
A DOKTORI DOLGOZAT TÉZISEI:

1. Előállítottuk a 0,7SiO2·0,3Na2O összetételű nátriumszilikát üveget, és kombinált neutron (Qmax=35 

Å-1)- és röntgendiffrakciós (Qmax=25 Å-1) mérések RMC szimulációjával meghatároztuk a 6 parciális 

atomi  párkorrelációs  függvényt:  gSi-O(r),  gO-O(r),  gSi-Si(r),  gNa-O(r),  gSi-Na(r)  és  gNa-Na(r).  Megadtuk  az 

elsőszomszéd  távolságokat,  a  koordinációs  számokat,  a  3-részecske  szögeloszlás-függvényeket, 

valamint a kovalens kötésekből álló Si-O hálószerkezetet  alkotó gyűrűk eloszlását  és azok átlagos 

méretét. Legfontosabb megállapításaink, hogy az oxigén atomok 63%-a vesz részt a SiO4 tetraéderek 

egymáshoz  való  kötésében,  míg  37%-a  terminális,  azaz  a  Si-O  lánc  megszakad  és  az  oxigén 

nátriumhoz (is) kötődik. Az irodalom alapján a Na atomok környezete viszonylag kevéssé ismert, 

amihez sikerült a korábbinál nagyobb pontosságú szerkezeti paramétereket rendelni. Megállapítottuk, 

hogy a  Na-O kötéstávolság  2,29 Å és a  koordinációs  szám 2,5 atom a 2,05-2,6 Å tartományban 

számolva. A Na-Na távolság 2,6 Å, ami jóval kisebb, mint az irodalomban közölt molekuladinamikai 

modellezéssel számolt értékek. Azt találtuk,  hogy két szomszédos nátrium szeret egy adott oxigén 

környezetében lenni. 

2.  Előállítottuk  az  5-komponensű  (65-x)SiO2·xB2O3·25Na2O·5BaO·5ZrO2   x=5,  10,  15  mol% 

összetételű mátrix üveget. Meghatároztuk neutrondiffrakciós mérésből (Qmax=30 Å-1)-az irodalomban 

elsőként-a  szerkezetet  jellemző  legfontosabb  atompárok  parciális  eloszlásfüggvényeit,  az  atomi 

elsőszomszéd  távolságokat,  a  koordinációs  számeloszlásokat.  Megállapítottuk,  hogy a mátrix  üveg 

szerkezeti  felépítésében  elsősorban  a  tetraéderes  koordinaltságú  (SiO4)4- egységek  játszanak  fontos 

szerepet,  míg  a  bór  3-as  és  4-es  koordináltságú  oxigén  környezetekben  helyezkedik  el.  Az  egyik 

legérdekesebb  eredményünk,  hogy  a  B-O  eloszlásra  két  karakterisztikus  elsőszomszéd  távolságot 

kaptunk 1,40  Å  illetve  1,60  Å-nél.  Mivel  az  utóbbi  egybeesik  a  tetraéderes  koordinációjú  Si-O 

távolsággal, ezért feltételezzük, hogy a bór egy része beépül a Si-alapú hálószerkezetbe és [3]B-O-[4]Si 

illetve [4]B-O-[4]Si vegyes láncok alakulnak ki.

3. Előállítottunk 6-komponensű 70s%[(65-x)SiO2·xB2O3·25Na2O·5BaO·5ZrO2)]+30s%UO3 (x=5, 10,  

15 mol%) összetételű üvegmintákat, amelyeken neutrondiffrakciós mérést végeztünk Qmax=10 Å-1-ig. 

Megállapítottuk,  hogy  az  uránoxid  bevitele  stabilizálja  az  üveg  szerkezetét:  kevésbé  hajlamos  a 

kristályosodásra, mint az urán nélküli mátrix üveg, és a higroszkópikus tulajdonságai is kedvezőbbek. 



Az RMC szimulációval kapott eredmények konzisztensek egy olyan 3-dimenziós atomi konfigurációs 

modellel, ahol az urán a boroszilikát alapú mátrix intersticiális üregeiben foglalnak helyet, lényegében 

változatlanul hagyva a mátrix üveg szerkezetét.  Az U-O atomi parciális korrelációs függvény éles 

elsőszomszéd eloszlást mutat 1,7 Å környékén, és további csúcsok jelennek meg 2,8, 3,6 és 4,1 Å 

-nél. Az uránt hat oxigén koordinálja az 1,6-3,4 Å intervallumban. A szerkezet pontosabb részleteinek 

felderítésére további neutron- és röntgendiffrakciós méréseket tervezünk nagy Q-tartományig.

4. Előállítottunk 6-komponenű 90s%[(65-x)SiO2·5B2O3·25Na2O·5BaO·xZrO2)]+10s%CeO2 (x=2, 3, 5 

mol%) összetételű üvegmintákat, ahol a Ce a radioaktív Pu szimulációját szolgálja. Megállapítottuk, 

hogy  a  cérium  ugyan  kristályosító  hatású,  de  ZrO2 adalékolásával  sikerült  stabilizálni  az 

üvegszerkezetet.  A  90s%(60SiO2·5B2O3·25Na2O·5BaO·5ZrO2)+10s%CeO2 összetételű  mintán  nagy 

Q-tartományú  neutrondiffrakciós  mérést  végeztünk (Qmax=30 Å-1)  és  a  szerkezeti  függvényt  RMC 

módszerrel  illesztettük.  Megállapítottuk,  hogy a  hálószerkezet  jellemzői  megegyeznek a  befogadó 

üveg szerkezeti  paramétereivel.  A cérium képes beépülni egy jól meghatározott  és igen bonyolult 

üvegrendszerbe  anélkül,  hogy  az  alapszerkezetet  megváltoztatná,  ami  arra  ad  reményt,  hogy  a 

plutónium is képes lesz beépülni egy hasonló szerkezetbe. 

5.  Megállapítottuk,  hogy a  Zr-O párkorrelációs  függvény nagyon  éles  csúcsot  mutat  2,0  Å -nél, 

amihez 1,2 átlagos koordinációs szám tartozik, míg 2,6 Å -nél kisebb intenzitású széles csúcs jelenik 

meg két további oxigén szomszéddal. Ebből arra a következtetésre jutottunk, hogy a Zr üvegképző 

szerepet  is  betölt  a  töltéskompenzáló  szerepe  mellett  (a  Zr  modifikáló  avagy üvegképző  szerepe 

vitatott az irodalomban). 


