padjanak, megakadályozva a nagyobb méretû planetezimálok kialakulását.
Cikkünk végére hagytunk egy kakukktojást. Az
Európai Déli Obszervatórium (ESO) 2014. novemberében tette közzé a HL Tauri csillag körül kialakult,
pusztán 1 millió éves protoplanetáris korongról a milliméteres hullámhossztartományban rögzített fényképet1 (9. ábra ). A korongban számos rés látható, de
bolygót – se kicsit, se nagyot – egyet sem találtak.
Egyáltalán bolygók hozták létre a képen látható réseket? Ha igen, akkor hogyan jöhettek létre ilyen rövid
idô alatt?
1

Folyóiratunk tavaly decemberi címlapján is megtekinthetô.

A csillagászati észlelési technikák gyors fejlôdésének
köszönhetôen egyre többet tudunk meg a távoli bolygórendszerekrôl, de még bôven akad megválaszolandó
kérdés. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének több kutatócsoportja
– a jelen cikksorozat szerzôje által vezetett Numerikus
Asztrofizika Kutatócsoport munkatársai is – ezen a fiatal tudományterületen végez kutatásokat.
Ajánlott irodalom
Abruzzo, A. J.: The Origins of the Nebular Hypothesis – Or, the
Genesis of a Theoretical Cul-de-sac. The General Science Journal, 2009. június 15.
Armitage, P.: Astrophysics of Planet Formation. Cambridge University Press, 2010.

ATOMERÔMÛVI HULLADÉKOK KEZELÉSE – 2. RÉSZ
Fábián Margit
MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Radioaktív hulladékok kezelése
Nemzetközi ajánlásnak megfelelôen a radioaktív hulladék mennyiségét a gyakorlatilag elérhetô legalacsonyabb szinten kell tartani, amelynek egyik feltétele,
hogy már a hulladék keletkezését minimalizálni kell.
A radioaktívhulladék-kezelés célja a hulladék mennyiségének, valamint a radioaktív szennyezôk mobilitásának a csökkentése.

A radioaktív hulladékok kondicionálása
A kondicionálás célja a hulladék stabilizálása, valamint a hulladékban található szennyezôk immobilizálása. Szerepe, hogy szállításra, végleges elhelyezésre
alkalmassá tegye a hulladékot. A hulladékot a kondicionálás során aktivitáskoncentrációjuknak megfelelôen különbözô kötôanyagba ágyazzák, stabil hulladékmátrixot képezve.
Többféle kondicionálási eljárás ismert:
• a cementezés:
– kis aktivitású hulladék (LLW) esetén betonba
öntés,
– kis és közepes aktivitású hulladék (szerves
LLW, ILW) esetén a bitumenbe ágyazás;
• hosszú élettartamú, nagy aktivitású hulladék
(HLW) esetén az üvegesítés;
• vagy a kerámiába foglalás.
Cementezés (LLW)
A kis és közepes aktivitású, fôleg folyadékállapotú
és szilárd radioaktív hulladékok kondicionálására egyik
leggyakoribb, jól bevált eljárás az acélhordókba történô
cementezés, betonozás. Költséghatékony, alacsony
hômérsékleten való egyszerû elôállítási eljárás. A jól
ismert technológia olyan mátrixanyagot eredményez,
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amely nem éghetô, jó termikus stabilitással rendelkezik, kémiailag és biokémiailag stabil [5].
A beton legegyszerûbben a cement, kavics, víz (folyadék) és adalékok keverékeként definiálható. A
technológia lényegi eleme a cement (szervetlen kristályos anyagkeverék), amely legtöbb esetben klasszikus portlandcement. A gyártás során 75-80% mészkô
(kalcium-karbonát) és 20-25% agyag (vizes kalciumalumínium-szilikát) keverékét zsugorodásig égetik.
Ennek a több mint 1400 °C-on végzett kalcinálásnak a
terméke a darabos klinker, amihez ezután néhány százalékban kötésszabályozó céllal gipszkövet (kalciumszulfát) adnak. A cement fô kémiai alkotórészei: SiO2,
CaO, Al2O3 + H2O, FeO stb. A teljes tömegre nézve a
20% radioaktív hulladék – 80% cement arány tekinthetô átlagosnak. A kondicionált hulladékban lévô cement az immobilizáláson kívül árnyékoló hatást is jelent a radioaktivitás által okozható külsô sugárterheléssel szemben. A cement a megkötés során kikristályosodik és közben vizet vesz fel, ami kiváló vízállóságot biztosít, ezt nevezzük szilárdulásnak. A cementezett hulladékot 200/400 literes acélhordókba töltik. A
hordó további védelmet jelent, amelyet bentonittal
vesznek körbe (a bentonit 60-90%-ban montmorillonitot tartalmazó, ásványi eredetû anyag). További összetevôk lehetnek: kvarc, krisztobalit, földpátok, muszkovit, biotit, illit, kaolinit, klorit, karbonátok, zeolitok,
alumínium-hidroxid, apatit, hematit, limonit, nehézásványok, illetve amorf komponensek – mindez a víz
hatására megduzzad, ezzel kitöltve a hordó körüli ûrt.
Az így kialakult védôréteg kettôs funkcióval bír: csillapítja a földmozgások kártékony hatását és megakadályozza, hogy sérülés esetén radioaktív víz kerüljön a
talajba. Nagy aktivitású hulladék befogadására kevéssé
alkalmas, mert a tartós, nagy hôterheléstôl vízvesztés
miatt idôvel degradálódik.
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Bitumenezés (LLW és ILW)
A bitumen általánosan a nagy molekulatömegû
szénhidrogének széles skáláját foglalja magába. Kôolajból lepárlás útján nyert mesterséges anyag, kis
mennyiségben a természetben is megtalálható. A bitumen minôségét és tulajdonságait az alapanyagot képezô ásványolaj (paraffinok, aszfaltgyanták, olajok,
aszfaltének) összetétele határozza meg. A vízben való
oldhatatlanság, a víz diffúziójával szembeni jó ellenállás és a képlékenység teszik alkalmassá, hogy hulladékmátrix-anyagként viselkedjék. A bitumen jó reológiai tulajdonságokkal rendelkezik, jó öregedési görbével jellemezhetô, nagy befogadóképessége van,
valamint gazdaságosan elôállítható. A bitumenezés
során a kis aktivitású folyékony és/vagy szilárd halmazállapotú hulladékot bitumenbe keverik. Vízoldhatatlan anyag, kioldhatósága nagyságrendekkel kisebb,
mint a cementé. Rossz mechanikai szilárdsággal, de
kiváló víztaszító tulajdonsággal rendelkezik, ami a
szennyezôk megkötése szempontjából fontos. Kiváló
sugár- és idôállósága jelentôs mértékû befogadóképességgel társul, alkalmazásával – a cementezéshez
képest – sok esetben térfogatcsökkenést érünk el.
Igen fontos a folyamat hômérsékleti szabályozása,
homogenitása, amely nagymértékben függ az elegyítés idôtartamától, a víz elpárolgásának mértékétôl, de
mindezek a bitumen és a hulladék típusának függvényei. Bitumenbe történô beépüléssel 43-55 tömeg%
hulladék köthetô meg [6].
Üvegesítés (HLW)
A nagy aktivitású hulladékok legfontosabb tárolási
követelménye az oldhatatlanság és a szilárd formában
történô megkötés, amely (akár) több ezer évig is stabil marad. Az üvegesítés (vitrifikáció) folyamata a
hulladék olvadt üvegbe ágyazását jelenti. A gazdasági
szempontok megkövetelik a radioaktív hulladékot
burkoló anyag energiatakarékos elôállítását, ezért
ipari mennyiségû hulladék tárolására elfogadott megoldás az alacsonyabb olvasztási hômérsékleten elôállítható boroszilikát-üvegek használata. A boroszilikátüvegek képesek megfelelô rugalmassággal a különbözô típusú sugárzó hulladékokat befogadni (a beágyazott hulladék nem képez zárványokat), jó kémiai
ellenállóképességgel rendelkeznek, nagy a hôstabilitásuk, radioaktív sugárzásnak kitéve nem módosul a
szerkezetük, savval szemben ellenállóak, nem higroszkóposak, tulajdonságaik is csekély mértékben
változnak [7, 8].
Üvegnek a szilikát alapanyagú, amorf állapottal
rendelkezô anyagot nevezzük. Az üveg két fô és nélkülözhetetlen alkotóeleme az üvegképzôk és az adalékok. Az üvegképzôknek az üvegháló-szerkezet kialakításában van szerepük. Három vagy több oxidációs számú, kis méretû fémes vagy félfémes elemek,
amelyek oxidjaikkal vesznek részt az üvegképzésben
például B2O3, SiO2, GeO2, P2O5. Az adalékok köztes
és módosító oxidok (például PbO, Al2O3 és Na2O,
BaO, CaO) szerepük az olvasztási hômérséklet csökkentése, az amorf szerkezet stabilizálása, egyes fizi312

kai tulajdonságok optimalizálása. Önmagukban nem
képeznek üveget, az üvegképzôk által létrehozott
hálózatba épülnek be. Az oxidok mennyisége az
üvegállapot eléréséhez csak egy meghatározott százalékig növelhetô, ha ezt meghaladják, akkor elônytelenül megváltozhat az üvegszerûség. A vitrifikációval 10-35 tömegszázalék nagy aktivitású hulladék
köthetô meg.
Az MTA EK Környezetfizikai Laboratóriumában
vizsgáljuk az optimális üvegösszetételt és optimalizáljuk a vitrifikációs eljárást, eredményeinket számos
tudományos cikk mutatja be. Elôállítottunk olyan
több komponensû mátrixüveget, amely a fenti követelményeknek megfelelôen alkalmas lehet a radioaktív magok stabil befogadására. Meghatároztuk a mátrixüveg szerkezetét jellemzô legfontosabb atomi
elsô- és másodszomszéd-távolságokat, a koordinációs számeloszlásokat, a kötésszögeloszlásokkal a
szerkezeti egységek kialakulását írtuk le. Megállapítottuk, hogy a mátrixüveg szerkezeti felépítésében
tetraéderes koordináltságú (SiO4)4− egységek játszanak fontos szerepet, míg a bór 3-as és 4-es koordináltságú oxigénkörnyezetekben helyezkedik el. A
bór egy része beépül a Si-alapú hálószerkezetbe és
[3]
B-O-[4]Si, illetve [4]B-O-[4]Si vegyes láncok, illetve
gyûrûk alakulnak ki. Sikerült elôállítani azt a hatkomponensû urántartalmú üvegsorozatot, amely az eddig
ismert legnagyobb mennyiségben, 35 t%-ban képes
UO3-ot befogadni. A neutrondiffrakciós és szinkrotronforrásnál mért röntgendiffrakciós mérések kiértékelése alapján egy stabil, amorf rendszert sikerült
elôállítani. Az urántartalmú minták alapszerkezetének felépítése nagy mértékben hasonló a mátrixüveg
szerkezetéhez, tetraéderes SiO4 egységek és vegyes
trigonális BO3 és tetraéderes BO4 egységek kapcsolódása alkotja a vegyes láncszerû vázszerkezetet,
amely biztosítja az U-atom beépülését.
Az üveg alapszerkezete nem változik az U-atom
bevitelével. Az U-O atomi parciális korrelációs függvény két elsôszomszéd-távolságnál ad éles eloszlást.
A másodszomszéd-távolságok karakterisztikus kialakulása nagyfokú szerkezeti stabilitásra utal, ahol az
U-atom O-atomon keresztül kapcsolódik közvetlenül
az üvegképzô, módosító és stabilizáló Si-, B-, Na-,
Zr-atomokhoz. Az U-atom átlagosan 5,6 O-atomot
koordinál. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a
beépülô U-atom részt vesz az alapszerkezet kialakításában, a szerkezetfelépítésben, így stabilizálva a
rendszert. Eddigi vizsgálataink alapján feltételezhetô,
hogy az általunk meghatározott boroszilikátüvegösszetétel alkalmas lehet a radioaktív hulladékok
potenciális tárolóanyagaként [9, 10]. Irodalmi adatokra támaszkodva újabb üvegösszetételt állítottam elô
és vizsgáltam. Az elôzô munkák során kapott stabil
összetételhez hasonlóan az új, 5-komponensû alapüveg hasonlóan jó szerkezeti paraméterekkel rendelkezik. Ehhez a mátrixüveghez 10 t%-ban az aktinoidák kiváltására szolgáló lantanoida-oxidokat, CeO2
és Nd2O3 adtam. A Ce- és Nd-atomok kémiai tulajdonságaik, koordinációs állapotaiknak köszönhetôen
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2. ábra. Geológiai tárolás.

hasonlítanak a Pu- és Am-atomok kémiai jellegére. A
Ce- és Nd-atomokkal modellezhetjük a Pu- és Amatomok beépülését az üvegszerkezetbe. A két új
üveg szerkezetvizsgálata során kapott atomi paraméterek azt támasztják alá, hogy nemcsak az U-atom, de
a komplementer atomokkal szimulált Pu- és Am-atomok is stabilizálódnak a boroszilikátüveg-szerkezetben (OTKA-109384).

A radioaktív hulladékok tárolása
Radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére elfogadott megoldás a geológiai tárolás. A hulladékok besorolásának függvényében a kis és közepes aktivitású
hulladékok felszíni, felszín közeli tárolókba kerülnek
(Magyarországon a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telep tartozik ebbe a kategóriába). A közepes aktivitású hulladékok felszín alatti, közepes mélységû tárolókban kerülnek elhelyezésre (Magyarországon a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló tartozik ebbe a mûködési körbe). A
nagy aktivitású hulladékok mélygeológiai tárolóhelyre (2. ábra ) kerülnek végleges lerakásra (Magyarországon a Nyugat-Mecsekben terveznek nagyaktivitásúhulladék-lerakót a Bodai Agyagkô Formáció optimális tulajdonságainak kihasználásával).
A tárolás célja a teljes elszigetelés a tárolt radioaktív
hulladék becsült bomlási idejére, valamint hogy a
tárolt hulladék ne jelentsen veszélyt az emberi életformára és a környezetre. A radioaktív hulladék kezelését és tárolását úgy kell megoldani, hogy az összhangban legyen a társadalmi értékekkel, az etikai elvárásoknak megfeleljen.
A radioaktívhulladék-tárolók szerepe, hogy megakadályozzák a radioaktív anyagok környezetbe való
kikerülését. A hosszú távú biztonságot a jól megválasztott többszörös mérnöki gátrendszer és a természetes gát együttes alkalmazása biztosítja (színes ábra
a hátsó fedlapon [11, 12]). A mérnöki gát belsô elemeit elsôsorban a kondicionált hulladék stabilizálására kell optimalizálni, a külsô gátrendszert pedig a
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kôzet tulajdonságainak figyelembevételével kell megépíteni. A gátrendszer elemei egy0m
más kiegészítôi, de a mélységi
védelem elve alapján kell
mûködjenek. Biztonsági rend–50 m szert alkotnak, amely megvédi a környezetet a bármilyen
sérülés folytán kikerülô radio–100 m nuklid-szennyezéstôl. A mélységi védelem elve, hogy a
–300 m gátrendszer különbözô elemei egymástól függetlenül is
benntartják a radioaktivitást,
az egyik gát esetleges sérülése nincs hatással a többi vé–600 m delmi elem hatékonyságára. A
gátrendszernek több egymásra épülô eleme van: a mérnöki gát az, amelyet mesterségesen hozzunk létre. Az elsô mérnöki gát a radioaktív hulladék kondicionálása, stabil hulladékmátrixot állítanak elô például vitrifikációval. Második
mérnöki gátként szolgál a kondicionált hulladékot
tartalmazó, hermetikus, korrózióálló és mechanikailag szilárd, acélból, rézbôl vagy vasból készült konténer. A mérnöki gátrendszer harmadik eleme a betonfalú épület (tároló vágat/kamra) és a konténerek
közti rés tömedékelése bentonittal vagy öntöttbetonnal. A beton az acélhoz köt, így csökkenti vagy megakadályozza annak korrózióját. A hulladéktároló épített betonfala képezi a következô mérnöki gátat. A
hulladéktároló kamrát és a tároló lezárásakor a kamrákhoz vezetô vágatokat cementtel és/vagy bentonittal kevert, eredetileg kitermelt kôtörmelékkel töltik
vissza. A vágatjárat lezárása képezi az mérnöki gátrendszer utolsó elemét. A befogadó kôzet természetes geológiai gátként szolgál. A megfelelô kôzet kiválasztásához alapos geológiai, kémiai, hidrológiai
elemzések szükségesek. Legalkalmasabb az agyagos,
üledékes, kristályos (például bazalt, gránit, tufa), só
és anhidrides kôzetek.

Hazai helyzet
A nem atomerômûvi eredetû kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok elhelyezésére helyezték üzembe 1976-ban a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tároló létesítményt. Az atomerômûvi
szilárd és folyékony, kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére létesült Bátaapátiban a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló, amely
2012 decembere óta fogad hulladékot.
Magyarországon a nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló kutatási program 1993 végén a Nemzeti Projekt keretében – a Nyugat-mecseki Bodai Agyagkô Formáció (BAF) vizsgálatával – kezdôdött, amelyet 1995 márciusában történô
befejezése után egy önálló kutatási program keretében folytattak. Ennek középpontjában (1996–98 kö313

zött) a BAF-nek az akkor még üzemelô pécsi uránbányával határos részén létrehozott föld alatti laboratóriumban végzett vizsgálatok álltak. Az uránbánya bezárására vonatkozó kormányzati döntés következtében a bányából megközelíthetô, 1100 m mélyen létesített föld alatti laboratóriumot 1998 végén bezárták. A
zárójelentésben levô kutatások eredményeit illetôen
nem merült fel olyan körülmény, amely a nagy aktivitású radioaktív hulladékok BAF-ben történô végleges
elhelyezése ellen szólna. A Radioaktív Hulladékkezelô Kft. 2000-ben az ország teljes területére kiterjedô
földtani pásztázó kutatást végzett, újabb lehetséges
lerakó potenciális feltérképezése érdekében. A vizsgálati eredmények továbbra is a BAF-et találta a nagy
aktivitású hulladéktároló legígéretesebb befogadó
kôzetének. Jelenleg a terület hidrogeológiai vizsgálata
zajlik, valamint újabb furatok vizsgálata a terület kijelölése céljából. A kutatások eredményének függvényében kerül kijelölésére a föld alatti laboratórium és
a hulladéktároló helye. A jelenlegi tervek szerint az
elsô konténerek 2060-ban kerülnek lerakásra [13].
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A FIZIKA TANÍTÁSA

MÉRÉSEKKEL A KOZMOSZ NYOMÁBAN
A számítógépes adatfeldolgozáson alapuló
mérési eljárások az oktatásban
Nem lehet vitás, hogy napjainkban mind a hétköznapi
tanítás-tanulás, mind pedig a közép- és emelt szintû
fizikaérettségi folyamatában helyet kell szorítani a
számítógépes adatfeldolgozásra épülô méréseknek,
demonstrációknak. Erre az elmúlt években már történtek kísérletek (például évek óta szerepel az emelt
szintû tételek között egy-egy ilyen mérés), de egységes hardver-, illetve szoftverkeret híján ezek a módszerek nem váltak általánossá. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a National Instruments Hungary Kft. a
2014/2015-ös tanév végén közösen írt ki pályázatot
fizikatanároknak. A pályázat a LabVIEW rendszertervezô szoftverrel támogatott, kifejezetten oktatási célokra kifejlesztett myDAQ mérésadatgyûjtô eszközre
szabott mérési eljárások kidolgozását követelte meg.
A pályázat motivációját az alábbi közismert, szinte
már közhelyszámba menô tény szolgáltatta: világszerte felismerték, hogy a fiatalok érdeklôdése a mûszakitermészettudományi tárgyak iránt csökken. Ennek
tükrében tudomásul kell vennünk, hogy versenyt kell
futnunk diákjaink érdeklôdéséért egy olyan világban,
amelyet a digitális technika teljes egészében átszô. A
pályázat kiírói szerint van rá esély, hogy a számítógé314
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pes mérési eljárások bevezetése az iskolai kísérletezésbe a tanulók számára modernné és ez által érdekesebbé is teszi azt a tárgyat, amelyben alkalmazzák.
Jómagam ezen pályázat keretében kerültem kapcsolatba a digitális méréstechnikával, különösebb
programozói vagy elektronikai elôképzettség nélkül.
Az alábbiakban néhány általam fontosnak ítélt alapgondolat és konkrét mérési eljárás ismertetésén keresztül szeretném bemutatni a fent említett keretrendszer elônyeit és saját tapasztalataimat. Nem titkolt
célom, hogy rámutassak: az elsôsorban a modern
fizika körébe tartozó mérések kidolgozása és alkalmazása erôs eszközt ad a kezünkbe, hogy segítsük diákjaink természettudományos világképének fejlôdését.
Végezetül érvelni kívánok amellett, hogy elônyökkel
járna, ha a fizikaoktatásban egységes digitális mérôrendszer kerülne bevezetésre.

Bevezetô gondolatok
Szomorúan tapasztalom a klasszikus (ebben az értelemben 20. század elôtti) fizika nyomasztó túlsúlyát
az általam ismert közép- és emelt szintû kísérletlistákban. Csak elvétve lehet találkozni az elmúlt száz év
eredményeire utaló kísérlettel, méréssel, demonstrációval. Általános gyakorlat, hogy a középszintû tételFIZIKAI SZEMLE
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