
 

Atomenergetikai fogalomtár 
 
 

Aktív zóna: A reaktornak az a térfogata, melyben az üzemanyag 

található és a láncreakció végbemegy. 

Atomerőmű: Egy vagy több atomreaktor segítségével villamos energiát 

termelő üzem. Egyes atomerőművek az áram mellett hőenergiát is 

termelnek és értékesítenek (pl. házak fűtésére vagy ipari üzemek hő 

ellátására). 

Átrakógép: Nagy pontosságú, számítógéppel vezérelt berendezés, 

amellyel az üzemanyag-kazettákat kézi érintés nélkül lehet mozgatni 

egyik helyről a másikra. 

Blokk szimulátor: Számítógép által vezérelt eszköz, amelyet az 

atomerőművi blokk időbeli viselkedésének szimulálására használnak. A 

kezelőszemélyzet kiképzésében és továbbképzésében igen fontos szerepe 

van. 

Dúsítás: Az a bonyolult és energiaigényes folyamat, amelyben a 

természetes uránban igen kis hányadban (0,7 %) jelen lévő 235-ös 

tömegszámú uránizotóp részarányát megnöveljük. A legtöbb reaktortípus 

csak dúsított uránnal tud működni. 

Folyékony radioaktív hulladékok: A magenergia hasznosítása és 

egyéb, radioaktív anyagokkal folytatott tevékenységek (pl. radiokémiai 

laboratóriumi munkák) melléktermékeként keletkező, nem hasznosítható 

radioaktív folyadékok. 

Fűtőelemköteg, kazetta: Az uránpasztillákat tartalmazó fűtőelem 

pálcákat egy közös szerelvénybe, közös tokba (kazettába) fogják össze. 

Ilyen egységenként kezelik (mozgatják) az üzemanyagot. 

Hasadási termékek: Az elhasadó nehéz magból keletkezett, rendszerint 

két középnehéz mag (ún. hasadványmagok), ezek bomlástermékei, 

valamint a hasadáskor felszabaduló neutronok és más részecskék. 

Hasadóanyagok: Azok az anyagfajták, amelyeknek magjai hasadásra 

képesek. 



Kiégés: Az a folyamat, amikor a reaktor üzemanyagból a nagyszámú 

hasadás következtében fogy a 235-ös tömegszámú uránizotóp. Nem jelent 

kémiai égést. 

Konténment: Az atomreaktort és annak közvetlenül kapcsolódó részeit, 

rendszerelemeit magába záró nyomásálló, hermetikusan kialakított 

építmény, amelynek az a funkciója, hogy normál üzem, várható üzemi 

események és tervezési üzemzavarok esetén megakadályozza vagy 

korlátozza a radioaktív anyagok környezetbe jutását. Különböző tervezési 

koncepciójú konténmentek léteznek. Vannak vasbeton, feszített vasbeton, 

acél, egy- és kettősfalú, teljes vagy csökkentett nyomású konténmentek. 

A Paksi Atomerőmű konténmentje vasbeton doboz-szerkezet. 

Lassú neutron – gyors neutron: A hasadási folyamatban gyors 

neutronok keletkeznek. Ahhoz, hogy jobb hatásfokkal tudjanak új 

hasadásokat létrehozni, le kell őket lassítani. Ezt a lassítást a 

moderátorban való ütközések segítségével valósítjuk meg. (A paksi 

reaktorokban a moderátor közönséges víz.) Ne keverjük össze a 

neutronlassítás és a neutronelnyelés feladatát! Az utóbbit végzi a bór - 

bóracél, illetve bóroldat formájában.  

Magátalakulás: Egy nuklid átalakulása más nukliddá. 

Magenergia: Az atommag alkotó elemeit (nukleonok) összetartó energia. 

Magreakciókban vagy magátalakulásokban ennek az energiának egy 

részét lehet felszabadítani. 

Magfúzió (fúzió): Az energiatermelés egyik lehetséges módja, amelynek 

során könnyű magok épülnek össze nehezebb magokká, miközben energia 

szabadul fel. Ilyen folyamat adja a Nap és a hidrogénbomba energiáját is. 

Földi körülmények között szabályozott energiatermelő fúziós láncreakciót 

még nem sikerült huzamosabb ideig fenntartani. A megvalósított 

atomreaktorokban nem fúzió, hanem meghasadás (fisszió) zajlik! 

 

 

 



Maghasadás: A nehéz mag szétválása két kisebb atommagra. E folyamat 

általában neutronsugárzással, gamma-sugárzással, ritkábban töltött 

magtöredék kibocsátásával jár együtt. A maghasadást rendszerint a 

magba behatoló neutron idézi elő, de nagyon kis valószínűséggel spontán 

módon is bekövetkezhet. 

Moderátor: A hasadásból származó neutronok lassítására szolgáló anyag 

az atomreaktorokban. Lásd Lassú neutron – gyors neutron! 

Neutron: A protonnal közel megegyező (durván 1 ezrelékkel nagyobb) 

tömegű, elektromos töltéssel nem rendelkező részecske, az atommagnak 

a proton mellett másik alkotórésze. 

 

Nukleáris láncreakció: Olyan reakciósorozat, amelyben az egyes 

reakciók teremtik meg a további reakciók feltételeit. Az atomenergia 

termelésében döntő jelentőségű a hasadási láncreakció, amelynél a 

hasadásban keletkező neutronok hoznak létre további hasadásokat. 

Nukleáris üzemanyag: Hasadási láncreakció előállítására alkalmas 

anyag (rendszerint urán), amelyet megfelelő műszaki kialakítással 

atomreaktorok töltetéül használunk. 

Nuklid: Meghatározott proton- és neutronszámmal jellemzett mag neve. 

Nem más, mint egy kémiai elem egy meghatározott izotópjának a magja. 

Nyomottvizes reaktor: Olyan reaktor, amelynek a primer köri 

hűtőközege akkora nyomás alatt van, hogy abban a magas hőmérséklet 

ellenére (Pakson majdnem 300 ºC) nem forr a víz. 

Önfenntartó nukleáris láncreakció: Olyan nukleáris láncreakció, 

amelyben egy reakció által kiváltott újabb reakciók száma átlagosan 

eggyel egyenlő. Így a folyamat önmagát fenntartja. Az atomenergetika 

szempontjából döntő fontosságú az önfenntartó hasadási láncreakció. 

Primer kör: A reaktor és a hozzá csatlakozó hűtőhurkok közös neve. A 

benne lévő közeg általában erősen radioaktív, kikerülésének 

megakadályozása alapvető műszaki feladat. 

Proton: Elemi részecske, az atommag egyik alkotórésze. Elektromos 

töltése +1,60219x10-19 coulomb és nyugalmi tömege 1,67265x10-27 kg. 



Radioaktív hulladék: Az atomenergia hasznosításának vagy egyéb, 

nukleáris technikát alkalmazó eljárás (pl. nukleáris medicina, kutatás, 

ipari anyagvizsgálatok, stb.) tovább már nem hasznosítható radioaktív 

melléktermékei. 

Reaktor megszaladás: A reaktor teljesítményének szabályozatlan, 

exponenciális növekedése (üzemzavari/baleseti állapot). 

Szabályozó rúd: Neutronelnyelő anyagot, rendszerint bórt tartalmazó 

rúd (a paksi reaktoroknál kazetta), amit a reaktor aktív zónájába 

mélyebben vagy kevésbé betolva változtathatjuk a neutronok és ezzel a 

hasadások számát, így a reaktor által termelt energia mennyiségét. 

Természetes háttérsugárzás: A környezetünkben mindenütt jelen lévő, 

emberi tevékenységtől független ionizáló sugárzás. Legfőbb forrásai a 

földkéreg és a világűr. 

Természetes radioaktivitás: A természetben is előforduló radionuklidok 

radioaktivitása. 

Természetes urán: A természetben előforduló izotóp-összetételű urán. 

Döntő többsége 238-as tömegszámú uránizotóp, és csak 0,7 %-ban 

tartalmazza az atomenergetika szempontjából döntő fontosságú 235-ös 

tömegszámú uránizotópot. 

Üzemanyag-átrakás: A kiégett üzemanyag cseréje újra, valamint a 

részlegesen kiégett kazetták más pozícióba történő áthelyezése egy 

reaktorban. 

 


