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A látogatóközpont 
elérhetősége:

telefon: 75/508-833, 75/507-432
e-mail: uzemlatogatas@npp.hu
GPS-koordináták:
+46° 34’ 27.12; +18° 51’ 13.54

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 
8.00-15.00

szombaton 
9.00-13.00

Jöjjön el, nézze meg, 
értse meg!

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

cím: 7031 Paks, Pf. 71, hrsz. 8803/17
központi telefon és fax: 
06-75-505-000; 1/355-1332
weboldal címe: www.atomeromu.hu
Facebook-profil: 
www.facebook.com/paksiatomeromu

Maghasadás és láncreakció



A természetes urán 99,3%-a 
238-as, 0,7%-a pedig 235-ös izo-
tóp. Az 238U csak igen ritkán ha-
sad, az 235U hasadása gyakorlati 
szempontból sokkal jelentősebb: 
ezt a magreakciót használja ki a 
ma működő atomreaktorok dön-
tő többsége.

Ha a periódusos rendszer vé-
gén lévő nagy tömegszámú 
hasadóképes elem – a paksi re-
aktoroknál az 235U – atommagját 
megfelelő energiájú neutron ta-
lálja el, az gerjesztett állapotba 
kerül, alakja megnyúlik, majd két 
középnehéz atommagra hasad 
szét. Ezt a jelenséget maghasa-
dásnak nevezzük. A hasadás pil-
lanatában a felszabaduló energia 
mellett 2-3 szabad neutron is 
keletkezik, amelyek energiájuk 
csökkentése után újabb hasításra 
képesek.

A maghasadáskor felszabaduló 
energia döntő részben a szét-
hasadó atommag darabjainak 
(hasadási termékek) mozgási 
energiájaként, illetve elektro-
mágneses sugárzás formájában 
jelenik meg. A hasadványok na-
gyon rövid távon lefékeződnek, 
és az őket körülvevő közeget, 
esetünkben a reaktorban cirkulá-
ló vizet az átadott energiájukkal 
melegítik, tehát a mozgási ener-
gia hőenergiává alakul át.

 
A láncreakció
A láncreakció alapgondolata az, 
hogy az 235U magok hasadása so-
rán keletkező neutronok végzik a 
további 235U magok elhasítását, 
így a folyamat önfenntartóvá vá-
lik. A nukleáris láncreakció gon-
dolatát először Szilárd Leó ve-
tette fel, elképzelését 1936-ban 
szabadalmaztatta. Az 235U hasa-
dásakor a magból nagy energiá-
jú neutronok lépnek ki, amelyek 
csak igen kis valószínűséggel 
hoznak létre újabb maghasadást. 
Ezért a gyors neutronokat neut-
ronlassító közegek (moderáto-
rok) segítségével annyira le kell 
lassítani, hogy azok nagy való-
színűséggel hozzanak létre újabb 
hasítást. Moderátorként hidro-
gén (H

2
O, könnyűvíz formában), 

nehézhidrogén (D
2
O, nehézvíz 

formában), szén (C, grafit formá-
ban) és berillium (Be) alkalmaz-
ható. Ezek közül a víz a legelter-
jedtebb moderátor. 

Kis mennyiségű hasadóanyag 
esetén a hasadások során ke-
letkező neutronoknak igen nagy 
hányada kiszökik az anyagból 
anélkül, hogy hasadást okozna. 

A maghasadás
Fermi és munkatársai az atomok 
neutronnal történő besugárzása 
során jutottak el a mesterséges 
radioaktív elemekhez (az izotó-
pokhoz) és a transzuránokhoz 
(az uránnál nagyobb rendszámú 
elemek) a béta-bomlás (a radio-
aktív elemek bomlásának egyik 
fajtája) vizsgálata során. Fermi 
és Pontecorvo fedezték fel a ne-
utronok lassításának módszerét 
kísérleteik közben. 

Fermi 1938-ban elnyerte a fizikai 
Nobel-díjat neutron-besugárzással 
létrehozott új radioaktív elemek 
létezésének kimutatásáért, és a 
lassú neutronok által indukált mag-
reakciók ehhez kapcsolódó felfede-
zéséért.  A „maghasadás” elneve-
zés valójában Lise Meitnertől ered, 
aki elméleti magyarázatot adott az 
első maghasadásra, amelyet kollé-
gája, Otto Hahn hozott létre 1938-
ban munkatársa, Fritz Strassmann 
segítségével. 

Növelve a mennyiséget, a ha-
sadást okozó neutronok száma 
eléri az önfenntartó láncreakci-
óhoz szükséges értéket. A Pak-
si Atomerőműben alkalmazott 
üzemanyag-kazettákból tiszta 
vízben legalább 7 darab kell az ön-
fenntartó láncreakcióhoz; ezek-
nek elrendezése megegyezik a 
reaktorbeli formával.  A teljesen 
feltöltött reaktorban 349 darab 
üzemanyag-kazetta van, melyek-
nek urándioxid-töltete összesen 
kb. 44,4 tonna. Egy üzemanyag-
kazetta 127,2 kg urán-dioxidot tar-
talmaz.
 
A neutronok számát a reaktorban 
szabályozni kell, hiszen ettől függ 
a létrejövő maghasadások száma, 
és így a felszabaduló energia is. 
A láncreakció szabályozásához 
neutronelnyelő anyagokat (kad-
mium és bór) alkalmaznak. A ne-
utronelnyelő anyagot tartalmazó 

bóracél szabályozórudakat, a me-
lyekből a Paksi Atomerőműben 
reaktoronként 37 darab találha-
tó, a hasadóanyag közé lehet en-
gedni, illetve kihúzni, így szabá-
lyozva a maghasadást létrehozó 
neutronok számát. A reaktorban 
felszabaduló energia csökkenté-
séhez a reaktor aktív zónájába 
kell tolni a szabályozórudakat, hi-
szen azok elnyelik az épp hasítani 
készülő neutronok egy részét, így 
csökken az elhasított urán atom-
magok száma, következésképpen 
csökken a reaktor teljesítménye. 
A teljesítmény növeléséhez több 
neutronra van szükség, vagyis 
kijjebb kell húzni a neutronelnye-
lő rudakat. A szabályozórudak fő-
leg a rövid időn belüli beavatko-
záshoz és a reaktor leállításához 
szükségesek. 
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