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Bevezetés
Amikor

Enrico

Fermi

Nobel-díjas

atomfizikust

megkérdezték,

hisz-e

a

földönkívüliekben, így válaszolt: ,, Már itt vannak közöttünk… magyaroknak hívják öket.”
Legendás tudásuk, zseniális fantáziájuk, egymás közt beszélt közös nyelvük miatt amerikai
tudós-körökben tréfásan marslakóknak nevezték azt az 50 magyar tudóst, akiknek a XX.
század legnagyobb felfedezéseit köszönheti a világ. Amerikai tanulmányok szerint a XX.
szászadot Budapesten készítették elő. Teller Ede is a marslakók közt volt.
Teller magáról azt vallotta, hogy ötéves kora óta csak a számok érdeklik. Az apja
mégis ellenezte, hogy matematikus válljon belőle, mert ebből nem lehet megélni. Tehát Teller
Edéből vegyészmérnök lett. Aztán pedig mégis a fizikával foglalkozott és feltalálta a
hidrogénbombát. Hogyan lett vegyészmérnökből fizikus, hogyan mentette meg a világot a
harmadik világháború kirobbanásától és miért lett belőle is marslakó, a munkánkból kiderül.
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1. Teller Ede élete
Teller Ede (Budapest, 1908. január 15. – Stanford, Kalifornia, 2003. szeptember 9.)
Zsidó származású, magyar-amerikai atomfizikus, aki élete jelentős részét az Amerikai
Egyesült Államokban élte le, és sikereit is főként ott érte el. Legismertebb a hidrogénbombakutatásokban való aktív részvétele, emiatt mint „a hidrogénbomba atyja” vált közismertté. Bár
zsidó családban nőtt fel, később agnosztikussá vált. Teller az Osztrák-Magyar Monarchiában
született, Budapesten. Apja Teller Miksa, jónevű ügyvéd volt, anyja, Deutsch Ilona művelt
asszony, jól zongorázott, jobban beszélt németül, mint magyarul, és tudott franciául,olaszul és
spanyolul. Teller azt vallja magáról, hogy ötéves korától egyetlen dologban volt otthonos: a
számokban. Elemi iskolai osztályait magániskolában végezte, majd a budapesti Trefort utcai
Gimnáziumban érettségizett.

Kép 1: Teller Ede 1958-ban a Lawrence Livermore National Laboratory igazgatójaként

Teller Edét zsidó származása miatt Magyarországon gimnáziumi évei során számos
sérelem érte, mégis szenvedélyes hazafi volt, akinek hazaszeretete nacionalizmusba hajlott,
aki szívesen és jól beszélte anyanyelvét, és aki előszeretettel használta a „magyar testvéreim“
és a „véreim“ kifejezést. 1925-ben beiratkozott a budapesti József Műegyetemre. Bár a
matematika érdekelte, apja kívánságának megfelelően vegyész szakon tanult, hasonlóan a
néhány évvel idősebb Wigner Jenőhöz és Neumann Jánoshoz. 1926 elejétől Németországban,
Karlsruhéban folytatta tanulmányait , ahol a kémia oktatást a német vegyipar támogatta.
1928-ban apja is belenyugodott abba, hogy érdeklődése nem a kémiához köti, ezért átment a
müncheni egyetemre, a fizika szakra. Itt érte egy villamosbaleset, melynek következtében
elvesztette jobb lábfejét. Az év őszén már Lipcsében tanult, ahol Werner Heisenberg volt a
professzora. Nála írta meg doktori értekezését az ionizált hidrogénmolekula gerjesztett
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állapotairól címmel, amit 1930-ban védett meg. Heisenberg nagyon mély hatást gyakorolt
Tellerre. Hitler uralomra jutása után, 1934-ben először Dániába ment, Niels Bohr
kutatócsoportjába. Még ebben az évben házasságot kötött Harkányi Augusztával. Teller 1935
augusztusában érkezett az Egyesült Államokba és 1941-ben az állampolgárságot is megkapta.
Teller egyike volt azoknak, akik azonnal felismerték annak veszélyét, hogy német
tudósok 1939-ben felfedezték az atommaghasadást. Az emiatti félelmet erősítette, hogy
tudták, a német nukleáris programot maga Heisenberg vezette. Teller részese annak az
akciónak, melyben Einsteint rávették egy Roosevelt elnöknek szóló figyelmeztető levél
írására. Így 1941-ben bekapcsolódott az amerikai Manhattan-tervbe, amelynek célja az
atombomba előállítása volt. 1960-ban a Lawrence Sugárzási Laboratórium igazgató, majd
1963-1966 között tanszékvezető volt. 1962 december 2-án vette át a Fermi-díjat Kennedy
elnöktől

“a kémiai fizika és magfizika területén elért eredmények a termonukleáris

kutatásban játszott vezető szerep és a nemzetbiztonságot erősítő erőfeszítéseinek
elismeréseként.” 1970-es években az amerikai kormány nukleáris fegyverkezési tanácsadója
lett. Teller ezekben az években szorgalmazta a fúziósenergia-kutatásokat, majd a nyolcvanas
években ő kezdeményezte a csillagháború néven ismertté vált rakétaelhárító-rendszer
kifejlesztését. A rendszerváltozás után először 1990-ben jött újra szülőhazájába, később
évente tett látogatást Magyarországon, rendszeresek rádió- és tv-interjúi, amelyekben sok
témakörben fejtette ki karakterisztikus véleményét. A Magyar Tudományos Akadémia 1990ben választotta tiszteleti tagjává. 1944. április 23-án Göncz Árpád köztársasági elnöktől
Magyar Köztársasági Érdemrendet vehetett át. 1944 júliusában Mátraderecskére látogatott,
hogy találkozzon az ottani iskolásokkal is. Fát ültetett Mátraderecskén és Balatonfüreden is. A
mátraderecskei fa előtt a márványtábla Teller alábbi versének egy részletét idézi:
Keresni, várni, semmit sem akarni,
Szeretni, vágyni, egyedül maradni.
Nézni a világot becsukott szemekkel,
Látni azt, amit még nem látott meg ember
Gyönyörködni titkos, mély harmóniákban,
Emlékezni arra, mit sohasem láttam.
Szeretni, imádni a szent tisztaságot,
A szelet, a felhőt, a havat, az álmot.
Tenni a helyeset, nem kis öröm pénzért,
Nem a túlvilági örök üdvösségért.
5

Tudni, hogy nincsen cél, tudni, hogy nincs Isten,
félni, hogy talán még igazság sincsen,
tudni: az ész rövid, az akarat gyenge,
hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre.
És makacs reménnyel mégis, mégis hinni,
hogy amit csinálok, az nem lehetetlen semmi.
És örülni, tudni a nagy megnyugvásnak,
A fájdalmat, örömet gyógyító halálnak.
1997-ben megkapta az akkor elsőként kiosztott Magyarság Hírnevéért kitüntetést. Az
Orbán-kormány idején az első Corvin-lánc birtokosok egyike lett. 2002-ben elvállalta a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nemzetközi tanácsadó testületének tiszteletbeli
elnöki tisztét. 2003 július 23-án George W. Bush amerikai elnök a legmagasabb amerikai
polgári kitüntetést, az Elnöki Szabadságérdemrendet adományozta neki. Teller Edét, akit az
egész világ a hidrogénbomba atyjának tekint, 2003 szeptember 10-én életének 95. évében
elhunyt Standfordban, Kaliforniában.1

Kép 2: Teller Ede és Hargittai István 1996-ban Stanfordban

„Óvakodjatok Werner von Brauntól és Teller Edétől”- mondta egyszer Eisenhower amerikai
elnök. A tudós elszántan dolgozott pusztító találmányain, befolyását felhasználva
megakadályozta a tesztrobbantások betiltását, kőkeményen támadta azokat a tudósokat, akik
az atomszennyeződés súlyos kockázataira figyelmeztettek. Mások azonban a tíz legismertebb

1

http://www.magyarvagyok.com/kultura/hiressegek/tudosok-feltalalok/495-Teller-Ede.html
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magyar származású tudós egyikét látják benne, a legzseniálisabb koponyaként tartják
számon.2
Hargittai István Széchenyi-díjas kémikus és tudománytörténész a 20. századi
tudósportré-könyveinek sorozatában szentelt már egy kötetet az amerikai szellemtörténetben
és a katonai-műszaki tudományban meghatározó szerepet játszott öt magyar „marslakónak“ ,
Kármán Tódornak, Wigner Jenőnek, Szilárd Leónak, Neumann Jánosnak és Teller Edének,
ám

utóbbi

ellentmondásos

egyénisége

egy

Kép 3: Hargittai I. Teller című könyve

önálló

életrajzi

műre

is

ihlette.3

Kép 4: Az öt világformáló marslakó

Teller Ede és Zeley László 1991-ben adták ki A biztonság bizonytalansága című közös
könyvüket, Budapesten.

2

3

http://www.hetek.hu/hatter/200908/teller_ede_aki_mindig_ezer_lepessel_elobbre_jart
http://ujszo.com/napilap/tudomany/2011/02/14/teller-ede-hos-volt-vagy-intrikus
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Kép 5: A biztonság bizonytalansága

Idézetek Teller Edétől:
„A tudásnak elvi határai nincsenek, és annak nem is szabad korlátokat szabni.“
„A tudomány, a technológia – ezt világosan és erősen akarom mondani – nem old meg
minden problémát. De tudomány és technológia nélkül semmiféle problémát nem lehet
megoldani.“
„Amit nem értünk, azt véletlennek nevezzük.“
„Ne félj, van fejed és van szíved. Ne félj. Én hiszek a fejemben és hiszek a szívemben, és
hiszem, hogy együtt tudnak működni.“
„Az olyan ember, aki nem ért a számítógéphez, a XXI. században analfabétának fog
számítani.“4


4

http://www.citatum.hu/szerzo/Teller_Ede

8

2. Telleer Ede mun
nkássága
2.1 Hid
drogénbomb
ba
N
Niels Bohr 1939-ben viszi
v
a hírt A
Amerikába, hogy a berlini Vilmoss Császár In
ntézetben
felfedezzték a maghhasadást. Idézet
I
Telleer Edétől egy rádióbesszélgetés soorán: ,,1939
9 nyarán
egyik kkonferenciánnkra Gamow
w meghívtaa Niels Boh
hrt. Ő hozta a nagy újsáágot, a mag
ghasadás
felfedezzését. Megllett a magy
yarázat, hoggy amikor Fermi az uránt
u
bombbázta neutro
onokkal,
miért taalált olyan sokféle rad
dioaktivitásst: ő nem nehezebb
n
ellemeket épíített föl, haanem az
uránmagg elhasadt, és sokféleképpen tuudott kettéh
hasadni, álttalában nem
m egészen egyenlő
darabokkra. Mindeggyik hasadváánynak mássféle radioak
ktivitása vo
olt. ”

Képp 6: Gerjeszteett maghasad
dás-egy lassíttott neutron egy
e urán-235
5 atommag hhasadását oko
ozza,
melyynek során két
k könnyebbb mag és háro
om szabad neeutron keletkkezik

E
Ettől fogvaa csak idő kérdése
k
vollt, hogy meegvalósuljon
n a nukleárris láncreak
kció, ami
Szilárd Leó rögesszméje voltt. Senki sem
m hitt nek
ki korábban
n, még a nneves Rutheerford is
holdkórrosnak tarttotta, ezértt a láncreeakció áltaala leírt fiizikai folyyamatára tiitkosított
szabadaalmat kért és
é kapott a brit
b Admiraalitástól 193
34-ben.5 Teller így em
mlékszik rá: „Szilárd
ezzel keezdte: „Amikor az urán
nmag elhassadt, talán egy
e neutron is kiszabaddult, talán kettő.
k
Ha
elég neuutron szabaddul ki, akko
or ezek a neeutronok újaabb uránatommagba m
mennek, és még
m több
neutronnt szabadítannak föl. Ilyeen módon lááncreakció jöhet
j
létre. Egy neutron
onból kettő, kettőből
négy, nnégyből nyyolc- isméteeld a dupláázódást tízszer, és máris
m
ezernéél járunk. Ismételd
I
ötvenszer, és az eggész urántöm
mb elhasadtt! Rövid idő
ő alatt annyii energiát szzabadíthat föl,
f hogy
milliószzor erősebb robbanást okoz, mintt azt kémiaii robbanószzer produkáálhatná.” Dee ez volt
az, am
mit Szilárd már régen
n tervezett . És mostt az urán hasadásábaan látta, hogy
h
ez
5

Bödők Z
Zsigmond: Noobel-díjas mag
gyarok, Wigneer Jenő 45-46., NAP Dunasszerdahely 20003
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megvalóósulhat. A kérdés az, vajon a haasadó mag valóban tov
vábbi neutrronokat hozz-e létre.
Néhányy héttel késsőbb Szilárd
d hívott tellefonon. Magyarul
M
beszélt és csaak annyit mondott:
m
„Megtalláltam a neutronokat
n
!” Már akkkor sejtetttem, hogy nem játszzadozhatom
m tovább
elméleteekkel.”

Kép 7:
7 Láncreakcció - egy maggreakció term
méke újabb magreakciót
m
vvált ki

A fizikusokk felismertéék, hogy a láncreakció
óval keletkeezett hatalm
mas energia iszonyú
pusztítáásra lesz képpes, és a leehetőség hoogy esetleg Hitler kezéébe kerüljönn ez a veszzedelmes
fegyverr, megfélem
mlített min
ndenkit és határozottt cselekvésre ösztönnözte a tu
udósokat.
Küzdeleem kezdődöött a láncreeakció megvvalósításánaak elsőségéért. Hogy aazt végül iss először
Amerikkában sikerrül beindíttani és a reaktorokb
ban ellenőrzötten műűködtetni, jelentős
mértékbben a magyyar emigrán
ns tudósokn ak is köszö
önhető: Szillárd Leónakk, Teller Ed
dének és
Wigner Jenőnek. A helyzet azonban
a
nem
m volt ilyen
n egyszerű. Amit a fizzkusok előrre láttak,
y fogalmuk sem volt.
arról a ppolitikusoknnak halvány
1939-ben Németország
N
g és a Szovvjetúnió elfoglalta Lengyelországgot. Szilárd
d Leó és
Wigner Jenő felkerreste Albertt Einsteint, aaki a relativ
vitás elmélettének megaalkotásával Amerika
A
Roosevelt ellnöknek,
egyik llegismertebbb tudósánaak számítottt, és felkéérték írjon levelet Ro
miszerinnt ebben az
a aggasztó
ó helyzetbeen az ameerikai korm
mány tegye meg a szzükséges
intézkeddéseket. Eztt a levelet végül
v
Szilárrd Leó írja meg
m és Telller Ede viszzi el őt Einssteinhez,
aki 19339. Auguszttus 2-án alláírja a levvelet, egy hónappal
h
a világháború
rú kitörése előtt. A
levélhezz Szilárd Leeó még egy memorandu
dumot is csaatolt saját neevével, ameelyben a lán
ncreakció
fizikai ffolyamatát és katonai alkalmazhaatóságának lehetőségétt írja le. Am
mikor Ném
metország
megtám
madta Lenggyelországo
ot, Roosevvelt elnök utasítást ad az atoomenergia-program
beindítáására. Beinddult a Man
nhattan- prooject fedőn
nevű titkos kutatási pr
program a nukleáris
n
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láncreakció6 megvalósításáért. Centruma Los Alamos lett.

A projekt vezetője Robert

Oppenheimer lett. A plutónium előállítása Hanfordban történt. Oak Ridge-ben urándúsító
üzemet hoztak létre. Roosevelt létrehozta az Uránium Bizottságot, amelybe a katonákon kívül
Enrico Fermit, Szilárd Leót, Teller Edét és Wigner Jenőt nevezi ki.
Még javában tart a háború és az atomenergia fenevadja is békésen szunnyad atomba
zárt ketrecében, amikor Teller már atomok egyesítésével kezd el foglalkozni. A láncreakció és
az atombomba megvalósítása azonban sürgetőbb feladat, ezért Los Alamosban Teller
kutatásait Oppenheimer leállítattja. Az új-mexikói Alamogordo mellett 1945. július 16-án
robbantották fel az első atombombát. Ez plutónium bomba volt, és azért döntöttek a kísérleti
robbantás mellett, mert a plutónium felrobbantásának sikeressége kevésbé volt biztos, mint az
uránbomba egyszerűbb technikája. „Élménybeszámoló” Teller Edétől, egy mára már
történelemmé vált pillanatról, az első atomrobbantásról:
„1945. július 16-án, a kora reggeli órákban magam is tagja voltam annak a csoportnak,
amely megfigyelhette a világ első atombombájának felrobbantását. Megfigyelőállomásunk
mintegy 20 mérföldnyire volt az alamogordói kísérleti teleptől. Azt mondták nekünk, hogy
feküdjünk le a homokba, fordítsuk el az arcunkat a robbanástól, és temessük fejünket a
karjaink alá. Senki nem volt hajlandó erre. El voltunk szánva, hogy szembe nézünk a
szörnyeteggel. Minthogy régi szokásom, hogy számolok a lehetetlennel is, ezúttal is óvatos
voltam. A hegesztők védőszemüvegén kívül, amivel elláttak bennünket, még egy sötét
szemüveget tettem fel. Arcomat bekentem napolajjal és a többieknek is adtam belőle. Vastag
kesztyűt húztam, és két kezemmel erősen arcomhoz szorítottam a védőszemüveget, kezeim
így oldalról is védelmet nyújtottak. A kísérletet egy sivatagi zápor miatt 90 perccel el kellett
halasztani, 5 óra 30 percre tűzték ki újra. Húsz perccel korábban megfigyelőállomásunkat
összekötötték a központi ellenőrző állomással. Megkezdődött a visszafelé számolás: ’ Mínusz
20 perc, 19, 18, 17… mínusz 30 másodperc, 25, 20, 15.’ Tíz másodperctől kezdve már
másodpercenként számoltunk: ’ kilenc… nyolc… hét… hat… öt…’ Azután csönd lett. Ez az
öt másodpercnyi csend olyan hosszúra nyúlt, hogy már azt hittem, nem sikerült a robbantás.
Már- már le akartam venni a védőszemüvegeimet. De azután az üvegen át láttam egy piciny,
gombostűfejnyi fényt. Csalódott voltam: ’ Ennyi lenne az egész? Ezért dolgoztunk ilyen
keményen?’ Egy pillanattal később eszembe jutott, hogy két réteg sötét üveg van a szemem
előtt. A gombostűfejnyi fény megnőtt, aztán elhalványodott. Jobb kezemet elhúztam az arcom
elől, hogy a fény jobban behatolhasson az üveg mögé. Olyan volt, mint amikor sötét szobában

6

Bödők Zsigmond, i.m., 46.
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elhúzzák a nehéz függönyöket és beáramlik a napsugár nyalábja. most már nem éreztem
csekélységnek.
Egy perc múlva elérkezett hozzánk a robbanás hangja és a légnyomás hulláma is. William H.
Lawrence, az ismert és képzett tudományos riporter ijedten kérdezte: ’Mi volt ez?’
Levettem mindkét sötét szemüvegemet, hogy megfigyelhessem a robbanás jellegzetes
gombaszerű felhőjét, amint felszáll az atmoszférába, megtorpan egy levegőrétegnél, majd
tovább emelkedik felfelé. Amikor a felhő már 40 000 lábnyira magasodott felettünk,
visszagyalogoltunk az autóbuszunkhoz. Valamennyien tudatában voltunk annak, hogy a
következő atomrobbantás már nem kísérlet lesz. A sivatagi szelek, amelyek különböző
magasságokban és eltérő irányban fújtak, a gomba alakú felhőt óriási kérdőjellé alakították
át.”
Az atombomba 1945-ös hirosimai és nagaszaki bevetését követő általános döbbenet
légkörében légkörében, morális okokból igen sok atomfizikus hátat fordított a fegyverekkel
kapcsolatos munkáknak, és elhagyták Los Alamost.
A termonukleáris fúzió további kutatására sem volt meg a politikai akarat. A helyzet
akkor változott meg alapvetően, amikor 1949-ben a Szovjetúnió végrehajtotta első kísérleti
atomrobbantását egy kazahsztáni kísérleti telepen. Az RDSZ–1 (amerikai kódneve: Joe–1)
bomba a Fat Man másolata volt, a terveket szovjet, illetve velük együttműködő amerikai
kémek juttatták el a Szovjetuniónak. Ezzel megindult a hidegháborús fegyverkezési verseny.7
Truman elnök ezek után elrendeli a termonukleáris kutatások folytatását és a hidrogénbomba
kifejlesztését. Los Alamosban immáron Teller Ede vezetésével indul meg újra a kutatómunka.
Kezdetben a feltételek azonban összehasonlíthatatlanul rosszabbak voltak a korábbiaknál,
ugyanis a második világháború idején együttműködő nagyszerű fizikusokból álló csapat
szétszéledt és új emberekből kellett összeállítani a kutatócsoportot.
Gamow és Teller munkásságának eredményeként elméletileg már tudott dolog volt,
hogy ha két könnyű atommag egyesül egy nagyobb atommaggá, igen nagy mennyiségű
energia szabadul fel. Az ún. magfúzió természetesen nem emberi találmány: hosszú milliárd
évek óta a világegyetem legfőbb energiaforrása. A csillagok, így a Nap központjában adottak
azok a feltételek (nagy nyomás, magas hőmérséklet), amelyek között az ilyen típusú
magreakciók végbemennek és energiát termelnek. A magas hőmérsékletre és a nagy
nyomásra pedig azért van szükség, mert az ütköző atommagok csak így tudják legyőzni a
közöttük fellépő elektromos taszítóerőt. A Földön egyetlen ilyen hely van, ahol ilyen

7

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nukle%C3%A1ris_fegyver
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viszonyyok előforduulnak, éspedig az atom
mrobbanás közvetlen
k
közelében.
k
SStanislaw Ulam
U
azt
javasoltta, hogy azz atombom
mba mechannikus lökésshullámát használják
h
fel a fúzió
ós töltet
sűrítésére és a robbbanás létreh
hozására. T
Teller inkáb
bb az atomb
bomba robbbanásából származó
sugárzáást ajánlottaa a sűrítésh
hez és a fúúziós folyaamat beindíításához. E két elgon
ndolásból
ötvöződdött megolddás, a kétfo
okozatú beroobbantás Teller-Ulam
T
meretes, s
konfiguráccióként ism
ennek aalapján valósult meg a hidrogénbom
h
mba.
A hidrogénbombát (v
vagy ahogyyan neveziik, a H-bom
mbát) úgy készítik, hogy
h
az
mbát alacsoony rendszzámú anyagg rétegével veszik körrül, és amikkor az atom
mbomba
atombom
felrobbaan, teljesülnnek azok a feltételek,, amelyek a könnyű atommagok
a
k egyesüléséhez, és
ezáltal a még nagyyobb nukleááris fúziós eenergia felsszabadításáh
hoz szükséggesek. Ez a reakció,
melynekk megvalóssítását elsőssorban hadáászati szemp
pontok öszttönözték, órriási távlato
okat nyit
az embeeriség energgiaellátása szempontjáb
s
ból.

Kép
K 8: A hidrrogénbomba elvi felépítése

1 - indíttó (egyfázissú) atombom
mba
2 - fúzissós anyag (ddeutérium, trícium)
t
3 - 238--as tömegszzámú uránbó
ól készült küülső köpeny
y
4 - külsőő bombaköppeny
A Los Alam
mosban létrrehozott elsső robbanóttöltettel a Greenhouse
G
fedőnevű akcióban
a
1951. m
májusában hajtották
h
véégre az elsőő kísérleti atomrobbant
a
tást a Csenndes-óceán Enwitok
szigeténn. A kísérlet sikerült. Az emberrek ellopták
k a tüzet az égből. E
Ettől a dáttumtól a
tengerésszeti térképpeken egy szigetet
s
máár sohasem rajzolnak be
b többé, m
mert eltűnt,, viszont
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ettől a ddátumtól szzámíthatjuk az emberisség atomko
orszakba lép
pését. Olyann hatalom került
k
az
ember kkezébe, ameellyel elpuszztíthatja, de fel is emelh
heti önmagáát. 8

Kép 9:
9 Az első sikkeres kísérlett Enwitok szzigetén

2.2 B.E.T. egyenleet
T
Teller Edét az egész világ a hidroogénbomba atyjának teekinti, azonbban számoss fizikaikémiai felfedezés is
i fűződik a nevéhez. Ilyen példáául a B.E.T.- Brunauerr - Emmett - Teller
egyenleet. Brunaueer, Emmett és Teller (B
BET) számo
os modellt fejlesztettekk ki a gázok
k szilárd
felületenn történő adszorpciójjára (felüleeti elnyeléssére). A modellek
m
töb
öbbrétegű homogén
h
felületekkre voltak érvényesek
k. A feltevéések alátámasztották a következő BET izoteermiákat:
- A gázzok sima, egyenletes
e
szilárd
s
felüületen történ
nő adszorpcciója során a gáz és a szilárd
felület közötti van
v
der Waals
W
erőők hatásárra egyenletes hőmérrséklet keletkezik.
- Az aadszorpcióbban részt vevő moleekulák közzött más kölcsönhatá
k
ás nem jö
ön létre.
- Miutánn a szilárd felületet résszben beborrították az adszorpciób
a
ban részt vevvő gázmoleekulák, a
fennmarradó gáz eggyaránt képees elnyelődnni a maradék szabad felületen.

Kép 100: A B.E.T. egyenlet
e

8

Bödők Z
Zsigmond, i.m
m., 104-105
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A jelek jelentései:
- Ca: a rrétegeket elllepő gáz sűrrűsége (konncentrációjaa)
- Kb: addszorpciós téényező
- qm: maaximális terrhelés
A kísérlletekből a következőke
k
et lehet levoonni:


A
Az adszorpcióban részzt vevő moleekulák akad
dályoztatva lesznek.



A
Az adszorpció energiájja minden rrétegben meegegyezik azz első rétegg energiájával.



Ú
Újabb réteggek keletkezzhetnek, mieelőtt egy másik elkészü
ülne.

Fontos megjegyezzni, hogy számos
s
ritkka adszorpcciós izoterm
mia is jól illeszkedik a BET
egyenleethez.9

Kép 11: A B.E.T. egyennlettel kiszám
mított adszorrpciós görbe

2.3 Telller-effektuss
1944. szepptember 26
6-án indultt el az első
e
nagyobb teljesítm
tményű, pllutónium
termeléssére alkalm
mas reaktor, Hanfordbaan. Itt a hűtésről is gon
ndoskodni kkellett. A reeaktort a
zónán kkeresztül 5 m3/sec térffogatáramm
mal átfolyó víz hűtötte.. A moderáátor - a neu
utronokat
lassító aanyag - szeerepét természetesen ggrafit játszo
otta. A graffit tömege 11200 tonnaa volt. A
reaktorbban 200 toonna fémuráán hasadóaanyag volt a töltet. A reaktor M
MW teljesíttményen
üzemeltt és körülbeelül egy hón
nap alatt 6 kg plutónium
mot termelt.
A
Az első hannfordi plutó
óniumtermellő reaktor in
ndításakor találkoztak
t
a kutatók először
e
a
xenonleengés folyamatával. Ez első indíítás után nééhány óráv
val váratlanu
nul magától leállt a
reaktor. Másnap beeavatkozás nélkül újraaindult, majjd néhány óra
ó után újrra leállt. A váratlan
viselkeddés komolyy fejtörést okozott a kuutatóknak, de
d Wheeler megtaláltaa a magyaráázatot. A

9

http://w
www.feltalaloink.hu/tudoso
ok/tellerede/hhtml/teledetaal1.htm
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hasadássok során viszonylag
v
nagy
n
hozamm
mmal keletkeezik a 135I izotóp.
i
Ami
mikor tehát a reaktort
beindítják, egyenleetes ütembeen 135I izootópok kelettkeznek. Mivel
M
a 135II több órás felezési
Xe-ná, néháány óra alattt felhalhalm
mozódik a reaktorban. E
nban már
idővel bbomlik 135X
Ekkor azon
gyors üütemben terrmelődik a 135Xe is. Ha nem av
vatkoznak közbe,
k
akkoor a 135Xee magok
felhabzssolják a neuutronok egy
y részét, amiinek követk
keztében leááll a reaktor.. Ha beavattkozással
megakaadályozzák a reaktor leeállását, akkkor kintebb
b kell húzni a szabályoozó rudakat, hogy a
reaktor a felhalm
mozódott 13
35Xe magookkal együ
ütt is kritik
kus maradj
djon. Minéll kisebb
ményen üzem
mel egy reaaktor, a lenggés mértéke annál jelen
ntősebb.
teljesítm

Kép 12: A H
Hanford-N reeaktor zónájaa

A második világháború
ú után létrehhozták az USA-ben
U
a Reaktorbizttonsági Bizottságot,
amelyneek Teller Ede
E lett az első
e
elnökee. Teller a következő
k
biztonsági
b
ffilozófiát kö
övette: a
nem nukkleáris iparbban bevett szokás, hoggy az új tech
hnológiákatt nagyon gyyorsan alkallmazzák.
A műköödés közbeen felmerülő
ő problémáákat aztán "menet
"
közzben" kivizssgálják, orv
vosolják.
Teller szerint ez a gyakorlat
g
a nukleáris ipparban nem
m követhető, tekintettel arra, hogy nagyobb
n
radioakttivitás kiboocsátással járó balesett túl nagy kockázatott jelent. A Reaktorbiiztonsági
Tanács ennek értellmében márr az engedéélyezésre beenyújtott reeaktortervekknél megvizzsgálta a
lehetségges legsúlyoosabb baleset következzményeit, és több konsstrukciót vi sszautasítotttak még
azok meegépülése előtt.
e
Épp ezzért szakmaii körökben Telleréket a ”reaktorelllenzők”gún
nynévvel
illették. Sőt ennél is
i tovább mentek.
m
Meggvizsgálták a már műkö
ödő hanforddi plutónium
mtermelő
reaktorookat, és súlyyos biztonsáági problém
mákat fedezttek fel.
A grafit mooderálású és
é vízhűtésűű reaktorok üregtényezzője pozitívv - állapítottták meg
Tellerékk. Ez azt jellenti, hogy amennyibeen elforr a hűtőközeg
h
egy
e része, aaz növeli a rendszer
reaktivitását

-

a
ami

olyan
n,

mintha

kintebb

húzták

volna
v

a

sszabályozó--rudakat.

Vagyis ha egy vééletlen ingaadozás soráán túlhevül a reaktor egy része és elforr a víz, a
reaktivitás automaatikusan meegnő, ami a reaktor továbbhevü
t
ülését okozzza. A két egymást
16

