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Szilárd radioaktív hulladékok végleges elhelyezést igénylő
mennyiségének csökkentése dekontaminálással
Kósa Norbert1, Oldal Ottó1, Kurucz András1, Patek Gábor1, Feil Ferenc1, Schunk János2,
László Zoltán3, Nyitrai Károly3, Szabó Sándor3, Petrik Márk3
1MVM

Paksi Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf. 71.

2MVM

PAKS II. Zrt.
7030 Paks, Gagarin u. 1.

3Hepenix

Kft.
2040 Diósd, Petőfi Sándor utca 39.

Bevezetés
A paksi atomerőműben az elmúlt évtizedben az üzemidő
hosszabbításhoz
kapcsolódóan
számos
primerköri
berendezést, berendezés elemet cseréltek le, vontak ki az
üzemeltetésből. Ezek radioaktív fémhulladékként történő
végleges elhelyezése jelentős költséget jelent az atomerőmű
számára. Ezért igény mutatkozott arra, hogy dekontaminálással
a
fémhulladékok
radioaktív
szennyezettségét
csökkentsük, ezáltal az elhelyezést igénylő mennyiségük is
csökkenthető [1]. A rendelkezésre álló üzemi, karbantartási
célú dekontaminálási eljárásokat csak korlátozottan lehet
alkalmazni az üzemelésből kivont, illetve leszerelt
berendezések, berendezés elemek esetében, ezért új eljárások
kidolgozására volt szükség, amelyek új berendezéseket is
igényeltek.

Az atomerőműben keletkező
radioaktív fémhulladékok forrásai,
minősítése
Az atomerőművi radioaktív fémhulladékok
forrásai
 Elhasználódott és felaktiválódott, vagy felületileg
szennyezett
berendezések,
csővezetékek,
szerelvények, állványozási anyagok, stb.
 Átalakításokból
származó
különböző
elszennyeződött fémhulladékok, kábelek, stb.
Az atomerőművi radioaktív szilárd hulladékok
minősítése [2]
Az atomerőművi szilárd hulladékok minősítését az 1. ábra
mutatja be. A minősítéshez a hordóba nem helyezhető
hulladékok felületétől 10 cm távolságban gammadózisteljesítmény mérést kell végezni és a felületi
szennyezettség mérés szabályainak megfelelően dörzsmintát
kell venni. A dörzsminta minősítése gamma-spektrometriai
mérés alapján történik.
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NAH: Nagy aktivitású radioaktív hulladék
KKAH: Kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék
FH: Felszabadítható hulladék
1. ábra: Szilárd radioaktív hulladékok minősítése
A hulladékokban vannak olyan radioizotópok, amelyek
(tiszta) béta- ill. alfa-sugárzók és nem mérhetők közvetlen
módszerekkel, de részarányuk közvetett módon becsülhető,
mivel aktivitásuk a gamma-spektrometriailag mérhető
izotópok mennyiségével arányos. A nemzetközi gyakorlat az,
hogy a primerköri hőhordozó, vagy a folyékony radioaktív
hulladékok egy részének rendszeres ellenőrzésével követik
nyomon ezeket a komponenseket, majd a Scaling-faktor
módszerrel elvégzik a becslést. A várható izotóp-összetétel,
és aktivitáskoncentráció értékekre a szilárd radioaktív
hulladékokban mért értékek alapján közelítő becslések
adhatók. A Scaling-faktor módszer esetén az alábbi kulcs
izotópokat, a 60Co-at az aktivációs és a 137Cs-et pedig a
hasadási termékek becslésére alkalmazzuk.
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Az üzemeltetésből kivont
berendezések új dekontaminálási
lehetőségei
Az új dekontaminálási eljárásokra három példát mutatunk
be: a Szabályozó és Biztonságvédelmi (SZBV) hajtások és a
hermetikus tér recirkulációs levegő hűtő-szűrő rendszeréhez
tartozó jódszűrő dobok, valamint ehhez a rendszerhez
tartozó kaloriferek esetében.

Üzemeltetésből kivont SZBV hajtások
dekontaminálása [3]
A
VVER-440
reaktorblokkok gyors szabályozására
alkalmazott SZBV hajtások maximális élettartama 15 év. 2014ig a 360 db SZBV hajtásból 131 db cseréje történt meg, és a
lejárt élettartamú hajtásokat hulladékként kezelve ~ 500 db
szabványos 200 dm3-es hordót töltenének meg szétszerelés és
feldarabolás után (Az erőművi éves szilárd kis- és közepes
aktivitású radioaktív hulladék mennyisége ~ 850 db 200 dm3es hordó).
Az SZBV hajtás üzemszerű dekontaminálására alkalmazott
technológiák, az AP-Citrox és elektrokémiai mozgókatódos
dekontaminálás több okból sem voltak megfelelőek: hosszú a
kezelési idő, kicsi a hatékonyság és a kézi mozgókatódos
eljárásnál nagy a személyi dózisterhelés. Több kémiai és
elektrokémiai módszer (1. táblázat) kipróbálása után a
legjobban bevált módszereket (sötétítéssel kiemelve)
valósítottuk meg.
A dekontaminálási kísérletek végrehajtása során szerzett
tapasztalatokat a 2. táblázat mutatja be.
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1. táblázat Az SZBV hajtáson és
dekontaminálási kísérletek
Kémiai
Vegyszerek

Haka
oldatok
(Ibell-Ex,
FS 500)

2.) A szétszerelt SZBV hajtást KOH-os zsírtalanítás után az
elektrokémiai kádban belső katódcső használatával,
merítéses elektrokémiai módszerrel kezeltük (I = 150200 A és t= 90 perc) a 2. ábrán látható dekontamináló
berendezésben.
3.) A helyzetjelzőket KOH-s zsírtalanítás után a TU60-as
dekontamináló kádban levegős kevertetés mellett
kezeltük (15 g/dm3 HNO3 + 30 g/dm3 H2SO4, T= 80 °C
t= 2 óra).
Az SZBV hajtások és helyzetjelzők dekontaminálásának eredménye:


A dekontaminált SZBV hajtások nagy része (~ 60%)
felszabadíthatónak bizonyult.



Egy hajtásnál ~ 600 kg, 131 db SZBV hajtás esetében
mintegy ~ 75000 kg (~ 500 hordó) saválló acél volt
felszabadítható.



Keletkezett kis aktivitású folyékony radioaktív hulladék
mennyisége 1 db SZBV hajtás esetén: ~ 300 dm3 enyhén
savas oldat. Ez 131 db SZBV hajtás és helyzetjelző
esetében összesen ~ 39 m3.
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Vegyszerek

15 g/dm3
H2SO4,
Nagynyomású
vegyszeres
kezelés

AP-Citrox

+15 g/dm3
H3PO4,
+30 g/dm3
oxálsav

TU10-es kádban
kezelve

g/dm3

+15
H3PO4,

+30 g/dm3
oxálsav

10 g/dm3
HNO3

TU10-es kádban
kezelve

+10 g/dm3
H2SO4

AP-Citrox

TU10-es kádban
kezelve

TU60-as kádban
a részben
dekontaminált
elemeken

AP-Citrox
+ 10 g/dm3
HNO3

TU30-as kádban
félüzemi kísérlet

AP-Citrox
+ 10 g/dm3
HNO3

SZBV
helyzetjelzők
félüzemi
dekontaminálási
kísérlete

AP-Ox
+ 10 g/dm3
HNO3

elektrokémiai
dekontaminálást
követő
dóziscsökkentés

Dekontaminálási
körülmények
Kézi
mozgókatódos
kezelés
I = 30A
(max. 50A)

1 órás merítéses
kezelés félüzemi
körülmények
között mobil
kádban, I= 30A

15 g/dm3
H2SO4,

1 óra merítéses
kezelés

+15 g/dm3
H3PO4,

a TU50-es
dekontamináló
kádban,

+30 g/dm3
oxálsav
10 g/dm3
HNO3

elvégzett

Elektrokémiai

15 g/dm3
H2SO4,

Az alkalmazott technológia lépései:
1.) Végállásig kihajtott SZBV hajtást egyben merítéses
elektrokémiai módszerrel dekontamináltuk (I= 200-250 A
és t = 60 perc) a 2. ábrán látható dekontamináló
berendezésben.

Dekontaminálási
körülmények

helyzetjelzőn

I = 200A

20 g/dm3
citromsav
+20 g/dm3
oxálsav
15 g/dm3
H2SO4,
+15 g/dm3
H3PO4,
+30 g/dm3
oxálsav
10 g/dm3
HNO3,
+20 g/dm3
H2SO4

Elektrolit
optimalizálás
I = 10A,
t = 30 min

15 g/dm3
HNO3,
+30 g/dm3
H2SO4
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2. táblázat A
kémiai
és
összehasonlítása

elektrokémiai
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dekontaminálás

Kémiai

Elektrokémiai

Nem kielégítő hatásfok

Jó hatásfok

Dózist kevésbé csökkenti, így csak
kiegészítő dekontaminálásra jó

Dózist jól csökkenti

Hosszú kezelési idők

Rövid kezelési idők

Sok vegyszert igényel

A merítéses eljárásnál többször
használható az elektrolit
A kézi mozgókatódos eljárásnál
magas a dózis a munkavégzés
alatt és magas a belső
sugárterhelés veszélye

Daruzó bilincs

SZBV hajtás
Munkaplatform
Megvezető állvány

3. ábra: Kiszerelt jódszűrő dobok
Az aktív szén szorbenst a kitárolás után―a dozimetriai
minősítést követően―inaktív hulladékként kezelték, és a
jódszűrő dob belsejét is inaktívnak minősítették a jódszűrő
dobon belül és a kitárolt aktív szénen mért dózisteljesítmény
alapján. Ezért az üres dobtest külső felületét próbaként
többféle bevált kémiai dekontaminálási módszerrel kezeltük,
hogy a felszabadítási követelményeknek (Ḋ(t) ≤ 0,7 Sv/h a
felülettől 10 cm-re mérve, FSZ ≤ 0,4 Bq/cm2 az összes alfa- és
bétasugárzó izotópra vonatkozóan) megfeleljenek. A
dekontaminálás nem érte el a célját, ezért új dekontaminálási
módszereket választottunk ki. A jódszűrő dobok külső
felületén elvégzett újabb kémiai és elektrokémiai
dekontaminálási kísérleteket a 3. táblázat mutatja be.
3. táblázat A kísérleti kémiai és elektrokémiai dekontaminálási
módszerek
Kémiai
Vegyszerek

TU20-as
dekontamináló kád

Leürítő csap

Dekontaminálási
körülmények

Elektrokémiai
Vegyszerek

3 g/dm3
HNO3

3 g/dm3
HNO3

6 g/dm3
HNO3

+20 g/dm3
H2SO4,

Dekontaminálási
körülmények

3 g/dm3
HNO3

Szerelt
elektrokémiai kád
2. ábra: Elektrokémiai dekontamináló kád használat közben,
végállásig kihajtott SZBV hajtással

Hermetikus téri levegőszűrő rendszer jódszűrő
dobjainak dekontaminálása [4]

+20 g/dm3
H2SO4
6 g/dm3
HNO3
+20 g/dm3
H2SO4
15 g/dm3
H2SO4,

A TU20B001
dekontamináló
kád felett a
jódszűrő dobok
külső felületén 30
perces vegyszeres
kezelés, majd
lemosás 150 bar
nyomású, 85 °Cos forró vízzel 20
percen keresztül

6 g/dm3
HNO3
+20 g/dm3
H2SO4,

Az aktív szén töltetű jódszűrők feladata a (10,20,30,40)TN02 –
hermetikus téri levegőszűrő – rendszerek által elszívott
levegőben lévő jód izotópok adszorbeálása és a rövid felezési
idejű jódizotópok átjutásának késleltetése.

+15 g/dm3
HNO3,
+30 g/dm3
oxálsav

+15 g/dm3
H3PO4,

A leszerelt 150 db jódszűrő házon (3. ábra) kívül mért átlagos
dózisteljesítménye (Ḋ(t)) 2-5 Sv/h, átlagos felületi
szennyezettsége (FSZ) 1-10 Bq/cm2 volt, ezért azokat
dekontaminálás nélkül szilárd radioaktív hulladékként kellett
volna kezelni és elhelyezésük ~ 250 db 200 dm3-es hordót
igényelt volna.

6 g/dm3
HNO3

+30 g/dm3
oxálsav
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15 g/dm3
H2SO4,

Kézi
mozgókatódos
kezelés
Imax. = 60A,

lemosás 20-40 bar
nyomású, 85 °Cos forró vízzel 15
percen keresztül

+1,6 g/dm3
KMnO4
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Az alkalmazott kémiai kezeléssekkel a felületi szennyezettség
a felszabadíthatósági határérték alá csökkent, de a
dózisteljesítmény értékek nem csökkentek le, ezért újabb
kezelés
történt
kézi
mozgókatódos
elektrokémiai
dekontaminálással. A megismételt külső felületi kézi
mozgókatódos elektrokémiai dekontaminálás sem hozott
jelentős dózisteljesítmény csökkenést, ezért a jódszűrő
dobokat a palástjuk mentén kettévágattuk (4. ábra). A
szűrődobban maradt aktív szén eltávolítása után a dozimetria
minősítési értékek még mindig magasabbak voltak a
felszabadíthatósági határértékeknél, ezért a dekontaminálást
a belső felületen is el kellett végezni (5. ábra).
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Hermetikus téri levegőszűrő rendszer kalorifereinek dekontaminálása [5]
A blokkonként elhelyezett 18 db légszűrő rendszeri kalorifer
(6. ábra) feladata a hermetikus térből elszívott meleg levegő
hűtése,
páratartalmának
csökkentése.
Kiszerelésüket
követően az átlagos radioaktív szennyezettségük (FSZ) 0,5-2
Bq/cm2 és Ḋ(t)= 3-6 Sv/h volt. Egy darab kalorifer súlya 680
kg, és a szerkezeti anyagait tekintve a burkoló elemek
szénacélból, a hordszerkezete saválló acélból, valamint a
hűtőcsövek CuNi10Fe ötvözettel bevont rézcsövekből
vannak. Amennyiben a kalorifereket radioaktív hulladékként
kezeltük volna, akkor elhelyezésük mintegy 600 db 200 dm3es hordót igényelne, amely megközelíti az erőműben 1 év
alatt képződő kis- és közepes aktivitású szilárd radioaktív
hulladék mennyiségét.

4. ábra: Kettévágott jódszűrő dob

5. ábra: Vegyszeres kezelést követő nagynyomású forró vizes
lemosás
A külső felületen történt dekontaminálási kísérletnél
hatékonyan bevált 6 g/dm3 koncentrációjú salétromsavas
kémiai, valamint szükség szerint 6 g/dm3 salétromsav és
20 g/dm3
kénsav
tartalmú
oldattal
mozgókatódos
elektrokémiai kezelést alkalmaztunk a kettévágott jódszűrő
dobokon.
A jódszűrő dobok dekontaminálásának eredménye:




A kettévágott jódszűrő dobok külső-belső felületén
elvégzett vegyszeres kezelés (6 g/dm3 HNO3 oldat és
utána a forró nagynyomású vizes lemosás) eredményes
volt, és a jódszűrő dobok mindegyike felszabadítható
minősítést kapott.
A keletkezett kis aktivitású folyékony radioaktív hulladék
mennyisége ~ 200 dm3/jódszűrő dob. Így a 150 db
jódszűrő dob dekontaminálása esetén keletkezett összes
folyékony hulladék mennyisége ~30 m3 volt.
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6. ábra: Hermetikus téri kaloriferek az üzemeltetési helyükön és
kiszerelve az ideiglenes tárolóhelyen
A kaloriferek dekontaminálhatóságát csökkenti, hogy a
hőcserélő csövei átfedik egymást és a csöveken zsíros jellegű
lerakódás van. Az egész berendezésen többlépéses lúgossavas kezelést hajtottunk végre, amelyet minden egyes lépés
után forró nagynyomású sótalan vizes lemosás követett (7.
ábra).
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A többször megismételt vegyszeres kezelés után csak a
leszerelhető
burkolóelemek
kaptak
felszabadítható
minősítést, ezért a továbbiakban szükségessé vált a hőátadó
csövek hordkeretről való levágása és hordó méretre történő
darabolása a további dekontaminálás előtt.
A darabolt drótfonatos rézcsöveken 10 g/dm3 KOH-os és
10 g/dm3 HNO3–as, illetve AP-Citrox-os kezelést végeztünk.
A kísérleti dekontaminálás eredményeként a hőátadó csövek
aktivitása a felszabadítási határérték közelében volt, és
megismételt dekontaminálással is csak a felszabadítási
határértéket értük el, de sikerült az ezüstös bevonatú
drótfonatról a zsíros lerakódást eltávolítani.

8. ábra: A kivágott kalorifer csődarab a dekontaminálás előtt és
felszabadítható szintig dekontaminálva
A kalorifer dekontaminálásának lépései:
1.) A kalorifer szénacél burkolatának leszedése és a
burkolatok lúgos nagynyomású és alkoholos áttörléses
dekontaminálása.
2.) Kalorifercsövek kivágása és hordóméretre (max. 80 cm
hosszúra) darabolása.
3.) A darabolt kalorifercsövek zsírtalanítása állandó
levegős kevertetés és elszívás mellett (10 g/dm3-es
KOH, 80 °C, 2 óra) a TU60-as dekontamináló kád
egyik rekeszében.
4.) A lúgos dekontaminálást követő sótalanvizes lemosás
a TU60-as dekontamináló kádban.
5.) Savas kezelés állandó levegős kevertetés és elszívás
mellett (30 g/dm3 H2SO4 és 15 g/dm3 HNO3, 80 °C, 2
óra) a TU60-as dekontamináló kád másik rekeszében.
6.) Sótalan vizes öblítés a savas kezelést követően a TU60as dekontamináló kádban.
7.) 100 bar nyomású sótalanvizes vizes lemosás a
hordózás előtt.
8.) A dekontaminált csövek hordózása (100 db/hordó) és
minősítése.
A kalorifer dekontaminálásának eredménye:

7. ábra: Kaloriferek nagynyomású vegyszeres dekontaminálása és
a dekontaminálás eredménye
Réz és réztartalmú anyagok dekontaminálására a paksi
atomerőműben még nem volt példa, ezért a szakirodalmat
áttanulmányozva a galvanizálásban alkalmazott un. sárgító
fürdő egy változatát hígítva alkalmaztuk, amely az
atomerőmű hulladékkezelési szempontjainak is megfelelt. A
sárgító fürdő hatására a drótfonaton lévő ezüstös bevonat
leoldódott és eltávolította a dózis 2/3-áért felelős 60Co
izotópot is. A vegyszeres kezelés olyan sikeres volt, hogy
annak eredményeképpen előtűnt a drótfonat réz színe, (8.
ábra), valamint a dekontaminált és hordózott kalorifercsövek
dózisteljesítménye sem haladta meg a 0,2 Sv/h értéket.
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Mind a négy blokkon az összes kalorifert (96 db) sikerült
úgy dekontaminálni, hogy azok a továbbiakban
felszabadítható fémhulladékként kezelhetővé váltak. A
dekontaminálás eredményeképpen a kaloriferekből
kinyert és újrahasznosítható 18 000 kg réz, 2 160 kg
saválló acél és 28 800 kg szénacél.



A dekontaminálás során képződött híg, kis aktivitású,
folyékony hulladék mennyisége kaloriferenként ~ 250
dm3. 96 db kalorifer esetén összesen 24 m3 híg, kis
aktivitású, folyékony radioaktív hulladék képződött.

Dekontamináló oldatok kezelése
A dekontaminálás során keletkezett oldatok az atomerőmű
csurgalékvíz rendszerébe kerültek, amit a 3. víztisztító
rendszerhez tartozó bepárlókkal besűrítenek, ezzel jelentősen
lecsökkentve annak térfogatát. Az alacsony sótartalmú
csurgalékvizek az eredeti térfogatuknak akár az 1/100-ad
részére is besűríthetők, míg a dekontaminálásból származó
oldatok a magasabb sótartalmuk miatt csak kevésbé
sűríthetők be, kb. 1/20-ára az eredeti térfogatnak. A besűrített
oldatok a későbbiekben az erőmű Folyékony Hulladék
Feldolgozó technológiájával kerülnek feldolgozásra, ami még
további térfogatcsökkentést jelent.
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Összegzés
Az üzemidő hosszabbításra való felkészülés miatt képződő
szilárd, kis aktivitású fémhulladékok dekontaminálással
kezelhetők és nagyrészük akár felszabadíthatóvá is tehető.
A dekontaminálást követően a felületi szennyezettség
mértéke 1-3, és a dózisteljesítmény 1-2 nagyságrenddel is
csökkenthető. A három bemutatott eljárással az eredeti
fémhulladék tömegének 3/4-e, kb. 1300 db 200 dm3-es
hordónyi kisaktivitású fémhulladék vált felszabadíthatóvá.
Ez több, mint az atomerőműben 1 év alatt képződő szilárd,
kis- és közepes aktivitású hulladék mennyisége.
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A dekontaminálási eljárások végrehajtása során a keletkezett
híg, kis aktivitású folyékony radioaktív hulladék mennyisége
összesen ~ 93 m3 volt, amelynek mennyisége az erőműben
alkalmazott
folyékony
hulladékkezelési
eljárások
alkalmazásával kb. az 1/20-ára volt csökkenthető.
A bemutatott eljárásoknak köszönhetően a szilárd radioaktív
fém hulladék átmeneti/végleges elhelyezésének a költségét
sikerült 75%-al csökkenteni az eredetileg tervezetthez képest.
A bemutatott dekontaminálási eljárások minden költségét
fedezte az újrahasznosítható fémek értékesítése.
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