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Franciaországi tanu lmányutam és a nyugat i világ urántermelése 
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A Nemzetközi Atomerő Bizottság ösztöndíjasaként mintegy hat hónapon át tanul
mányoztam a franciaországi uránkutatás ércföldtani, bányászati vonatkozásait és mind
azon laboratóriumi vizsgálati módszereket, melyeket a „sugárzó és nem sugárzó ásványok" 
vizsgálata terén alkalmaznak. Működésében megtekinthettem háron (Bessines, Forez, 
L'Escarpier) uránércdúsító üzemet, a Brouchet-melletti ,,uránkohót", valamint egyik 
legnagyobb atomkutató telepet és berendezéseit Saclay-ban. Helyszíni bejárások során 
megismerhettem a francia U-telepek ásványtani, ércföldtani és geokémiai vonatkozásait, 
s a hazai gyűjteményeink részére hasznos és szép összehasonlító anyagot gyűjtöttem. 
Franciaország uránban leggazdagabb területei a Vendée, Limousin (Massif Central), 
Forez és Morván, melyek G e o f f r o y-S а г с i a szerint epihidrotermális jelleggel mag
más eredetűek. Üledékes feldúsulások főleg a Vogézek, Hérault (M. Central Dél), Var 
völgye (fr. Alpok) és a Pireneusok egyes pontjain mutatkoznak. A primer U-telepek bejá
rása során alkalmam volt az irodalomban még kevéssé tanulmányozott olyan urángene
tikai-geokémiai összefüggéseket felismerni, melyek bizonyító értékű adatokat szolgál
tattak a hidrotermális uránércképződés menetére és mechanizmusára. Megemlíthető még, 
hogy Franciaország első uránkarbonátos ásványának, a liebigitnek felfedezése, vizsgálata 
és leírása munkálataim egyik kis epizódja volt. 

Franciaország gyakorlatilag is számbajöhető uránkészlete és bányászata állami 
irányítás alatt áll, de Bretagne, Cantal, Corréz stb. egyes (lokális) feldúsulású érctelepeit 
magánvállalatok művelik, az érc azonban nem exportálható, hanem az államnak kell 
meghatározott áron átadni. 

A sugárzóanyagok, elsősorban az urán, Földünk egyik legfontosabb elemévé fejlő
dött, és kutatása az olajkutatások intenzitását is messzemenően túllépte. Termelésének 
ugrásszerű növekedését elsősorban nem a hasznosítható energia kinyerése és a tudomá
nyos kutatások igénye, hanem a katonai célkitűzések irányvonala szabta meg. Békés cé
lokra, elsősorban energiaforrásul való felhasználását igen sok tényező késlelteti és hátrál
tatja. 

Franciaország uránérctermelési adatai mellett érdemes összefüggő táblázatban 
szemléltetni a többi nyugati kapitalista ország urántermelésére és készletére vonatkozó 
adatokat, amiből világosan kitűnik az aránylag rövid idő alatt megtett hatalmas fejlődés, 
mely egyben előreveti az urán felhasználásának csökkenő, „hanyatló korszakát" is. 

A táblázat adatai csupán a termelés méreteit jelzik, és nem fejezik ki a szükséglet 
nagyságát, melyet az alábbi tényezők szabnak meg: 

1. stratégiai célokat szolgáló igény. 
2. tudományos kutatásokat szolgáló igény. 
3. energiát szolgáltató berendezések üzemeltetésére vonatkozó szükséglet. 
4. tengeri járműveket atomenergiával ellátó uránszükséglet. 
1. A legutóbbi időkig az urántermelés túlnyomó részét katonai célok emésztették 

fel. A termonukleáris fegyverek előállításával a jelek szerint nem jelentkezik további 
uránigény, így az e célokra előirányzott fémurán mennyisége évi 11 000 t-nál (USA) 
feltehetőleg (?) nem több, amely a világ évi fémurántermelésének mintegy 70—80%-át 
jelenti. 

* E lőad t a a Magyar Fö ld tan i Társula t 1961 .1 . 19-i klubestén 
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Franciaország" U-termelésinek összehasonlító táblázata 

Ércterületek Dúsító üzem 
Év i kapaci tás Közepes Ércterületek Dúsító üzem 

t/érc t/U-fém összetétel 

Vendée: 
a) Iy 'Escarpier 
b) L a Commenderie 
c) Chapelle 

Largeau, stb. 
Crouzille: 

Margnac, Sagnes, 
F a n a y , Brugaud 

Forez: 
Bois—Noiri 
telepek 

Morván: 
Gru ry 

L'Éscarpier 

Bessines 

Bois —Noir 

Gueugnon 

300 000 

600 000 

180 000 

30 000 

300 

750 

330 

200 

0 , 1 % 

0,125% 

0,185% 

0,6% 

1 110 000 1 580 

* A felsorolás nem tar ta lmazza a magánvállalatok és az afrikai gyarmatok termelő üzemeinek 
ada ta i t , a m i összesen 200 — 300 t/évi fémuránt jelent. 

A fémurán termelésének összesítése a kapitalista országokban ! tonnában 

Ország ! 1958 j 1959 ! 1960 

USA I 1 1 500 13 900 15 500 
K a n a d a i 10 000 12 000 : 13 500 
Dél-Afrika ! 4 600 ' 5 350 5 350 
Ausztrál ia ; 500 1 800 I 800 
Franciaország : 550 750 i 1 800 

j I i 1961-ben Afrika bekapcso
lásával 400 t-val nő 

Belga Kongó ' 850 , 850 i 1 000 — 2 000 

Összesen: I 28 150 ! 34 000 ] 38 450 

i I I 
2. A tudományos kutatások néhány ezer tonna fémuránt, az össztermelés mintegy 

10%-át. (kb. 3000—3500 t) emésztik fel, amely az 1975 évi előirányzatnak megfelelően 
15 -20%-ka l nő. 

3 . Az elektromos áram előállítására felhasznált urán-mennyiségi adatok még nem 
teljesek. 1958-ig mindössze két uránbázisú atomeentrálé működött: a szovjetunióbeli 
100 MW-os és a shippingporti — USA-ban —. Azóta számos új atomfejlesztőtelep műkö
dik (Angliában, Franciaországban, Olaszországban, stb.). 

Az uránbázisú atomeentrálé az energia hasznosítása terén még messze alulmarad 
a klasszikus (kőszén, olaj, nem beszélve a víz energiájáról) energiaforrások mögött, további 
fejlesztésük — a jelek szerint — nem annyira időszerű. 

Centrale t ípusa Kőszén Kőolaj és 
pakura Atomenergia 

Tiszta elektromos á r a m teljesít
mény MW-ban 

Az üzem felépítésének á ra K W h -
b a n kifejezve 

Teljes K W h ára (h=ezer 1/1000$) 

150 

135 
10,5 

150 

110 
9,8 

1 
1 150 

1 . 1 2. i 3. 
250 300 350 

11,7 1 12,8 13,9 

A kőszén, pakuratüzelésű áramfejlesztő telepekkel szembeni pillanatnyi előnye az 
„alapanyag" szállítási költségében fejeződik ki. Az uránbázisú centrálék fejlesztése a köz
ismert hátrányai miatt (a veszélyes melléktermékek tárolása, ill. megsemmisítése) új ab-
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ban háttérbe szorulnak a termonukleárisán előállítható energia kinyerésének egyre na-
nagyobb előrehaladásával. A technika nagymérvű fejlődésével és a háborús veszély csök
kenő voltával számol azonban az alábbi statisztikai összeállítás, mely az uránbázisú 
energiaelőállítás tizenötéves tervét tárja elénk. 

Ország 1965-Mh 1975-Mh 

Anglia 5500 30 000 
Franciaország 1500 10 000 

400 3 000 
J a p á n 400 7 000 
K a n a d a 50 250 
Ny-Németország 750 7 500 
Olaszország 900 7 000 
Svédország 200 2 000 
USA .1600 20 000 

110 300 Mh 86 700 Mh 

Ha Mh- (megawatt-)ként kb. 1,3 tonna urán szükséges, ez 1965-ben 13 390 t 
1975-ben már 112 710 fémurántonnát jelent, Ha az előző adatokhoz hozzáadjuk a katonai 
célokra fordított 11 0001 a tudományos célokra mintegy 10 0001 és a tengeri járművek 
meghajtására előirányzott 20 000 t fémuránt, az 1975 évi összfelhasználás kereken 
150 0001 fémuránt tesz ki. A nyugati kapitalista országok uránkészlete pedig az alábbiak 
szerint oszlik meg. 

K a n a d a = 300 000 TJ/t 
Dél-Afrika = 300 000 
USA = 400 000 „ 
Franciaország = 80 000 ,, 
Kgyéb országok = 450 000 ,, 

1 530 000 U/t 

A fenti számadat tanúsága szerint, ha az urán felhasználása az 1975-évi tervnek 
megfelelően állandósulna, a kapitalista országok jelenlegi uránkészlete mintegy 10 évre 
lenne elegendő. A fenti U-készlet a kutatásokkal még növelhető ugyan, a hasznosítható 
energiája azonban továbbra is eléggé korlátozott. Ebből' következik, hogy a klasszikus 
energiaforrások mellett (kőszén, olaj, vízienergia, napenergia stb.) nem az urán a távoli 
jövő elsőszámú energiareménysége, hanem sikeres megvalósulása esetén a termonukleáris 
energiaforrás, amiből „korlátlan" alapanyag áll rendelkezésre. 

Ez esetben a kőszén és a szénhidrogének felhasználását a vegyi alapanyagok elő
állítására lehetne fokozni, az urán pedig egyéb felhasználása mellett a termonukleáris 
energiaelőállítás kisegítő tényezője lenne. 


