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Radioaktív hulladék
„további felhasználásra már nem kerülő olyan 

radioaktív anyag, amely sugárvédelmi 
jellemzők alapján nem kezelhető közönséges 
hulladékként.” /Atomenergia törvény, 1996. 
CXVI törvény az atomenergiáról/



Radioaktív hulladékok 
csoportosítása

sokféle, nemzetközi gyakorlat nem egységes
Halmazállapot szerint: szilárd, folyékony és 
tűzveszélyes/nem tűzveszélyes, légnemű
Hőfejlődés szerint: kis-közepes aktivitású (hőfejlődés 
elhanyagolható), nagy aktivitású (hőtermelést 
figyelembe kell venni: >2 kW/m3)
    Az Európai Bizottság (a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökséggel   
   ellentétben) nem veszi figyelembe a hőfejlődés 
mértékét, hanem   
    az alkalmazott tárolóval együtt vizsgálja hatásait.
Aktivitáskoncentráció szerint: kis-(< 5*105 kBq/kg ), 
közepes-(5*105-5*108 kBq/kg),nagy aktivitású (> 5*108 
kBq/kg)
Radionuklidok felezési ideje  szerint : rövid, 
közepes és hosszú élettartamú



Hol keletkezik nagy 
aktivitású radioaktív 

hulladék?

Nukleáris energiatermelés 
során, kutatóreaktorok esetén

Paksi AtomerőműBME oktatóreaktor



Nagyaktivitású radioaktív 
hulladék keletkezése

Maghasadások következtében a fűtőelem 
elhasználódik, kiég

Hasadóanyag tartalma lecsökken, felszaporodnak 
benne különböző bomlási termékek illetve 
transzurán magok.

Ilyenkor ki kell cserélni a kiégett fűtőelemeket
Nagy aktivitású radioaktív hulladék keletkezik, 

mely eltérő összetételben tartalmaz izotópokat: 
uránizotópokat (96%), plutóniumot (1%), hasadási 
termékeket (2,9%):  90Sr, 106Ru, 134Cs,137Cs, egyéb 
aktinidákat (0,1%) : Np, Am

EU országaiban évente átlagosan 150 m3/év



Mentességi szintnek nevezzük az egyes  

radionuklidokra meghatározott azon aktivitás 

illetve aktivitáskoncentráció értékeket, amely 

alatt úgy tekintjük, hogy a hulladék már nem 

jelent veszélyt környezetére nézve. A mentességi 

szintek megállapítására nincs általános szabály, 

rendszerint külön táblázatokban adják meg az 

értékeket, izotóponként, aktivitásban és 

aktivitás-koncentrációban is.



Nagy aktivitású radioaktív 
hulladék kezelése

Figyelembe veszik: halmazállapotot, hőfejlődést, 
aktivitáskoncentrációt, radionuklidok felezési 
idejét

nem csupán a feldolgozásból és a végleges 
elhelyezésből áll, a folyamat részét képezi a 
hulladék összegyűjtése, előzetes minősítése, 
átmeneti tárolása, szállítása, feldolgozása és 
végleges elhelyezése

kezelést meg kell előzzön a törekvés, hogy a 
hulladékok mennyiségét a lehető 
legalacsonyabbra szorítsák

hulladék térfogatának csökkentése, 
összetételének megváltoztatása

Kondícionálási műveletekkel (cementbe, 
bitumenbe ágyazás) szállításra alkalmas 
hulladékcsomagokat hoznak létre



Hulladékelhelyezés és az 
üzemanyagciklus kapcsolata 

I.
Nyílt üzemanyagciklus: a kiégett fűtőelemet 

átalakítás nélkül geológiai tárolóban helyezik el
Zárt (vagy hagyományos) üzemanyagciklus: 

hulladék későbbi felhasználásra alkalmas részeit 
kinyerik, s a feldolgozás után visszamaradt 
hulladékot helyezik el geológiai tárolóban.

Továbbfejlesztett, zárt üzemanyagciklus: a kiégett 
fűtőanyag erre alkalmas izotópjait kinyerik, majd 
a hulladékot szétválogatják és nagy felezési 
idejűeket kis felezési idejűvé alakítják és 
elhelyezik geológiai tárolókban.

Késleltetés stratégiája: a képződött hulladékot 
nem helyezi végleges tárolóba, csupán ideiglenes 
tárolásra szolgáló helyre. 



Hulladékelhelyezés és az 
üzemanyagciklus kapcsolata 

II.



Hulladékelhelyezés és az 
üzemanyagciklus kapcsolata 

II.
Nyílt ciklus: USA, Kanada, Spanyolország
Zárt ciklus: Németország, Nagy-Britannia, 

India, Japán
Számos ország, köztük Magyarország még 

nem foglalt állástideiglenes tárolás



Hulladék mennyiségének 
csökkentése – 

újrafeldolgozás 
fűtőelemben maradt hasadóanyagok 

kinyerése : 241Pu, 239Pu, 235U
5 évet pihent fűtőelemeket feldarabolják és 

feloldják salétromsavban
tribulózfoszfát extraháló szert adnak 

kerozinban oldva
TBP molekulák magunkhoz kötik az urán és 

plutónium atommagokat
több, bonyolult lépésen keresztül választják ki 

az uránt, amiből készül a fűtőelem, UO2 (urán-
oxid) és PuO2 (plutónium-oxid) formájában



Újrafeldolgozás során 
visszamaradt hulladék

elő kell készíteni a végleges 
tárolásra

vitrifikációval, üvegesítéssel : 
maradékot kiizzítják és a hamut 
szilíciummal ill. egyéb oxidokkal 
keverik össze, ezek a hevítés során 
üveggé alakulnak és magukba zárják 
a hulladékot.

üveg előnyös, mert jó hőálló 
tulajdonságú és vízban nem oldódik



Hulladék mennyiségének 
csökkentése – hosszú felezési idejű 

izotópok átalakítása

hosszú felezési idejű izotópok átalakítása 
stabil vagy kisebb felezési idejű izotópokká 
reaktorban vagy részecskegyorsítóban

Célja más izotópok előállítása járulékos 
haszonnal, például villamosenergia-
termeléssel

újrafeldolgozást követően végezhető, így 
azokban az országokban, melyek elvetették a 
hulladék újrafeldolgozásának lehetőségét, 
nem lehetséges



Átmeneti tárolás I.

Nélkülözhetetlen
Hasadáskor keletkező transzurán magok 

az erőműből kikerülve is aktívak, hűteni 
kell őket

Átmeneti tárolás során csökken a 
hőtermelés,aktivitás, így könnyebb a 
kezelés,elhelyezés

Szükséges: monitorozás, karbantartás



Átmeneti tárolás II.

Lehet a reaktor közelében (KKÁT-Kiégett 
Kazetták Átmeneti Tárolója), vagy attól távol

száraz (konténeres, inert levegővel hűtik) 
nedves tárolás( a fűtőelemeket vízzel teli 
medencébe helyezik)

Legelterjedtebbek a fémkonténerek
Többcélú konténer: szállítás + tárolás
Kamrás tárolás: vasbeton épület (Mo-on is) 



Kiégett Kazetták Átmeneti 
Tárolója I.

Oroszország már nem veszi vissza a 
hulladékot

1995: építési engedély, 1997: üzembe 
helyezés

1997 végéig 45 fűtőelem került ide, 3-szor 
bővítették (korábban 1800,aztán 4950, most 
7200 db fűtőelem a kapacitása)

Itt helyezik el Paks évenkénti 4 t nagy 
aktivitású hulladékát

Száraz tárolás, vasbeton kamrák ( benne450 
cső), hűtés huzattal+tárolócsövek között víz 
áramlik





Geológiai tárolás I.

Újrafeldolgozás és az izotópátalakítás 
gyerekcipőben jártárolás nem váltható ki

A korábban különösebb védelem nélkül, 
tárolóedényben, pl.: hordóban helyezték el a 
hulladékokat (nem elfogadható)

Izolálni kell a hulladékot a környezetétől: 
csomagolás, műszaki védelem (falak, 
vízelvezetés), geológiai helyszín alkalmassága 



Geológiai tárolás II.
Cél: addig biztosítani a hulladék elzártságát, 

amíg izotóp koncentrációja, veszélyes 
sugárzása elfogadható szintre nem csökken

Alkalmas kőzetek: só, bazalt, gránit, vulkáni 
tufa

Földtani (stabil terület), vízrajzi (mérsékelten 
legyen jelen talajvíz-áramlás és hosszú időbe 
teljen, míg a víz a felszínre  jut) szempontok



Bodai Aleurolit Formáció 
I.

Nyugat Mecsekben 
1994: az uránbányából induló felderítő alagút 

eléri az agyagkő formációt
1995-1998: kőzettest jellemzése (bányabezárásig)
700-1000m vastag aleurolit réteg extrém 

klimatikus viszonyok és geokémiai körülmények 
között rakódott le (150-200°C, 120-150 Mpa)

jól konszolidált, stabil, porozitása és a hidraulikus 
vezetőképessége alacsony 

Összetétele: illit(25-40%), klorit 5-15%, szmektit 
és klorit-szmektit kevert réteget is detektáltak



Bodai Aleurolit Formáció II.-
tervek

2000-ben új projekt, országban 32 alkalmas 
formáció

2004-ben újraindul a bodai kutatás
kellő mélységben kiépített aknarendszer 

összehangolva a felszíni épületekkel 
(összekötő: 2 központi és 1 átlósan futó 
vertikális akna)

Kialakítás fúrással, tárolás fúrt lyukakban 
elhelyezett  hordókban

Puffer: hordók közötti tiszta, nagy nyomáson 
tömörített bentonit (vízzel érintkezve 
megduzzad)



Bodai Aleurolit Formáció 
III.

a járatok rendszert fognak alkotni, szabályos 
háló alakzatban lesznek elrendezve, alattuk 
levegőztető-, és ventillációs járatokkal, felül az 
elhasznált levegőt kivezető járatokkal.

központi szerviz terület, szállításhoz 
szükséges járatok, dolgozók számára 
szükséges járatok

42 db akna, egyenként 24 db hordó
becslések szerint 1 év alatt 2 járat telne be



2009-2012 A földalatti kutatólaboratórium konstrukciójának kezdete.

A kutatás/felderítés programjának kidolgozása.

2013-2032 A kutatólaboratórium konstrukciójának kidolgozása.

A kutatás kivitelezése.

A biztonsági értékelések elkészítése.

2033-2046 A tároló építése.

2047-2069 A tároló működésének első fázisa.

A hulladékok átszállítása az KKÁT-ból a tárolóba.

2070-2094 A tároló működése.

2093-2094 A tároló kapacitásának kibővítése a leszerelt erőmű nagy aktivitású 

hulladékainak elhelyezésére.

2095-2104 A tároló üzemelésének második fázisa.

A Paksi Atomerőmű leszereléséből keletkező hulladék tárolóba szállítása 

és elhelyezése.

2105-2108 A raktár lezárása.



Összefoglalás

Atomenergia fontos szerepet kap a villamos E 
termelésben

Keletkező nagy aktivitású radioaktív 
hulladékok elhelyezése még nem megoldott

Biztonságos elhelyezés szükséges rengeteg 
emberöltőnyi időre

Mélygeológiai tárolás jó megoldás lehet
Elhelyezés rengeteg kutatást igényel



Források

Atomenergia törvény, 1996. CXVI törvény az 
atomenergiáról

Vaskor Dóra: A nagy aktivitású radioaktív 
hulladékok elhelyezésének vizsgálata 
környezeti szempontból - szakdolgozat

http://www.nirs.org/factsheets/hlwfcst.htm
http://www.atomeromu.hu
http://www.rhk.hu

http://www.nirs.org/factsheets/hlwfcst.htm
http://www.nirs.org/factsheets/hlwfcst.htm
http://www.atomeromu.hu/
http://www.rhk.hu/
http://www.rhk.hu/
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