
A maghasadás, a láncreakció és az aktív zóna 
 

  

Az atomreaktorban a víz hevítése a nukleáris láncreakcióból kinyert 

energiával történik. A nukleáris szó az atommagra utal, a nucleus latinul 

magot jelent. Az atommagok protonokból és neutronokból állnak. 

A proton pozitív, a neutron pedig semleges töltésű (töltéssel nem 

rendelkező) elemi részecske. Vannak olyan atommagok (jellemzően az 

olyan nagyobb atomok, mint az uráné), amelyek egy arra repülő szabad 

neutronnal ütközve könnyen instabillá válhatnak és szétszakadhatnak két 

hasadványra, miközben hatalmas energia szabadul fel. A nagy 

sebességgel szétrepülő hasadványok mozgási energiája ütközések során 

az üzemanyag többi részecskéjének is átadódik, ami makroszkopikus 

szinten hőként jelenik meg, ezt a hőt szállítja el a hűtőközeg. 

 

 

 

 

Ez a maghasadás, melynek során kb. 2-3 újabb neutron is elszabadul, és 

nagy sebességgel szétrepül. Ezek az ún. gyors neutronok megfelelő 

sebességre lelassítva lassú neutronokká válnak, amelyek újabb urán 

atommagokkal találkozhatnak, ezzel újabb hasadásokat váltva ki. Ez a 

láncreakció, amely a neutronok lassítása nélkül nem igazán megy végbe.  



 

  

Lassítás az ún. moderátorral (lassító közeg) történik, melynek szerepét 

általában ugyanaz a víz tölti be, amelyet a reaktorban felszabaduló hő 

elvonásának céljából használnak. A víz tehát kettős szerepű: a reaktor 

hűtőközege és a neutronok moderátora. 

A reaktor aktív zónájában a hasadóanyagot tartalmazó üzemanyagon és a 

moderátoron kívül a neutronok elnyelésére alkalmas anyagokat is 

alkalmazni kell, hogy a nukleáris láncreakció szabályozott körülmények 

között maradhasson. Ilyen anyag pl. a bór, melyet bórsav formájában a 

vízbe keverve, vagy bóracél szabályozó-rudak formájában a reaktorba 

engedve alkalmaznak.  

 

 



Az aktív zónában a hasadóanyag üzemanyag-kazettákba rendezve 

található. A kazetták pedig üzemanyagpálcákból épülnek fel. Ezek 

cirkónium cső burkolatok, amelyekben maga a hengeres UO2 kerámia 

pasztilla van. A kazettákon keresztül, az üzemanyagpálcák között áramlik 

át a hűtővíz, amelyet a pálcák, mint fűtőszálak melegítenek. A kampány 

végén az üzemanyag-kazetták egy részét eltávolítják. A bent maradó 

kazettákat új pozíciókba helyezik át, és friss kazettákat is elhelyeznek a 

zónában. Az eltávolított kiégett kazettákat, amelyek a további üzemelésre 

már nem képesek, a reaktortartály melletti pihentető medencébe helyezik. 

Itt még éveket töltenek, míg a legaktívabb és legnagyobb hőt termelő 

izotópok elbomlanak bennük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A reaktorok legelterjedtebb hasadóanyaga az urán. A természetben 

előforduló urán gyakorlatilag két izotópból áll: ezek az urán-235 és az 

urán-238. Mindkét izotóp atommagja 92 db protonból áll, az urán-238 

emellett 146 db, az urán-235 pedig 143 db neutront tartalmaz. A jelenleg 

villamos energiatermelés céljából alkalmazott termikus atomreaktorokban 

a hasadásra az urán-235 hasznosítható. Ez azonban a természetes 

uránnak kevesebb, mint 1%-át teszi ki, a maradék 99% urán-238, ezért a 

reaktorban használható üzemanyag előállításához az uránban a 235-ös  

izotópot dúsítani kell. 

 

 

 

 

Az akár 5%-os urán-235 tartalomig dúsított uránt jellemzően urán-dioxid 

(UO2) formájában tablettákba rendezik. A tablettákat fémburkolatú 

pálcákba helyezik, amelyeket kazettákba rendeznek. Ezekből az 

üzemanyag kazettákból áll a reaktor aktív zónája. 

 


