
Az atomenergia általános története 
 
 

Az atommagban tárolt energia hasznosításának lehetősége a 20. század 

legjelentősebb tudományos felfedezései közé tartozik. Albert Einstein híres 

relativitáselméletének megfelelően az anyag építőelemeiben hatalmas 

energia potenciál rejtőzik. 

Az ionizáló sugárzás felfedezése Wilhelm Conrad Röntgen nevéhez 

fűződik, aki 1895-ben az otthoni laboratóriumában elvégzett kísérlet 

alkalmával fedezett fel egy rendkívül nagy áthatolóképességű sugárzást. 

Röntgen ezért a felfedezéséért megkapta a legelső fizikai Nobel-díjat. A 

radioaktivitást 1896-ban Henri Becquerel felfedezte fel véletlenül úgy, 

hogy elfeketedtek azok a röntgenezésnél használt fotografikus lemezek, 

amiket uránérc mellett tárolt.  

Ernest Rutherford 1902-ben Frederick Soddy-val közösen megfogalmazta 

a radioaktív bomlás elméletét, 1910-ben pedig kísérletek alapján 

kikövetkeztette az atommag, majd 1918-ban a proton létezését. 

Sir James Chadwick angol fizikus 1932-ben fedezte fel az atommag másik, 

addig ismeretlen alkotó részecskéjét, a neutront. A felfedezés nagy 

jelentőséggel bír, hiszen a neutron semleges töltésének köszönhetően 

képes áthatolni az atomok negatív töltésű elektronfelhőjén, illetve 

behatolni a pozitív töltésű protonokból álló atommagba. 

1939-ben Otto Hahn, Fritz Strassmann és Lise Meitner urán atommagok 

neutronokkal történő besugárzása során felfedezte az addig ismeretlen 

reakciót, a maghasadást. A maghasadás során az urán nagy tömegű 

atommagja jelentős mértékű energia felszabadulás kíséretében két 

közepes méretű atommagra és további neutronokra hasadt szét, 

megteremtve ezzel a láncreakció lehetőségét. Az energia legnagyobb 

része a szétrepülő hasadványok mozgási energiája, vagyis hő formájában 

szabadul fel. 

 



Az atomenergia kutatása és felhasználása a második világháború 

kitörésének következtében hadiipari célok megvalósítására irányult. 1942. 

december 2-án az olasz Enrico Fermi vezetésével (Szilárd Leó 

támogatásával) a chicagói egyetem stadionjának lelátója alatt a világon 

elsőként sikerült szabályozott láncreakciót elindítani (ez volt az 

atommáglya), egyelőre fegyvergyártás céljából.  

A békés célú atomenergia hasznosítását a legtöbben csupán 1953. 

december 8-tól eredeztetik, ekkor hangzott ugyanis el Eisenhower 

amerikai elnök „Atomok a békéért” című beszéde, amelyben javasolja a 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megalapítását, melynek fő feladata 

megadni a nukleáris energia békés célú felhasználásának lehetőségét az 

emberiség számára (villamosenergia-termelés, orvostudomány, 

mezőgazdaság).  

  

Forrás: http://www.mvmpaks2.hu/hu/Atomenergia/IsmeretetoAlap/Lapok/default.aspx 
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