltételezzük, hogy ahol a folyékony víz jelen van, ott előbb-utóbb az élet is kialakul1. A Föld
kialakulásától számítva kereken egy milliárd évbe telt, mire az élet megjelent rajta. Az
emberig nyúló evolúciós folyamat nagyjából 3,5 milliárd évet igényelt és mindvégig szükség
volt a vízre. Az emberi szervezet 50-70%-át víz alkotja. A testünkben lévő víz kétharmada
(nagyjából 28liter) sejtjeinken belül, a fennmaradó mennyiség pedig a vérben, a sejtközi
állományban és számos szervünkben található. Felmerül a kérdés, miért éppen a víz az
"életelem"?

Több dolog együttes eredménye ez. A víz2: a Világ leggyakoribb vegyülete és  legjobb
oldószere. Különleges molekulaszerkezete miatt változik oly furcsamód a sűrűsége, és e miatt
erőteljes a benne oldott anyagok disszociációja. Molekula struktúrája alapján, gyenge savnak,
vagy gyenge lúgnak is tekinthető. Gyakran katalizátorként is hat a kémiai reakciókban.

Miért égünk le a napon?
Alig néhányan tudják, hogy a leégésben meghatározó szerepet játszik a víz disszociációja. A
disszociáció az a jelenség amikor folyékony állapotban egy molekulát alkotó atomok elválnak
egymástól és pozitív, illetve negatív elektromos töltéssel rendelkező részecskeként léteznek.
A kémiai reakciókban különösen fontos a víz disszociációjának mértéke, azaz mennyi pozitív
hidrogén (H+) és mennyi negatív hidroxil (OH-) ion van jelen. Ennek mértékét a pH mutatja
meg. (A pH - pondus Hidrogenii - a szabad hidrogénion koncentráció tizes alapú negatív
logaritmusa g ion/l egységben). Ha egy oldat pH-ja 7-nél kisebb, akkor savas, ha pedig
nagyobb, akkor lúgos kémhatású. Az oldatok pH-ja  alapvetően fontos kémiai jellemző. Még
a fürdővizet is csak akkor érezhetjük kellemesnek, ha pH-ja a 7,2 - 7,6 tartományba esik.

A sejtjeinken belüli úgynevezett intracelluláris folyadékban zajlik a sejt saját anyagcseréje. A
sejtet dominánsan vizes oldat tölti ki. Egy-egy sejt normális működése csak igen szűk pH
tartományban biztosított.

                                                          
1 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-12-evfolyam/a-foldi-elet-evolucioja/az-
elet-kialakulasa-a-foldon
2  Lengyel Béla, Proszt János, Szarvas Pál: Általános és szervetlen kémia  Tankönyvkiadó Budapest, 1959.



A Napból érkező UV sugárzás fotonjai  képesek áthatolni a sejtfalon és energiájuk szinte
teljes egészében az intracelluláris folyadékot ionizálja. Egy-egy foton ilyen módon történő
elnyelődése még nem teszi tönkre a sejteket, de ha sokáig vagyunk erős sugárzásnak kitéve,
számos sejtünkben úgy megváltozik a pH, hogy az belepusztul. A halott sejteket
szervezetünknek mielőbb el kell távolítania, amihez sokkal nagyobb vérbőség szükséges a
sérült részen. Hajszálereink erősen kitágulnak - ez okozza a bőrpírt.

A sötét bőrszínt a bőr sejtközi állományában feldúsult pigmentek okozzák. Ez szervezetünk
természetes védekezése a leégés ellen: az UV sugárzás energiája e festékanyagban nyelődik el
és hővé válik, ionizációval a sejteket nem károsítja. Akik már lebarnultak, ezért nem égnek le.

Édesvíz
A vízen kívül életünkhöz nélkülözhetetlenek különféle ásványi anyagok is, amelyeket
testfolyadékaink oldott formában (elektrolitok) tartalmaznak. Szervezetünk viszonylag nagy
mennyiségű nátriumot, káliumot, kalciumot, magnéziumot, kloridot és foszfátot igényel.
Ezeket az anyagokat makroelemeknek nevezzük. Csekély mennyiségben számos más elemre
is szükségünk van, ezeket nyomelemeknek hívjuk. Az elektrolit-háztartás3 szempontjából
egyáltalán nem mindegy, milyen és mennyi vizet iszunk. A túl sok ásványi anyag és a túl
kevés is káros. Aki egyhajtásra megiszik pár liter tengervizet, vagy ásványi anyagokat
egyáltalán nem tartalmazó vizet (pl. desztillált víz), könnyen belehalhat. Köznapi
szóhasználattal élve, tiszta édesvízre van szükségünk. Bár a Föld vízkészlete hatalmas, de az
emberek számára könnyen hozzáférhető folyékony édesvíz készlet ennek csak 1%-a, amely
gyorsuló ütemben fogy.  Ezt a fogyást elsősorban az emberi tevékenység okozza. Néhány
évtizedes gazdasági előnyökért az utódok több évszázados gondokat örökölnek. Rengeteg
konkrét eset vált ismertté. Itt csak két  példán keresztül mutatom be e folyamat fő vonásait:

1960-ban az Aral tó a Föld negyedik legnagyobb tava volt. Két folyó; az Amu-darja és a Szir-
darja táplálta. Az 1950-es évek elején e folyók mentén hatalmas területeken intenzív
öntözéses mezőgazdasági termelés indult el. A tó vízpótlása nem fedezte a párolgási
veszteséget, a vízszint és vízfelület csökkent, több részre szakadt, és mára szinte semmi sem
maradt belőle. A vízfelület eltűnése jelentős környezeti melegedést eredményezett.
Sivatagosodás kezdődött, amely gyorsan terjed, a folyók is kiszáradnak. Ma már a tavat
tápláló folyók nem jutnak el az egykori tóig. A társadalmi és gazdasági következményeket az
olvasó képzeletére bízom...

Magyarországról is hozhatok példát: a Duna-Tisza közi homokhátság4 hazánk területének
mintegy 15%-át teszi ki. Ez a terület a XIX. század elején még tavakkal sűrűn pettyezett,
mocsarakkal és vizenyős rétekkel, gazdag növény- és állatvilággal rendelkezett. A mocsarak
lecsapolása, a folyószabályozások eredményeképpen a térség gazdaságilag hasznosíthatóvá
vált és hasznosították is. A beavatkozások eredményeképpen a vízpótlás egyre gyengült: az
utóbbi ötven évben a talajvízszint átlagosan 5-6 métert csökkent, de volt olyan rész is, ahol a
csökkenés a 10 métert is meghaladta. A közelmúltban a FAO (ENSZ szervezet) félsivatagos
területnek nyilvánította. Szakértői becslések szerint, ha nem történik érdemi beavatkozás, 30-
40 év múlva - az életlehetőségek romlása miatt - a lakosságot ki kell telepíteni...

Az ember élelem nélkül 4-6 hetet is kibír, de ivóvíz nélkül egy hetet sem. Az iható víz
mennyisége folyamatosan csökken a világban. Ennek oka nem csak a szárazodás. A felszíni

                                                          
3 Nyárádi Balázs: Elektrolitháború - Természet Világa melléklete 2015. december
4 Sipos Ferenc: Természetvédelmi problémák a Homokhátságon
http://greenfo.hu/hirek/2014/04/16/termeszetvedelmi-problemak-a-homokhatsagon



vizek és a talajvíz egyre szennyezettebb. A talajvíz számos helyen a műtrágyázás miatt
nitrátossá - ihatatlanná - vált. Európa nagyvárosainak többségében a csapvíz már nem ivóvíz.
Ott az emberek kénytelenek palackozott vizet inni.

Magyarország - itt a Kárpát medence alján - kivételes helyzetben  van: hatalmas mélységi
vízkészleteink vannak, és a környezet sem szennyeződött oly mértékben, mint Európa számos
más országában.  Hazánkban a csapvíz szinte mindenütt iható. Itt Szobon kifejezetten jó
minőségű (és jó ízű) rétegvíz folyik a csapból.



Energia és környezetvédelem X.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

A víz  ̵  hazai vízügyek és erőművek

Bár szeretnék tárgyilagos maradni, de bizonyára elfogult leszek: az egyetem utáni első
munkahelyem a VITUKI (Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet) volt. A Magyar
Vízrajzi Szolgálat 1886-tól kezdett működni. Ennek utódjaként a VITUKI-t 1952-ben
alapították és Európa talán legsokoldalúbb vízügyi kutatóintézetévé vált, amely a
vízgazdálkodás teljes spektrumában tevékenykedett. Jellemző példa erre, hogy már 1971-ben
(nem volt még mikroprocesszor, sem  PC) elkezdtük a XIX. században rögzített vízállás
regisztrátumok digitalizálását is. Nem csak az ifjúságom tűnt el, de VITUKI sincs már.

Elgondolkodtató ellentmondás, hogy Áder János köztársasági elnökünket tagnak hívják a
Párizsi Klímaegyezmény eredményeként alakuló globális vízügyi testületbe1, ugyanakkor
eltűnőben van a hazai vízügyi szaktudás. Nem csak a tudományos műhely tűnt el, hanem
2005-ben a szakmai folyóirat is: 1879-ben  jelent meg először a "Kultúrmérnöki jelentések",
majd  1890-től ennek jogutódja, a "Vízügyi Közlemények2".  Élt 126 évet!

A világ vízerőműveinek összteljesítménye kereken 715ezer MW. Ezek az erőművek
nagyjából a Föld elektromos összteljesítményének a 19%-át adják. Ugyanekkor, 2010-ben
Magyarország elektromos összteljesítményének3 csak a 0,2 százaléka származott
vízerőművekből. Ennek az aránytalanságnak objektív és szubjektív tényezői egyaránt vannak.
Nincs tengerünk, nem lehetnek sem árapály, sem hullámerőműveink. A folyókra telepített
erőműveket három nagy csoportra osztják fel: kis esésű, közepes esésű és nagy esésű
vízerőművekre. Trianon óta hazánkban csak kis esésű  vízerőművek létesíthetők. A Vízügyi
Közleményeket olvasgatva kiderül, hogy az első és második világháború pusztítása több
vízerőmű építését meggátolta, illetve félbeszakította. A Vízügyi Közlemények 1936. évi
kötete sok tervről tesz említést. Többek között beszámol a Mosoni-Dunára tervezett 42MW
teljesítményű erőmű terveinek elkészültéről. E terv lényegében a Gabčíkovo–Nagymaros
vízlépcsőrendszer előfutára volt. A tervezéskor különösen odafigyeltek a környezeti hatásokra
és a hajózhatóság javítására. (A megvalósítást a második világháború megakadályozta.) Az
1936. évi tervek alapján elkészült viszont Tiszalúc község mellett a Hernádon egy kis
vízerőmű, amely 1945-ben a legkorszerűbbnek számított. Üzemvíz csatornára telepített két
darab 2,2MW-os turbinája még ma is áramot termel. A Kiskörei vízlépcső és vízerőmű
(28MW), valamint a Tiszalöki vízlépcső és vízerőmű (12,5MW) előtervei már a XIX.
században elkészültek. Realizálásukra azonban csak az 1950-1960-as években került sor.

A Dunán, a XIX. század végén építették meg az első erőművet a németországi Ulmnál.
Ausztriában az első dunai erőművet 1959-ben helyezték üzembe és mára már kilenc dunai
erőművük van, amely az ország energiatermelésének kereken 20%-át adja. A Bősi erőmű
Szlovákia energiaszükségletének - a vízállás függvényében - 11-16 százalékát elégíti ki.
Európa legnagyobb vízerőműve a Vaskapunál román-szerb kooperációban épült meg és az
energiaellátás kereken 27%-át, illetve 37%-át biztosítja Romániában, illetve Szerbiában.

                                                          
1 http://www.hirado.hu/2016/02/13/ader-janos-meghivast-kapott-az-ensz-vizugyi-elnoki-testuletebe/
2 http://apps.arcanum.hu/app/vizugyi/
3

http://kkft.bme.hu/sites/default/files/3.Magyarorsz%C3%A1g%20energiatermel%C3%A9se%20%C3%A9s%20f
elhazn%C3%A1l%C3%A1sa.pdf



A Duna magyarországi szakaszán nem épült erőmű, és a hazai szakasz hajózhatósága sem
felel meg a jelenkor elvárásainak. Eleink hiába látták, hogy szükség van vízlépcsőkre és
erőművekre, de egyes utódok fütyültek a józan észre és mondvacsinált okokra hivatkozva
megakadályozták, hogy elkészüljön a "nagy mű". Nézzük tömören a történet vázlatát. Aki
bővebb forrásra kíváncsi, nézze meg a WIKIPEDIA4 megfelelő szócikkét.

A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság 1977. szeptember 16-án
kötötte meg a szerződést a  bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer közös építéséről és
üzemeltetéséről. Az eredeti terveket többször is módosították, az építkezés csúszott. 1984-ben
civil szervezetként megalakult a Duna Kör, amely számos módon tiltakozott a vízlépcső
rendszer megépítése ellen. 1985-ben a VITUKI elkészítette a rendszer hatástanulmányát,
majd ennek alapján a kormány az áttervezésre és kivitelezésre szerződést kötött a sok
tapasztalattal rendelkező osztrák Donaukraftwerkével. A Duna Kör és mások továbbra is
tiltakozásokat szerveztek, a vízlépcsőrendszer és az erőmű realizálása politikai kérdéssé vált.
1989. október 31-én a magyar Országgyűlés úgy döntött, hogy Magyarország véglegesen
felhagy a nagymarosi duzzasztó és erőmű építésével, a dunakiliti építkezés folytatását pedig
új államközi szerződéshez kötötte. 1990. novemberében az Antall-kormány vállalta, hogy az
osztrák kivitelezőnek 2.650millió schilling kártérítést fizet.

Emlékszem erre az időszakra, egyszerűen nem akartam elhinni! Megkérdeztem több "vizes"
mérnök ismerősömet: tényleg hibás ez a terv? Azt mondták, hogy a végleges változat igazán
hibátlan, minden szempontból korrekt. Jól ismertem a fővállalkozó OVIBER vezető
jogtanácsosát is. Válaszának az volt a lényege: "államközi szerződést nem lehet egyoldalúan
felmondani".

A szlovák fél nem fogadta el a magyar feltételeket és az Antall-kormány 1992. május 25-i
hatállyal az államközi szerződést egyoldalúan felbontotta. Csehszlovákia 1992. október 25-én
Dunacsúnnál mintegy negyven kilométeres hosszban szlovák területre terelte a Dunát. Azóta
is ott van a főág, a Szigetköznek csak a teljes vízhozam 20 százaléka maradt....

Az ügy az ENSZ hágai Nemzetközi Bírósága elé került. A bíróság 1997-ben meghozott
ítéletében mindkét felet elmarasztalta. Kötelezte a feleket, hogy a bíróság által rögzített elvek
szerint kössenek szerződést a kialakult helyzet végleges rendezésére. A két állam az ítéletet a
ami napig nem hajtotta végre, nem született meg a szerződés5...

                                                          
4https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%91s%E2%80%93nagymarosi_v%C3%ADzl%C3%A9pcs%C5%91
5 http://mta.hu/mta_hirei/duna-konferencia-az-akademian-eloszor-mutattak-be-a-szigetkoz-es-a-csallokoz-
rehabilitaciojaval-kapcsolatos-tanulmanyokat-10575



Energia és környezetvédelem XI.
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Veszélyes tudatlanság

Talán a tudatlanság a legnagyobb veszély. A veszélyeket meg lehet előzni, el lehet hárítani,
illetve a keletkezett károkat enyhíteni és orvosolni tudjuk, ha a kellő ismeretek és tudás
birtokában vagyunk. Az üzleti- és államtitkok társadalmában nincs könnyű dolga annak, aki
valamiről hiteles tudásra akar szert tenni. Szinte mindegy, hogy "szakember" vagy "laikus" az
illető.

Sokan gondolják; a hatóságok felkészülten megakadályozzák a környezetre és egészségre
súlyosan veszélyes anyagok közforgalomba kerülését. Sajnos nem így van!

A tűzoltók mentési munkáikban gyakran kényszerülnek gépkocsik karosszériájának
szétvágására, amely nem veszélytelen feladat. Karsa Róbert tűzoltók számára írt cikkéből1

másoltam ide az alábbi részletet:

"A légzsákok működéséért egy rendkívül hevesen reagáló vegyület a nátrium-azid NaN3 a
felelős, amely kinézetre a közönséges konyhasóra emlékeztet ám rendkívül mérgező hatású
vegyület. Elpusztítja a baktériumokat, gombákat, állatokat és az embereket is. 50 mg
mennyiségtől egy átlagos felnőtt ember öt percen belül összeomlik és kóma szerű állapotba
kerül. A vérnyomás lecsökken és szívritmus zavarok lépnek fel. A halál kb. 30 percen belül
bekövetkezik. Az anyag rendkívül környezetkárosító hatású hiszen szinte minden életformát
elpusztít.
A gépjárműtechnikában széles körben elterjedten használják a nátrium-azidot, elsősorban a
légzsákokban, de az öv feszítőkben is megtalálható az anyag. 50 mm átmérőjű fém
kapszulákban tárolják a hatóanyagot a gépjármű különböző részeiben. A vezető oldali
légzsákban kb. 50 gramm az utas oldali légzsákokban kb. 200 gramm NaN3 található."

                                                          
1 http://tuztorony.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=63:amit-a-legzsakokrol-meg-tudni-
illik&catid=1:tzoltosaggal-kapcsolatos-informaciok&Itemid=39



Fajunk tudományos neve: "homo sapiens". Az idegen szavak és kifejezések szótára szerint
annyi mint "bölcs ember". Ki gondolta volna, hogy egy személyautóba mintegy ötezer ember
elpusztítására elegendő mérget építünk be? Ráadásul a légzsákokat szabadon lehet adni-
venni! A neten keresgélve találtam olyan feljegyzést is, amely szerint az USA-ban mára
ötvenezer tonnára tehető a légzsák kapszulákban lévő nátrium-azid mennyisége.

Az embertömegek egyes veszélyeket alul, másokat meg túlértékelnek. Valószínűleg a több
évtizedes hidegháborús hisztériakeltés és a továbbra is fennmaradó tudatlanság eredménye,
hogy a nukleáris hatásokat, az atommag sugárzását az emberek java mérhetetlenül
veszélyesnek tartja. Remekül példázza, hogy egy orvosi diagnosztikai vizsgálatot átneveztek e
miatt: Az eredeti nevén NMR (Nuclear Magnetic Resonance - magmágneses rezonancia)
vizsgálatot a páciensek többségének ellenérzése miatt nevezték át NMR-ről, MRI-re.
(Magnetic Resonance Imaging - mágneses rezonancia képalkotás) Nem mellékesen jegyzem
meg, hogy a vizsgálati módszer teljesen ártalmatlan.

Uránnal működő atomreaktorból két alaptípus létezik: az egyikben vizet használnak
moderátorként, a másikban grafitot. A vizes reaktor működési elvéből következően kizárt,
hogy atomrobbanás (atombomba) következzen be. A grafitos reaktornál - szerencsétlen
körülmények esetén - bekövetkezhet atomrobbanás. Bölcs ember tehát nem épít ilyet. Mégis
építettek vagy tucatnyit a világban. Csernobil is ilyen volt. Szerencsére nem atomrobbanás
történt. A katasztrófát követően a grafitos atomreaktorok építését nemzetközi egyezmény
tiltja, mára egy sem működik. Maga a csernobili katasztrófa is az ostobaság diadalmenete
volt: a robbanásba torkolló kísérlet elrendelésétől, a pokol tüzét vízzel eloltani próbáló
tűzoltókon át, a vészhelyzetet eltitkolni igyekvő államig. A helyzet görbe tükrének fogható fel
egy vicc, amelyet Budapesten 1986. májusában gyakran lehetett hallani: "Milyen volt a kijevi
május elseje? Fantasztikus! Az emberek sugárzó arccal vonultak és elől haladtak a
legaktívabbak." Akiket a történtek tényszerűen érdekelnek, olvassa el Vicsek Ferenc "A
bomlás melege" című könyvének (Magvető Könyvkiadó 1988.) utolsó fejezetét, illetve a
Fizikai szemle net-en is megtalálható cikkét2.

A csernobili katasztrófa épp negyven éve, 1986. április 26-án történt. Ebben az időpontban a
BME Atomfizika Tanszék adjunktusaként dolgoztam. Néhány személyes tapasztalatomat
most megosztom olvasóimmal is:

Április 28-án már tudtunk a reaktorbalesetről.  A tényen kívül szinte semmi más információnk
nem volt. Április 29-én, Magyarország nagy részén esett az eső és meghozta a szennyezést.
Egy nap alatt megállapítottuk, hogy jód  (134J) és cézium (134Cs, 137Cs) izotópokon kívül nem
esett más radioaktív anyag. Szerencsénk volt: mindhárom izotóp kisenergiájú béta (elektron)
és közepes energiájú gamma (foton) sugárzást bocsát csak ki. A cézium több éves felezési
ideje és a talajban történő lekötődése miatt nem jelentett egészségügyi kockázatot. Átmeneti
veszélyt csak a 134J szennyezés okozott. Nyolc napos felezési ideje miatt jól mérhetően
megnőtt a radioaktív háttérsugárzás. A sugárzás nagyjától még a szokásos ruházat is
megvédett, az épületek pedig tökéletesen. Ugyanakkor, ha a sugárzó anyag a szervezetbe
kerül, nincs semmi védelem. Úgy két hónapig, nem volt tanácsos szabadföldi zöldséget,
gyümölcsöt enni.

Ugyanakkor a média azt harsogta, hogy nyugodtan megehetünk mindent, csak jól meg kell
mosni. - Íme a tömeges tudatlanság! Megbuktattam volna mindenkit kémiából, aki ezt
                                                          

2 http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0604/aszodi0604.html



mondta... A jód ugyanis vízoldhatatlan és nagyon erősen kötődik a szerves felületeken.
Kipróbáltam: hiába mostam egy órán keresztül a salátát, spenótot, füvet, már nem tudom
miket folyóvízben és maradt az eredetileg mért aktivitás. A nők hozták hozzám a különféle
kajákat, hogy mérjem meg. A salátára csak ránéztem és mondtam: "nem mérem, biztosan
szennyezett és nem lehet róla lemosni!"

Lengyelországban nagyságrendekkel nagyobb jódszennyezés történt, ezért ott egyes
területeken élőknek jódtablettát osztogattak. Magyarországon ez szükségtelen volt, amit a
média, és az orvosok is hangoztattak. Két nap alatt mégis elfogyott a hazai jódtabletta készlet.
A jód túladagolás okozott tünetek több kárt okoztak, mint a szennyezés. - Íme az emberi
tudatlanság!

A méréseim alapján úgy becsültem, hogy Magyarország egész területére (93ezer km2) 0,2g
radioaktív jód hullott ki. Negyedéves villamosmérnök hallgatóknak tartottam izotóplabor
mérésgyakorlatokat is. Mérnököknél igen fontos, hogy legyen "nagyságrendi" érzékük.
Megkérdeztem a hallgatóimat, mennyire becsülik tömeg egységben a Magyarországra hullott
134J mennyiségét. Néhány tonna és néhány száz gramm közötti válaszokat kaptam. Nem
csoda, senkinek a világon nem volt hasonló gyakorlati tapasztalata, nem is lehetett helyes a
becslés.

Megnyugtatásul: több évtizedes statisztikai adathalmaz és elemzés alapján szinte biztosan
állítható, hogy a csernobili atomkatasztrófa Magyarországon kimutatható egészségügyi kárt
nem okozott.
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Környezet- és klímaváltozás  ̶  okok és kockázatok, bevezetés:
A publicisták két nagy csoportra osztják a környezet- és klímatudománnyal foglalkozókat:
környezettudatos és klímaszkeptikus tudósokra. Ez a felosztás megtévesztő. Találóbb lenne a
hívők és a kételkedők csoportjáról beszélni. (A tényt senki sem tagadja, hogy az utolsó száz
évben globális klímaváltozás történt.) A hívők fő hittétele, hogy ha megszüntetjük a fosszilis
energiahordozók felhasználását, a Föld globális felszíni hőmérsékletnövekedése megáll és
egy-két évtized múltán csökkenni kezd. A kételkedők nem biztosak abban, hogy a széndioxid
koncentráció emelkedése a domináns ok.

Környezetvédelmi intézkedéseinktől erősen függ, hogy milyen lesz a következő nemzedékek
életminősége. Érdemes tehát sorra venni a klímaváltozást kiváltó okokat és ezek valószínű
súlyát a folyamaton belül és a védekezés lehetséges módszereit és buktatóit is.

Az emberi tényező:
A 17-18. század az egész emberiség történetében olyan fordulópont, amelyben az emberi faj
és a természeti világ viszonya gyökeresen megváltozott: a 17. század előtt a természeti
feltételekhez való alkalmazkodás volt domináns, majd elkezdődött a természeti adottságok
megváltoztatása. Az emberiség - a saját biológiai szaporodását is felgyorsítva - mesterséges
környezetet  és feltételeket teremtve a Föld természeti viszonyain jelentősen változtatott.
Az alábbi táblázat1 bemutatja a Föld népességének időbeni alakulását. A számok igazolják,
hogy e cselekedete a fajfenntartás szempontjából igencsak sikeres.

Európa Ázsia Afrika Észak-
Amerika

Latin-
Amerika

Ausztrália
és Óceánia

VilágÉv,
időszak

népesség (millió fő)
1650 100 330 100 2 11 2 545
1700 110 400 98 2 11 2 623
1750 140 479 95 2 12 2 730
1800 188 602 90 6 19 2 907
1850 266 749 95 24 35 2 1171
1900 401 937 120 76 68 6 1608
1950 533 1417 222 166 166 12 2516
1960 590 1717 279 199 218 15 3018
1970 645 2160 362 226 286 19 3698
1980 684 2649 477 252 363 23 4448
1990 712 3188 642 276 448 27 5293
2001 795 3647 808 316 520 29 6134

Ahogy telt az idő, egyre több kellemetlen környezeti hatás vált ismertté. Társadalmunk kicsit
olyan, mint a mesebeli bűvészinas: tettei jövőbeni következményeit nem látja előre.
Életformánkkal aligha szakítunk úgy, hogy közben létfeltételeink érezhetően romlanak. A
hazánkban élők is szeretnék, hogy a munkabér és a nyugdíj, meg sok minden más olyan
színvonalú legyen, mint például Svédországban. Nem várható el, hogy a napi egy dollárból

                                                          
1https://www.google.hu/search?q=a+f%C3%B6ld+n%C3%A9pess%C3%A9g%C3%A9nek+v%C3%A1ltoz%C
3%A1sa&oq=A+f%C3%B6ld+n%C3%A9pess%C3%A9g&aqs=chrome.4.0j69i57j0l4.12682j0j8&sourceid=chr
ome&ie=UTF-8



élők (a Föld népessége felének még ennyi sem jut) ezzel megelégedjenek. Többlet érték pedig
a természeti környezet megváltoztatása árán érhető el. Az alapvető kérdés, hogy lehet-e ezt
káros következményektől mentesen megtenni? Erre a kérdésre csak akkor tudunk majd
válaszolni, ha pontos ismereteink lesznek a Föld egészére kiterjedő környezetről, és az egyes
tényezők egymásra gyakorolt hatásairól. Sajnos ettől még messze vagyunk. Tudományos
szempontból nézve, jelenleg csak sejtéseink és nem bizonyított elméleteink vannak. Hol tart
ma az emberiség a környezet- és klímaváltozás jellemzőinek feltárásában? Cikksorozatom
következő részeiben ezt szeretném bemutatni.

Hőmérséklet - mennyi az annyi?
A klímaváltozás elsődleges bizonyítékaként a globális átlaghőmérséklet emelkedését szokás
említeni: A nemzetközileg elfogadott "Intergovernmental Panel on Climate Change" - IPCC
álláspontja szerint 1905. és 2005. között, a földközeli levegő átlaghőmérséklete 0,74 ±0,18°C-
al nőtt meg. A ±0,18°C tartomány a becslés úgynevezett standard hibája. Ez azt jelenti, hogy
az átlaghőmérséklet növekedés pontos értéke (68,3% valószínűséggel) 0,56 és 0,92 °C között
van.

Miért ilyen bizonytalan e mérési eredmény? Sok oka van: például az, hogy a hőmérséklet
fogalma sem egyszerű. Egyatomos gázokra van csak valódi definíciónk: egyatomos gázok
(nemesgázok) esetében, a hőmérséklet a gázatomok egy szabadságfokra  (három van nekik)
jutó mozgási energiája. Van olyan definíciónk is, hogy a hőmérséklet az az érték, amelyet a
hőmérő mutat.

Hőmérő és hőmérséklet mérési módszer nagyon sokféle volt, a hőmérők ugyanolyan jellegű
mérés során eltérő eredményt adtak... Néhány évtizede ismertük csak fel, hogy
szabványosítani kell a hőmérsékletmérés eszközeit és módszereit. A meteorológusok voltak
az elsők, akik a talaj-közeli (2m szintmagasság a talajtól) levegő hőmérsékletének mérési
körülményeit egységesítették. Többek között megszületett a Stevenson-féle hőmérőház. Ezért
van csak százéves időtávlat.

A légkör egészének, a talaj- és vízfelszín átlaghőmérsékletének változására nincs megbízható
adatunk. Földünk felszínének kétharmadát tenger borítja. Voltak törekvések arra, hogy a
tengerhajózás vízhőmérséklet mérési adatait felhasználva és átlagolva megismerjük a
tengerfelszín hőmérsékletének múltbeli alakulását. A hőmérők és módszerek eltérő volta ezt
gyakorlatilag lehetetlenné tette.



Úgy 1940-ig az alapvető módszer az volt, hogy a fedélzetről egy vedret engedtek a vízbe,
majd visszahúzták, megmérték a hőmérsékletet és az időponttal és hellyel együtt naplóban
rögzítették. 1941-től a géphajók általánossá válásával az a gyakorlat alakult ki, hogy a
tengerből szivattyúzott hűtővíz hőmérsékletét mérték. Az adatok feldolgozásakor kiderült,
hogy az 1941-1945. évek méréseinek átlagértéke kereken 0,8°C-al magasabb, mint az előző öt
év átlagértéke. Persze lehet ilyen feltételrendszer mellett is mindenféle matematikai jellegű
korrekciókkal élni és ex katedra kijelenteni, hogy ennyi vagy annyi a tengervíz felszíni
hőmérsékletének a növekedése, de egy természettudományosan képzett ember számára ez
nem tényszerű adat, hanem számmisztika.
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Környezet- és klímaváltozás  ̶  okok és kockázatok, folytatás:
Amint azt az előző részben bemutattam, az emberiség lélekszáma az utóbbi száz évben majd
négyszeresére nőtt. Ha megnézzük a világ energiafelhasználását bemutató ábrát, kiderül, hogy
az energiafelhasználásunk növekedése tizenegyszeres, azaz átlagosan ma egy emberre jutó
energiafelhasználás majd háromszor akkora, mint száz éve. Ennek ára van:

Megbomlott a földfelszín több ezer éves energiaegyensúlya. Az emberiség által  felhasznált
energia mind hővé válik és a növekmény egyre jobban melegíti Földünket. A fosszilis
energiahordozók és az atomerőművek - az energiamérleg szempontjából - egyértelműen
többletet eredményeznek, de nemcsak ezek. A városok rohamos terjedése, az erőművek és a
közlekedés korom kibocsátása, az erdőirtások, a nagyüzemi mezőgazdaság, sőt még a
napelemek használata is, megváltoztatta a felszín fényvisszaverő képességét (reflexiós
tényezőjét). A Föld átlagos reflexiója mára kisebb, mint néhány évtizede. A beeső napfény
nagyobb hányada nyelődik el, Földünk ettől is melegszik.

A reflexió:
A testek a rájuk eső fény egy részét elnyelik, másik részét visszaverik. A reflexiós tényező azt
mutatja meg, hogy egy tárgyra eső teljes fénymennyiség hányad része verődik arról vissza. A
reflexió függ a tárgy anyagától, színétől, a ráeső fény hullámhosszától és még a felület
érdességének mértékétől is. A felület színe és a fény (ibolyától a vörösig) hullámhossz hatását
a reflexióra jól szemlélteti az alábbi táblázat1:

REFLEXIÓS TÉNYEZ Ő %
Hullámhossz nm

Anyag 400 500 600 700
Búzaliszt 75 87 94 97
Barack éretlen 18 17 62 63
Barack érett 10 14 41 42
Körte éretlen 4 12 29 41
Körte érett 8 19 46 53

                                                          
1 CRC Handbook of chemistry and physics 66th edition 1986. E-390. page



Említést érdemel, hogy egy zöldellő erdőség levegőből mért reflexiós tényezője (az 1,300nm-
nél rövidebb hullámhossz tartományban) mindenütt nagyobb, mint a talajé. A lombkorona
reflexiója 750-1300nm tartományban meghaladja az 50%-ot, míg a talajé csak 10% körüli.

A fekete, illetve fehér anyagok reflexiója alig függ a hullámhossztól. Egy porhóval fedett
térség reflexiója 93%-os, egy korommal borított felület reflexiója csak 2-3%. Hasonlóan
alacsony reflexiójúak a napelemek. A rájuk eső  napenergia 10-15%-át hasznosítjuk, a
fennmaradó 80% pedig melegíti a környezetet. A mediterrán és az arab világban régen
rájöttek arra, hogy sokkal hűvösebbek maradnak az épületeik, ha falaik és tetejük is fehér. A
nyugati ember városai sokkal sötétebbek. Érthető, hogy 2-5 fokkal melegebb van, mint egy
közeli kis faluban.

CO2 a tyúk - tojás dilemma:
A CO2 domináns elnyelési sávja a 14µm hullámhossz tartományba esik, ezért csak a Föld
saját hősugárzásából nyel el jelentős részt. A reflexiós kisugárzásra alig van hatással. Sok
tudós kétségbe vonja, hogy a globális felmelegedést elsődlegesen a széndioxid kibocsátás
okozza. Célszerű áttekinteni a pro és kontra érveket: a - neten is megtalálható - egyik cikk2

szerint fő okozó a CO2 , a másik cikk3 pedig ennek az ellenkezőjét állítja.

Durva becslések szerint, az üvegház hatás mintegy nyolcvan százalékát a vízgőz, a többit
pedig a széndioxid okozza. Ebben gyakorlatilag egyetértés van, mint ahogy abban is, hogy az
elmúlt kétszázezer évben a jégkorszakok és felmelegedések ciklusaiban, a hőmérséklet
változással arányos volt a légkör CO2 tartalmának változása. Az antarktiszi jég analízise
alapján készült a következő ábra. Emberi civilizációról még nem beszélhetünk. Ezen időszak
ciklikus klímaváltozására nincs elfogadott magyarázat.

A víz igen jól oldja a széndioxidot, minél hidegebb, annál jobban: normál nyomáson és 20
°C-on egy liter víz 90,1 milliliter,  0 °C-on pedig 171,3 milliliter széndioxidot képes feloldani.
A levegő pedig jól oldja a vizet, minél melegebb, annál jobban: normál nyomáson és 0 °C-on
egy m3 levegő 18,5 gramm, 20 °C-on pedig 34,2 gramm vizet képes feloldani.

Ha a felszíni hőmérséklet emelkedik, a tengerekből több széndioxid és vízgőz kerül a
légkörbe és - az üvegház hatáson keresztül - további melegedést okoz. Ha a felszíni
hőmérséklet csökkenni kezd, fordított folyamat játszódik le.

                                                          
2 Dr. Takács Sándor: Szén-dioxid és globális felmelegedés (Egészségtudomány 2015. 1. szám)
3 Ónodi Tibor: Kételyek az üvegházhatás mértékében (Kőolaj és Földgáz 2003. október)



A légkör széndioxid tartalma jól mérhető és számolható: 300ppm esetén, a légkör CO2

tartalma, összesen 2,3.1012 tonna, ami 620 milliárd tonna elemi szénnek felel meg. A tengerek
széndioxid tartalma - durva becslés alapján - a légkörének mintegy 60-szorosa. A tengerek
széndioxid tartalmának kiterjedt mérése nincs megoldva, mint ahogy a légkör globális vízgőz
tartalmának a mérése sincs.

A fentiek alapján egy dologban lehetünk csak biztosak: ha évről-évre globálisan egyre több
energiát használunk fel a Földfelszínen, akkor melegedést okozunk. A fosszilis
energiahordozók felhasználásának csökkentése, földi energiafelhasználásunk folyamatos
növekedése mellett, nem fogja megállítani a globális felmelegedést.
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Radioaktivitás és atomenergia:
Az ismeretlennel szemben a legtöbb ember elutasítóan viselkedik. Ha erről az ismeretlen
dologról mások azt állítják, hogy veszélyes, kritika nélkül elfogadja. Miért kételkedne abban,
hogy amit a tv-ben lát, vagy egy internet oldalon, netán az újságban olvas, az hiteles? Pedig az
többnyire nem hozzáértőknek a szubjektív véleménye! A nyugati féltekén a vélemény szabad:
hazudni nem bűn, csak akkor, ha az egy reklámban a fogyasztók megtévesztésére alkalmas.

"Amit nem ismerünk, nem kívánhatjuk" - mondotta Arisztotelész. Talán nem hiábavaló a
radioaktivitást és az atomenergiát mint természetes jelenségeket tényszerűen és elfogulatlanul
bemutatni. A BME Atomfizika Tanszék egykori adjunktusaként igyekszem korrekt lenni.

Alapfogalmak:
A radioaktivitás, sugárzás képességet jelent. Megkülönböztetünk természetes és mesterséges
radioaktivitást. Az atommagok spontán átalakulását kevéssé tudjuk befolyásolni, ugyanakkor
a mesterséges radioaktivitást (indukált sugárzás) például egy röntgen felvétel készítése, vagy
egy atomreaktor működtetése során keletkező sugárzást szinte ki-be tudjuk kapcsolni.

 A természetes radioaktív sugárzás valamely atommag állapotának spontán megváltozása
során keletkezik. Ezt egyszerűen bomlásnak nevezzük.

Az aktivitás mai egysége a Becquerel (Bq), amely az egy másodperc alatti bomlások számát
jelenti. A bomlás során keletkező sugárzás lehet foton (például gamma sugárzás), illetve
részecske sugárzás (például β ̄  ). Egy bomlás során többnyire részecske és foton is kilép a
magból. Az aktivitás tehát nem mond semmit a sugárzás jellegéről és energiájáról. A sugárzás
fajtái (a teljesség igénye nélkül):

- α  (alfa sugárzás; kétszeresen pozitív hélium atommag)
- β ̄ (negatív béta sugárzás; elektron)
- β+ (pozitív béta sugárzás; pozitron)
- n  (neutron sugárzás)
- γ   (gamma sugárzás; foton)

Jogos kérdés, honnan nyeri az energiát a sugárzás? A válasz az atommagok szerkezetében
keresendő. Amint az köztudott, a hidrogénatom magja egyetlen proton, az összes többi
atommag pedig protonokból és neutronokból áll. Az atommagokban lévő protonok és
neutronok darabszámának az összegét tömegszámnak nevezzük. Megadásának szokásos
módja, hogy az atom vegyjele előtt bal felső indexként tüntetik fel. A rendszám, ami egyben a
Mendelejev féle periódusos rendszerben elfoglalt hely sorszáma is, az atommagban lévő

protonok darabszámával egyező és az atom vegyjele után alsó indexként írjuk ki.

A protonok pozitív elektromos töltéssel rendelkező részecskék, e miatt elektromosan taszítják
egymást. Töltésük nagysága az elektronokéval pontosan megegyező, de azzal ellentétes
jellegű. A protonok és a neutronok kivételes tulajdonsága, hogy vonzzák is egymást. Ez a
vonzás, az úgynevezett magerő, csak elképzelhetetlenül kis távolságon belül érvényesül. A
csillagok tömegközéppontjában érvényesülő gravitációs erő képes csak arra, hogy nagyszámú
proton és neutron annyira közel kerüljön egymáshoz, hogy a magerők érvényesülni tudjanak
és az elektromos taszítást legyőzve, új atommagok (elemek) jöjjenek létre. Az elemek
atommagjai több-kevesebb ideig dinamikus egyensúlyi állapotban léteznek. Sok elem
atommagja a végtelenségig megmarad, ha erőteljes külső hatás nem éri.



Az energiafolyamatok törvényszerűsége, hogy egy kötött rendszer teljes energiája kisebb,
mint a szabad alkotórészek energiáinak az összege. Ez a szabály az atommagokra is érvényes:
Tömegspektrometriás mérésekkel bizonyított, hogy az atommagok nyugalmi tömege kisebb,
mint a magot alkotó nukleonok (protonok és neutronok) nyugalmi tömegének az összege. A
tömegkülönbségből  az energiakülönbség az e = mc2 formulával meghatározható. Ezt az
energiakülönbséget nevezzük kötési energiának. Az alábbi ábrán1  a természetben előforduló
atomok tömegszáma és az egy nukleonra számított kötési energia közötti összefüggést
láthatjuk.

A magfizikában az energiát általában elektronvolt egységben határozzuk meg. Egy eV akkora
energiamennyiség, amennyivel egy elektron vagy proton energiája 1volt elektromos
térerősség változás hatására megváltozik. Amíg a kémiai reakciók egy molekulára számított
energiaváltozása néhány eV nagyságrendű, a magsugárzások, magreakciók által egy atomra
számított energiaváltozás keV, MeV, GeV energiatartományba esik.

Minden témában fontos tudnunk "mennyi az annyi", azaz legyen nagyságrendi érzékünk.
Ennek elősegítésére álljon itt néhány kerekített érték:

- Proton (hidrogén atommag) tömege: 938MeV = 1,67ˑ10-27 kg = 1,50ˑ10-10 joule (Ws)
- Elektron tömege: 0,511MeV = 9,11ˑ10-31 kg = 8,19ˑ10-14 joule (Ws)
- 1kg tömeg = 5,61ˑ1026 GeV = 9,00ˑ1016 joule (Ws) = 2,50ˑ104  GWh

Amint az ábrából kitűnik, az atommagok stabilitása az 58-as tömegszámú vasig (58Fe26)
növekszik, majd ezt követően csökken. Azaz, az atommagok egyesítésével (fúzió) az 58-as
tömegszám eléréséig nyerhetünk energiát, illetve  a nagyobb tömegszámú elemek magjainak a
hasításával (fisszió), mindaddig, amíg az 58-as tömegszámig nem csökken. A nagy
tömegszámú elemek már annyira instabilak, hogy a magjuk spontán módon is elbomlik
sugárzást bocsát ki és kisebb tömegszámú elem jön létre.

A következő folytatásban a bomlási folyamatokat és a radioaktív sugárzás fizikai és élettani
hatásait igyekszem bemutatni.

                                                          
1 https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6t%C3%A9si_energia
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Radioaktivitás és atomenergia folytatás:
Az atomenergia és a radioaktivitás természetes jelenségek, és mint ilyenek, egyaránt lehetnek
károsak és hasznosak is. Itt a Földön elsősorban rajtunk múlik, kárunkra vagy hasznunkra
lesznek e.

A Föld meglehetősen radioaktív bolygó. Másodpercenként több ezer részecske éri el egy
felnőtt ember szervezetét. Egyrészt a Föld saját sugárzása, másrészt a kozmikus sugárzás
nagyenergiás hányada (amely átjut a légkörön) hat ránk.

Ha egy faj szaporodásképes egyedei nagyrészt sérült DNS-t örökítenének tovább, a faj
kipusztulna. A földi élőlények szaporodásához elengedhetetlen volt, hogy a sugárzás ellen
megfelelő védelmi módszereket fejlesszenek ki. Sejtosztódáskor, a DNS másolásakor számos
védelmi mechanizmus működik a "javítástól" kezdve, a "programozott sejthalál" beépítéséig.

A Föld magja fémolvadék. Mintát venni még senkinek sem sikerült, de közvetett
bizonyítékaink vannak: a vulkanikus tevékenység, a Föld mágneses tere és a viszonylag
magas felszíni hőmérséklet is. Ha nem lenne elég forró a földmag, a felszín az örök fagy
birodalma lenne. Négy és fél milliárd éve a radioaktív bomlás tartja olvadt állapotban a
magot. Ha nem lenne radioaktivitás, nem létezne ember sem.

A természetes radioaktív bomlás1:
A radioaktív bomlás véletlenszerű jelenség, időbeni lefolyása csak statisztikus módszerekkel
írható le. Jelenleg száztizenhat különböző kémiai elemet ismerünk, ezek között 36 olyan elem
van, amelyiknek nincs stabil izotópja. Az ilyen atommag bomlása eredményeképpen új elem
jön létre. Sokszor az új elem, amelyet leányelemnek nevezünk, ugyancsak instabil és a bomlás
folytatódik mindaddig, amíg stabil atommag nem keletkezik. Azt a bomlási folyamatot,
amikor számos lépésen keresztül egy radioaktív elem stabillá válik, bomlási sornak nevezzük.

A Föld jelenlegi természetes radioaktivitását csak azok a radioaktív elemek határozhatják
meg, amelyek várható élettartama a föld életkorával (4,5 milliárd év) összemérhetők.
Érdemben csak három anyag jöhet szóba. Mindhárom egy bomlási sor anyaeleme. A
radioaktív leányelemek nagyságrendekkel gyorsabban bomlanak az anyaelemnél, a teljes
felezési idő számításánál a gyakorlatban elhanyagolhatók. A fő adatokat a következő táblázat
foglalja össze. (Az összesített sugárzási energia a kötési energiából és a tömegszám
különbségéből számított.)

Elem vegyjele és
neve

Felezési idő
milliárd év

Stabil leányelem
vegyjele és neve

Sugárzási energia
összesen

MeV/atom

1g anyag stabillá
alakulása során

keletkező energia
GWh

232Th90   tórium 14 208Pb82  ólom 180 19,4
235U92  uránium 0,72 207Pb82  ólom 210 22,3
238U92  uránium 4,5 206Pb82  ólom 240 25,2

                                                          
1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Radioaktivit%C3%A1s



Családi házamban egy év alatt kereken 6,3MWh villamos energiát használok fel. Ötven
százalékos hatásfokot feltételezve, egy gramm tórium lebomlása során keletkező energia több
mint ezerötszáz évig fedezné az elektromos áramszükségletemet. Csak hát, a tórium spontán
elbomlása igen lassú. Ahhoz, hogy egy grammnyi anyag 1500 év alatt lebomlódjék, kereken
18 tonna tóriumot kellene tárolnom. Persze a bomlást mesterséges beavatkozással fel lehet
gyorsítani: ez történik a nukleáris reaktorokban, de ennek ismertetését későbbre hagyom.

A radioaktív sugárzások fizikai és biológiai hatásai:
A sugárzás és az anyag kölcsönhatásában számos tényező játszik közre. Jelentős szerepe van
a sugárzás fajtájának, energiájának és a besugárzott anyag jellemzőinek is. E sokféle
tényezőből itt csak néhányat kiemelve igyekszem érzékeltetni a hatások fajtáit és mértékét.

A sugárzások két nagy csoportba tartoznak: elektromágneses sugárzás, illetve
részecskesugárzás. Minden radioaktív bomlásnál keletkezik gamma, illetve  röntgensugárzás,
azaz fotonokból álló elektromágneses sugárzás, ami színtiszta tömeg nélküli energia.

A gamma sugárzás kölcsönhatásai:
Leggyakoribb fajtája az úgynevezett Compton effektus. Az anyagban haladó gamma foton
egy-egy elektronnak átadja energiája egy részét és mint kisebb energiájú foton halad tovább
mindaddig, amíg teljesen el nem nyelődik az anyagban. Az elektron által nyert energia
rendszerint nagyobb a kötési energiánál, így az elektron az atomi (molekuláris) kötésből kilép
és mint kis energiájú béta sugárzás halad tovább. Az effektus során egy gamma foton hatására
több száz, több ezer ionizált atom és szabad elektron jöhet létre, azaz a gamma sugárzás
alapvetően ionizáción keresztül hat. Az úthossz, aminek megtételére egy gamma foton képes,
elsősorban a közeg sűrűségétől függ, annak negatív exponenciális függvénye.

Testünk sejtjeinek működése kémiai kölcsönhatásokon alapul. Fontos jellemző a sejten belüli
pH (a szabad hidrogénion koncentráció mérőszáma). A normális működéshez a pH-t szűk
határokon belül kell tartanunk. A gamma sugárzás hatására sok sejtünkben ionizálódik a
sejtfolyadék (víz), megváltozik a pH és a sejt elpusztul. Naponta, természetes módon is
elpusztul több milliárd sejtünk. Amíg a testünket kívülről érő, majd a testünkben elnyelődő
sugárzás mennyisége (besugárzási dózis) egy adott érték alatt marad, egészségügyi károsodás
nem mutatható ki.

Megesik, hogy egy gamma foton a teljes energiáját egyetlen elektronnak adja át. Ezt az esetet
fotoeffektusnak nevezzük. A gerjesztett elektron (β

- sugárzás) energiája, csekély mértékű

veszteségtől eltekintve, megegyezik az őt létrehozó gamma fotonéval. A béta sugárzás
anyagon áthatoló képessége nagyságrendekkel kisebb egy anyagban, mint a gamma
sugárzásé. Nagyenergiás béta sugárzás esetén előfordulhat, hogy akkora energia nyelődik el
egy-egy sejten belül, hogy az szétrobban. (Hasonlóan ahhoz, mint mikor vízzel teli hordóba
belelőnek.) A szétfreccsenő kémiailag igen aktív sejtmag anyag a környező sejtekre
sejtméregként hat. Egy-egy szétrobbanó sejt, a környezetében lévő más sejtek ezreit is
elpusztíthatja. A nagyenergiás béta sugárzás nagy molekulacsoportokat is kiszakíthat egy
kémiai kötésből és károsíthatja a DNS-t is.

Az anyag-energia ekvivalencia közvetlen bizonyítéka a párképzés2, amikor egy gamma
fotonból (a töltésmegmaradás okán) egy elektron-pozitron részecske-pár keletkezik. A tömeg-
ekvivalens energia 1,022MeV. Ez az effektus csak ennél nagyobb energiával rendelkező
gamma fotonok esetén léphet fel és 10MeV foton-energia felett ez lesz az uralkodó. Az
                                                          
2 http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/fizkem/gamma/gsugar/pozium.html



effektus során keletkező ( β-  és β+ ) sugárzás egészségkárosító hatása hasonló az előzőekben
leírtakhoz. Említést érdemel, hogy a pozitron antirészecske, s így a világunkban nincs helye.
Miután mozgási energiáját elveszti, egy elektronnal párt alkotva, egymás tömegközéppontja
körül keringenek. Ezt az együttest pozitrónium atomnak is nevezik. Egyre lassulnak és végül
egyesülve, színtiszta energiaként két darab 511keV energiájú gamma fotonná alakulnak át.

A részecske sugárzások kölcsönhatásait a következő folytatásban mutatom majd be.
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Radioaktivitás és atomenergia:
Az előző részben a természetes radioaktív bomlást és a gamma sugárzás hatásait igyekeztem
bemutatni. Ebben a részben a részecske sugárzások fajtáinak főbb jellemzőit és az anyaggal
történő kölcsönhatásokat ismertetem.

Részecskesugárzás alatt nagy mozgási energiával és nyugalmi tömeggel rendelkező atomi
alkotórészek összességét értjük.

A béta sugárzás és a béta részecskék kölcsönhatásai:
Béta sugárzás több féle módon is keletkezhet, de a leggyakoribb eset a béta bomlás: két fajtája
van, pozitív és negatív bétabomlás.

Pozitív béta bomlás esetén az atommagban egy proton alakul át β+  részecskévé (pozitronná)
és neutrínóvá (ν). Az atom rendszáma eggyel csökken, hiszen a rendszám a magban lévő
protonok számával egyező. A kilépő pozitron  mozgási energiája nulla és egy határozott
értékű maximum között változik. A maximális energia és a tényleges kilépési energia
különbözetét a neutrinó viszi el.

Negatív béta bomlás esetén az atommagban egy neutron alakul át protonná, β-  részecskévé
(elektronná) és antineutrinóvá (ν*). Az atom rendszáma eggyel nő. A kilépő elektron mozgási
energiája nulla és egy határozott értékű maximum között változik. A maximális energia és a
tényleges kilépési energia különbözetét az antineutrinó viszi el.

A semleges állapotú atomok térfogatának domináns részét az elektronok teszik ki. A béta
sugárzás, - mint elektromos töltéssel bíró részecske - elsősorban az atomok héjelektronjaival
lép kölcsönhatásba. Egy-egy kölcsönhatás sokkal valószínűbb, mint gamma fotonok esetében,
azaz a béta sugárzás áthatoló képessége töredéke a gamma sugárzásénak. Ezért viszonylag
könnyű ellene védekezni, egy vastag télikabát szinte tökéletes védelmet jelent. Pozitron
sugárzás esetén ez nem tejesen igaz, mert amint az előző folytatásban olvashattuk, a
végtermék két darab 511keV energiájú gamma foton.

A béta sugárzás biológia hatása a gamma sugárzáséhoz hasonló. Jelentős  különbség
mindössze annyi, hogy  rövidebb úthosszon nyelődik el.

A neutrinó sugárzás és az anyag közötti kölcsönhatás esélye elhanyagolható, élettani hatása
sincs.

Alfa-bomlás  és az alfa részecskék kölcsönhatásai:
Az alfa bomlás nem ritka jelenség. Például, valamennyi természetes bomlási sor anyaeleme
alfa sugárzó.  Ezeknél a kilépő alfa részek energiája 4-5MeV közötti.

E bomlásnál a magból két protonból és két neutronból álló, nagy mozgási energiával
rendelkező, 4He2 hélium atommag, az úgynevezett α részecske lép ki. Többnyire gamma foton
kibocsátás is történik. Az elbomló atom rendszáma kettővel, tömegszáma pedig néggyel
csökken.



Az alfa sugárzás erőteljesen roncsolja az anyagot. A nagy tömeg és a kettős pozitív töltés
miatt, az elektronokkal történő elektromos kölcsönhatások és az atommagokkal való
ütközések egyidejűleg hatnak. Jól szemlélteti, hogy egy acéltömbben a gamma sugárzás
hatótávolsága néhány cm is lehet, az alfa sugárzásé mindössze 1µm körüli.

Egy-egy alfa részecske teljes energiája kis térfogatban nyelődik el és ott jelentős kémiai és
fizikai változásokat is okozhat. Például hasíthatja a DNS-t, ezzel alapvetően megváltoztatva
ennek információtartalmát.

A kis hatótávolság előnyt jelent: normál állapotú levegőben néhány méter megtétele során az
alfa részecskék teljes energiája elvész és mint természetes állapotú hélium gázatomok élnek
tovább.

Spontán maghasadás és a neutronsugárzás kölcsönhatásai:
Az urán és a plutónium, valamint néhány további aktinida számos izotópja spontán módon is
kettéhasad. (Ennek az effektusnak a valószínűsége kicsi, a spontán hasadásra képes elemek
felezési ideje rendszerint hatalmas.) A keletkező új elemek (hasadási termékek) nagyjából 3:2
tömegarányúak és rendszerint maguk is radioaktívak. A hasadás során neutronok és protonok
is keletkeznek. A tömegdefektussal együtt járó energia nagy része a hasadási termékek és a
protonok, neutronok mozgási energiájává válik. Hasonlattal élve, az atom felrobban. Ha ez a
spontán maghasadás a testünkön kívül történik, a hasadási termékek és a protonok is rövid
úton lefékeződnek, energiájukat elvesztik, biológiai hatásuk elhanyagolható. A neutronnal
más a helyzet.

A neutron és a proton tömege közel egyenlő. Ugyanakkor a neutron semleges (ebből ered a
neve is), nincs elektromos töltése. Energiáját rugalmas ütközések sorozatán keresztül adja át.
Hasonlattal élve, olyan, mint egy pici biliárdgolyó. Egyetlen centrális ütközéssel képes a teljes
mozgási energiáját egy protonnak átadni. Testünk tömegének kereken 60%-át víz alkotja. Egy
vízmolekulában két hidrogénatom (két proton) van. Ha gyors neutronsugárzás ér minket, nagy
a valószínűsége, hogy ez bennünk nagyenergiás protonsugárzást kelt. További  veszély, hogy
az atommagok hajlamosak meghatározott energiával rendelkező neutronokat befogni. Neutron
befogással a tömegszám eggyel nő, új izotóp keletkezik, amely többnyire instabil, azaz az új
atommag radioaktív lesz.  Fenti okok miatt, a neutronsugárzás a szervezetünkre sokkal
ártalmasabb, mint ha hasonló dózisú gamma vagy béta sugárzást kapunk.

Szerencsére a szabadon kószáló magányos neutron nem stabil. Bár a napból kilépő neutron-
fluxus hatalmas, egy neutron sem ér ide: átlagos élettartama kereken 15 perc. Spontán bomlik
egy protonra, elektronra és antineutrínóra. Így aztán Földünk felszínén nincs természetes
eredetű neutronsugárzás, a neutronháttér nagysága: nulla.

Mérőszámok:
A sugárzás hatásainak objektív értékeléséhez ismernünk kell az egyes mértékegységek fizikai
és biológiai értelmezését.

A dózis, magyarra fordítva adagot jelent. Az elnyelt dózis az mutatja meg, hogy egy
kilogramm tömegű anyag a radioaktív sugárzásból  összesen mennyi energiát nyelt el. SI
mértékegysége a  gray (1Gy = 1J/kg).

A radioaktív sugárzás biológiai károsító hatása jelentős mértékben függ a sugárzás fajtájától
és energiájától. A sugárzás károsító hatására jellemző súlytényező az RBE (Relative



Biological Effectivity), ami egy dimenzió nélküli szám. Az elnyelt dózis és az RBE szorzata
az ekvivalens dózis. SI mértékegysége a sievert (Sv). (Közepes energiákig, röntgen-gamma
elnyelt dózis esetén az RBE=1)

Azonos ekvivalens dózis eltérő károsodást okoz az egyes szerveinkben, illetve
testszöveteinkben. A tényleges károsító hatás korrigálására táblázatokba foglalták a jellemző

együtthatót (jele általában w), ami szintén egy dimenzió nélküli szám. Az ekvivalens dózis és
w szorzata az úgynevezett effektív dózis.

A természetes háttérsugárzásból eredően, egy Magyarországon élő ember évente 3mSv körüli
ekvivalens dózisú sugárzást kap. A sugárveszélyes munkakörben hosszútávon dolgozók
esetében, a jogszabályban megengedett ekvivalens dózis érték: 20mSv/év, a rövid távon
megengedett pedig 50mSv/év.
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Radioaktivitás és atomenergia - mesterséges radioaktivitás:

A mesterségesen létrehozott elemek és izotópok (megfelelő természeti körülmények hatására)
spontán is létrejöttek és létrejönnek. A mesterséges és a természetes folyamatok során
létrejövő radioaktív sugárzás hatásai között nincs különbség.

Az idősebbek számára az "elrettentés doktrínája" bizonyára ismerős. A hiroshimai atomboma
bevetésétől a Szovjetunió széthullásáig az USA katonapolitikájának meghatározó eleme volt.
A hidegháború majd ötven évig tartott, és ez idő alatt senki sem érezhette magát
biztonságban. Az egyszerű emberekben kialakult az "atomtól" való félelem és e félelem
sajnos többnyire ma is hat.  Pedig nem az "atomtól", hanem az "őrült" politikusoktól kellett
volna félni. Az elrettentés doktrínájának hivatalos angol neve:  Mutual(ly) Assured
Destruction, de gyakran csak a rövid MAD betűszót használták. (Ez magyarra fordítva, őrültet
jelent...)

Az előző folytatásokban láttuk, hogy a magas rendszámú elemek elbomlásakor jelentős
energia szabadul fel. Azt, hogy mekkora lesz ez az energia és mit kell tennünk ahhoz, hogy
indukált atombomlást idézzünk elő, már az 1930-as évek fizikusai megállapították1. Persze
gyakran nem az energianyerés a cél, hanem olyan radioaktív izotópok előállítása, amelyek
manapság már széles körben használtak. Például jellemzően a kobalt-60 izotóp gamma
sugárzásával csírátlanítjuk - ipari méretekben - a burgonyát. Bárki-bármit hisz, a krumpli ettől
nem lesz radioaktív. Vagy például, jód-131 izotópot használnak több anyagcsere betegség
diagnosztikájában. A füstdetektorok többségében americium-241 izotóp az ionizációs
sugárforrás, de használják neutronforrások létrehozásához is. Az automata cigaretta
töltőgépeken pedig többnyire tallium-204 bétasugárzásával állítják be a dohány megfelelő
tömörségét. Számtalan alkalmazást sorolhatnék még...

Akár energianyerés a cél, akár új izotóp létrehozása, meg kell változtatnunk az atommagot.
Tudjuk, hogy az atommag neutronok és protonok halmaza. A neutronnak nincs elektromos
töltése, az anyag elektromos töltése nem hat rá. Viszonylag könnyen a magba tudjuk juttatni
és új izotóp keletkezik, amelynek stabilitása eltér a besugárzás előtti állapottól. Ezt az elvet
használja ki az izotópipar, az atomreaktorok, és az atomfegyverek is. A tervezés és
felhasználás során előre meg kell tudnunk mondani a neutronok által besugárzott anyag
atomjai megváltozásának a mértékét. Ez a kölcsönhatás számos tényezőtől függ, és e
tényezők együttes hatásának a mértékére jellemző az aktiválási hatáskeresztmetszet. Ez a
mennyiség egy célatom elképzelt felülete, amelyet ha egy neutron eltalál, megtörténik az
aktiválás. Ma is általánosan használt (nem SI)  mértékegysége a barn. (1barn=10-28cm2 )  Az
aktiválási hatáskeresztmetszet - többek között - jelentősen függ a neutronenergiától. Sok
atommagnak bizonyos neutron energiák esetén rendkívüli mértékben megnő a
hatáskeresztmetszete. Ezt  a mag rezonanciajelenségének nevezzük. Például, a 235-ös uránnak
a termikus neutronokra  az aktiválási hatáskeresztmetszete 694barn (ez magas értéknek
számít), a gyors neutronokra pedig nulla. Az aktiválási hatáskeresztmetszet értékeket
laboratóriumi mérések alapján táblázatokba foglalták, a nukleáris ipar ezek alapján tervezi
meg a produktumait.

                                                          
1 Szobi Hírnök 2014. februári számában  "ENERGIASZÜKSÉG" című cikkem:
http://www.szob.hu/documentumok/szobi-hirnok-2014-februar-netre.pdf



Atomreaktorok:

Az atomreaktor a maghasadás szabályozott láncreakciójának megvalósítására szolgáló
berendezés. Neutronokkal indukált maghasadáskor az új, kisebb rendszámú elemeken kívül
általában több neutron is keletkezik. Ha a keletkezett neutronok ugyanannyi újabb
maghasadást generálnak, mint az előző időpillanatban, akkor szabályozott láncreakcióról
beszélünk, a neutron-sokszorozási tényező egy. (Ha sokszorosan nagyobb egynél, akkor nem
reaktor, hanem bomba.)

Reaktor fűtőanyagként felhasználható az urán, a tórium és a plutónium több izotópja is.
Napjainkig sokféle rektort és sokféle célra készítettek. Itt csak a villamos energia termelésre
használt úgynevezett nyomott-vizes reaktort említem. Hasonló jellegű a paksi reaktor2 is.
Üzemanyaga dúsított urán, ami azt jelenti, hogy a természetes izotóparánynál magasabb az U-
235 aránya. Az üzemanyag aktiválási hatáskeresztmetszetének maximuma a termikus
neutronok tartományába (1eV-nál kisebb neutron mozgásenergia) esik. A leegyszerűsített
sematikus ábra alapján a reaktor működése tömören a következő:

az elektromos áramot termelik. Ez az úgynevezett szekunder vízkör is teljesen zárt. A
turbinákból kiáramló gőz hőcserélőkbe jut, amelyekben a szekunder víz  langyosra hűl. A
hűtővizet a paksi reaktornál közvetlenül a Dunából nyerik.

A neutronelnyelő szabályozó rudak aktív anyaga bórtrioxid vagy kadmiumoxid (ezek magas
olvadáspontú kerámiák).  A bór-10 és a kadmium-113 befogási hatáskeresztmetszete termikus
neutronokra igen nagy; 3850, illetve 20000barn, és a keletkező új izotópok stabilak.

Indításkor a szabályozó rudak teljesen árnyékolják az aktív zónát, a neutronsokszorozási
tényező sokkal kisebb egynél, a reaktor "hideg". A rudakat kissé kihúzva, külső
neutronforrással beindítják a neutronsokszorozást a zóna keskeny sávjában. Ahogy a víz
melegszik, egyre több lesz az epitermikus neutron, a termikus neutronok száma pedig
csökken. (Tehát a reaktornak van egy saját önszabályozása is.) Amikor a sokszorozási
tényező egy alá csökken, kissé feljebb húzzák a rudakat. Mindez addig zajlik, amíg a
kívánatos üzemi teljesítményt el nem érik. Az üzemszerű leállítás hasonlóan lassú fordított
folyamat. Üzem közben az üzemanyag átalakul, egy adott beállításban a teljesítmény csökken.

                                                          
2 http://www.atomeromu.hu/hu/rolunk/technika/HogyMukodik/Lapok/default.aspx

Az ábrán csak a reaktor lelke látszik. Az acél
reaktortartály teljesen zárt, amelyet a víz teljesen
kitölt. A maghasadás a fűtőelemekben zajlik. Az
urán bomlása során keletkező, nagy mozgási
energiával rendelkező neutronokat a víz (mint
moderátor) hidrogénatomjai - számos ütközés
során  - termikus energiaszintre fékezik le. Ezek
a termikus neutronok indukálják a 235-ös urán
maghasadását. A keletkező hőenergia a vizet
melegíti. Az üzemi vízhőmérséklet 400°C körüli.
Bár a hőmérséklet magas, a víz a nagy nyomás
miatt nem forr fel. (A víz forráspontja
nyomásfüggő.) A víz hőenergiáját hőcserélőn
keresztül, gőzfejlesztésre használják. Ez a gőz
hajtja meg a gőzturbinás generátorokat, amelyek



A rudak finom mozgatásával a teljesítmény korrigálható. Egy paksi reaktorblokk jelenleg
8000 óra folyamatos működésre képes.

Szólnom kell a biztonságot szolgáló vészfékszerű megoldásokról is. Az acél reaktortartály
egy nagyméretű, ugyancsak zárt betonbunkerben helyezkedik el. Ha a tartály megreped, a
primer víz elforr és gőze a zárt betonbunkerben csapódik le. Ha nincs víz, nincs
neutronlassítás, a reaktor lassan lehűl. Persze tönkremegy, mert a vízhűtés pillanatszerű
kimaradása akkora hősokkot okoz, ami a szerkezetet üzemképtelenné teszi, de a probléma a
kezelhető fázisban marad.

Az ábrán nem látszik, de be van építve egy lefúvató berendezés is, ami kontrollált módon
csökkentheti a reaktortartály víztartalmát és - érdemi károsodás nélkül - pár óra alatt képes
leállítani a reaktort.

Maga az üzemcsarnok, a reaktorhoz közvetlenül kapcsolódó gépészettel együtt ugyancsak
légmentesen zárt. Tehát háromszoros masszív burkolat szolgál arra, hogy radioaktív
szennyezés ne juthasson a külső térbe. Persze bombatámadás és olyan természeti csapások
ellen, mint amikor megnyílik a föld, nincs védelem...



Energia és környezetvédelem XVIII.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

Radioaktivitás és atomenergia - atommag fúzió

A magfúzió hasznosítása az energetikai ipar szent grálja. Az első kísérleti nukleáris reaktor
beindítása óta folyamatosak a próbálkozások fúziós erőmű létrehozására. Mindeddig ez nem
sikerült.

Azt hiszem, jellemző az emberiségre, hogy a magfúzió első gyakorlati  alkalmazása a
hidrogénbomba lett. A bevethető hidrogénbomba (Castle Bravo1 1954.) Teller Ede nevéhez
kötődik. Ennek robbanóereje mintegy ezerszerese volt a Hiroshimára ledobott
atombombának. A fúzió beindításához használt hagyományos atombomba urántartalmán
kívül - neutron tükörként - további nagy mennyiségű uránt tartalmazott. Az egész világon ki
lehetett mutatni az okozott radioaktív szennyezést.

A magfúzió létrejöttéhez két atommagnak szinte érintkeznie kell ahhoz, hogy a magerők a két
magot egyesítsék és új atom jöjjön létre. Ehhez jelentős mozgási energia kell, hiszen pozitív
előjelű elektromos töltésük miatt a magok taszítják egymást. Ha az új atom tömegszáma nem
nagyobb 58-nál, a fúzió energia-leadással párosul. A Nap 15millió fokos központi
hőmérséklete, és a hatalmas tömeg miatti belső nyomás eredményeképpen a hidrogén magok
fuzionálása folyamatos. Ez egy stabil, dinamikus folyamat, és még eltart 4-5milliárd évig.

Egy fúziós reaktor realizálására a fizikusok két lehetőséget látnak: az egyik az úgynevezett
hidegfúzió, amelyre nem ismerünk elfogadott elméletet, és az erre irányuló kísérletek sem
bíztatóak. A másik lehetőség a Nap belsejéhez hasonló körülmények létrehozása. Ez
egyáltalán nem egyszerű. Abban mindenki egyetért, hogy a Nap belsejében uralkodó hatalmas
nyomást nem vagyunk képesek létrehozni, így marad a hőmérséklet növelése. Az elmélet és a
kísérletek is azt mutatják, hogy földi körülmények között, 100-150 millió fokos
hőmérsékleten képesek vagyunk a deutérium-trícium fúzióját stabilan megvalósítani.

Az előző folytatásokban leírtak egy részét érdemes felidézni ahhoz, hogy megértsük a fúziós
energiatermeléssel elérhető nagyságrendeket. Ha a Wikipédián vagy a Szobi Hírnök tavaly
szeptemberi számában megnézzük a kötési-energia ábrát, leolvashatjuk, hogy a 1H

2 és a 2He4,
azaz a deutérium és a hélium atomokban a nukleonok kötési energiája között 6MeV a
különbség. Ha két deutérium atommag az elektrosztatikus taszítás ellenére elég közel kerül
egymáshoz, akkor hélium keletkezik és 6x4=24MeV energia szabadul fel. Nézzünk egy
számpéldát, mit jelentene ez a gyakorlatban. Két gramm deutérium éppen egy mólnyi (6•1023

darab atom). Ha ebből mind héliumot készítünk, 6•2•6•1023 MeV = 7,2•1024 MeV =
1,15•1012joule energiát szabadítunk fel, ami kereken 320MWh energiának felel meg. Családi
házamban egy év alatt 6,3MWh villamos energiát fogyasztok - két gramm deutérium
fuzionáltatásának energiája elég lenne ötven évre.

                                                          
1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Castle_Bravo



Sok kísérlet eredményeképpen, amelyeket átfogó részletességgel ismertet Zoletnik Sándor
cikke2, kialakult a gyakorlati realizálás lehetősége. Elvi sémája az ábrán látható.

A fúzió egy rendkívül erős, tórusz alakú elektromágnes középvonalában zajlik. Itt a plazma
hőmérséklete 100-150millió fok körüli. A kép a kamra keresztirányú metszetét ábrázolja. A
deutérium és trícium héliummá fuzionál, a közben keletkező szabad neutronok pedig a kamra
külső köpenyében tárolt lítiummal reagálva tríciumot hoznak létre, amelyet a kamrába
visszatáplálnak. (A deutérium gyakori a természetben, a trícium pedig igen ritka, így annak
folyamatos utánpótlását így a legegyszerűbb megoldani.)

Könnyen belátható, hogy a berendezésben a fúziós energia robbanásszerű megnövekedése
elképzelhetetlen. Ha a mágnestér gyengül, a plazmanyaláb kitágul, hőmérséklete és a fúzió
gyakorisága is lecsökken. Ha a fúziós gyakoriság  spontán megnő, a plazmanyaláb ugyancsak
kitágul, ami a hőmérséklet és a fúziós gyakoriság csökkenését okozza.

A plazma tengelyvonalban tartásához szükséges, extrém nagy mágneses térerősséget csak
szupravezető mágnesekkel lehet biztosítani. Ez hatalmas energiafogyasztással párosul. Ahhoz,
hogy a termelt energia meghaladja a fúzió fenntartásához szükséges energiát, hatalmas
berendezésekre van szükség. Az első energiatermelő fúziós erőmű 2050 tájára épülhet meg.3

A fúziós reaktorok három nagy előnnyel rendelkeznek a nukleáris reaktorokkal szemben:
üzemanyaguk csaknem ingyen van, szinte nincs radioaktív szennyezésük és méretük
növelésének nincs elvi korlátja. (A méretnöveléssel az energiatermelés növekedése együtt
jár.)

                                                          
2 http://www.termeszetvilaga.hu/fizika_eve/fizika/zoletnik.html
3 http://www.origo.hu/techbazis/20130828-2050-re-keszulhet-el-a-vilag-elso-fuzios-eromuve.html
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Atomenergia - veszélyek:

Az első közszolgálati atomerőművet 1954-ben a Szovjetunió helyezte üzembe. Azóta már jó
sokat létesítettek a világban. Napjainkig mintegy százharmincat zártak be és szereltek le,
jelenleg pedig  438 közszolgálati atom erőmű üzemel és tízegynéhány áll építés alatt. Jó
hosszú tapasztalatszerzési időszakon vagyunk túl és két tömegszerencsétlenséget okozó
baleset történt ez idő alatt: Csernobil és Fukushima

A csernobili baleset okait és lefolyását - a Nemzetközi Atomenergia Bizottság jelentése
alapján  - Vicsek Ferenc könyvének1 utolsó fejezete részletesen ismerteti. Lényegesnek tartom
megemlíteni, hogy e baleset egyik eredménye, hogy a csernobili erőműhöz hasonló (grafit
moderátoros) közszolgálati erőművek létesítését nemzetközi egyezmény tiltja. Ma már egy
ilyen típusú erőmű sem működik, a csernobilihez hasonló baleset nem ismétlődhet meg!

A fukushimai balesetet két természeti katasztrófa együttes hatása okozta: az utóbbi száz év
legnagyobb földrengésének és szökőárjának az egyike. (9,2 magnitúdójú vagy nagyobb
földrengés mintegy húsz évente egyszer fordul elő Földünkön.) Ezt a rengést az erőmű kibírta,
a blokkok leállítását megkezdték. Az egyiket le is állították, majd jött a szökőár. Ha az erőmű
nem a tengerparton épül, nincs ilyen baleset.

Mindkét baleset miatt folyamatosan fennáll annak a veszélye, hogy számottevő mennyiségű
radioaktív anyag jut ki a környezetbe. A helyzet érdemi megoldását az jelentené, ha a sérült
reaktorkamrából és közeléből eltávolítanánk a sugárzó anyagot. Ez azért nem lehetséges, mert
jelenlegi technológiai szintünkön nem vagyunk képesek rá: sem ember, sem robot nem viseli
el azt a hatalmas sugárdózist, ami a reaktorkamrában vár rá. Talán az idő megoldja ezt a
problémát. Addig is, a szivárgások elszigetelésével, illetve szűrőkkel kell beérnünk. Ez
folyamatos felügyeletet és beavatkozásokat igényel. Talán pár tízezer évig is.

A ma működő közszolgálati atomerőművek a környezetükre nem jelenthetnek veszélyt:
földrengésállók, mindenféle üzemzavar ellen többszörösen biztosítottak, sugárzóanyag
kibocsátásuk is minimális (töredéke egy szénerőmű meddőhányója által kibocsátott
sugárzásának).

Svájcban öt atomerőmű működik. A "zöldek" tavaly nagy kampányt folytattak ezeknek az
atomerőműveknek a működése ellen. A Zöld párt törvényjavaslatot nyújtott be három
atomerőmű azonnali bezárásáról. Svájcban minden nagyobb jelentőségű törvényről
népszavazást tartanak (megesik, hogy havonta kettőt is). A polgárok tudatosan felkészülnek a
szavazásokra. Így történt ez esetben is, és  a többség elutasította a reaktorok leállítását, marad
mind az öt atomerőmű.

Az atomreaktorok használatának alapvető veszélyforrása a keletkező radioaktív hulladékok és
melléktermékek. Ezek hatástalanítására vízzáró, tömör kőzettel határolt lerakókat kell
létesíteni, amelyekben lebomolhatnak. A kívánatos tárolási idő millió év is lehet - egy
radioaktív lerakót áttelepíteni ijesztően drága mulatság, és a létesítése is rendkívül drága.
Svájcban és Németországban nincs megfelelő lerakó. Reaktoraik hosszú felezési idejű

hulladékait Franciaországban tárolják.
                                                          
1 A bomlás melege Magvető kiadó 1988.



Amit nem ismerünk, nem kívánhatjuk - mondotta Arisztotelész. Némileg átformálva e
mondást; amiről nem tudunk, az számunkra nem létezik. Így van ez a nukleáris technológia
veszélyeivel. Nem feltétlenül a közszolgálati reaktorok üzemeltetése eredményezi a legtöbb
veszélyes radioaktív anyagot. A hadseregek nukleáris fegyverei és az ezekhez szükséges
anyagok előállítása, tárolása, kezelése, újrafeldolgozása szigorúan titkos és nemzetközileg
nem ellenőrzött.

A vélelmezhető veszélyekre sok jel mutat, nézzünk erre egy példát!
Az urán nem ritka elem: a földkéregben  2-5g/t átlagos sűrűségben található. Több izotópja is
van és valamennyi radioaktív. A természetben két uránizotóp, a 238-as és a 235-ös
tömegszámú  fordul elő. A 238-as 99,28%, a 235-ös pedig 0,72% tömegarányban. Hasadásra
csak a 235-ös hajlamos, ezért a reaktorok és robbanótöltetek üzemanyagát dúsítani kell.
Kezdetben az üzemanyag rudak 235-ös urántartalma 5% körüli, amikor pedig kiégettnek
minősül, már csak 0,7-0,8%.
Szakemberek becslése szerint, a világ atomerőműveinek üzemeltetése évente 68ezer tonna
urán kitermelésével  fedezhető2.  Egyszerűen kiszámolható, hogy ebből mintegy tizezer tonna
dúsított urán készíthető. Ennek java azután radioaktív lerakóban végzi, de mi lesz az évente
fennmaradó 58ezer tonna felesleges, úgynevezett szegényített uránnal? (Radiotoxicitás
szerinti osztálybesorolása: "I. Rendkívül veszélyes")
A választ erre a kérdésre az 1991-es Öbölháborúban adta meg az élet: több amerikai katona
furcsa betegségtüneteket produkált. Először azt vélelmezték, hogy az irakiak vegyifegyverei
okozták. Később aztán kiderült, hogy uránmérgezés! Az urán fajsúlya az óloménak több mint
másfélszerese, így különösen alkalmas arra, hogy ólom helyett alkalmazzák az acélköpenyes
lövedékekben. Addig nincs különösebb gond, amíg a lövedék szét nem roncsolódik. Ha
azután egy mákszemnyi ebből az uránfémből a szervezetbe jut, a továbbiakban nem sok esély
van az egészséges életre.

Szólnom illik a fúziós erőművek okozta veszélyekről is, mert valószínű, hogy pár évtizeden
belül megjelennek a közszolgálati erőművek sorában.

Egy fúziós erőmű esetében a legnagyobb veszélyforrás a szupravezető elektromágnesekkel
kapcsolatos: A fémek egy kritikus hőmérséklet - az úgynevezett Curie pont - alatt
szupravezetőként viselkednek (ohmos ellenállásuk nulla), a Curie  pont felett pedig
megjelenik az ohmos ellenállás. Az egyik állapotból a másikba az átbillenés lavinaszerűen
zajlik le.

A magfúzió fenntartásához szükséges mágneses térerősség hatalmas. A szupravezető

elektromágnesek tekercseiben sokezer amperes áram folyik. Ha hőmérsékletük üzem közben
túllépi a Curie pontot, az áram szinte nullára csökkenne, de a mágnestér energiája továbbra is
ezt fenn kívánja tartani (Lenz törvény) és az ennek eredményeképpen fellépő energiasokk a
tekercseket szétrobbanthatja.

További veszélyforrás a fúzió közben megjelenő hatalmas neutron fluxus. Az technikailag
egyszerű, hogy a neutronok ne juthassanak ki a külvilágba, de azt a hatást, hogy a reaktortér
közvetlen közelében ne aktiválják fel az anyagot, lehetetlen meggátolni. Ugyanakkor lényegi
különbség egy nukleáris és egy fúziós reaktor között, hogy a neutronok által aktivált anyagok
rövid felezési idővel elbomlanak, míg a maghasadási termékek esetenként csak tízezer évek

                                                          
2 http://e-nergia.hu/nyomtat.php?id=29



alatt. Fúziós reaktorok esetében tehát nincs szükség a radioaktív hulladékok tartós tárolására.
Meggyőződésem, hogy a jövő a fúziós erőműveké!
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Atomenergia - lehetőségek:

Alapvetőnek tűnő kérdés, hogy feltétlen szükségünk van e atomenergiára? Nem csak az én
véleményem, hogy az egész világnak szüksége van rá, Magyarországnak pedig különösen!

Hazánk most is versenyt fut az idővel. Jelenlegi erőművűnk garantált élettartama 25 év volt.
Hajdan olyan jól építettük meg, hogy feltehetőleg a dupláját is teljesíti, de 2032-35-ben
végleg le kell állítanunk. Ez pedig nem semmi, az ország energiaszükségletének 40-50%-a!
Vagy importáljunk áramot és fizessünk érte 160%-al többet mint ma?

A ma működő Paksi atomerőmű létesítéséről szóló államközi egyezményt 1966. december
28-án kötöttük meg, és az egyes blokk próbaüzeme 1982. december 28-án kezdődött el. A
létesítés 15 évbe tellett. Szükségünk volt rá! Nem tudtuk, de az országos áramkorlátozási
tervek már készen voltak arra az esetre, ha az indítást hónapokkal el kell halasztani. Az új
erőmű építésére ugyanannyi időnk van mint hajdan: 15 év.

Az emberi faj fennmaradásának alapvető kérdéseinek egyike, lesz e elegendő energiánk? A
fajfennmaradás kérdéskörét érdemben elsőként Thomas Robert Malthus angol matematikus
vizsgálta: 1798-ban jelent meg "Tanulmány a népesedés törvényéről" című könyve. Alapvető
tétele volt, hogy míg az élelmiszertermelés időben csak számtani sor szerint növelhető, a
népesség mértani sor szerint növekszik. Ennek eredménye, hogy az idő előrehaladtával egyre
kevesebb élelmiszer jut egy embernek, és ez a létszámnövekedést korlátozza. Becslése
szerint, az emberiség létszáma a Földön az egy milliárd főt nem lépheti túl.

Napjainkban tudjuk, hogy az élelmiszer termelés mértani sor szerint is növelhető, hiszen már
kereken hétmilliárdan vagyunk. Az exponenciálisan növekvő élelmiszer termeléshez
exponenciálisan növekvő energiatermelés és felhasználás szükséges. A XX. század elejétől a
világ energiatermelése évente kereken két százalékkal nő. Az is világosan látszik, hogy
Földünk technológiailag fejletlen területein általános az éhezés, és évente milliók halnak éhen.

Célszerű áttekintenünk a szóba jöhető energiatermelési lehetőségeket, mire érdemes
koncentrálnunk a jövőben. A táblázat néhány anyagfajta energiasűrűségét mutatja be.

Energiasűrűség MJ (MW)/kg

metán / földgáz (légköri nyomáson) 51
elemi szén / kőszén 33
hidrogén 118
szőlőcukor 16
oktán / benzin 46
metanol / metil-alkohol 22
etanol / etil-alkohol 27
újratölthető elem / (kis akkumulátor) 0,31
természetes urán (maghasadás) 590.000
víz (elképzelt fúziós erőműben) 68.000.000

Az energia emberi hasznosításának eredményeként a földfelszín is melegszik. Ez alól az
úgynevezett megújuló energiahasznosítás sem teljesen kivétel. A napenergia és a biomassza



hasznosítás is a Föld felmelegedése irányába hat. A "megújulók" közül csak a víz és a szél az,
amelynek hasznosítása nem növeli a globális felmelegedést.

A nap- és a szélenergia nem akkor keletkezik, amikor éppen szükségünk van rá. Az
energiatárolás alapvető gondot jelent. A táblázat alapján nyilvánvaló, hogy kémiai alapú
akkumulátorokkal ez megoldhatatlan. Jelentős mértékű energiatárolásra a szivattyús
vízerőművek váltak be eddig leginkább. Nota bene: a Bős-Nagymaros vízerőmű terveiben
éppen ez váltotta ki a legnagyobb ellenzéki tiltakozást - "tönkreteszik a Prédikálószéket".

Meddig növelhető az emberiség energiatermelése és felhasználása? A legelső választ erre a
kérdésre valószínűleg Freeman Dyson Nobel díjas fizikus és matematikus adta meg: 1960-ban
írt "Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation" című cikkében általánosságban
megfogalmazta, hogy egy bolygón történő energiafelhasználás - a felszíni hőmérséklet
növekedése miatt - egy meghatározható értéket nem léphet túl. (A széndioxid  légköri
koncentrációjának növekedése csak hab a tortán.) Tehát egy "szupercivilizáció", a számára
hasznos energiatermelést naprendszere egész terében kénytelen folytatni. Hosszú idő után
csillagának teljes kibocsátott energiáját fel akarja majd használni. Ennek érdekében, egy
gömbhéjjal (Dyson gömb) burkolja be a rendszert. E feltételezést alátámasztja a SETI
program (földön kívüli intelligencia keresése) kudarca - a Dyson gömb szükségszerűen
árnyékolja a rendszert, elektromágneses hullámok sem ki, sem be nem juthatnak.

Ahhoz, hogy egy faj tartósan fennmaradjon, egyedszámának tendenciózusan növekednie kell.
Ez a tétel valószínűleg az emberiségre is igaz. Energiatermelésünket tehát - hosszú idő
távlatában - folyamatosan növelnünk kell. Ez csak akkor lehetséges, ha meghódítjuk a
Naprendszert. A fúziós energia rutinszerű hasznosítása ehhez pedig elengedhetetlen.

Lehet, hogy egyszer majd az emberiség "szupercivilizációt" alkot. Ennek valószínűségét
nagymértékben meghatározza, hogy mit tartunk fontosnak? Személyes és gyors gazdagodást,
személyes hatalmat, a szexet, a gasztronómiai élvezeteket, az ivás vagy kábítószerezés
nyújtotta élményeket, a fegyverkezést, a reklámokat, a csetelést, a szájtolást, a nagy
sportrendezvényeket, csillogó-villogó kütyüket, a popzenei rendezvényeket, a tanuláson
alapuló valódi ismeretszerzést, a munka sikerélményét, a család nyújtotta örömöket, a szeretet
isteni parancsát, a harmonikus emberi és természeti környezetet, stb. Alapvetően ezeknek az
emberi  törekvéseknek a sokasága határozza meg, hogy összességében mire mekkora energiát
fordítunk.

Személyes meggyőződésem, hogy ha néhány évtizeden belül nem létesítünk energiatermelő
fúziós reaktort, az emberiség nem juthat el a "szupercivilizációs" szintre. A népesség stagnál,
majd csökken, végül kihal. Másik lehetőség, hogy végül benépesítjük a Galaxist.




