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Az emberiség egyik legnagyobb kihívása, miképpen tudja a jelenlegi, alapvetően
karbon-alapú energiatermelését nagy mértékben karbon-semlegessé alakítani úgy, hogy
közben a fejlett- és fejlődő világ növekvő energiaéhségét is kielégítse.
Az egyik, jól ismert és kiforrott szén-semleges energiatermelési mód a hasadáson
alapuló nukleáris energia termelés. Az atomerőművekkel szembeni egyik jogos kifogás,
hogy a termelt radioaktív hulladék a jelenlegi gyakorlatban hosszú idejű tárolást
igényel. A leghosszabb felezési idejű izotópok, a minor aktinidák esetén több százezer
évet kellene várni, míg az aktivitásuk a természetes urán szintjére esik vissza. Más
szóval, több százezer évre kell tárolókat tervezni. A jelenlegi földi életben ezzel szemben
csak olyan, ember által létrehozott építmények ismertek, azaz maradtak fenn, melyek
kora legfeljebb néhány ezer év.
A transzmutációs eljárás kapcsán neutron besugárzás segítségével a hosszú felezési
idejű izotópok olyan bomlástermékekké alakíthatók át, melyek felezési ideje jelentősen
rövidebb. Azaz, a nagy aktivitású nukleáris hulladék tárolókat legfeljebb néhány száz
évre kellene tervezni, jelentősen rövidebb időtartamra, mint amióta például a Diósgyőri
Vár létezik.
A transzmutációs eljárás egyik szükséges eleme a megfelelő méretű és mértékű
szabályozott neutron előállítása. Az eddig ismert, lineáris gyorsítókon alapuló
eljárásokkal szemben a lézeres gyorsításon alapulva elméletileg jelentősen nagyobb
hatásfokkal lehetne neutronokat kelteni.
A magyar kormány úgy döntött, hogy a transzmutációhoz szükséges lézeres
neutron forrás kifejlesztését, mint nemzeti kutatási programot három évre, összesen 3,6
milliárd forinttal támogatja, és megbízza a Szegedi Tudományegyetemet, hogy a projekt
sikeres megvalósítása érdekében egy nemzetközi konzorcium munkáját koordinálja. A
három intézmény - a párizsi Ecole Politechnique amelynek professzora a Nobel-díjas
Gerard Mourou, a kaliforniai székhelyű TAE vállalat, amelynek tudományos igazgatója
Toshiki Tajima professzor és a Szegedi Tudományegyetem - által 2019. április 5-én
aláírt együttműködési szándéknyilatkozat célja, hogy biztosítsa a kereteket ahhoz, hogy
a három intézmény – további együttműködő partnereket is bevonva – a projektet
sikeresen megvalósítsa.
Az előadásban az előzmények bemutatása mellett a lézeres neutronforrás
kifejlesztésének tudományos programját is ismertetjük.

