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Napjainkban a világon megtermelt elektromos energia mintegy 17%-át atomerőművekben
állítják elő. Magyarország energiahordozókban szegény ország, ezért, mint energiaforrás a
nukleáris energia alkalmazása nem csak fontos, hanem meghatározó jelentőségű az
energiaigény biztosításának érdekében. Magyarországon jelenleg négy VVER-440 típusú
atomreaktor üzemel, villamos teljesítményük egyenként 440 MW. A paksi atomerőmű
blokkjai az ország villamosenergia-igényének 40%-át állítják elő. A nukleáris alapon történő
villamos energiatermelés elkerülhetetlen melléktermékei a radioaktív hulladékok, amelyek
valamilyen tervezett nukleáris tevékenység során keletkeznek, de további felhasználásra már
nincs igény, ugyanakkor a benne levő radioizotópok koncentrációja meghaladja a
környezetbe történő, és biztonságosnak tekintett kibocsátás, vagy elhelyezés határértékeit.
A radioaktív hulladékok kezeléséről, átmeneti és végleges tárolásáról úgy kell gondoskodni,
hogy ezek az anyagok a környezettől oly mértékben legyenek elszigetelve, hogy azok sem
most, sem a jövőben ne jelentsenek elfogadhatatlan mértékű kockázatot az emberre és a
természeti környezetre. Ezen cél megvalósítása érdekében az elhelyezésre, vagy környezetbe
történő kibocsátásra szánt hulladékokat szigorú minősítésnek vetik alá.
A hulladéktárolás egyik fontos eleme a telephelyen elhelyezhető maximális aktivitáskészlet,
ezért ismerni kell a tárolt hulladék izotóp-összetételét, és az egyes nuklidok aktivitáskoncentrációját. A meghatározás alapfeltétele a megbízható, kellő érzékenységű és jó
reprodukálhatóságot biztosító analitikai és mérési módszerek alkalmazása.
A BME Fizikai Kémia Tanszék és a Kémiai Technológia Tanszék Radiokémia
Laboratóriumában sok éves múltra visszatekintő eredményes kutatási és fejlesztési
tevékenység folyt és folyik a radioaktív hulladékok analitikájának kidolgozása területén.
Tanszéki mérnökként, majd doktoránsként magam is bekapcsolódtam a kutatásokba, és az
atomerőművi radioaktív hulladékok urán és transzurán tartalmának mérését megvalósító
kémiai szeparációs eljárás kidolgozását tűztem ki célul.
A Ph.D. értekezés témája
Új analitikai eljárás kidolgozása a PA Rt. VVER-440 típusú atomreaktora által keletkezett kis
és közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladékai (bepárlási maradékok, elhasznált
ioncserélő gyanták, aktív iszapok, és egyéb elszennyeződött technológiai oldatok), valamint a
környezeti kibocsátásra kerülő hulladékvizek urán és transzurán tartalmának alfaspektrometriás radioanalitikai módszerrel történő vizsgálatára.
A Ph.D. kutatási téma aktualitásának szempontjai
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•

A PA Rt. VVER - 440 típusú atomreaktora üzemeltetése során a primerköri hőhordozóba
- a fűtőelemek felületi szennyeződései, burkolatszivárgás és/vagy sérülés következtében,
valamint aktiválási termékek révén - α-bomló izotópok kerülhetnek, amely radionuklidok
szervezett és véletlen szivárgásokkal eljuthatnak a primerköri víztisztítók regenerálási
hulladékaiba, valamint más erőművi hulladékokba is.

•

A különböző reaktortípusok által keletkezett radioaktív hulladékok reaktorspecifikus
minta-mátrixszal rendelkeznek, így az egyes reaktortípusok eltérő sajátosságai miatt az
alfa-sugárzó radioizotópok mérésére eltérő analitikai eljárások szükségesek.

Az értekezésben beszámolok a kutatási témában elért eredményeimről, részletes előiratot
adok az általam kidolgozott, és a gyakorlatban rutinszerűen alkalmazott analitikai
módszerekről.
A dolgozat irodalmi részében ismertetem az urán és transzurán elemek atomerőművi keletkezését, a radioaktív hulladékokban történő megjelenését, valamint a PA Rt. hulladékkezelési
módszereit, majd irodalmi adatok alapján tanulmányozom az atomerőművi eredetű alfasugárzó izotópok szelektív elválasztási, koncentrálási és meghatározási lehetőségeit.
A kísérleti részben a PA Rt. kis és közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladékaiban előforduló alfa-sugárzó izotópok egyes hulladékáramokra kidolgozott konkrét kvalitatív és
kvantitatív analitikai mérési módszereit mutatom be. Részletes ismertetést adok az
alkalmazott minta-előkészítési és vékonyrétegű prerarátumkészítési módszerekről, a mintapreparátumok α-spektrometriás analíziséről, valamint az α-spektrumok kiértékelési
módszeréről.
A Ph.D. kutatómunka keretében kidolgozott kémiai elválasztások és analítikai módszerek
alkalmazásával kapott mérési eredmények pontosságát nemzetközi minőségértékelő program
keretében teszteltem. Az itt végzett munkáról és az eredményről leírást, mérési és összehasonlító adatokat közlök.
A dolgozat utolsó fejezetében, a disszertációban ismertetett analitikai módszerekkel meghatározott urán és transzurán aktivitás-koncentrációkkal elvégzett scaling-faktor számítás és
korrelációs analízis eredményeit és tapasztalatait foglalom össze.
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IRODALMI RÉSZ
1. Alfa-sugárzó izotópok a VVER atomreaktorok radioaktív
hulladékaiban
1. 1. Az aktinidák és kémiai tulajdonságaik
Az aktinidák csoportját a természetben előforduló tórium, protaktinium és urán, valamint a
mesterséges transzurán elemek alkotják.
Az

aktinida

elemek

alapvető

sajátsága

az

atommagjaik

instabilitása,

ami

a

radioaktivitásukban (többnyire alfa-sugárzók) és részben a maghasadásra való hajlamukban
nyilvánul meg. A mag-átalakulás mindkét formája a rendszám növekedésével egyre
határozottabb, és rövidülnek a felezési idők
Az aktinidákat jellemző kémiai tulajdonság, hogy számos oxidációs állapotú vegyületük
létezik, melyek egyrészt csak adott viszonyok között stabilak, másrészt pedig általában
könnyen képesek egyik oxidációs állapotból a másikba átalakulni (1,2).
Az aktinidák lehetséges oxidációs állapotait ismerteti az 1. táblázat.
Az aktinidák lehetséges oxidációs állapotai

Elem
III.
Tórium
Protaktinium
Urán
Neptúnium
Plutónium

U3+
Np3+

Amerícium

Pu3+
Am3+

Kűrium

Cm3+

IV.
Th4+
Pa4+
U4+
Np4+
Pu4+
Am4+
Cm4+

Oxidációs állapotok
V.
VI.
Pa5+
(UO2)+
(NpO2)+
(PuO2)+
(AmO2)+

(UO2)2+
(NpO2)2+
(PuO2)2+

VII.

(NpO5)3+
(PuO5)3+

(AmO2)2+

1. táblázat.
A III-as oxidációs állapotú kémiai vegyületek a lantanidákhoz hasonló kémiai viselkedést
mutatnak, míg a IV. oxidációs fokúak a Ce/IV/-mal és a Zr-mal mutatnak hasonlóságot.
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Az V-ös oxidáció fokú urán és az azt követő aktinida elemek MO2 (ahol M az aktinida)
típusú ionokat képeznek nagyon erős fém-oxigénkötéssel.
A IV-es és V-ös oxidáció fokú aktinidák vizes oldatai hajlamosak radiokolloidok képzésére,
melyek azután megkötődhetnek az edény falán, vagy pedig szilárd anyagok felületein.
Hajlamosak továbbá komplexeket képezni szerves és szervetlen ligandumokkal.
A VI. oxidációs fok - megfelelő kémiai milliőben - különösen az uránnál domináns.
A táblázatban felsoroltak közül a következők a legstabilabbak normál (oxidációs) feltételek
mellett: urán (UO2)2+, neptúnium (NpO2)+, amerícium (Am3+) és kűrium (Cm3+).
Bizonyos feltételek mellett a plutónium képes III, IV, V és VI oxidációs fokú vegyületként is
előfordulni egyidejűleg.
A nukleáris fegyverkísérletek fall-out-jaiban (kihullás) a viszonylag stabil PuO2 fordul elő
(1).

1.2. Urán és transzurán izotópok keletkezése a VVER atomreaktorok
fűtőelemeiben
A reaktor üzeme alatt, energiatermelés közben, az üzemanyag összetétele folyamatosan
változik (3).
A legjelentősebb változások:
•

Az eredetileg behelyezett izotópok (235U és

238

U) mennyisége a neutronabszorpció és

hasadás miatt fogy.
•

A maghasadások következtében egyre több hasadási termék (hasadvány) halmozódik fel.

•

A hasadás nélküli neutronabszorpció következtében új izotópok - elsősorban transzurán
izotópok - halmozódnak fel.

Ezeket a folyamatokat együttesen kiégésnek nevezik, amelynek következtében megváltoznak
az üzemanyag magfizikai, fizikai és technológiai tulajdonságai, valamint az egész reaktor
reaktorfizikai jellemzői.
A fűtőelemekben - az urán izotópjaiból – (n,γ) magreakciókban, a keletkezett
radioizotópokból további (n,γ) magreakciókban számos β, vagy α-bomló transzurán izotóp
keletkezik
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Az urán és transzurán izotópok a VVER atomreaktoron belüli lehetséges keletkezésiátalakulási sémáját mutatja be az alábbi ábra (3)

1. ábra. Az urán és transzurán izotópok a VVER atomreaktoron belüli keletkezési-átalakulási
sémája.
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Természetesen a sémában szereplő

238

U-nak csak elhanyagolható része keletkezik a

235

U-ból

egymást követő (n,γ) reakciók eredményeként, gyakorlatilag majdnem teljes egészében már
eleve benne van az üzemanyagban.
Az ábrán vastag vonallal vannak bekeretezve azok a termikus neutronok hatására is hasadó
izotópok (235U, 239 Pu, 241Pu), amelyek az atomreaktor működése szempontjából gyakorlatilag
is jelentősek. A többi izotóp csak gyors neutronok által hasítható.
Szaggatott vonallal azok az izotópok vannak bekeretezve, amelyek spontán hasadása nem
elhanyagolható. Közülük elsősorban a

242

Cm és a

244

Cm izotópok a jelentősek. A kiégett

üzemanyag neutron-forrás erősségét a reaktor leállításától számított 1-1,5 évig elsősorban a
242

Cm, utána a 244Cm szabja meg alapvetően.

Az ábrán feltüntetett izotópok kivétel nélkül radioaktívak, és szerepük a reaktor
szempontjából a következők miatt jelentős:
•

Alapvetően befolyásolják a reaktorfizikai jellemzőket (pl. a sokszorozási tényezőt, stb.)
és/vagy,

•

hozzá járulnak az üzemanyag radioaktivitásához, ami mind a reaktor üzemeltetését, mind
a kiégett üzemanyag további kezelését és tárolását befolyásolja.

A hosszú felezési idejű alfa-bomló aktinidák közül az atomerőművi környezetellenőrzés, a
radioaktív hulladékkezelés és tárolás szempontjából legnagyobb gyakorlati jelentősége a 234U
235

U, 238U, 239,240 Pu, 238Pu, 241Am, 242Cm, 244Cm izotópoknak van.
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1.3. Urán és transzurán elemek a VVER atomerőművek radioaktív
hulladékaiban
Az atomerőművi hulladékokban előforduló alfa-bomló izotópok jelenlétének elsődleges oka a
fűtőelemek felületi szennyezése és inhermeticitása.
Elméleti megfontolások és atomerőművi dolgozatok (4,5) alapján megállapítható, hogy az
α-bomló radionuklidok elsődlegesen a primerköri hőhordozóban jelenhetnek meg, aktivitásuk
alapján legjelentősebbek az urán, a neptúnium és a plutónium izotópjai. Az urán és transzurán
elemek a primerkörbe elsősorban felületi szennyezettség és/vagy a fűtőelem-burkolatok
sérülésekor

kerülhetnek,

ezáltal

a

primerköri

hőhordozóban

a

koncentrációjuk

megnövekedhet.
A primerköri hőhordozóban nagyszámú radioizotóp fordul elő, melyek eredetük alapján az
alábbi csoportba sorolhatók:
•

A víz alkotó elemeinek és a vízkémiai adalékoknak, illetve szennyezőiknek különféle
magreakciókban keletkező aktiválási termékei.

•

A primerköri szerkezeti anyagok (ide sorolva a fűtőelem-burkolatokat is) korróziós
termékeinek aktiválódott komponensei.

•

A fűtőelem-burkolat sérülése miatt hőhordozóba került hasadási termékek, és üzemanyag
komponensek.

A maghasadás a burkolaton belül következik be, a hasadási termékek az üzemanyag aktiválási
termékeivel együtt az ép burkolatú fűtőelemben, a hermetikusan zárt fűtőelemrúdban maradnak. A fűtőelem-burkolat sérülése esetén a keletkezett nuklidok egy része kijut a primerköri
hőhordozóba.

Az

elhelyezkedésétől,

izotópkijutás
a

mértéke

hasadási/aktiválási

függ
termékek

a

burkolatsérülés
fizikai-kémiai

nagyságától,

tulajdonságaitól

(illékonyság, oldhatóság, felületi szorpció), az üzemeltetés körülményeitől (reaktorteljesítmény, hőmérséklet stb.), a fűtőelem kiégettségének fokától.
A fűtőelem-burkolat sérüléseit gáztömörtelenségre és nukleáris fűtőanyag hőhordozóval való
közvetlen érintkezéssel járó sérülésekre osztják fel:
•

A gáztömörtelenséget előidéző repedések idővel szélesednek, és üzemmódváltozáskor,
terhelésváltozáskor a hasadási termékek impulzusszerűen jutnak a hőhordozóba.

•

Ha a nukleáris fűtőanyag közvetlen érintkezésbe kerül a hőhordozóval, akkor a hasadványok hőhordozóba kerülésének sebessége a korábbinak 30-50-szeresére növekszik (6).
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A nagyobb burkolathibán, az u. n. makrorepedésen át több illékony hasadási termék jut a hőhordozóba, nő a rövid felezési idejű illékony hasadványok primerköri aktivitása.
A moderátorközegben jól oldódó nem illékony hasadási termékek, az alkálifém (Cs, Rb), az
alkáli földfém (Sr, Ba) és egyéb elemek izotópjai is kijutnak, sőt a szintén nem illékony
nehezen oldódó transzurán nuklidok (Np, Pu, Am, Cm) is megjelennek a primerköri vízben,
amelyek egyrészt a primerköri felületeken rakódnak le, másrészt víztisztítási műveletek során
bekerülnek a primerköri víztisztító rendszerek regenerálási hulladékaiba.
A VVER tipusú atomerőművi kis és közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladék zömét
a primerköri eredetű kevertágyas ioncserélő gyanta, valamint az ellenőrzött szivárgások
rendsze-réből származó bepárlási maradék alkotja.
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1.4. A Paksi Atomerőmű Rt. radioaktív hulladékai
1.4.1. A radioaktív hulladékok osztályozása és eredete
Radioaktív hulladékok azok az anyagok, amelyek radionuklid tartalma, vagy radioaktív
szennyezettsége meghaladja a hatóságok által megállapított koncentráció értéket, és amelyek
előreláthatólag újra fel nem használhatók.
Ezek a hulladékok az atomenergia termelés és a radioizotópok alkalmazása (ipar, gyógyászat,
mezőgazdaság, kutatás stb.) során termelődnek.
A radioaktív hulladékokat halmazállapotuk, radioaktív koncentrációjuk, valamint eredetük
alapján lehet osztályozni. A halmazállapot szerinti osztályozás a gyűjtés, az átmeneti tárolás
és az előkezelés során bír jelentőséggel, míg az aktivitás-koncentráció és dózisteljesítmény
szerinti osztályozás a tárolási, és egyéb követelmények betartása miatt jelentős.
A hulladékok csoportjai halmazállapot szerint osztályozva szilárd, folyékony és gázneműek
lehetnek, amelyek aktivitásuk alapján kis, közepes és nagy aktivitású kategóriákra bonthatók.
A radioaktív hulladékok osztályozása a hazai szabvány szerint (MSZ 14344/1-1989 2.3) az
alábbi:
Hulladék tipusok

Aktivitás-koncentráció (kBq /kg)

kis aktivitású hulladékok

A<5*104

közepes aktivitású hulladékok

A=5*104- 5 *108

nagy aktivitású hulladékok

A> 5 *108

Nagy aktivitású hulladékok főleg a reprocesszáló üzemekben, vagy a súlyos nukleáris
balesetek felszámolása során keletkeznek. A nemzetközi gyakorlatban nagy aktivitású
radioaktív hulladé-koknak nevezik a kiégett fűtőelemeket (ha további felhasználásra már
nincs lehetőség), illetve azok feldolgozásából származó úgynevezett reprocesszált, rendszerint
üvegmátrixba ágyazott hulladékot.
A paksi atomerőmű üzemeltetése során, elsősorban a reaktorból kivett szerkezeti elemek
(szabályozó elemek, fűtőelem-kazetták, közbenső rudak, hőelemek, stb.) felületein mérhető
olyan mértékű dózisteljesítmény, amely miatt ezeket nagy aktivitású hulladékként kell
kezelni.
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Az atomerőművi folyékony (iszap, bepárlási maradék, kimerült ioncserélő gyanta, dekontaminálás során keletkező sűrítmények), és szilárd hulladékok többsége közepes, vagy kis
aktivitá-súnak tekinthető.
Az atomerőművekben keletkező radioaktív hulladékoknak mind a típusa, mind a mennyisége,
és ennek következtében az alkalmazott hulladékkezelési eljárások lényeges eltérést mutatnak
erőmű típusonként, de egyes típusokon belül is.
A főbb okok a következők:
•

A beépített szerkezeti anyagok, és azok korróziós tulajdonságainak különbözősége.

•

A fűtőelem-burkolat esetleges meghibásodása gyakoriságának következtében.

•

A technológiai paraméterek különbségei (vegyszeradalékok, stb.).

•

Az erőművek üzemeltetési módjában jelentkező különbségek.

Mivel dolgozat a VVER-440 reaktortípussal működő atomerőművek kis és közepes aktivitású
üzemviteli folyékony radioaktív hulladékok alfa-sugárzó izotópjai analitikáját tárgyalja, más
típusú, illetve más forrásból származó radioaktív hulladékcsoport ismertetésére nem tér ki.
A paksi atomerőműben folyékony radioaktív hulladék alatt a bepárlási maradékokat, az
elhasz-nált primerköri ioncserélő gyantákat, az aktív iszapokat, aktív oldószerkeverékeket,
valamint az elszennyeződött technológiai bórsavoldatokat értik (7).
A paksi atomerőműben az alábbi forrásokból keletkeznek folyékony radioaktív hulladékok
(8):
•

Primerköri ellenőrzött szivárgások és légtelenítések bórsavas hulladékai.

•

Helyiség dekontaminálások hulladékai és egyéb csurgalékvizek.

•

Primerköri víztisztítók regenerálási hulladékai.

•

Berendezés dekontaminálások vegyszeres hulladékai.

•

Evaporátor savazó oldatok.

•

Primerköri laboratóriumi és mosodai hulladékok, szennyezett zuhanyvizek.

•

Véletlenszerű szivárgások, amelyeket itt csak a teljesség kedvéért - mint potenciális forrás
- sorolok a hulladékforrásokhoz, amelyek megfelelő üzemviteli körülmények között nem
jelennek meg a bepárlási maradékokban.
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1.4.2. A folyékony radioaktív hulladékok összetétele a VVER atomerőművekben
Az atomerőművekben nukleáris magreakcióval, elsősorban neutronaktivációval és maghasadással keletkeznek új radionuklidok. A teljes aktivitás 99%-a a kiégett fűtőelemekben marad,
vagy a fűtőelem feldolgozása esetén a nagy aktivitású hulladékba kerül, és kb. 1% jelenik
meg a különböző kis és közepes aktivitású hulladékokban (7).
A megfelelő hulladékkezelési eljárás tervezésében alapvető fontossággal bír a radioaktív
hulladékok aktivitás-koncentrációja és dózisteljesítményének meghatározása, mivel a
hulladék-minősítés az aktivitás-koncentráció és az izotóp-összetétel ismeretében történik
A radioaktív hulladékok izotóp-összetételének meghatározásakor figyelembe kell venni az
alábbi ismérveket:
•

A reaktor típusát, annak üzemmódját.

•

A különböző anyagoknak a főbb aktiválási termékeit (hűtőközeg, moderátor közeg, a
fűtő-elem-burkolat, a reaktor szerkezeti anyagai).

•

A hasadvány és aktivációs termékek előfordulását, amelyek a fűtőelem mikro/vagy
makró-repedésein át a hűtőközegbe jutnak, és mennyiségük a fűtőelemek tapasztalt
meghibásodási gyakoriságának a függvénye.

•

Az alkalmazott vízüzem és a tisztítórendszer jellemzőit, műszaki adatait.

Normál technológiai üzemmódban folyékony radioaktív hulladékok összetételét a hűtő és
egyben moderátorközeg izotóp-aktivitás spektruma determinálja, melyben egyaránt megtalálhatók a fontosabb hasadványok, a felaktiválódott korróziós termékek (9) és vízkémiai adalékok, valamint a víz aktiválódott komponensei.
Az erőművek üzemeltetése során rendszeresen sor kerül a fűtőelem-rudak átrakása céljából
történő tervezett leállásokra, ekkor több nagyságrenddel megnő a korróziós termékek
mennyisége.
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1.4.3. Hulladékkezelési és térfogatcsökkentési technológiák a Paksi Atomerőmű Rt.-ben
A PA Rt. folyékony radioaktív technológiai hulladékáramai:
•

Bepárlási maradékok: A paksi atomerőmű ellenőrzött zónájában különböző forrásokból
radioaktív izotópokat tartalmazó vegyszeres hulladékvizek keletkeznek. Ezekben a
közepes (3-5g/l) száraz anyag tartalmú vizes oldatban mindazok az oldott vegyszerek
meg-találhatók, amelyeket a primerkör vízüzeméhez, a víztisztítók regenerálására, a
reaktor-teljesítmény

finomszabályozására,

valamint

dekontaminálási

célokra

felhasználnak. Az összegyűjtött hulladékvízeket vegyszeres kezelés után 400g/l–es
koncentrációjú sűrít-ménnyé bepárolják. A keletkező gőzt kondenzálják, és ioncserélő
oszlopokon tisztítják. A bepárlás során visszamaradt koncentrátum (bepárlási maradék)
tároló tartályba kerül, amelynek éves mennyisége a négy blokkból összesen 200-250 m3.
A tisztított vizet - vagyis a párlatot - visszavezetik a technológiai folyamatba, vagy pedig
szigorú ellenőrzés mellett, a hatósági korlátok betartásával kibocsátják a Dunába.
•

Radioaktív iszapok: A sűrítménytároló tartályok aljáról származó üledékek.

•

Elhasznált ioncserélő gyanták: Kation és anioncserélő gyanták, ezek alkotják a primerköri
víztisztítók regenerálási hulladékait. A regenerálás során a négy blokkban évente
átlagosan 0,6 m3 ioncserélő gyantahulladék keletkezik, amelyet külön tartályokban
tárolnak.

•

Egyéb radioaktív folyékony hulladékok: Olajok, szerves oldószerek stb. Mennyiségük
nem jelentős (kb.0,5 m3/év), de tűzveszélyes tulajdonságuk indokolja a biztonságos
kezelési technológia alkalmazását, amely egy kétlépcsős szűrésből és a maradék iszap
mátrix-anyagba történő ágyazásából áll. A szennyezett olajok és szerves oldószerek
szűrése gyöngykovafölddel történik

•

Elszennyeződött technológiai bórsav oldatok: A primerköri rendszerekben meghatározott
technológiai rendeltetéssel több ezer köbméter különböző koncentrációjú bórsavoldat van.
A bórsavoldatban az üzemeltetés során olyan mikron, illetve mikron alatti mérettel
rendelkező aktív szennyeződések gyűlnek össze, amelyeket hagyományos szűrési elven
működő beépített ioncserélő szűrők alkalmazásával, jó hatásfokkal nem lehet eltávolítani.
Az aktív szennyeződések hatékony eltávolítását 1992-től egy kísérleti, félüzemi méretű
ultraszűrő berendezés üzemeltetésével végzik, amellyel újra felhasználható minőségű
bórsavoldatot nyernek. Vizsgálatok folynak a bórsavban szegényített radioaktív
maradékok mátrixanyagba ágyazásának technológiai lehetőségeire.
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A paksi atomerőműben jelenleg alkalmazott folyékony radioaktív hulladékkezelés és
feldolgozás technológiai folyamatát mutatja be az alábbi ábra.

2. ábra. A PA Rt. folyékony radioaktív hulladékkezelési és feldolgozási technológia sémája.
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1.4.4. Új térfogatcsökkentési technológiák a Paksi Atomerőmű Rt-ben
A Paksi Atomerőmű Rt. nemzetközi tendert írt ki a radioaktív hulladékok mennyiségének
csökkentését biztosító új technológiák kiválasztására. A pályázatot a finn IVO International
cég nyerte meg. A technológia alkalmas a bepárlási maradékban található bórsav kinyerésére
és újra felhasználására. A hulladék koncentrációjától függően a bórvegyület 90%-a
visszanyerhető a kezelt folyékony hulladékból. A jelenleg már az üzem területén található
mobil cementező egység (MOWA) szolgál majd a finn technológia révén elválasztott iszapok,
zagyok cementbe ágyazására. Az IVO-technológiában alkalmazott ioncserélő oszlopokat
használat után speciális betonkonténerekbe helyezik.
A tervezett folyékony térfogatcsökkentő technológia három alrendszerből áll, úgymint bórsav
visszanyerő rendszerből, ultraszűrő és cézium eltávolító egységből. Alkalmazásával a radioizotópokat kis térfogatban koncentrálják, míg a hulladék nem radioaktív részét - a vonatkozó
hatósági előírások betartása mellett - az eddigi gyakorlatnak megfelelően a környezetbe
kibocsátják. (Lásd 3. ábra)

FO LYÉ K O N Y H U LLAD É K

pH beállítás

A bórvegyületek kb. 90% -ának
újra felhasználása
B ó rveg yü let visszan yerés

Iszap

U ltra szûrés

R a dioaktív hu lladék
S zervetlen
h u llad ék

C ézium eltávolítás

T isztított folyékony hulladék

3.ábra. A folyékony radioaktív hulladékmennyiség csökkentésének elvi folyamata.
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1.4.5. A PA Rt. radioaktív hulladékai átmeneti tárolása és végleges elhelyezése
Az átmeneti tárolás célja a hulladékok ellenőrzött, ideiglenes tárolása a végleges elhelyezést
megelőzően. Kondicionálatlan - azaz nem a végleges elhelyezés követelményének megfelelő
formájú - hulladékok esetében az átmeneti tárolás a következő előnyöket nyújthatja:
•

Abban az esetben, ha a hulladék radioaktív komponenseinek felezési ideje kellően rövid,
akkor az ún. „lecsengetéses” tárolás módot adhat arra, hogy a hatóság által a radioaktív
hulladékká nyilvánítás alsó határértékét el nem érő koncentrációjú hulladékokat közönséges (inaktív) hulladékként kezelhessék.

•

Hosszú életű (a felezési idő 30 évnél hosszabb) radioizotópokat tartalmazó hulladékok
esetében az átmeneti tárolással a későbbi kezelhetőséget teszik egyszerűbbé és biztonságosabbá, mivel a hűlési idő alatt jelentősen csökken az aktivitás és ezzel együtt a hőfejlődés (10).

A kondicionálás, majd pedig a végleges elhelyezés hatékonyan tervezhető megfelelő átmeneti
(puffer) tárolási kapacitások birtokában. Kondicionált formájú radioaktív hulladékok átmeneti
tárolására akkor kerül sor, amikor a végleges elhelyezés feltételei nem biztosítottak, vagy ha a
hulladéknak még további pihentetésre van szüksége, hogy a végleges elhelyezésre vonatkozó
feltételek teljesüljenek. Ilyen feltétel például a hőfejlődés csökkenése a nagy aktivitású
hulladé-kok esetében.
A folyékony radioaktív hulladékok feldolgozás előtti átmeneti tárolása megoldott az atomerőmű segédépületeiben található TW 30 jelű rozsdamentes tartályokban (10).
A véglegesen elhelyezendő bepárlási maradékot feldolgozás után a jelenlegi tervek szerint
400 literes hordókat alkalmazva cementbe ágyazzák.
Püspökszilágyban 1976-ban megnyílt az a radioaktív hulladékfeldolgozó és elhelyező
létesítmény, amely Magyarország kutató, orvosi és ipari intézményeiben keletkező radioaktív
hulladékait fogadja. Mivel nem áll még rendelkezésre külön a paksi atomerőműből származó
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló telephely,
ezért hatósági engedéllyel mód nyílott arra, hogy a szilárd állagú kis és közepes aktivitású
erőművi hulladékokat ebben a létesítményben helyezzék el.

1.5. Radioaktív hulladékminősítés scaling-faktor alkalmazásával
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A radioaktív hulladékok átmeneti tárolása, illetve végleges elhelyezése szempontjából szerte
a világon egyre fokozódik az igény és az elvárás, hogy a radioaktív hulladékot előállítók
olyan hulladékminősítési programot hajtsanak végre, amellyel demonstrálható a hulladékok
elhelye-zésére vonatkozó kritériumok betartása.
A hulladékok radionuklid tartalmának meghatározása azonban bizonyos nuklidcsoportok
esetében nehéz feladat. Ezen csoporthoz – amelyet a nemzetközi szakirodalom „nehezen
mérhető izotópok”-nak (difficult to meassure nuclide, a továbbiakban DMN) nevez –
tartoznak a tiszta béta-sugárzók (pl. 3H,
55

14

C,

90

Sr,

99

Tc), a lágy röntgen-sugárzók (pl.

59

Ni,

Fe) és az alfa-sugárzók (transzurán izotópok). A hulladékminősítés nehézsége abban áll,

hogy ezek a radioizotópok nem mérhetők olyan közvetlen módszerekkel, mint a gammasugárzók. Meghatározásuk olyan radiokémiai és nukleáris méréstechnikai módszereket
igényel, melyek rutinszerű alkalmazása nem könnyű feladat.
A DMN csoport meghatározásához vagy nagy számú bonyolult és költséges mérések elvégzésére van szükség, vagy pedig jóval kevesebb mérésen alapuló számítási módszer
kidolgozása jöhet szóba. Ez utóbbi esetben megpróbálnak korrelációt találni a könnyen és jól
mérhető, illetve a nehezen mérhető komponensek között, ugynevezett scaling-faktorok
formájában.
A scaling-faktor meghatározásának alapfeltétele egyrészt, hogy elegendően nagyszámú
mérési adat álljon rendelkezésre a megfelelő statisztikai elemzéshez, másrészt viszont, hogy
az alkalmazott analitikai módszerek és mérési eljárások kellő érzékenységgel és megfelelő
reprodukálhatósággal rendelkezzenek.
Az utóbbi feltétel megválaszolására 1994-ben az Európai Unió által szervezett nemzetközi
összemérési projekthez magyar intézetek (ATOMKI Debrecen, BME Nukleáris Technikai
Intézet, BME Fizikai Kémia Tanszék) is csatlakoztak, amely során bebizonyosodott, hogy az
adatokat szolgáltató felsorolt laboratóriumok által alkalmazott analitikai eljárások a fenti
kritériumokat kielégítik.
Az összemérési programban, a BME Fizikai Kémia Tanszék képviseletében, a PA Rt. radioaktív hulladékaiban fellelhető lágy röntgen-sugárzó izotópok meghatározására kidolgozott
analítikai eljárás során kapott mérési adataimmal (11) vettem részt.

1.5.1. Scaling-faktor képzés elméleti áttekintése
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A módszer alkalmazhatóságával már számos országban foglalkoztak (76). Az Amerikai
Nukleáris Hatóság (NRC) ajánlást dolgozott ki, hogy mely izotópok esetében célszerű a
scaling-faktorokat meghatározni. Ez az ajánlás egyben előirányozza, hogy mely izotópok
legyenek a vonatkoztatási, vagy kulcs izotópok („key nuclides”) (12, 13).
A scaling-faktor alkalmazása az 1. egyenlet szerinti összefüggést tételezi fel a
meghatározandó, nehezen mérhető izotóp aktivitás-koncentrációja (CDMN ) és a megfelelő
kulcs izotóp aktivitás-koncentrációja (CKN) között:

C DMN = SF * C KN

1.

Ahol SF az adott izotóppárra jellemző scaling-faktor.
Az irodalomban (14) találkozhatunk olyan definícióval is, amely szerint a megfelelő aktivitáskoncentráció értékek egyszerű hányadosainak átlagolásával képezzük az adott scaling-faktort
Az Electric Power Research Institute (EPRI, USA) által végzett tanulmány szerint azonban
valósabb értéket kapunk a scaling-faktor becslésénél, ha a logaritmikus középértéket
(továbbiakban LKÉ) tekintjük a scaling-faktornak, nem pedig a hányadosok egyszerű
középértékét (15).

N

C iDMN

i

C iKN

∑ lg
LKÉ = SF = 10

N

2.

Ahol, N = a mért adatpont párok száma.
A LKÉ-t a 2. egyenlet alapján úgy számítjuk, hogy vesszük a hányadosok tízes alapú logaritmusainak átlagértékét, és ennek számítjuk a 10-es alapú hatványát.
Az így kapott érték a scaling-faktor.
Hasonlóan definiáljuk a kapott scaling-faktor standard deviációját is, az úgynevezett
logaritmikus közepes szórást (továbbiakban LKS), amelyet a 3. egyenlet fejez ki.
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N

LKS = 10

2

  N Ci

Ci
N ∑  lg DMN  −  ∑ lg DMN 
 Ci
 
C iKN 
i 
i
KN 
N ( N -1)

2

3.

Ez az érték arra jellemző, hogy az aktivitás-koncentrációk hányadosai mekkora intervallumot
ölelnek fel. Például, ha az egyes hányadosok értékei 1, 10 és 100, akkor a LKÉ 10 és a LKS
szintén 10. Ha nem a logaritmikus módszert alkalmaznánk, akkor átlagra 37-t kapnánk, a
szórásra pedig 55-öt. Ebből is látható, hogy egyrészt a logaritmikus közelítéssel a várható
értékre jobb predikció érhető el, másrészt viszont a szórás könnyebben látható. Az NRC
alapján a LKS-re maximálisan megengedhető érték 10.
Ha az LKS értéke 10-nél nagyobb (vagyis az egyes hányadosok szórása egy nagyságrendnél
nagyobb) a 2. alapján számított SF használata nem javasolt. Ez azt is jelenti,hogy az 1.
egyenlet alapján definiált összefüggés (továbbiakban SF modell) biztosan nem igaz.
Ha az LKS érték 10-nél kisebb, akkor az SF gyakorlati használhatósága megengedett, de ez
még nem jelenti feltétlenül, hogy az SF modell igaz. Erre csak a feltételezett összefüggés
statisztikai elemzésével (korrelációs analízis) adhatunk választ.
1.5.2. Korrelációs analízis

A fentebb számított scaling-faktor értékek megbízhatóságát és a megfelelő nuklidok között
fennálló összefüggés többé–kevésbbé szoros voltát statisztikai korrelációs analízissel
ellenőriz-zük. Formái a következők lehetnek: lineáris regresszió, súlyozott lineáris regresszió,
és a loga-ritmikus lineáris regresszió
1.5.2.1. Lineáris regresszió

Egyszerű lineáris regresszió alkalmazásával meghatározzuk az adott izotóp aktivitáskoncentrációja és a megfelelő kulcs izotóp aktivitás-koncentrációja között fennálló lineáris
kapcsolatot. A regresszió eredményeként megkapjuk a két aktivitás-koncentráció arányára
jellemző értéket, a korrelációs koefficiens értéke pedig a korreláció jóságát jellemzi.
A feltételezett összefüggés érvényességét F próbával ellenőrizzük. A módszer hátránya, hogy
a különböző koncentrációtartományok nem egyforma súllyal esnek latba.

23

A lineáris regresszió eszközeivel a fentebb ismertetett SF modell statisztikus elemzését a
következőképpen végezhetjük:
•

Az illeszkedés szorosságát a regressziós koefficiens négyzetével (R) jellemezzük.

•

Az R értékének számítását a 4. egyenlet adja meg.

S
R = 1- M
ST

4.

ahol, SM az un. maradék, ST pedig az un. teljes-négyzetösszeg.
•

Ezek definícióját az 5. illetve 6. egyenletek adják meg.

(i

N

SM = ∑

C$ iDMN − C iDMN

)

2

5.

ahol C$ iDMN az adott modell alapján a C iKN -ből számítható aktivitás-koncentráció érték.
Tökéletes illeszkedésnél SM értéke zérus.
Az adott modell legjobb illeszkedését 5. egyenlet minimuma határozza meg.

(
i

N

S T = ∑ C iDMN − C DMN

)

2

6.

ahol, C DMN a nehezen mérhető izotóp aktivitás-koncentrációjára rendelkezésre
álló N mérési eredmény átlaga.
•

A 4. egyenlet feltétele, hogy SM ≤ ST, ekkor R értéke 0 és 1 között változhat, és arra ad
felvilágosítást, hogy az illesztett modellel az eltérések hány százaléka magyarázható.
Általában, ha R értéke 0,7 - nél nagyobb, akkor az SF modell elfogadható.
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Ha arra keressük a választ, hogy a korreláció mennyire szoros, F-próbát végzünk az alábbiaknak megfelelően.
Belátható, hogy amennyiben a modell összefüggésünk helyes, akkor a 7. egyenlet alapján
számítható hányados F eloszlást követ (k, (N-k)) paraméterekkel, ahol k a modellparaméterek
számát jelöli.

F=

S T − SM
SM
N−k

7.

Az SF modell esetében k=1. Ezt az F értéket kell összevetnünk az F-próbára megadott
kritikus értékekkel. Az általunk végzett analízisek esetén a 95%-os szignifikancia szinthez
tartozó kriti-kus értéket (továbbiakban Fmax) vesszük alapul, és ehhez viszonyítjuk a 7.
egyenlet alapján számítható értéket.
Ha az F/Fmax arány egynél nagyobb, akkor a korrelációt 95%-os bizonyossággal szignifikánsnak tekintjük. Ha F/Fmax kisebb egynél, a korrelációt nem tekintjük szignifikánsnak.
A módszer feltétele, hogy az egyes aktivitás-koncentráció értékek mérési bizonytalansága
állandó legyen, ami a jelen probléma esetén elfogadható közelítés.
1.5.2.2. Súlyozott lineáris regresszió

Ha a vizsgálandó aktivitás-koncentráció értékek több nagyságrendre kiterjednek, és az egyes
analítikai módszerek pontossága eltérő, súlyozott lineáris regresszió alkalmazása célszerű a
legkisebb négyzetek módszere alkalmazásával.
Az illesztés eredményeként megkapjuk a kérdéses aktivitás-koncentrációk arányát (az
illesztett egyenes meredeksége), a tengelymetszetet és következtethetünk azok statisztikus
bizonytalan-ságára is. A kapott eredmények statisztikus elemzése lehetőséget nyújt egyenes
illesztésére két izotóp aktivitás-koncentráció értékeire is. A fennálló korreláció egyik
lehetséges vizsgálata, a kapott lineáris egyenes paramétereinek statisztikus elemzése.
Ha a kapott tengelymetszet értéke nagyobb, mint a függő változóra vonatkozó két szigma
statisztikus bizonytalanság, a korrelációt általában elvetik. A korreláció meglétének további
vizsgálata történhet F-próba alkalmazásával is.
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1.5.2.3. Logaritmikus lineáris regresszió

A harmadik eljárás az aktivitás-koncentráció értékek logaritmusaira alkalmazza a lineáris
regressziót. Feltételezi, hogy a kérdéses aktivitás-koncentráció értékek között hatványkapcsolat áll fenn a 8. egyenletnek megfelelően (továbbiakban LOG modell).

C DMN = a * (C KN ) b

8.

Ahol a és b állandók
A módszer előnye, hogy - irodalomban vizsgált adatbázisok alapján - az adatokra jobb
illeszke-dés érhető el, mint az előző módszerek esetében. A 8. egyenletet logaritmizálva
lineáris össze-függéshez jutunk, amelynek paraméterei egyszerű regressziós számítással
meghatározhatók.
A LOG modell statisztikus elemzése alapján (F- próba) becsülhető, hogy mennyire szoros a
kérdéses izotópok között a korreláció. Ebben az esetben tehát a lineáris regressziónál leírt
összefüggések felhasználásával végezzük az analízist.
1.5.3. Kritikus és kulcs izotópok

A kritikus izotópok három fő csoportba sorolhatók:
1. Hasadvány termékek (pl. 90Sr, 99Tc, 137Cs, 129I)
2. Aktivációs termékek (pl.3H, 14C, 54Mn, 55Fe, 59Ni, 60Co, 63Ni, 94Nb)
3. Transzuránok (241Am, 242Cm, 244Cm, U és Pu izotópok)
A hulladékok minősítése szempontjából a megfelelő kulcs izotópokat a könnyen detektálható
izotópok közül célszerű kiválasztani a következő szempontok figyelembe vételével.
•

A legfontosabb elméleti követelmény, hogy a meghatározni kívánt izotóp, és a kulcs
izotóp hasonló, vagy legalább összevethető viselkedést mutasson a forrásuktól az adott
hulladék-áramba való kerülésükig. Az aktivitás-koncentrációk arányát ugyanis a
keletkezés sebessé-gén túlmenően az adott izotópok eltérő kémiai, fizika-kémiai
viselkedése is megváltoz-tathatja.
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•

A korróziós termékek esetében kulcs nuklidként a 60Co izotóp választása indokolt, hiszen
viszonylag hosszú a felezési ideje (5 év), gyakorlatilag valamennyi hulladéktípusban megjelenik, és gamma-spektrometria segítségével könnyen mérhető.

•

A hasadványtermékek közül a

137

Cs izotóp oldható formában van jelen, a legtöbb

hulladék-ban megtalálható, viszonylag hosszú a felezési ideje (30 év), és gammaspektrometria segítségével jól mérhető. Ezért potenciális kulcs izotóp lehet a szintén jól
oldódó, nem gamma-sugárzó hasadványtermékek meghatározásához.
•

A transzurán izotópok esetében jó korrelációt találtak a

144

Ce izotóppal. Ezen korrelációs

faktorok használatának a hátránya, hogy a 144Ce aktivitás-koncentrációjának meghatározása nem egyszerű, hiszen radiokémiai kezelés nélkül a

144

Ce nem jelenik meg a gamma-

spek-trumban a nagyobb energiájú komponensek Compton-szórása miatt. Ezért gyakran
ezen izotópcsoport esetén is a

60

Co-t, vagy a

kapható az egyéb transzurán izotópoknak a
során.

137

Cs-t veszik alapul. Szintén jó korreláció

239+240

Pu -mal történő korrelációs analízise
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2. Alfa-sugárzó izotópok koncentrálása, elválasztása és analítikája
2.1. A koncentrálási és szeparálási módszerek általános ismérvei
Az alfa-spektrometriás analízis elengedhetetlen feltétele az analizálandó minta előzetes
kémiai feldolgozása, amit az a körülmény indokol, hogy az aktinidák - különösen a
legradiotoxikusabb transzuránok - kis radiokémiai koncentrációjuk, valamint az alfarészecskék hatótávolságának korlátozott volta miatt, alfa-detektálással általában közvetlenül
nem mutathatók ki.
Az alfa-spektrometriában alkalmazott különféle prekoncentrációs eljárások egyik lehetséges
csoportosításának alapja a kiindulási minta fizikai halmazállapota. Ezt a felosztást követve, az
analizálandó folyadékok és a szilárd minták előkészítését külön kell tárgyalni.
2.1.1. Folyadékminták koncentrálása

Ha környezeti, vagy atomerőművi kibocsátásra kerülő vízmintákat elemzünk, a kiindulási
minta aktivitás-koncentrációja rendszerint nagyon kicsi. Ezt a tényt elsősorban akkor kell
figyelembe venni, amikor eldöntjük, hogy milyen térfogatú mintából indulunk ki.
A kis aktivitás-koncentráció másik következménye, hogy a dúsítandó elem vagy elemek
olyan kis koncentrációban vannak jelen, hogy a valódi oldatokra vonatkozó fizikai-kémiai
törvények már nem érvényesülnek. Ez a jelenség fellép, ha az illető radioaktív izotóp 10-6-107

mol/l-nél kisebb koncentrációjú, ekkor a nagyon híg oldatokra vonatkozó összefüggéseket

kell figyelembe vennünk. Az oldatokban a radioaktív izotópok ionos, vagy kolloid formában
vannak jelen. Az oldat természete és tisztasága, a közeg pH-ja, komplexképzők jelenléte vagy
hiánya, a hőmérséklet és egyéb tényezők befolyásolják, hogy az adott izotóp különböző
kémiai formái milyen arányban találhatók az oldatban.
Külön kell foglalkozni a kolloid, vagy ahhoz közel álló állapotokkal. Amennyiben az oldat a
radioaktív izotóp kis oldhatóságú vegyületét tartalmazza, abban kis méretű szilárd aggregátumok képződhetnek, ekkor a radioaktív izotópot tartalmazó vegyület kolloid oldatot képez.
A szilárd fázis kialakulásához azonban minden elemnek egy meghatározott minimális
koncentrációt kell elérnie, 10-7 mol/l -nél kisebb oldatkoncentráció esetén egy speciális,
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kolloid előtti állapotot figyelhetünk meg. Ez az állapot meglehetősen instabil, könnyen
bekövetkezhet a radioaktív izotópokat tartalmazó szilárd aggregátumok kialakulása.
A jelenségnek az a magyarázata, hogy az oldatokban mindig találhatók porrészecskék, valamint finom eloszlású kovasav kolloid részecskék, amelyek a laboratóriumi üvegedények
falából oldódnak ki, és ezekre a szilárd részecskékre ioncserés és molekuláris szorpcióval
ionos illetve molekuláris formában kötődik a radioaktív izotóp.
A radioaktív izotópok ultramikro koncentrációja kémiájáról részletes és tömör összefoglalást
ad Kiss István - Vértes Attila: Magkémia, Nagy Lajos György - Nagyné László Krisztina:
Radiokémia és Izotóptechnika, valamint M. Haissinsky: A magkémia és alkalmazásai c.
könyve (16, 17,18).
Folyadékmintákban

az

alfa-sugárzó

izotópok

koncentrálására

bepárlást,

szelektív

(komlexképző) csapadékképzést, ioncserés, extrakciós, dúsítási eljárásokat, illetve a felsorolt
módszerek kombinációit alkalmazzák.
Bepárlás.
A bepárlás a koncentrálás legegyszerűbb módja. Nem hanyagolható el azon alapvető szabály
betartása, hogy a minta megsavanyításával, és célszerűen megválasztott hordozó
adagolásával, meg kell akadályozni, a koncentrálni kívánt izotópok edény falán történő
szorbeálódását.
Attól függően, hogy a továbbiakban milyen feldolgozást fogunk végezni, a műveletet folytathatjuk a szárazra párolásig, vagy csak egy meghatározott térfogatig.
Ha az analizálandó atomerőművi vízmintákat szárazra pároljuk, a kapott bepárlási maradékot
a továbbiakban szilárd mintaként kell kezelnünk.
Ilyenkor két esetet különböztethetünk meg:
•

Az α-spektrometriás mérést zavaró komponensek nélküli bepárlási maradék már olyan
nagy koncentrációban tartalmazza az alfa-spektrálandó komponenseket, hogy további
koncentrálás nem szükséges.

•

Ha a zavaró mintaalkotók eltávolítása szükséges, alkalmaznunk kell a szilárd minták feltárására kidolgozott eljárásokat.

Lecsapás.
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A csapadékos elválasztásnak nagy szerepe van az alfa-sugárzó izotópok előzetes dúsításánál.
Amikor az elemzendő folyadékminta nagyon kis koncentrációban tartalmazza a mérendő
izotópokat, a minta-előkészítés első lépéseként célszerű valamilyen hordozóval lecsapást
végezni. Így a mintamennyiség jelentős csökkenését, és sok zavaró mátrixanyag eltávolítását
érhetjük el. Szilárd anyagok feldolgozásánál a csapadékos elválasztás a feltárást követő lépés
lehet.
A hordozós lecsapás többféle mechanizmusa ismert. A leggyakoribb eset az, amikor felületi
szorpcióval kapcsolódik a kis mennyiségben jelen lévő komponens a hordozóhoz. A szorpció
mértékét befolyásolja a hordozó csapadék felületének nagysága, szorbeáló anyag oldhatósága,
valamint a hordozó kémiai viselkedésének hasonlósága.
Minél nagyobb a hordozó felülete, annál nagyobb mértékű a szorpció. A Paneth–Fajans-Hahn
szabály szerint több hasonló ion közül, az fog erősebben adszorbeálódni egy hordozón,
amelyiknek a hordozóval képzett vegyülete kevésbé oldható.
Az ionátmérők, polarizálhatóság, koncentráció szintén fontos tényezők. Nagyobb töltésnél
nagyobb a polarizálhatóság. Lényeges az is, hogy friss hordozóban a kristályrácsok
kialakulása még nem tökéletes, így idegen ionok könnyebben beépülhetnek.
Johann Korkisch könyvében (19) találhatók példák olyan lecsapásos módszerekre, amelyek
jól alkalmazhatók az alfa-spektrometriás munkában. C. W. Sill cikkeiben (20, 21) részletes
leírás található arra, hogy báriumszulfátos lecsapással hogyan választhatók le az alfaspektrometria szempontjából fontos elemek a feltárt kőzetmintákból.
Ioncsere.
Ioncserés elválasztásra főleg műgyantákat használnak. Ezek nagy molekulájú szintetikus
anya-gok. Legfontosabb előnyük egyéb ioncserélőkkel szemben a nagy kötőkapacitás, a savés lúg-állóság, csaknem tökéletes oldhatatlanság vízben és szerves oldószerekben.
Működésük azon alapszik, hogy a funkciós csoportjuk ionját a komplex-stabilitási állandóktól
függő mértékben az oldat megfelelő kationjára vagy anionjára cserélik.
Az ioncsere technikai kivitelezését tekintve lehet statikus, amikor a gyantát az oldatba
helyezik, és lehet dinamikus, amikor a vizsgálandó oldatot az ioncserélő oszlopba töltött
gyantán engedik át. Az utóbbi megoldás lényegesen elterjedtebb, mivel így a megoszlási
hányadost megsokszorozzák. Ez a technika lehetőséget nyújt az egymáshoz közeli
ionerősségű ionok elválasztására is.
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Az

alfa-spektrometriás

minta-előkészítésnél

anioncserélőket

és

kationcserélőket

is

alkalmazhatunk. Részletesen kidolgozott recepturák találhatók Inczédy könyvében (22) főkomponensű uránelválasztási feladatok megoldására.
Extrakció.
Az extrakció olyan elválasztási módszer, amelyben valamely ion vagy molekula mennyisége
két egymással nem elegyedő folyadékfázis között oszlik meg. Az egyik fázis rendszerint vizes
oldat, a másik pedig szerves oldószer.
Az alfa-spektrometriában az extrakció alkalmazásának ugyanazok a céljai, mint az
ioncserének, vagyis elválasztás a mátrixanyagtól, illetve az érdeklődésre számottartó
komponensek koncentrálása.
Az extrakció hatékonyságát befolyásoló tényezők közül meg kell említeni a következőket:
•

Vizes oldat kémhatása: A gyenge sav jellegű reagensek esetén a legkifejezettebb, ott a
disszociációs állandó révén a komplexképzés egyensúlyában is szerepet játszik. A pH
befolyásolja a konkurens reakciók egyensúlyát is.

•

Reagens koncentrációja: A vizes fázis anionjának koncentrációja akkor befolyásolja a
kationok extrakcióját, ha komplexképzésben részt vesz akár a vizes, akár a szerves
fázisban.

•

Extrahálandó ion koncentrációja: A híg koncentrációban előforduló komponensek
esetében nem befolyásolja az extrakció mértékét.

•

Hígítószer tulajdonságai: Mindenek előtt annak polárosságától a szerves fázisban lejátszódó folyamatok nagymértékben függhetnek.

•

Szerves és vizes fázis térfogat aránya: Természetesen befolyásolja az extrakció mértékét,
bár a megoszlási hányados ettől független.

Az extrakció kifejezetten alfa-spektrometriás alkalmazása található meg Sill, C. W.(23) és
Percival, D. R.(24) cikkében. Mindkét cikkben kis fajlagos aktivitású minták előkészítésével
foglalkoznak. A nagy térfogatú mátrixból lecsapással távolítják el a mérendő komponenseket,
további elválasztásra viszont különböző extrakciós elválasztásokat használnak.

2.1.2. Szilárd minták feltárása
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Az atomerőművi hulladékvizek, és sűrítmény minták üledék-összetételét a vizsgálat
kezdetekor nem ismerjük. Legkülönfélébb oldhatatlan szennyezőket tartalmazhatnak, ezért
leghelyesebb, ha ezek feltárására a kőzetmintáknál bevált módszereket használjuk.
A kőzetminták feltárásánál, ha a szilíciumot nem akarják meghatározni, akkor azt rendszerint
eltávolítják illékony H2SiF6 formájában még a feltárás folyamán. Van azonban néhány
vegyület, amely hidrogén-fluoridban nem jól oldódik (kálium- és kálciumsók), ezért a
feltárásra általában két vagy három sav keverékét használják, például perklórsavat vagy
sósavat adnak a HF-hoz.
Gyakran alkalmazzák kőzetminták feltárására az ömlesztéses technikát is. Ennek egyik előnye
az, hogy nem szükséges a HF és HClO4 használata. Ömlesztőanyagként lítium-metaborát,
lítium-tetraborát, nátrium-tetraborát, K-fluorid, K-piroszulfát stb. használható. Ömlesztés után
a kihűlt, megszilárdult üvegszerű ömledéket megtörik és feloldják.
A Li-metaborátos és Li-tetraborátos ömledék komponenseinek oldhatóságára vonatkozóan
Cremer és Schlocker (25) végzett vizsgálatokat. Az idézett cikkben teljes recepturák
találhatók szilárd minták különböző eljárásokkal történő teljes feltárására, amelyeket
sikeresen alkalmaztak a kőzetekben lévő összes alfa-sugárzó kinyerésére.
Az alfa-spektrometriás minta-előkészítés esetében, kritikával kell fogadni a Li-metaborátos és
a Li-tetraborátos ömlesztési eljárásokat (Pu eliminálódás 800 C0 felett).
Hatékony és gyors eljárás a mikrohullámú feltárás, amelynek alkalmazásáról Kingston (26)
számol be. Lényege, hogy a feltáráshoz alkalmazott salétromsavas-hidrogénperoxidos
roncsolás kémiai reakciója mellett a mikrohullámú sugárzás által előidézett hőhatás
mechanikai keveredést, nagy belső súrlódást eredményez, így a szilárd anyag felületének
folyamatos roncsolása lehetővé teszi, hogy a reagens mindig új felületet támadjon, és így a
kivánt komponens oldatba kerüljön.

2.2. Alfa-sugárzó izotópok koncentrálása és szeparálása a gyakorlatban
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A fejezetben ismertetett elválasztási módszereket többnyire a fűtőelemek reprocesszálására,
illetve a reprocesszálási hulladékok feldolgozására fejlesztették ki, ahol az α-sugárzó
izotópok radiokémiai koncentrációja viszonylag nagy.
Ugyanezek az analitikai eljárások alkalmazhatók az atomerőművi kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok, valamint a környezeti minták kis α-aktivitás-koncentrációjának meghatározására is.
Az elválasztás és koncentrálás legelterjedtebb módszerei, az ioncsere, extrakció, adszorpció,
és az együttleválasztás. A szeparált izotópokat általában elektrodepozícióval készítik elő az
alfa-spektrometriás aktivitásméréshez.
2.2.1. Ioncserés elválasztási eljárások

Az aktinidák kationcserélő oszlopon közvetlenül, vagy anionos komplex vegyület képzése
után anioncserélő gyantán megköthetők, majd szelektíven eluálhatók. Mindkét módszert
elterjedten alkalmazzák az aktinidák izolálására önállóan vagy előzetes extrakciós elválasztás
után.
A szerves ioncserélő gyantákon kívül több kísérletet végeztek a szelektív szervetlen szorbensek alkalmazhatóságának vizsgálatára is.
Az uranidák változó oxidációs állapotban fordulnak elő. Az urán leggyakoribb oxidációs állapota vizes oldatokban az IV és VI, ekkor az urán uranil UO2+ illetve UO22+-ion formájában
van jelen.
Kationcserés elválasztások.
A kationcserélő gyanták megoszlási hányadosát az uranil ionokra és egyéb szervetlen
kationokra határozta meg Korkisch J. (27) különböző savas közegekben.
A módszer uranil ionokra nem szelektív, több gyakori szervetlen ionra nézve nagyobb a
megoszlási hányados. Hasonló szelektívitási problémák miatt az uranidák elválasztására
ritkán használnak kationcserélő gyantákat. A kationcserélő gyantákat elterjedten alkalmazzák
a transzplutónium elemek elválasztására. Az elválasztás lényege, hogy az aktinidák
különböző oxidációs állapotainak eltérő a kötéserőssége az ioncserélőn.
Schulz, W. W.(28) számol be az amerícium és a kűrium szeparálásáról. Az ameríciumot
kationcserélő gyantával nyerik ki a fűtőelemek reprocesszálásakor és kilogrammnyi
mennyiségű
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Cm-et választanak el az
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Az USA-beli Oak-Ridge National Laboratory-ban a nagy aktivitású folyékony hulladékokból
a háromértékű lantanidák és aktinidák elválasztására az un. „Opix” eljárást alkalmazzák, ahol
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az aktinidákat a lantanidáktól, illetve egymástól, Dowex 50 gyantán kationcserés módszerrel
különítik el. A módszert Koch, G.(29) konferencia előadás keretében ismertette.
Guseva (30) vizsgálta az amerícium retencióját Dowex 50 kationcserélő gyantán. Megállapította, hogy kloridionokat tartalmazó oldathoz alkoholt adagolva az amerícium megoszlási
hányadosa jelentősen nő.
Anioncserés elválasztások.
A szerves anioncserélő gyantákat a kationcserélőknél elterjedtebben alkalmazzák az aktinidák
elválasztására,

mert

megfelelő

komplexképző

jelenlétében,

az

oxidációs

állapot

változtatásával speciális szelektívitás érhető el.
Az anioncserélő gyantákat használják a plutónium és neptunium ionok kinyerésére, illetve
egymástól való elválasztására. Rosner G. (31) közleményében ismerteti, hogy a karlsruhei
Nukleáris Kutató Intézetben besugárzott
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Pu kinyerésére a plutóniumot

anioncseré-lőn tisztítják. Orvosi tisztaságú plutónium előállítása érdekében a Pu izotóp Am
izotóptól való elválasztásához nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztást
végeztek Dowex 1x4 töltetű oszlopon. Ezt a módszert és gyanta típust alkalmazva több
kilogramm Pu-ot és Np-ot nyertek vissza nitrátion-tartalmú oldatokból a Savannah River
Plant-ben is.
Thompson és munkatársai (32) szerint a Pu és a Np elválasztható és dúsítható nagy aktivitású
hasadványokból és nagy sótartalmú technológiai oldatokból. Makropórusos anioncserélőkkel
(pl. a Dowex MSA-1 gyantával) jobb eredmény értek el, mint a gélszerű ioncserélő
gyantákkkal. A 8 M-os salétromsavas közegből vas-szulfamát jelenlétében a gyantán mind a
Pu, mind a Np megkötődik. 5 M salétromsavval (hidrazin és vas-szulfamát adagolásával) a Pu
(III) elválasztható, a Np (IV) pedig 0, 35 M salétromsavval távolítható el a gyantáról.
A neptúnium és a plutónium megköthetõ anioncserélő gyantán tömény sósavas oldatból.
Oxidálószer adagolásával kell biztosítani, hogy a plutónium ne kerüljön +3-as - nem
szorbeálódó - oxidációs állapotba. Oxidálószerként salétromsavat, vas (III)-kloridot lehet
adagolni. Ezzel szemben a plutónium eltávolítható a neptúnium mellől, ha szelektíven +3
oxidációs állapotúvá redukáljuk, pl. jodidionok, kéndioxid adagolásával. Aszkorbinsav
hatására mind a plutónium, mind a neptúnium redukálódik és +3 oxidációs állapotban
könnyen eluálható a gyantáról. A plutónium és a neptúnium elválasztására gyakran
salétromsavas közeget alkalmaznak. Bár plutónium esetében a +4-es állapot a legstabilabb,
gyakran szükség van kondicionálásra, mely a plutónium összes oxidációs állapotának
redukálásából (+3-as oxidációs állapotig), majd pedig szelektív oxidációból áll (+4-es
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oxidációs állapotig). Mivel a neptúnium legstabilabb oxidációs állapota a +5, ezért
redukálószerrel kell a szorbeálódó +4-es formát kialakítani. Redukcióra leggyakrabban
hidrazinhidrátot használnak.
Az anioncserélő gyantán megkötődött plutónium elúciójához meg kell bontani a
nitrátkomplexet. Ez történhet a plutónium redukálásával, vagy olyan reagens adagolásával,
amely a plutóniummal stabilabb semleges, vagy kationos komplexet képez.
Egyidejűleg gondoskodni kell arról, hogy az oldat savanyú maradjon a plutónium
hidrolízisének és kiválásának megakadályozására. Eluensként 0,35 N salétromsavat és
hidroxilamint, vagy 0,35 N sósav és 0,01 N hidrogénfluoridot, vagy 0,1 N salétromsavat és
0,01 N hidrogénfluoridot javasoltak. A neptúnium (IV)-et legkönnyebben oxidáló ágensekkel
lehet eluálni, mint pl. cérium (IV)-szulfáttal nátrium-nitrites közegben.
Herman A. és munkatársai (33) kiégett fûtõelemekben levő urán és plutónium elemzéséhez a
7, 5 N salétromsavas oldatból Dowex 1x 8 anioncserélõ oszlopon kötötték meg a komplex
anionokat, majd híg salétromsavval eluálták elõbb az uránt, utána plutóniumot. Az egyes
frakciók tisztasága tömeg-spektrográfiás, illetve α-spektrometriás vizsgálathoz megfelelő
volt.
Mind az uránnak, mind a neptúniumnak és a plutóniumnak az anionos komplexei nemcsak
erősen bázisos anion cserélő gyantákon köthetők meg, hanem gyengén bázikus szekunder
vagy primer aminocsoportot tartalmazó ioncserélőkkel is. A leggyakrabban alkalmazott ilyen
ioncserélők folyékonyak, mint például a tri-oktil-amin, az Amberlite La-1 (tri-lauril-amin), az
Alamine 336 (oktil és decil tercier aminok keveréke), az Aliquot 336, és a Primene JM-T.
Az elválasztásokra ezeknek az aminoknak, xilolos vagy metil-izobutil ketonos oldatát
használják. A módszerrel - amely tulajdonképpen átmenetet képez az ioncsere és az extrakció
között - különféle aktinidák szulfát, klorid, nitrát, foszfát, acetát komplexeit eredményesen
választották el. Zielinski R. A. és munkatársai (34) felszíni vizek urán tartalmát határozták
meg, késleltetett neutron-emissziós méréseken keresztül. Az uranil ionokat kerozinnal higított
Amberlite LA-1 folyékony ioncserélővel extrahálták kénsavas, nátrium-szulfátos közegből.

Szervetlen ioncserélők.
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A Sandin Laboratories-ban Baisden és munkatársai (35) vizsgálták a titanát, cirkonát és
nióbiát szervetlen ioncserélők alkalmazhatóságát a Purex reprocesszáló eljárásban keletkező
Am, Cm és ritkaföldfém tartalmú szennyvíz frakciók tisztításában. Laboratóriumi kísérletek
szerint mindhárom ioncserélő esetében van olyan pH tartomány, melyben az Am, Cm és Np
elválaszt-ható a lantanidáktól. A kolonnák salétromsavval regenerálhatók.
A csontszén, valamint a nátrium-titanát, nátrium-niobát és nátrium-cirkonát ioncserélő
tulajdonságait tanulmányozta Schulz W. W. (36) az aktinidák elválasztása szempontjából.
A csontszénnel töltött kolonnákat eredményesen használták a Mound Facility (USA) kis
aktivitású és lúgos hulladékainak üzemi méretű dekontaminálására, amellyel a hulladékvizek
α-aktivitása - elsősorban a plutónium és uránionok megkötése révén - jelentősen csökkent.

A szervetlen vegyületek kromatográfiás felhasználásának fő előnye, az egyes ionokra
speciális szelektívitás. Nyomnyi mennyiségű plutónium szelektíven megköthető hidratált
alumínium-oxid

kolonnán

0,1-0,3

mól/l

hidrogén-fluorid

tartalmú

oldatból.

Ilyen

körülmények között az uranil-nitrát az effluensbe kerül. A módszer alkalmas plutónium
kinyerésére reprocesszáló üzemek salétromsavas hulladékaiból makromennyiségű uránium
(VI) mellől.
2.2.2. Extrakciós elválasztási eljárások

Az aktinidák elválasztására gyakran alkalmaznak oldószeres extrakciót. Az éterek, ketonok,
észterek szelektív extrahálószereknek bizonyultak elsősorban az urán nitrát komplexeire, de
alkalmazhatók a neptúnium és a plutónium, valamint a tórium nitrátjaira is.
A szerves alkilfoszfát tartalmú extrahálószerek (tri-n-butil-fosztát, bisz-2-etil-hexilfoszforsav), valamint a kelátképző reagensek (thenoyl-tri-fluoro-aceton) nemcsak az urán
extrahálására alkalmasak, hanem más aktinidák elválasztására is.
Az extrahálásra egyaránt alkalmasak semleges, elektron-donor jellegű extrahálószerek
(éterek, alkil-foszfátok és szulfoxidok), amelyek a fém-sókkal koordinációs kötést létesítenek,
továbbá kationcserélő tulajdonságú extrahálószerek (alkil-foszforsavak, szulfonsavak és
diketonok), amelyek az aktinida kationokkal ionos kötést képeznek.

Koordinatív kötést létesítő extrahálószerek
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Az étereknek (37), mint extrahálószereknek elsősorban a történelmi jelentőségük nagy.
A Manhattan programban, 1942-44-ben éterrel extrahálva választották el az uranil-nitrátot a
plutóniumtól, mely a vizes fázisban maradt. A dietil-étert különböző éterek, poliéterek,
alkoholok követték, a di-butoxi-tetra-etilén-glikol „pentaéter” néven, a metil-izo-butil-keton
pedig „hexon” néven került az aktinidák extrahálószerei közé. A legtöbb esetben a vizes
fázisba nagy mennyiségű kisózó komponenst kellett adagolni.
Hatékonyabb, s így gazdaságosabb extrahálószernek bizonyultak a szerves foszfátvegyületek, melyek erősebb Lewis bázisok és az étereknél erősebb koordinációs kötést
létesítenek. Bázikusságuk a foszfát<foszfonát<foszfinát<foszfin-oxid sorrendben változik.
Ennek a csoportnak a legjellegzetesebb extrahálószere a tri-butil-foszfát (TBP), mellyel az
aktinidák nitrátjai (MA3) az alábbi egyenlet szerint reagálnak:
MA3( aq ) + 3TBP ⇔ MA3 ⋅ 3TBP( org )
A TBP-t jelenleg a Purex eljárásban használják az urán és a plutónium extrahálására a kiégett
fűtőelemek feldolgozása során. A TBP fő előnye tömény salétromsavas oldatból történő
kiváló extrahálóképessége. Hátránya, hogy radiolízisre hajlamos és a vizes fázisban nagy az
oldhatósága. A TBP homológjai közül a tri-hexil-foszfát (THP) és a tri-(2-etil-hexil)-foszfát
(TEHP) szintén kiváló extrahálószer és kevésbé vízoldható (38, 39).
A sugárzásokkal szemben relatíve ellenálló a di-butil-fenil-foszfát (DBPP) és a diszekunderbutil-fenil-foszfonát (DSBPP). A TBP alkalmazása a reprocesszálásban mindezek
ellenére egyedülálló maradt a fix technológia miatt.
A foszfortartalmú szerves vegyületek között különösen jó extraháló tulajdonságai vannak a
két P=O, vagy egy P=O és egy C=O csoportot tartalmazó molekuláknak. Az utóbbira példa a
karbamil-metil-foszfonát (CMP) és a karbamil-foszfonát (CP).
A dimetil-dietil-karbamil-foszfonát (DMDECP) (40,41) egyedülálló tulajdonsága, hogy az
extrahálhatóság a savkoncentrációval fokozatosan nő (még 8 M-nál töményebb savaknál is),
mert az aktinida savas komplexe extrahálódik:
M 3+ + (3 + X ) A − + XH + + 3DMDECP ⇔ H x MA3+ x ( DMDECP) 3

Az alkil-amin, illetve alkil-ammónium vegyületek általában a szerves foszfor vegyületeknél
nagyobb szelektivitást eredményeznek, amit elsősorban az urán hidrometallurgiájában
hasznosítanak. Az „Amex” eljárásban tercier vagy elágazó szekunder aminnal extrahálják az
uránt szulfát-ionokat tartalmazó oldatból ércek urán tartalmának meghatározása céljából.
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Az aminok extrakciós tulajdonságait Coleman, C. F és Crouse, D. J. (42, 43) foglalta össze.
Vizsgálták a tri-alkil-aminok szelektivitását a szénlánc hosszának (C8-C20) a függvényében.
Megállapították, hogy míg a tri-oktil-amin (TOA) alkalmas az Am-Cm elválasztására, addig
az Am-Cf elválasztás nem megfelelő. A szénlánc növelésével romlik az Am-Cm és javul az
Am-Cf elválasztás. Kvaterner aminok esetében általában jó extrahálhatóság érhető el akkor is,
ha a vizes fázis nitrát-koncentrációja alacsonyabb.
Ionos kötést létesítő extrahálószerek.
Az alkil-foszforsavak extraháló tulajdonságait úgy ismerték föl, hogy a TBP di-butilfoszforsav szennyezést tartalmazott. Az alkil-foszforsavaknak három különböző típusuk
ismert, ezek a di-alkil-foszforsavak (RO)2POOH, a mono-alkil-foszforsavak (RO)R’POOH és
a di-alkil-foszfinsavak R2POOH. A monoalkil-foszforsavak - nagy vízoldhatóságuk miattextrahálószer-ként nem használhatók. Az aktinidák extrakciójakor a savas hidrogének helyére
ionos kötéssel kapcsolódnak a kationok. A legismertebb vegyület a bis-2-etil-hexilfoszforsav. Kénsavas közegből is megköti az aktinidákat, ezért az uránércek urán-tartalmának
extrahálására használják. A „Talspeak eljárásban” Weaver B., és munkatársai (44,45)
lantanidákat szelektí-ven extraháltak az aktinidák mellől, úgy hogy a lantanidák a karbonsavat
és komplex-képzőket tartalmazó vizes fázisban maradtak.
A szulfonsavak általában erős kationcserélő tulajdonságú extrahálószerek. Alkalmazásukat
erősen gátolja, hogy kevés olyan vegyület ismert, melynek nagy az oldhatósága a szerves, és
kicsi a vizes fázisban.
Megfelelő ioncserélő-extrahálószernek bizonyult a di-nonil-naftalin-szulfonsav (HDNNS) és
a di-dodecil-naftalin-szulfonsav (HDDNS) (46). A β-diketonok, mint az acetil-aceton és a
ben-zoil-aceton,a keto-enol tautomer átalakulás révén kationcserélő-extraháló tulajdonságokat
mu-tatnak.Thenoyl-tri-fluoro-acetonnal (TTA) a Np (IV), a Pu (IV) és a Th (IV) extrahálható
különböző komplexképzők jelenlétében (47).
Extrahálószerek kombinálásakor szinergetikus hatás figyelhető meg. Ez elsősorban
koordinatív és ionos kötést létesítő extrahálószerek elegyénél jelentkezik. A jelenség azzal
magyarázható, hogy az eredetileg extrahált komplex koordinatíve telítetlen és a másik
komponens a telítődést segíti elő. Az extraháló komponens a komplexben vizet helyettesít és
így a komplex organo-filebb lesz.

2.2.3. Adszorpciós eljárások
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Aktinidák koncentrálhatók különböző aktív-szeneken, bár a módszer nem tekinthető
szelektívnek. Szuranova E. P. és munkatársai (48) nehézfém ionokat koncentráltak oxidált
aktív-szeneken. Az uranilionok még telített NaCl oldatból is megkötődtek az aktiv-szénen, az
uránt ezzel a koncentrálási módszerrel és spektrofotometriás elemzéssel tengervízből is ki
lehetett mutatni. Kuleff J. és munkatársai (49) az aktív-szenes adszorpció szelektívitását
uránra úgy növelték, hogy az uránnak L-aszkorbinsavas komplexét kötötték meg, így VVER440 reaktor primerköri hőhordozójában határozták meg az urántartalmat neutronaktivációs
analízissel. Weissbuch H. és munkatársai (50) felszíni vizek urán és tóriumtartalmának
prekoncentrálására

alkalmaztak

aktív-szenes

adszorpciót,

majd

ioncserélő

gyantán

választották el az aktinidákat. Radioaktív hulladékok plutónium és amerícium tartalmának
koncentrálására kerestek egyszerű és olcsó módszert Smith C. M. és munkatársai (51).
Összehasonlították a kénsavval kezelt tőzegnek az aktív-szénnek és egy zeolitnak a fontosabb
tulajdonságait és megállapították, hogy mindhárom módszer alkalmas közel semleges
hulladékokból az Am és Pu kationok megkötésére. Természetesen egyik módszer sem
tekinthető szelektívnek az aktinidákra.
2.2.4. Együttleválasztáson alapuló eljárások

Az együttleválasztáson alapuló módszereket általában akkor alkalmazzák, ha bonyolult
keverékekből vagy elegyekből kell aktinidák nyomnyi mennyiségét elválasztani. Mivel az
eljárás szelektivitása kicsi, többnyire előzetes koncentrálásként használják, melyet további
elválasztási eljárásként ioncsere vagy folyadékextrakció követ. Különösen elterjedten
alkalmazzák az együttleválasztást az igen kis kémiai koncentrációjú transzurán és
transzplutónium elemek dúsítására, kollektorként lantán-fluoridot használva. Környezeti és
biológiai minták plutónium tartalmát együttlecsapásos dúsítás után anioncserélõ gyantán
választotta el Yamato A. (52). Nátrium-nitrátot tartalmazó 8 N salétromsavból a plutónium
(IV) megkötõdik a Dowex 1x8 gyantán, majd 0, 1 N hidrogén-jodid és 10 N sósav oldatával
eluálható. Ezután a plutóniumot elektrolízissel acélkorongra választotta le, és mennyiségét
alfa-spektrométerrel határozta meg. Hasonló elven alapul Koide M. és munkatársai (53)
módszere plutónium kimutatására tengervízbõl. Az anioncserélőn dúsított nyomelemek közül
a plutóniumot H2O2 oxidálószert tartalmazó 8 N HNO3-as vagy 8 N HCl-as közegből Bio Rad
1x4 gyantán szorbeálta és közvetlenül tömegspektrometriásan elemezte. A plutónium kémiai
kitermelése 94 %, illetve 85 % volt. Az urán +4 oxidációs állapotában fluorid és foszfát
csapadékokkal (lantán-fluorid, tórium-fluorid, cirkónium-foszfát, tórium-foszfát, titán-foszfát)
relatíve erősen savas közegből választható le (54). Az urán +6-os oxidációs állapotában
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foszfát csapadékokkal (alumínium-foszfát) csak gyengén savas közegekből (pH∼5-6)
csapható le. Ilyenkor a ritkaföldfémek és a vanádium is leválik. Az urán (VI) pH=6-7-es
közegekből hidroxidokkal is elválasztható vas (III)-hidroxiddal, aluminium-hidroxiddal vagy
kálcium-hidroxiddal. Általában gondoskodni kell arról, hogy az oldat karbonátmentes legyen,
mert az urán anionos karbonát komplexei nem választhatók le. Az urán (VI) koncentrálásánál
reagens lehet továbbá az α-nitrozó-β-naftol, a metilvörös, a kristályibolya, a di-antipirilmetán.
A neptúnium és a plutónium +3-as és +4-es oxidációs állapotában könnyen lecsapható lantánfluoriddal (55). A csapadék szabad salétromsavat tartalmazó alumínium-nitrát oldatban
oldódik, s így a transzuránok extrakcióval elválaszthatók egymástól. A lantán-fluorid csapadékról eltávolítható a szorbeált plutónium, ha +6-os oxidációs állapotig oxidáljuk.
A lantán-fluoridon kötődnek meg az oldhatatlan fluoridot képező elemek, a ritkaföldfémek, a
kálcium és az urán (IV) is. A plutónium és a neptúnium is leválasztható kálcium-fluoriddal.
A kálcium-fluorid szintén oldódik salétromsavas aluminium-nitrátban és a plutónium
extrahálható. Viszonylag szelektív együttleválasztáshoz kálcium-foszfát is használható,
melyet a plutónium vagy neptúnium további elválasztása követhet. Kevésbé szelektív
kollektorként alkalmazzák a bizmut-foszfát, vas-hidroxid, lantán-hidroxid cirkónium-fenilarzenát vegyüle-teket, a mandulasav cirkónium vagy itterbium sóját, valamint a p-brómmandulasav itterbium sóját. Ameríciumnak a plutóniumtól és a neptúniumtól való
elválasztását együttleválásos technikával alkalmazta Claude Sill (56). Elektrolízist
eredményesen helyettesítő mikrolecsapásos módszere szerint a hármas és a négyes oxidációs
állapotú aktinidák kis mennyiségű (70µg) neodimium-trifluoriddal savas közegben
együttleválaszthatók, és 0,1µm-es pórusátmérőjű membránszűrőre kvantitatíve szűrhetők.
Vajda Nóra (57) kandidátusi munkájában ameríciumnak a plutóniumtól való olyan
elválasztási eljárást dolgozott ki, amelynek elve az eltérő oxidációs állapotuk alapján történik.
Az amerícium +3 oxidációs állapotban fordul elő, míg a plutónium és a neptúnium változó
+3,+4,+5 és+6 oxidációs állapotban létezik. Amennyiben a plutóniumot és a neptúniumot az
+5,+6 oxidációs állapotba visszük, a mintából NdF3-dal az amerícium nuklidok szelektíven
leválaszthatók, majd a plutóniumot és a neptúniumot is redukálva egy újabb NdF3 forrás
készíthető. A primerköri hőhordozó mintákból ezzel az eljárással egy amerícium-kűrium
frakció és egy plutónium-neptúnium frakció különíthető el.

2.3. Alfa-sugárzó izotópok elemzésére alkalmazott analitikai módszerek
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2.3.1. Általános megfontolások

Az alfa-sugárzás karakterisztikus sugárzás. Alfa-spektrometriás módszerrel meghatározható a
sugárzó elem energiája, és intenzitása, más szóval megállapítható, hogy a sugárforrás milyen
alfa-bomló nuklidokat, mekkora aktivitás-koncentrációban tartalmaz.
Az alfa-sugárzó izotópok elemzésére kiválasztott analitikai eljárás alkalmazhatóságát
alapvetően az elemzési érzékenység határozza meg. A klasszikus analitikai módszerek
(súlyszerinti, térfogatos, kolorimetria), az elektrokémiai módszerek (potenciometria,
coulometria, polarográfia) érzékenysége kicsi (pl.10-3-10-4 g U/ minta), ezért ezek
segítségével csak nagy urántartalmú anyagok analizálhatók, mint pl. a fűtőelemek, illetve a
feldolgozá-sukkor keletkező oldatok. Ezek az eljárások viszonylag egyszerűek, a
berendezések olcsók. Nagyobb érzékenység drágább mérőrendszerekkel, bonyolultabb
módszerek alkalmazásával valósítható meg. A nagy érzékenységű elemzések mindegyikéhez
többé-kevésbé bonyolult minta-előkészítési eljárás tartozik. A kémiai feldolgozás során a
minták transzurán tartalma koncentráltabb formába kerül és egyúttal a zavaró komponenseket
is eltávolítják. Az atomerőművekben hulladékként keletkező igen kis transzurán tartalmú
oldatok elemzésére célszerűen a legnagyobb érzékenységű módszerek valamelyikét kell
alkalmazni, hogy ne legyen szükség ésszerűtlenül nagy térfogatú oldatok feldolgozására.
A legérzékenyebb módszerek közé a neutronaktivációs analízis, a tömegspektrometria, a
késleltetett-neutron-emisszió mérésén alapuló elemzés és az alfa-spektrometria tartoznak.
Az utóbbi időben teret nyert a folyadékszcintillációs technika az alfa-sugárzás detektálásában,
bár még a legmodernebb jelalak-diszkriminációs berendezés energiafelbontása is elmarad a
fél-vezető szilíciumdetektoros rendszereké mögött. A folyadékszcintillációs mérés jól
illeszkedik az extrakciós elválasztásokhoz.
Bizonyos esetekben nagy felbontású tömegspektrográffal is elemezhetők a transzurán izotópok. A tömegspektrometriás módszer érzékenysége az uránizotópokra 6*10-13 g, a plutónium
izotópjaira pedig 2*10-13 g.
Figyelembe véve, hogy neutronaktivációs analízissel csak nagy neutronfluxus mellett (φ~1014
n cm-2s-1) biztosítható nagy érzékenység, továbbá tekintettel a speciális tömegspektrográfok
és neutrondetektorok nagy beruházási költségeire, kis transzurán koncentráció mérésére egyik
legalkalmasabb és legolcsóbb módszernek az alfa-spektrometria tekinthetõ.
Az urán és transzurán elemek elemzésére alkalmazott α-spektrometriás analízis
érzékenységét alapvetően a mérendő izotóp aktivitás-koncentrációja határozza meg, de
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természetesen az elemzések érzékenysége és energiafelbontása detektortípus alkalmazásától
is függ.
Szabó Levente által kifejlesztett nagy érzékenységű rácsos ionizációs kamrával jó felbontás,
60-80 keV félérték-szélesség érhető el 5-6 MeV energiatartományban (58).
Az alfa-spektrometriás detektorok (ionizációs kamra, proporcionális számláló, folyadék
szcintillációs detektor, felületi záróréteges szilícium félvezető-detektor, lítiummal driftelt
szilícium félvezető-detektor) közül leggyakrabban a jó felbontóképességgel és kis
hőmérsékletfüggéssel
alkalmazzák, amellyel

rendelkező
238

Pu-ra,

239

ioninplantált
Pu-ra és a

242

(PIPS)

szilícium

félvezető-detektort

Pu-ra rendre 10-15, 10-13, illetve 10-11 g-os

érzékenység érhető el.
.
2.3.2. Atomerőművi alkalmazási példák

Kuleff I. és munkatársai (49) a bulgáriai VVER-440-es típusú reaktor primerköri hőhordozójában határozták meg az urán koncentrációt. Az uranilionokat kémiailag dúsítva és a
fontosabb zavaró komponensektõl elválasztva neutronaktivációs analízissel elemezték.
200 cm³ primerköri vízből a gamma-spektrometriás elemzést zavaró radiojódokat elemi jóddá
oxidálva széntetrakloriddal extrahálták. Az uranilionok /U (VI)/ L-aszkorbinsavas komplexeit
4-5 pH-jú oldatból aktív-szénen adszorbeáltatták. Az aktív-szenes koncentrátumot
epitermikus neutronokkal aktíválták 12 óra hosszat 1012 cm-2s-1 fluxusban. 1-3 napos hűtés
után az

238

U-ból keletkezõ

239

Np izotóp gamma-spektrometriás elemzésével /Ge (Li)/

határozták meg a minta urántartalmát. Az urán kémiai kitermelése optimális paraméterek
mellett 51 %, a detektálási határ pedig 1,5.10-8 g U/minta, illetve adott koncentrálás esetén
1,3.10-9 g U/dm³ volt. A kidolgozott eljárást rutinszerűen alkalmazzák atomerőművi hűtővíz
elemzésére.

Niese U. (59) a rossendorfi kutatóreaktor primerköri hőhordozójában elemezte a következõ
aktinidákat: 239Np, 237Np, 238U, 239+240Pu, 238Pu. A 238U koncentrációját γ-spektrometriás módszerrel határozta meg, a neptúnium kémiai elválasztását követően. Nyomjelzőként

238

Np-ot

használt. 20 cm³ vízmintát bepárolt, a neptunil ionokat szelektíven redukálta Np (IV)-gyé,
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melyet 8 N HNO3-as közegből anioncserélő gyantán szelektíven megkötött. A Np (IV) 0, 25
N HNO3 -val eluálódott. A primerköri víz urántartalmát neutronaktivációs analízissel
határozta meg, melyet az aktiválási termékként keletkezõ 239Np elválasztása követett. 100 cm³
bepárolt vízmintát 1013 n cm-2s-1 neutronfluxusban 100 órát aktivált. A mintát 10 N HNO3ban oldotta, majd a 239Np-et az előbb ismertetett eljárással anioncserélő oszlopon szelektíven
elválasztotta, és a γ-spektrometriás elemzési adatok alapján számította ki a minta
urántartalmát, mely néhány ng U/dm³-nek adódott.
A primerköri víz

237

Np-tartalmát a neptunil ionok szelektív elválasztását követő aktivációs

analízissel határozta meg. A neptunil ionokat a fent ismertetett anioncserés eljárással
választotta el 200 cm³ primervízből nyomjelző izotóp (239Np) jelenlétében, majd az uránelemzéssel azonos körülmények között aktiválta.
A (n,γ) magreakcióban keletkező

238

Np-at gamma-spektrometriásan mérte, majd kiszámította

a 237Np koncentrációját, mely 0,2 ng/dm³-nek adódott.
A plutónium izotópokat, kémiai elválasztást követő alfa-spektrometriás módszerrel határozta
meg 2 dm³ reaktor hűtővízből. A plutónium ionokat szelektíven redukálva Pu (IV)-gyé, 8 N
HNO3-ból azok megköthetők erősen bázisos anioncserélő gyantán. A plutónium ion eluálható
0,25 N HNO3-val, és elektrolízissel alfa-spektrometriás mérésre alkalmas „végtelen vékony”
preparátum választható le.
Rosner G. (60) forralóvizes reaktor primerköri hőhordozójában plutónium-, amerícium- és
kűrium-izotópokat elemzett. A forralóvizes reaktorok hőhordozója általában vegyszeradalékoktól mentes ioncserélt víz, így a nyomottvizes reaktorokhoz képest kicsi az oldott
komponensek koncentrációja, és az aktinidák dúsítására a bepárlás jól alkalmazható.
200 cm³ vízmintát infralámpa alatt pároltak be rozsdamentes acélkorongra, melyet
közvetlenül elemeztek Frisch-féle rácsionizációs kamrát használva. Az alfa-spektrum
energiafeloldása általában 100 keV-nál jobb volt.

A

238

Pu és az

241

Am alfa-csúcsainak elválasztása érdekében a plutóniumot radiokémiai

módszerrel választották el az amerícium-kűrium frakciótól. 9 N sósavas közegből a plutónium
szelektíven megkötődik erősen bázisos anioncserélõ oszlopon, míg az amerícium és a kűrium
az effluensbe jut. A plutónium 2 N sósavval eluálható. Mindkét frakcióból az aktinidák
elektrolízissel leválaszthatók, majd alfa-spektrometriásan elemezhetők.
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Az ismertetett módszer - a forralóvizes reaktorok hőhordozójának a VVER-reaktorokétól
lényegesen eltérő összetétele miatt - közvetlenül nem adaptálható.
Az alkalmazási példákból levont következtetések:
•

A reaktor hűtővíz aktinidáinak Niese által alkalmazott elemzési módszere rávilágít arra,
hogy egyszerű, egy-két lépéses univerzális aktinida-analitika nincs, ezért az adott izotóp
nukleáris

és

kémiai

tulajdonságai,

valamint

a

mátrix-tulajdonságok

egyidejű

figyelembevé-telével oldható meg a radioanalízis.
•

A bemutatott három reaktor működésbeli különbsége eltérő jellegű és mátrixú radioaktív
hulladék keletkezését eredményezi. A különböző reaktortípusok által keletkezett
radioaktív

hulladékok

reaktorspecifikus

összetétellel

rendelkeznek,

és

ennek

következtében az alkal-mazott urán, és transzurán analítikát mindig az adott
reaktortípushoz illesztve, egyedileg kell kidolgozni.
•

A fenti tény miatt került sor, a PA Rt. VVER–440 típusú reaktora üzemeltetése által
keletkezett kis és közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladékokban, valamint a környezeti kibocsátásra kerülő hulladékvizekben, urán és transzurán izotópok meghatározását
célzó reaktor-kompatibilis analítikai eljárás kidolgozására.

A disszertáció további fejezetei a fenti szempontok értelmében kidolgozott, és a már gyakorlatban alkalmazott minta-előkészítési és analítikai eljárások részletes leírását tartalmazzák.

KISÉRLETI RÉSZ

3. A PA Rt. folyékony radioaktív hulladékmintái
analizísére kidolgozott új minta-előkészítési módszerek
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3.1. Atomerőművi kibocsátásra kerülő vízminták minta-előkészítése
Az atomerőműben gyűjtött és tartályokban tárolt környezeti kibocsátásra kerülő hulladékvizeket, - amelyek forrása mosodai és laborvizek - radioaktív hulladékoknak minősítik, ha
azok

mért

aktivitásértékei

meghaladják

a

környezetvédelmi

hatóság

által

előirt

kibocsáthatósági határértéket. Az alfa-sugárzó izotópok esetében a hulladékminősítés a
szabványban előirt módszer szerint, összes alfa-aktivitás mérésével történik. A szigorított
környezetvédelmi előírások a hulladékvizekben esetlegesen előforduló és vélhetően kis
koncentrációban jelenlevő alfa-sugárzó izotópok egyedileg történő minőségi és mennyiségi
meghatározását irják elő.
Ez az analítikai igény új minta-előkészítési eljárás kidolgozását eredményezte, amely
folyamat

a

vízminták

koncentrálásával

kezdődik,

a

koncentrált

minták

szerves

komponenseinek roncsolásával és a szulfátok konvertálásával folytatódik, majd az
elektrodepoziciós preparálás kivitelezésével zárul.
A minta-koncentrálás és a szerves komponensek roncsolásának gyakorlati megvalósítása
számos elvi és technikai probléma megoldását tette szükségessé, ezek eredményességét az
alábbi 3.1.1. és 3.1.2. pontokban foglaltam össze.
3.1.1. A minta-koncentrálás problémái irodalmi mérési adatok tükrében

Ismert, hogy az U, Pu, Am ionok a szilikátváz alapú üvegedény falán a felület nagyságával
arányos mennyiségben, az aktuális kémiai miliő-től (pH, idegen ionok erőssége stb.),
valamint a saját-ion koncentrációtól függően képesek kisebb-nagyobb hányadban kötődni.
Az adszorbeálódott ionok az analizálandó mintákban jelentős anyagveszteséget okozhatnak.
Az anyagveszteség számszerű mértékéről I. E. Sztarik Osznovi Radiohimii c. (61) könyvében
kisérleti adatokkal és grafikonokkal, részletes ismertetést közöl. A továbbiakban bemutatásra
kerülő irodalmi összeállítás az U, Pu, Am-ionok laboratóriumi edény felületén történő
adszorb-ciójáról, valamint a 3, 4, 5, 6. táblázat, és az 5. 6. ábra forrása a fent említett
publikáció.
U-ionok adszorpciója a laboratóriumi edény felületén.
Az U-ionok adszorpciós tulajdonságait üvegek felületén különböző pH és koncentrációviszonyok között a 3 -5. táblázatok szemléltetik.
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HCI koncentráció

Adszorbeált urán mennyisége

Urán adszorpció

[mol/l]

[µg/cm2]

[%]

0,3

0,2

0,0013

0,2

0,2

0,0013

0,1

0,2

0,0013

0,01

1,0

0,006

0,001

1,6

0,01

0,0001

2,0

0,013

3. táblázat. Urán adszorpciója üvegen, savas oldatokból (urán koncentrációja 0,03 tömeg %)
Na-karbonát koncentráció

Adszorbeált urán mennyisége

Urán adszorpció

[mol/l]

[µg/cm2]

[%]

1,0

1,0

0,006

0,5

1.5

0,010

0,1

2,0

0,013

0,01

2,0

0,013

0,001

2,0

0,013

4. táblázat. Urán adszorpciója üvegen, lúgos oldatokból (urán koncentrációja 0,03 tömeg%)
Urán koncentráció

pH

Adszorbeált urán

Urán adszorpció

[µg/cm2]

[%]

(%)
3,0

-

20,0

0,0013

1,0

-

20,0

0,0040

0,3

2,28

20,0

0,013

0,03

3,86

2,0

0,013

0,003

4,66

0,1

0,013

0,0003

6,44

0,02

0,013

5. táblázat. Urán adszorpciója üvegen
Pu-ionok adszorpciója a laboratóriumi edény felületén.
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A Pu-ionok jellemző kémiai tulajdonsága, hogy a kémiai miliő látszólag kismérvű változása
oxidációszám változást és/vagy polimerizációt, kisebb-nagyobb mérvű depolimerizációt
(polimerizációs fok, ill. részecskeméret változását) eredményezhet.
PH>3,0 körülmények között jelentőssé válik a Pu(OH)4 képződése. A Pu4+-hidroxid
oldhatósága

csekély,

oldhatósági

szorzata

pH>3,0

esetén

7,1x10-56.

A

hidroxid

polimerizációs, illetve radiokolloid képzési hajlama jelentős, amely a szorpciós hajlamot
növelő, a változó szemcseméretek kialakulása következtében bizonytalan tényezőként
értékelhető.
A 6. táblázat adataiból látható, hogy üveg felületeken a Pu4+- ionok még ≅ 0.02 mol/l-es
salétromsav oldatból is jelentős adszorpciós hajlamot mutatnak híg oldatok (10-9 M ≅0.3 µg)
esetén. Irodalmi mérési adatok (61) szerint a különböző üvegfelületek szorpciós kapacitása
átlagosan 1,0 µgPu/cm2.

Salétromsav koncentráció

Adszorpciós tényező

(mol/l)

[K]

0,0180

0,019

0,0120

0,040

0,0050

0,088

0,0012

0,390

0,0012

0,430

0,0006

1,000

0,0006

0,670

Pu 4+ adszorpciója üvegen (plutónium koncentrációja10-9 mol/l)
6. táblázat

Am-ionok adszorpciója a laboratóriumi edény felületén.
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Az amerícium ionok szorpciós tulajdonságait kvarcüveg, illetve műanyag felületek esetén a 4.
és a 5. ábrák szemléltetik híg ( ≅ 0,25 µg/l) oldatokból különböző pH értékeknél.
Látható, hogy a szorpció pH = 7 környékén maximális. Az ameríciumot még az ioncserére és
szorpcióra kevéssé hajlamos kvarcüveg is jelentős mértékben szorbeálja a műanyaghoz
(ftoroplaszt-4) képest.
60
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4. ábra
Am-ionok szorpciója kvarcüvegen,
különböző pH-jú oldatokból
(Am cc. 10-9 mól/l)
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0
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2
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Am-ionok szorpciója ftoroplaszt-4-en,
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A hulladékvíz-koncentrálás során (irodalmi adatok alapján) számított anyagveszteségek.
1. Kibocsátásra kerülő hulladékvízekben, az α-spektrometriás analízis által kivánt kimutatási
határ LD= 10 mBq/l α-emitter, ez

238

U-ban kifejezve ≅ 0,8 µg/l = 8*10-8 %. A vízminta-

analízis kiindulási térfogata 5000 cm3, amelyet a minta-előkészítési módszerben előírt 100
cm3 térfogatra koncentrálni kell (redukciós faktor ≅ 50).
2. A laboratóriumi üvegedényben végzett térfogatredukció kivitelezése minimálisan 1000
cm3 térfogatú gömbalakú edényzetet tételez fel.
3. Egy 1000 cm3 -es gömblombik félig töltött állapotban (500 cm3 koncentrálandó minta egy
koncentrálási lépésre számítva) 692,37 cm2 aktív felületet mutat.
4. A számított térfogat és felületparaméterek, valamint az 5. táblázatban foglalt irodalmi mérési adatok ismeretében több fontos következtetés vonható le:
•

Az üveg felületének telítési adszorpciója ≅ 20 µg/cm2 fém uránnak megfelelő U-só,
amely 0,3 %-os (3,0 mg/cm3 ), vagy töményebb urán oldatok esetén áll elő (pH=2,28).

•

A 0,0003 %-os (3,0 µg/cm3 ) urán oldatból cm2-ként 2*10-8 g fémuránnak megfelelő
uránvegyület szorbeálódik (pH=6,44).

•

A 3,0 µg/cm3 oldatkoncentráció esetén a 692,37 cm2 aktív üvegfelületre szorbeálódott
fémuránnak megfelelő uránvegyület mennyisége 1,38 µg. Ez a számított érték az egy
koncentrálási ciklus során fellépő veszteség.

•

A 3,0 µg/cm3 koncentrációknál hígabb oldatok esetén a ”szorbeálódott hányad” meredeken növekszik a koncentráció csökkenésével.

A fent ismertetett okokból az alábbi következtetéseket vontam le:
•

Szorbeálódott hányad, azaz a koncentrálási veszteség csökkentése céljából, üvegnél
kisebb szorpciós hajlammal rendelkező anyagból készített bepárló edény alkalmazása
szükséges.

•

Figyelembe véve a várható kis koncentrációt, a meghatározás kívánatos érzékenységét,
célszerű a hulladékvíz-minták koncentrálását apoláros, kémiailag ellenálló műanyag
szerke-zeti anyagból készült edényben végezni.

•

Számításba vehető szerkezeti anyagok, a velük szemben támasztott mechanikai, termikus
és kémiai tulajdonságok alapján a következők lehetnek: nagynyomású technológiával
készült BF3,TiCl4-mentes polietilén, katalizátormentes polipropilén, poliperfluoretilén
(teflon), polidifluordikloretilén.
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3.1.2. A szerves komponensek roncsolásának problémái

Az analizálandó vízminták tartályokban gyűjtött, ismeretlen összetételű, szerves és szervetlen
komponenseket egyaránt tartalmazó mosodai és labor szennyvizek. Eredetük alapján nem,
vagy nagyon kis koncentrációban tartalmazhatnak alfa-sugárzó izotópokat.
Az esetenként jelentős mennyiségű szervesanyag-tartalom – amelynek koncentrációja a
mintában a bepárlás során növekszik – adszorbciós tulajdonsága szükségszerűvé teszi a
roncsolásos módszerrel történő oldatbavitel alkalmazását.
A szennyvízek szervesanyag-tartalmának oldatba vitelére, nedves közegben, erélyes savasoxidatív hatással történő roncsolásos módszert alkalmaztam.
Alfa-spektrometriás minta-előkészítésre ez az eljárás az alábbi kedvezőtlen hatások
figyelembe vétele mellett alkalmazható:
•

Roncsoláskor mintánként nagy mennyiségű korrózív salétromsav felhasználására kerül
sor.

•

A hidrogén-peroxidos kezelés erős habképződéssel, gázfejlődéssel, aeroszol képződéssel
jár. Az aeroszolok képződése számottevő anyagveszteséget okozhat, különösen a kolloid
képzésére hajlamos analizálandó komponensek (pl. Pu) vonatkozásában. Ez a jelenség,
tapasztalat szerint, kedvezőtlenül befolyásolja a meghatározás reprodukálhatósági
mutatóit (aeroszol szemcseméret, mennyiség stb. függvényévé válik), és a kimutatási
határértékeket.

A fent felsorolt kedvezőtlen hatásokat kiküszöböltem az általam módosított Erdey-Jankovits
féle roncsolóberendezés (62) használatával. A készülék univerzálisan alkalmazható az
atomerőműben keletkező bármely kis és közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladék alfasugárzó izotópjai meghatározására szolgáló minta-előkészítési eljárás során.
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A módosítások lényege a következő:
•

A roncsoló lombik, az elágazó közdarab, a felszálló páracső, és az átmeneti kondenzátumtároló körte anyaga, a szokványos hőálló üveg helyett kvarcüvegből készült.

•

A felszálló páracső a roncsoló lombikhoz egy elágazó közdarab közbeiktatásával
csatlako-zik, amelynek ágára csepegtető tölcsér került.

•

A golyós hűtő és az átmeneti kondenzátum tároló körte, dugós illesztés helyett csiszolattal
csatlakozik.

A roncsolókészülék használatának előnyei:
•

Alkalmazása harmadára csökkentette a salétromsav fogyasztását. A salétromsav
háromfuratú csapon keresztül a roncsolólombikba visszavezethető, és csak minden
második hidrogén-peroxid ciklust követően van szükség savpótlásra.

•

A hidrogén-peroxid adagolását követően képződő aeroszol részben a páracsőben, részben
a golyós hűtőben kondenzált fázisba kerül, ezáltal csökkenti az anyagveszteséget.

•

Az átmeneti tároló körtéből az érdeklődésre számot tartó anyagokat tartalmazó
kondenzátum a háromfuratú csapon keresztül a roncsolólombikba visszavezethető. A
meghígult sav a gázfejlődés (és aeroszól képződés) megszüntét követően ismételten az
azeotrópos összetétel eléréséig koncentrálható, illetve teljesen ledesztillálható a
roncsolandó mintáról.

•

A készülék használata védi a roncsolandó mintát a környezeti kontaminációtól,
megakadályozza a korrózív savgőzök környezetbe való kijutását.

•

A készülékben elvégezhető az esetlegesen szükséges anionkonverzió is, így a kémiai
elválasztáson alapuló minta-előkészítés teljes folyamata ugyanazon laboratóriumi
berende-zésben lefolytatható.

A módosított roncsoló készülék rajzát a Függelék 1 sz. ábrája szemlélteteti.

51

3.1.3. A vízminták minta-előkészítésének gyakorlati megvalósítása
3.1.3.1 A vízminták koncentrálása

A minta-koncentrálás 80x80x130 mm-es belső térméretekkel rendelkező, 800 ml hasznos
térfogatú, hasáb alakú, nagy nyomású technológiával készült polietilén edényben történt,
amelyben dielektromos hevítés útján redukálható a 3.1.1.pontban említett 5000 cm3
mintatérfogat. Dielektromos melegítésre, egy 36 l-es forgótányéros munkatérrel rendelkező
Hitachi R-8680 (W) típusú mikrohullámú bepárló berendezést alkalmaztam. A berendezésben
a nagy mennyiségű gőz képződése miatt a munkatér légcserélési sebességét egy kiegészítő
feltéttel kellett megnövelni. A minta-koncentrátor edényben az 5000 cm3 vízminta ≅ 100 cm3
térfogatra redukálása, 10-12 munkaóra alatt végezhető el.
3.1.3.2. Roncsolás a módosított Erdey-Jankovits féle roncsolóberendezéssel

A minta-koncentrátor edénybe levő 100 cm3 térfogatra redukált vizsgálandó vízmintához
hordozóként 100-100 µg (1,0 mol/l salétromsavban oldott) La, Ce, Pb, Bi nitrátot mértem.
A bekoncentrált vízmintát 2x50 ml 0,5 mol/l-es salétromsavval a roncsoló készülék 250 ml-es
kvarclombikjába mostam, majd ezt követően a térfogat 1/10-ed részére pároltam.
A maradékhoz 50 ml 65 %-os salétromsavat adtam, és a folyadékfázist forráspontja közelébe
melegítettem. A hőmérséklet fenntartása mellett, csepegtető tölcséren keresztül, 50 ml 30 %os hidrogén-peroxidot olyan sebességgel csepegtettem a mintához, hogy az ne habozzon fel a
kvarclombikból. A gázfejlődés megszűnése után a mintát kb. 30 ml térfogatra bepároltam.
A kondenzátumot a háromfuratú csap segítségével a kvarclombikba visszaengedtem, és a
csap visszaállítását követően, az előzővel azonos módon, egy újabb roncsolási ciklust
alkalmaztam.
A mintát közel szárazra pároltam, 30 ml 65 %-os salétromsavat adtam a csepegtetőtölcséren
keresztül a roncsoló lombikba, ismét szárazra pároltam, és ugyanezen készülék segítségével
elvégeztem a szulfátok konverzióját nitrátokká.
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3.1.3.3. A szulfátok konverziója nitrátokká

Szulfátok konverzióját tömény hidrogén-jodiddal végeztem.
A konverziós kísérletek elvi alapját a következő reakcióegyenlettel leírható kémiai reakció
képezte:
SO42 − + 2HI + 2H + = SO2 + I 2 + 2H 2 O

A szárazra párolt minta párlási maradékát 3,0 ml koncentrált hidrogén-jodiddal
megnedvesítettem, majd a keletkező I2 gőzöket, kéndioxidot, hidrogén-jodid felesleget
elfüstöltem. A konverzió teljessé tétele érdekében az eljárást még kétszer megismételtem.
A keletkező jodidokat tartalmazó párlási maradékot 10,0 ml 0,1 mol/l koncentrációjú
salétromsavban oldottam, majd a mintát szárazra pároltam. Az eljárást a fentiekben említett
salétromsavval kétszer, 65 %-os salétromsavval háromszor megismételtem.
Az elektrodepozíciós próbák szerint a mintákban halogének olyan mennyiségben, amely az
elektrodepozíciós folyamatot zavarná, nem maradnak (nem képződik katód-korom, az anód
észlelhetően nem porlódik).
A minta-preparálás α-spektrometriás tartókorongra a 4.4.2.pontban ismertetett módszer
szerint történt.
A fejezetben ismertetett analítikai módszerrel készül jelenleg a PA Rt. környezeti
kibocsátásra kerülő hulladékvízei, valamint az ellenőrző fúrt kutak urán és transzurán
tartalmának környe-zetvédelmi hatóság által elrendelt vizsgálata.
Az analízis mérési adatait PA Rt. radioaktív hulladékok minősítésére szolgáló eljárások és
módszerek számítógépes adatbázisában tárolják.
A Függelék 1 sz. táblázata az adatbázisában tárolt, néhány kibocsátásra kerülő hulladékvíz,
valamint ellenőrző fúrt kut, a fentiekben részletezett módon elvégzett analízisének mérési
ada-tait tartalmazza.
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3.2. Atomerőművi kimerült ioncserélő gyantaminták minta-előkészítése
3.2.1.Minta-előkészítési meggondolások

A paksi atomerőmű primerköri víztisztító rendszerében kationcserélő /VARION KS-N típusú,
és anioncserélő / VARION AT-N tipusú gyantát használnak. A gyanták kevertágyas
formában kerülnek alkalmazásra.
Az analítikai feladat célja, mérési módszer kidolgozása a végleges tárolásra szánt ioncserélő
gyanta α-sugárzó komponenseinek meghatározására úgy, hogy
•

a módszer érzékenysége tegye lehetővé a sugárvédelmi előírások betartását,

•

a méréseket az egyszerűen kezelhető PIPS-detektorral lehessen végezni,

•

az érdeklődésre számot tartó nuklidfajták (urán, plutónium, kűrium) lehetőleg egyetlen
mérésből, közel azonos energiájú csúcsok esetén is meghatározhatók legyenek.

A fenti problémakör a gyantaminták előkészítése során a következő speciális problémákkal
egészül ki:
•

A gyantaminták szervesanyag-tartalma közel 100 %. A szervesanyag minta-mátrix
kémiailag meglehetősen reakcióképtelen, vízben, híg savakban, lúgokban, szerves oldószerekben nem oldódó polimer. Oxidáló hatásokkal szemben rezisztens.

•

A minta-mátrix szulfát tartalma roncsolást követően jelentős, ezért ajánlatos a szulfátokat
nitrátokká konvertálni.

Tekintettel arra, hogy a magas hőmérsékletű hamvasztás nyitott terű izzítókemencében nagymértékű anyagveszteséggel járhat (részben az elkerülhetetlen korom képződése, részben a Pu
illékonysága következtében), a szerves minta-mátrix oxidatív roncsolását, a 3.1.2. pontban
ismertetett

roncsolási

roncsolóberendezés-ben
kaloriméterbombában
megvalósítani.

célnak

megfelelően

átalakított

salétromsav-hidrogénperoxid
tiszta

oxi-génáramban

való

eleggyel,
égetéssel

Erdey-Jankovics
és
tudtam

zárt

féle

rendszerű

eredményesen
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3.2.2.Gyantaminta roncsolása salétromsav-hidrogén-peroxid eleggyel

A módosított Erdey-Jankovics féle roncsolóberendezés lombikjába 10,0 gramm pontosan
bemért analizálandó gyantamintához 1,0 mol/l koncentrációjú salétromsavban oldott 100-100
µg-nyi Ce, Bi, La, Pb- nitrát hordozókat mértem 1,0 - 1,0 ml térfogatokban.
A lombikba további 100 ml 65 %-os salétromsavat mértem, és a készüléket fűthető mágneses
keverővel szereltem fel. A reakcióelegyet forráspontjáig melegítettem, majd csepegtetőtölcséren keresztül, lassú ütemben csepegtetve, a reakcióelegyhez 50 ml 30 %-os hidrogénperoxidot elegyítettem.
A gázképződés megszüntét követően a lombik tartalmának ¾-részét a kondenzátumgyűjtőbe
desztilláltam. A kondenzátumot a gyűjtőből a háromfuratú csap segítségével a roncsoló
lombikba visszavezettem, majd ismételten desztilláltam. A desztillátumot a háromfuratú csap
megfelelő átállításával elvezettem. A desztillációt követően a roncsoló lombikba a csepegtető
tölcséren keresztül kis részletekben a 30 %-os hidrogén-peroxidnak újabb 50 ml-ét engedtem.
A gázfejlődés megszűnése után az előző műveletsort megismételtem, a második desztillációt
követően a kondenzátumgyűjtőből a desztillátumot az előzőnek megfelelő irányba tereltem.
A ciklus befejeztével 70 ml 100 %-os salétromsavat adagoltam és az újabb roncsolási
ciklusok kivitelezését a fentiek értelmében végeztem el.
8-10 roncsolási ciklus után a mintát közel szárazra pároltam, majd 30 ml-nyi 100 %-os
salétromsavat adtam a csepegtetőtölcséren keresztül a roncsoló lombikba. Az adagolást
követően a lombik tartalmát szárazra pároltam.
A roncsolás teljes ideje - a ciklusoktól függően - 3-4 munkanap.
A szulfátokat (a 3.1.3.3. pontban ismertetett módon) HI-al nitrátokká konvertáltam, a konverziót követően a roncsoló lombik tartalmát szárazra pároltam.
A minta-preparálás α-spektrometriás tartókorongra a 4.4.2. pontban ismertetett módszer
szerint történt.
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3.2.3.Gyantaminta roncsolás kaloriméterbombában, túlnyomásos oxigén atmoszférában

A kaloriméterbomba kvarctégelyébe 2,0 gramm pontosan mért roncsolandó mintát helyeztem,
amelyet előzőleg 80°C hőmérsékleten, vakuum-szárítószekrényben 600 Hgmm vakuumban
szárítottam 4 órán keresztül. A bombafejbe elhelyeztem az izzószálat és a gyújtószálat,
ügyelve arra, hogy a gyújtószál hosszúsága olyan legyen, hogy elérje a roncsolandó mintát.
A bombát összeszereltem, oxigénnel történő lassú áramoltatással kiűztem belőle a levegőt,
majd a szelep zárását követően, oxigénnel 30 bar nyomásra feltöltöttem. Az oxigénvezetéket
leválasztottam, és a bombát „elrobbantottam”.
A felmelegedett bombát csapvízzel lehűtöttem, majd a nyomás-mentesítés után szétszereltem.
A nyomás-mentesítést egy hajlékony szilikongumi csőtoldat segítségével végeztem, amely
kihúzott végű kapillárisban végződik. A kapilláris végét 50 ml 1,0 N salétromsavat tartalmazó
edénybe, a folyadék felszíne alá vezettem. A nyomás-mentesítés során az égéstermék gázai
lassú áramban - diszkrét buborékok formájában - számlálható sebességgel távoztak.
Mivel 10 gramm gyanta elroncsolása szükséges, fenti műveletet még négyszer
megismételtem.
Az utolsó robbantást követően a kvarctégelyt a bombából kiemeltem, a külső felületét 50 ml
0,1 N HNO3 oldattal lemostam, a mosófolyadékot kvantitatíve összegyűjtöttem. A bombába
50 ml 0,1 N HNO3-at töltöttem, belső felületét alaposan kiöblítettem.
A hamvasztási maradékot, az elnyelető folyadékot, valamint az összegyűjtött mosófolyadékokat az Erdey-Jankovics féle roncsolóberendezés kvarclombikjába egyesítve szárazra
pároltam. A még jelenlevő szerves anyagok elroncsolása céljából a párlási maradékot 50 ml
100 %-os HNO3 + 50 ml H2O2 elegyében feloldottam, és ismételten szárazra pároltam.
A szulfátokat jodiddá konvertáltam oly módon, hogy a párlási maradékhoz 5,0 ml 57 %-os
hidrogén-jodidot, csepegtettem, majd a keletkező I2 gőzöket, kéndioxidot, hidrogén-jodid
felesleget elvezettem. A konverzió teljessé tétele érdekében az eljárást kétszer
megismételtem. A jodidokat nitrátokká konvertáltam a párlási maradék 50 ml 65%-os HNO3ban történő oldá-sával, ezután a mintát szárazra pároltam.
A roncsolási és konvertálási eljárás időszükséglete a begyakorlottság fokától függően 6-10
óra.
A minta-preparálás α-spektrometriás tartókorongra a 4.4.2. pontban ismertetett módszer
szerint történt.
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Az alkalmazott Berthelot-Malher-Crockes rendszerű, a célnak megfelelően átalakított
(kvarcedény bélés) kaloriméterbomba képe a Függelék 2 sz. ábráján látható.

3.2.4. A gyanta minta-előkészítés tapasztalatainak összegzése

A kutatási feladat helyszini üzemi laboratóriumi feltételeknek megfelelő, technológiailag
előírt analítikai pontosságot nyújtó, rutinmérésekre alkalmazható feltárási módszer
kidolgozása volt. Összehasonlító vizsgálatot végeztem annak eldöntésére, hogy mind a két
roncsolásos eljárás megfelel-e a fenti elvárásoknak.
Mivel referencia (standard) gyantamintával nem rendelkeztem, a két különböző roncsolásos
feltárás összehasonlító vizsgálatát úgy végeztem el, hogy az ugyanazon technológiailag
homo-gén fázisú mintasarzsból származó, azonos tömegű gyantamintákból 3-3 párhuzamos
roncso-lást készítettem, majd az α-spektrometriás mérési adatok átlagértékeit hasonlítottam
össze.
A párhuzamos mérési adatok átlagértékeit az alábbi táblázatban foglaltam össze.
Gyantaminta roncsolásos feltárása, összehasonlító mérési eredmények
238
235
234
U
U
U
Tartály száma,
Bq/kg
Bq/kg
Bq/kg
mintaroncsolás
módszere
10TE01N003 3,15±0,3 0,18±0,02 2,55±0,25
kaloriméterbomba
10TE01N003 2,71±0,30 0,15±0,02 2,75±0,25
HNO3 - H2O2
elegy

7. táblázat.

239+240

Pu
Bq/kg

19,7±2,0

244

Cm
Bq/kg
3,7±0,35

16,0±2,0 3,98±0,35
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A roncsolásos minta-előkészítés tapasztalataiból az alábbi következtetéseket vontam le:
•

A 7. táblázat mérési eredményei azt mutatják, hogy a két különböző módszerrel feltárt
mintában az egyes α-sugárzó radionuklidok aktivitás-koncentráció értékei között csak kis
mértékű eltérés tapasztalható. Legnagyobb eltérés a két 239+240 Pu mérési adata között van,
amely a HNO3 - H2O2 eleggyel történő roncsolást alapul véve 23, 12%-os növekményt ad.

•

Tapasztalatok szerint a HNO3 - H2O2 eleggyel történő roncsolás meglehetősen időigényes,
nagy vegyszerszükséglettel, de – az ugyanazon laboratóriumi berendezésben lejátszódó
analitikai folyamat miatt - minimális anyagveszteséggel járó folyamat.

•

A kaloriméterbombában megvalósított roncsolás, vagy több egymás utáni azonos anyagmennyiséggel történő robbantási műveletet, vagy nagyobb térfogattal és nyomásállósággal
rendelkező bombát igényel.

•

A szabványos 300 ml térfogatú Berthelot-Malher-Crockes rendszerű, célnak megfelelően
átalakított (kvarcedény bélés) kaloriméterbomba használata esetén is összemérhetetlenül
gyorsabb a roncsolás, mint a HNO3 - H2O2 eleggyel.

•

A kísérleti, valamint a már nagyobb számban elvégzett roncsolásos feltárási munkák
tapasztalatait összegezve – figyelembe véve az esetleges helyszíni, gyors laboratóriumi
meghatározási igényeket, az idő és költségtényezőket – azt a megállapítást tettem, hogy a
gyantaminták feltárására, a kaloriméterbomba alkalmazását célszerű előnyben részesíteni.

A 3.2.3. fejezetben ismertetett módon, zárt rendszerű roncsolóbombában, túlnyomásos oxigén
atmoszférában elvégzett feltárást alkalmazva történik jelenleg a paksi atomerőmű (a Kémiai
Technológia Tanszékkel kötött megbizásos szerződés keretében)temetés céljából tárolt
primer-köri eredetű kevertágyas kimerült ioncserélő gyantái urán, transzurán radionuklid
tartalmának meghatározása.
Az analízis mérési adatai megtalálhatók PA Rt. radioaktív hulladékok minősítésére szolgáló
eljárások és módszerek számítógépes adatbázisában.
A függelék 2 sz. táblázata a zárt rendszerű kaloriméterbombában, túlnyomásos oxigén
atmosz-férában elroncsolt néhány kimerült ioncserélő gyantaminta analízisének számítógépes
adat-bázisban tárolt mérési adatait tartalmazza.
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3.3. Atomerőművi iszapminták minta-előkészítése
3.3.1.Minta-előkészítési meggondolások

Az iszap a sűrítménytároló tartályok aljáról származó, bonyolult összetételű üledék. A
kutatási feladat, iszapok urán és plutónium tartalmának α-spektrometriás meghatározása volt.
Az iszapmintákban az alfa-sugárzók izolálása és meghatározása sok nehézséggel jár, és nagy
körültekintést igényel. A problémákat egyrészt a minta-mátrix tulajdonságok, másrészt a
meg-határozandó komponensek jellemzői magyarázzák.
A komplex összetételű iszapminták feldolgozása során az izolálandó és meghatározandó
kom-ponensek nukleáris és kémiai jellemzői a következő nehézségeket okozzák:
•

Az izolálandó és meghatározandó urán és plutónium komponensek ultramikro koncentrációban vannak jelen a minta-mátrixban (ng-µg/ minta).

•

A még biztonsággal mérendő aktivitás-koncentráció limit 10 mBq/kg.

•

A vizsgálandó minták bonyolult összetételűek, különböző kémiai tulajdonságú szerves, és
szervetlen összetevőkből álló anyagkeverék is lehet a vizsgált mintában.

•

Ha sok vas van jelen, elválasztási eljárás esetén is az urán és plutónium kísérője maradhat.

•

A mangán-ionok (MnO2) jelenléte oldási nehézségeket okoz, és korlátozza az oxidatív
ron-csoló eljárások alkalmazási lehetőségét.

Fenti problémák miatt, az analitikai eljárás kidolgozása során, célszerű a következő néhány
általánosan ismert minta-preparálási elvet követni:
•

Kerülni kell a fali szorpciót és ioncserét, a kolloid- és csapadékképződést.

•

Ajánlatos inaktív hordozókat, valamint anion konverziót alkalmazni.

•

Csapadékképzést csak elkerülhetetlen esetben szabad alkalmazni (alfa-sugárzó izotópok a
csapadékban legyenek).

•

A szervesanyagokat szükségszerű tökéletesen eliminálni.
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3.3.2. Oldási kisérlet salétromsavban

A vizsgálandó atomerőművi iszapminta különböző eredetű, eltérő összetételű lehet, ezért az
analízis kezdete előtt célszerű oldási kísérlettel eldönteni az alkalmazható minta-előkészítési
módszert.
Ha az oldási kísérletek során a teljes minta-mennyiség feltárása, oldatbavitele nem
kivitelezhető, akkor a mintában nagyobb mennyiségű MnO2, SiO2, karbonszemcse, stb.
jelenlé-tére kell következtetni.
Az iszapminta 10 gramm tömegét roncsoló lombikba mértem, melyhez 20 ml 65%-os HNO3at adtam. Az elegyet forráspontig melegítettem, majd apró részletekben 20 ml 30 %-os H2O2
ada-golásával az esetlegesen jelenlevő szervesanyagokat elroncsoltam.
A reakcióelegyet bepároltam, majd a bepárlási műveletet 20 ml 65 %-os HNO3-al
megismétel-tem. A mintát végül 20 ml 2,0 mol/l-es HNO3 adagolásával a forrás
hőmérsékletén próbáltam feloldani.
Az oldási kisérlet eredménye szerint:
•

A teljes oldatbavitel esetén a további minta-előkészítést a 3.3.4. pontban „ A centrifugált
iszap folyadékfázisának minta-előkészítése” cím alatt ismertetett módon végeztem.

•

Ha az oldási kísérlet folyamán a minta fő tömege feloldódott, de nem maradéktalanul,
akkor a minta-előkészítés további fázisában az iszapmintát centrifugálással folyadék, és
szilárd (nedves-szuszpenziós) fázisra választottam szét, majd a két fázist (a 3.3.3. és a
3.3.4. pontban ismertetett módon) külön-külön, eltérő módszerrel dolgoztam fel.

3.3.3. A centrifugált iszap szilárd fázisának minta-előkészítése

A centrifugálással elválasztott szilárd fázis 10 gramm tömegét, 105 oC-on foszfor-pentoxid
jelenlétében 4 órán keresztül vákuumszárítottam.
A száraz iszapot tájékozódó jellegű kvalitatív kémiai vizsgálat céljából röntgenfluoreszcencia (XRF) módszerrel analizáltam. A spektrum kiértékelését követően
megállapítottam, hogy a vizsgált atomerőművi iszapminta fő elemalkotója szilicium, vas és
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mangán, valamint különböző koncentrációkban (∼0.1-0.5%) Mg, V, Cr, Ti, Zn, Cu, Ni, Pb,
Zr mintaalkotók azonosíthatók.
Az analizált atomerőművi iszapminta XRF spektruma a Függelék 3 sz.ábráján látható.

A minta-mátrix tájékoztató jellegű analíziséből levont következtetések:
•

Az iszapminta szilárd komponensei származását és keletkezését tekintve nagyrészt acél és
nemesített acélok, valamint egyéb szerkezeti anyagok korróziós termékei lehetnek.

•

A minta oldási nehézségét egyrészt a Mn magas oxidációs állapotú oxigénvegyülete, más-

•

részt a sziliciumtartalom okozza.

•

Az iszapminta savas körülmények között, a MnO2 redukciója nélkül, nem vihető egyszerű
módon homogén fázisba. Redukálószerként olyan anyagot célszerű választani, amelynek
oxidációs termékeitől, illetve a redukálószer feleslegétől lehetőleg egyszerű bepárlás útján
mentesíteni lehet az analizálandó mintát.

•

A minta magas fémtartalma (különösen a magas Fe és Mn-tartalom) előzetes elválasztás
nélkül nem teszi lehetővé az alfa-spektrometriás analízist, még a kontrollált potenciálú
elektrodepozíciós technika alkalmazása mellett sem.

•

Figyelembe véve a minta-összetevők koncentráció arányait, továbbá azt a tényt, hogy a
vas az uránt és a plutóniumot az elválasztási eljárások során végig kísérheti a
folyamatban, olyan kisebb szelektívitással rendelkező minta-előkészítési stratégiát
célszerű alkalmazni, amely során a vas koncentrációja a kontrollált potenciálú
elektrodepozíciót nem zavaró értékig csökkenthető.

•

Figyelembe véve az extrakciós eljárásoknál általánosan ismert ionerősség, pHszelektívitási hatásokat, az iszapmátrixban levő urán és plutónium aktivitás-koncentráció
meghatározás céljára, szerves oldószerekben oldott, részleges szelektívitással rendelkező
komplex-képzőkkel történő extrakciós-reextrakciós eljárások tűntek alkalmazhatónak.

Az iszapminta feldolgozása extrakciós-reextrakciós eljárással, apoláros oldószeralapú
extrahálószer alkalmazásával

•

A fenti megfontolások alapján komplex-képzőnek szerves oldószerben oldott tri-butilfoszfátot választva, az extrahálhálás során a vizsgálandó oldatban levő U (IV) és Pu (IV)
ionok a szerves, míg más hasadási termékek (Np, Am, Cm) a vizes fázisban maradnak. A
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szerves fázisban lévő urán és plutónium ionok ammónumkarbonát 5%-os vizes oldatával
reextrahálhatók.
•

Az extrakció-reextrakció során a vas jelentős része eliminálható.

•

A mangán-dioxid redukciója 30 %-os vizes formaldehid oldat alkalmazásával megoldható

Pontosan lemért 10,0 gramm tömegű reszuszpendált és mechanikusan homogenizált centrifugált iszapmintát a módosított Erdey-Jankovics féle roncsolóberendezés roncsolólombikjába
mértem, 10,0 ml 65 %-os salétromsavban oldottam, a lombik tartalmát szárazra pároltam.
A párlási maradékot újabb 10,0 ml 65 %-os salétromsavban feloldottam, majd a
szervesanyag- nyomokat az elegy forráspontján 10,0 ml-nyi 30 %-os hidrogénperoxid apró
részletekben való adagolásával elroncsoltam, és a maradékot szárazra pároltam.
Az előbbi műveletet megismételtem, azzal a különbséggel, hogy a H2O2 helyett, 30 %-os
vizes formaldehid oldatot alkalmaztam, - redukálható alkotókat (MnO2) redukáltam – majd
10,0 ml 65 %-os salétromsav adagolását követően a maradékot szárazra pároltam.
A párlási maradékot 20,0 ml 6,0 mol/dm3 koncentrációjú, ammónium-nitráttal telített
salétrom-savban forrón oldottam. Az oldatot lehűtöttem, választótölcsérben 30,0 ml
petroléterben oldott 30%-os tributil-foszfát oldattal extraháltam.
A fázisokat 30 perc várakozási időt követően szétválasztottam.
A szerves fázisban lévő urán és plutónium ionokat először ammónumkarbonát 5%-os vizes
oldatával, majd 1x 25 ml és 1x 10 ml kétszer desztillált vízzel reextraháltam. Az elválasztást
követően a reextrahált fázisokat egyesítettem. Az egyesített vizes fázisokhoz 5 ml 6,0 mól/l
koncentrációjú salétromsavat adtam, majd szárazra pároltam.
A minta-preparálás α-spektrometriás tartókorongra a 4.4.2. pontban ismertetett módszer
szerint történt.
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3.3.4. A centrifugált iszap folyadékfázisának minta-előkészítése

A folyadékfázis semlegeshez közeli pH-értéke valószínűsíti, hogy a nem tartalmaz a
kontrollált potenciálú elektrodepozíciót zavaró mennyiségben nehézfém ionokat abban az
esetben, ha a vivőelektrolit összetétele megfelelő.
Valószínű viszont, hogy az alfa-spektrometriás minta-előkészítés szempontjából számottevő
mennyiségű Mn2+-ion jelen van az oldatban. A Mn-tartalom azonban nem zavaró, mert a
helye-sen megválasztott elektrolit alkalmazásával, az elektrodepozíció során a jelen levő
Mn2+-ionok anódosan oxidálódnak, és az anódon MnO2 formában leválnak.
Tekintettel arra, hogy a folyadékfázis a szilárd fázissal az adott kémiai összetétel és pHviszonyok között egyensúlyban van, valamint arra, hogy a szilárd fázis legalább 10
fémkompo-nenst tartalmaz, külön kémiai hordozó adagolására nincs szükség, hiszen µg-os
mennyiségek-ben többféle, eltérő kémiai tulajdonságokkal rendelkező fémion is jelen van.
10,0 ml folyadékfázist a módosított Erdey-Jankovics féle roncsoló berendezés lombikjába
mértem, amelyhez 10,0 ml 65%-os salétromsavat adtam, majd a lombikok tartalmát szárazra
pároltam. A párlási maradékokat 10,0 ml 65%-os salétromsavban oldottam, a szervesanyagnyomokat az elegy forráspontján, 5,0 ml 30%-os H2O2 apró részletekben való adagolásával elroncsoltam és szárazra pároltam. 10,0 ml 65%-os salétromsavval a szárazra párlás műveletét
megismételtem.
A minta-preparálás α-spektrometriás tartókorongra a 4.4.2. pontban ismertetett módszer
szerint történt.
Függelék 3 sz.táblázata, néhány iszapminta extrakciós-reextrakciós eljárással elvégzett
analízi-sének mérési adatait tartalmazza.
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3.4. Atomerőművi bepárlási maradékok minta-előkészítése
A paksi atomerőmű ellenőrzött zónájában különböző forrásokból radioaktív izotópokat tartalmazó vegyszeres hulladékvizek keletkeznek.
Ebben a 3-5g/l-es szárazanyag tartalmú vizes oldatban mindazok az oldott vegyszerek megtalálhatók, amelyeket a primerkör vízüzeméhez, a víztisztítók regenerálására, a reaktor
teljesít-ményszabályozására és dekontaminálási célokra felhasználnak.
Az összegyűjtött hulladékvizeket vegyszeres kezelés után bepárolják kb.400g/l-es összsókoncentrációjú sűrítménnyé. Az összsó-tartalom fele alkáliborát.
Az atomerőműben a TW jelzésű tartálypark szolgál a bepárlási maradékok átmeneti
tárolására. A sűrítményeket tartalmazó tartályokból évente legalább egyszer mintát vesznek,
amelyekből meghatározásra kerül a kémiai és radiokémiai összetétel.
A Függelék 4 sz. táblázatában a TW jelzésű tartályparkban tárolt radioaktív hulladékok főbb
kémiai paraméterei láthatók (7).
Az alábbiakban ismertetem azt az általam kidolgozott minta-előkészítési eljárást, amellyet a
VVER-440 típusú reaktorok kis aktivitású folyékony radioaktív hulladékok bepárlási
maradékai alfa-emitter komponenseinek elemzésére alkalmaztam.
Az eljárás sajátossága, hogy olyan urán és transzurán elemekre szelektív analitikai módszer,
amely több szerves és szervetlen komponenst tartalmazó, bórsavra telített oldatok esetén is jól
alkalmazható (63, 64, 65).
A minta-előkészítés folyamatának lépései:
•

Elválasztás borát ionoktól bórsav-észter képzésén keresztül (metanolos desztillációval,
több ciklusban).

•

A szerves komponensek oxidatív roncsolása (HNO3+ H2O2).

•

Csapadékképzés, fémionok (Al3+,Cu2+,Fe3+,Mg2+,Mn2+) lecsapása 8-oxikinolin-acetát
szer-ves komplex-képzővel.

•

A komplexek oxidatív roncsolása (HNO3+ H2O2).

•

A roncsolási maradék metanollal történő szárazra párlása.
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•

HNO3– ban oldás és szárazra párlás.

3.4.1. Analitikai módszer az üledéket nem tartalmazó bepárlási maradékokra

200 ml térfogatú bepárlási maradékot 500 ml-es csiszolatos feltéttel ellátott lombikban
mértem, és NH4OH-al pH=4,0-ra állítottam. A lombikot hővédő burkolattal és fűthető
mágneses keverővel ellátott leszálló Liebig hűtővel szereltem. A csiszolatos feltét egyik
csiszolatába hő-mérőt, a másikba egy 50 ml-es csepegtető tölcsért illesztettem, amelyen
keresztül az elegyhez állandó kevertetés mellett 100 ml metanolt adtam, majd desztilláltam. A
bórsav teljes eltávolítását 8x100 ml metanol ismételt adagolásával végeztem, az utolsó fázis
desztillációs maradékát szárazra pároltam.
A szervesanyag-tartalom elroncsolása, és a maradék borát eltávolítása a módosított ErdeyJankovits féle roncsoló berendezésben történt, amelyben a roncsolást 50 ml cc HNO3+50 ml
H2O2 elegyével végeztem több ciklusban.
A szárazra párolt maradékot 50 ml 1,0 mólos HNO3-ban oldottam, majd 100µg/ml
koncentrációjú Ce, La, Pb, Bi hordozókból 1-1 ml térfogatot adtam az elegyhez.
Homogenizálást követően a fémionok lecsapása céljából 5,0 ml 5,0%-os 8-oxikinolin-acetát
reagenst adagoltam, majd az oldat pH értékét 10 mol/l-es NaOH oldattal pH=6,0-ra állítottam.
Az oldatot forrásig melegítettem, majd levált csapadékot +4Co-on 4 órán át „öregítettem”,
azután szűrtem és 50 ml desztillált vízzel sómentesre mostam, majd szűrőpapírral együtt a
ron-csolóberendezésbe

helyeztem,

és

100%-os

HNO3+30%-os

H2O2

adagolásával

elroncsoltam.
A roncsolási maradékot 50 ml metanollal, ezt követően 65 %-os HNO3–ban szárazra
pároltam.
Az így előkészített bepárlási maradék további feldolgozása a 4.4.2. pontban ismertetett módszer szerint, elektrodepozícióval történt.
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3.4.2. Analitikai módszer az üledéket tartalmazó bepárlási maradékokra

Ha a vizsgálandó bepárlási maradék üledéket tartalmaz, akkor a kellően homogenizált iszapszerű mintát centrifugálással folyadék, és szilárd fázisra kell szétválasztani.
A minta-előkészítés további szakaszában a folyadékréteg feldolgozása a 3.4.1. pontban leírt
recept szerint, a szilárd fázis feldolgozása pedig a 3.3.3. pontban „ A centrifugált iszap szilárd
fázisának minta-előkészítése” című fejezetben bemutatott módszer alapján készül.
A Függelék 5 sz. táblázatában a sűrítményminták a fentiekben ismertetett módszerrel
meghatá-rozott aktivitás-koncentráció adatait foglaltam össze.
A táblázatban szereplő aktivitásértékek pontosságát két fő tényező befolyásolja.
1. A

nukleáris

méréstechnika

elemei

(detektor,

erősítő,

ADC),

az

aktivitás

meghatározásához felhasznált állandók, és az izotópok elválasztásánál és feltárásánál
fellépő veszteségek.
2. A vizsgált minta mennyiben reprezentálja a tartályban lévő sűrítmény radiokémiai összetételét.
A sűrítménytartályokból vett rétegminták elemzési adatait tanulmányozva megállapítottam,
hogy a tartályok alsó részéből származó minták urán és transzurán aktivitás-koncentrációja
általában magasabb, mint a középső illetve a felső rétegmintákban.
Ezt az eltérést valószinűleg az ülepedő részecskékhez (elsősorban korróziós termékekhez)
kötődött izotópok okozzák, amelynek következtében a tartályban felhalmozódott aktivitáskészlet jelentős hányada a tároló tartályok alján helyezkedik el.
Ez a tulajdonság kedvező a bepárlási maradékok feldolgozása szempontjából. Ezt a pozitív
hatást tovább erősíti a radioaktív sűrítmények „pihentetéses” tárolása, melynek során a rövidebb felezési idejű, de magas aktivitás-koncentrációjú komponensek aktivitáshányada is
jelen-tősen csökken.
A több évre visszamenő - más intézmények által is szolgáltatott - mérési adatokat tanulmányozva, fenti megállapítás nem nyert egyértelmű igazolást, amely egyrészt mintavételezési,
másrészt az inhomogén összetétel okozta mintafeldolgozási problémákra vezethető vissza, de

66

nem zárható ki a tartály bármely részén fellelhető lebegő, ugynevezett „forró részecske”
jelen-léte sem.

4. A PA Rt. folyékony radioaktiv hulladékmintái analízisére
alkalmazott vékonyrétegű preparátumkészítési módszerek
4.1. A preparátumkészítés iránt támasztott követelmények
Az alfa-spektrometria kis alfa-aktivitások energiaszelektív meghatározását teszi lehetővé,
mert:
•

Kiváló energiafelbontása miatt 50 keV-nél nagyobb energiakülönbségeknél már az egyes
sugárzók egyedi, kvantitatív mérése lehetséges.

•

A PIPS detektor gamma- és béta-sugárzásra érzéketlen.

•

A háttérsugárzás gyakorlatilag elhanyagolható.

•

Az energiaskála nagy stabilitása miatt, igen hosszú idejű (50-100000 s) mérésekre is
lehetőség van.

A felsorolt előnyök mellett kétségtelenül fennáll az a hátrány, hogy a minta felületi sűrűsége
nem lehet nagyobb 100-200µg/cm²-nél. A mintában nem léphet fel számottevő önelnyelődés,
mert az a spektrum alakját eltorzítja, a kisebb energiák felőli oldalon kiszélesíti.
Mivel csak ilyen vékony mintákat mérhetünk, nyilvánvaló, hogy a preparátum tömege nagyon
kicsi. A kis rétegvastagságot bizonyos határig ellensúlyozhatjuk a minta átmérőjének
(felületének) növelésével. Ez a határ félvezető detektorok esetében kb. 10 cm².
A már említett kb. 100µg/cm2 felületi tömegű minták előállítása két, egymástól jól elkülöníthető feladat megoldását igényli:
1. A minta előzetes dúsítása.
2. Vékony preparátumréteg felvitele a mintatartó korongra.
A vizsgált minta rendszerint csak nagyon kis koncentrációban tartalmazza az alfa-sugárzó
elemeket, ezért radiokémiai módszerekkel előzetes koncentrálást kell végezni, hogy a
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spektro-méterbe kerülő néhány 100 µg tömegű anyag megfelelő nagy hányadát képezzék az
alfa-sugár-zó izotópok.
Ahhoz, hogy elfogadható mérési idő mellett kiértékelhető α-spektrumot kapjunk, szükséges
feltétel, hogy egy spektrum-csúcsban legalább 100 impulzust gyűjtsünk össze. A mennyiségi
meghatározás küszöbértéke Currie,L.A.(66) szerint olyan esetben, ha

a háttér

elhanyagolható: LG=100 impulzus, így az α-spektrometriás gyakorlatban nem ritka az 50000
s-os mérési idő.
A mintakészítés másik nehéz feladatát az jelenti, hogy az előzetesen koncentrált, kis mennyiségű mintát egyenletes rétegvastagságban, jól tapadó formában kell felvinni a mintatartó korongra.
Az előzetes koncentrálás ezért is szükséges, mert a mintatartóra felvitt anyagmennyiséget a
mintafelület nagyságára és a rétegvastagságra tett szigorú követelmények behatárolják.
100µg/cm2-es felületi tömeg egyenletesen elosztva, 18 g/cm3 sűrűségű (az urán és transzurán
elemek átlagos sűrűsége) anyag esetében 5,55 µm rétegvastagságot jelent. Ilyen vékony,
egyenletes réteg előállítására többféle eljárást ismert. A választást befolyásolja a minta
jellege, a spektrum-felbontás iránt támasztott követelmények, a rendelkezésre álló technikai
eszközök.
A kutatási feladat megoldása céljából, úgy kellett vizsgálni a szakirodalomban tárgyalt alfaspektrometriás vékonyrétegű mintakészítési eljárásokat (67,68,69,70), hogy a fenti méréstechnikai elvárásoknak legjobban megfelelő módszer kerülhessen kiválasztásra.
A követelményeket figyelembe véve, a szakirodalomban közölt adatok, valamint saját tapasztalat alapján, azokat az eljárásokat választottam, amelyek első közelítésben alkalmasnak látszottak a feladat megoldására.
A továbbbiakban részletesen ismertetem a három kiválasztott, és a kísérleti munkám során
alkalmazott vékonyrétegű preparátumkészítési módszert. Ezek a kolloid szuszpenziók
szórása,

a

felületaktív

adalék

alkalmazása

mellett

történő

felcseppentés,

és

az

elekrodepozíciós eljárás.

4.2. Kolloid szuszpenziók szórása
A mintakészítés egyik legegyszerűbb módja az, hogy a radioaktív anyagot tartalmazó mintát
megfelelő spray-képző eszközzel felszórjuk a rozsdamentes acélból készített mintatartó
korongra. Ilyenkor az első követelmény az, hogy a mintatartó korong alfa-spektrometriásan
mérendő felülete finoman polírozott legyen.
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Ezt a módszert csak durva, vagy közepesen finom diszperz rendszerek (szuszpenziók)
esetében lehet alkalmazni, ha a kiindulási mintánk szilárd anyag, és előzetes koncentrálást
nem kell végezni, vagy pedig a bepárlás, vagy lecsapás után kapott terméket visszük a
mintatartóra. Ilyenkor a rétegvastagságra tett korábbi kikötésekből kiindulva ügyelni kell arra,
hogy a minta vastagsága nem lehet nagyobb 5 - 6 µm-nél, tehát a mintát ilyen
szemnagyságúra kell aprítani.
Első lépésként golyósmalomban 20 perces előörlést végeztem alkoholos szuszpenzióban.
Mivel az örléssel még nem értem el a megfelelő szemnagyságot, következő aprítási
folyamatra ultrahangos diszpergálást alkalmaztam, amely alkalmas arra, hogy kolloid méretű
szuszpenziót hozzon létre. Az ultrahangos kezeléshez dezintegrátort használtam, jó hatásfokú
működéséhez az szükséges, hogy az aprítandó anyagot kb. 15 ml folyadékba helyezzük.

A mintakészítésnek ebben a fázisában gondoskodni kell arról, hogy a szuszpenzált részecskék
nem ülepedő szuszpenzió formában maradjanak. Ez az eljárás egyik sarkalatos pontja.
Több módja is ismeretes a kolloidok stabilizálásának, de az alfa-spektrometriás gyakorlatban
ezek közül az a módszer terjedt el, hogy CMC-t (karboxi-metil-cellóz) adnak az oldathoz.
A CMC cellulózszármazék, amely vízben gélképződés közben megduzzad és további vízadagolással fokozatosan oldattá alakul. Az ultrahangos kezelés előtt 1,5 ml 1 %-os CMC
oldatot adtam a mintához és a kezelést maximális energiával (160W) 5 percig folytattam.
A kezelés után az üvegcsövet kiemeltem és 1-2 óráig a mintát állni hagytam, hogy az
anyagban maradt nagyobb, nem megfelelő méretű szemcsék leülepedjenek. Ülepítés után a
kolloid frakcióból 100µl-t felszívtam egy 2 ml-es orvosi fecskendőbe, és a fecskendőt
behelyeztem a speciálisan erre a célra kialakított spray-képző eszközbe. A spray-képzőhöz
vivőgázként nyomásszabályozón keresztül 1 bar túlnyomású levegőt csatlakoztattam.
Tapasztalat szerint, 50-100µl oldat kiszórása megfelelő eredményt ad. A korongot szórás előtt
zsírtalanítottam.

Szórás

közben,

hogy

a

réteg

egyenletes

legyen,

fordulatszámmal forgattam, ez- után a réteget infralámpa alatt beszárítottam.
Az így előkészített korong került alfa-spektrometriás mérésre.

4.3. Bepárlás felületaktív adalékkal (felcseppentés)

1-2

ford/min
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Gyakran szükséges, hogy a kémiai kitermelés meghatározására a folyamatba bevitt radioaktiv
nyomjelzők aktivitás-koncenrációját pontosan ismerjük. Az ellenőrzésre alkalmazható
egyszerű és gyors módszer, a rozsdamentes acélkorongra történő felcseppentés.
A radioaktív oldat egyszerű felcseppentése és beszárítása nem vezet pontosan értékelhető
eredményre, mert bármilyen gondosan is zsírtalanítjuk a mintatartó korong felületét, a felvitt
vizes oldat nem oszlatható szét egyenletesen a felületen, a bepárlás során kiváló részecskék
összetapadnak, vagy a korong szélén összegyűlnek. A megoldást az jelenti, hogy valamilyen
felületaktív anyagot viszünk fel a korongra az oldat felcseppentése előtt.
Ez az adalék csökkenti a határfelületi feszültséget azáltal, hogy módosítja a fémfelület-vizes
oldat cseppje között kialakuló peremszöget, vagyis a fémfelületet addig nem nedvesítő vizes
oldat a felületaktív adalék hatására fémfelület nedvesítővé válik, és így egyenletes vékony
réteg előállítását teszi lehetővé. Felületaktív anyagként régebben inzulint használtak, jelenleg
szinte kizárólag tetra-etilén-glikolt (TEG).

A kísérleti munkámban felületaktív anyagként egy olyan tenzidet használtam, amelyre a
szakirodalomban még nem találtam utalást. Ez az anyag a TRITON X-100. A TRITON a
Rohm and Haas Co. védett márkaneve, különböző polioxi-etilén-étereket és egyéb
felületaktív vegyületeket jelöl. A gyógyászatban nedvesítőszerként használják, de tapasztalat
szerint alkalmas erre a célra is.
A polírozott rozsdamentes acéllemez mintatartó korongra mikropipettával felvittem először
20µl 0,1%-os TRITON X-100-at, majd az aktív anyagot tartalmazó oldatot 50-100µl
mennyiségben. Ha nagyobb térfogat felvitelére van szükség, akkor azt több részletben kell
elvégezni, és az egyes felvitelek között majdnem szárazra kell párolni a mintatartón lévő
anyagot. A művelet utolsó lépéseként forgatás közben infralámpával a mintát bepároltam.
Az így előkészített korong került alfa-spektrometriás mérésre.

4.4. A korongok preparálása elektrodepozicióval
Vékony, kis önabszorbciójú alfa-forrás készítésének hagyományos módszere az elektrolízis,
amelynek során savas vagy lúgos oldatból, polírozott fémlemezre választják le a radioaktív
izotópokat. Az elektrolizáló feszültséget 12-20 V közöttire választják, az áram függ a
katódként kapcsolt mintatartó lemez felületének nagyságától. Az anód anyaga, formája, az
elektrolit összetétele, pH-ja, tisztasága, hőmérséklete jelentősen befolyásolja a preparátum
minőségét. Az elektrolit hőmérsékletét úgy stabilizálják, hogy az egész elektrolizáló cellát
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termosztálják. Az elektrolízis előnye, hogy megfelelő technológiával és tapasztalattal jó
minőségű (20-40 keV energiafelbontást eredményező) forrás készíthető. Hátránya, hogy sok
fémkomponens (vas stb.) a mérendő aktinidákkal együtt válik le, nagyobb mennyiségük
zavarja a meghatározást, valamint a különböző szennyezők (szerves anyagok) a kémiai
kitermelés reprodukálhatóságát jelentősen csökkenthetik. Az irodalomban sok leírást található
különféle elektrolizáló cellákról, valamint az elektrodepoziciós technikákról (71, 72, 73)

4.4.1.Az alkalmazott elektrodepozíciós leválasztási módszer

Az alábbi felsorolásban áttekintve a meghatározandó fémionok, és a mérendő hulladékmintákban jelentős mennyiségben jelen lévő zavaró fémionok standard elektródpotenciáljait
(nem ultrahíg oldatok esetén), a következő sorrendiséget figyelhetjük meg:
Ca/Ca2+

- 2,87 V

Mg/Mg2+

- 2,34 V

Am/Am3+

- 2,32 V

3+

Pu/Pu

- 2,07 V

U/U3+

- 1,80 V

U/U4+

- 1,40 V

Mn/Mn2+

- 1,05 V

3+

- 0,71V

Fe/Fe2+

- 0,44 V

Cr/Cr
Ni/Ni2+

- 0,25 V

A fentiek miatt a radioaktív hulladékminták urán és transzurán elemeinek elektrokémiai uton
történő leválasztására célszerű a kontrollált katódpotenciálú elektrodepoziciós technikát
alkalmazni, az egyes leválasztási lépésekben a katódpotenciált aktuálisan választott értéken
stabilizálni. Szem előtt tartva, hogy a standard elektródpotenciál nem azonos a leválási
potenciállal (túlfeszültség, koncentrációs polarizáció, elektródfolyamatok kinetikája, nem
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egyensúlyi folyamatok stb), de úgy gondolom, hogy a várható leválási potenciálok
sorrendiségére nézve némi támpontot mégis nyújt a fenti táblázat.
A felsorolt fémionok standard elektródpotenciáljai adataiból látható, hogy ha első lépésben
olyan áramsűrűséggel elektrolizálunk, hogy a katódpotenciál ne haladja meg a - 1100 mV-ot,
akkor a folyadékfázisból leválaszthatjuk a Ni,Fe,Cr,Mn ionokat anélkül, hogy az érdeklődésre
számot tartó U és Pu ionok leválnának.
Az elektrodepozíciós leválasztás elvi folyamata:
•

Első lépésben leválasztjuk a nagyobb mennyiségben jelenlévő, α-spektrometriás
méréseket zavaró fémionokat olyan áramsűrűség mellett, hogy a katódpotenciál
alacsonyabb értéken maradjon, mint a mérni szándékozott fémionok leválasztásához
szükséges katódpotenciál.

•

Második lépésben növelve az áramsűrűséget (a katódpotenciált), a már leválasztott
fémréteg felületére választjuk le azokat a fémionokat, amelyeket mérni kívánunk.

•

Ezt az eljárást alkalmazva, olyan α-spektrometriás korongokhoz juthatunk, amelyen az
elektrolizált réteg vastag ugyan, de az alfa-sugárzó fématomok az előzőleg leválasztott
réteg felületén „végtelen vékony”, jelentős önabszorbciót nem mutató réteget képeznek.

A szelektivitás fokozható, ha az áramsűrűség szabályozása, automatikusan, az aktuálisan
beállított katódpotenciál által vezérelt módon történik.
A fenti elvi megállapítások, és szakirodalmi források alapján, elektrodepozíciós mintapreparálás céljára olyan elektrolizáló cellát terveztem, amelyben az aktuális katódpotenciál
folyamatos mérésére egy katódközeli sóhíd-mérőpont került kialakításra. Az áramsűrűségek
szabályozása automatikusan vezérelve úgy történik, hogy a munkafázisnak mindig megfelelő
katódpotenciál értékek az aktuálisan választott értéken stabilizáltnak adódjanak.

A készülék elvi kapcsolási rajzát a Függelék 4 sz. ábrája mutatja be, az elektrolizáló berendezés képe a Függelék 5 sz. ábráján látható.
4.4.2. Az elektrodepozíció gyakorlati kivitelezése

A koncentráláson, roncsoláson, anionkonverzión átesett, szárazra párolt mintákat 20 ml 2,0
mol/l koncentrációjú salétromsavban oldottam. Egy másik edénybe 80 ml 0,5 mol/l
koncentrációjú ammónium-acetát oldatot mértem. A feloldott mintát forgó keverő mellett 80
o

C-ra előtermosztált elektrolizáló cellába öntöttem, azután a mintatartó edényt a kimért
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ammónium-acetát oldattal két részletben átöblítettem. A cellában lévő folyadék pH-ját 25 %os ammónium-hidroxiddal pH 3.0 ± 0.2-re állítottam.
A cellát áram alá helyeztem, első lépésben 60 percen keresztül alacsony áramsűrűség mellett
(10 mA/cm2) elektrolizáltam, vigyázva, hogy a katódpotenciál ne lépje túl a – 1100 mV-ot.
60 perc eltelte után az áramsűrűséget 40 mA/cm2 (- 2300 mV katódpotenciál) értékre
növeltem, és az elektrolizálást 120 percen át folytattam. Ez után a keverés fenntartása mellett,
az áram alatt hagyott cellában a folyadék pH-ját 25 %-os ammónium-hidroxiddal pH = 8-9
közé állítottam. Az elektrolízist, a pH beállítását követően további 30 percen keresztül
változatlan áramsűrűség mellett folytattam, amelynek eltelte után a cellából a folyadékot
folyó áram mellett leszívással kvantitatíve eltávolítottam. A cellát forgó keverő mellett, és
folyó áram alatt eredeti térfogatára desztillált vízzel feltöltöttem, 5 perc múlva a desztillált
vizet az előbb említett módon leszívtam. A mosási műveletet még egyszer megismételtem,
majd a cellából a korongot eltávolítottam, desztillált vízzel, abszolut etanollal öblítettem és
infrasugárzó alatt szárítottam. Ezt követően bocsátottam a korongot α-spektrometriás
analízisre.

4.5. A vékonyrétegű preparátumkészítés tapasztalatainak értékelése
A kísérleti mérések tapasztalatait összegezve, a paksi atomerőműből származó folyékony
radioaktív hulladékminták analízisének minta-előkészítéséhez az elekrodepozíciós, valamint a
TRITON

X-100

felületaktív

reagens

használatával

történő

felcseppentéses

preparátumkészítési technika alkalmazását láttam célszerűnek, mert:
•

A kolloid szuszpenziók szórásnak paramétereit nehéz úgy beállítani, hogy jó minőségű
minta-preparátumot kapjak. Előfordulhat, hogy különösen toxikus radioaktív izotópok is
vannak az analizálandó mintákban, ezért a módszer bonyolultságából adódóan vélhetően
nagyobb veszteséggel, és az esetleges környezeti szennyeződés kockázatával is járó
spray-képző eljárások alkalmazását el kellett vetni.

•

A felcseppentéses eljárás jól alkalmazható valódi oldatok esetén (pl. a centrifugált
bepárlási maradék folyadékfázisa), ha a mérendő mintaoldat feltételezett aktivitáskoncentrációja elég magas ahhoz, hogy az előzetes radiokémiai dúsítás (bepárlás,
ioncsere, extrakció) elhagyható. Eredményesen alkalmazható gyors, tájékozódó jellegű
analítikai vizsgálatok céljára, valamint a standard oldatok radiokémiai koncentrációjának
alfa-spektrometriás meghatározására, aktivitásellenőrzési célra.
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• Az atomerőművi folyékony radioaktív hulladékminták eredeti állapotukban nem valódi
oldatok. Bennük a legkülönfélébb oldott és oldhatatlan radioaktív anyagok fordulhatnak
elõ. Térfogatcsökkentési, dusítási célból elkerülhetetlen az előzetes koncentrálási
eljárások alkalmazása. Tekintettel arra, hogy a csapadékok szelektív leválasztásán alapuló
szepa-rációk a többlépcsős elválasztás következtében nagy anyagveszteséget okozhatnak,
ezért a szelektív leválasztás egyszerű technológiával nem kivitelezhető. A csapadékos
elválasztást a nagy mennyiségben jelen lévő kalcium és magnézium ionok jelenléte
bonyolulttá, illetve alacsony hatásfokúvá tenné. A fenti okok, valamint az
elektrodepozíciós módszer viszony-lagos egyszerűsége, automatizálhatósága miatt az
alfa-sugárzó komponensekre szelektíven koncentrált oldatból vékonyrétegű preparátumot
célszerű - megfelelő műszaki paraméte-rekkel rendelkező elektrolizáló berendezés
alkalmazásával - elektrodepozíciós korong-preparálási technikával készíteni.

5. A vékonyrétegű mintapreparátumok alfa-spektrometriás
analízise
5.1. Az alfa-spektrometriás mérőrendszer felépítése
A mérőrendszer elvi felépítése és képe a Függelék 6 és 7 sz. ábráján látható.
5.1.1. Si félvezető detektor

Az alfa-részecskék detektálása Canberra gyártmányú ioninplantált szilícium félvezető
detektorral (PIPS) történik, amely méréstechnikai okokból vákuumkamrában helyezkedik el.
Az ioninplantációs technológiával gyártott p -n típusú, Si félvezető detektor fontosabb adatai
a következők:
Típusjele:

A-300-19-AM

Tápfeszültség:

+40 V

Aktív felület:

300 mm2

Ionimplantált rétegvastagság:

140 µ m
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A mintából jövő sugárzás a p-n típusú sziliciumkristály ionimplantációval kialakított 140 µ
m vastagságú rétegébe kerül. A záró irányban előfeszített p-n típusú diódában az alfarészecske a szilícium atomjaival ionizációs kölcsönhatásba lép, közben

n=

E
B

darab lyuk-elektron töltéshordozó párt hoz létre, ha a teljes energiáját elveszti,
ahol:
- E= a belépő alfa-részecske energiája MeV-ban;
- B= 3,6 eV, a szilíciumban egy töltéshordozó pár létrehozásához szükséges energia szobahőmérsékleten.
Az elektródákra kapcsolt feszültség a kristályban elektromos erőteret létesít.
A sugárzás hatására keletkezett töltéshordozók a polaritásuknak megfelelően az elektródákon
gyűlnek össze. Az összegyűjtött töltés arányos a detektort ért sugárzás energiájával.

A félvezető detektoros spektrométer energiafelbontó-képességét a detektor és az előerősítő
együttesen határozza meg. A p-n struktúrájú dióda visszárama fordítottan arányos a hőmérsékletével. A detektor és az előerősítő zaja összességében olyan kismértékű az alfa-sugárzás
és a kristály kölcsönhatásából adódó jel mellett, hogy az amúgy is külön problémát okozó
csepp-folyós nitrogénnel történő mélyhűtést alfa-spektroszkópiás alkalmazás esetében
mellőzik. A minta és a detektor vákuumtérben helyezkedik el.
5.1.2. Töltésérzékeny előerősítő

A jelfeldolgozó egység első eleme. A detektor kimenetén jelentkező töltésimpulzust
feszültségimpulzussá alakítja át. A PIPS detektor jele egy töltésérzékeny előerősítőre van
kapcsolva. Ez a diszkrét elemekből megépített elektronika olyan nagy bemenő impedanciájú
kapacitíve visszacsatolt erősítő, amely biztosítja, hogy a kimeneti impulzus amplitúdója csak
a detektorban kigyűjtött töltésmennyiségtől függ, és nem az egyéb paraméterektől, pl. a
detek-torkapacitástól és a szórt kapacitástól. A jó felbontóképességet az erősítő bemenetén
alkalma-zott kis zajú FET biztosítja, valamint az, hogy a főerősítő jelformálási időállandója a
detektor paramétereinek (kapacitás, visszáram) megfelelően lett megválasztva (1µs).
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A töltéserősítőt egy diszkrét tranzisztorokból felépített ötszörös feszültségerősítésű kábelmeghajtó fokozat követi, amelynek kis kimenő impedanciája lehetővé teszi néhány méteres
árnyékolt kábel alkalmazását az előerősítő és a főerősítő között amplitúdótorzítás nélkül.
5.1.3. Analóg-digitális konverter (ADC)

Az előerősítőből érkező, az amplitudóban és időben folytonos jelből mind időben, mind
ampli-tudóban diszkrét jelet állít elő, vagyis a nukleáris jel csúcsértékét digitális jellé alakítja.
Az ADC 100 MHz-es órafrekvenciájú, Wilkinson-típusú. Pozitív analóg jeleket képes
fogadni, 0-10 V tartományban. Ezt az amplitúdó tartományt maximálisan 8 K csatornára
bontja fel.

5.1.4. Analizátor egység

Az analizátor kártya a szokásos felépítésű - max. 2x8192 csatornás - sokcsatornás analizátor.
A számítógép az ADC kimenő jelét (csatornaszám) memória címként értelmezi, a memória
cím tartalma pedig minden - az adott csatornába érkező - jel esetén inkrementálódik.
A memória tartalmát a gép a nagyfelbontású monitoron, mint spektrumot folyamatosan
kirajzolja egy olyan koordináta rendszerben, ahol a vízszintes tengelyen a csatornaszám
(memóra tartomány), a függőleges tengelyen a jelszám (memóriatartalom) jelenik meg. A
32

maximális csatornatartalom: 2 -1.
5.1.5. Számítógépes adatfeldolgozás

A sokcsatornás analizátorban a gyűjtési periódus végén tárolt spektrumok elsődleges
feldolgozása Windows operációs rendszer alatt futó programcsomag segítségével történik.
Az analizátort S-100 nevű program kezeli. A mérési adatgyűjtő és feldolgozórendszer között
lehetséges az adatátvitel off-line és interface segítségével on-line üzemmódban egyaránt.
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A spektrumkiértékelésre felhasznált szoftver megkeresi a valószínűsíthető csúcsok helyét,
energiaértéket rendel hozzá, majd meghatározza a csúcsintegrálokból az elem vonalának
inten-zitását.
A csúcshatárok és a csúcs maximum kijelölése után a program összegzéses csúcsterületet
számol a következő egyenlet alapján:
j

N = ∑ y (i ) −
i =b

y (b ) + y ( j )
( j − b + 1)
2

ahol:
N =

a nettó csúcsterület,

y(i) = az i-edik csatorna tartalma,
b =
j

a bal határcsatorna,

= a jobb határcsatorna,

y(b) = a bal határcsatorna háttérrel korrigált beütésszáma,
y(j) = a jobb határcsatorna háttérrel korrigált beütésszáma.

5.2. A mérőrendszer hitelesítése
5.2.1. A detektor felbontóképességének és hatásfokának meghatározása

A detektor felbontóképessége és hatásfoka között fordított arányú összefüggés áll fenn, pl. ha
jó hatásfokot szeretnénk elérni, akkor ennek megfelelően romlik a felbontóképesség
(FWHM). A mérés szempontjából, minél jobb felbontóképesség lenne az előnyös, de így
hatásfokromlást érünk el, ez viszont a mérendő paraméterek értékeinek bizonyos fokú hibáját
eredményezheti.
Az adott méréshez legmegfelelőbb detektor kiválasztását azonban - a felbontóképesség
figyelembevételével - a vizsgálandó minták aktivitás-koncentrációja is meghatározza.
Ugyanis, attól függően, hogy kis, vagy nagy aktivitás-koncentrációjú mintát kívánunk
analizálni, változik a detektor felületének mérete. Kis aktivitás-koncentráció esetén előnyös a
nagy felületű, de ennek következtében nem a legjobb felbontóképességű detektort használni.
Nagy aktivitás-koncentráció analizálása esetén éppen ennek az ellenkezője igaz.
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Az atomerőművi minták általában több fajta radionuklidtól származó alacsony alfa-aktivitást
képviselnek, ezért a nagy érzékenységen túl, a minél jobb felbontóképesség elérése is
szükséges, hiszen ez teszi lehetővé az esetleg közel azonos energiájú alfa-részecskék
elkülönítését. Az atomerőművi hulladékminták mérésére alkalmazott detektortípus és méret
kiválasztása a fent ismertetett szempontok figyelembe vételével történt.
A detektálás hatásfokának nagyságát több tényező együttesen határozza meg. Méréstechnikai
okokból a térszögfaktor kísérleti meghatározása a legfontosabb feladat, mivel az alfasugárzásra nézve végtelen vékony preparátummal dolgozunk, az önabszorpciós faktor értéke
elhanyagolhatónak tekinthető. A detektor és a minta vákuumban helyezkedik el, így a levegőben az abszorpciós (gyengülési) faktor gyengítő hatását a vákum alkalmazása kiküszöböli,
tehát a mérési hatásfokot számottevően csak a térszögfaktor befolyásolja, amelynek kísérleti
meghatározását a sugárforrás-detektor távolság változtatásával vizsgáltam.
Az α-spektrometriás mérőrendszerben alkalmazott PIPS félvezetődetektor számlálási, vagy
mérési hatásfokának kísérleti megállapítását 4,8 KBq aktivitású OMH hiteles Amersham
gyártmányú

241

Am izotóppal végeztem. A hitelesítő sugárforrás átmérője 20 mm, amely a

mintatartó korongokra leválasztott vékonyrétegű preparátum átmérőjével azonos.

A különböző minta-detektor távolságokon mért impulzusszámok alapján számíthatók az adott
mérési geometriához tartozó %-ban kifejezett hatásfokok.
Az alacsony aktivitású minta-preparátumokat, a legjobb hatásfokot mutató 1,0 mm detektorközeli geometriában mértem. A kísérletileg így meghatározott 40%-os mérési hatásfokadat
segítségével számítottam ki az alfa-sugáró komponensek aktivitás-koncentrációját.
A mérési adatokat a 8. táblázat tartalmazza, a hatásfok-változás függvényt a 6. ábra ábrázolja.
Hatásfok függése a detektor – minta távolságtól
Minta-detektor távolság (mm)

Csúcs alatti terület

Hatásfok

(impulzus/sec)

(%)

1

1597

39,9

2

1421

35,5

5

888

22,2
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10

488

12,2

20

192

4,8

8. táblázat.

A detektor hatásfokváltozás függvénye

Hatásfok (%)
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6. ábra. A mérési adatokból szerkesztett hatásfokváltozás függvény

5.2.2. Az energiaskála hitelesítése

A hitelesítés a sokcsatornás analizátor csatornaszám-energia összefüggésének empírikus meghatározása.
Az alfa-bomló atommagok által kibocsátott alfa-részecskék energiája eléggé szűk
intervallumú (4-9MeV). Ennek a ténynek az értelmében a detektor energiakalibrációjához - az
energia-tartomány minimum és maximum értékei figyelembevételével - legalább két ismert
energiájú, hitelesített sugárforrás csúcsmaximumának a helyét kell ismerni.
A kalibrációhoz három izotópot tartalmazó (

241

Am -

244

Cm -

239

Pu egyenlő arányú keveréke),

műbizonylattal ellátott, Amersham (73) gyártmányú hitelesítő sugárforrást használtam,
amely-nek a vonatkoztatási időpontbeli aktivitása ismert volt.
A hitelesítő sugárforrás által kibocsátott alfa-részecskék energiáját (MeV), és %-os
kihozatalát mutatja be az alábbi 9. táblázat (74).
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Hitelesítő sugárforrás adatai
Radionuklidok

Felezési idők

Alfa-részecske energiák (MeV), Energia kihozatalok (%)

(év)
241

Am

244

Cm

239

Pu

T1/2 = 433

5,484 (85,2%); 5,442 (12,5%)

T1/2 = 17,8

5,806 (76,4%); 5,763 (23,6%)

T1/2 = 2, 41*104

5,155 (73%); 5,142 (15%); 5,103 (11%)
9. táblázat.

Ezt a hitelesítő forrást egy finoman polírozott rozsdamentes acélkorong felületére elektrolízis
útján úgy vitte fel a gyártó cég, hogy alfa-sugárzásra nézve végtelen vékony rétegű mintát
képezzen. Az ún. grafikus energiakalibráció a sokcsatornás analizátor beépített S-100 nevű
szoftvere segítségével interaktívan történik.

5.3.Az α-spektumok kiértékelése
5.3.1. Általános ismérvek

Az ismeretlen minta mérése előtt 241Am, 239Pu és 244Cm izotópokat tartalmazó AMERSHAM
etalon-preparátummal meghatározzuk a spektrométer közelítő energiaskáláját.
Ez az energiaskála azért tekinthető csak közelítőnek, mert két mérés között mindig ki kell
kapcsolni a detektor tápfeszültségét, fel kell nyitni a mérőteret, majd a mintacsere után újra
vákuumot kell létesíteni, és be kell kapcsolni a tápfeszültséget. Az alfa-sugárzók energiája
sok esetben nagyon közel van egymáshoz, ezért a csúcsok azonosításához pontos
energiaskálára van szükség.
A végleges, pontos energiaskálát ezért mindig a vizsgált ismeretlen minta csúcsai alapján
számítjuk, a következő iterációval:
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•

A regisztrált csúcsok közelítő energiaértéke, és egymás közötti intenzitásarányai alapján
néhány csúcshoz feltételesen hozzárendeljük azokat az alfa-sugárzó izotópokat, amelyek
jelenléte a mintában valószínűsíthető.

•

Az így kiválasztott izotópok pontosan ismert alfa-energia értékei, és a hozzájuk rendelt
csúcsok helyzete alapján egy új energiaskálát kapunk.

•

Az új energiaskála akkor tekinthető egy jobb közelítésnek, ha az értékelésbe eddig be nem
vont csúcsokra is valós, a spektrumkönyvtárban szereplő energiaértékeket ad, elfogadható
hibahatáron belül. Ha ez a feltétel nem teljesül, az első pontra lépünk vissza, és más
csúcsok választásával újraindítjuk az iterációt.

•

A végleges skála lineáris regresszióval, minél több jól megkülönböztethető csúcs felhasználásával kapható.

5.3.2. Alfa-spektrumok kiértékelése EXCEL munkafüzetben szerkesztett sablonnal

A PA RT radioaktiv hulladékmintáiban, a dolgozatban ismertetett analítikai módszerekkel
meghatározott α-sugárzó izotópok energiaadatai láthatók az alábbi 10. táblázatban.
A 2. oszlop az α-sugárzó izotópok csúcs-maximumainak spektrumkönyvtárban közölt
energia- értékeit,a 3.és 4.oszlop energiaadatai pedig egy átlagos felbontású csúcs
energiasávjának érték-határait tünteti fel.

α-sugárzó izotópok

Csúcs-energia

Energiasáv alsó

Energiasáv felső

(MeV)

határa (MeV)

határa (MeV)

238

U

4,196

4,00

4,25

235

U

4,396

4,26

4,53

234

U

4,773

4,59

4,84

5,155

5,03

5,19

239+240

Pu

244

Cm

5,805

5,60

5,86

242

Cm

6,113

5,95

6,17

10. táblázat.
A sokcsatornás analizátor csúcsértékelő programját, elsősorban a jól definiálható γspektrumok analízisére fejlesztették ki, ezért a program az α-spektrumok kiértékelésére, csak
korlátozott igények mellett alkalmas. A CANBERRA kiértékelő program nincs tekintettel az
α-csúcsok jellegzetes alakjára, átlapolódó csúcsok esetében a magasabb energiájú csúcs
részesedését csak egyedileg extrapolációval végezhetük el. Mivel az α-csúcsok alakja
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különbözik a γ-csúcsok alakjától, a csúcs alatti terület számítására más algoritmust kell
használni.
A táblázatban felsorolt alfa-sugárzó izotópok qualitatív és quantitatív alfa-spektrometriás
analiziséhez, egyszerű, könnyen kezelhető, az EXCEL munkafüzetben szerkesztett sablonnal
működő, automatikus spektrumkiértékelő programot fejlesztettem ki.

Az EXCEL program használatának feltétele, hogy a Canberra S-100 rendszeren felvett
spektrum szabványos MCA kiterjesztésű fájl formájában álljon rendelkezésre.
A Turbo Pascal 7 nyelven írt TÖLGY2. EXE program első lépésben a sokcsatornás analizátor
outputjaként szereplő speciális szerkezetű MCA kiterjesztésű fájlokból PRN kiterjesztésű
szöveg fájlt készít, második lépésben a PRN fájt EXCEL munkafüzetbe olvassa be, ahol
Visual Basic makrók segítségével értékelhetők a mérési adatok.
A Függelék 8 és 9 sz. ábrája bemutatja, a mérési adatok pontosságának nemzetközi tesztelése
céljából kapott QAP-51 jelű vízminta mindkét értékelő programmal elvégzett αspektrometriás qualitatív analízisét, valamint az analízis adataiból kapott α-spektrumokat.
Az ábrákon látható, hogy az EXCEL munkafüzetben szerkesztett sablonnal működő
automatikus spektrumkiértékelő program gazdagabb információt, és finomabb kiértékelési
lehetőséget ad, mint a γ-spektrumok analízisére kifejlesztett CANBERRA program.
A program leírását, valamint kiértékelés menetét a Függelék 1 sz. melléklete tartalmazza

5.4. Az urán és a transzurán izotópok aktivitás-koncentrációjának
számítása
Az alfa-sugárzó izotópok aktivitás-koncentrációjának a meghatározásához a következő
adatokat kell figyelembe venni.
1. A mintabemérési adatok.
2. A mérőrendszer geometriai hatásfoka. (5.2. A mérőrendszer hitelesítése c. fejezet)
3. Mérési idő. (4.1.A preparátumkészités iránt támasztott követelmények c. fejezet)
4. A spektrumból az illető csúcshoz tartozó impulzusszám. (5.3.2. Alfa-spektrumok
kiértékelése az EXCEL munkafüzetben szerkesztett sablonnal c. fejezet.)
A jól elkülönülő csúcsok esetében a mért impulzusszámokat előre meghatározott
energiahatárok között összegezzük. Az energiahatároknak megfelelő csatornákat minden
esetben a spektrumhoz tartozó - az ismertetett iterációs módszerrel meghatározott - hitelesítő
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skála alapján számoljuk. Az igy nyert csatornatartalom–összegzéssel aktivitással arányos
csúcsterületet (impulzusszámot) kapunk
5. A minta-előkészítés során bekövetkező veszteség.
A veszteség a kémiai kitermelés %-ában kifejezve meghatározott számértékkel jellemezhető.
Meghatározása aktinida izotóp nyomjelzők addicionálása segítségével, vagy visszanyerés
(recovery) mérések alapján történik, amelyre alkalmazási példák találhatók Harvey és Lovett
közleményében (75).
A kisérleti munkám során a visszanyerés (recovery) módszerét alkalmaztam, amelynek
méréséhez három standard oldat állt rendelkezésemre:
STD-1: Urán oldat (általam készített): 0,2 mg/ml koncentrációjú (fémuránban kifejezve),

amely uranilacetát 0,1M-os salétromsavas oldata.
STD-2:

239+240

Pu oldat (0,4%

241

Am-ot tartalmaz): Alapoldat 1,0 mg/ml koncentrációjú, 1,0

M HNO3-ban van oldva. Standardként 5000-szeres (0,2 µg/ml) higítását alkalmaztam.
STD-3:

244

Cm oldat. Alapoldat 3569 Bq/ml koncentrációjú, 2,0 M HNO3-ban oldva.

Standardként az 5000-szeres (0, 7318 Bq/ml) higítását alkalmaztam.
Mivel az urán oldat nem az Országos Mérésügyi Hivatal által hitelesített α-spektrometriás
standard, valamint a STD-2 alapjául szolgáló, 1982-ben vásárolt, és leforrasztott műanyag
kapszulában tárolt PuO2 vegyület teljes feloldódását, az esetleges fali adszorbció mértékét,
valamint a

239

Pu aktivitását ellenőrizni kivántam, ezért az elkészitett standard oldatok radio-

kémiai összetételét, illetve az aktivitás-koncentrációt acélkorongra cseppentés módszerével,
és azt követő direkt alfa-spektrometriás méréssel ellenőriztem.
Mivel a STD-1 és a STD-2 számottevő hordozóanyagot nem tartalmaz, 100%-os radiokémiai
kitermelésnek tekintettem annak a korongnak az aktivitását, amelyet az oldat ismert
volumenének a felületre való kicseppentésével, és a felvitelt követő beszárításával nyertem.
Felcseppentéssel Direkt Std jelű mintát készítettem az alábbi leírás szerint.
A polírozott alfa-spektrometriás mérésre szolgáló acélkorong közepére 25µl STD-1-et
(0,0618 Bq/25µl), illetve 25µl STD-2-őt (11,35 Bq/25µl) vittem fel. A fémfelület egyenletes
nedve-síthetőségét 100µl 0,01% Triton X-100-at tartalmazó 0,1mol/l koncentrációjú
salétromsav felcseppentésével biztosítottam. A felcseppentett folyadék fémfelületen való
egyenletes terülé-sét követően, az oldószert a korong felületéről elpárologtattam.
Az így preparált korong került α-spektrometriás mérésre, 50 000 sec mérési idővel.
A Direkt Std minta α-spektrumában az egyes csúcsokhoz tartozó összesített impulzusszámokat az 5.3.1 pontban ismertetett automatizált módszerrel (EXCEL makro) számoltam. A minta
α-spektruma a függelék 10 sz. ábráján látható. A spektrumon két csúcs dominál, a

(239+240)

Pu
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együttes, valamint a

238

241

Pu+

Am együttes csúcsok. A 330. csatorna alatti tartományban

jelennek meg az urán csúcsai, ezek akkor látszanak, ha a vertikális skálát megváltoztatjuk.
Az automatikus spektrumkiértékelő program összesített adatait tartalmazza az alábbi táblázat.
Direkt Std minta α-spektrumának összesített adatai
α-sugárzó

Csúcs

Energiasáv

Energiasáv

Csatornasáv

Csatornasáv

Csatorna-

izotópok

energia

alsó határa

felső határa

alsó határa

felső határa

tartalmak

(MeV)

(MeV)

(MeV)

Imp/50000s

238

U

4,196

3,992725

4,245625

181

218

1189

235

U

4,396

4,259675

4,526625

220

258

52

234

U

4,773

4,596875

4,84275

268

304

1120

Pu +241Am

5,486

5,32045

5,580375

372

410

49100

239+240

5,155

5,032425

5,194

331

354

210923

238

Pu

244

Cm

5,805

5,6155

5,8684

415

451

9

242

Cm

6,113

5,9246

6,1775

459

495

1

11. táblázat

A standard minta aktivitás-koncentrációja a mért spektrometriás adatokból - 40%-os detektálási hatásfok figyelembe vételével – az alábbi számítással meghatározható.
238

U=1189x2,5/50000=0,05945 Bq/25µl

(felcseppentés számított értéke 0,0618 Bq/25µl)
(239+240)

Pu=210923x2,5/50000=10,54 Bq/25µl

(felcseppentés számított értéke11,35 Bq/25µl)
A mérési eredmények azt mutatják, hogy az ismert mennyiségű felcseppentett
(felcseppentés hatásfoka: 96,2%), és a

238

U

(239+240)

Pu (felcseppentés hatásfoka: 92,9%)

koncentrációjának számított és mért értékei közelítőleg azonosak.
A kémiai kitermelések megállapítása: A visszanyerés (recovery) módszert alkalmaztam.

A mérésekkel párhuzamosan, ismert aktivitású izotópokkal jelölt mintákat készítettem úgy,
hogy a mintákhoz a feldolgozás kezdetén, számított mennyiségű STD-1, STD-2, és STD-3-at
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adtam. A jelzetlen és a jelzett minták preparálási menete, valamint az alfa-spektrometriás mérési körülmények (mérési idő, geometria, stb.) minden esetben azonosak voltak.
Az alfa-spektrumokból számított impulzusszám különbség megadja a jelző izotóp okozta impulzusszám növekedést, amelyből a kémiai kitermelés számolható.
A kémiai kitermelés mért értéke az

238

U,a

(239+240)

Pu , és 244Cm esetében, rendre 65%;

58%; illetve 51% volt.

A fejezet pontjaiban ismertetett módon nyert mérési adatokból, a radioaktiv hulladékok egyes
alfa-sugárzó izotópjainak aktivitás-koncentrációja az alábbi általános formula segítségével
számítható:
A=

I
ηeηd MT

ahol:
A = a minta aktivitás-koncentrációja (Bq/Kg),
I = az egyes csúcs alatti területre beérkező impulzusok száma (imp),

ηd = detektálás hatásfoka,
ηe =kémiai kitermelés hatásfoka,
M = a minta kiindulási tömege (Kg),
T = mérési idő (sec).

6. A mérési eredmények pontosságának nemzetközi tesztelése
A mérési eredmények pontosságát a U.S. Department of Energy Environmental
Measurements Laboratory (U.S. DOE EML) által szervezett környezetvédelmi radiológiai
mérési eredmények értékelését végző minőségértékelő program (QUALITY ASSESSMENT
PROGRAM (QAP)) keretében teszteltem.
Az EML QAP egy külső, független teljesítményértékelő és ellenőrző program, amelynek célja
a környezetvédelmi radiológiai mérések tesztelése, minősítése.
A minősítés az EML éves idősorrendi mérési adatbázisával történő összehasonlításon alapul,
amelyet a QAP utolsó 10 év mérési adatai, adatszórása alapján állapítanak meg.
A QAP az analízisre négy különböző mintaanyagot szolgáltat. Félévenként (márciusban és
szeptemberben) szétoszt levegőfiltert, 200 g talaj, 100 g növény, és 455 cm3 vizmintát.
Ezek 15 radionuklidot tartalmazó, természetes mátrixban levő, preparált szintetikus minták.
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A résztvevők saját analítikai módszereikkel megelemzik a kapott mintákat, az eredményeikről
90 nap elteltéig összesített mérési beszámolót küldenek. A beküldött eredményeket ezután
összehasonlítják az idősorrendileg meghatározott ellenőrző értékekkel.
A résztvevők előzetes eredményt a beküldési határidőtől számított 48 óra múlva, teljes
összesített adatbázist pedig, 30 nap elteltével kapnak.
A programban részvételre jelentkezés, adatbáziscserék, eredmények nyilvános közzététele,
valamint minden jellegű kapcsolattartás, kizárólag az internet hálózaton keresztül történik.
A Függelék 2 sz. melléklete angol nyelven tartalmazza az internet hálózatról levett QAP
program lényegét, a mérési adatok kiértékelésének módszerét, és a formátumát.
A nemzetközi kontrolmérésben, ahol 139 laboratórium (lásd. Függelék 3 sz. melléklete)
minősítette mérési módszereit, három alkalommal (QAP-49, QAP-50 illetve QAP-51
program) vettem részt.
Talaj (hasonlít az iszapmintához) és vízminta (hasonlatos az atomerőművi folyadék
fázisokhoz) analízist végeztem, amely közegekben

238

U;

234

U;

239

Pu radionuklidok kémiai

koncentrációját, valamint azok aktivitás-koncentráció értékeit határoztam meg a dolgozatban
ismertetett analítikai módszerek alkalmazásával.
A

beküldött

mérési

adatok

minősítése

megtalálható

az

internet

hálózaton

a

www.eml.doe.gov

web fájl alatt.
Az analizis menetét a QAP-50 talaj és vízminta feldolgozásának leirásával ismertetem.

6.1. QAP-50 jelű talajminta minta-előkészítése alfa-spektrometriás analízisre

A kapott, összesen 200 gramm tömegű, egyenletes szemcseméretű, szilikátásvány alapú,
porított talajminta szervetlen alkotóinak fő tömege szilícium, valamint – röntgenfluoreszcencia (XRF) analízis alapján - Fe és Zr.
A feltárt közegben mindkét elem nagy mennyiségű jelenléte az elektrodepoziciós leválasztás
hatékonyságát csökkenti, a Zr az U-hoz közeli leválási potenciálja, az Fe pedig a nagy
rétegvastagságú egyenetlen leválasztási felület miatt. A többi alkotóelem nagyságrendekkel
kisebb koncentrációban, vagy nyomnyi mennyiségben van jelen a mintában.
A talajminta XRF spektruma a függelék 11 sz. ábráján látható.
A talajminta analízisének kezdete előtt oldási kísérletet végeztem a 3.3.2. pontban „Oldási
kisérlet salétromsavban” cím alatt ismertetett módszer szerint.
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Az így feltárt minta oldhatatlan maradékból, és a szürletből XRF analízist készítettem (XRF
spektrumokat a Függelék 12 és 13 sz. ábrái tartalmazzák).
A spektrumokból megállapítottam, hogy a feltárás során az Fe szinte teljes mértékben oldatba
került, az elektrodepoziciós leválasztás szempontjából veszélyesebbnek ítélt Zr viszont nem,
csak ppm koncentrációban található a folyadékfázisban (lásd Függelék 13 sz. ábra).
A folyadékfázis Fe tartalmát α,α-dipiridin színreakcióval, fotometriásan mértem, 15 mg Fe/g
talaj (75mg/5g feltárt talaj) koncentrációt állapítottam meg.
Mivel a QAP talajminta hasonlatos az atomerőművi iszapmintáinkhoz, a talajmátrixban levő
urán és plutónium izotópok kinyerését a 3.3.3. pontban ismertetett „Az iszapminta
feldolgozása

extrakciós-reextrakciós

eljárással,

apoláros

oldószeralapú

extrahálószer

alkalmazásával.” módszer szerint végeztem.
A módszer alkalmazhatóságát az alábbi modellkísérlettel igazoltam.
A 75 mg vasat tartalmazó, 541 mg Fe(NO3)3 9H2O-t, 20,0 ml 6,0 mol/dm3 koncentrációjú,
ammónium-nitráttal telített salétromsavban forrón oldottam.
Az oldathoz 0,1 cm3 térfogatban 100-100 µg-nyi Ce és La hordozókat mértem, majd
visszanyerés meghatározás céljából 247,2 mBq 238U+107,14 mBq 239Pu-ot adagoltam.
Az oldatot hagytam lehűlni, majd a mintát választótölcsérben 2,0 percig 30,0 ml 70-es
petroléterben oldott 30%-os tributil-foszfát oldattal extraháltam. 30 perc várakozási időt
köve-tően a fázisokat szétválasztottam.

A szerves fázisban lévő urán és plutónium ionokat ammónumkarbonát 5%-os oldatával, majd
1x 25 ml és 1x 10 ml kétszer desztillált vízzel reextraháltam.
Az elválasztást követően a vizes fázisokat egyesítettem, amelyhez 5 ml 6,0 mól/l koncentrációjú salétromsavat adtam, majd szárazra párlás után elektrolizáltam.
A minta-preparálás α-spektrometriás tartókorongra a 4.4.2.pontban ismertetett módszer
szerint történt.
Az elektrodepozíció után vasleválástól mentes korongot kaptam, amelyen alfa-spektrometrás
méréssel meghatároztam a visszanyert izotóp-koncentrációt.
Az extrakciós modellminta uránra 83%-os, plutóniumra 71%-os kihozatalt adott.
A modellkisérlet alapján megállapítottam, hogy a módszer alkalmazható a QAP talajminta
urán és plutónium izotópjai meghatározására.
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A QAP-50 talajminta feldolgozása extrakciós-reextrakciós eljárással, apoláros oldószeralapú
extrahálószer alkalmazásával.

10,0 gramm tömegű QAP talajmintát a módosított Erdey-Jankovics féle roncsolóberendezés
roncsolólombikjába mértem, és 10,0 ml 65 %-os salétromsavban forrón oldottam.
A méréssel párhuzamosan, ismert aktivitású izotóppal jelölt mintát készítettem. A fenti
módon feloldott talajoldathoz az 5.4. fejezetben ismertetett STD-1 urán, és STD-2 plutónium
oldatból 247,2 mBq 238U+107,14 mBq 239Pu-ot adagoltam
Ezt követő extrakciós lépéseket mindkét esetben azonos módon és körülmények között, a
modellkisérletben leírtak szerint, illetve a 3.3.3. pontban ismertetett „Az iszapminta
feldolgozása extrakciós-reextrakciós eljárással, apoláros oldószeralapú extrahálószer alkalmazásával.” módszer alapján végeztem.
Rozsdamentes acélkorongra 247,2 mBq

238

U +107,14 mBq

239

Pu felcseppentett ellenőrző

min-tát készítettem és α-spektrometriásan mértem
A minta-preparálás α-spektrometriás tartókorongra a 4.4.2.pontban ismertetett módszer
szerint történt

6.2. QAP-50 jelű vízminta minta-előkészítése alfa-spektrometriás analízisre

A kapott 455 cm3 térfogatú 0,1N HCl-ben oldott vízminta 3x100 cm3 mennyiségéből urán és
plutónium meghatározást végeztem.
A vizmintákhoz 5.4. fejezetben ismertetett STD-1 és STD-2 oldatból ismert mennyiséget
adtam (visszanyerés módszert alkalmazva), két párhuzamos mintát készítettem és az alábbiak
szerint elvégeztem az analízist.
1. 100 cm3 kapott vízminta, alapminta
2. 100 cm3 kapott vízminta + 24,72 mBq 238U +53,74mBq 239Pu
3. 100 cm3 kapott vízminta +24,72 mBq 238U +53,74mBq 239Pu
A vízmintákhoz 0,1 cm3 térfogatban 100-100µg-nyi Ce és La hordozókat mértem.
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Az analizálandó vízmintát mind kémiai, mind radiokémiai értelemben hig oldatnak lehetett
tekinteni. Számottevő mennyiségű szerves anyagot nem tartalmazott, ezért célszerű volt a
vízminták analízisére alkalmazott hagyományos minta-előkészítési fázisokat mellőzni, így a
szárazra párlást követően, 5 cm3 65%-os HNO3-al történő nitráttá konvertálás után, elektrodepoziciós eljárást lehetett alkalmazni.
Rozsdamentes acélkorongra 24,72 mBq

238

U +10,714 mBq

239

Pu felcseppentett ellenőrző

min-tát készítettem és α-spektrometriásan mértem.
A minta-preparálás α-spektrometriás tartókorongra a 4.4.2.pontban ismertetett módszer
szerint történt.
6.3. A QAP minősítés eredménye és értékelése

A minősítés eredményeit az alábbi 12. táblázat foglalja össze.
•

A táblázatba foglalt minősítés eredményei azt mutatják, hogy az általam kifejlesztett
eljárásokkal kapott analitikai adatok pontossága megfelel a QAP követelményeinek.

•

A fenti tény biztosítja, hogy az analitikai eljárások megbízhatóak, és rutinmódszerként
alkalmazhatók VVER–440 típusú reaktor által termelt kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékcsoportjaiban, és a környezeti kibocsátásra kerülő hulladékvizekben található
alfa-sugárzó izotópok aktivitás-koncentrációjának meghatározására.

A QAP program minősítési eredményeinek táblázatos összefoglalása.

QAP talajminták mérési, és az EML értékelési adatai

Minta
megnevezése
(száma)

Analizált
radionuklid

QAP-50
U kémiai
(9903SOHT) koncentráció
QAP-50
U aktivitás(9903SOHT) koncentráció

Elküldött
mérési érték

Elküldött
mérési érték
becsült hibája

EML
mérési
érték

EML
mérési érték
becsült hibája

EML
értékelés

12,0
(µg/g)
293,2
(Bq/Kg)

±1,0

11,8
(µg/g)
291,0
(Bq/Kg)

±0,3

A

±3,0

A

±21,0
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QAP-50
(9903SOHT)
QAP-50
(9903SOHT)
QAP-51
(9909SOHT)

238

U

234

U

239

Pu

148,0
(Bq/Kg)
145,0
(Bq/Kg)
2,34
Bq/Kg)

±10,0
±10,0
±0,2

±1,732

A

±1,155

A

±0,5

W

EML
mérési érték
becsült hibája
±0,001

EML
értékelés

±0,0246

W

±0,016

A

±0,015

W

±0,04

N

145,0
(Bq/Kg)
140,67
(Bq/Kg)
3,2
(Bq/Kg)

QAP vizminták mérési, és az EML értékelési adatai

Minta
Analizált
Elküldött
Elküldött
megnevezése radionuklid mérési érték mérési érték
(száma)
becsült hibája
QAP-50
U kémiai
0,0191
±0,002
(9903WAHT) koncentráció
(µg/ml)
QAP-50
U aktivitás0,47
±0,05
(9903WAHT) koncentráció
(Bq/L)
238
QAP-50
U
0,236
±0,02
(9903WAHT)
(Bq/L)
234
QAP-50
U
0,225
±0,020
(9903WAHT)
(Bq/L)
239
QAP-49
Pu
1,1
±0,15
(9809WAHT)
Bq/L)

EML
mérési
érték
0,0212
(µg/ml)
0,541
(Bq/L)
0,262
(Bq/L)
0,269
(Bq/L)
1,41
(Bq/L)

EML értékelés: A=Acceptable, W = Acceptable with Warning, N= Not Acceptable

12. táblázat.

7. Scaling-faktorok számítása a PA Rt. adatbázisa alapján
7.1. A scaling-faktor módszer gyakorlati alkalmazhatósága.
A szilárd hulladékok minősítése során, az elsősorban transzuránoktól származó, és nehezen
mérhető alfa-sugárzó izotópok radionuklid tartalmának meghatározása közvetett módszerekkel történik.
A nemzetközi gyakorlat, az hogy a szilárd radioaktív hulladékok izotópösszetétele és
aktivitás-koncentráció értékeire, γ-spektrometriás mérési adatok alapján, scaling-faktor
módszer segítsé-gével, közelítő becslések adhatók.

A
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A scaling-faktor módszer alapfeltételezése az, hogy egy üzemi periódus (kampány, év, stb.)
során a folyékony radioaktív hulladékok izotópösszetétele - legalábbis az egyes komponensek
arányait tekintve - hasonlóan alakul, mint a szilárd hulladékoké, mivel a forrás minden
esetben a primerköri hőhordozó. Mert a folyékony hulladékokból viszonylag egyszerűen lehet
az egész térfogatra jellemző reprezentatív mintát venni, ezért a nehezen mérhető
komponensek meghatározására is mód nyílik. A teljes analízis elvégzését követően képezni
lehet az egyes radioizotópoknak a meghatározó kulcs vagy vonatkoztatási nuklidokra
vonatkoztatott ará-nyait, azaz a scaling-faktorokat.
Ezt követően már csak a szilárd hulladékok kulcs izotópjait kell meghatározni. Mivel ezek a
hulladékok rendszerint igen heterogén összetételűek, ezért a megfelelő mintavételezés
rendkívül nehéz. Az egyetlen járható út a göngyöleg közvetlen gamma-spektrometriai mérése.
A meghatározás utolsó lépése egy egyszerű számítás, amikor is a szilárd hulladékok nehezen
mérhető komponenseinek értékét, a folyékony hulladékokra meghatározott scaling-faktorok
és a szilárd hulladékokra kimért kulcs izotópok alapján határozzuk meg.
Az elvégzendő feladat tehát, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a folyékony radioaktív
hulladékokra vonatkozóan scaling-faktorokat meghatározni, majd a faktorok felhasználásával
számítani a szilárd radioaktív hulladékok nehezen mérhető komponenseinek mennyiségét.
Kísérletet tettem a PA Rt. folyékony radioaktív hulladékaiban, az általam kidolgozott
analitikai módszerekkel meghatározott urán és transzurán aktivitás-koncentrációk viszonylag
kis számú mérési adataiból, scaling-faktor számítás elvégezésére.
A számított scaling-faktor értékek megbízhatóságát, a megfelelő nuklidok között fennálló
összefüggés többé–kevésbé szoros voltát, statisztikai korrelációs analízissel ellenőriztem.

A számításokra felhasznált adatok (12, 76, 77, 78, 88) a következő hulladéktípusokra
elvégzett analízisek eredményeiből származnak:
1. Bepárlási maradékok
2. Elhasznált ioncserélő gyanták
3. Egyéb folyékony radioaktív hulladékok (iszapok)
Kulcs nuklidok: 60Co és 137Cs, gamma-sugárzó izotópok

7.2. Általános, és hulladéktípusokra lebontott scaling-faktorok számítása
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Először az eddig összegyűlt összes adat alapján számított általános scaling-faktorokat adom
meg, ez lehetőséget ad a megfelelő faktorok általános, hulladéktípustól független vizsgálatára,
majd pedig egyes hulladéktípusokra lebontva ismertetem azok értékeit.
A PA Rt. radioaktív hulladékaiban, a disszertációban ismertetett analítikai módszerekkel
meghatározott urán és transzurán aktivitás-koncentrációk által szolgáltatott, rendelkezésre
álló valamennyi mérési eredmény alapján számított logaritmikus középértékek (LKÉ) és a
megfe-lelő logaritmikus közepes szórások (LKS) az alábbi táblázatban láthatók.
A PA Rt. adatbázisa alapján számolható általános scaling-faktorok

Nuklidpár

Adatszám

LKÉ

LKS

Pu/60Co

40

3,4 E-6

13*

Pu/137Cs

39

1,6 E-6

16*

Cm/239+240Pu

29

4,6 E-1

3

235

U/60Co

23

7,5 E-7

13*

238

U/60Co

27

1,2 E-6

14*

239+240
239+240
244

13. táblázat.
A táblázatban *-al jelöltek azokat az értékekek, amelyekre számított LKS értékek 10-nél
nagyobbak, vagyis amelyek esetében az individuális arányok ingadozása egy nagyságrendnél
nagyobb. Ezek a scaling-faktor értékek általánosan nem használhatók, célszerű volt azokat az
egyes hulladéktípusokra külön meghatározni.

A továbbiakban közlöm az egyes hulladékáramokra általam számított LKÉ és LKS értékeket,
összehasonlítva az Electric Power Research Institute (EPRI) (USA) által PWR típusú
reaktorokra meghatározott hasonló módon számított scaling-faktorokkal.
Bepárlási maradékokra (sűrítmény) számított scaling-faktorok
Nuklidpár
239+240

Pu/60Co

Adatszám
23

LKÉ
1.9 E-6

LKS
7

EPRI

EPRI

LKÉ

LKS

2.3 E-5

11

92
239+240
244

Pu/137Cs

22

6.8 E-7

8

1.7 E-5

8

Cm/239+240Pu

14

4.1 E-1

3

5.2 E-1

3

235

U/60Co

13

4.5 E-7

12

-

-

238

U/60Co

15

1.2 E-6

10

-

-

.
14. táblázat
Látható, hogy a

235

U/60Co és a

238

U/60Co scaling-faktorok kivételével valamennyi esetben az

LKS érték 10-nél kisebb.
Elhasznált ioncserélő gyantákra számított scaling-faktorok

Nuklidpár
239+240

LKÉ

LKS

EPRI

EPRI

LKÉ

LKS

Pu/60Co

4

3.6 E-5

6

3.1 E-5

27

Pu/137Cs

4

5.1 E-7

3

5.9 E-5

25

Cm/239+240Pu

6

3.5 E-1

2

3 E-1

5

235

U/60Co

3

2.5 E-6

4

-

-

238

U/60Co

3

3.2 E-6

3

-

-

239+240
244

Adatszám

15. táblázat

Erre a hulladéktípusra rendelkezésre álló adatok száma valamennyi esetben 10-nél kevesebb,
ami bármi nemű következtetés érvényességét megkérdőjelezi.
Ennek ellenére valamennyi esetben az LKS érték 10-nél kisebb. Az említett esetben a
viszonylag nagy szórás több tényező hatására vezethető vissza, legfontosabb a
mintavételezés, ezáltal az alkalmazott analízis reprodukálhatósága, illetve pontossága,
valamint az esetszám alacsony volta.

Egyéb folyékony hulladékokra számított scaling-faktorok
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Nuklidpár

Adatszám

LKÉ

LKS

Pu/60Co

13

4,6 E-6

27

Pu/137Cs

13

9,5 E-6

23

Cm/239+240Pu

9

6,6 E-1

2

235

U/60Co

7

1,1 E-6

20

238

U/60Co

9

8,7 E-7

38

239+240
239+240
244

16. táblázat
Ehhez a hulladékosztályhoz referencia adatok nem állnak rendelkezésre, így közvetlen összehasonlításra nincs mód. A közölt scaling-faktor értékek közül a 239+240Pu/60Co, 239+240Pu/137Cs,
235

U/60Co és a

238

U/60Co esetében a logaritmikus középértékszórás a megengedhető értéknél

nagyobb, ami erre a hulladékáramra megkérdőjelezi a scaling-faktor alkalmazhatóságát.

7.3. Korrelációs analízis
Korrelációs analízis gyakorlatilag a 1.5.2.1. és a 1.5. 2. 3.-ban bemutatott SF és LOG
modellek helyességének ellenőrzése. A korrelációs vizsgálatokat először az általános scalingfaktorokra végeztem el, majd ahol indokolt, az egyes hulladékáramokra lebontva is.
7.3.1. Általános korrelációs analízis

A 7.2. fejezet szerint kapott valamennyi rendelkezésre álló adat felhasználásával végzett
korrelációs analízis eredményének összefoglalását tartalmazza az alábbi táblázat.
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Az általános scaling-faktorokra végzett korrelációs analízis eredménye
Nuklidpár

SF

modell

SF

R

F/Fmax

N-k

a

b

R

F/Fmax

N-k

Pu/60Co

3,36 E-06

-0,06

-0,55

39

0,04

0,12

0,03

0,37

38

Pu/137Cs

1,58 E-06

-0,02

-0,14

38

0,15

-0,02

0,00

0,01

37

4,60 E-01

-2,26

-4,62

28

0,33

0,80

0,80

31,36

27

239+240
239+240
244

Cm/239+240Pu

LOG modell

235

U/60Co

7,51 E-07

-0,93

-2,47

22

0,00

0,16

0,06

0,37

21

238

U/60Co

1,21 E-06

-6,57

-5,33

26

0,01

0,11

0,03

0,21

25

17. táblázat
A 17. táblázat alapján megállapítható, hogy az SF modell a felsorolt nuklidokra nem mutat
korrelációt. Az R és F negatív értéke azt mutatja, hogy az 1.5.2.1. alatt ismertetett lineáris
regresszió 4. egyenlet alapfeltétele nem teljesül (mert SM>ST). Nincs lineáris összefüggés
244

Cm/239+240Pu esetében (SF modell illeszkedése rossz), de erre a nuklidpárra a LOG modell

elfogadható korrelációt mutat. A többi esetre egyik modell esetében sem található jó
illeszkedés, így valószínűleg a megfelelő aktivitás-koncentráció értékek között nincs általános
érvényű korreláció. A fenti analízisből az is látszik, hogy azokban az esetekben, ahol az LKS
értéke 10-nél nagyobb (lásd 13. táblázat), korreláció nem valószínű, így az analízis elvégzése
is indokolatlan. Ez egyben mutatja, hogy az LKS érték ilyen szempontból is informatív és a
korreláció meglétének elsődleges mutatója lehet. Az analízis eredménye grafikusan
ábrázolva, a Függelék 14-18 sz. ábráin láthatók.

7.3.2. Korrelációs analízis az egyes hulladékáramok esetében

A továbbiakban az analízist arra az esetre végeztem el, amelynél a valamennyi rendelkezésre
álló összes adat felhasználásával végzett korrelációs analízis eredménye nem mutatott
általános érvényű korrelációt, de az egyes hulladékáramokra számított LKS érték 10-nél
kisebb volt.
Bepárlási maradékok (14. táblázat alapján)
Nuklidpár
244

Cm/239+240 Pu

SF

modell

SF

R

4, 07 E-01

0,69

LOG modell

F/Fmax N-k
6,13

13

a

b

R

F/Fmax

N-k

0,21

0,65

0,6

4,64

12
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239-240

Pu/137Cs

239-240

Pu/60Co

6,76 E-07

-0,03

-0,16

21

0,01

0,29

0,08

0,53

21

1,87 E-6

0,11

0,66

22

0,03

0,15

0,02

0,09

20

Elfogadhatóan szoros összefüggés csak a

244

Cm/239+240Pu esetében tapasztalható. Ez azt

jelenti, hogy az SF modell megbizhatósága határesetként elfogadható, így erre a nuklidpárra
az SF használata megengedhető.
Az analízis eredménye grafikusan ábrázolva a Függelék 19-21 sz. ábráin láthatók.
Ioncserélő gyanták (15. táblázat alapján)
Nuklidpár
244

Cm/239+240 Pu

SF

modell

LOG modell

SF

R

F/Fmax N-k

3,55 E-01

-0,97

-0,37

5

a

b

R

F/Fmax

N-k

0,32

0,85

0,96

13,33

4

A viszonylag kis számú (6) mérési adatbázis analízise azt eredményezte, hogy az SF modell
illeszkedése nem fogadható el, és linearitásról sem beszélhetünk, viszont a LOG modell a
244

Cm/239+240 Pu esetében kitűnően illeszkedik az adatpontokra.

Az analízis eredménye grafikusan ábrázolva a Függelék 22 sz. ábráján látható.
Egyéb folyadékok (16. táblázat alapján)
Nuklidpár
244

Cm/239+240 Pu

SF

modell

LOG modell

SF

R

F/Fmax

N-k

a

b

R

F/Fmax

N-k

6,6 E-01

0,61

2,38

8

1,04

1,21

0,79

5,73

7

Az ioncserélő gyantához hasonlóan kis számú saját mérésből származó adatbázis állt
rendelkezésre. A táblázatból kitűnik, hogy a

244

Cm/239+240 Pu nuklidpár esetében a LOG

modell illeszkedése kielégítő.
Az analízis eredménye grafikusan ábrázolva a Függelék 23 sz. ábráján látható.

7.4. A scaling – faktor képzés eredményeiből levont következtetések
A PA Rt. radioaktív hulladékaiban, a disszertációban ismertetett analítikai módszerekkel
meghatározott urán és transzurán aktivitás-koncentrációk viszonylag kis számú mérési
adataiból elvégzett scaling-faktor számítás és korrelációs analízis eredményeit és
tapasztalatait a következőkben foglalom össze:
•

Általános scaling-faktor értékek közül a
238

U/

60

239+240

Pu/60Co,

239+240

Pu/137Cs,

235

U/60Co és a

Co esetében az SF modell a felsorolt nuklidokra nem mutat korrelációt. A

logaritmikus közepes szórás a megengedhető értéknél nagyobb, és ez arra utal, hogy a
vizsgált hulladékáramokra általános scaling–faktor nem számolható. A korrelációszámí-
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tásnak előfeltételei vannak (adateloszlás, állandó feltételes eloszlás), a statisztikai
módszer alkalmazhatóságának ezek a feltételei itt nem teljesülnek. Nincs ugyan lineáris
összefüggés a

244

Cm/239+240Pu nuklidpár esetében, de ezekre a nuklidokra a LOG modell

elfogadható korrelációt mutat.
•

Hulladékáramokra specifikusan tovább bontva az adatpárokat, a 244Cm/239+240Pu nuklidpár
által számolt SF érték használata bepárlási maradékok esetében határesetként megengedhető, az ioncserélő gyantánál és az egyéb folyadékoknál a LOG modell jól illeszkedik az adatpontokra. Mivel a nuklidpár mindkét tagja nehezen mérhető radionulid, ezért
a fenti hulladékáramokra számított korrelációs összefüggés 7.1. pont alatt ismertetett gyakorlati alkalmazhatóságának jelentősége elhanyagolható.

•

Az atomerőmű egyes technológiai ágaiban keletkező, az adott hulladékáramokra jellemző
egyes végtermékeinek (bepárlási maradékok, ioncserélő gyanták, egyéb folyékony radioaktív hulladékok) eddigi mérési adatok alapján számitott transzuránokra vonatkoztatott
scaling-faktor értékei, általában egyezést mutatnak a nemzetközi értékekkel.

•

Az irodalmi tapasztalatokból, és az eddig rendelkezésre álló hazai vizsgálatok mérési
adatai alapján elvégzett számításokból levonható az a következtetés, hogy scaling-faktor
módszer a radioaktiv hulladékok transzurán koncentrációjának meghatározására
vonatkozóan nem ad egzakt analitikai információt. További mérési adatok szükségesek,
amelyekkel folyama-tosan kiegészítve az adatbázist és elvégezve az értékelést,
megbízhatóbb scaling-faktor értékeket kaphatunk, melyek elősegíthetik a radioaktív
hulladékok minősítését.

Összefoglalás. A kutatómunka eredményeinek értékelése
A probléma megfogalmazása
Az értekezés tárgya, a PA Rt. kis és közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladékai alfasugárzó izotópjainak kvantitatív analízise.
Az atomerőművi eredetű alfa-bomló izotópok az urán izotópjaiból, azok aktiválási és bomlási
termékeiből állnak. Az urán és transzurán elemek a primerkörbe elsősorban a fűtőelemek
felületi szennyezettsége révén kerülhetnek, de koncentrációjuk a fűtőelemburkolatok sérülésekor megnövekedhet. A primerkör szervezett és véletlen szivárgásaival ezek a radionuklidok
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eljutnak az erőmű más pontjaira is, és megjelennek a folyékony radioaktív hulladékokban.
Uránbázisú fűtőelemek alkalmazása esetében a hulladékba kerülő alfa-sugárzó izotópok
mennyiségének többségét az urán és plutónium, kisebb hányadát pedig amerícium és kűrium
izotópok teszik ki. Ezek a radionuklidok elsősorban mennyiségüktől, kémiai formátumuk
determinálta oldhatóságuktól függően jelennek meg a primerköri víztisztítók regenerálási
hulladékaiban.
Az atomerőművi radioaktív hulladékok transzurán analitikájáról megjelent publikációk az
alfa-sugárzó izotópok mérésére reaktortípusonként egyedi módszerek kidolgozásáról
számolnak

be.

A

különböző

reaktortípusok

által

termelt

radioaktív

hulladékok

reaktorspecifikus minta-mátrixal rendelkeznek, és ennek következtében az alkalmazott urán,
és transzurán analítikát mindig az adott reaktortípushoz illesztve, egyedileg kell kidolgozni.
Kutatómunkám során a kitűzött analítikai feladat, rutinszerűen alkalmazható urán és
transzurán elemzési eljárások kidolgozása a PA Rt. VVER–440 típusú reaktora által
keletkezett, és végleges tárolásra szánt különböző halmazállapotú és mátrixú radioaktív
hulladékcsoportjaira, valamint a környezeti kibocsátásra kerülő hulladékvizekre.
Az alfa-sugárzó izotópok analízise atomerőművi radioaktív hulladékokban méréstechnikailag
nem egyszerű feladat, hiszen egyes esetben a kis radiokémiai koncentráció, más esetben a
mátrixkörnyezet elkerülhetelenné teszi a nagymértékű dusítást, a bonyolult kémiai szeparáció
használatát, tehát az alkalmazandó analítikai eljárás Achilles-sarkát a minta-előkészítés adja.
A szakirodalom által ismertetett koncentrálási és szeparálási módszereket többnyire a
fűtőelemek reprocesszálására, illetve a reprocesszálási hulladékok feldolgozására fejlesztették
ki, ahol az α-sugárzó izotópok radiokémiai koncentrációja viszonylag nagy.

A környezeti és hulladékminták sok nagyságrenddel kisebb aktivitás-koncentrációjának meghatározására ezen analitikai eljárások adaptált változatai használatosak, így a hulladékanalízisre alkalmazott eljárás sikeres, vagy kevésbé sikeres volta a választott mintaelőkészítési módszertől nagymértékben függ.
A transzurán analízis másik sarkalatos pontja az energiaszelektív alfa-spektrometriás mérésre
végtelen vékony rétegű preparátum elkészítése. A preparátumkészítés nehéz feladatát az
jelen-ti, hogy az előzetesen feldúsított kis mennyiségű mintát egyenletes rétegvastagságban,
jól tapa-dó formában, az α-sugárzás áthatolóképességére nézve végtelen vékony rétegben
kell felvinni a mintatartó lemezre. A felvitt anyagmennyiséget a mintafelület nagyságára és a
rétegvastag-ságra tett szigorú követelmények behatárolják. A mintában nem léphet fel
számottevő önelnye-lődés, ezért a mérendő minta vastagsága csak néhány µm lehet.
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A legcélszerűbb, de egyben a legnehezebben megvalósítható eljárás, hogy a mérendő radionuklid a mintapreparátum felületén helyezkedjen el. Ilyen ideális vékony rétegű preparátum
elkészítési módjainak közös jellemzője, hogy általában időigényes, bonyolult műveleteket
tartalmaz, jó technikai felszereltséget és nagy gyakorlatot kíván.

A kutatómunka során elért eredmények összefoglalása
Új minta-előkészítési módszert dolgoztam ki a paksi atomerőmű VVER-440-es reaktora
üzemelése során keletkezett, kis és közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladékait alkotó
kimerült ioncserélő gyanták, iszapok, bepárlási maradékok, valamint a technológiai szándék
szerint inaktív, kibocsátásra kerülő vízek, urán (238U,
244

235

U,

234

U) és transzurán (239+240Pu,

Cm,) tartalmának alfa-spektrometriás meghatározására.

A kidolgozott kémiai elválasztások és analítikai módszerek alkalmazásával kapott mérési
eredmények pontosságát az U.S. Department of Energy Environmental Measurements
Laboratory (U.S. DOE EML) által szervezett környezetvédelmi radiológiai mérési
eredmények

értékelését

végző

nemzetközi

minőségértékelő

program

(QUALITY

ASSESSMENT PROGRAM (QAP)) keretében teszteltem. A minősítés eredményei azt
mutatják, hogy az álta-lam kifejlesztett eljárásokkal kapott analítikai adatok pontossága a
QAP program szigorú követelményeinek megfelelve, elérik a nemzetközi szinvonalat.

Az értekezés új tudományos eredményei

Az atomerőművi folyékony radioaktív hulladékok α-spektrometriás analízisére kidolgozott
minta-előkészitési módszerek új tudományos eredményeit az alábbiakban foglalom össze:
•

A gyantaminták feltárására először alkalmaztam túlnyomásos oxigénatmoszférában és
zárt rendszerű kaloriméterbombában történő roncsolásos eljárást. A radioaktív
hulladékanalízis szakirodalmában nem található utalás a módszer mások által történő
alkalmazására.

•

A radioaktív iszapminták szilárd fázisa feldolgozását, a feltárást követő extrakciós-reextrakciós eljárással, apoláros oldószeralapú extrahálószer (tributil-foszfát) alkalmazásával
végeztem. Bár a tributil-foszfát alkalmazása szakirodalomban ismert módszer, de mint
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reaktorspecifikus elválasztási eljárást, én dolgoztam ki először a paksi atomerőmű
közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladékát alkotó iszapminták urán és plutónium
tartalmá-nak meghatározására.
•

Új szelektív analitikai eljárást dolgoztam ki a szerves és szervetlen komponenseket
egyaránt tartalmazó, bórsavra telített bepárlási maradékok alfa-emitter komponenseinek
elemzésére.

•

A radioaktiv iszapok, bepárlási maradékok, valamint kibocsátásra kerülő vizek szerves
komponensei roncsolását, az általam módosított Erdey-Jankovits féle roncsolóberendezés
alkalmazásával végeztem. A roncsoló készülék – amelyben a kémiai elválasztáson alapuló
minta-előkészítés teljes folyamata elvégezhető – univerzálisan alkalmazható az atomerőműben keletkező bármely kis és közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladék alfasugárzó izotópjai meghatározására szolgáló minta-előkészítési eljárás során.

•

A paksi atomerőmű radioaktív hulladékáramainak alfa-spektrometriás analíziséhez kifejlesztettem és először alkalmaztam elektrodepozíciós technikával történő vékonyrétegű
preparátumkészítési módszert. Az urán és transzurán izotópok elektrolízis elvén alapuló
leválasztását egy - szakirodalmi adatok felhasználásával készített - saját tervezésű és
egyedi gyártású, termosztálható, aktuálisan beállított katódpotenciál által vezérelt
elektrolizáló berendezésben végeztem.

Az α-spektrumanalízis és hulladékminősítés alkalmazástechnikai kérdéseinek új
elemei

1. A radioaktív hulladékok α-spektrometriás analíziséhez egyszerű, könnyen kezelhető,
EXCEL munkafüzetben szerkesztett sablonnal működő, automatikus spektrumkiértékelő
programot készítettem. A Turbo Pascal 7 nyelven irt program jelentősége, hogy a sokcsatornás analizátor által felvett MCA kiterjesztésű fájlokat PRN kiterjesztésű textfájlokká konvertálja, amelyet EXCEL táblázatkezelőbe beolvasva, annak szolgáltatásai
(számolás, beépített függvények, diagramrajzolás) az alfa-spektroszkópiában gyakori
átlapoló csúcsok spektrumainak kiértékelésére felhasználhatók
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2. A PA Rt. radioaktív hulladékaiban, a disszertációban ismertetett analítikai módszerekkel
meghatározott urán és transzurán aktivitás-koncentrációk mérési adataiból scaling-faktor
és korrelációs analízis-számítást végeztem. A számítások azt mutatják, hogy az
atomerőmű technológiai ágaiban keletkező, és adott hulladékáramokra jellemző egyes
végtermékekben (bepárlási maradékok, ioncserélő gyanták, egyéb folyékony radioaktív
hulladékok), a transzuránokra számolt scaling-faktor értékek általában egyezést mutatnak
a nemzetközileg ismert értékekkel, de a transzurán-koncentráció meghatározására
vonatkozóan a módszer nem ad egzakt analitikai információt. A scaling-faktor vizsgálatok
rámutatnak arra, hogy az α-spektrometria nem váltható ki matematikai modellszámítással.
A

radioaktív

hulladékok

transzurán

radionuklidjai

aktivitás-koncentrációjának

meghatározására jelenleg legmegbíz-hatóbb eljárás az alfa-spektrometria.
Végezetül megemlítem, hogy a disszertáció témájául választott elemek meghatározási
módszerei a radioanalítika időszerű tevékenységi körébe sorolhatók. A jelenkori közismert
nukleáris balesetek környezeti katasztrófái miatt a fiziológiával, a radioökológiával, a
környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek érdeklődése a transzurán-analítika iránt megnövekedett, tehát a témaválasztás a gyakorlati élet igényeivel szorosan összefügg.
A tudományos munkám eredményeiről publikációkban, előadás és kutatási jelentés keretében
számoltam be. Lásd: Irodalomjegyzék (9, 63, 64, 79-93)
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H, 14C, 90Sr, 99Tc, 60Co, 137Cs, 129I, 59Ni, 63Ni, 36Cl, 41Ca, 234,235,238U, 242,244Cm, 238,239,240Pu

és

241

Am aktivitáskoncentrációk nemzetközi vagy hazai laboratóriumok bevonásával

történő összehasonlító vizsgálata. Közreműködő intézmények: BME Nukleáris Technikai
Intézet, BME Kémia Technológia Tanszék, SOMOS Kft., AKTANAL Kft. Kutatási rész
és zárójelentés. Készült az MTA Atommagkutató Intézetben (1998-1999).
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Roncsoló és feltáró készülék.
Függelék 1 sz. ábra
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Berthelot-Mahler-Crockes rendszerű kaloriméterbomba
Függelék 2 sz. ábra
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Atomerőművi iszapminta XRF spektruma.
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Ag/AgCl
elektród

Elektrolizáló cella elvi kapcsolási rajza.
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Elektrolizáló berendezés
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A mérőrendszer folyamatábrája
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A mérőrendszer képe
Függelék 7 sz. ábra
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QAP-51 spektruma, CANBERRA programmal kiértékelve
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QAP-51 spektruma, EXCEL munkafüzetben szerkesztett sablonnal kiértékelve
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QAP-50 talajminta XRF spektruma
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QAP-50 talajminta, feltárás utáni oldhatatlan maradék XRF spektruma
Függelék 12 sz. ábra
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QAP-50 talajminta, feltárás utáni szürlet XRF spektruma
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Korrelációs analízis:239- 240Pu vs. 60Co. Valamennyi adat.
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Korrelációs analízis:239-240Pu vs. 137Cs. Valamennyi adat.
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Korrelációs analízis:244Cm vs. 239-240Pu. Valamennyi adat.
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Korrelációs analízis:235U vs. 60Co. Valamennyi adat.
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Korrelációs analízis:238U vs. 60Co. Valamennyi adat.
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Korrelációs analízis:244Cm vs. 239-240Pu. Bepárlási maradék.
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Korrelációs analízis:239-240Pu vs. 60Co. Bepárlási maradék.
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Korrelációs analízis:

239-240

Pu vs.

137

Cs. Bepárlási maradék.
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Korrelációs analízis:244Cm vs. 239-240Pu. Elhasznált ioncserélő
gyanta.
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Korrelációs analízis:244Cm vs. 239-240Pu. Egyéb folyadékok.
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A PA Rt. környezeti kibocsátásra kerülő hulladékvizei, valamint az ellenőrző fúrt kutak urán
és transzurán analízisének mérési adatai

Minta jele

238

U

235

U

234

U

239+240

Pu

244

Cm

mBq/L

mBq/L

mBq/L

mBq/L

mBq/L

01 XZ

≤LD

≤LD

≤LD

11,1±1,0

≤LD

01 TM 50

11,9±1,2

≤LD

11,9±1,2

9,3±1,0

≤LD

02 TM 50

45±4,0

≤LD

49±4,0

≤LD

17±2,0

RJ-RZ

13,7±1,2

0,6±0,01

13,7±1,2

1,9±0,2

1,3±0,1

PW-110

12,6±1,2

1,1±0,1

10,7±1,2

2,3±0,2

≤LD

PW-210

25,6±2,5

2,4±0,2

31,0±3,0

0,9±0,1

0,5±0,1

T-13

8,5±0,9

1,2±0,1

9,2±1,0

1,3±0,1

0,3±0,05

T-44

9,5±0,9

0,7±0,01

9,5±0,9

≤LD

≤LD

Z-2

17,9±2,0

1,8±0,2

22,7±2,5

≤LD

0,4±0,05

Z-01

≤LD

≤LD

≤LD

≤LD

≤LD

Z-02

20,5±1,5

0,94±0,1

21,1±1,5

0,4±0,05

≤LD

Z-03

5,5±0,5

0,5±0,01

5,0±0,5

1,7±0,2

0,4±0,05

Z-05

87,1±10,0

8,8±1,0

85,8±10,0

1,9±0,2

0,3±0,05

Z-06

0,6±0,01

≤LD

0,6±0,01

0,4±0,05

≤LD

A mért radionuklidok kimutatási határa LD: 1,0 mBq/l
A függelék 1 sz. táblázat adatainak értékelése:
A 01 XZ; 01 TM 50; 02 TM 50; RJ-RZ; jelű minták az atomerőműben gyűjtött és tárolt
környezeti kibocsátásra kerülő hulladékvizek átlagmintái, a többi vizsgált vízminta ellenőrző
kutakból, illetve a zagytérről származik.
Mérési tapasztalatok szerint Magyaroszágon a felszin alatti vízek természetes
izotópösszetételű urántartalma 1-20 µg/l , azaz 25,2 -500 mBq/l közötti.
A természetes vízek urántartalma 0,2-14 µg/l, azaz 5-400 mBq/l. K.J. Wenrich et. al.
Exprolation for Uranium Deposits IAEA VIENNA 1976. 267-281 oldal.

Függelék 1 sz. táblázat
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Kimerült ioncserélő gyantaminták analízisének mérési adatai.

α-sugárzó izotópok

30TE01N001

30TE03N001

10TE01N001

Aktivitás-koncentráció (Bq/kg)
238

U

180±16

130±12

324±33

235

U

8,5±0,9

6,5±0,6

2,5±0,3

234

U

210±19

205±19

320±33

55±6

65±6

262±25

10±0,9

10±0,9

50±5

239+240
244

Pu

Cm

Függelék 2 sz. táblázat

Iszapminta analízis mérési adatai
α-sugárzó izotópok

02TW01B001

02TW30B003

02TW30B002

Aktivitás-koncentráció (Bq/L)
238

U

0,035±0,003

0,041±0,003

0,097±0,001

235

U

7,2x10-4±7,0x10-5

6,6x10-4±7,0x10-5

0.002±0,0001

234

U

0,035±0,003

0,053±0,005

0,080±0,007

2,23±0,2

0,088±0,006

1,73±0,15

239+240

Pu

Függelék 3 sz. táblázat
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A paksi atomerőműben tárolt folyékony radioaktív hulladékok főbb kémiai paraméterei.

Függelék 4 sz. táblázat
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PA Rt bepárlási sűrítmény-tartályaiban mért urán és transzurán aktivitás-koncentráció értékek

Tartály száma,
mintavétel helye
01TW10B001teteje
01TW10B001közepe
01TW10B001alja
01TW20B001teteje
01TW20B001közepe
01TW20B001alja
01TW30B002teteje
01TW30B002közepe
01TW30B002alja
01TW30B005teteje
01TW30B005közepe
01TW30B005alja
02TW10B001teteje
02TW10B001közepe
02TW10B001alja
02TW10B002teteje
02TW10B002közepe
02TW10B002alja
02TW30B002teteje
02TW30B002közepe
02TW30B002alja
02TW30B003teteje
02TW30B003közepe
02TW30B003alja

238

U
Bq/L

235

U
Bq/L

0,045±0,009

0,02±0,004

0,015±0,003

0,01±0,002
<0,01

0,115±0,01

0,01±0,002
<0,01

0,01±0,002

<0,01

234

U
Bq/L

0,01±0,002

0,485±0,05

0,02±0,004

0,04±0,008

0,01±0,002

0,01±0,002
<0,01

0,015±0,003

<0,01

0,05±0,01

0,07±0,014
<0,01

0,02±0,004

0,01±0,002
<0,01

0,01±0,002
<0,01
0,01±0,002

0,01±0,002
<0,01
0,015±0,003
0,02±0,004

0,025±0,005

Bq/L
0,067±0,014

0,01±0,002
<0,01

0,4±0,04
<0,01

Pu

0,05±0,01

0,011±0,002

0,01±0,002

0,01±0,002

239+240

0,5±0,01

0,07±0,014

0,04±0,008

0,05±0,01

0,06±0,01
<0,01

0,045±0,01
0,09±0,02

0,01±0,002

0,045±0,01

0,045±0,01
<0,01

0,01±0,002

0,175±0,018

<0,01

0,01±0,002

0,15±0,015

0,014±0,003

0,065±0,013

0,025±0,005

0,12±0,012

0,06±0,0012

<0,01

3,1±0,3

<0,01

<0,01

<0,01

0,03±

0,01±0,002
<0,01

0,02±0,004

<0,01

0,02±0,004

0,03±0,006

0,03±0,006

0,06±0,012
0,25±0,025

0,07±0,0014

0,075±0,015

0,065±0,013

0,015±0,002

0,07±0,0014

0,025±0,005

0,03±0,006

0,05±0,01

0,03±0,006

A mért radionuklidok kimutatási határa: 0,01 Bq/L

0,09±0,02

0,04±0,008

0,01±0,002
<0,01

0,01±0,002
<0,01

0,02±0,004

0,08±0,016
<0,01

0,01±0,002

0,025±0,005

0,445±0,04

0,08±0,016

0,035±0,008

0,01±0,002

0,1±0,01

0,055±0,001

0,065±0,013
0,05±0,01

Cm
Bq/L

0,13±0,01

0,015±0,003

<0,01

244

0,06±0,0012
0,03±0,006

Függelék 5 sz. táblázat

0,25±0,025

0,04±0,008

0,05±0,001
0,02±0,004

0,07±0,0014
0,03±0,006
0,2±0,02

0,04±0,004
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Függelék 1 sz melléklet.

Tölgy2. EXE program
1. A program leírása

A program rendeltetése:
Az analizátor által felvett MCA kiterjesztésű fájlok átalakítása PRN kiterjesztésű textfájlokká.
Kezelése:
A program kéri annak a meghajtónak es direktorynak a nevet, ahol az MCA fájlok találhatók
(maximum 50 fájl). Ez lehet floppy vagy winchester és lehet abban a directoryban más
kiterjesztésű file is. Ezután kéri azt a meghajtó-és direktorynevet, ahova az eredményül
kapott,
PRN kiterjesztésű fájlok kerülnek. Ezeknek az új fájloknak a neve két részből fog állni, egy
legfeljebb 6 karakterből álló rész, amit a program kér, és a kezelő beír, majd jön egy
legfeljebb kétjegyű szám. A PRN fájl sorokra tagolt, az első sor a spektrum felvételkor beírt
azonosító szöveg, ezután 512 egész szám a csatornatartalmak, ezt követi az 512 csatorna
összegzett impulzusszáma, a legnagyobb csatornatartalom, és végül a lineáris energiaskála
meredeksége és tengelymetszete. A spektrumok azonosithatóságát az biztosítja, hogy az új
fájlba, a fájl elejére beiródik az a mintaazonositó, ami szerepel az eredeti MCA kiterjesztésű
fájlban is.
A text-fájlok további felhasználása:
A

felhasználó

tetszőlegesen

felhasználhatja

azokat,

pl.

LOTUS

vagy

EXCEL

táblázatkezelőbe beolvashatja, és ott tetszőleges módszerrel kiértekelheti, diagramot
szerkeszthet belőle, stb.
2. Az α-spektrum kiértékelés menete:

1. A fájl megnyitás menüpontban ki kell jelölni a kiértékelni kívánt PRN fájlt. Az EXCEL
érzékeli, hogy ha a kijelölt fájl nem EXCEL formátumú, ezért kérdezi a fájl-formátumot,
itt az ’MS-DOS vagy OS2’ formátum a helyes választás.
2. Ezután a fájl megnyílik, az adatok az EXCEL táblázat 1-es oszlopába kerülnek. Az oszlop
első sorába a spektrum felvételekor beírt spektrumazonosító kerül. A második sortól a
csatornatartalmak (512 csatorna impulzusszámai) következnek, azt követi a spektrumban
előforduló legnagyobb impulzusszám, majd a spektrum összegezett impulzusszáma, végül
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a két hitelesítő együttható (kalibrációs egyenes meredeksége és tengelymetszete)
számszerű adata zárja az oszlopot.
3. Következő lépés a PRN fájl kijelölt oszlopának átmásolása az ALFA 101 XLS 1-es
munkalapjára. Itt ügyelni kell arra, hogy Windows-98 alkalmazásakor a két utolsó sorban
levő kalibrációs állandók számai tizedes vesszővel, bármely más operációs rendszer
esetén, tizedes ponttal legyenek jelölve.
4. A művelet befejező lépését a „Rögzítés 2” nevű makró végzi az alábbiak szerint:
•

Átteszi az adatokat az 1-es munkalapról a 6-os munkalapra. Az energiakalibráció alapján
kijelöli a keresett csúcsok helyét, oda a megfelelő csatornákba levő maximális
impulzusszámnál valamivel nagyobb értéket ír, amelynek következtében a kirajzolt
spektrumon egy marker jelenik meg. Ez a marker jelzi a 10. táblázatban ismertetett PA RT
radioaktív

hulladékaiban,a

dolgozatban

ismertetett

analítikai

módszerekkel

meghatározható α-sugárzó radionuklidok energiacsúcsainak spektrumbeli helyét.
•

A keresett csúcsok környezetében egy-egy ROI-t jelöl ki. A kijelölés mindig az aktuális
kalibrációnak megfelelően csatorna szerint történik. A programban az energiahatárok energia szerint - konstansként vannak jelölve.

•

Minden ROI-ban összeadja az impulzusszámokat, az eredményeket egy meghatározott
tartományba teszi.

•

A diagram 5. munkalapon megszerkeszti a spektrumot.

A makró lefutása után a kiértékelt adatok az alábbi tartományban találhatók:
•

A kijelölt csúcsok sugárzói

E 15:- E 22

•

ROI energiahatárok

G 15 -:H 22

•

ROI csatornahatárok

I 15 :- J 22

•

ROI tartalmak

P 15:- P 22

3. A program algoritmusa

uses dos,crt;
type
recarray=array [1..50] of searchRec;
var
valcode:integer;
trick:real;
bytearrm,bytearrb:array[1..4] of byte;
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m:single absolute bytearrm;
bb:single absolute bytearrb;
lotusfile:text;
multiplier,pulses:longint;
spec:file of byte;
rec:searchrec;
filesrec:recarray;
filenames:array[1..50] of string[12];
errorarray:array[1..50] of integer;
b1,b2,b3,b4:byte;
u,v,i,j,k,l,filenum,channels,summa,maximum:integer;
s1,s2,s3,s4,sourcedir,destindir,newfilename:string;
a,b,c,d:real;
inchar,drivechar:char;
szin,szinb:byte;
label ujsorszam;
begin
szin:=textattr;
textbackground (lightgray);
textcolor (red);
clrscr;
gotoxy (10,5);
Write (’Melyik meghajton keressem a spektrumokat? (csak egy betu)’);
repeat
gotoxy (40,7);
CLREOL;
drivechar:=readkey;
drivechar:=UpCase (drivechar);
until ((ord(drivechar)>=65) AND (ord(drivechar)<=71));
gotoxy (10,9);
Writeln (’Melyik direktoryban keressem a spektrumokat? ’);
Writeln (’(Ha gyokerben akkor <ENTER>)’);
Gotoxy (10,12);CLREOL;
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readln (sourcedir);
if sourcedir<>” then sourcedir := sourcedir+’\’;
s1:=drivechar+’:\’+sourcedir+’*.mca’;
findfirst (s1,anyfile,rec);
filesrec [1]:=rec;
i:=2;
Repeat errorarray[i-1]:=doserror;
if errorarray [i-1]<>0 then break;
filenames [i-1]:=filesrec[i-1].name;
Findnext (rec);
Filesrec [i]:=rec;
i:=i+1;
until i=50;
filenum:=i-2;
clrscr;
for i:=1 to filenum do
begin
u:=1+((i-1) div 20)*22;
v:=2+(i mod 20);
gotoxy (u,v);
writeln (i:4,’ ’,filenames[i]);
end;
gotoxy (5,24);
writeln (’Ha ezeket nem akarja atalakitani, irjon be Q vagy q betut, ’);
writeln (’barmely mas billentyure indul az atalakitas! ’);
inchar:=Readkey;
inchar:=UpCase (inchar);
if inchar=’Q’ then
begin
Textmode (lastmode);
halt;
end;
CLRSCR;
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Gotoxy (10,5);
Writeln (’Melyik direktoryba helyezzem el az uj fajlokat? ’);
Writeln (’Meghajto betujelet es teljes eleresi utat kerek, ’);
Writeln (mar meglevo direktory nevvel!’);
Gotoxy (10,13);CLREOL;
readln (destindir);
gotoxy (18,18);
Writeln (’Irjon be egy legfeljebb 6 karakterbol allo azonositot,’);
Writeln (’ez es a sorszam fogja alkotni az uj fajlnevet!’);
Gotoxy (18,22);
Readln (newfilename);
Delay (300);
clrscr;
gotoxy (7,3);
write(’A beolvasott spektrumok mintajelei es a tarolt csatornak szama:’);
newfilename:=destindir+’\’+newfilename;
for k:=1 to filenum do
begin
str(k:2,s3);
if s3[1]=’ ’ then Delete(s3,1,1);
s4:=newfilename+s3+’.prn’;
assign (lotusfile,s4);
rewrite (lotusfile);
s1:=drivechar+’:\’+sourcedir+filenames[k];
assign (spec,s1);
reset(spec);
seek (spec,10);
s2:=”;
for i:=1 to 26 do
begin
read (spec,b1);
if b1=0 then b1:=32;
s2:=s2+chr(b1);
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end;
gotoxy (1,10);clreol;
write (s2);
writeln (lotusfile,s2);
for i:=1 to 36 do read (spec,b1);
for i:=1 to 4 do read (spec,bytearrm[i]);
for i:=1 to 4 do read (spec,bytearrb[i]);
seek (spec,126);
channels:=0;
read (spec,b1);
channels:=channels+b1;
read (spec,b1);
channels:=channels+256*b1;
gotoxy (5,12);clreol;
write (’Csatornaszam = ’,channels:5);
summa:=0;maximum:=0;
for i:=1 to channels do
begin
pulses:=0;
multiplier:=1;
for j:=1 to 4 do
begin
read (spec,b1);
if IOResult<>0 then
begin
gotoxy (20,22);
write (’filehiba!! csatornaszam: ’,i:5,’ ’,’byte: ’,j:3);
close (lotusfile);
close (spec);
inchar:=readkey;
halt;
end;
pulses:=pulses+b1*multiplier;
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multiplier:=multiplier*256;
end;
Str (pulses:10,s3);
Writeln (lotusfile,s3);
if pulses>maximum then maximum:=pulses;
summa:=summa+pulses;
end;
for i:=1 to 2 do writeln (lotusfile);
close (spec);
str (maximum,s2);
writeln (lotusfile,s2);
str (summa,s2);
writeln (lotusfile,s2);
str (m:15:8,s2);
while copy (s2,1,1)=’ ’ do Delete(s2,1,1);
b1:=pos (’.’,s2);
i:=b1;
s3:=copy (s2,1,i-1);
s4:=copy (s2,i+1,8);
s2:=s3+’,’+s4;
writeln (lotusfile,s2);
str (bb:15:8,s2);
while copy (s2,1,1)=’ ’ do Delete(s2,1,1);
b1:=pos (’.’,s2);
i:=b1;
s2:=copy (s2,1,i-1)+’,’+copy(s2,i+1,8);
writeln (lotusfile,s2);
close (lotusfile);
end;
textmode (lastmode);
end.
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Függelék 2 sz. melléklet

A QAP program Internet hálózaton fellelhető angol nyelvű kivonatos
összefoglalója
QAP 9903 EML-604
June, 1999
INTRODUCTION

This Quality Assessment Program (QAP) is designed to test the quality of the environmental
measurements being reported to the Department of Energy by its contractors. Since 1976, real
or synthetic environmental samples that have been prepared and thoroughly analyzed at the
Environmental Measurements Laboratory (EML) have been distributed at first quarterly and
then semi-annually to these contractors. Their results, which are returned to EML within 90
days, are compiled with EML's results and are reported back to the participating contractors
30 days later. A summary of the reported results is available to the participants 4 days after
the reporting deadline via the Internet at www.eml.doe.gov. This is the 56th report of this
program
RESULTS

The results from the analysis of QAP-L samples received on or before June 3, 1999 are listed
according to the TABLE OF CONTENTS. The data for the different kinds of samples are
given in the following units:
Air Filters Bq filter -1;Soil Bq kg -1;Tissue Bq kg -1; Vegetation Bq kg -1;Water Bq -1
The 'EML value' listed in the tables to which the contractors' results are compared is the mean
of replicate determinations for each nuclide. The EML uncertainty is the standard deviation of
the mean. All other uncertainties are as reported by the participants
The control limit concept was established from percentiles of historic data distributions
(1982-1992). The evaluation of this historic data and the development of the control limits are
presented in DOE report EML-564. The control limits for QAP-L were developed from
percentiles of data distributions for the years 1993-1999.
Participants' analytical performance is evaluated based on the historical analytical capabilities
for individual analyte/matrix pairs. The criteria for acceptable performance, "A", has been
chosen to between the 15 th and 85 th percentile of the cumulative normalized distribution,
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which can be viewed as the middle 70% of all historic measurements. The acceptable with
warning criteria, "W", is between the 5 th and 15 th percentile and between the 85 th and 95
th percentile. In other words, the middle 90% of all reported values are acceptable, while the
outer 5 th -15 th (10%) and 85 th -95 th percentiles (10%) are in the warning area. The not
acceptable criteria, "N", is established at less than the 5 th percentile and greater than the 95
th percentile, that is, the outer 10% of the historical data. These control limits are listed in the
Table of Control Limits

QAP 50 Control Limits* by Matrix

Matrix: SO
Nuclide

Lower Limit

Lower Middle

Upper Middle

Limit

Limit

Upper Limit

µg U

0,46

0,67

1,1

1,22

Bq U

0,42

0,61

1,16

1,39

238

U

0,44

0,69

1,1

1,42

234

U

0,47

0,7

1,11

1,3

QAP 51 Control Limits* by Matrix

Matrix: SO
Nuclide
239

Pu

Lower Limit

Lower Middle

Upper Middle

Limit

Limit

0,89

1,24

0,69

Units for matrices: Soil: SO= Bq/Kg

Upper Limit
1,74

Values for elemental uranium in µg/g
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QAP 50 Control Limits* by Matrix

Matrix: WA
Nuclide

Lower Limit

Lower Middle

Upper Middle

Limit

Limit

Upper Limit

µg U

0,8

0,9

1,18

1,34

Bq U

0,67

0,9

1,26

1,42

238

U

0,8

0,9

1,17

1,26

234

U

0,8

0,9

1,22

1,40

QAP 49 Control Limits* by Matrix

Matrix: WA
Nuclide
239

Lower Limit

Pu

Lower Middle

Upper Middle

Limit

Limit

0,9

1,15

0,8

Units for matrices: Water: WA= Bq/l

Upper Limit
1,39

Values for elemental uranium in µg/ml

The following are recommended performance criteria for analisis of environmental levels of
analytes:
Acceptable:

Lower Middle Limit <A< Upper Middle Limit

Acceptable with Warning:

Lower Limit <W< Lower Middle Limit or
Upper Middle Limit <W< Upper Limit

Not Acceptable

N < Lower Limit or N > Upper Limit

* Control limits are established from historical QAP data and
reported as: the ratio of Reported Value vs. EML Value
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Függelék 3 sz. melléklet

Participating Laboratories in EML QAP- 50
Laboratories Reporting Data
Code Laboratory Name

AF

Air Force Analytical Lab, Brooks AFB

AG

Paragon Analytics, Inc, Fort Collins, CO

AL

Ames Laboratory, Ames, IA

AM

American Radiation Services, Inc., Baton Rouge

AN

Argonne National Laboratory

AP

Aberdeen Proving Ground, Aberdeen, MD

AR

Accu-Labs Research Inc., Golden, CO

AS

USACHPPM , Aberdeen Proving Ground, MD

AT

ATL International inc., Germantown, MD

AU

ORISE RSAT/ESSAP, Oak Ridge

AW

Argonne West National Lab

BA

Bettis Atomic Power Lab, West Mifflin, PA

BC

BWX Technologies, Inc, Naval Nuclear Fuel Division, Lynchburg, VA

BE

RUST Geotech, Grand Junction, CO

BL

Barringer Laboratories Inc., Golden, CO

BM

Battelle Memorial Institute, Columbus, OH

BN

Brookhaven National Laboratory, Upton, NY

BP

Battelle Pacific Northwest National Laboratory

BQ

Becquerel Laboratories Inc., Mississauga, Ontario, Canada

BU

Autoridad Regulatoria, Buenos Aires, Argentina

BX

B&W Nuclear Envir. Services, Lynchburg, VA

CA

Atomic Energy Control Board, Ottawa, Canada

CB

Radiation Protection Bureau, Ontario, Canada

CD

Gentilly-2 Nuclear Power Plant, Quebec Canada

CF

Freshwater Institute Radiochemistry Winnipeg, Manitoba, Canada

CH

California State Dept. Health Serv.,Sanitation & Radiation Laboratory
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CL

Core Laboratories, Casper, WY

CM

Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago

CN

China Institute for Radiation Protection

CO

Bedford Institute of Oceanography, Dartmouth. Nova Scotia, Canada

CR

Laboratorio de Fisica Nuclear Aplicada, Costa Rica

CS

Boeing North American, Canoga Park, CA

CW Carlsbad Environmental Monitoring Research Center, NM
DC

Datachem Laboratories, Salt Lake City

DH

Duke Engineering Services Hanford

EC

Envirocare of Utah

EG

LMITCO/INEL, Scoville

EL

Energy Laboratories, Inc., Casper, WY

EM 3M, Empore Disks, St. Paul, MN
EP

US EPA, Las Vegas

FG

FGL Environmental, Santa Paula, CA

FL

Florida Dept of Health & Rehab. Serv., Orlando

FM

Florida Mobile Emergency Radiological Laboratory, Orlando

FN

Fermi Lab, Batavia, IL

FS

Florida State University, Tallahassee

GA

Lockheed Martin, Pikton, OH

GC

Georgia Power Company Environmental Lab

GE

Environmental Physics, Inc., Charleston, SC

GP

GPU Nuclear, Inc., Harrisburg, PA

GT

Georgia Institute of Technology

HC

Lawrence Livermore Laboratory, California

HO

Rontgen Technische Dienst bv, The Netherlands

HT

Technical University, Budapest, Hungary

HU Water Resources Research Centre (VITUKI), Hungary
ID

Institute of Radiation Protection and Dosimetry, IRD/ CNEN, Brazil

IE

Severn Trent Laboratories, Whippany, NJ

IL

ISU Environmental Monitoring Program, Pocatello, ID

IN

Lockheed Martin Idaho Technical Corp., Analytical Laboratory

IS Quanterra- St. Louis

144

IT

Quanterra- Richland Laboratory

JE

Jacobs Engineering, Oak Ridge, TN

JL Jefferson Lab, Newport News, VA
KA

Knolls Atomic Power Lab, Schenectady

KO

Korea Institute of Nuclear Safety

LA

Los Alamos National Laboratory, NM

LB

Lawrence Berkeley Lab UCB

LL

LLNL Chemistry and Material Science/Environmental

LN

Los Alamos National Lab, ES&H

LV

UNLV, Dept of Health Physics

LW Lawrence Livermore National Lab, Waste
MA ORNL Health Sciences Research Div.
ME

Radiation Control Program, Jamaica Plain, MA

MH Maine Health & Environmental Testing Laboratory
ML

Babcock & Wilcox of Ohio, Mound, Miamisburg, Ohio

MS

Manufacturing Sciences Corporation, Oak Ridge

NA

US EPA NAREL, Montgomery, AL

NF

Nuclear Fueld Services, Erwin, TN

NJ

NJ Department of Health and Senior Services

NL

Fluor Daniel Fernald, Inc., Ohio

NM

Environmental Evaluation Group, Carlsbad, NM

NP

JAF Environmental Laboratory, New York Power Authority

NQ

New Mexico Department of Health, Albuquerque

NR

Naval Reactors Facility Chemistry, Scoville, ID

NS

State Lab of Public Health, North Carolina

OB OBG Laboratories, East Syracuse, NY
OC Radiation Protection Service Laboratory, Ontario, Canada
OD ORNL, Radiobioassay Lab
OK Southwest Laboratory of Oklahoma
OL

ORNL Environmental Sciences Div.

OS

Oregon Health Division Radiation Controls Section, Portland

OT

ORNL Radioactive Material Analysis Lab

OU

Outreach Laboratory, Broken Arrow, OK
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PA

Mason & Hanger-Silas Mason Co., Inc., Battelle Pantex, Amarillo, TX

PK

Pakistan Institute of Nuclear Science & Technology

PO

Institute of Oceanology PAN, Poland

PR

Princeton Plasma Physics Lab

RA

V. G. Khlopin Radium Institute, St. Petersburg, Russia

RC

US NRC Region I Laboratory, PA

RE

Bechtel Nevada, Mercury, NV

RG Thermo Nutech Rocky Flats Plant, Golden
RI

Waste Management Services of Hanford, Inc., 222S Lab

RK

Rock Island Arsenal, Illinois

RL

Bechtel Hanford-Radiological Counting Facility

SA

Sandia Labs Radioactive Sample Diag. Prog., NM

SB

SC Dept. of Health and Environment Control Radiological Lab

SE

Defence Research Establishment of Sweden (FOA)

SK

Savannah River Plant

SL

Stanford Linear Accelerator Center

SN

Sanford Cohen Associates, Inc., Montgomery, AL

SR

Savannah River Environmental Laboratory

ST

SC DHEC, Aiken, South Carolina

SW Southwest Research Institute, San Antonio, TX
TE

Teledyne Isotopes Midwest Lab, Northbrook, IL

TI

Teledyne Brown Engineering Environmental Services, Westwood, NJ

TM Thermo Nutech Albuquerque Lab, NM
TN Thermo NuTech, Richmond, CA
TO Thermo NUtech Oak Ridge Laboratory
TP

Taiwan Power Company, Taipei, Taiwan

TQ

Institute of Nuclear Energy Research, Taiwan

TR

University of Istanbul, Turkey

TT

Tracer Technologies International, Inc., Cleveland

TW Taiwan Radiation Monitoring Center
TX

Texas Dept. of Health/Laboratories, Austin

UC

Lockheed Martin, Paducah, KY

UP

Lockheed Martin Energy Systems, Y-12 Plant, Oak Ridge
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UY Lockheed Martin Energy Systems, Y-12 Plant, Oak Ridge
WA Environmental Radiation Lab, Off. of Public Health Labs. Seattle
WC Waste Management Federal Services of Hanford
WE Westinghouse Electric Corp., Madison, PA
WI

WIPP Site, Westinghouse Electric Corp.

WN State Health Radiation Protection Section, Madison, WI
WO Wisconsin State Lab of Hygiene
WS Weldon Springs Site, St Charles, MO
WT Waste Stream Technology, Buffalo, NY
WV West Valley Nuclear Services Co, Inc, NY
XZ

Pacific Northwest National Laboratory

YA

Duke Engineering & Sciences Environmental Lab, Westboro, MA

YP

US Army Proving Ground, Yuma, AZ

AC

Analytical Chemistry LAboratory, Argonne National Lab

Total Reporting Labs: 139
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