
A csernobili balesetről
Hány halálos áldozata volt a 

csernobili balesetnek?

közvetlen: 56

47 a helyszínen dolgozó munkás 
+ 9 pajzsmirigyrák

közvetett:

statisztikai elemzések szerint kb. 4000 lesz

Maghasadás:

egy atommag két részre szakadása neutron hatására
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A maghasadás felhasználása:

 szabályozatlan láncreakció: nagy robbanás, első 
generációs atomfegyverek

 szabályozott láncreakció: atomreaktorok

 I. nagy probléma: a 235U csak a természetes urán 0,7 %-
a, dúsítani kell

 a 239Pu, 241Pu szintén hasadóképes nem fordulnak elő 
a természetben, atomreaktorokban előállíthatók

 II. nagy probléma: a maghasadás termékei között sok a 
hosszú élettartamú radioaktív izotóp (nukleáris hulladék) 

 Oklo-jelenség: természetes atomreaktor Gabonban, 
Oklo közelében

Atomreaktor
1. Hasadóanyag 2. Moderátor

3. Hűtőközeg 4. Szabályozó rudak

Polgári balesetek

IAEA: International Atomic Energy Agency

atomreaktorok tervezése: új mérnöki hozzáállás

balesetek: szigorú és nyilvános kivizsgálás

balesetek: minősítés hétfokozatú skálán

AMI NINCS

atomrobbanás atomerőműben

Első atomrobbantás: 1945. július 16.

Alamogordo, Új-Mexikó,  "Trinity Site"

fizikai képtelenség

első atomreaktor: 1942. december 2.

Enrico Fermi és Szilárd Leó, University of Chicago 

2,708,656-es USA szabadalom
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Csernobil
1986. április 26.: minden idők legnagyobb polgári 
nukleáris balesete

az első polgári nukleáris baleset, amely halálos 
áldozatokat követelt (még egy van: Tokaimura, Japán)

RBMK: nagy teljesíményű vízforraló csatornarendszerű 
reaktortípus, 3,2 GW teljesítmény (17  17  10 m)

1700 darab 0,25  0,25  3,50 m grafitoszlop (2500 t C)

180 tonna 1,8 %-ra dúsított U

nyomás: 6,5 bar (víz fp.: 280 ºC)

211 kontrollrúd

Csernobil

3 m vastag vasbeton fal

hűtés: 10000 l víz másodpercenként, gőz előállítása

gőzturbina: 1 GW elektromos áram

Csernobil:  hat reaktor terve, összesen 6 GW

a világ legnagyobb erőműve

Csernobil
ismert probléma a reaktorral I.

hirtelen áramkimaradás esetén is fenn kell tartani a 
hűtővízáramlást   Diesel-motorok, amelyek lassan 
pörögnek fel

kb. 1 perc kritikus idő hűtés nélküli lehetősége

ismert probléma a reaktorral II.

a kontrollrudak alja és teteje grafit, ezért betoláskor (18-
20 s) a reaktivitás átmenetileg növekszik.... (a csernobili 
operátorok nem tudtak erről)

RBMK reaktortulajdonság

a hűtőanyag elvesztése jelentősen fokozza a reaktor 
működését
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Csernobil
1986. április 25. (péntek)

01:00 előre tervezett karbantartási reaktorleállítás 
kezdete, teljesítménycsökkentés

13:00 teljesítmény: 1,6 GW

14:00 az áramelosztó-központ azt kéri, hogy ne 
csökkentsék tovább a teljesítményt 

23:10 a reaktor lekapcsolható a hálózatról

egyidejűleg: kísérlet az első ismert probléma 
elhárításának próbájára   a reaktorteljesítmény 
hajtja a szivattyúkat

Csernobil

1940 óta ismert reaktorjelenség:

kicsi teljesítményű működés esetén 135Xe-mérgezés

Alexej Akimov és Leonyid Toptunov operátorok

Anatolij Diatlov mérnök

április 26. Nagyszombat a görögkeleti naptár szerint    
 az erőműszemélyzet létszáma minimális

00:28 további teljesítménycsökkentés 0,7 GW-ig

a hűtővíz-keringetés sebessége a megengedett maximum 
fölött, váratlan teljesítménycsökkenés 0,03 GW-ra

Csernobil

01:07  Diatlov utasítására a kontrollrudak kiemelése az 
engedélyezett legfelső pozíció fölé

hűtővíz keringetési sebességének csökkentése

szabályzat: ilyen esetben 1 nap várakozás, nem szabad 
a reaktort 0,7 GW alatt üzemeltetni

01:22  utolsó regisztrált teljesítményadat: 0,2 GW

01:23:04  a kísérlet kezdete, a vészleállító SCRAM 
automatika kikapcsolása, a vízszivattyúk 
áramellátásának megszüntetése

Csernobil

01:23:43  a reaktorteljesítmény másodpercenként 
duplázódik

01:23:47 a reaktorteljesítmény 30 GW, az uránrudak 
megolvadása, a kontrollrúdüregek deformálódása, a 
kontrollrudak elakadása

01:23:40 reaktorteljesítmény 0,32 GW, Akimov 
megnyomja a vészleállítás gombját, a kontrollrudak 
elindulnak lefelé

01:23:49  termikus robbanás, a reaktorfedél kinyílása

01:24:00 Zr + 2 H2O  ZrO2 + 2 H2

C + H2O  CO + H2 kémiai robbanás

01:23:39  2,5-es, gyenge földrengés műszeres 
érzékelése Csernobil közelében

Csernobil
levegő a reaktorban, grafittűz (10 napon át)

radioaktív hasadási termékek a környezetbe

85Kr, 135Xe, 133Cs, 134Cs, 137Cs, 131I 

Akimov tud a robbanásokról, de a reaktort épnek tartja 
(kicsi méréshatárú vagy elromlott/hozzáférhetetlen 
sugárzásdetektorok)  folyamatos tűzoltási munkák

04:30 egy doziméter mutatja a tényleges, nagy 
sugárzásszintet

05:00 a reaktoron kívüli tüzek eloltása

Csernobil

du. 6 h:  értesítés Rizskov szovjet miniszterelnöknek

április 27., 11 h: kormánybizottság

harmadik robbanás veszélye:

az oltáshoz használt víz a reaktor alá került, a 
korábbiaknál nagyobb termikus robbanás lehetősége 
(reaktor: 3000 ºC)

elhárítás: a víz eltávolítása emberi beavatkozással

április 28., reggel: svéd Fosmark atomerőmű (1600 km)

radioaktív szennyezés a belépő dolgozókon
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19-34 évesek

15-18 évesek

0-14 évesek

Pajzsmirigyrák Fehéroroszországban
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