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A szekunder kör vízüzeme 

 

A vízüzem célja a gőzfejlesztők korróziójának minimalizálása. A hőcserélő csövek ausztenites 

rozsdamentes acél anyaga feszültségkorróziós támadásra kiemelkedően érzékeny. A szekunderköri víz 

három különböző fémmel érintkezik, ötvözetlen acéllal, ausztenites rozsdamentes acéllal, rézzel és 

réz-nikkel-ötvözettel. Magnetit védőréteg képződéséhez lúgos pH-jú közeg szükséges, ezért a vizet 

lúgosítják. Pakson lúgosítóként hidrazint és ammóniát alkalmaznak erre a célra. Mindkét vegyület 

illékony, a vizes és a gőzfázisban is jelen van. Réztartalmú szerkezeti anyagok jelenléte esetén csak 

annyi ammóniát és hidrazint adagolnak a vízbe, amennyi még nem növeli a réz korrózióját. Más 

erőművekben egyéb lúgosítószereket is alkalmaznak, erről bővebben a PWR-reaktorok szekunder 

vízkörének lúgosítószereinél szóltunk. 
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9. KONTAMINÁCIÓ, DEKONTAMINÁCIÓ 

 
 

A kontamináció – radioaktív szennyeződés – a szerkezeti anyagok felületének szennyezése radioaktív 

izotópokkal. A kontamináló radionuklidok a primer hűtőköri berendezések belső felületein kötődnek 

meg, de az anyag belsejébe is bejuthatnak. Az atomerőművek működése során normál üzemmenet 

esetén is számolnunk kell bizonyos mértékű kontaminációval, mely a dózisteljesítmény növekedését 

idézi elő. A könnyűvizes atomreaktorok hűtőkörében a radioaktív kontaminációnak legalább három fő 

forrása különböztethető meg: (a) a radioaktív szerkezeti anyagok korróziója, illetve a szerkezeti 

anyagok korróziós termékeinek aktiválódása, (b) a hasadványtermékek kilépése a hibás fűtőelemek-

ből, valamint (c) a hűtőközeg és szennyezőinek radioaktív termékei. A dekontamináció – a továb-

biakban definíciószerűen – a radioaktív szennyeződések eltávolítása (vagy csökkentése) a szennyezett 

felületekről. Általános célkitűzés, hogy a kiválasztott dekontaminációs eljárás a mentesítést a kezelt 

felület lényeges károsodása nélkül hatékonyan, gyorsan és gazdaságosan valósítsa meg. 

Az „ideális” atomreaktorban a legfontosabb potenciális szennyező radionuklidok, azaz a 

hasadványtermékek és aktinidák nem juthatnak ki a fűtőelemekből. A reaktorok működése során 

azonban – normál üzemmenet esetén is –számolnunk kell olyan független folyamatokkal, amelyek 

következtében radionuklidok lépnek ki a reaktortartályból és bizonyos mértékű kontaminációt 

okoznak a teljes hűtőrendszerben. A radioaktív szennyeződést munkavédelmi és környezetvédelmi 

szempontból egyaránt kívánatos minimális szintre csökkenteni, illetve megszüntetni. 

A könnyűvizes atomreaktorok hűtőkörében a radioaktív kontaminációnak legalább három fő 

forrása különböztethető meg: 

 

1) A hasadványtermékek és aktinidák kilépése a hibás fűtőelemekből (hasadványtermékek: 89Sr, 
90Sr, 95Zr, 95Nb, 99Mo, 99mTc, 99Tc,103Ru, 106Ru, 131I, 134Cs, 137Cs,140Ba, 140La, 141Ce, 144Ce, 85Kr, 133Xe, 

135Xe; aktinidák: Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es); 

 

2) A hűtőközeg és szennyezőinek radioaktív (pl. 3H, 19O, 16N, 17N, 42K) és stabil (7Li) termékei); 

 

3) A szerkezeti anyagok és a hőhordozóba kerülő korróziós termékek felaktiválódása és 

transzportja (pl. 51Cr, 54Mn, 55Fe, 59Fe, 58Co, 60Co, 65Zn, 95Zr, 110mAg). 

 

A dekontamináció a kontamináló anyagok eltávolítása a felületről mosással, melegítéssel, kémiai 

vagy elektrokémiai eljárással, mechanikai vagy egyéb eljárással. Néha jelenti a szennyező 

kontamináló anyagok eltávolítását az anyag mélyebb rétegeiből is, például betonok esetén. A dekonta-

mináció célja a sugárzó anyaggal szennyezett felület dózisközlő képességének csökkentése, a szennye-

zés terjedésének megakadályozása, a felület további felhasználásának elősegítése. 

A fenti célok kielégítésére nem létezik egyszerű eljárás. A megfelelő technológia megválasztása 

függ a felület típusától, elhelyezkedésétől, fizikai-kémiai jellemzőitől, a szennyező radioaktív izotóp 
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típusától, aktivitás szintjétől. A dekontamináció a felületeken kialakuló radioaktivitás szintjének 

csökkentésére kidolgozott ellenintézkedések sorozata. Alkalmazzák működő atomerőművek felü-

leteinek tisztítására és az erőmű végső leszerelésekor is. 

A dekontamináló eljárásokat évekkel ezelőtt kezdték alkalmazni és gyakorlatilag két fő eljárási 

típus fejlődött ki, a mechanikai és a kémiai/elektrokémiai dekontamináló eljárások. A dekontamináló 

eljárás megválasztása függ az elérni kívánt dekontminációs tényezőtől, a felület anyagának kompa-

tibilitásától és a művelet során keletkező hulladékok mennyiségétől. Mechanikai dekontamináló 

eljárást alkalmaznak egyedi komponensek tisztításánál, több mint tízféle ilyen eljárás létezik. 

Ezzel ellentétben a kémiai dekontamináló eljárásokat egyedi komponensek és rendszerek 

tisztítására egyaránt alkalmazzák, míg az elektrokémiai eljárásokat főleg egyedi komponensek tisztí-

tására alkalmazzák. A kémiai dekontamináló eljárások száma kevesebb, mint a mechanikai eljárások 

száma. Az elmúlt években jelentős fejlődésen mentek át ezek az eljárások, és számos új technika és 

eljárás jelent meg a piacon. 

A továbbiakban alapvetően az atomerőművi szerkezetek kontaminációjának eltávolítását 

tárgyaljuk. Atomerőművekben a dekontamináció ezek szerint radioaktív izotópok eltávolítását jelenti 

az atomerőművek primerköri belső és egyéb felületeiről. Szélesebb körű megfogalmazással jelenti a 

fémfelületek oxidrétegeinek eltávolítását is. 

A dekontaminációs eljárás tárgya lehet egy komponens (például a főkeringető szivattyú), egy 

alrendszer (például remanenshő-eltávolító rendszer), vagy egy teljes rendszer (például egy teljes PWR 

vagy PWR-primerköri rendszer fűtőelemkötegekkel vagy nélkülük). A rendszerből könnyen eltá-

volítható komponensek dekontaminálása rendszerint mechanikai vagy elektrokémiai módszerrel 

történhet, a többi esetben viszont csak a kémiai dekontamináló eljárások alkalmazhatók. A megfelelő 

dekontamináló eljárás megválasztása nem közvetlenül történik, hanem különböző választási 

kritériumok alapján. 

A dekontamináció hatékonyságát általában a dekontaminációs tényező (dekontaminációs faktor, 

DF) alapján határozzák meg. A DF a felület kiindulási és végső, maradék aktivitásának a hányadosa. 

Néha a megfelelő dózisok arányával (dózisszint csökkentési faktor) is jellemzik. Az egyes 

dekontaminációs eljárások alkalmazhatóságát az elérhető dekontaminációs faktor(ok), az anyagok 

kompatibilitása és a keletkezett hulladék térfogata alapján ítélik meg. Különösen a kémiai dekon-

tamináló eljárások során a megfelelő eljárás kiválasztását a kereskedelemben hozzáférhető eljárások is 

befolyásolják. Például az egyik legfontosabb kémiai dekontamináló eljárás, a HP/CORD UV-eljárást a 

Siemens cég fejlesztette ki, és az USA-piacon nincs engedélyezve. Több olyan eljárást is kidolgoztak, 

melyek azonos szabadalmi eljáráson alapulnak. 

Az atomerőművek hatékony dekontaminációjához hét különböző követelményt kell kielégíteni: 

1. A lazán kötődő törmelékek eltávolítása. Ez jelenti az alsó rétegekben az áramlás szem-

pontjából holt térfogatokban leülepedett laza részecskék eltávolítását éppúgy, mint a belső 

felületeken lazán kötődött, kenőcsszerű anyagok eltávolítását. A lazán kötődő szemcsék egy 

adott szemcseméret-tartományba esnek, és valószínűleg a finomabb szemcséjű fűtőelem-

részecskéket is tartalmazzák. A megfelelő dekontaminálás esetén a lazán kötődő szemcséket 

és a kenőcsszerű anyagokat is eltávolítják a felületről. 

2. A felületeken megtapadt szemcsék eltávolítása. A felülethez szorosan megtapadt radioaktív 

szemcsék eltávolítását jelenti. Ide tartoznak a radioaktív izotópokat tartalmazó korróziós 

rétegek is. Lehetséges, hogy a megtapadt radioaktív rétegek sikeres eltávolítása megköveteli 

az alapfém egy részének eltávolítását is. 

3. Radioaktív szemcsék eltávolítása résekből. A reaktorok hűtési rendszerében számos kom-

ponens, így a szelepek, ioncserélő oszlopok, szivattyúk, tartályok, szűrőházak tartalmazhatnak 

szűk réseket. A radioaktív szemcsék, a finomszemcséjű fűtőelem-részecskék beszivároghatnak 

ezekbe a résekbe, és ezeket el kell onnan távolítani. A dekontamináló eljárások egy része 

képes a résekben lévő radioaktív szemcsék eltávolítására, mások pedig nem. Ha egy alkal-

mazott eljárás erre nem képes, akkor a megfelelő dekontamináció eléréséhez folytatni kell a 

dekontaminálást egy erre alkalmas eljárással. 

4. A belső komponensek hatása. Néhány dekontaminálásra kerülő tartály, edény és más eszköz 

tartalmaz olyan belső komponenseket, melyek komolyan befolyásolhatják az alkalmazott 

dekontamináló eljárás hatékonyságát. 
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5. A dekontamináló eljárás sebessége, termelékenysége. Fontos az alkalmazott dekontamináló 

eljárás sebessége is, mert meghatározza a költségeket és a kezelés során közölt dózis 

mennyiségét. Ugyanakkor, mivel a dekontaminálás sebességénél fontosabb a szennyező anyag 

hatékony eltávolítása, a sebesség az eljárás megítélésénél nem játszik túl nagy szerepet. 

6. Távirányíthatóság. A megfelelő dekontamináló eljárás megválasztásánál az egyik legfon-

tosabb szempont a megfelelés az ALARA-elvnek. Ez az elv (As Low As Reasonably 

Achievable) a kezelő személyzet minimális dózisterhelését írja elő. Számos ígéretes dekon-

tamináló eljárás bukott el a fenti követelményen. A kezelő személyzet többlet-dózisterheléstől 

történő védelme megnöveli a tisztító eljárás bonyolultságát, költségeit és a kezelési időt. Az 

eljárás bonyolultsága fordítva arányos a távirányítás mértékével. Teljes távirányítás esetén 

nincs szükség személyi sugárvédelmi árnyékolásra. 

7. A dekontamináló eljárás kidolgozottsága. A kidolgozottság azt jelenti, hogy a dekontami-

nációs eljárás mennyiben és milyen fokon alkalmazható adott célra. A legmagasabb kidol-

gozottságú eljárás rutinszerűen alkalmazható, és a berendezések hiánytalanul rendelkezésre 

állnak. Alacsonyabb kidolgozottság esetén az eljárás kipróbált ugyan, de még fejlesztési stádi-

umban van, ez alatt pedig a kísérleti stádiumban lévő eljárások találhatók, és az alkalmazott 

berendezéseket még ki kell fejleszteni. 

 

További kritériumok minősítik az eljárás hatásait és korlátait. A hatásokkal kapcsolatban egyes 

eljárások nagy mennyiségű másodlagos hulladékot generálnak, például a dekontaminálószer 

komponensei keverednek az eltávolított radioaktív izotópokkal. Emellett egyes dekontamináló 

eljárások megváltoztathatják a felület állapotát, vagy megsérthetik a felületet. Ezért számos eljárásnak 

adottak az alkalmazási korlátai, egyes eljárások a reaktorban lévő berendezések dekontaminálására 

alkalmasak, míg más eljárások csak a reaktorból eltávolított korlátozott méretű tárgyak, eszközök 

felületének tisztítására alkalmasak. 

A dekontaminálás után a felületen maradó bármely maradvány (pl. kloridok) ugyancsak korlátozó 

tényezők. 

A radiológiai biztonság döntően befolyásolhatja egy adott eljárás alkalmazhatóságát. A 

dekontaminálás során keletkezett összes hulladék térfogatát lehetőség szerint minimalizálni kell, és 

megfelelően csomagolva el kell szállítani további kezelésre, tárolásra. A nehezen kezelhető radioaktív 

hulladékok mennyisége döntő a megfelelő dekontaminációs eljárás megválasztásánál. 

Egyes dekontaminálásra kerülő alkatrészek és berendezések esetén szükséges azok szétszerelése, 

hogy a belső felületeket meg lehessen hatékonyan tisztítani. A szükséges szétszerelés mértéke és 

bonyolultsága ugyancsak jelentősen befolyásolja egy adott dekontaminációs eljárás alkalmazhatóságát. 

Hasonló paraméter a hozzáférhetőség. A megtisztítandó belső felületek hozzáférhetőségéhez 

bizonyos nyílások szükségesek. 

A megtisztítandó tárgy, eszköz, berendezés mérete ugyancsak fontos paraméter. Üzemen kívüli 

berendezések dekontaminálása túl nagy méretek esetén történhet szakaszosan. 

A beruházási költségeken belül a dekontamináló és kiszolgáló berendezések költsége, valamint 

ezek várható élettartama fontos paraméterek. 

Az üzemelési költségek magukba foglalják a munkadíjakat és a rezsiköltségeket. A munkaigényes 

dekontaminációs eljárások kedvezőtlenek. A fokozott munka- és sugárvédelmi költségek megdrágítják 

a radioaktív szennyezések dekontaminálási eljárásait. 

A dekontaminált alkatrészek, berendezések újrahasznosítását számos faktor befolyásolja. A 

dekontamináció és újraminősítés költségeit össze kell hasonlítani az adott tárgy cseréjének 

költségeivel. 

A tisztítandó felületek hozzáférhetősége, szakaszos tisztíthatósága ugyancsak fontos faktor. A 

dekontaminálás során eltávolított fém mennyisége befolyásolja a tisztított tárgy újrahasznosítha-

tóságát. 

A tisztított felület minősége (pl. érdessége) ugyancsak fontos tényező. Fontos faktor a felület 

korrodálódásának mértéke a dekontaminálás során és azután. 

Igen fontos paraméter ipari körülmények között a biztonság: inherens biztonsági körülmények 

szükségesek. 
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9.1. Nem-kémiai dekontamináló eljárások 

A nem-kémiai dekontamináló eljárások vagy a felület kontaminált oxidrétegének mechanikai 

eltávolítását végzik, vagy olyan vegyi anyagokat alkalmaznak, melyeket nem alkalmaznak a 

hagyományos kémiai dekontamináló eljárásokban. A nem-kémiai dekontamináló eljárásokat részben 

helyben, in-situ alkalmazzák a reaktorok hűtőkörében, részben pedig csak a reaktor hűtőköréből 

eltávolított komponensek dekontaminálásánál alkalmazzák őket. 

A kézzel végzett súrolás nem tekinthető modern és biztonságos dekontaminálási eljárásnak. A 

legfontosabb nem-kémiai dekontamináló eljárások által alkalmazott legfontosabb technikák az 

alábbiak: 

 mechanikai módszerek, gépi berendezések, 

 mechanikai módszerek, csőgörények, 

 mechanikai módszerek, forgó kefék/korongok, 

 nagynyomású vízsugár. 

 

A tisztítandó felület döntően befolyásolja az alkalmazható módszert. Például a fűtőelemek 

felületének tisztítására a mechanikai kefélés nem alkalmas, de bizonyos nagynyomású vízsugaras vagy 

ultrahangos tisztítás alkalmazható. 

 

Ultrahangos dekontaminálás 

 

Gyakran alkalmazzák, különösen a fűtőelemkötegek és egyszerűbb alakú tárgyak tisztítására, 

felületi lerakódások eltávolítására. Az amerikai EPRI dolgozott ki egy dekontamináló eljárást, 

melyben az ultrahangos jeladókat optimálisan elrendezve alkalmazzák, így a tisztítás hatékony a 

fűtőelemköteg belsejében is, anélkül, hogy a külső fűtőelemrudak sérülnének. A berendezést sikerrel 

tesztelték 1999-ben a Callaway-atomerőműben, 16 fűtőelemköteget tisztítottak meg. A felületi 

radioaktivitás 41–100%-át sikerült eltávolítani, a legtöbb izotóp esetében a hatékonyság 75% fölött 

volt. Ezután egy kampányban részt vett további 96 fűtőelemet tisztítottak meg 2 nap alatt sikeresen. 

Az ultrahangos dekontaminálási eljárást kifejlesztették gőzfejlesztők szekunder-oldali lerakó-

dásainak eltávolítására is. A kísérletek sikeresek voltak, különösen hatékony volt az ultrahangos 

tisztítás híg kémiai dekontaminálószerek jelenlétében. 

 

Szárazjeges felületszórás 

 

A szárazjeges felületszórást ultrahangos kezeléssel kombinálva gyakran alkalmazzák dekon-

taminálásra. Az eljárásban fagyott (1–3 mm méretű) szén-dioxid-szemcséket szórnak a felületre 

tisztítás céljából. A sűrített levegővel felgyorsított szemcsék három szimultán mechanizmus szerint 

tisztítják meg a felületet. 

Az első hatás a felületnek ütköző szilárd szemcsék koptató hatása. A második hatás alapja a hideg 

szemcsék hűtő hatása a felületre, melynek során meggyengül a felület és a szennyeződés között fellépő 

kötés ereje, és utóbbi könnyebben eltávozik a felületről. A harmadik hatás alapja a felületre csapódó 

szén-dioxid-szemcsék elpárolgása folytán keletkező gáz emelő hatása. A szárazjégszemcse-szóró 

berendezések könnyen beszerezhetők, a gépek vagy elektromosan, vagy mechanikusan működnek, és 

rendelkeznek szárazjégszemcse-tároló hőszigetelt tartállyal. A felületről távozó elpárolgó gáz csak az 

eltávolított szennyezést hagyja hulladékként hátra. Az eltávozó gázt szűrik, és összegyűjtik a felületről 

eltávolított radioaktív szennyeződéseket. Radioaktív felület tisztításánál levegőkompresszor, levegő-

szárító, HEPA-szűrővel ellátott ventillációs rendszer alkalmazása szükséges. Igen fontos a jól működő 

gáztisztító rendszer. 

A szárazjeges felületszóró technika időigényes, lassú eljárás (9.1. ábra). 
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9.1. ábra: Szárazjeges felületszóró tisztítási technika 

9.2. Kémiai dekontamináló eljárások 

A kémiai dekontamináló eljárásokban általában a megfelelő reagenst keringetik a felületen. Tárgyak 

felületének részleges tisztítása esetén alkalmazzák a rázott reagensoldatba történő szakaszos bemártó 

eljárást is. A megfelelő kémiai dekontamináló eljárás kiválasztásához számos paramétert kell figye-

lembe venni. A kritériumok zöme szorosan kapcsolódik a tisztítandó nukleáris berendezés tulaj-

donságaihoz. Néhány fontosabb szempont: 

 a szennyezés elhelyezkedése (belső/külső felületen stb.), 

 a rendszer fizikai integritása, 

 a rendszer anyaga (acél, beton stb.), 

 a kontamináció kialakulása (rétegződése), 

 a kontamináció jellege (oxid, szennyező, szemcse, iszap), 

 a korábban alkalmazott kémiai dekontamináló eljárás(ok) hatékonysága, 

 a kontamináció eloszlása a felületen (felületi, résben, homogén eloszlású stb.), 

 környezeti és humándozimetriai jellemzők, 

 biztonsági, környezetvédelmi és társadalmi hatások, 

 dózisszint csökkentési követelmények (recirkuláció, kezelés), 

 a dekontaminálás és kondicionálás másodlagos hulladékainak mennyisége és típusai, 

 a dekontaminált anyag további sorsa, 

 dekontaminálás ideje, 

 dekontaminálás költsége. 

 

A kémiai dekontaminálás általában a szennyezett felület egymást követő vegyszeres kezelését 

jelenti, mely során az oxidréteget rétegenként feloldják. Némely esetben a kémiai dekontaminálást 

vagy elektromos, vagy mechanikai felülettisztító eljárásokkal kombinálják. Ha az alkalmazott vegy-

szerek koncentrációja 1 tömegszázalék alatt van, akkor kis koncentrációjú vagy enyhe dekon-

taminálásról beszélünk. Az eljárás megtervezéséhez szükséges a szennyezett felület összetételének 

ismerete, és az alkalmazott kémiai dekontamináló szernek fel kell tudnia oldani a vegyes-oxidos 

réteget a felületen. 

Ezen oxidrétegek szokásos vastagsága néhány mikrométer. és jobbára a vas, a nikkel és a króm 

oxidjaiból áll (9.2. ábra). 
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9.2. ábra: Felületi vegyes oxidok rétegmélységi eloszlása 

Az ábrán látható, a VVER-reaktor AISI-316 acélfelületén az oxidfilm a krómban feldúsul és a vas-

ban relatíve elszegényedik. Ez a krómréteg fejti ki a legnagyobb ellenállást VVER-reaktorok esetében 

a kémiai dekontaminálószerek hatásával szemben. Az oldás elősegítésére komplexképző, kelátképző 

vegyszereket adagolnak a vizes oldatokhoz. Ezek lehetnek oxálsav, citromsav, EDTA, és NTA. 

Alternatív megoldás lehet a pH csökkentése, de itt fennáll az alapfém károsodásának a veszélye, 

melyet inhibitorokkal fékezni lehet. A kémiai dekontaminálás kulcslépése a krómban dús réteg 

eltávolítása. Ennek során szükség van a Cr3+/Cr6+ oxidációra, mely könnyebben oldódó komponen-

seket képez. Ezt általában permanganát-oldat oxidálószer hozzáadásával végzik (AP/NP előoxidáció). 

            
            

            

                                

A maradék permanganátot és a keletkezett mangán-dioxidot oxálsavas mosással bontják el (máso-

dik egyenlet). A védő, krómban dús réteg eltávolítása után a szokványos dekontaminálás következik, 

melynek során a vasban és nikkelben dús oxidréteget távolítják el. Az oxidréteg eltávolítása után a 

felületet megfelelő módon passziválni kell az alapfém károsodásának elkerülése céljából. 

A bemerítéses dekontamináló eljárásoknál, mivel a tartály felülről nyitott, megfelelő szellőztető 

rendszert kell alkalmazni és a kezelőszemélyzetet védeni kell a dekontamináló vegyszerek hatásaitól. 

A túl magas hőmérsékletű vegyszerekben nemkívánatos folyamatok játszódhatnak le, így mérgező 

vagy robbanékony gázok (pl. hidrogén) keletkezhetnek. A kémiai dekontaminálás a reaktív anyagok 

hatékony recirkulációját igényli, mert különben túlzottan megnövekszik a másodlagos hulladékok 

mennyisége. Rendszerint szükséges egy vegyszertároló és -gyűjtő rendszer jelenléte, és esetlegesen 

egy, a hasadóanyagok kritikus mennyiségét figyelő rendszer. 

A kémiai dekontamináló eljárások fontosabb előnyeit és hátrányait az alábbi pontokba 

foglalhatjuk össze. 

Előnyök: 

 Relatíve egyszerű eljárás, hasonló a fémiparban alkalmazott vegyi felülettisztítási 

eljárásokhoz. Relatíve olcsó eljárás, ha nem szükséges kiegészítő berendezés. 

 Jól ismert eljárás a nukleáris ipar számos területén. 

 A vegyszerek helyes megválasztásával az összes radioaktív izotóp eltávolítható a felületekről. 

A rekontamináció megelőzhető a felület vízzel történő folyamatos öblítésével. 

 Erős ásványi savakkal DF>100 dekontaminációs faktor érhető el, akár szabadszintű aktivitási 

szint is elérhető. 

 A radioaktív kontamináció eltávolítható belső és rejtett helyekről is, bár ekkor a hatékonyság 

nem túl jó. 

 Relatíve kicsi a környezeti levegő kontaminációs veszélye. 

 

Hátrányok: 

 Fő hátránya a másodlagos folyékony hulladékok nagy mennyiségének keletkezése. Ezen 

hulladékok kezelése és kondicionálása megfelelő hatékony eljárásokat igényel. 



108 Atomenergetika és nukleáris technológia 

© Pátzay György, BME www.tankonyvtar.hu 

 A dekontamináló oldatokat általában 70–90 C-ra kell melegíteni a megfelelő dekontami-

nációs sebesség biztosítására. 

 A hatékony dekontamináció korrozív és mérgező reagensek alkalmazását igényli. 

 Porózus felületek kezelésére többnyire alkalmatlan. 

 

Dekontamináló vegyszerek 

 

A leggyakrabban alkalmazott dekontamináló vegyszertípusokat és eljárásokat a következő  

9.1. táblázat foglalja össze. 

9.1. táblázat: Dekontamináló vegyszertípusok 

Vegyszer/eljárás Példa 

Erős ásványi savak salétromsav, kénsav, foszforsav 

Savanyú sók nátrium-foszfát, nátrium-szulfát 

Szerves savak hangyasav, oxálsav, citromsav 

Bázisok és bázikus sók kálium-hidroxid, nátrium-hidroxid 

Komplexképzők pikolinsav, EDTA 

Színtelenítő oxidálószerek kalcium-hipoklorit 

Detergensek, felületaktív anyagok  

Szerves oldószerek kerozin, tetraklór-etán 

Többfázisú kezelő eljárások  

9.3. Néhány kémiai dekontamináló eljárás 

Az elmúlt években számos kémiai dekontamináló eljárást fejlesztettek ki. Ezek közül azonban csak 

három eljárás nyert elterjedt gyakorlati alkalmazást, a Siemens-KWU által kifejlesztett HP/CORD 

UV-eljárás, a CEGB által az EPRI számára kifejlesztett LOMI-eljárás és az AECL által kifejlesztett 

CAN-DECON-eljárás. Ezek mind többlépéses kémiai dekontamináló eljárások, és számos módo-

sításuk fejlődött ki. 

A PWR-reaktorok anyagaira alkalmazható kémiai dekontaminációs eljárások fontosabb jellemzőit 

foglalja össze a következő 9.2. táblázat. 

9.2. táblázat: Kémiai dekontaminációs eljárások jellemzői 

PWR kémiai dekontamináló eljárások 

Eljárás LOMI CAN-DECON HP/CORD UV 

 lépések vegyszerek lépések vegyszerek lépések vegyszerek 

Előoxidáció AP oxidáció 

KMnO4 

NP oxidáció 

HNO3+KMnO4 

cirkulálás, 

eltávolítás 

MnO4
-, K+ 

HcrO4
- 

AP oxidáció 

KMnO4 

cirkulálás 

eltávolítás 

MnO4
-, K+ 

 

HCrO4
- 

HP oxidáció 

HMnO4 

injektálás 

cirkulálás 

MnO4
- 

HCrO4
- 

átmenet az 

oldási lépésbe 

H2C2O4 injektálás 

cirkulálás 

eltávolítás vagy 

ioncsere 

C2O4
2- 

Cr3+ 
H2C2O4 

injektálás 

cirkulálás 

ioncsere 

C2O4
2- 

Cr3+ 
nincs speciális 

lépés 

 

oldási lépés 

(dekontami-

náció) 

LOMI reagens 

V(pic)3 injektálás 

cirkulálás 

V(pic)3
- 

Fe(pic)3
- 

EDTA 

citromsav 

EDTA4- 

C3H5(COO)3
3- 

CORD 

dekontamináció 

H2C2O4 

injektálás 

cirkulálás 

ioncsere 

C2O4
2- 

Cr3+ 

Tisztítás hulladékba vagy 

átmeneti tárolás 

vagy ioncsere 

 hulladékba 

vagy 

átmeneti 

tárolás 

vagy 

ioncsere 

 UV bontás 

H2O2 injektálás 

cirkulálás 

ioncsere 

 

pic-pikkolinát 
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A HP/CORD UV-eljárás 

 

A Siemens-KWU (jelenleg AREVA NP) által kifejlesztett kémiai dekontamináló eljárást 

széleskörűen alkalmazzák. Az USA kivételével az összes rendszerdekontamináló eljárás ezt az eljárást 

vagy ennek a módosítását alkalmazza. A „HP” a permangánsavat, a „C” a kémiait, az „O” az 

oxidációt, az „R” a redukciót, a „D” a dekontaminálást, az „UV” pedig az ultraibolya fénnyel végzett 

kezelést jelenti. Az AREVA NP egy teljes dekontaminálószer-családot fejlesztett ki különféle 

erőműtípusokra és vízüzemekre. Ezt mutatja a következő 9.3. táblázat. 

9.3. táblázat: AREVA NP-dekontaminálószerek 

PWR/BWR rozsdamentes acélokra, világszerte HP/CORD UV 

PWR főkeringető szivattyú belseje, világszerte HP/CORD 

Atomerőművek leszereléséhez, világszerte HP/CORD D UV 

Inconel-600 gőzfejlesztőhöz, Westinghouse atomerőművekhez HP/CORD N UV 

remanens hőcserélőkhöz (Cu-ötvözet), japán CORD C UV 

Segédépületi berendezések szénacélhoz, GE atomerőművekhez CORD CS UV 

rozsdamentes rendszerekhez (<0,06%C), BWR-hez HP/CORD 2000 UV 

alfa-sugárzók eltávolításához, világszerte CORD ALPHA 

 

A HP/CORD UV-eljárás alapelve a következő: 

1. Előoxidáció a krómtartalmú réteg eltávolítására, melynek során a Cr3+ ionokat Cr6+ ionokká 

oxidálják permangánsav alkalmazásával. 

2. A maradék permangánsav redukciója oxálsavval. 

3. Oxálsavas dekontamináció (vas-, nikkeltartalmú réteg eltávolítása). 

4. A maradék dekontaminálószer elbontása szén-dioxiddá és vízzé ultraibolya sugárzással. 

 

Ez az eljárás alkalmazható PWR-reaktorok anyagaira, BWR-reaktorok esetén az előoxidáció nem 

szükséges.  A HP/CORD UV-dekontamináló eljárás tipikus paraméterei: 

 95 C±2 C, 

 200±50 ppm HMnO4 -koncentráció, 

 2000±200 ppm oxálsav-koncentráció, 

 30% H2O2 -koncentráció. 

 

A következő 9.3. ábra azt mutatja, hogy hogyan változik a redoxi-potenciál és a felületről távozó 

kationok mennyisége az egymás utáni ciklusok során. 

 

9.3. ábra: A redoxi-potenciál és az eltávolított kationok mennyisége a ciklusok során 
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A HP/CORD UV-eljárás előnyei a következők: 

 

 jó az anyagokkal szembeni kompatibilitása, 

 a permangánsav az oxidáló ágens, 

 egyszerű dekontamináló vegyszer a redukáló és dekontamináló, 

 a teljes dekontamináló eljárás egy egyszerű vizes feltöltésből áll, 

 regeneratív folyamat, 

 az összes reaktortípusnál és vízüzemnél magas dekontaminációs faktor, 

 a dekontaminációs sav in-situ elbontása szén-dioxiddá és vízzé, 

 kelátképzőmentes hulladékok, 

 minimális hulladékképződés. 

 

A HP/CORD UV-eljárás fő hátránya az a megfigyelés, hogy egyes anyagoknál a kezelés után 

megnövekedett az intergranuláris (kristályközi) korróziós támadás valószínűsége, valamint a kezelés 

során fellép az oxalátképződés kockázata, mely megnehezíti a tisztítási folyamatot. Az eljárás fontos 

tulajdonsága, hogy ez a kezelés annyiszor ismételhető, ahányszor csak szükséges a felületen lévő 

összes radioaktivitás eltávolításához. Az eljárás speciális alkalmazási területe az atomerőművek 

végleges leszerelése. Ekkor a teljes oxidréteget eltávolítják a felületről, majd az alapfémet addig oldják 

egyenletesen, amíg aktivitás mutatható ki a felületen. Az alapfém védelme helyett az itt alkalmazott 

alapfémoldódást a dekontaminációs oldat redoxi-potenciáljának és az alapfém korróziós poten-

ciáljának csökkentésével érik el, Ezt úgy érik el, hogy az összes oxidatív komponenst (Fe3+, oxigén) 

eltávolítják a dekontamináló oldatból. Ha elegendő mértékben oldották fel az alapfém felületét az 

aktivitás eltávolítására, akkor az oldás bármikor leállítható oxidáló komponens (levegő, H2O2) 

hozzáadásával. 

A CORD dekontamináló eljáráscsaládot elterjedten alkalmazzák teljes rendszerek, komponensek 

dekontaminálására és végleges leszerelésnél, így például 1994-ben a Loviisa 2 blokkjának dekon-

taminálására és a rheinsbergi atomerőmű gőzfejlesztőjének végleges leszerelés előtti dekontami-

nálására. A HP/CORD UV folyamatait foglalja össze a következő 9.4. ábra. 

 

9.4. ábra: A HP/CORD UV-folyamat 

A CORD-eljárások módosulatai 

 

A módosítások fő oka az eljárás szabadalmi védelme és a permangánsav tárolási és szállítási 

problémái voltak.  

A számos módosítás egyikét a koreai PWR-ek kezelésére fejlesztették ki. A módosítás lényege az, 

hogy a permangánsav helyett kálium-permanganát és foszforsavat alkalmaztak az oxidációs lépésben. 

Emellett a redukciós lépésben az oxálsav helyett csak H2O2-t alkalmaztak aktívszénnel kombinálva. 

Az aktuális dekontaminációs lépés nem csak oxálsavat, hanem EDTA-adalékot is tartalmaz, ez utóbbi 
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szerepe nem teljesen tisztázott. A teljes folyamat hőmérséklete 85 C (alacsonyabb 10 C-kal az 

eredeti eljáráshoz képest), és mintegy 24 óráig tart. 

 

A CORD-eljárások módosításának tekinthető a japán HOP-eljárás. A FUGEN atomerőműben 

alkalmazták. Az erőműben hosszú idejű hidrogéninjektálást végeztek a feszültségkorróziós törések 

elkerülésére, melynek következtében megnövekedett az oxidfilm krómtartalma. A dekontaminálási 

problémák miatt fejlesztették ki az új HOP dekontamináló eljárást. A HOP- (hidrazin, oxálsav és 

kálium-permanganát) eljárás során oxidációs és redukciós lépéseket alkalmaznak először a krómban 

dús réteg, majd a vas-nikkelben dús réteg feloldására. Az oxidációra 500 ppm koncentrációjú kálium-

permanganát-oldatot, redukcióra pedig 200 ppm koncentrációjú 2,5 pH-jú oxálsav-oldatot és hidrazint 

alkalmaztak. 

 

Amerikai kutatók fejlesztették ki a CORD egy módosítását NPOX néven. Ez az eljárás köznapibb 

vegyszereket alkalmaz, és számos dekontamináló eljárás hibridjének tekinthető. Salétromsavat, 

kálium-permanganátot, oxálsavat, ioncserélő gyantákat és ultraibolya fényt alkalmaz az NPOX. 

Például az oxidációs lépést bármelyik erős oxidálószerrel vagy ezek elegyével, vagy elektrokémiai 

módszerrel el lehet végezni. Javasolták a perklórsavat, salétromsav/kálium-perjodát-rendszert vagy a 

permangánsavat. Redukálószerként javasolták az oxálsavat, borkősavat, citromsavat.  

Fontos a javasolt vegyszerek aránya, mert a permanganát vagy az oxálsav feleslege technológiai 

problémákat okozhat. 

 

A LOMI-eljárás 

 

A LOMI (Low-Oxidation-state Metal Ion) eljárást az amerikai EPRI számára fejlesztették ki az 

1980-as évek elején. Korábban a lúgos permanganátos és ezután oxálsavat és citromsavat alkalmazó 

dekontaminációs eljárásokat, valamint a CAN-DECON-eljárást alkalmazták. Az alkalikus perman-

ganátos eljárás hátránya a nagy mennyiségű radioaktív szennyvíz keletkezése és néhány anyaggal való 

összeférhetetlensége volt. A CAN-DECON-eljárás híg komplexképző oldata pedig egyáltalán nem 

oldotta a PWR-felületek szennyező rétegeit. 

A LOMI-eljárás célja a fenti hátrányok kiküszöbölése volt. Az eljárásban a felületi oxidok 

eltávolítását a három vegyértékű vas-ionok két vegyértékűre történő redukciójával és a kétértékű vas 

ligandumokhoz kötésével, oldatba vitelével érték el. Ennek ellenére a LOMI-eljárás hatékonyabb volt 

a BWR-reaktorok fémfelületei tisztításánál, mint a PWR-reaktorok esetén. Ennek oka a PWR-

oxidrétegek magasabb krómtartalma volt. 

Az eljárás kulcsvegyülete a vanadil-pikkolinát volt. A redukciót végző V2+ iont vanadil-szulfátból 

állítják elő kénsavval. A vanádium ionja redukálja a vasat, miközben V3+ ionná oxidálódik. A redukált 

vas alacsony pH-értéken vas-pikkolinátként oldatba megy. A dekontamináló elegyhez formiátot 

adagolnak a V2+ ionok  radiolízistermékek által kiváltott oxidációja elkerülésére. Ez a vegyszeroldat 

nem képes a magas krómtartalmú oxidrétegek feloldására, így döntően BWR-reaktorok 

fémfelületeinek tisztítására alkalmas. 

Próbálkoztak a PWR-reaktorok fémfelületei tisztításánál első lépésként a krómban dús oxidréteg 

más vegyszerekkel, így Cr2+-EDTA-reagenssel történő megbontására, de problémát okozott a reagens 

vízzel történő reakciója. A Paksi Atomerőműben vizsgálták a V(II)/Cr(II) arány hatását a magnetites 

oxidréteg oldódására, de a réteg oldódási kinetikája nem tisztázott. A magas krómtartalmú réteg 

megbontási problémáját mindenképpen a LOMI-eljárás előtt alkalmazott előoxidációs eljárás 

kidolgozása jelentette. Így a híg savas permanganátos, citromsavas, oxálsavas CITROX-, a 

salétromsavas, kálium-permanganátos NP-LOMI-, és a lúgos permanganátos, majd salétromsavas, 

permanganátos AP-NP-LOMI-eljárások alkalmasak voltak a krómban dús oxidrétegek megbontására 

is. Bár az előoxidációhoz alkalmazott AP- és NP-oldatok nem regenerálhatók, az oxálsavas öblítő 

oldat kationcserélő oszlopokon átvezetve regenerálható a fémionok eltávolításával. Az NP-kémia 

lépesei a krómos réteg oldása és a felesleges permanganát elbontása: 
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A fejlesztések eredményei a következő pontokba foglalhatók össze: 

 

 A LOMI lényegét jelentő vanadil-pikkolinát/formiát csak a vasban dús oxidrétegek kezelésére 

alkalmas. 

 Az NP-LOMI- és NP-CITROX-eljárások alkalmazhatók rozsdamentes acélfelületek krómban 

dús oxidrétegének kezelésére. 

 Az AP-LOMI-eljárás az Inconel-600 ötvözet krómban dús oxidrétegeinek kezelésére 

alkalmas. 

 Az AP-NP-LOMI-eljárás vegyes fémötvözetek krómban dús oxidrétegeinek kezelésére 

alkalmas. 

 

Az eljárásokkal elérhető dekontaminációs faktorok rozsdamentes acélfelület esetén DF=2–20 

között változnak. A dekontamináló eljárás után nem növekedett a megtisztított felület korróziós 

veszélyezettsége. A LOMI-eljárások fő hátránya, hogy a többi eljáráshoz képest nagyobb mennyiségű 

hulladékot termel. 

 

A CITROX-eljárás 

 

Legtöbbször a CITROX-eljárást is a LOMI-eljáráscsaládhoz sorolják, bár attól függetlenül 

fejlődött ki. Az eljárások paraméterei hasonlóak. A CITROX-eljárás is tartalmaz egy AP- (vagy NP-) 

lépést a felület permanganátos kezelésére. Az AP-oldat tipikusan 10 tömegszázalék nátrium-hidroxidot 

és 3 tömegszázalék kálium-permanganátot tartalmaz, általában 90 C-on 4 óráig alkalmazzák a keze-

lést. Az AP kezelés után a felületet pH<10 értékig leöblítik hidrazinos, bórsavas oldattal, majd a 

CITROX-eljárás következik. 

A CITROX-eljárás savak és szerves kelátképzők kombinációját alkalmazza (2,5 tömegszázalék 

oxálsav, 5 tömegszázalék kétbázisú ammónium-citrát és 2 tömegszázalék vas(II)-nitrát). Korróziós 

inhibitorként 0,1 tömegszázalék dietil-tiokarbamid-oldatot szoktak hozzáadni szénacél felületek 

esetén. A szerves savak feloldják és komplexbe viszik, a kelátképzők pedig kémiailag lekötik a 

felületről távozó korróziós termékeket. A másodlagos filmréteg kialakulásának megakadályozására az 

oxálsav/kétbázisú ammónium-citrát-koncentrációk aránya nem haladhatja meg a 0,5 értéket. A citrát-

ionok akadályozzák meg az oxalátcsapadékok kialakulását. 

A CITROX-eljárást általában 80 C-on 8 óra hosszan alkalmazzák. Magyar kutatók figyelték meg, 

hogy az áramlási sebességet 0,5 m/s értékről 3 m/s-ra növelve a dekontaminálás hatásfoka jelentősen 

növekedett. Ugyanakkor a rozsdamentes acélfelületek repassziválása során az áramlási sebességet a 

lehető legalacsonyabb értéken kell tartani. Alkalmazták a CITROX-eljárás híg oldatos változatát is. 

A CITROX-eljárás egy változata az OPG-AP-CITROX-eljárás, melyet a TMI-2 reaktorbaleset 

következményeinek felszámolásánál alkalmaztak. Az OPG-oldat oxálsavat, nátrium-oxalátot, 

glükonsavat, nátrium-glükonátot és bórsavat tartalmaz, és hidrogén-peroxid jelenlétében alkalmazzák. 

A glükönsav-glükonát pufferrendszer megakadályozza a hidrogén-peroxid felesleges elbomlását. 

Alkalmazták koncentrált oldatként 40 C-on és híg oldatként 80–95 C-on is. A két alkalmazás 

hatásfoka nagyjából egyezett, de a híg oldatos variáció olcsóbb, mert kisebbek a hulladékkezelési 

költségek. 

 

A CAN-DECON- és CAN-DEREM-eljárások 

 

CAN-DECON-eljárás 

 

Az eljárást eredetileg Kanadában az AECL fejlesztette ki, és eleinte CANDU-reaktorokban, 

később BWR- és PWR-reaktorokban is alkalmazták. A CAN-DECON-eljárást gyakran a lúgos per-

manganátos AP-eljárással kombinálva alkalmazzák. Általában 85–125 C-on 0,1-0,2 tömegszázalékos 

2,7-2,8 pH-jú LND-101A reagensoldatot alkalmaznak 24–36 órán át. Korróziós inhibitorként vas(II)-

ionokat és más vegyületeket alkalmaznak. 
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Az eljárás kulcsvegyülete az LND-101A (LND-101, LND-104), mely EDTA-citromsav-oxálsav 

2:1:1 mólarányú elegye. A kezelés után szénacélok kivételével nem nőtt a kezelt felület korróziós 

veszélyezettsége. 

 

CAN-DEREM-eljárás 

 

Dekontaminációs lépések sorozatából áll: a vas-oxid-réteg oldása szerves savakkal és EDTA-val 

(CAN-DEREM-lépés), a krómréteg oxidálása és oldása oxidatív lúgos permanganát oldattal, mosás 

híg oxálsavoldattal (AP lépés). A CAN-DECON-eljárással szemben nem tartalmaz oxálsavat, mely a 

rozsdamentes acélok szemcseközi és feszültségkorróziós károsodását segítheti elő. 

 

A LOMI-, a CAN-DECON- és a  HP/CORD UV-eljárások rövid összehasonlítása 

 

Az egyes eljárások előnyeit és hátrányait röviden a következő 9.4. táblázatban foglaltuk össze. 

9.4. táblázat: Az eljárások összehasonlítása 

Előnyök/hátrányok 

LOMI CAN-DECON HP/CORD UV 

Magas DF Fe3O4 felületen közepes DF közepes DF 

 nincs oxalátképződés oxalátképződési kockázat 

oxigénmentes oldat szükséges 

(üzemelési hiba lehetséges, 

költséges) 

nincs hatékony előoxidációs lépése hatékony előoxidálási lépése van 

(HMNO4) 

az USA-ban minősítették az USA-ban minősítették nem minősítették az USA-ban 

a kulcsvegyület drága   

nagy a hulladék térfogata a szükséges előoxidáció miatt 

hulladék keletkezik 

kicsi a hulladék térfogata 

AP-alkalmazás esetén MnO2 

képződés 

MnO2 keletkezhet, vas(II)-ionok 

hiányában szemcseközi korrózió 

léphet fel 

szemcseközi korrózió léphet fel 

az AP módosítása nem volt sikeres   

 

Mindhárom eljárásra jellemző, hogy általában három ismételt ciklus szükséges a megfelelő 

dekontamináció eléréséhez. A LOMI- és a CAN-DECON-eljárások alkalmaznak komplexképzőket, 

míg a HP/CORD UV-eljárás csak oxálsavat alkalmaz. A HP/CORD UV-eljárás előoxidációs per-

mangánsavas eljárása kifejlesztett, míg a másik két eljárásról ez nem mondható el, és különösen az 

AP-előoxidációs eljárás problémás. Ehelyett az NP- vagy ózonos eljárást alkalmazzák, melyek 

költségesek. A legkevesebb hulladékot a HP/CORD UV-eljárás termeli. Utólagos korrózió szempont-

jából a LOMI-eljárás bizonyos anyagoknál előnyösebb, mint a HP/CORD UV-eljárás. Ez utóbbi 

eljárás nem alkalmazható az USA-ban. 

 

A TMI-2 sérült reaktor dekontaminálásánál laboratóriumi kísérletekkel 7 különböző dekon-

tamináló eljárást hasonlítottak össze. A dekontaminálási feladat itt nehezebb volt a szokványosnál, 

mert a felületekre a fűtőelemekből kiszabadult radioaktív izotópok is kiváltak. A legjobb eredményt 

egy kombinált ORG-AP-CITROX-eljárással érték el. 

Egy japán, erős savat alkalmazó dekontamináló berendezés képét mutatja a következő 9.5. ábra. 
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9.5. ábra: Erős savat alkalmazó dekontamináló berendezés 

Egyéb kémiai dekontamináló eljárások 

 

A DCD- (Dilute concentrate decontamination) eljárás 

 

Az eljárás 1 tömegszázalék alatti koncentrációjú, híg oldatokat alkalmaz. Felhasználása esetén 

többször alkalmazható jelentős előkészületek nélkül, és a keletkezett hulladék kezelése olcsó és a 

kelátképzők oxidációval elroncsolhatók. Az oldatok ioncserés regenerálása miatt csak szilárd hulladék 

(ioncserélő gyanta) képződik. Ugyanakkor alacsonyabb DF érhető el, nem alkalmas üledék (crud) 

eltávolítására és az oxidréteget sem távolítja el teljesen. 

Elsősorban kanadai reaktorok (CANDU) dekontaminálására alkalmazták. 

 

EDTA (etiléndiamin-tetra-ecetsav) 

 

Az EDTA a leggyakrabban alkalmazott szerves kelátképző a dekontaminációban. Jól oldja a 

korróziós-termék-oxidokat és távolítja el a felületről a radioaktív izotópokat. Ellenben híg oldatban 

alkalmazva a felületről távozó oldat nehezen regenerálható kationcserélő oszlopokkal. Egyes kationok, 

így a vas(II) erős komplexeket képez az EDTA-val és nem távolítható el kationcserével. Hasonló a 

helyzet Ni(II)-, Cu(II)-, Fe(III)- és Cr(III)-ionok jelenlétében. Az EDTA-t magát csak nagy térfogatú 

anioncserélő oszloppal lehet eltávolítani. A Co(II)-ionokkal viszont kationcserével jól eltávolítható 

pozitív töltésű komplexet képez. 

 

HEDTA (1-hidroximetán-1,1-difoszfonsav) 

 

Erős redukáló ágenssel együtt szokták alkalmazni. Jól oldja a goethit-, hematit- és magnetit-

vasoxidokat, de a spinel-oxidok oldódása már lassabb. A híg HEDTA-oldat 50 C-on jól megtisztítja a 

szénacél felületet. 

 

NTA (nitrilo-triecetsav) 

 

Indiában alkalmazták hidrazinnal kombinálva 170 C-on. A szénacélt erősen megmarta, de pH<8 

esetén a rozsdamentes acélfelület (316 típus) nem károsodott. 

 

A híg dekontamináló oldatokkal végzett hatékony kezelések körülményei még nem eléggé 

tisztázottak. 
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Az EMMAC-eljárás 

 

Francia eljárás, mely oxidáló és redukáló oldatokat alkalmaz. Általában 80 C-on alkalmazzák, és 

az oxidáló ágens NP, a redukáló pedig salétromsav-aszkorbinsav-keverék. Az oxidáló lépésben a króm 

oldását segítik elő, a redukáló lépésben pedig feloldják a maradék oxidréteget. Gőzfejlesztők 

primerköri oldalának és a primerköri hűtőrendszer rozsdamentes burkolatának dekontaminálására 

alkalmazták. 

9.4. Elektrokémiai dekontamináló eljárások 

Az elektrokémiai dekontaminálás (elektropolírozás) lényegében kémiai dekontaminálás elektromos 

térerő segítségével. A nem-nukleáris iparban széleskörűen alkalmazzák elektropolírozásra. Egyen-

áramot alkalmaz, mely során az anódon oldódásos oxidáció lép fel. A könnyen hozzáférhető, elektro-

mosan vezető (fém) felületek tisztítására magas dekontaminációs faktor mellett jól alkalmazható.  Az 

eljárás legfontosabb paraméterei az elektrolitkoncentráció, az üzemi hőmérséklet, az elektródpotenciál 

és az alkalmazott áramsűrűség. 

Az eljárás során az elektrolitot recirkulálják és regenerálják. Az eljárás hatékonyságát zavarják a 

felülethez kötődő anyagok, így az olaj-, zsír-, oxid- és festékrétegek, melyeket a kezelés előtt el kell 

távolítani. Az ún. bemerítéses eljárásnál (9.6. ábra) a kezelt felület méretei, egyéb kezelés esetén a 

felület geometriája és a rendelkezésre álló hely korlátozza az alkalmazhatóságát. Komplex geometriájú 

felületek (pl. vékony csővezetékek) így nem dekontaminálhatók. 

 

9.6. ábra: Bemerítéses eljárás 

A reagensek között leggyakrabban foszforsav-oldatot alkalmaznak, mert stabil, biztonságos, és 

sok ötvözet esetén jól alkalmazható. Nem-vízelvonó hatása révén minimális a légszennyezése és jó 

komplexképző tulajdonsággal rendelkezik. Egyéb elektrolitok, így salétromsav, nátrium-szulfát-oldat 

főleg ott használhatók, ahol a foszforsavas vagy kénsavas oldat nem alkalmazható. A salétromsav 

hatékony elektrolit, de hidrogén- és nitrogéngázt bocsáthat ki, szénacél felületekre nem alkalmazható. 

A szerves savak jó pH-stabilitással rendelkeznek, elroncsolásuk nem-savas hulladékot ered-

ményez. Bár drágábbak az erős ásványi savaknál és lassabb a hatásuk is, mégis ideálisak a roncsolás-

mentes felülettisztításhoz. Hulladékuk kezelése előtt semlegesíteni kell őket. 

Semleges dekontamináló elektrolitok (alkálifém-szulfátok oldatai) is alkalmazhatók. Ilyen eljárás 

az ELDECON-eljárás, melyet Svédországban és Finnországban alkalmaztak. Az eljárásban az anódos 

oxidáció során keletkező fémionokat hidroxidként lecsapatják és az iszapot elválasztják. A Cr(VI)-

ionokat Cr(III)-ionokká kell redukálni a lecsapáshoz. A rendszerből oxigén- és hidrogéngáz, valamint 

radioaktív hidroxidiszap távozik. 

Magyar kutatók alkalmazták az elektrokémiai polarizáció eljárását primerköri oldatokból radio-

aktív izotópok, így kobaltizotópok eltávolítására. Ez az eljárás bármelyik kémiai dekontamináló 

eljárással kombinálható. 

Foszforsav elektrolit esetén a foszforsavoldatban folyamatosan nő az oldott vas mennyisége és 100 

g/l koncentráció fölött megkezdődik a vas-foszfát kiválása. Ekkor az oldatot vagy frissre kell cserélni, 

vagy regenerálni kell. 
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Az elektrokémiai dekontamináló eljárások előnyeit és hátrányait röviden az alábbiakban 

foglalhatjuk össze. 

 

Előnyök: 

 Ipari méretekben rendelkezésre áll, a berendezések nem túl költségesek, az eljárás egyszerű. 

Gyakorlatilag minden radioaktív izotóp eltávolítható a felületről nagy dekontaminációs faktor 

(DF>100) mellett. 

 Sík felületek, sarkok, bemélyedő felületek, tartályok tisztítására alkalmas. Az eltávolított 

fémréteg vastagsága 25 mikrométer alatt van. A kezelt felület sima, nehezen szennyeződik 

újra. 

 A keletkezett radioaktív hulladék mennyisége relatíve alacsony. 

Hátrányok: 

 A leggyakrabban alkalmazott bemerítéses eljárásnál a dekontaminálásra kerülő felületet el kell 

távolítani a primer körből. In-situ kezelésnél a dekontamináló készüléket kell a folyamat 

végén dekontaminálni. A kezelt felület nagysága, bonyolultsága, a szabad hely nagysága 

korlátozza az eljárás alkalmazását. 

 A hulladékkezelő elektrolitot feldolgozás előtt semlegesíteni kell. 

 Az eljárás nem távolítja el teljes mértékben a felületről a fűtőelem szemcséit, az iszapokat és 

szigetelő jellegű rétegeket. 

 A rejtett és belső felületek dekontaminálása nem hatékony. 

 A kezelésre kerülő komponensek mozgatása további többletdózist okozhat a kezelő 

személyzetnek. 
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10. KIÉGETT FŰTŐELEMEK KEZELÉSE, ELŐKÉSZÍTÉSE 

TÁROLÁSRA, REPROCESSZÁLÁS 

Amikor a fűtőelemek hasadásra képes izotópjainak mennyisége olyan szintre csökken, hogy gazda-

ságosan tovább a hasadáson alapuló energiatermelés nem tartható fönn (4,5–6 év üzemidő után), akkor 

a reaktort leállítják, és a tovább már nem alkalmazható kiégett fűtőelemeket eltávolítják az aktív 

zónából. 

A reaktorból kikerülő kiégett fűtőelemeket átszállítják az ún. pihentető medencébe, ahol 4–5 évig 

tárolják „hűtés” céljából (10.1., 10.2. és 10.3. ábrák). 

 

10.1. ábra: Kiégett fűtőelemek pihentető medencéje 

 

10.2. ábra: Areva (La Hague): kiégett fűtőelemek tárolása 
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10.3. ábra: Egy japán kiégettfűtőelem-tároló 

A kiégett fűtőelemben lévő hasadási termékek és aktivációs termékek bomláshője következtében a 

fűtőelemek jelentős hőt termelnek. és intenzív gamma- és neutronsugárzást bocsátanak ki. Ezért a 

kiégett fűtőelemeket hűteni kell, sugárárnyékolást kell alkalmazni és távműködtetéssel kell mozgatni. 

A hő- és sugárzáskibocsátás intenzitása függ attól, hány hasadási folyamat ment végbe a fűtőelemben 

a reaktorból való végleges eltávolításáig, melyet kiégési szintnek nevezünk, és függ a kiemelés óta 

eltelt ún. hűtési időtől. A kiégett fűtőelemekben az energiatermelés során keletkezett elemek megosz-

lását a 10.4. ábra, potenciális radiotoxicitását a 10.5. ábra mutatja. 

 

10.4. ábra: Kiégett fűtőelemekben előforduló elemek 
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10.5. ábra: Kiégett fűtőelemek potenciális radiotoxicitása a hűtési idő függvényében 

A különböző típusú kiégett fűtőelemekben jelenlévő hasadási termékeket és aktinidákat foglalják 

össze a 10.1. és 10.2. táblázatok. 

10.1. táblázat: Hasadási termékek összetétele kiégett UO2 és MOX-fűtőelemekben 3 éves hűtés után 

Csoport UO2 3,5% 235U 

33 GWnap/t U* 

UO2 3,5% 235U 

45 GWnap/t U* 

UO2 3,5% 235U 

60 GWnap/t U* 

MOX 8,65% Pu 

45 GWnap/t nehézfém* 

g/t U* g/t U* g/t U* g/t nehézfém* 

nemesgázok (Kr, Xe) 5,6 7,7 10,3 7 

alkálifémek (Cs, Rb) 3 4 5,2 4,5 

alkáliföldfémek (Sr, Ba) 2,4 3,3 4,5 2,6 

Y és lantanidák 10,2 13,8 18,3 12,4 

cirkónium 3,6 4,8 6,3 3,3 

kalkogének (Se, Te) 0,5 0,7 1 0,8 

molibdén 3,3 4,5 6 4,1 

halogének (I, Br) 0,2 0,3 0,4 1,4 

technécium 0,8 1,1 1,4 1,1 

Ru, Rh, Pd 3,9 5,7 7,7 8,3 

vegyes (Ag, Cd, Sn, Sb) 0,1 0,2 0,3 0,6 
*kezdeti tömeg 

10.2. táblázat: Aktinidák összetétele kiégett UO2 és MOX-fűtőelemekben 3 éves hűtés után 

Elem izotóp felezési 

idő (év) 

UO2 3,5% 235U 

33 GWnap/t U* 

UO2 3,5% 235U 

45 GWnap/t U* 

UO2 3,5% 235U 

60 GWnap/t U* 

MOX 8,65% Pu 

45 GWnap/t 

nehézfém* 

izotóp(%) g/t U* izotóp(%) g/t U* izotóp(%) g/t U* izotóp(%) g/t 

nehézfém* 

 

 

U 

234 246000 0,02 222 0,02 206 0,02 229 0,02 112 

235 7,04x108 1,05 10300 0,74 6870 0,62 5870 0,13 1070 

236 2,34x107 0,43 4224 0,54 4950 0,66 6240 0,05 255 

238 4,47x109 98,4 941000 98,7 929000 98,7 911000 99,8 886000 

 

 

Pu 

238 87,7 1,8 166 2,9 334 4,5 590 3,9 2390 

239 24100 58,3 5680 52,1 5900 48,9 6360 37,7 23100 

240 6560 22,7 2214 24,3 2760 24,5 3180 32 19600 

241 14,4 12,2 1187 12,9 1460 12,6 1640 14,5 8920 

242 3,75x105 5,0 490 7,8 884 9,5 1230 11,9 7300 

*kezdeti tömeg 
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8. animáció 

Hasadványoknak a hűtési idő függvényében történő összetétel-változását mutatja  

a 8. hangos animáció. 

A jelenleg üzemelő könnyűvizes atomerőművekből kikerülő kiégett, tárolt fűtőelemek mennyisége 

folyamatosan növekszik, és nő a kiégett fűtőelemekben található értékes hasadóanyag-tartalom 

visszanyerésére, a reprocesszálásra az igény (10.6. ábra). 

 

10.6. ábra: Tárolt és reprocesszált fűtőelemek 

A reaktorokból kikerülő kiégett fűtőelemek fontosabb tulajdonságai a következők: 

 

 Reaktivitásuk lecsökkent a 235U tartalom elhasadása révén, és a frissen keletkezett plutónium 

(239Pu) hasadóanyag csak részben kompenzálja ezt a fogyást. A hasadással keletkezett 

neutronelnyelő anyagok felhalmozódása lehetetlenné teszi a láncreakció megfelelő folytatását. 

 Szerkezeti szilárdságuk valamelyest csökkent a sugárzás és a hő hatására. 

 A fűtőelemrudakban felhalmozódott gáz halmazállapotú hasadási termékek megnövelik 

bennük a nyomást. 

 A fűtőelemek eredeti 238U tartalma csak kismértékben csökkent. 

 A kisebb mennyiségben keletkező transzuránok (Np, Am, Cm) mennyisége arányos a 

reaktorban töltött idővel. 

 A kiégett fűtőelemekben folytatódik a hasadási termékek és a transzuránok bomlása és a 

bomlási hő fejlődése. 

 A kiégett fűtőelemekben felhalmozódott hasadásienergia-termelő potenciál sokkal több, mint 

a kiégésig termelt energia. 
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A frissen kiemelt kiégett fűtőelem néhányszor tíz kilowatt hőt termel. Az első évben a rövid 

élettartamú radioaktív izotópok elbomlása következtében a hőtermelés a kezdeti érték századrészére 

csökken, ezután a csökkenés a 2.–5. évben további ötszörös, az 5.–10. évek között pedig 40%-os. Az 

első évben a kiégett fűtőelem hőtermelésében négy radioaktív izotóp dominál: 106Ru, 144Ce, 137Cs és 
134Cs, illetve ezek rövid felezési idejű leányelemei. 

 

Kiégett fűtőelemek tárolása 

 

A kiégett fűtőelemek tárolásánál három feltételt kell biztosítani: 

1. a kiégett fűtőelemet megfelelő módon hűteni kell a bomlási hő eltávolítására, 

2. a kiégett fűtőelemekből kilépő sugárzást megfelelő módon árnyékolni kell sugárvédelmi és 

dozimetriai okokból és 

3. meg kell akadályozni a kiégett fűtőelemekben a láncreakció újbóli beindulását, nem kerülhet-

nek kritikus állapotba. 

A reaktorból kiemelt fűtőelemeket egy vízzel töltött medencében tárolják. A víz hűti a fűtőele-

meket, árnyékolja sugárzásukat és a nemesgáz hasadási termékek kivételével visszatartja a szivárgás-

sal kikerült radioaktív izotópokat. A pihentető medence geometriai kialakítása és a kiégett kazettákat 

tartó rekeszekben vagy a vízben lévő neutronabszorberek (bór, hafnium, kadmium) megakadályozzák 

a kritikus állapot kialakulását. A pihentető medence vizét szivattyúval forgatják hőcserélőkön és 

víztisztító ioncserélő oszlopokon keresztül, hűtés és a radioaktív izotópok és egyéb szennyeződések 

eltávolítása céljából. A bepárlódásból előálló vízveszteséget pótolják.  A hűtő- és tisztítórendszer 

megfelelő működése különösen fontos a fűtőelemcsere idején a cserét követő időszakban. A legtöbb 

reaktorban ugyanis a fűtőelemcsere során a teljes töltetet átemelik a pihentető medencébe, és ott 

végzik el a szükséges cserét. Az USA előírásai szerint a reaktorból kikerülő kiégett fűtőelemkötegeket 

legalább egy évig vizes pihentető medencében kell tárolni, mielőtt száraz tárolóba szállítanák. Egy év 

eltelte után a kiégett fűtőelemkötegek aktív hűtéssel szállíthatók. Aktív hűtés a kiemeléstől számított 

mintegy három évig szükséges. Ha a pihentető medence megtelt, a régebbi, kisebb hőteljesítményű 

fűtőelemeket másik pihentető medencébe vagy száraz tárolóba szállítják. Egy kiégettfűtőelem-szállító 

konténert és kapszulát a 10.7. ábra, egy száraz tároló metszetét pedig a 10.8. ábra mutatja. 

 

10.7. ábra: Kiégettfűtőelem-szállító konténer és száraz tároló kapszula szerkezete 

 
10.8. ábra: Száraz tároló metszete 
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A száraz tároló fejlődött hője légáramlással és hősugárzással távozik. A száraz tároló árnyékolja a 

nagy hatótávolságú sugárzásokat, a kritikus állapot elkerülését megfelelő geometria kialakításával és a 

tárolt fűtőelemkötegek között elhelyezett neutronabszorberekkel biztosítják. Az ipari gyakorlat szerint 

a kiégett fűtőelemek száraz tárolóban történő tárolását csak öt év pihentető medencében végzett hűtés 

után kezdik meg. 

A kiégett fűtőelemek nedves és száraz tárolását döntően az erőművek telephelyén végzik. A 

tárolók kialakítása és szerkezete az erőmű típusától, a kiégettfűtőelem-tároló korától és a száraz 

tárolók típusától függ. Fontos a vizes pihentető medencékben a megfelelő vízszint biztosítása, mert 

lecsökkent vízszint esetén az elégtelen hűtés miatt megnövekszik a fűtőelemkötegek hőmérséklete és 

megindul a burkolatot képező cirkóniumötvözetek oxidációja. Levegő és gőz jelenlétében a következő 

exoterm reakciók mennek végbe, és az utóbbi reakcióban hidrogén gáz is fejlődik: 

             

                   

Ezek a reakciók magas hőmérsékleten autokatalitikusak, önfenntartók, víz alatt nem mennek 

végbe. Hűtés hiányában cirkóniumburkolati tüzet okozhatnak, a túlhevülő fűtőelemcsövek felszakad-

hatnak, és az illékony radioaktív izotópok kiszabadulhatnak. Emellett 1800 C fölött a cirkónium-

burkolat reakcióba lép az urán-oxid-tabletták anyagával, egy cirkónium-urán-oxid alapú komplex 

olvadékfázis keletkezik. 

A kiégett fűtőelemek további sorsa jelenleg a hosszú időtartamú tárolás és az értékes hasa-

dóanyagok kinyerése, az újrafeldolgozás lehet. A hosszú időtartamú tárolás jellemzői a következők: 

 kisebb a költsége a reprocesszálásnál, 

 kicsi a biztonsági kockázata, 

 nem bolygatja meg a plutóniumkészletet, és a tárolási idő során csökken a plutónium alapú 

atomfegyver előállítási valószínűsége, 

 minimális másodlagos radioaktív hulladékot termel, 

 de csak a fűtőelemben lévő potenciális hasadási energia maximum 1%-át hasznosítja. 

Az újrafeldolgozás, reprocesszálás jellemzői a következők: 

 kémiai technológiai eljárásokat alkalmaz, 

 jó hatásfokkal elkülöníti a hasadó és szaporító anyagokat további hasznosítás céljából, 

 csökkenti a nagy aktivitású hulladék térfogatát, de több kis és közepes aktivitású hulladékot 

termel, 

 műveletei során nagy a dóziskockázat és a sugárveszély, 

 lehetővé teszi az uránalapú fűtőelemek hasadóanyagainak 50–100%-os recirkulációját, de 

gyors szaporító reaktorok nélkül csak 15–30%-kal nő a hasznosítható hasadóanyag 

mennyisége. 

10.1. Nagy aktivitású hulladékok átmeneti tárolása 

A radioaktív hulladék végső elhelyezésének problémája az egyik fő oka annak, hogy az egyébként 

környezetbarát atomenergia-felhasználást a kritika éri. A fő kifogás a radioaktív hulladékok átmeneti 

és végső elhelyezésének körülményeivel, az emberi léptékben szinte végtelen tárolási idővel, a tárolás 

hosszú távú biztonságával kapcsolatos. Bár a radioaktív hulladékok mennyisége (térfogata) sokkal 

kisebb más hulladékokénál, de az egyéb hulladékoknál gyakran veszélyesebbek. Ezért a radioaktív 

hulladékok kezelése és elhelyezése hosszú távú stratégiát igényel, a megfelelő kezelés és elhelyezés 

technológiáit nagyon gondosan kell kidolgozni és nem szabad elsietni. Ezért a radioaktív hulladékok 

legkisebb térfogatot képviselő, de legveszélyesebb csoportját, a nagy aktivitású radioaktív hulladékok 

zömét világszerte 40–50 évig átmeneti tárolókban őrzik, a megfelelő végső kezelő és temető 

technológiák kidolgozásáig. A megfelelő technológiák fejlesztése folyamatos, elég csak a radioaktív 

hulladékok őrzési idejét drasztikusan csökkenteni képes transzmutációs eljárásra utalnunk. 

A nagy aktivitású radioaktív hulladékok túlnyomó többsége a nukleáris energiatermelő ciklus 

második felében (back end) a reaktorokban használt fűtőelem, szabályozó rudak stb. formájában 
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keletkezik. Egy 600 MWe teljesítményű német reaktor fűtőelemciklusában 33 t urán-oxid fűtőelem 

használatához szükséges nyersanyag és a keletkezett hulladékok mennyiségét foglalja össze a 10.3. 

táblázat. 

10.3. táblázat: Egy 600 MWe teljesítményű reaktor töltetének nyersanyagszükséglete és hulladékai 

 Egy 600 MWe  teljesítményű reaktor (Biblis A, 33 t fűtőelemtöltet) üzemanyagciklusa és a hulladékok 

 Kiindulási anyag Eredmény Hulladék * 

1  440.000  t  Uránérc/kőzetpor  40.000  t Uránérc  400.000  t  Poralakú kőzet 

2  40.000  t  Uránérc 400  t  U3O8  39.600  t  Iszap   

3  400  t  U3O8  220  t  Hex  180  t  Atomhulladék  

4  220  t  Hex  33  t Dúsított  

Hex  

187  t  kimerült UF6  

5  33  t  dúsított Hex  33  t  Fűtőelem   70  hordó  Kis aktivitású 

hulladék 

6  33  t  Fűtőelem   33  t  Kiégett 

fűtőelem 

1.300  hordó Kis aktivitású 

hulladék 

       90 - 110  hordó  Közepes aktivitású 

hulladék 

7  33  t  Kiégett fűtőelem  28  t  UNH 30  ESB  Nagy aktivitású 

hulladék  

    1  t  MOX  600  hordó  Közepes aktivitású 

hulladék 

       300  hordó Kis aktivitású 

hulladék 

1 - uránérc kitermelés, 2 - ércfeldolgozás, 3 - konverzió, 4 - dúsítás, 5 - fűtőelemgyártás, 6 - atomerőmű,  

7 - reprocesszálás, Hex-UF6, UNH-uranil-nitrát, ESB-rozsdamentes acéltok, MOX-vegyes-oxid fűtőelem,  

*- 5, 6, 7 folyamtoknál további hulladékmennyiség keletkezik. 

 

A reaktorokból kikerülő kiégett fűtőelemek további sorsa országonként változó. Hazánkban a 

kiégett fűtőelemeket korábban visszaszállították a Szovjetunióba, majd Oroszországba (1989–1998 

között 2331 db kiégett üzemanyagköteg került vissza). A rendszerváltás után az orosz fél már nem 

vesz át több kiégett fűtőelemet, így azok átmeneti tárolására meg kellett építeni Pakson, az erőmű 

területén a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját (KKÁT). Az egyéb nagy aktivitású hulladékok 

elhelyezésére az atomerőműben egy a leszerelésig üzemelő csöves típusú 223 m3 tárolókapacitású 

átmeneti tárolót is üzemeltetnek. Ebbe évente mintegy 5 m3 nagyaktivitású szilárd hulladék kerül. A 

KKÁT egy angol licenc alapján épített MVDS-típusú száraz, modulárisan bővíthető átmeneti tároló, 

melybe évente 372 db kiégett fűtőelemköteg kerül. Az erőmű üzemideje (30 év) lejártáig várhatóan 

11128 db kiégett fűtőelemköteg kerül itt átmeneti tárolásra – előreláthatólag 2047-ig. A KKÁT 

látképét a 10.9. ábrán, szerkezeti metszetét és a bővítéseket a 10.10. ábrán mutatjuk be. 
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10.9. ábra: A paksi KKÁT látképe 

 

10.10. ábra: A paksi KKÁT metszeti rajza és a bővítések 

10.2. A radioaktív hulladék végleges elhelyezése 

A radioaktív hulladékok elhelyezése végleges vagy átmeneti lehet. A kötelező előírások a tárolók 

tervezésére és működésére többszörös mérnöki gátakat írnak elő. Ezek alapja, hogy megbecsülik a 

radioaktivitás terjedését a mérnöki gátakon keresztül, majd a tároló természeti környezetében (kőzetek, 

talaj, talajvíz, biológiai rendszerek), illetve megvizsgálják a potenciális sugárterhelés veszélyét 

(honnan, milyen izotóp, milyen kémiai formában és mekkora mennyiségben juthat el az emberekhez). 

A nagy aktivitású hulladékokat jelenleg átmeneti tárolókban helyezik el. Végleges tárolók még 

nincsenek, csak kísérletek folynak, eddig gránit alapú kőzeteket, valamint sóbányákat vizsgáltak meg.  

Az átmeneti tárolók ún. száraz vagy nedves tároló csoportokba oszthatók. A száraz tárolók levegő- 

(gáz-) hűtésűek, a nedves tárolók pedig vízhűtésűek (ebben az esetben a víz jelenléte veszélyt jelenthet 

a láncreakció kockázata  miatt).  

A száraz tárolók kiépítése lehet különálló blokkos (cask), illetve boltozatos, sírkamraszerű (vault) 

rendszerű. A „cask” típusú tároló előnye, hogy kis különálló blokkokba helyezik el a kiégett fűtő-

elemeket, ezért például földrengés esetén nem omolhat rá a tárolóépület, és könnyen biztosítható a 

hűtésük, passzív módon. 
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A „vault” típusnál egy épület veszi körül a tárolót. Földrengés esetén ez a típus kockázatosabb, 

mert a ráomlott épület miatt megszűnhet a szellőzése. Pszichológiai okokból viszont ez a megoldás 

kedvezőbb, és ezért ez az elterjedtebb megoldás. Néhány felszín közeli száraz tároló metszeti rajzát 

mutatjuk be a 10.11. ábrán. 

 

10.11./a ábra: Sírkamraszerű föld feletti tároló 

(vault) 

 

10.11./b ábra: Föld alatti sírkamraszerű 

betontároló (vault) 

 

10.11./c ábra: Földdel borított betontároló 

(cask)  

10.11./d ábra: Föld alatti moduláris betontároló 

(cask) 

 

10.11./e ábra: Keskeny árokjellegű tároló (cask) 

A radioaktív hulladékok tárolóinak megépítéséhez dolgozták ki az ún. mérnöki gátak elvét. A 

mérnöki gátak (többfokozatú akadály) elvét alkalmazzák a radioaktív hulladékok tárolóinak 

kialakításakor. Ezt az elvet foglalja össze a 10.12. ábra. 
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10.12. ábra: A mérnöki gátak elve 

Számos országban épült kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok számára tároló. A 

legnagyobb kis aktivitású felszíni tároló Franciaországban, La Hage-nál (106 m3 kapacitás) található. A 

második legnagyobb tároló Angliában, Sellafield környékén létesült (8*105 m3). A sellafieldi tároló 

aknaszerűen (trench) van a felszín közelében elhelyezve.  

Nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére végleges tárolók tervei készülnek az 

Amerikai Egyesült Államokban, a Yucca hegységben, és Carlsbadban egy sivatagban. Németország 

tervezett végleges tárolója Morslebenben lenne, egy sólencsében. Az USA-ban megépített Yucca-

hegységbeli tároló metszeti rajzát a 10.13.-10.14. ábrákon mutatjuk be. 

 

10.13. ábra: A Yucca-hegységben (USA) épített tároló 
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10.14. ábra: A Yucca-hegységben (USA) épített tároló 

A nagy aktivitású kiégett fűtőelemek mély geológiai környezetben történő tárolásának svéd 

modelljét a 10.15. ábra szemlélteti. 

 

 

10.15. ábra: Kiégett fűtőelemek tárolásának svéd modellje 

10.3. Kiégett fűtőelemek feldolgozása (reprocesszálás) 

A 6. fejezetben már részben tárgyaltuk a kiégett fűtőelemek újrafeldolgozásának, a reprocesszálásnak 

a szükségességét, legfontosabb jellemzőit és eredményeit. Ebben a fejezetben röviden ismertetjük 

néhány fontosabb eljárás jellemzőit és a legismertebb nedves reprocesszáló eljárást, a PUREX-eljárást 

Üzemelő atomreaktorok fűtőelemeiben két fő folyamat megy végbe: 

1. Neutronok hatására az 235U magok hasadnak, és energiakibocsátás, neutronkibocsátás mellett 

radioaktív hasadványmagokat képeznek, melyek e folyamat hulladékai. 

2. A neutronok ütköznek az 238U és 235U magokkal is. Az 238U  izotóp termikus neutronok 

hatására nem hasad, hanem neutronbefogás, majd  két rövid bétabéta-bomlás után egy teljesen 
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új hasadóképes magot, a 239Pu magot hozza létre. Neutronbefogás révén további transzurán 

izotópok keletkeznek. 

Így a kiégett fűtőelemben három fő komponens található:  

 még el nem hasadt 235U és még el nem reagált 238U magok  >95%, 

 frissen keletkezett 239Pu új hasadóanyag (és más transzuránok) ~1,3%, 

 hasadási termékmagok (az 235U és 239Pu hasadásából) ~3,2%. 

Egy könnyűvizes atomerőmű fűtőelem-összetételének változását mutatja a következő 10.16. ábra. 

 

10.16. ábra: Könnyűvizes reaktor fűtőelemében bekövetkező változások  

A reprocesszálás tulajdonképpen ezen három komponens különválasztását jelenti. 

Az alapvető folyamat az urán, plutónium és a hasadványtermékék egymástól való elválasztása, 

amely rendszerint két lépésre bontható: 

1. a kiégett fűtőelem mechanikai vagy kémiai bontása,  

2. a kiégett fűtőanyag kémiai elválasztása. 

 

A fűtőelem-pasztillák oldásához szükséges a fűtőelemek szétszerelése. A fűtőelemköteg végeit 

eltávolítják, majd a fűtőelemrudakat mechanikusan vagy lézer késsel 3–3,3 cm-es darabokra vágják 

vagy törik. A darabolás közben az illékony radioaktív gázok kijutnak a fűtőelemből és a gázkezelő 

rendszer a jódokat nátrium-hidroxid-oldattal és ezüsttel kezelt szorbens töltettel köti meg. 

Az első lépés lényegében a fűtőanyagok kémiai feldolgozását segíti. A fűtőelemeket rendszerint 

nagy tisztaságú alumínium- vagy cirkóniumötvözet vagy ötvözött acélköpeny veszi körül. Az 

alumínium oldására 5 mol/l nátrium-hidroxidot vagy kénsav és salétromsav elegyét, vagy a Sulfex-

eljárás esetén kénsav és hidrogénfluorid elegyét használják. Ha a fűtőelemek védőköpenye ötvözött 

acélból készült, az oldáshoz tömény kénsavat vagy királyvizet /Darex-eljárás/, esetenként 

ammóniumfluoridot tartalmazó ammónium-nitrát oldatot alkalmaznak. A cirkóniumötvözet-burkolatú 

fűtőelemdarabokat tömény salétromsavban oldják fel. 

A védőköpeny oldása után a fűtőanyag feldolgozása következik. A feldolgozás ioncserés, extrak-

ciós és csapadékképzéses elválasztási eljárásokon alapulhat. Ezt megelőzően a kiégett fűtőanyagot és 

a reakciótermékeket tömény salétromsavval oldatba viszik. 

Az ioncserés eljárások kevésbé terjedtek el, mert az ioncserélő gyanták a rendkívül nagy aktivi-

tások miatt kémiai károsodást szenvedhetnek, emellett a víz radiolízise folytán bekövetkező gázkép-

ződés az ioncserélő oszlopok zavartalan üzemét veszélyezteti. 

A csapadékképződésen alapuló elválasztások legrégebbi módszere a bizmut-foszfátos módszer, 

amelynél a plutóniumot csapadékba viszik, az urán és a hasadványtermékek viszont oldatban 

maradnak. Ezt az eljárást részletesen a 6. fejezetben ismertettük. A bizmut-szulfátos koprecipitálás 

többszöri megismétlésével és lantán-fluoridos lecsapással kiegészítve a keletkező plutónium mintegy 

95%-os hozammal különíthető el. Bár ez a módszer a plutónium kinyerésére megfelelőnek mondható, 

az urán és hasadványok elválasztására nem alkalmas. Ezért elterjedtebbek az extrakciós eljárások. 
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Az extrakciós eljárások három fő csoportba sorolhatók: 

1. Sóolvadékkal végzett extrakció. 

2. Fémolvadékokkal végzett extrakció.  

3. „Hagyományos” extrakció. 

A fűtőanyagokat magnéziumklorid-olvadékkal extrahálva a keletkezett plutónium mintegy  

90 %-a a sóolvadék-fázisba vihető, magnézium, ill. ezüst olvadékkal az elválasztás kevésbé éles, 

azonban a berendezések korróziós igénybevétele lényegesen kisebb. 

A hagyományos extrakciós eljárások általában három lépésre bonthatók: 

1. Az U6+ és Pu6+ extrakciója a szerves fázisba, a hasadványok a vizes /savas/ fázisban maradnak. 

2. A Pu6+ redukciója után a plutónium és urán elválasztása, a Pu3+ a vizes fázisba kerül. 

3. Az urán re-extrakciója és a plutónium végső tisztítása.  

A Redox-eljárásnál szolvensként hexont (metil-izobutil-ketont) alkalmaznak. Kisózó anyagként 

alumínium-nitrát szolgál, a plutónium oxidációját nátrium-dikromáttal, redukcióját vas- /II/ szulfa-

máttal végzik. Az alumínium-nitrát azáltal fejti ki hatását, hogy a vizes fázisban az extrahálandó anyag 

aktivitási koefficiensét növeli, ugyanakkor a szabad víz koncentrációját nem extraháló akva- és/vagy 

hidroxokomplex kialakításával csökkenti. 

A salétromsavas oldatban először a különböző (3+ – 6+) vegyérték állapotú plutóniumot 

egységesen dikromáttal Pu6+ ionokká oxidálják, majd alumínium-nitrátot adnak az oldathoz, és ezt 

extrahálják hexonnal. A Pu6+ és U6+ a szerves fázisban dúsul fel, a hasadványtermékek a vizes fázisban 

maradnak. A szerves fázist ezután Al/NO3/3 és Fe/SO3NH2/2 tartalmú oldattal kezelik, amely során a 

Pu6+-Pu3+ redukció eredményeképpen a plutónium kimosható a szerves fázisból. Az urán 

reextrakcióját hígított salétromsavval végzik. Az eljárás alapvetően szelektív, de a hasadványtermékek 

egy része is extrahálódik (ruténium). Nagyobb gondot a hexon tűzveszélyessége okoz. 

 

A Butex-eljárás extraháló szerként dibutil-karbitolt, kisózó anyagként pedig salétromsavat és 

ammónium-nitrátot alkalmaz. A Butex-eljárás előnye: a hasadványtermékek továbbfeldolgozása 

egyszerűbb, mert nem kell a Redox-eljárásnál adagolt nagy mennyiségű alumínium-nitrát elkülöní-

téséről gondoskodni. 

A reprocesszáló üzemek alapvetően, legelterjedtebben a Purex-eljárást alkalmazzák. Az eljárást 

1949-ben a Knolls Atomic Power Lab javasolta az USA-ban, és 1950–52 között Oak Ridge-ben 

tesztelték. Savannah Riverben (F-canyon 1954, F-canyon 1955) plutóniumtermelő üzemet létesítettek, 

1956-ban Hanfordban a Redox-technológiát váltotta fel. 

Kisózó anyagként itt is a salétromsav szolgál, extraháló szerként viszont petróleum-finomít-

ványban oldott (30%) tributil-foszfátot alkalmaznak. A különböző eljárások elsősorban a tributil-

foszfát-koncentrációban és az extrakciós oszlopok számában különböznek egymástól. Több olyan 

megoldás ismert, amelyek a plutóniumon kívül egyéb transzuránok elkülönítését is lehetővé teszik. A 

PUREX-eljárás (plutónium-urán-extrakció) teljes és az elválasztó műveletek egyszerűsített sémája 

látható a következő 10.17. és 10.18. ábrákon. 
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10.17. ábra: A PUREX-reprocesszálás folyamatábrája 

 

10.18. ábra: A PUREX-reprocesszálás elválasztási lépései 

A kiégett fűtőelemek újrafeldolgozására (reprocesszálására) alkalmazott Purex-technológia első 

lépésében az átlagosan öt évig pihentetett kiégett fűtőelemkötegeket a reprcocesszáló műben 

szétszerelik, a fűtőelemrudakat mechanikusan vagy lézerrel szétvágják, és a zárt csövekből kiszaba-

duló radioaktív gáz, illékony komponenseket (jódgőzök nemesgázok, RuO4), a nemesgázok kivéte-

lével adszorpciós úton megkötik. A nemesgázok közül csak a 85Kr kerül ki a környezetbe.  

Ezután a fűtőelem-pasztillákat 7 mol/l salétromsavban feloldják, és a keletkezett oldatot centrifu-

gálással és szűréssel derítik. Az oldás során az oldat tipikus összetétele: 250 g/l U6+, 2,5 g/l Pu4+, 9 g/l 
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hasadási termék, 7,4 TBq béta- és gamma-sugárzó radioaktív izotóp, 69,2 GBq/l alfa-sugárzó radio-

aktív izotóp. A fűtőelemben lévő hasadási termékek egy része (Pd, Rh, Ru, Mo) és a hozzájuk tapadt 

plutónium nem oldódik fel. Az oldás során a kritikus állapotot az oldó berendezés geometriájának 

megfelelő kialakításával kerülik el. 

Ezután az urán és plutónium hasadóanyag-izotópokat kerozinban oldott tributil-foszfát (TBF) 

szerves extrahálószerrel szerves fázisba extrahálják, míg a hulladékot képező hasadási termékek (HT) 

a vizes fázisban maradnak. A keletkezett nitrogén-oxid-tartalmú gázokat recirkulálják. Folyamatos 

salétromsavas oldó berendezést mutat a 10.19. ábra. 

 

10.19. ábra: Folyamatos salétromsavas fűtőelem-oldó berendezés 

A TBF (angolul TBP) tömény salétromsav-oldatban erős komplexet képez az urán(VI) és 

plutónium(IV) nitrátjaival a következő reakciók szerint. 

   

Ezután a szerves fázisba került plutónium(IV) ionjait hidrazin vagy hidroxilamin-nitrát redukáló-

szerrel plutónium(III) formává redukálják, mely során a plutónium-TBF-komplex elbomlik, és a 

plutónium újra vizes fázisba kerül, míg az uránkomplexben lévő urán(VI)-ionok nem redukálódnak és 

komplexként maradnak a szerves fázisban. Ezt követően az urán- és a plutóniumtartalmú 

folyadékáramokat külön kezelik. A szerves fázisban lévő uránkomplexet híg salétromsav hozzá-

adásával megbontják (a komplex csak tömény salétromsavas oldat esetén stabil), és reextrakcióval az 

urán újra vizes fázisba kerül. A híg savas uranil-nitrát-oldatot bepárolják, majd 400 C-on UO3 oxiddá 

alakítják, végül hidrogén atmoszférában 700 C-on UO2 oxiddá redukálják. A Pu(III) vizes oldatát 

salétromos savval Pu(IV)-ionná oxidálják, majd oxálsavval lecsapják. A plutónium-oxalát 300 C-on 

végzett hevítésével PuO2 oxidhoz jutnak. A Purex-eljárással néhány transzurán (Am, Cm, Np) nem 

választható el a salétromsavas oldatból, ezekre további kiegészítő elválasztási eljárásokat dolgoztak ki. 

Az urán, a plutónium és egyéb transzurán megoszlási hányadosait mutatja a következő 10.20. ábra a 

salétromsav koncentráció függvényében. 
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10.20. ábra: Az urán, a plutónium és egyéb transzurán megoszlási hányadosai a salétromsav 

koncentráció függvényében. 

Az ábra jól mutatja, hogy az urán(VI)- és a Pu(IV)-értékű ionjai stabil komplexeket képeznek a 

TBF-vegyülettel 2-3 mol/l salétromsav-koncentráció fölött, és hígabb salétromsavoldatban a 

komplexek megbomlanak, és az ionok újra vizes fázisba kerülnek. 

A gáz halmazállapotú hulladékok mellett keletkeznek szilárd hulladékok, így a felületre „égett” 

radioaktív anyagokat tartalmazó, préseléssel tömörített fűtőelem-burkolatok, az oldáskor fel nem 

oldódott hasadási termékek, a gázcsapdák töltetei, a folyadékokból kiülepedett iszapok és a 

tisztításhoz felhasznált ioncserélő gyanták. A folyékony hulladékok közül a legjelentősebb az első 

extrakciós lépésben elválasztott salétromsavas raffinátum vizes oldata (hívják angolul nagy aktivitású 

hulladéknak, HLW-High Level Waste-nek is). A nagy aktivitású savas oldat radioaktivitását 

üvegesítéssel szilárdítják és zárják mátrixba, a kis és közepes aktivitású hulladékokat pedig cemen-

tezéssel, műanyagba ágyazással kezelik temetés előtt. 

Jelenleg az USA kivételével Franciaországban, Angliában, Japánban és Oroszországban üzemel-

nek Purex-technológiát alkalmazó reprocesszáló üzemek. A technológia előnyei: 

 folyamatos üzemű technológia, nagy kapacitással, 

 alkalmazásával nagy tisztaság és szelektivitás érhető el az elválasztásokban, 

 az oldószerek reciklizálhatók és a hulladékok mennyisége minimalizálható. 

Hátrányai: 

 az extrahálószer-oldószer-rendszer hidrolízissel és radiolízissel bomlik, 

 az eljárás híg oldatokkal dolgozik és nagy tartályokat igényel, 

 a keletkezett nagy aktivitású radioaktív hulladékok kezelése problémás, 

 jelentős mennyiségű plutónium-oxid keletkezik, melynek biztonságos felhasználása még nem  

megoldott. 

A reprocesszálás termékei 

 Urán (UO2) 0,6% 235U és 99,4% 238U , 

 Plutónium (PuO2). 

o Egyéb aktinidák: amerícium (a fő hosszú élettartamú hőforrás), neptúnium (a fő 

sugárforrás), kűrium. 

o Hasadási termékek. 

o 90Sr, 137Cs (a tárolás első 50 évében nagy mennyiségű hőt termelnek, szelektív elvá-

lasztással csökkenthető a tárolási térfogat). 
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 129I,99 Tc (mozgékony izotópok, a geológiai akadályokon könnyen átjutnak, a bioszféra 

mesterséges radioaktivitásának fő forrásai). 

A PUREX-technológia anyagmérlegét foglalja össze a 10.21. ábra. 

 

10.21. ábra: A PUREX-technológia anyagmérlege 

 

A PUREX-technológia kockázatai – kritikusság 

 

A technológia kritikusságát több paraméter befolyásolja: 

 a hasadóanyagok jelenléte (235U, 233U, 239Pu), 

 a hasadóanyag-tartalmat hígító szaporítóanyagok (238U, 232Th, 240Pu) aránya, 

 a hasadóanyagok mennyisége, 

 a geometria, 

 a neutronmoderátorok jelenléte, 

 a neutronreflektorok jelenléte,  

 a neutronabszorberek jelenléte. 

A kritikusság néhány egyedi paraméterértékét foglalja össze homogén oldatokra a következő 10.4. 

táblázat. 

10.4. táblázat: Kritikusság egyedi paraméterei hasadóanyagokra 

Paraméter 235U 233U 239Pu 

hasadóanyag tömege (g) 760 550 510 

oldat hengeres átmérője (cm) 13,9 11,5 15,7 

hengeres oldat magassága (cm) 4,6 3,0 5,8 

Oldat térfogata (dm3) 5,8 3,5 7,7 

hasadóanyag koncentrációja (g/dm3) 11,5 10,8 7,0 

a hasadóanyag felületi sűrűsége (g/cm2) 0,4 0,35 0,25 
235U dúsítási foka (%) 1,0 - - 

 

Sajnos az elmúlt 35 évben számos baleset következett be a kiégett fűtőelemeket feldolgozó 

reprocesszáló művekben. Ezek közül ismertetjük röviden néhány kritikussági baleset lefolyását 

reprocesszáló üzemekben: 
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 1953, Mayak, Szovjetúnió. Eljárási hiba miatt 842 g plutónium (nitrátként) halmozódott föl 

egy tartályban és a beinduló láncreakció forrásba hozta. 

 1957, Mayak, Szovjetúnió. Egy forró kamrában uránt választottak le oldatból, és a csapadék a 

szűrőn összegyűlt. A szűrőedény kihasasodott, gáz, csapadék és oldat került ki a forró 

kamrába. 

 1958, Mayak, Szovjetúnió. Kritikussági vizsgálatokat végeztek 90%-os dúsítású  uranil-nitrát-

oldattal egy 400 literes edényben, melyből a kísérletek végén az oldatot leengedték kedvező 

geometriájú 6 literes edényekbe. Az operátorok néhány kísérlet után a 400 literes tartály 

csapját megnyitották és megemelték, hogy gyorsítva az ürítést közvetlenül tölthessék tartalmát 

az edényekbe. Az operátorok közelsége (3 fő) elegendő neutront reflektált a tartályba vissza, 

hogy a láncreakció beinduljon, és fényvillanás után 5 méter magasra csapott ki a felforrt 

folyadékoszlop a tartályból. 

 1958, Oak Ridge, USA. Egy 93%-os dúsítású uranil-nitrát-oldatot tartalmazó tartály lyukas 

volt és szivárgott. Egy mellette levő tartályból engedtek oldatot egy 200 literes hordóba, 

miközben a lyukas tartályból is folyt bele az oldat. Sárgásbarna füst szállt fel és kék fény 

villant. 

 1959, Idaho, USA. Légkeverős tartályokban lévő erősen dúsított uranil-nitrát-oldatból 200 

liter egy 600 liter vizet tartalmazó tartályba folyt bele és 20 perces láncreakciót okozott. 

 1962, Hanford, USA. Szelepek nem megfelelő működése miatt szuperkritikus mennyiségű 

plutóniumoldat került egy tartályba, és 37,5 óráig folytatódott a láncreakció. Az oldatból 

kicsapódó plutóniumcsapadék következtében a láncreakció leállt. 

 1968, Mayak, Szovjetúnió. Plutóniumoldatot öntöttek egy nagy tartályból egy üvegedénnyel 

egy rozsdamentes acéltartályba. A második öntés során kritikus állapotba került az oldat. 

 1978, Idaho, USA. Az extrakciós ciklus első lépésében folyamatosan víz folyt az extrahált 

oldathoz, a szerves komplex részben megbomlott, és folyamatosan nagy dúsítású urán vált ki a 

vizes fázisban. Egy hónap üzem után a megnövekedett uránkoncentráció elérte a kritikus 

szintet. 

 1999, Tokai Mura, Japán. Három operátor 18,1% dúsítású urán-oxidot oldott salétromsavban 

egy tartályban. A tartály geometriája nem volt alkalmas (szélesebb volt az előírtnál), és a 

hetedik uránadag hozzáadásakor kritikusság lépett föl. 

 

A kritikussági veszélyeken kívül a TBF salétromsav hatására bekövetkező bomlásakor keletkező 

„vörös olaj” robbanásveszélye is komoly kockázatot jelent. A robbanásveszély elhárítható a 

hőmérséklet szabályozásával (t<130 C), szellőztetéssel, a vizes fázis TBF-tartalmának minimali-

zálásával és a salétromsavas oldat koncentrációjánal korlátozásával (c<10 mol/l). 

 

Jelenleg a PUREX-technológiát úgy módosították, hogy a plutóniumfrakcióban kevés uránt is 

benne hagynak, így az alkalmas vegyes-oxid- (MOX-) fűtőelemek gyártására. 

 

Felhasznált irodalom 

Todd, T., Spent Nuclear Fuel Reprocessing, Idaho National Laboratory, Nuclear Regulatory Commission 

Seminar, Rockville, USA, 2008 

 

.
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11. RADIOAKTÍV HULLADÉKOK KELETKEZÉSE, 

KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE 

11.1. Radioaktív hulladékok osztályozása  

Hulladék fogalma 

 

„Hulladék az az anyag (elhasznált termék, maradvány, kiválasztott szennyező anyag, szennyezett, 

kitermelt föld stb.), amely az ember termelő-fogyasztó tevékenysége folyamán keletkezik, és amelyet 

az adott műszaki, gazdasági, társadalmi feltételek mellett tulajdonosa sem felhasználni, sem érté-

kesíteni nem tud, illetve nem kíván, és ezért kezeléséről – a környezet szennyezésének a megelőzése 

érdekében – gondoskodni kell.”  

 

Radioaktív hulladék fogalma 

A radioaktív hulladékok fogalmát sokféleképpen megadhatjuk. Radioaktív hulladék az 

atomtörvény 2. §-ának m) pontja szerint további felhasználásra már nem kerülő olyan radioaktív 

anyag, amely sugárvédelmi jellemzők alapján nem kezelhető közönséges hulladékként. Más 

megfogalmazás szerint „radioaktív hulladék minden olyan anyag, amely valamilyen tervezett nukleáris 

tevékenység során keletkezik, és további felhasználására már nincs igény, ugyanakkor a benne lévő 

radioizotópok koncentrációja meghaladja a környezetbe történő és biztonságosnak tekintett 

felszabadítás, kibocsátás vagy kihelyezés (deponálás) határértékeit”. 

 Radioaktív hulladék alatt értendő tehát minden további felhasználásra már nem szánt, gazdasági, 

szociális, oktatási, vagy kutatási tevékenységből származó radioaktív anyag. Így a kiégett fűtőelemek 

nem tartoznak a radioaktív hulladékok közé, amíg végleges döntés nem születik arról, hogy az adott 

ország már nem kívánja feldolgozni őket és felhasználni a bennük található értékes anyagokat.  

Nyilvánvaló, hogy a hulladék és így a radioaktív hulladék besorolása hely- és időfüggő, adott 

helyen ami radioaktív hulladéknak minősül, más helyen még esetleg felhasználható, adott idő eltelte 

után a radioaktív hulladék esetenként átminősíthető kevésbé aktív vagy inaktív hulladékká. 

A radioaktív hulladékok besorolása alapvetően a 47/2003 (VIII. 8.) EszCsM rendelet 2. számú 

melléklete alapján történik. Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéknak minősül az a radioaktív 

hulladék, amelyben a hőfejlődés az elhelyezés (és tárolás) során elhanyagolható. 

Az MSZ 14344-1:2004 szabvány alapján rövid élettartamú az a kis és közepes aktivitású 

radioaktív hulladék, amelyben a radionuklidok felezési ideje 30 év vagy annál rövidebb, és csak 

korlátozott koncentrációban tartalmaz hosszú élettartamú alfa-sugárzó radionuklidokat (ez a 

koncentráció 4000 Bq/g egy gyűjtőcsomagolás esetében, és 400 Bq/g a teljes hulladékmennyiségre 

átlagolva). 

Hosszú élettartamú az a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék, amelyben a radionuklidok 

felezési ideje és/vagy az alfa-sugárzó radionuklidok koncentrációja meghaladja a rövid élettartamú 

radioaktív hulladékokra vonatkozó határértékeket. 

Nagy aktivitású az a radioaktív hulladék, amelynek hőtermelését a tárolás és elhelyezés tervezése 

és üzemeltetés során figyelembe kell venni. 

A radioaktív hulladékok csoportosítása történhet halmazállapot szerint, aktivitás-koncentráció 

szerint, a göngyöleg felületétől adott távolságban (10 cm) mért levegőben elnyelt dózisteljesítmény 

szerint, a radioaktív hulladékban előforduló radioaktív izotópok felezési ideje szerint. Mivel 

valamennyi környezetünkben előforduló anyag tartalmaz radioaktív nuklidokat, ezért a radioaktív 

hulladékok meghatározásánál meg kell adnunk egy olyan minimális mentességi aktivitást (MEA) vagy 

aktivitás-koncentrációt (MEAK), amely érték meghaladása esetén már a környezettől elkülönítendő 

radioaktív hulladékról beszélünk. Ez a minimális szint (vagy mentességi szint) az éves felvételi 

korlátnak, ÉFEK-nek valahányad része. Az ÉFEK egy bizonyos radionuklid belégzés, lenyelés útján 

vagy bőrön keresztül történő felvételének azon értéke, amely egy év alatt a vonatkozó dóziskorláttal 

megegyező lekötött effektív dózist eredményez. Az ÉFEK-et aktivitás-egységekben adják meg. 

http://www.rhk.hu/ismeret/ciklus/reproc.htm
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Mentességi szintnek nevezzük az egyes radionuklidokra meghatározott azon mentességi aktivitás-, 

illetve mentességi aktivitáskoncentráció-értékeket, amely alatt úgy tekintjük, hogy a hulladék már nem 

jelent veszélyt környezetére nézve. A mentességi szintek megállapítására nincs általános szabály, 

rendszerint külön táblázatokban adják meg az értékeket, izotóponként, aktivitásban és aktivitás-

koncentrációban is.  Ilyen megadott értékeket a 23/1997. (VII. 18.) NM rendelet tartalmaz. Ezek 

szerint a legkisebb mentességi szint 1 Bq/kg néhány alfa-sugárzó izotópra, tipikus értékei 10–1000 

Bq/kg, legmagasabb értéke 106 Bq/kg a trícium esetében. Keverék esetén súlyozott összeggel 

számítjuk. Néhány radioaktív izotóp rendeletből kigyűjtött mentességi határértékeit a következő 11.1. 

táblázatban mutatjuk be. 

11.1. táblázat: Mentességi határértékek néhány nuklidra 

(Kivonat a 23/1997. (VII.18.) NM rendelet Mellékletéből Magyar Közlöny 1997/65 sz., 4773–4777 o.) 

Radionuklid MEAK, Bq/g MEA, Bq Radionuklid MEAK, Bq/g MEA, Bq 

H-3 1x106 1x109 Ra-226 1x101 1x104 

C-14 1x104 1x107 Th-232 1x100 1x103 

F-18 1x101 1x106 U-235 1x101 1x104 

P-32 1x103 1x105 U-238 1x101 1x104 

Cl-36 1x104 1x106 Utermészetes 1x100 1x103 

K-40 1x102 1x106 Pu-238 1x100 1x104 

Fe-59 1x101 1x106 Pu-239 1x100 1x104 

Co-60 1x101 1x105 Pu-240 1x100 1x103 

Kr-85 1x105 1x104 Pu-241 1x102 1x105 

Sr/Y-90 1x102 1x104 Am-241 1x100 1x104 

Tc-99 1x104 1x107 Cf-252 1x101 1x104 

Ag-110m 1x101 1x106    

I-129 1x102 1x105    

I-131 1x102 1x106    

Xe-135 1x103 1x1010    

Cs-134 1x101 1x104    

Cs-136 1x101 1x105    

Cs-137 1x101 1x104    

Po-210 1x101 1x104    

Rn-222 1x101 1x108    

 

http://www.rhk.hu/ismeret/osztaly/hulla1.htm
http://www.rhk.hu/ismeret/sugarzas/sug6.htm
http://www.rhk.hu/ismeret/sugarzas/sug6.htm
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A rendelet táblázata 299 nuklidot tartalmaz, amelyek közül 31-nek összesen 100 leányeleme van 

feltüntetve. 

A mentességi szinthez kell viszonyítani az adott i-edik hulladék AKi aktivitás-koncentrációját 

(Bq/g) a hulladékosztályba történő besoroláshoz. Ez a mentességi viszonyszám (MV) meghatározza a 

tárolás körülményeit. 

  

A hulladéktömeg teljes aktivitására is előírnak korlátozást: mentességi aktivitás, MEA, mérték-

egysége a Bq. A radioaktív hulladékot jellemző további fontos adat a HT fajlagos hőtermelés, mérték-

egysége a kW/m3. 

Az alábbi 11.2. táblázat mutatja a fentiek szerint a radioaktív hulladékok besorolását és az 

elhelyezés körülményeit. 

11.2. táblázat: Radioaktív hulladékok besorolása (MSZ 14344-1:2004 szabv.) 

Hulladékkategória Jellemzők Elhelyezés 

    1. Mentességi MV< 1 Nincs sugárvédelmi 

korlátozás 

    2. Kis  és közepes aktivitású MV > 1 

HT < 2 kW/m
3 

 

2.a. Kis aktivitású MV V 3  

2.b. Közepes aktivitású MV 103  

 

 

2.1 

 

 

Rövid élettartamú  

kis és közepes aktivitású 

T1/2 30 év 

és a hosszú életű alfa-sugárzók 

koncentrációja korlátozott: egyedi  

hulladékcsomagra 4000 Bq/g, és a 

telephelyre átlagolva 400 Bq/g 

csomagonként 

 

Felszíni  

vagy  

geológiai tároló 

 

2.2 

 

Hosszú életű 

 kis és közepes aktivitású 

A hosszú életű radionuklidok 

koncentrációja meghaladja a rövid 

életű hulladékokra vonatkozó 

határértéket 

 

 

Geológiai tároló 

     

 

3. 

 

 

Nagy aktivitású 

HT > 2 kW/m
3 

A hosszú életű radionuklidok 

koncentrációja meghaladja a rövid 

életű, kis és közepes aktivitású 

hulladékokra vonatkozó korlátot 

 

 

 

Geológiai tároló 

 

Ha a radioaktív hulladék többfajta radioizotópot is tartalmaz, akkor az osztályozást a következők 

szerint kell elvégezni (11.3. táblázat): 

Mentességi viszonyszám: MV = i (AKi / MEAKi) 
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11.3. táblázat: Radioaktív hulladékok osztályozása 

 

 
 

A rendelet szerint kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéknak minősül az a radioaktív 

hulladék, amelyben a hőfejlődés az elhelyezés (és tárolás) során elhanyagolható. Rövid élettartamú az 

a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék, amelyben a radionuklidok felezési ideje 30 év vagy 

annál rövidebb, és csak korlátozott koncentrációban tartalmaz hosszú élettartamú alfa-sugárzó 

radionuklidokat (ez a koncentráció 4000 Bq/g egy gyűjtőcsomagolás esetében, és 400 Bq/g a teljes 

hulladék mennyiségre átlagolva). Hosszú élettartamú az a kis és közepes aktivitású radioaktív 

hulladék, amelyben a radionuklidok felezési ideje és/vagy az alfa-sugárzó radionuklidok koncentrá-

ciója meghaladja a rövid élettartamú radioaktív hulladékokra vonatkozó határértékeket. Nagy 

aktivitású az a radioaktív hulladék, amelynek hőtermelését a tárolás és elhelyezés tervezése és 

üzemeltetés során figyelembe kell venni. 

A halmazállapot a végleges elhelyezést és az esetleges kikerülést a hulladék kémiai tulajdonságain 

keresztül befolyásolhatja. Részben ezért is kell a biológiai hulladékot különválasztani, hiszen ebben 

biológiai és kémiai folyamatok, változások egyaránt lejátszódhatnak elhelyezés után, jelentősen 

megváltoztatva a kémiai tulajdonságokat. A másik három szempont magától értetődő. Már itt 

hangsúlyozandó viszont, hogy a végleges elhelyezés és azt követően a környezet biztonsága 

szempontjából a kis és közepes aktivitású, illetve a közepes és rövid felezési idejű hulladékokat 

sorolhatjuk egy kategóriába; a nagy aktivitású vagy hosszú felezési idejűek külön speciális eljárást, 

stratégiát igényelnek. Nyilvánvaló, hogy a különböző halmazállapotú, aktivitású, felezési idejű, 

koncentrációjú és hőfejlesztő potenciálú radioaktív hulladékokat különböző módon kell kezelni, 

tárolni és lerakni.  

 

Radioaktív hulladékok keletkezhetnek: 

– a nukleáris energetikában, 

– az izotópelőállítás és -felhasználás során, 

– az oktatásban, kutatásban, 

– nukleáris balesetek során, 

– nukleáris fegyverkezés következtében, 

– ill. különböző okokból fel is dúsulhat a természetes radioaktivitás, 

– az iparban, 

– a gyógyászatban. 

 

Jelenleg a radioaktív hulladékok döntő mennyisége a nukleáris energiatermelő ciklus (urán-

bányászattól a kiégett fűtőelemek kezeléséig) során keletkezik. 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) gyakorlata radioaktív hulladékokra négy kate-

góriát különböztet meg: 
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1. A kis aktivitású (low level wastes – LLW) hulladékok, amelyek csak elhanyagolhatóan kis 

mennyiségben tartalmaznak hosszú élettartamú radionuklidokat. Ide sorolhatóak a különböző 

ipari, gyógyászati, tudományos kutatási, illetve még az atomerőművi műveleteknél radioaktív 

anyagokkal szennyezett eszközök, kesztyűk, rongyok, üvegek, papírok, szűrők is. Ezeknek 

felszín közeli lerakókban való elhelyezése vagy sekély elföldelése ma széleskörűen elterjedt, 

használt módszer. 

2. A közepes aktivitású (intermediate level wastes – ILW) hulladékok, amelyek még kisebb 

aktivitású szintűek és hőfejlesztési képességűek, mint a nagy aktivitású hulladékok. Kezelésük 

és szállításuk során ezeket már megfelelő sugárvédelemmel kell ellátni. Ide tartoznak a 

reaktorműveletekkel kapcsolatos vízkezelési gyanták, megszilárdult vegyi iszapok, zagyok, 

berendezések és fémalkatrészek. E hulladékok kezelésekor már azok megfelelő stabilizálására 

(térfogatcsökkentés, szilárdítás) van szükség. Megfelelő elhelyezésük, lerakásuk gyakorlatilag 

ugyanaz, mint a kis aktivitású, első kategóriás anyagoké. 

3. A nagy aktivitású (high level wastes – HLW) hulladékok, amelyek egyrészt maguk az 

elhasznált fűtőelemek (ezeket nem is mindenki tekinti hulladéknak), valamint az ezekből urán 

és plutónium visszanyerésére szolgáló reprocesszálási műveletek során keletkezett hulladékok. 

Ezek transzurán elemeket, ill. erősen radioaktív és hőfejlesztő, nagy élettartamú hasadási 

termékeket tartalmaznak. A folyékony HLW-anyagokat általában üvegmátrixba viszik, így 

stabilizálják azokat. Végleges mélységi tárolásukig biztonságos időleges tárolást biztosító 

köztes tárolókban helyezik el ezeket. Az újrafeldolgozásra még nem került reaktor-fűtőelemek 

is HLW-kategóriásak. 

4. Az α-sugárzó hulladékok: elég nagy élettartamú, leginkább az elhasznált fűtőelemek 

reprocesszálásából és a keverékoxid-fűtőelemek előállításából származó α-sugárzó nukli-

dokkal szennyezett hulladékok. Ezeknek felszín közeli lerakása nem engedhető meg, hanem a 

HLW-hulladékokhoz hasonlóan mélységi lerakókban tárolhatóak. 

 

Ez a fajta kategorizálás számos államban használatos és elfogadott, de léteznek ettől eltérő, kissé 

más alapállásból kiinduló, más körülményeket is figyelembe vevő csoportosítások. A franciáknál 

három kategória ismeretes, míg az USA-szabályozás tagoltabb, öt kategóriát különböztet meg (nagy 

aktivitású hulladékok, transzurán hulladékok, kis aktivitású hulladékok, uránércdúsítási hulladékok, 

természetben előforduló vagy a gyorsítókban keletkezett radioaktív anyagok). 

11.2. Hosszú felezési idejű nuklidok radioaktív hulladékokban 

Mind a radioaktív hulladékok elhelyezése, mind a belőlük származó jövőbeli kockázat megítélése 

tekintetében különleges szerepük van a hosszú felezési idejű nuklidoknak. Közülük azonban egyesek 

felezési ideje több száz, több ezer vagy akár több millió év is lehet. Ezért elhelyezésük számos 

speciális kérdést vet fel. A jelenleg egyetlen hazai radioaktívhulladék-tároló, a Püspökszilágyi RHFT 

nyilvántartása és a Paksi Atomerőmű adatai alapján Magyarországon a hosszú felezési idejű radioaktív 

hulladék a 11.4. táblázatban felsorolt hosszú felezési idejű izotópokat tartalmazza. Mint a táblázatból 

látható, e hosszú felezési idejű izotópok főleg alfa- vagy béta-sugárzó, úgynevezett nehezen mérhető 

nuklidok. Így rutinszerű mérésük a hulladékokban nagyon költséges és nehéz feladat lenne. 

Szerencsére legtöbbjükhöz léteznek ún. kulcsnuklidok, azaz olyan könnyen mérhető magok, melyek 

mennyisége a keletkezés folyamatai miatt arányos a nehezen mérhető nuklid mennyiségével. Igaz, ez 

az arányosság szigorúan csak erőművi hulladékra érvényes, így más jellegű hulladékoknál legfeljebb 

csak közelítő adat lehet. Némely esetben a hulladék keletkezési körülményei miatt elvileg ki lehet 

zárni hosszú felezési idejű komponensek jelenlétét. Időközben megnyitották Bátaapátiban a Nemzeti 

Radioaktív Hulladéktároló felszíni létesítményét is. 
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11.4. táblázat: Hosszú felezési idejű radioaktív izotópok 

Izotóp 
Felezési idő 

(év) 

Dóziskonverzió

s tényező x10-10 

Sv/(Bq*év) 

sugárzás 

fajtája 

E max 

vagy 

jellemző 

E (keV) 

Keletkezés 
Megjegyzés a 

keletkezéshez 

10Be 1,6*106 11  556 9Be(n,e10Be 
légkörben, 360 atom/m2s 

kozmogén, természetes 

14C 5730 5,8  156 14N(n,p)14C 
légkörben, 22000atom/m2s 

kozmogén, természetes 

36Cl 3,01*105 9,3  ,EC 1142 35Cl(n, )36Cl reaktorban, primer vízben 

40K 1,2*107 62 2 1505  Természetes 

63Ni 100 1,5  66 62Ni(n, )63Ni 
reaktorban, korróziós 

termék 

99Tc 2,13*105 7,8  294 

hasadási termék; 
99Mo 
99mTc 

Reaktorban 6,1% 

hozammal, 

orvosi nyomjelzők 

129I 1,7*106   , () 154 hasadási termék reaktor; 0.57% 

210mBi 3*106 150  , () 
4907 , 

4946 
209Bi(n, )  

226Ra 1600 2800  , 4784 234Th sorban Természetes 

232Th 1,4*1010 920  ,() 
4010 , 

3952 
 Természetes 

234U 2,454*105 490  ,() 
4776 , 

4723 
234Th sorban Természetes 

235U 7,03*108 460  ,() 4395  Természetes 

238Pu 87,7 2300   
238Np 
242Cm 

reaktorban transzurán 

239Pu 2,4*104 2500  ,()  239Np — " — 

241Am 432,7 2000  , 5485 241Pu Füstérzékelőkben 

237Np 2,14*106 1100  , 
4788 ill. 

4771 

237U 
241Am 

 

 

A természetes eredetű radioaktív magok hulladékként akkor kezelendők, ha például valamely ipari 

folyamatban feldúsulva mennyiségük jelentősen meghaladja a természetben normál körülmények 

között található értékeket. Jelenlétük a hosszú felezési idejű radioaktív izotópok között nem meglepő, 

hiszen részben azért találhatók meg a környezetben, mert a föld keletkezése óta még nem volt idejük 

lebomlani. 

A 237Np nem szerepel a nyilvántartásokban, említését az indokolja, hogy az 241Am leányeleme, és 

bár az anyaelem felezési ideje is nagy, a hosszú idejű (akár több százezer éves) elhelyezésnél 

fölhalmozódása nem hagyható figyelmen kívül. 

Az Európai Unióban és hazánkban keletkező hulladékok mennyiségének a radioaktív hulladékok 

csak elenyésző részét képezik, és a radioaktív hulladékok zömét a kis és közepes aktivitású (LLW-

ILW) hulladékok teszik ki. Jól mutatja ezt az EU és Magyarország hulladékainak megoszlását 

összesítő 11.1. ábra. 
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a) 

 

 
 

b) 

11.1. ábra: Az EU-ban (2005) a) és Magyarországon b) keletkező hulladékok éves mennyiségei 

Ezzel szemben a radioaktív hulladékok aktivitásának döntő részét a nagy aktivitású hulladékok adják. 

11.3 Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok kezelése 

Bevezetés 

 

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok kezelésének elsődleges célja a hulladék mennyi-

ségének csökkentése (11.2. ábra). 

 

11.2. ábra: A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 

hierarchiája 
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Az ábra alapján jól látható, hogy ezen hulladékok kezelése csak akkor merül fel, ha keletkezésük 

elkerülhetetlen. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szerint a radioaktív hulladékok 

kezelése a 11.3. ábrán feltüntetett lépéseket tartalmazza: 

 

11.3. ábra: Radioaktív hulladékok kezelésének lépései 

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok kezelése általánosan az alábbi lépéseket foglalja 

magában: 

 

 minősítés (később is lehet, de tárolás előtt szükséges), 

 gyűjtés; osztályozás, 

 tárolás; szállítás, 

 kezelés, 

 térfogatcsökkentés (pl.: préselés; bepárlás), 

 kondicionálás (szilárdítás, immobilizálás, pl.: cementálás, bitumenezés, üvegesítés), 

 minősítés, 

 átmeneti és végleges elhelyezés. 

 

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok hazai kezelésének időben fontosabb lépései a 

következők voltak: 

 

 1959: átmeneti hulladéklerakó létesítése Solymáron. 900 m3 térfogatú; 400 TBq összes 

aktivitású hulladék került lerakásra. 

 1976: Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) létesítése. Az RHFT 

kezdeti tárolókapacitása 3540 m3 radioaktív hulladék. A tároló alapvetően nem az atomerőművi 

radioaktív hulladékok befogadására épült. 

 1991: az RHFT tárókapacitásának bővítése. Az új tárolókapacitás 5040 m3 radioaktív hulladék. 

 2003. év elején a szabad kapacitás 64 m3, az elhelyezett aktivitás 1030 TBq. 

 1997 óta nem szállítanak erőművi hulladékot Paksról (összesen bruttó: 2500 m3-t szállítottak). 

Az atomerőmű területén még hosszabb ideig van átmeneti tárolásra elegendő kapacitás. 

 2005: Új kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló építésének megkezdése Tolna 

megyében, Üveghuta mellett (Mórágyi-rög, gránit, 40000 m3 kapacitás). A felszíni tárolót 

2008 október 6-án megnyitották. 

 

A püspökszilágyi RHFT és a Bátaapátiban (Üveghután) épülő kis és közepes aktivitású radioaktív 

hulladéktárolók elhelyezkedése és képei a 11.4.–11.6. ábrákon láthatók. 
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11.4. ábra: Hazai radioaktív hulladéktárolók elhelyezkedése 

 

11.5. ábra: Az Üveghután (Bátaapátiban) épülő tároló bejárata 

 

11.6. ábra: A püspökszilágyi RHFT 

Egy lehetséges kezelés útvonalait mutatja be a 11.7. ábra 
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11.7. ábra: Szilárd és folyékony radioaktív hulladék kezelésének lehetséges útvonalai 

A gáz állapotú radioaktív hulladékok kezelése eltér a szilárd és folyékony radioaktív hulladékok 

kezelésétől. Szilárd halmazállapotú kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék kezelésének egy 

lehetséges folyamatát foglalja össze a 11.8. ábra. 

 

11.8. ábra: Szilárd radioaktív hulladékok kezelésének lépései 

A radioaktív hulladékok kezelése során fő technológiai cél a hulladék térfogatának lehető 

legnagyobb mértékű csökkentése, a radioaktív komponensek lehetőség szerinti nagy hatékonyságú 

elválasztása a hulladékban jelenlévő inaktív komponensektől, és a radioaktív hulladék lehetőség 

szerinti szilárdítása, beágyazása stabil beágyazó mátrixanyagba, cementbe, bitumenbe, műanyagba és 

kompozit anyagokba. A térfogatcsökkentés mértékét jelző térfogatcsökkentési tényező (Volume 

Reduction Factor-VRF) és a radioaktív és inaktív komponensek elválasztását jellemző dekonta-

minációs faktor (Decontamination Factor – DF) definícióját könnyen megérthetjük a 11.9. ábra 

segítségével. 
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11.9. ábra: A dekontaminációs faktor (DF) és a térfogatsűrítési tényező (VRF) számítása 

A kezelés során fontos, hogy mindkét jellemző értéke a lehető legmagasabb legyen. 

 

Az atomerőműben keletkezett hulladékok csoportosítását és további kezelését foglalja röviden 

össze a 11.10. ábra. 

 

Röviden ismertetjük ezen hulladékok legnagyobb hazai „forgalmazójának”, a Paksi Atomerőmű 

Zrt.-nek jellemző adatait. 2006 január 1-jén az RHFT és a Paksi Atomerőmű Zrt. területén az alábbi 

mennyiségű radioaktív hulladékokat tárolták (11.5. táblázat): 
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11.10. ábra: Az atomerőműben keletkezett radioaktív hulladékok további sorsa 

11.5. táblázat: Hazai radioaktív hulladékok tárolása az RHFT és a PA Zrt. területén 

Tárolás helye  
Kis és közepes aktivitású hulladék  

Nagy aktivitású 

hulladék  
Kiégett nukleáris üzemanyag  

Tárolási 

kapacitás  

Tárolt mennyiség  Tárolási 

kapacitás  

Elfoglalt 

tárolási 

kapacitás  

Tárolási kapacitás  Tárolt mennyiség  

bruttó 

m
3
  

db 200 

l-es 

hordó  

bruttó 

m
3
  

db 200 l-es 

hordó  

m
3
  m

3
  db  tU*  db  tU*  

RHFT 

(szilárd 

hulladék)  

5040  —  5040  —  —  —  —  —  —  —  

PA Rt. 

telephely 

(szilárd 

hulladék)  

—  7852  —  6903  222,8  63,3  —  —  —  —  

PA Rt. 

telephely 

(folyékony 

hulladék)  

9950  —  5465,4  —  —  —  —  —  —  —  

PA Rt. 

pihentető 

medencék  

—  —  —  —  —  —  2600  301,6  2117  245,6  

Paks KKÁT  —  —  —  —  —  —  4950  574,2  4267  495,0  

 

A Paksi Atomerőmű üzemeltetése során gázállapotú, szilárd és folyékony kis és közepes aktivitású 

radioaktív hulladékok keletkeznek. Ezen hulladékokat az atomerőműben a gáz halmazállapotúak 

kivételével – a végleges tároló kialakításáig – átmenetileg tárolják. A szilárd halmazállapotú hulla-

dékok többségét 200 l-es acélhordókban, tömörített formában helyezik el. A folyékony hulladékokat 

tartályokban gyűjtik. A hulladékokat csak szilárd formában lehet véglegesen elhelyezni, ezért a 

folyékony hulladékok szilárdítására is sor kerül az atomerőműben a végleges tárolóba történő 

elhelyezést megelőzően. Az atomerőmű lebontásakor is keletkeznek ilyen típusú hulladékok, melyeket 

feldolgozott állapotban, szilárd halmazállapotban véglegesen el kell helyezni, együtt az üzemviteli 

hulladékokkal. 
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Az atomerőműben éves rendszerességgel 190 m3 tömörített, szilárd hulladék (kb. 950 db 200 l-es 

hordó) keletkezik. A szilárd hulladékok között jelennek meg a nagyméretű szilárd hulladékok is. Ezen 

hulladékokat nem lehet (vagy nem célszerű) 200 l-es hordókban elhelyezni. Ezen hulladékfajta éves 

keletkezési ütemét nem lehet érdemben meghatározni. A szilárd hulladékok körében szerepelnek a 

céziumszűrő-patronok, amiket speciális körszelvényű tároló konténerekben helyeznek el, ezen hen-

geres betonkonténerek térfogata kb. 0,7 m
3
 (átmérőjük és magasságuk 1300 mm). Ezen hulladékokból 

kevés keletkezik a teljes üzemidőre vetítve, ezért az éves keletkezési mennyiség nincs meghatározva. 

Éves gyakorisággal 280 m3 folyékony halmazállapotú hulladékkal kell számolni, melynek nagy 

része (250 m3/év) bepárlási maradék (sűrítmény), de a folyékony hulladékok körében vannak 

nyilvántartva az evaporátor savazó oldatok, az ioncserélő gyanták (transzportvíz nélkül), az iszapok és 

a dekontamináló oldatok is. Az üzemzavar következtében a korábbiakban (2006. január 1-jéig) 

keletkezett hulladékok – mivel azokat a normál üzemviteli hulladékokkal együtt tárolják – nem 

jelennek meg külön. Az atomerőmű 30 éves üzemeltetését feltételezve a hátralévő üzemidő az egyes 

reaktorblokkok üzemidejének átlagából számolva 9 évnek feltételezhető. Ezek szerint az atomerőmű 

30 éves üzemidejének végéig 3251,4 m3 – 200 l-es hordóban elhelyezhető – tömörített, kb. 600 m3-nyi 

nagyméretű hulladék, és mindössze 2,1 m3 térfogatot kitevő céziumszűrő-patron keletkezik. A teljes 

üzemidő során keletkező folyékony hulladékmennyiségeknél a legnagyobb mennyiséget a 

sűrítmények jelentik (7381 m3), de megjelenik az összes többi folyékony hulladék járuléka is a teljes 

üzemidőre kivetítve. Az erőművi blokkok 20 éves üzemidő-hosszabbításával a keletkező radioaktív 

hulladékok mennyisége közel arányosan növekedni fog. A hulladékok elhelyezését mindig megelőzik 

különböző hulladékkezelési eljárások. Ezekkel az elhelyezés biztonságosságát növelik, illetve némileg 

csökkentik a tárolással kapcsolatos anyagi kiadásokat. 

 

A hulladékkezelés fogalmát szokták a teljes műveleti sorra alkalmazni, valamint szűkebb 

értelemben csak a térfogatcsökkentést és a kondicionálást is szokták így nevezni. A különböző 

aktivitás-koncentrációjú, felezési idejű és halmazállapotú hulladékokra más és más eljárások 

alkalmazhatóak. Különösen a kezelés és az elhelyezés szempontjából fontos, hogy a radioaktív 

hulladék nem tartalmaz-e kémiailag veszélyes anyagokat (pl. erősen savas, robbanásveszélyes, éghető 

komponenseket). 

A hulladékokat tehát először összegyűjtik a helyszínen úgy, hogy minél kisebb sugárterhelés érje a 

lakosságot, illetve a létesítményben dolgozókat. A minél kisebb sugárterhelés és a gazdaságosság a 

legfontosabb szempont. 

Az osztályozás a hulladékok besorolását jelenti éghetőség, halmazállapot, aktivitás-koncentráció 

stb. szerint. 

Az előkészítéshez tartozik a hulladékok szállítása, kezelés előtti tárolása stb. 

A hulladék kezelése során csökkentik a hulladék térfogatát és kondicionálják. A térfogat-

csökkentés kis (LLW) és közepes (ILW) aktivitás-koncentrációjú hulladékokra alkalmazható. (A 

térfogatcsökkentés égetéssel, bepárlással, préseléssel, ioncserével stb. történhet.) 

A kondicionálás során célunk, hogy ne kerüljön ki a környezetbe radioaktivitás, miután a hulla-

dékot elhelyeztük. A kondicionálás bármely aktivitás-koncentrációjú hulladékkal végrehajtható. A 

hulladékot kötőanyagokba (cementbe, bitumenbe, üvegbe, műanyagba, kompozit anyagba stb.) 

ágyazzák be. Kis aktivitások esetén általában az olcsóbb megoldást, a cementezést, bitumenezést 

alkalmazzák. A nagyobb aktivitású hulladékra (tehát aminek a hőfejlődése is jelentős) az üvegbe ágya-

zás  a megfelelő megoldás. 

11.4. Hulladékkezelő módszerek 

Alapelvek: mivel a radioaktív bomlás jelenlegi tudásunk szerint nem gyorsítható meg, két alapvető 

lehetőség maradt: koncentrálás és tárolás, illetve hígítás és szétterítés (11.11. ábra). Számos 

hulladékforrás igen nagy aktivitású, és ezért koncentrálni és tárolni kell. Ugyanakkor számos forrás 

radioaktivitása igen alacsony, így lehetséges, sőt szükséges a hígítása és kibocsátása. A hulladék-

kezelés egyik fő feladata, hogy a hígítási és szétszórási tevékenység összhangban álljon a környezet 

terhelhetőségével, és mértéke a lehető legkisebb legyen (ALARA elv – as low as reasonably 

achievable)!  A másik fontos alapelv az, hogy a lehető legtöbb radioaktív hulladék besűrítése és 
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megfelelő tárolása szükséges. Az összes radioaktív hulladék kezelésnél két általános alapelvet 

alkalmaznak: 

Szétválasztás a forrásnál. Az eredmény egy koncentrált radioaktív hulladék és egy nagyobb tér-

fogatú inaktív vagy kis aktivitású hulladék. A kis térfogatú radioaktív hulladékot lebomlásig tárolják, 

őrzik. Ezen két hulladékáramot összekeverve a szétválasztás sokkal nehezebb és költségesebb lesz.  

Radioaktív anyagok képződésének megakadályozása. A radioaktív területre bejutó inaktív 

anyagok mennyiségének minimalizálása. 

 

11.11. ábra: Radioaktív hulladékok kezelési és elhelyezési stratégiái 

Atomenergetikai radioaktív hulladékok kezelése 

 

A kezelés célja: a radioaktív hulladékokat megfelelő formába átalakítani a szállításhoz, tároláshoz 

és temetéshez. A kezelés során a hulladékot vagy hulladékkoncentrátumot átalakítják abba a fizikai-

kémiai formába, mely kompatibilis a rögzítő folyamatokkal, és a rögzítő mátrixokkal csökkentik a 

hulladék térfogatát, a hulladékot osztályozzák (pl. Pu eltávolításához), eltávolítják a lehető legtöbb 

inaktív ballasztanyagot, egyes inaktív anyagokat recirkulációra visszanyernek, a radionuklidokat 

kioldódással szemben ellenállóbbá, oldhatatlanabbá teszik. 

 

Radioaktív hulladékkezelő eljárások 

 

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok kezelésére jórészt ugyanazokat a fizikai, kémiai, 

biológiai és egyéb eljárásokat alkalmazzák, melyeket a nem-radioaktív hulladékok kezelésénél is 

alkalmaznak. 

 

1.) Vízeltávolítási műveletek 

 

a.) Bepárlás és szárítás 

 

A hulladék víztartalmát 1–5%-ig csökkentik a víz gőzzé alakításával. Ezzel az eljárással iszapokat, 

bepárlási koncentrátumokat, regeneráló oldatokat, ioncserélő gyantákat kezelnek. A művelet 

dekontaminációs faktora (DF) 10000–1000000, az elérhető térfogatcsökkentés néhány százszoros 

lehet, viszont jelentős energiaigénye van. 

 

b.) Centrifugálás 

 

Szűrőiszapokat, flokkulációs iszapokat, ioncserélő gyantákat vízmentesítenek e módszerrel, 4–

6000 rpm fordulatszám mellett. 

HULLADÉK

Elhelyezés:

-kis és közepes aktivitású

 hulladék a felszín közelében

-nagy aktivitású hulladék mélyen

a felszín alatt

Azonnali kibocsátás:

- gáz, gõz

- folyékony

Késleltetett kibocsátás
Hígítás

Szétszóródás

Hígítás és

szétszórás

Koncentrálás Elzárás
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c.) Fagyasztás-olvasztás 

 

Kolloid iszapoknál szűrés vagy centrifugálás előtt alkalmazzák. Az iszapokat –15 és –25 °C 

közötti hőmérsékletre fagyasztják, majd olvasztják az iszapokat. A kolloid szerkezetet így összetörve 

megnő az ülepedési hajlam és a vizes fázis eltávolítható. Kis fajlagos aktivitások esetén alkalmazzák. 

 

d.) Szűrés 

 

Flokkulációs iszapok, szűrők visszamosási szuszpenzióinak tisztítására alkalmazzák. Alkalmazzák 

vákuumszűrésként és nyomás alatti gyors szűrésként. Kolloidok esetében szűrési segédanyagokat kell 

adagolni, ami jelentős hátrány. 

 

2.) Hő- és kémiai kezelő eljárások 

 

a.) Égetés 

 

Az égetés során szilárd éghető hulladékból hamu és füstgáz keletkezik. Az égetést 750–1100 °C 

között végzik. Alfa-sugárzó, hasadóanyag-tartalmú hulladékoknál kis betáplálási sebesség szükséges 

(kritikus tömeg). A berendezések lényeges része a válogató-betápláló rendszer. A füstgáztisztító 

rendszer bonyolult és problémás (HCl, H2SO4 -képződés), a hamu csak meghatározott mátrix-

anyagokkal ágyazható be. Az égetéses hulladékkezelésnek nagy térfogatcsökkentési hatása van! Költ-

séges, hatékony füstgázkezelési eljárást igényel. 

 

b.) Kémiai bontás 

 

Savas kezelés (cc. HNO3, cc. H2SO4): plutóniummal szennyezett éghető hulladékok térfogat-

csökkentésére, ioncserélő gyanták bontására alkalmazzák. Részei a kezelő, sav-visszanyerő, gázkezelő 

egységek. A folyamat 250 °C fölött megy végbe, a salétromsavat formaldehiddel, hangyasavval, a 

tributil-foszfátot foszforsavval bontják el. 

 

3.) Vegyi kezelő eljárások 

 

A vegyi kezelés célja a beágyazás előtt a hulladék megfelelő alakba történő alakítása, például 

komplex képzéssel, oldhatatlan formába hozással. 

 

4.) Mechanikai kezelő eljárások 

 

Szilárd hulladékoknál alkalmazzák méret- és térfogatcsökentés céljából. 

 

a.) Vágás, fűrészelés 

Fémek, műanyagok kezelésére, darabolására alkalmazzák. 

b.) Törés, darabolás, aprítás 

Üvegek, kerámiák kezelésére, darabolására alkalmazzák. 

c.) Préselés 

Szilárd hulladékok, papír, textília térfogatcsökkentésére alkalmazzák. 

 

 

5.) Dekontaminációs eljárások 

 

Kontaminációnak a felületek nyitott radioaktív izotópokkal történő elszennyeződését nevezzük, 

dekontamináció a felületen lévő radioaktív izotópok eltávolítását jelenti. A dekontamináló eljárásokat 

részletesen a 9. fejezetben ismertettük. 

 

Az alábbiakban röviden ismertetünk néhány fontosabb hulladékkezelési eljárást szilárd és 

folyékony radioaktív hulladékok esetére. 



150 Atomenergetika és nukleáris technológia 

© Pátzay György, BME www.tankonyvtar.hu 

Szilárd radioaktív hulladékkezelési eljárások: 

 

A kezelés célja: 

 

- éghető, éghetetlen hulladék különválasztása, 

- hulladék kémiai reaktivitásának csökkentése, 

- térfogatcsökkentés, 

- esetleges hasadóanyag kinyerése, 

- dekontaminálás, radioaktív anyag eltávolítása. 

 

A kezelés főbb műveletei: 

 

Előkezelés: 

 

Válogatás-osztályozás: radioaktivitás, tömöríthetőség, éghetőség stb. szerint.  

Darabolás: éghető hulladékok esetén például késes vagy kalapácsos aprítóval. 

 

Térfogatcsökkentő eljárások 

 

 préselés, 

 hamvasztás-égetés, 

 dekontamináció, 

 ömlesztés-üvegesítés, 

 oldás, 

 elektropolírozás. 

 

Az eljárások különböző mennyiségű szekunder hulladék keletkezésével járnak. 

 

Tömörítés-préselés  

 

Az alkalmazott nyomás és a hulladék anyagának függvényében 70–80% térfogatcsökkentés is 

elérhető. Problémát okozhat a kezelendő anyag nedvességtartalma, anyagösszetétele (pl. műanyagok). 

Préseléssel végzett kezelés folyamatábráját a 11.12. ábra, préselő berendezéseket a 11.13. ábra 

mutatja. 

 

 

11.12. ábra: Préselés szuper kompaktorral 


