
Zagyvai Péter Kókai Zsőfia Hőzer Zoltán Breitner Dániel
Fábián Margit Török Szabina Börcsök Endre

A N[UKLEÁnrs v znMANYAGc IKLU S
RADIOAKTÍV HULLAoÉret

Egyetemi jegyzet

Magyar Tudományos Akadémia
Energiafudományi Kutatókö zpont



trcZ lsedepng
1uodzg1ol€ln) rÁuguopn1e tEreug
BItu9p€{V s oÁueuropn1 reÁ8up1

pz1r?e| rure1eÁ8g

IYXq(IVTTíIH AIJxYoIoYu
S ílTyI J9YÁNIYHI gZ n S IuYfl TxílNI Y

arpug >lgsrrgg - Blurqezs {ArAJ - l[Ere6 uglqgg - IolugCI reutrerg

ugllloz rczoH_ Eagsz IB{9) - Jet9d rct,íBe7



Lv lB)plouoJtneu sJoÁE s9I9^p{Y

9v l?)PÍouoJ]neu sDlluuel s9I9^p{Y

9v {e{?tuJel sgIcg^IDI€ u€Jttzsu?Jl 59 ugJn .e.s.v

9v {e{?ulJel Is9p€s€q qpÁ8g

9v lunlcuoJ}s gze{lelá{ u?qs9pusuq V
sv ulnÍZec gze{lele{ u?qs9p€s€t{ Y
vv {op9|olpal9za1tele{ uzqsgp€s€q V
tv 1ozg8seureu gze{tole{ ueqs9p€s€qV

ev {e{9uJel ts9p€sBH .I.s.v

W IDI9p€IInq lluez$ rJtugJoluolP- zY.g,v

w {9uelq€l.uelo9t1}c.7.'
6E . esgl}STrp ct?u9rn'tv

LE esgzoSlopteJ crgugrn'Z'V

s' s9l|al r1urzsÁ196 .Z.rv

gE sglleJ rurzslry 'f yV

Vt pzsg(rqqugrnzy.fy

€E es9za{pp{ {o{9pu[nq ^p{BoIpvJ .Ílurqzs lgqsilarureppreuo sFgapInNI .'

Zt 19u9Ee1e{ Il€[Jo{B,(E tqqgnoJ .'.€.€

I E s9lzsoleJ IluIJoZs alepl Is9ZeIeJ sueuoduroTÍ9p€Ilnq V 
.t.€.€

6e IrueZs Áu9uze41e^9.{slz9p 9,pqlepueJ Zolfio{9pBllnq B sg1so1.rodosJ.Z.e.t

8e turJezs osgzoryale{ {o{gpollnq B sgllsouodos3 'l'E'E

8Z 19u9Ee1e{ s? )tos9zolgpqBetu soleloscde1 I€T{o{9peIInq ̂ID[€oIp€u .g.€

9Z sgzo,ípqezs rc,ÍEey1.7.g
gT esgzo,llgquzs r8gsglBr{ B >1os91ug[e l|zgl{ttezureu gEoJtv'I'g

sZ s-uzoÁ1gquzs pgsglul{ .lglJ}ugop {o{9pBIInq A,q{BoIpBJ Y.g

sgzo Klgqezs nulepg t'ryBns' e' Z
leuquEogdelu reuleurzop sg rurlepgmgEng' 1'7

usglupo;ozss g {alarorus! $rlepg^rg8ns gzo{luuo ̂ y' Z

BsglJlrrosuqezssg 4luodurazsqqp.l >1orymBg glarurelupr ouo n- sglezo ag'I

'{l

EZ
6I
6I

TI

II

\?z[Be[ruolatura;

9zs9lff



4.5.3. Fém szerkezeti anyagok aktivációs termékei
Aktivációs termékek termikus neutronokkal
Aktivációs termékek gyors neutronokkal

4.5.4. Beton szerkezeti anyagok aktivációs termékei
4.5 .5 . Y ízkémiai aktivációs termékek

4.6. Az atomerőműben keletkező kiégett tizemanyag a nyílt és zárt
üzemanyagciklusokban 51
4.6.I. Az atomreaktorban keletkezőkiégett üzemanyag összetétele 51
4.6.2. A kiégett üzemanyag mennyisége 53
4.6.3. A kiégettizemanyag radiotoxicitása 54
4.6.4, A kiégett tizemanyag hőfejlődése 55
4.6.5. A nyílt izemanyagciklus 56
4.6.6. Azárt üzemanyagciklus 57

4.7. Az atomerőmű működési és leszerelés hulladékai 59
4.,I.|. A reaktortartáLy és a belső szerkezeti elemek felaktiválódása 59

Acél szerkezeti elemek felaktiválódása 60
A reaktortartá|y felaktiválódása 61

4.7.2. Az erőmű normál működése során keletkezo további nagy
aktivitású hulladékok

4.7 .3. A 2. blokki sérült üzemanyagból származő hulladékok
4.7.4. A leszerelési hulladékok végleges elhelyezése

4.8. Egyéb eredehí radioaktív hulladékok
4.8.1. oktató. és kutatóreaktorok
4,8.2. Spallációs berendezések
4.8.3. orvosi sugárforrások
4.8.4. Gazdasági (ipari és mezőgazdasági) sugárforrások
4. 8.5. Fegyverkísérletek
4.8.6. TENORM

5. Radioaktív hulladékok gyűjtése' osztáiyozása, minősítése és szállítása 69
5.1. Radioaktív hulladékok gytijtése és osztá|yozása 69
5.2. Radioaktív hulladékok minősítése 71
5.3. Radioaktív hulladékok csomagolása és száIlítása 7l

48
48
48
49
49

77
77
78
79

63
63
64
65
65
65
66
67
68
68

6. Radioaktív hulladékok kezelése
6. 1. Hulladékkezelés előkészitő műveletei
6.2. T érfogatcsökkentés

6.z. l. Általános térfogatcsökkentési móds zerek



60r
80r
80r
LOT
L0Í
90I
901
90r
v0l
EOI
IOI
001
66
66

rgztueller rBrEgloaE g>lBrol Y
olapl9sr9ugq g{urel v

{eÁu?tuese g1epoÁlezse^ t9s9tuEetul 9{€JeI V
esglrue{D1 >1oEeÁu€ ̂ID[BoIpBu

sgtlgtq8ezgg

{ereu9luo{ 9lor9l
4eÁugul1e}e^gl llolzsetu9l uequozs Iu>I{g{Bre1 rerEg1oe8Á19ul Y 

. 
r s. L

{9IoJ91 rerEg1oeEÁtplu .s.t

es9zeÁ1eq1e rE9sÁ19IlI {o{gp€Ilnq !rs91l^pl€ sedezg1 S? -sI) .'.,

{olor9l \ezQ>IuIZsleJ' E' I
€s9loJ9l lleuetut9 {eurelaglÍE naB?l).Z. L

EIesEzeÍJIIB{I€ WtvB }{gtu9uI sQJgzsqqgl Bplgd
e^Ie uelap9n ÉgsÁI?ur u s9 >1e19B I{QuJ9uI sQJQZSqqgJ .I.t

as9zaÁ1eq1o se3a139't s9
Bs-BIoJgl paualul9 {o{?pBIInq ̂p{BoIpBJ B s9 EuÁuuruaz4 Do8gp| Y.Á

es919ur1do letglezssg zV
rgruglqord splse8e^R zV

es9q1|99Ía 1eEen11 zy
olaze1.;ezsdule 1eEen11 zy

sgt1seEenn .E.€.9

s9zeuounl\a'z'8 9
sozetueueJ 'I'['9

sglguorcrpuo) 't'g

sgtltzsltzIL

{grT,rzsp9f
{grl}zs lozsorev

s9les9rd
uoqlurgreruolv Is{Bd e 4osgrg f1o rsg}ueT{oscleSogr ? I' t' Z' 9

grcdrozspe ze'4atezspgru sgrclppu r1e1p1eg (c
grclu4xg (q

{erezspgru sgrcrlrpsqnzs nop;1eg (e

{eJazspgtu Is91uop|9sc1e8o3r91 ^}D{eIá zs . 
e. (,. 9

s9l9ultu€luo{eo
s9rnzs

sgpgdeg
seloze{gH

s9los9rd

6
8
L
L

I
I
6
6

L6
L6
96
s6
E6
e6
68
L8
L8
98
98
s8
s8
s8
E8
€8
E8
Z8
e8
I8
08
6L



7 .5 .2. Példák tew ezett nagy aktivitású radioaktív hulladéktárolókra
USA
Finnország
Svédország
Svájc
Németország
Franciaország
Belgium
oroszország
Japán
Magyarország
Regionális lerakók

8. Komplex módszerek a radioaktív hulladékok kezelésében
8. 1 . A kiégett izemanyag űjrahasznosítása napjainkban
8.2. A kiégett üzemanyag fejlett újrafeldolgozása
8. 3. A kiégett üzemany ag transzmutációja

Függelék
Fl. Radioaktív bomlások

A1fa-bom1ás
Béta-bomlás
Gamma-bom1ás

F2. Magreakciók
F3. Az atomreaktorok felépítése
F4. Kiemelt nukleáris létesítmények Magyarországon

Meghatározások

Tárgymutató

Irodalomj egyzék

Ajánlott irodalom

110
110
110
111
l l l
t12
IT2
t12
t12
1t2
113
113

115
115
Í17
118

t2r
IZI
rzl
L2L
r22
123
124
125

129

135

r39

r45

1

/,
z

z

{
a

a

a

a



II

'lo{elererusl 
E sttpnl11e ze ryltldpeq

Etpuru ro1es911[np1 pz1 Be[ e eqÁ1eur o1e1es91ezd941e s9 le>1oÁugrr rs91zse1[e;

ltollsouzffiq rueu E9u ueqlelergru pedl Eelualal e le11oze {nfzA{ 
'lrerezspour

xe1dulo1 s9lezauep€I1nq ^}1>[€olper e 1n[1e1Eo;ezssg ueq1ezele; 9sloln ZV
.)IeloJeulsl 

9zo{l€uo^ eJs9zeÁ1eq1e
se3e189'r B s9 eJs9IeZe>PI?peIInq B Erped uqq:za.tusgrro; {o{9pullnq ̂}qBoIp€J
e ,esgzo,|I9qazs s9zeÁ1eq1o-{9p€Ilnq B uaq{epzete1 .L-t e p|eul .es91e1Eo3ozss9

{eloJeusl FIIep9^J9Ens 91endep pq1r]uodurezs s9zeÁ1eq1o {9pBIInq ̂}D[BoIp
-el e lle^g{ 1zg .ry|t}pos€qezss9 uepllgr uuq89ssou9[€1l9 lo[os913q yaza(u
-Jo{ gzo{l€uo^ €DI9^}lBIuet|e nezeneu8eu uoq^Jal Is9DIoIesc Isgudg ÍttugJo
nozoryleqle Jo{Bsg4 pzÍBe| e uaq1ezefe; sougp119 ,í3a u9|e1e pz(Ber e .4euze1

-lepueJ I'uou Ie)PIeloJaII]sI te1t1e8reue qqeÁ1gu 1t1u 
.ergurgzs 

ngp\I€t{ uoZV

lnnlft IaJ lug{ue^gp lcltrlz(Bal e
Á8oq ,1wzet'n11ze ,11eu3o3 p111,,roq uosg1ue1ef sr {ulaloJausl 9zo{luuo^ aue ze

uele gpl ze s?.zse1 Bl€peIeJ grcgreueE {oS s9[oJ9l{9p€[nq € Io^IIAI 
.en11zs9Eer4

IBTt9pl?d r1u1ro1uÁE .1eqe1 
1oqu 

.4n[1u1Eo;ezss9 te{elaJetusl rEe1ue1e| e Á8oq
.}1on m qw1q {unl9c y .Egsg1eqel scutu ueqtezÁEel tue1eÁEa ÁEe l9q{o{o
ul1epehel eJJe ,elgsgzoBlopleJ 

11.19{ sef1a1{eleJelust soÁuguropq DIeZsIltu so1BI
-oscde1 1ess9zeÁ1eqle-{9p€Ilnq ̂1pI€oIp€J € {enaqpe{eJgl rueu tgJ} pzÁEe[y

'peq11Ees

1e11E9s11nZS9)ÍIeJ I€uDIBZs 9u9u9l ergngf e Á1euru .ts9pru so1e1oscdu{ Ia^9s
-9ze(1et11e soEgsuovIq 59 le^9soleze{ {9p€Ilnq € nuelust8au ]9qoJezs {DI€
.ryfiug|e 

1uu1gtu8lluq 9Zo{?pugzs rue11Á19ulo le)ileleJalusl ueqgrEg1ooE ÁEen
.uequra1ep9rug8ns .ueqÁuguropnl1ezeÁurg{ E {€tnloze lrltrlz,íBa| e pg .IEryí

-9su€I}3p1o3eu {eu9s9zoÁ1eq1e se8e1Egn {9p"IInI{ ̂}DI€oIpBJ r,rs9ll^44e ÁEeu

}}aze)lele{ Igqulelegllu neEgl{ e KEe,t 1enteÁueuze{le^9{ laseluq soÁ1ns u
>1eu1u8ou {€Sc JoZ$Ios {oZo{}BItÁu e peÁ1eq €{ItIq I€uDI€ZS .ru1oEueq uelle
usgpeEogle er8rsueruolg zep>ploBgsze?q,el sg lu)plosgtlllg Eg8eurep tÁugrue1gn
-z91u t.tÁuug1 uoÁ8eu sou[es 3l9 lesol€q IBuIStu[nJ V 

.Inu€Il€[ozse1gtBatu 
{€u

.]€qp€JBIu ureu >1eÁ1eu .tes9pJ9{ nozew|e8o3Eeul IB^g1ItIq 9l}d9 {eulgzuelle
sglguzsuqleg-erEreuetuote ze 4eude{ lederezs so}uoJ ilalleru ufglunru g}Btn{

{9u9{€zs € Ioq€ 
,ueozo>1leuo^ €J9snITcleI9 se[1e1 }tugJe ze 1a,|ueB1 te1o1e198

-szr^ nrg{selgzs se sodule lueddorzg'lgr?sgt}zsg)tgle {eugsgrydg {oT1olq-}ur
-gJotuol€ Íq ilplugp r9u sg1r;ÁEBgzslg rcKBeu e u9|ep1 {€u9s9J} pz(Ee| lueza

gzsglfl



A jegyzet megértéséhez nem szÍikséges fizikusi, vegyészi vagy geológusi
végzettség, ahol szükséges, mindig leírjuk azokat az alapismereteket, melyek
egy környezettan, orvosi vagy agrármérnöki szakonvégző hallgatónak a jegy-

zet megértéséhez szükségesek.
A könnyebb megértés céljából néhány jelölést vezetttink be. A vastagon sze-

dett kifejezések bivatkozása megtalálható atárgymutatóban. A vastag, dőlt be.
hís fogalmak definícioja a jegyzet végén a ,,Meghatározások', fejezetben talál.
ható. A Függelékben néhány magfizikai folyamatról és nukleáris létesítményről
adtunk leírást.
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