
Vaskor Dóra
Környezettan alapszakos hallgató

Témavezető: Kiss Ádám
egyetemi tanár



Háttérsugárzás
� Természet része
� Nagyrészt természetes 

eredetű (radon, 
kozmikus, Föld, 
táplálék)táplálék)

� Mesterséges (leginkább 
orvosi alkalmazások, 
ipar, nukleáris energia 
0,01%)

� Éves háttér: 3 mSv



A nagy aktivitású radioaktív 
hulladék fogalma
„további felhasználásra már nem kerülő olyan 

radioaktív anyag, amely sugárvédelmi jellemzők 
alapján nem kezelhető közönséges hulladékként.” 
(Atomenergia Törvény ‘96)(Atomenergia Törvény ‘96)

Nagy aktivitású meghaladja a kis és közepes szintet 
(hőtermelés: 2 kW/m3; felezési idő: 30 év )

Erőmű esetében ez a kiégett fűtőelemeket jelenti 
(alapvetően nem számítanának hulladéknak)

NAÜ- ajánlásokat tesz



Radioaktív hulladékok osztályozása
NAÜ rendszere: 
Az izotópok felezési idejét (élettartamát) és ezzel együtt 

hőtermelésüket veszi alapul.
� Mentességi szint: ez alatt a hulladék nem minősül � Mentességi szint: ez alatt a hulladék nem minősül 

radioaktívnak.
� Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék:
Rövid életű~: hőtermelése 2 kW/m3 alatti.
Hosszú életű: meghaladja ezt.
� Nagy aktivitású: Minden előző szintet meghalad, nagy 

hőtermelés és hosszú felezési idejű izotópok jelenléte.



A hulladék felezési idő összetétele
� 30 évnél kisebb felezési idő: hasadványok (90Sr, 106Ru, 

134Cs, 137Cs)- jelentős hőtermelés, rövid időtartam.

� Ennél nagyobb: transzuránok (Am, Cm)- hosszú 
felezési idők.felezési idők.

� Utóbbiak miatt kell különleges figyelmet fordítani a 
nagy aktivitású hulladékra.



Kiégett fűtőelem izotópjai
� 96 %: uránizotópok

� 2,9 %: hasadási termékek

� 1 %: plutónium

0,1 %: egyéb aktinidák � 0,1 %: egyéb aktinidák 

Utóbbiakat szokás a 238Pu-mal együtt „hulladék 
aktinidának” nevezni, mert nagyon radiotoxikusak és 
hosszú a felezési idejük, felhasználásuk pedig még 
nem megoldott.



Hulladékmennyiségek
� A nagy aktivitású hulladékok keletkezése minden más 

hulladéktól eltérő, kezelésük is speciális eljárásokat 
igényel.

� EU-ban évente képződő hulladékmennyiségek:� EU-ban évente képződő hulladékmennyiségek:

Hulladék típusa Éves mennyisége (m3)

Ipari hulladék 2 milliárd

Toxikus hulladék 35 millió

Radioaktív hulladék 50 000

Nagy aktivitású r. h. 150



Források Magyarországon
� Paksi Atomerőmű

Magyarország egyetlen kereskedelmi célra termelő 
atomerőműve.

A hazai igény 40%-át biztosítja, ez 2000 MW éves A hazai igény 40%-át biztosítja, ez 2000 MW éves 
teljesítmény.

4 db VVR-440 típusú reaktor.

Évente 400 db kiégett fűtőelem-kazetta képződik, ez ~ 4t 
nehézfémnek felel meg (ingadozás).

� KFKI Atomenergia Kutatóintézet

Jelenleg 660 db köteget tárolnak, tervezett üzemidő: 2023.

� BME



Hazai hulladékkategóriák
� Mentességi szint

� Kis és közepes aktivitású hulladék

Szintén lehet rövid és hosszú életű. Rövid életűre 
vonatkozóan a felezési idő<30 év.vonatkozóan a felezési idő<30 év.

Az aktivitás max. 4000 Bq egy hulladékcsomagra, a teljes 
mennyiségre átlagolva max. 400 Bq.

� Nagy aktivitású: Hőtermelését a kezelés és elhelyezés 
során figyelembe kell venni, az előbbi határértékeket 
meghaladja.



Ciklusok, kezelés

� Nyílt: Előkészítés után 
közvetlen lerakás (USA, 
Kanada)

� Zárt: a még használható 
hasadó anyagok (Pu, U) 
kinyerése, majd lerakás 
(Anglia, Japán, Németország)(Anglia, Japán, Németország)

� Továbbfejlesztett zárt: a 
kinyerést követően a 
megmaradt hosszú felezési 
idejű izotópok átalakítása rövid 
felezési idejűvé, ill. stabillá.

� Kezelés: Nem csak a lerakás, 
hanem az összegyűjtés, kezelés, 
szállítás, átmeneti tárolás is.



Újrafeldolgozás, izotópok 
átalakítása
� Újrafeldolgozás: A még felhasználható 

hasadóanyag kinyerése (241Pu, 239Pu, 
235U)

5 év pihenés, majd HNO3 + TPB 
(tribulózfoszfát) extraháló szer+ 
keverés.

A szerves fázis magához köti az U, PuA szerves fázis magához köti az U, Pu
izotópokat. Keverés után a másik, 
nehezebb fázistól elkülönül.

Elválasztás, majd több lépésen keresztül 
UO2 és PuO2.

A visszamaradt anyagot kiizzítják, a 
hamuhoz szilícium+oxidok+magas 
T�üvegesedés.

Üveg: Kedvező tulajdonságok .
� Transzmutáció: Töltött 

részecskékkel/neutronokkal rövid 
felezési idejű vagy stabil magok 
képzése. Nem önálló megoldás.



Geológiai elhelyezés
� Korábban: földmedrű lerakás.

� Új elképzelések: mélygeológiai tároló. 

Cél több gát (természetes, műszaki) által biztosított 
elzárás a bioszférától.elzárás a bioszférától.

Feltételei:

� Stabil kőzet

� Vízmozgás korlátozott, hosszú felszínre jutási idő.

Vulkáni tufa, só (Németország), gránit (Svédország).



Finnország és a radioaktív 
hulladékok
� 1977 óta kereskedelmi jellegű 

felhasználás

� 2 atomerőmű (Olkiluoto és Loviisa) 

Azóta egy újabb építése és 2 tervben+ 1 
kutatóreaktor.kutatóreaktor.

� Geológiai tárolás kivitelezője: Posiva Oy.

� A tervezett tároló helyszíne: Olkiluoto. 

� Kőzetminősítő létesítmény: ONKALO.

� Grafit-öntött vas belső konténer, kívül 
réz. Ezek 7,5 m mély, 1,5 m átmérőjű 
furatokban, körülöttük bentonit.

� Járatok visszatöltése: gránit, bentonit, 
zúzott gránit.

� Építés: több fázisban.



KKÁT
� A reaktorból való kikerülés után további hőtermelés-> 

ideiglenes tároló szükséges.

� Lehet: száraz (inert gázzal töltött hordós) és nedves (vízzel teli 
medencében történő).

� Reaktor közelében (Magyarország), attól messzebb.

� 1993: Oroszország nem veszi vissza többé a hulladékot. � 1993: Oroszország nem veszi vissza többé a hulladékot. 
Megfelelő tárolót kellett keresni�1995 KKÁT építési engedély 
kiadása.

� Jelenleg 7200 db kazetta befogására alkalmas.

� Jellemzői: felszíni, moduláris rendszerű, száraz tároló.

Kazetták acélcsőben, körülöttük inert levegő. A csövek vasbeton 
kamrákban. 1 kamra kapacitása 450 db cső. 

� A képződő hőt természetes huzattal távolítják el.

� 1 kazetta 5 év.



Magyar mélygeológiai tároló
� Finn tervhez hasonló tokozás és elhelyezés.

� Alkalmasnak vélt terület: BAF, bodai aleurolit.

� Kutatás több évig szünetelt, 2002-től ismét új 
lendületet kapott� kőzetvizsgálatok.

� A 700, 1000 m vastag aleurolit réteg extrémA 700, 1000 m vastag aleurolit réteg extrém
klimatikus viszonyok és geokémiai
körülmények között rakódott le. Az üledékek
diagenezise magas hőmérsékleten (~150-
200°), nagy nyomáson (120-150 MPa)
játszódott le �Jól konszolidált, stabil
tulajdonságok bodai aleurolitnak.

� Porozitása és a hidraulikus vezetőképessége
alacsony: 0,6-1,4 %; 10-15 m/s. Az ásványi
összetétel tesztelése alapján a domináns
agyagásvány az illit(25-40%), a klorit-tartalom
5-15%, szmektit és klorit-szmektit.



Környezetvédelmi kérdések
� Egyetlen jelenlegi lehetőség nem tekinthető tökéletesnek.

� Az atomenergiáról alkotott vélemény nem egységes, 
általában ellenérzések.

� Az elhelyezés nagyon hosszú távú (ezer év)�a Az elhelyezés nagyon hosszú távú (ezer év) a 
változásokat nem lehet előre jelezni. 

� Nem minden szempontból tekinthető természetkímélő 
módszernek.

� Az energiaigény kielégítését lehetővé teszi.

� Az eddig képződött hulladékot is el kell helyezni, nem 
csak a jövő problémája.



Köszönöm a figyelmet!


