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Bevezetés
A nukleáris alapon történő villamos energiatermelés elkerülhetetlen melléktermékei a
radioaktív hulladékok, amelyek kezeléséről, átmeneti és végleges tárolásáról úgy kell
gondoskodni, hogy ezek az anyagok a környezettől oly mértékben legyenek elszigetelve,
hogy 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, ezért ismerni kell a tárolt hulladék izotópösszetételét, valamint az egyes radionuklidok aktivitás-koncentrációját. A meghatározás
alapfeltétele a megbízható, kellő érzékenységű és jó reprodukálhatóságot biztosító analitikai
és mérési módszerek alkalmazása.

A Ph.D. értekezés témája
Új analitikai eljárás kidolgozása a PA Rt. 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 alfa-spektrometriás radioanalitikai módszerrel történő
vizsgálatára.
A téma aktualitásának szempontjai
•

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 reaktor-specifikus
minta-mátrixszal rendelkeznek, így az egyes reaktortípusok eltérő sajátosságai miatt az
alfa-sugárzó radioizotópok mérésére eltérő analitikai eljárások szükségesek.
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A probléma megfogalmazása
Az atomerőművi eredetű alfa-bomló izotópok az urán izotópjaiból, azok aktiválási és bomlási
termékeiből állnak. Uránbázisú fűtőelemek alkalmazása esetében a hulladékba kerülő alfasugárzó 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.
Kutatási munkám során a kitűzött analitikai 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(hulladék vizekben
238

U esetén 0,5-1,0µg/l) más esetben a mátrixkörnyezet (ioncserélő gyanta, iszap) elkerül-

hetetlenné teszi a nagymértékű dúsítást, illetve a bonyolult kémiai szeparáció használatát,
tehát az alkalmazandó analitikai 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 minta-előkészítési módszertől nagymértékben függ. A transzurán analízis másik sarkalatos pontja az energiaszelektív alfaspektrometriás mérésre vékonyrétegű preparátum elkészítése. A preparátumkészítés nehéz
feladatát az jelenti, hogy az előzetesen feldúsított kis mennyiségű mintát egyenletes
rétegvastagságban, jól tapadó formában, az α-sugárzás áthatolóképességére nézve, végtelen
vékony rétegben kell felvinni a mintatartó lemezre. A felvitt anyagmennyiséget a mintafelület
nagyságára és a rétegvastagságra tett szigorú követelmények behatárolják. A mintában nem
léphet fel számottevő önelnyelődés, ezért a mérendő minta vastagsága csak néhány µm lehet.
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.
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A kutatómunka során elért eredmények összefoglalása
Új analitikai 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 vizek, urán (238U,

235

U,

234

U) és transzurán (239+240Pu,

244

Cm,)

tartalmának alfa-spektrometriás meghatározására.
A kidolgozott kémiai elválasztások és analitikai 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 nemzetközi kontrolmérésben, ahol 139 laboratórium 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 koncent-

rációját, valamint azok aktivitás-koncentráció értékeit határoztam meg a dolgozatban ismertetett analitikai módszerek alkalmazásával.
A minősítés eredményei azt mutatják, hogy az általam kifejlesztett eljárásokkal kapott
analitikai adatok pontossága a QAP program szigorú követelményeinek megfelelve, elérik a
nemzetközi színvonalat.
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A QAP program minősítési eredményeinek táblázatos összefoglalása.

QAP talajminták mérési, és az EML értékelési adatai

Minta
megnevezése
(száma)

Analizált
radionuklid

Elküldött
mérési érték

Elküldött mérési
érték
becsült hibája

EML
mérési érték

EML
mérési érték
becsült hibája

EML
értékelés

QAP-50
(9903SOHT)
QAP-50
(9903SOHT)
QAP-50
(9903SOHT)
QAP-50
(9903SOHT)
QAP-51
(9909SOHT)

U kémiai
koncentráció
U aktivitáskoncentráció
238
U

12,0
(µg/g)
293,2
(Bq/Kg)
148,0
(Bq/Kg)
145,0
(Bq/Kg)
2,34
Bq/Kg)

±1,0

11,8
(µg/g)
291,0
(Bq/Kg)
145,0
(Bq/Kg)
140,67
(Bq/Kg)
3,2
(Bq/Kg)

±0,3

A

±3,0

A

±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

234

U

239

Pu

±21,0
±10,0
±10,0
±0,2

QAP vízminták mérési, és az EML értékelési adatai
Minta
megnevezése
(száma)
QAP-50
(9903WAHT)
QAP-50
(9903WAHT)
QAP-50
(9903WAHT)
QAP-50
(9903WAHT)
QAP-49
(9809WAHT)

Analizált
radionuklid

Elküldött
mérési érték

U kémiai
koncentráció
U aktivitáskoncentráció

0,0191
(µg/ml)
0,47
(Bq/L)

238

0,236
(Bq/L)
0,225
(Bq/L)
1,1
Bq/L)

U

234

U

239

Pu

Elküldött mérési
érték
becsült hibája
±0,002
±0,05
±0,02
±0,020
±0,15

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

A
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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
reaktor-specifikus elválasztási eljárást, én dolgoztam ki először a paksi atomerőmű
közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladékát alkotó iszapminták urán és plutónium
tartalmának 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 roncsoló berendezés
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.
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Az α-spektrumanalízis és hulladékminősítés alkalmazástechnikai kérdéseinek új
elemei
•

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

•

A PA Rt. radioaktív hulladékaiban, a disszertációban ismertetett analitikai módszerekkel
meghatározott urán és transzurán aktivitás-koncentrációk mérési adataiból scaling-faktor
és korrelációs analízisszámítást 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 legmegbízhatóbb eljárás az alfa-spektrometria.

Gyakorlati alkalmazás
•

A kidolgozott új analitikai módszerekkel rendszeresen mérjük a paksi atomerőmű
folyékony radioaktív hulladékai, a kibocsátási vizek, valamint az erőművet övező biztonsági és ellenőrző fúrt kutak urán és transzurán radionuklid tartalmát.

•

A kifejlesztett módszereket és azok hazai méréstechnikai tapasztalatait felhasználva,
folyamatosan részt veszünk a szlovák atomerőművek radioaktív hulladékminősítését
szolgáló kutatási és fejlesztési munkáiban.
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