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60Co, ∼2 PBq (∼50.000 Ci), 

panoráma típusú, 

dózisteljesítmény 8 kGy/óra  

LINAC elektrongyorsító, 4 MeV, 

2,6 µsec pulzusszélesség, ismétlés 

50 Hz, dózisteljesítmény MGy/min

Sugárzások kémiai hatásainak vizsgálata

Sugárforrások
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A Sugárhatáskémia Osztály

Impulzusradiolízis mérőegyüttes

Analitikai laboratórium: HPLC diódasoros 
detektálással, UV-VIS spektrofotométer, FTIR 
(abszorbancia mérés, ATR-, és DR mérőfej), 
SEM  

Víz-, illetve szennyvíz laboratórium: BOI-, 
KOI meghatározás, MICROTOX toxicitás 
vizsgálat, HPLC MS-MS (beszerzés alatt), 
TOC (beszerzés alatt), átfolyó üzemű
besugárzó berendezés (tervezés alatt)  
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Felületvizsgálat elektronmikroszkóppal
Nagyítás x35-300.000, feszültség 0.5 – 30 kV

Mikroanalizátor, egyedi lehetőségek
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Felületvizsgálat elektronmikroszkóppal
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Kutatási és fejlesztési feladatok
Szakmai tapasztalatok

1. Szerves anyagok sugárzással indukált lebontása 
vizes oldatokban 

• A bomlás kinetikájának tanulmányozása (impulzus-

és gammaradiolízis)

• Környezetvédelmi alkalmazások: víz, technológiai 

víz, illetve szennyvíz tisztítás

2. Polimerek, polimerizáció

• Polimerizáció kinetikai vizsgálatok

• Polimerek, illetve cellulóz felület módosítása ojtással
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Néhány szennyező nehezen bontható a hagyományos módszerekkel.
Víz- és szennyvíz tisztítás fejlett oxidációs módszerekkel (Advanced 
Oxidation Processes, AOP). Ezek egyike a nagyenergiájú sugárzás 
(gyorsított elektronok, vagy gamma).
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A hidroxilgyökök kémiai 
kötéseket szakítanak fel 

Szerves anyagok sugárzással indukált lebontása vizes 
oldatokban
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Az emberi tevékenység következtében egyre újabb olyan szennyező
anyagok jutnak ki környezetünkbe, melyek lebomlása lassú, 
ártalmatlanításuk hagyományos módszerekkel nehézkes, vagy nem 
megoldható. Tipikusan ilyenek a kőolajfeldolgozó üzemek 
szennyvizében található aromás vegyületek, fenolok, vagy gyógyszegyári
szennyvizek. Ezek elpusztítják azokat a mikroorganizmusokat, amelyek 
lebontásukban szerepet játszhatnának. Több hagyományos 
szenyvíztisztítási eljárásnál a szennyező vegyületeket egyszerűen egyik 
közegből a másikba viszik át. Ilyen például az adszopciós eljárás, vagy a 
kilevegőztetéses eljárás. A vízszennyeződés csökkentéséhez, vagy az 
elszennyeződés folyamatának megfordításához új technológiákra, a 
különféle eljárások kombinálására van szükség. Az utóbbi két évtizedben 
egy sor új eljárás kifejlesztése kezdődött el, melyeket összefoglalóan 
nagyhatékonyságú oxidációs eljárások (angolul advanced oxidation
processes) néven neveznek. Közös jellemzőjük, hogy a szerves 
vegyületek lebontásához rendkívül reaktív vegyületeket/köztitermékeket 
alkalmaznak, olyanokat, mint O3, H2O2, OH, H, HO2

•, stb. 
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Szerves anyagok sugárzással indukált lebontása vizes 
oldatokban

A víz radiolízise

H2O  → •OH, eaq
−, •H, H+, OH−, H2O2, H2

A sugárzásos degradációhoz (víz, illetve szennyvíz 
kezeléshez) nincs szükség vegyszer adagolásra.
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Színezékek sugárzásos degradációja
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Nagyenergiájú sugárzás és katalízis
együttes alkalmazása
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Az első fél-üzemi szennyvíztisztító berendezéseket ahol 
előkezelésként nagyenergiájú sugárzás alkalmaztak a 90-es 
években építették (USA, Ausztria, Oroszország, Korea).
USA-ban készült egy kamionra szerelt, mobil besugárzó
berendezés is. Alkalmazások: ivóvíz, kommunális 
szennyvíz, szennyvíz iszap, ipari szennyvíz.

Ipari szennyvíz: Oroszországban több félüzemi berendezés 
is épült (pl. olajfinomító, cukorgyár, szintetikus kaucsuk 
gyár szennyvízének kezelésére) elektrongyorsító
alkalmazásával.

Gyakorlati alkalmazások
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Ipari alkalmazások

Orosz együttműködésben alakítottak ki egy, előkezelésként 
elektrongyorsítót alkalmazó fél-üzemi (1000 m3/nap), 
szennyvízkezelőt Daegu-ban (Korea EB-Tech Co.), 1998-ban. 

2005. decemberében helyeztek üzembe  ugyanott egy 10.000 
m3/nap kapacitással működő sugárzásos (EB) kezeléssel 
kombinált szennyvíztisztítót, textilszínezék tartalmú szennyvíz 
visszaforgatására:   1-2 kGy dózis, 1,06 USD/m3 teljes költséggel 
(1 MeV-400 kW gyorsító, évi 365 napi működéssel számolva).
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Wastewater Treatment Facility in

Daegu Dyeing Industrial Complex

EB besugEB besugáárzrzóó

10 000 m3/nap

EB besugárzó: 
1000 m3/nap
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Tisztított 
víz 

BefolyBefolyóó
szennyvszennyvíízz
ttáárolrolóó

BesugBesugáárzrzáás s 
elektrongyorselektrongyorsííttóóvalval

KKéémiaimiai//
biolbiolóógiaigiai
reaktorreaktor

ÜÜleplepííttőő tanktank KiegyenlKiegyenlííttőő

Szilárd 
szennyeződések 
eltávolítása

Előkezelés 
elektrongyorsítóval

Kémiail/biológia kezelés Tisztított víz 
visszaforgatása

Szennyvíz

Process Flow Diagram

Visszaforgatják a tisztított szennyvizet!

Wastewater Treatment Facility in

Daegu Dyeing Industrial Complex
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B. Han et al..: Rad. Phys. Chem. 64 (1) (2002) 53

Kémiai oxigénigény, (Chemical oxygen 

demand - COD(Cr))
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Wastewater Treatment Facility in

Daegu Dyeing Industrial Complex
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A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség egyik kiemelt témája a 
környezetvédelem, ezen belül is különös figyelmet fordítanak a 
víz, illetve a szennyvíz kezeléssel kapcsolatos kutató-fejlesztő
munkára. Nemzetközi kutató programot, u.n. Co-ordinated
Research Project-et szerveznek, melynek munkájában mi is részt 
veszünk. 
A víz-, illetve szennyvíz laboratóriumunk berendezéséhez is 
nagyban hozzájárultak és még járulnak is. Idén induló NAÜ
projektünk során 200 ezer USD-t kapunk a labor 
továbbfejlesztésére.
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