
Amerikai eljárás a radioaktív hulladékok semlegesítésére
Nagy érdeklődésre ta r th a t számot az az Ari

zona államból származó értesülés, amely szerint 
nagy jelentőségű eljárást dolgoztak ki a  radioak
tív  hulladékok kezelésére.

Milyen lesz az élet, amely 'előbb-utóbb elke
rülhetetlenül érintkezésbe kerül az atom ipar ál
tal ke lte tt rádióaktivitással? A radioaktív hullá- 
dékok a m aghasadás m ellékterm ékei: ezek tu 
lajdonképpen izzó égéstermékek, amelyek év
századokig, sőt évezredekig radioaktívak m arad
nak, és m a még ném ismeretes, hogy m iként le
hetne ezeket időn és téren  kívül véglegesen, az 
emberiség veszélyeztetése nélkül elraktározni.

Radha Roy, az Arizona Egyetem professzora, 
kutatócsoportjával évek óta foglalkozik ezzel a 
problémával. Nemrég sikerült olyan megoldást 
találnia, amelyről az t állítja, hogy ez tökéletes, 
s m ost m ár csak az a  teendő, hogy a kísérleti el
járást a  gyakorlatba átültessék viszonylag sze
rény költségen ahhoz képest, am it jelenleg jó
váhagytak a radioaktív hulladékok kezelésére és 
tárolására.

A megoldás lényege, hogy ezt a radioaktivitást 
m inden fenntartás nélkül megszüntetik. Ez nem 
más, m int a  hulladékok képződésének 'ellentétes 
előjelű folyam ata: ennek egyetlen módja, hogy 
a reaktorban keletkezett elem eket átváltoztas
sák.

Az egyik leghatásosabb radioaktív hulladék a 
„stroncium 90” . Ez lerakódik az, élőlények csont
jaiban, m ert ez az elem  a kalcium  kémiai meg
felelője. Bomlási ideje azonban 33 év, ami azt 
jelenti, hogy 231 év múlva, tehát a bomlási idő 
hétszeresének elteltével m ég m indig megmarad 
egyszázaléknyi „stroncium  90-es” elem. Ezt a 
radioaktív elem et nagy m ennyiségben a  reakto
rokba leengedett rudakban levő uránium  term e
li. Ez az uránium  eltűnik, atom m agját a neutro
nok felszabadítják és szintetizálják a kérdéses 
stronciumot, továbbá több, m int száz, egyéb 
meghasadási term éknek nevezett radioaktív izo
tópot.

A javasolt eljárás abban áll, hogy ezt a stron
ciumot erőteljes neutronfluxusnak teszik ki, ami 
a maghasadási folyam atot megfordítja.

így tehát m inden stronciummag elnyel egy, 
ké t vagy több neutront és ism ételten létrehozza 
az elemek listáját. Ez az, am iben az atom tudó

sok rem énykednek. A stroncium , az elemek osz
tályozását létrehozva átalakul izotópokká, ame
lyek többé-kevésbé rövid életűek egyesek né
hány napig, mások néhány percig, sőt néhány 
másodpercig léteznek. Radioaktivitásuk ezeket 
stabil elem ekké alakítja  át, tehát a radioaktivitás 
megszűnik.

A számítások azt m utatják, hogy mintegy húsz 
nap alatt valam ennyi hasadási term ék és m inden 
hulladék semlegesíthető- Roy professzor m integy 
40 millió dollárra becsüli egy ilyen radioaktivi
tás t m egszüntető egység létrehozását, ugyanak
kor az Egyesült Államok kongresszusa nemrég 
88 millió dollárt szavazott meg egyetlen beton
siló építésére, amelynek az a rendeltetése, hogy 
ezeket a hulladékokat ebben tárolnák évszáza
dokig.

Ez az eljárás a plutónium  esetében is alkal
mazható, amelyót ilyen módon „denaturálhat
nak”, azaz atombomba készítésére alkalm atlan 
elem ekké alakíthatják át.

Egyetlen nehézség adódhat: nevezetesen ez a 
radikális eljárás nagyon erőteljes neutronáram 
lást (például egy m ásik atom reaktort) igényel, 
méghozzá olyan speciális reaktort, m int ami
lyenben a  radioaktív  hulladékok keletkeztek. 
H asonlattal élve: ez még magasabb hőfokú ke
mence lenne annál, am elyik ezeket a radioaktív 
elem eket term elte, és am ely képes lenne elégetni 
ezeket a radioaktiv ham ukat is.

De még több olyan reak tort építeni, amelyek 
m aghasadásra szolgálnak és így újabb hulladé
kot halm oznak fel annak érdekében, hogy el
pusztítsák a radioaktív hulladékot, mindez ah
hoz a megoldáshoz hasonlít, am ikor vab.ki fel
falja  magát, hogy csillapítsa éhségét. Vannak 
egyéb lehetőségek is az erőteljes neutronáram 
lások előállítására, többek között földalatti ter- 
m onuklerális robbantások.

A jövőben megoldás lehet az is, hogy például 
az A ntarktisz jégpáncélja a la tt raktárakba he
lyezik 'el a radioaktív hulladékokat, m ajd ezt kö
veti egy hidrogénbom ba felrobbantása, ami 
gyorsan m egszüntetné radioaktivitásukat. A 
XXI. században bizonyára sor kerül m ajd ilyen 
radikális e ljárásra  is.
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