
Magyarországi klínoptilolitos kőzetek vizsgálata 
folyékony radioaktív hulladék megkötése szempontjából

írták: Dr. Kakasy Gyuláné—Pallós Imréné—Ádám László

A  hazai nyersanyagkutatásban sok újat ho
zott az 1958— 62. között Szerencs— Mád— Ond 
helységek által határolt Szerencsi-öböl terüle
tén folyt perspektivikus komplex kutatás, me
lyek során (Varjú és munkatársai Mátyás és 
Zelenka) —  többek között —  nagymennyiségű 
szarmata-kori zeolitosodott riolittufát tártak fel.

Ugyancsak az ötvenes években terelődött a 
figyelem a —  -már a múlt század hetvenes- 
nyolcvanas éveiben megemlített —  M-ecsek- 
hegységbeli miocénkori riolittufára, amely ké
sőbb elsősorban az építőanyagiparban könnyű- 
beton-adalékként jött tekintetbe.

A  Magyar Áliami Földtani Intézet 1963-as 
„Évi jelentésiében már felhívta a figyelmet 
arra, hogy az építőanyagipari hasznosítás mel
lett meg kellene vizsgálni a nagyobb klinopti- 
lolit-tartalmú hazai ioncserélőket, így elsősor
ban a mecseki riolittufákat más területen, főleg 
radioaktív szennyvizek tisztításában való fel- 
használásra.

Ezt követően 1967-től folyamatosan a Ne
hézipari Minisztérium, Központi Földtani Hiva
tal, majd az Országos Vízügyi Hivatal meg
bízásából foglalkozik a Bányászati Kutató 
Intézet a hazai riolittufák ilyen irányú kutatá
sával, melynek célja kezdetben elsősorban labo
ratóriumi minősítés, majd később a nyersanyag 
felhasználásával alkalmazandó szennyvíztisztí
tási technológia volt. Eddigi kutatási jelentések 
a szakirodalmi jegyzékben találhatók [1—12].

A  vizsgálatok a Tokaji-hegység területéről 
a mád—subái és rátkai, Észak-Mecsek vidékéről 
a mázai, váraljai és nyárádi előfordulásokra ter
jedtek ki. Mindezen helyeken —  részben papír
ipari, de túlnyomórészt építőanyagipari fel- 
használásra —  már termelés is folyt, illetve 
jelenleg is folyik.

alkalmazott istenmezejei (Bükk és Mátra-hegy- 
ség előtere) bentonitot használtuk, amely mont- 
morillonit-tartalmánál fogva nagy fajlagos fe
lületű és jelentős ioncserekapacitású, bár mint 
bentonit gyenge— közepes minőségűnek érté
kelhető.

Kutatásaink eredményeit az említett elő
fordulások egy-egy jellemző mintáján kívánjuk 
bemutatni.

Az ásványi összetételek megállapításához a 
röntgendiffraktométeres meghatározások mellett 
—  a kőzetüveg jelenléte miatt —  derivatográfos 
és mikroszkópos kisegítő vizsgálatokra is szük
ség volt. A  kísérletekhez felhasznált kőzetek 
közepes minőségű, nem kimagaslóan jó nyers
anyagok. A  Mecs-ek-vidéki és rátkai tufák 40— 
55%-ban tartalmaznak klinoptilolitot és nagy 
százalékban földpátot és kőzetüveget, a Mád— 
subái csak 10% klinoptilolitot, de emellett 25% 
montmorillonitot is, ami ioncsere és adszorpció 
szempontjából szintén hasznos ásvány.

I. táblázat
Ásványi összetétel
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Mecseki
Mázai 45 — 10 3 15 27 —

Váraljai 50 — — 10 20 20 —

Nyárádi 55 — — 2 25 18 —

Tokaji
Rátkai 55 3 6 6 4 26 —

Subái 10 25 2 60 1 — 2

Istenmezejei
bentonit — 53 8 18 8 — 13

Munkánk első fázisában a radioaktív meg- 
Láboratóriumi vizsgálatok kötőképesség és a tufák egyéb fiziko-kémiai

tulajdonságai —  kationcserekapacitás, fajlagos 
A  laboratóriumi minősítő vizsgálatokhoz az felület —  közötti összefüggések feltárására tö- 

általánosan ismert és az iparban adszorbensként rekedtünk.

II. táblázat

0,06 mm alá T . ... Lecserélhető ionok Fajlagos Radioaktív modellvíz
tört minták ' er[eK Ca2+ Mg2+ K+ Na+ felület 1 n SrCl2 0,1 n SrCl2 0,01nSrCl2 

eredete mg.e.é./ЮО g m2/g 1 g/100 ml tufa által kivont súly %

Mecseki
Mázai
Mázai

13,5 6,6 0,7 3,8 1,3 35,3 77,4 91,4 93,1
78,0+

Váraljai 14,4 6,6 0,7 5,5 1,5 40,1 — — 78,6+
Nyárádi 16,3 10,6 0,5 3,1 1,3 36,2 — — 80,8+

Tokaji
Rátkai 16,1 4,6 6,4 2,9 2,2 50,4 78,8 89,6 90,8
Subái 36,7 12,1 9,9 0,9 2,6 181,6 78,1 91,7 93,9

Istenmezejei
bentonit 70,1 40,1 16,1 1,0 4,2 287,2 92,9 92,9 93,0

+ technológiai megfontolásból 0,5 mm alá aprított, 2 g/100 ml anyagra vonatkozó adatok
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A kationcserekapacitás-értékeket (Т mg.e. 
é./100 g) az általánosan elterjedt Mehlich-mód- 
szerrel határoztuk meg [13] (2. táblázat).

Kitűnik a tufák közül a mád— subái minta 
montmorillonit-tartalmából eredő nagyobb T- 
értékével, de telítettlenségével is. A  lecserélhető 
pozícióban lévő ionok —  a mázai és váraljai 
kivételével —  nagyobbrészt kétvegyértékűek, 
míg ezeknél a két és egy vegyértékűek aránya 
közel azonos.

A  fajlagos felület nagyságát (m2/g) metilén- 
kék adszorpciós eljárással mértük [14]. Az így 
megállapított mérőszám nemcsak a rendszer 
diszperzitásfokára ad felvilágosítást, hanem mé
ri mindazokat a szabad felületeket, amelyek az 
anyagban vizes közegben történő felázása foly
tán keletkeznek. M ivel a radioaktív megkötő
képesség-vizsgálatok vizes közegben történnek, 
a fajlagos felület meghatározására —  lehetősé
geink közül —  ezt a módszert tartottuk a leg
megfelelőbbnek .

Látható (2. táblázat), hogy a három mecseki 
tufa fajlagos felülete közel azonos és valamivel 
kisebb, mint a rátkaié, viszont a subái nagyobb 
értéke jól egyezik az ásványi összetétellel.

A  laboratóriumi radioaktív megkötési alap
kísérleteket kis fajlagos aktivitású (10~6 Ci/1) 
modell-szennyvízzel végeztük, mely Sr/Y— 90 
izotópot és különböző koncentrációban SrCb 
inaktív sót tartalmazott. Az aktivitás méréseket 
1 g anyagnak 100 ml oldattal való reagáltatása 
és a szilárd anyagtól 10 percig 2500 fordu- 
lat/perees centrifugálással történő elválasztása 
után V A — Z 430 típusú kehely GM-csövekkel 
végeztük el. Az eredmények azt mutatták, hogy 
az általunk alkalmazott koncentrációviszonyok 
és folyadék— szilárdanyag arány mellett a 60 
perces keverés elegendő, a reagáltatási idő 
továbbnövelésével a megkötött ionok mennyi
sége alig emelkedik.

Az anyagok terhelhetőségének megismeré
sére különböző töménységű —  In ,  0,1 n, 0,01 n
—  inaktív sót tartalmazó oldatokkal végeztünk 
méréseket az ugyancsak 2. táblázatban található 
eredményekkel, amelyekből megállapítható, 
hogy —  0,1— 0,01 n koncentráció esetén —  a 
velük reagáltatott szennyezés legnagyobb részét
—  általában 90%-át —  megkötötték. Nagyobb 
töménységnél már az istenmezejei bentonit 
jobbnak bizonyult mint a zeolitos tufák. (A  táb
lázatban közölt subái zeolitos mintán kívül 
vizsgáltuk az előfordulás agyagos típusú anya
gát is, mely mindhárom koncentrációnál 93—  
94%-át vonta ki a szennyezésnek.)

A  megkötött radioaktív ionok mennyiségét 
összehasonlítva az azonos koncentráció (0,1 n) 
viszonyok mellett meghatározott Mehlich-féle 
kationcserekapacitás értékekkel, megállapítot
tuk, hogy sokszorosan nagyobbak annál. Az 
ionok az iöncserepozíciókon felül nagy mennyi
ségben kötődnek meg a klinoptilolit csatorna- 
rendszerében, illetve a szemcsék felületén ad
szorpciós erőkkel. A  szennyvíztisztításra kidol
gozandó technológiánál ez utóbbi kedvező érté
keket kívánatos érvényre juttatni.

Meghatároztuk több minta különböző szem
cseméretű frakcióinak előbbiekben tárgyalt 
fiziko-kémiai jellemzőit is. Megállapítottuk, 
hogy csökkenő szemcseméretek felé haladva a 
fajlagos felület növelésével a kationcserekapaci
tás és a radioaktív megkötőképesség nő. Aprí
tással tehát fokozni lehet az anyagok haté
konyságát.

A  matematikai statisztika módszerével fel
dolgozott adatok értékelése azt mutatta, hogy 
a szemcsemérettel a kationcserekapacitás a ter
mészetes alapú logaritmus, a fajlagos felület

^— es kapcsolat szerint változik, míg a radio

aktív megkötőképességre mindkét kapcsolat 
ugyanolyan szorosnak adódott. Ez alátámasztja 
matematikailag is azt a megállapításunkat, hogy 
a radioaktív megkötésben a kationcsere és a 
felületi erők egyaránt szerepet játszanak.

A  kidolgozandó technológiához előkísérlet- 
ként készített különböző szemcseméretű —  1 
mm-nél durvább, 1 mm-nél finomabb és 0,06 
mm-nél finomabb szemcséket tartalmazó — 
őrlemények S r +-megkötőképességében —  a 
mázai, de bizonyos mértékig a rátkai tufáknál 
is —  jelentős különbségek észlelhetők, elsősor
ban a nagy (1 n) koncentrációnál. Ezeket az 
anyagokat megfelelő tisztító hatás eléréséhez 
feltétlenül 1 mm-nél finomabbra kell aprítani. 
Ugyanakkor a mád— subái minta különböző f i
nomságú őrelményeivel közel azonos kivonási 
hatásfokot értünk el, ami azzal magyarázható, 
hogy az 1 órás reagáltatás alatt az anyag nagy 
része felázott, s így ténylegesen a szárazon 
megállapítottnál sokkal finomabb szemcsézettel 
vett részt a reakcióban. Egyéb —  ioncserélő 
oszlopon végzett —  méréseink is megerősítik 
ezt a következtetést. A  darabos subái anyagban 
makroszkóposán is megkülönböztethető két 
anyagtípus: az egyik a sokkal könnyebben fe l
ázó, szép fehér szemcsék, nagyobb fajlagos 
felülettel, kationcserekapacitással és radioaktív 
megkötőképességgel; a másik a lassabban felázó, 
előbbi jellemzők tekintetében gyengébb világos 
sárga szemcsék. A  mád— subái és bizonyos 
mértékben a rátkai zeolitos kőzeteknek vízben 
történő felázása azonban —  elsősorban szűrési, 
szeparálási stb. nehézségek miatt —  korlátozza 
alkalmazási lehetőségüket.
Ezért kísérleti munkánk későbbi szakaszában 
vizsgálataink az Észak-Mecsek-vidéki tufákra 
szorítkoztak.

A  Máza mellett megindult külszíni fejtési 
üzemből nagyobb mennyiségű anyagot gyűj
töttünk be. Laboratóriumi előkísérletekkel —  
melyeket 1 :1000 léptékű technológiai modell
kísérleteknek is tekintettünk —  a riolittufa és 
a szennyezett oldat arányát, valamint a korábbi 
kísérletek továbbfinomításával a megfelelő 
szemcseméretet kívántuk megállapítani.

A  fajlagos felület és a szűrhetőség együttes 
mérlegelésével 0,5 mm alá aprított tufa 0,3 mm 
fölötti, 0,1— 0,3 mm közötti és 0,1 mm alatti 
frakciókból különböző mennyiségeket reagáltat- 
tunk —  a gyakorlati feltételeket megközelítő 
—  0,01 n CsCl, Sr CL és (UCh) ■ (N 03)2 oldatok 
100— 100 ml-ével. Előbbi kettőt 10-ü Ci/1
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Cs— 137, illetve Sr/Y— 90 izotóppal jeleztük, 
míg az utóbbi 30 napos vízoldatnak megfelelő 
egyensúlyú természetes aktivitású volt.

III. táblásat

Egy művelettel kivont 
szennyeződés %-a

l g  2 g 3 g
mázai riolittufával 

100 ml-enként

0,01 n CsCl 
10-uCi/l Cs—137

I.
II.

III.

22,0
22,3
29,2

35.0
35.1
42.1

41,7
46,9
52,4

I. 89,0 91,9 93,0
0,01 n SrCl, II. 90,0 92,3 92,8
10—° Ci/1 Sr/Y—90 III. 92,7 93,7 93,9

I. 63,7 64,7 66,5
0,01 n (U02) . (NO:,)2 II. 63,8 66,7 73,6

III. 73,2 73,7 83,1

Kezelt 
100 ml-es oldat G w

I “

Szemcsefrakciók:
I.: 0,3 mm feletti,

II.: 0,1—0,3 mm közötti,
III.: 0,1 mm alatti.

Amint látható a mázai tufa legjobb hatás
fokkal a Sr/Y— 90-et vonja ki és a megkötő
képesség alig változik az alkalmazott mennyi
séggel és szemcsemérettel. A  Cs— 137 esetében 
a hatásfok a szemcseméret csökkenésével, illet
ve a riolittufa mennyiségének növelésével je
lentősen javítható. A  kettő között helyezkednek 
el az uránra vonatkozó mérési adatok.

Kiterjesztettük kísérleteinket az alábbi — 
különböző ionátmérőket és kémiai karaktert 
képviselő —  radioizotópok eltávolítási hatás
fokának mérésére is: Na— 22, Cs— 137, Zn— 65, 
Со— 60, Fe— 55, Cl— 36, J— 131, P— 32 és 
urániumra.

Vizsgálatainkat a már ismertetett módszer
rel végeztük. Az alkalmazott fajlagos aktivitás 
10—0 Ci/1, kivéve a Fe— 55, amelynél —  a rosz- 
szabb hatásfokú detektálhatóság miatt —  10-4 
Ci/1. Az inaktív sók koncentrációja:0,01 n, 
az alkalmazott tufakoncentráció 2 g/100 ml, 
mivel a 0,5 mm alá aprított mintáknál ezt ta
láltuk a legmegfelelőbbnek (a 4 és 8 g/100 ml 
bekeverési aránnyal végzett méréseknél pl. csak 
lényegtelen emelkedés volt tapasztalható).

ÍV. táblázat

Radioaktív 
izotóp 

10-° Ci/1
Inaktív só 

0,01 n

2 g/100 ml által 
megkötött s% 

mázai váraljai nyárádi 
tufa tufa tufa

Na—22 NaCl 10,0 13,1 15,4
Cs—137 CsCl 23,8 25,0 27,1
Sr/Y—90 SrCL) 88,9 89,2 89,3
Zn—65 ZnSŐ/, 32,4 33,3 34,0
Со—60 Со (N03)2 16,7 16,1 17,0
Fe—55 Fedj 27,6 27,3 28,0
Cl—36 NaCÍ 0 0 0
J—131 KJ 10,1 9,7 9,9
P—32 Na.jHPO/j 34,5 33,6 33,9
természetes (UÖ2) . (NOah 59,3 63,6 65,7

A  4. táblázat mérési adataiból megállapít
ható, hogy a különböző izotópok megkötött 
mennyisége igen eltérő. Mindhárom tufa minta 
a Sr/Y— 00-et vonja ki legnagyobb százalékban, 
s igen nagy arányban az urániumot. Közepes
nek mondható az eredmény a P— 32, Fe— 55 és 
Zn— 65 izotópoknál. Feltűnő, de magyarázható 
a nagyobb ionsugarú Na— 22 viszonylag kisebb 
és az anion Cl— 36 teljesen negatív értéke.

Foglalkoztunk néhány inaktív, de koncent
rált (50— 200 mg/1) ipari mérget oldott állapot
ban tartalmazó szennyvíz tisztításával is. Meg
állapítottuk, hogy 30 perc után a keveréssel be
folyásolható felvétel gyakorlatilag nem válto
zik. Lényeges különbségek adódtak azonban a 
keverést követő állás során, mivel a tufák las
san telítődtek. 20 g/1 tufa —  a fém—ion kon
centrációtól függően —  48 órai állás után az 
ólom-ionok 85— 95 %-át, a higany- és arzén
ionok 20— 40, illetve csak 5— 15%-át vonta ki. 
Az As:0.3-dal készített oldatnál az arzénnek 
csak kis hányada volt jelen kationként, nagy 
része negatív töltésű hidro-komplex ion alakjá
ban. A  tufák anioncserélő kapacitása viszont 
lényegesen kisebb; ennek tudhatok be az ala
csony értékek.

Mindhárom tufamintával végzett laborató
riumi mérések azonban azt bizonyítják, hogy — 
megfelelő mennyiségi arányokat választva — 
ipari mérgek eltávolítására is felhasználhatók.

Technológiai kísérletek és megfontolások

A  célkitűzés az volt, hogy viszonylag nem 
nagy berendezés- és munkaigényes eljárással 
úgy vonjuk ki a radioaktív szennyeződést, hogy 
az biztonságosan, szilárd halmazállapotú ter
mékként legyen elszállítható és az izotópteme
tőben egyszer s mindenkorra a környezetre 
nézve veszélymentesen megőrizhető.

Az összegyűlt szennyvíz ioncserélő oszlo
pon, illetve oszlopsoron történő átbocsátása — 
akár a szennyeződés nagy részének előzetes 
kiülepítése, vagy kicsapása után — hátrányos
nak bizonyult, egyrészt a drága ioncserélő mű
gyanta többszöri felhasználása, másrészt a mű
veletek munkaigényessége és szennyeződés 
veszélyessége miatt. További hátrányként je
lentkezett a radioaktív anyaggal telítődött ion
cserélő műgyanták cseréjével, megőrzésével, 
illetve eltemetésével kapcsolatos technológiai és 
biztonságtechnikai problémák hazai megoldat
lansága.

Miután a hazai természetes ioncserélőkkel 
olcsó anyag áll rendelkezésre (megfelelő szem
cseméretre aprítva sem haladja meg áruk a 
100 Ft-ot tonnánként), szóba jöhetett az egy
szeri felhasználás és —  mivel gyűjtőtartályaink 
keverő berendezéssel is el vannak látva —  a 
tisztítandó szennyvízbe való bekeverés. E tech
nológia fontos láncszemeként meg kellett olda
nunk azonban a szennyvízbe kevert —  általában 
20 kg/m3-nyi —  természetes ioncserélő utólagos 
eltávolítását oly módon, hogy az közvetlenül, 
vagy későbbi időpontban betonadalékként fel
használható legyen.
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Laboratóriumi modellkísérleteink —  egye
zően az Építéstudományi Intézet korábbi meg
állapításaival —  arra az eredményre vezettek, 
hogy e riolittufák már 1/10 súly-% 500-as Port- 
land-cementtel megfelelő szilárdságú betont 
eredményeznek, ezért technológiai kísérleteink 
az ilyen betontestekbe került radioaktív anyag 
visszaoldhatóságának vizsgálatára is kiterjedtek. 
Ugyancsak megvizsgáltuk, hogy a mosó-, áztató- 
és tisztítószerként jelenleg használatos korszerű 
készítmények, a radioaktív munkahelyek 
szennyvizeiben várható koncentrációban miként 
befolyásolják a riolittufák szennyeződés meg
kötőképességét.

A  bekevert riolittufák utólagos kiszűrésére 
vonatkozó üzemi méretű technológiai kísérle
teinket 1971-ben végeztük és arra a megállapí
tásra jutottunk, hogy akár szűrőpréssel, akár 
nedves szeparátorral elvégezhető e művelet, de 
egyrészt célszerű a riolittufa fő tömegének 
előzetes kiülepítése, másrészt a munkahely 
szempontjából általában rendszertelenül, szaka
szosan ismétlődő feladat szintén meglehetősen 
munkaigényes és szennyeződés veszélyes. Emel
lett ez a technológia kizárja a vízzel nagyon 
duzzadó montmorillonitos, agyagos kőzetek al
kalmazását és korlátozza a szemcseméretet, 
holott —  amint az laboratóriumi vizsgálataink
ból világosan kiderült, különösen az egyszeri fel- 
használásnál —  az ioncserélő-képességen kívül 
jelentős szerep jut az anyag minél nagyobb 
aktív felülete által megszabott adszorpciós 
megkötésnek is.

Mindezt egybevetve, a riolittufák legcél
szerűbb alkalmazási technológiája a kis- és

közepes szennyvízhozamú munkahelyeken a 
regenerálás nélküli, oszlopban, megkötő anyag
ként történő alkalmazás, az alábbi kétféle meg
oldásban :

a) Közvetlenül a szennyező anyag keletke
zési helyén, azaz még fel nem hígított, nagy 
fajlagos aktivitású folyékony radioaktív hulla
dékok, vagy koncentrált ipari mérgek esetében 
nem áteresztő oszlopban, a riolittufa teljes víz- 
felvevő-képességét kihasználva;

b) Nagyobb térfogatú és kisebb fajlagos 
aktivitású, általában zárt berendezés-, illetve 
csővezeték-rendszerben áramló folyékony radio
aktív hulladék esetében áteresztő- és megkötő
képességre nézve telítésig kihasznált, cserélhető 
oszlop formájában.

Mindkét esetben célszerű a telített riolit
tufák azonos tartályban történő elszállítása a 
központi izotóp temetőbe és ott egységes tech
nológia szerinti bebetonozása.

A  felhasználást korlátozó körülmények

Megvizsgáltuk egyrészt, hogy többféle 
szennyező komponens együttes jelenlétében, 
valamint az izotóplaboratóriumokban használa
tos dekontamináló szerek jelenlétében milyen 
eltolódás tapasztalható a kivonási hatásfokban, 
másrészt különféle vízmodellekkel (csapadék-, 
karszt- és tengervíz) mennyi idő után, milyen 
mértékű visszaoldódás várható a radioaktív 
szennyeződést megkötött riolittufákkal készített 
beton próbatestekből. E kísérletek eredményeit 
az 5. és 6. táblázatban mutatjuk be.

V. táblázat

Kezelt 100 ml-es oldat Jelző izotóp 2 g/100 ml-es 
kivonás, %

0,01 n CsCl +  0,01 n SrCl2 10—6 Ci/1 Cs—137 25,9
0,01 n CsCl +  0,01 n SrCl, 10—6 Ci/1 Sr/Y—90 92,2
0,005 n CsCl +  0,005 n (U02) • (No3)2 5.10—7 Ci/1 Cs—137 +  U 48,4
0,01 n CsCl +  0,01 n (UOa) . (n o 3)2 U 69,2
0,005 n SrCl2 +  0,005 n (UO,)' ■ (N03), 5.10—7 Ci/1 Sr/Y—90 + U 84,6
0,01 n SrCl., +  0,01 n (UO,) . (n o 3)2 U 63,4
0,01—0,01 n CsCl, SrCl2 és (U02) . (N03), U 68,6
0,01 n CsCl +  0,1 g ULTRA 10—6 Ci/1 Cs—137 35,4
0,01 n CsCl+  0,1 g KOMPLEXON 10—° Ci/1 Cs—137 0
0,01 n SrCl, +  0,1 g ULTRA 10—6 Ci/l Sr/Y—90 91,4
0,01 n SrCl2 +  0,1 g KOMPLEXON 10-° Ci/1 Sr/Y—90 0
0,01 n (U02) . (N03)2 +  0,1 g ULTRA u 97,1
0,01 n (U02) . (N03)2 +  0,1 g KOMPLEXON и 13,9
0,01 n SrCl2 +  0,1 g ULTRA +  0,1 g KOMPLEXON 10—6 Ci/1 Sr/Y—90 0

VI. táblázat

Feltöltés 1. 2. 3.
Oldásidő 1 h 24 h 48 h 72 h

k i o l d á s  % -
144 h
a

24 h 24 h

Cs—137 0,12 0,29 0,31 0,26 0,31 0,17 0,15
Esővíz Sr/Y—90 0,05 0,28 0,29 0,29 0,30 0,18 0,16

<  0,01+Urán <  0,01 <  0,01 <  0,01 <  0,01 <  0,01 <  0,01x
Cs—137 0,11 0,29 0,31 0,27 0,29 0,22 0,16

Karsztvíz Sr/Y—90 0,04 0,33 0,51 0,54 0,53 0,24 0,21
Urán <  0,01 <  0,01 <  0,01 <  0,01 <  0,01 <  0,01 <0,01
Cs—137 0,37 1,37 1,39 1,38 1,44 1,13 0,93

Tengervíz Sr/Y—90 0,10 1,27 2,77 2,72 2,87 0,39 0,40
Urán <  0,01 <  0,01x <  0,01x <  0,01x <  0,01x <  0,01 <  0,01

+  ; legiksemm értékek: 0,0007%
x; legnagyobb értékek: 0,009 %
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E kísérletek egyik feltűnő eredménye az, 
hogy az izotóplaboratóriumokban jelenleg köte
lező dekontamináló készletként előírt KOMP- 
LEXON В jelenlétében a riolittufák teljesen el
veszítik megkötőképességüket, míg egyéb mo
só-, áztató- és tisztogató szerek jelenlétében( az 
ULTRÁ-n kívül FLÓRÁ-val, OPTIMÁ-val, 
LU N A— 68-al, IDEÁL— 69-el és BIOPON-nal, 
tehát lényegében hatóanyagra nézve minden
féle típussal vizsgálva) kedvezőtlen irányú vál
tozással nem kell számolnunk. Ugyancsak fel
tűnő a tengervíznek a betonra gyakorolt na
gyobb visszaoldó hatása, ami műszakilag meg
erősíti a tengervízben történő radioaktív hulla
dék temetés ellen kibontakozó egyre szélesebb 
körű tiltakozást.

Az egyes kationokkal és különböző anionok
kal szemben mutatkozó csökkent mértékű meg
kötőképesség, illetve annak teljes hiánya nyil
vánvalóan a kémiailag előkezeletlen nyersanyag 
felületi szerkezeti tulajdonságaival van szoros 
összefüggésben és e természetes ioncserélők al
kalmazási körének, illetve előírásainak tekin
tetbe kell ezeket venni, illetve —  vagy a riolit
tufák, vagy a szennyvíz megfelelő kémiai elő
készítésével —  ki kell dolgozni az alkalmazási 
körük kiterjesztését biztosító kiegészítő eljá
rásokat.
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INVESTIGATION INTŐ CLINOPTILOTIC ROCKS IN 
HUNGARY FROM THE POINT OF VIEW OF BON- 

DING LIQUID RADIOACTIVE WASTE 
BY

(Dr. Kakasy Gyné; Pallos Iné; and Ádám L.)

There are described by the authors the investi- 
gations intő bonding radioaetive isotopes contaminating 
with rocks containing zeolite írom the areas of Tokaj- 
Hegyalja and Észak-Mecsek performed with 10 diffe- 
rent waters, bút mainly with those containing isotope 
Sr—Y/90 and inactive salts in different concentrations 
of 10—° Ci/1 activity. The relations between the radio- 
active bonding capacity of zeolites and other physical- 
chemical characteristics are discussed on the one hand 
determining the theoretical relations and on the other 
hand outlining the considerations and measurement 
results necessary fór the technology to be developed. 
There are justified by the technological experiments 
the application as collecting reagent and the concreting 
of the rhyolite tuff with cement in a ratio of 10 :1 
that would solve the problem of collecting the liquid 
wastes of the Hungárián small and middle sized work 
places and their safe conservation in the Central iso
tope burial-ground to be established.
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