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1. Bevezetés 
 

Az atomenergia békés felhasználását megvalósító atomerőművek működtetése 

nélkülözhetetlen számos ország energiagazdálkodásában. Az atomerőművekben keletkező 

kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésével kapcsolatban jelenleg egy elfogadott opció, a 

nagyaktivitású hulladékok mélységi, valamilyen geológiai formációban történő elhelyezése. 

Egy mélygeológiai tárolónak minimum százezer évig kell megakadályoznia, hogy a 

hulladékokból a talajvízzel esetlegesen kilúgozott izotópok kikerüljenek a bioszférába. 

A Paksi Atomerőműben keletkező kiégett fűtőelemek elhelyezésének egyik 

alternatívája lehet a Boda község határában (a Mecsek-hegység körzetében) található agyagos 

kőzet, az ún. Bodai Aleurolit Formáció (BAF), amelyen átfogó geológiai vizsgálatokat 

végeztek el. A vizsgálatok köre azonban nem terjedt ki a radioaktív hulladékokat alkotó 

hosszú felezési idejű izotópok transzport tulajdonságaira, amelyek ismerete nélkülözhetetlen 

egy geológiai tároló alkalmasságának megállapításához. 

A mélységi radioaktív hulladéktárolók és környezetük sugárbiztonságának ellenőrzése 

szintén kiemelt feladata lesz a nukleáris környezetvédelemnek. A feladat végrehajtására 

hatékony eszköznek kínálkozik a termolumineszcens anyagok alkalmazása, amelyek a 

sugárzás energiájának tárolását töltéscsapdázás útján valósítják meg. Közülük is 

kiemelkednek a nagy érzékenységgel bíró kalcium-szulfát alapú doziméterek, amelyeket már 

elterjedten alkalmaznak a környezetvédelmi-, a reaktor-, a sugárterápiai- és az 

űrdozimetriában. 

A PhD munkám során – az agyagkőzetek vizsgálatához kapcsolódó kísérletekben - 

kiégett fűtőelemek reprezentáns izotópjainak (stroncium, cézium, kobalt és jód) szorpcióját és 

diffúzióját vizsgáltam a BAF-ból származó kőzetmintákon. A normál laboratóriumi kísérletek 

mellett mélygeológiai körülményeket szimuláló nagynyomású („in situ”) méréseket is 

végeztem. Megvizsgáltam, hogy az így meghatározott fizikai-kémiai jellemzők mennyire 

alkalmazhatók izotópok transzportját leíró modellekben, majd kialakítottam egy előzetes, 

egyszerű képet a megvizsgált radioizotópok kőzetekben zajló migrációjára vonatkozóan. 

 A termolumineszcens anyagokkal kapcsolatos kísérleteim során egy új, kalcium-szulfát 

alapú doziméter anyagot állítottam elő túlium és réz szennyező ionok beépítésével. Az anyag 

termolumineszcenciájának és radiolumineszcenciájának mérésével meghatároztam a 

töltéscsapdázódás hatékonyságát, valamint vizsgáltam, hogy a réz beépítésével mennyire 

szélesíthető a már ismert CaSO4:Tm doziméter alkalmazási területe. 
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2. Irodalmi áttekintés 

 

2.1. Kiégett fűtőelemek kezelése – Nemzetközi tendenciák 
 

 Napjainkban közel 450 atomerőmű működik világszerte, amelyek a Föld CO2-

emisszómentes villamos energia termelésének kb. 50 %-át szolgáltatják. Az Európai Unióban 

több mint 140 atomerőmű adja a villamosenergia-termelés közel 30 %-át. A kiégett fűtőelem 

e tevékenységnek elkerülhetetlen mellékterméke. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 

(NAÜ) prognózisa szerint az elhasznált fűtőelemek mennyisége 2010-ben meghaladja a 340 

ezer tonna, 2015-ben pedig a 395 ezer tonna mennyiséget [1,2]. 

 Ezek gyakorlatilag mind nagy aktivitású hulladékok*, amelyeknek kb. 20 %-a kerül 

majd reprocesszálásra, ahol a hasznosítható elemeket - a plutónium és az urán több mint 99 

%-át és a platinacsoport hasznos elemeit - kivonják az elhasznált fűtőelemekből [3-6]. 

 Például a világon legelterjedtebben alkalmazott reprocesszálási technológiában, a 

PUREX-ben, a hűtött és aprított fűtőelemeket első lépésként tömény salétromsavban oldják 

fel. Az így kapott uranil-nitrát oldatot több ciklusban extrahálják tributil-foszfáttal, ahol az 

urán és a plutónium feldúsul a szerves fázisban, míg a hasadási termékek a vizes fázisban 

maradnak. A szerves fázisban feldúsult uránt és plutóniumot tovább szeparálják egymástól, 

tisztítják, majd friss oxid keverék fűtőanyagot (MOX) gyártanak belőlük, amit ezután 

könnyűvizes reaktorokban alkalmaznak. A reprocesszálási technológiák nagy aktivitású 

folyékony hulladéknak minősülő melléktermékeit (hasadási termékek, egyéb aktinidák, 

szennyezések) szilárd formában, üvegmátrixban stabilizálják (vitrifikálás) [2,7]. 

 A reprocesszálásra nem kerülő és az újrafeldolgozás során keletkező hulladéknak 

(HLW: High Level Waste) gondoskodni kell a biztonságos átmeneti, majd a végleges 

tárolásáról: 

 

________________________________________________________________________ 
*: A NAÜ 1994-ben kiadott ajánlásai alapján kis- és közepes, valamint nagyaktivitású radioaktív hulladékokat 

különböztetünk meg [3]. Az előbbiek hőteljesítménye 2 kW/m3 -nél kisebb, az utóbbiaké e határértéknél 

nagyobb. Magyarországon a nagyaktivitású hulladékok definícióját az MSZ 14344 szabványban találjuk meg: 

aktivitás-koncentrációjuk >5*108 Bq/kg, a levegőben elnyelt dózisteljesítmény 10 cm-re pedig >104 μGy/óra. A 

hazai radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseivel a 47/2003. 

ESzCsM rendelet foglalkozik. 
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először magának az atomerőműnek, illetve a feldolgozóműnek a területén (ill. annak 

környezetében), vagy valamely távolabbi, speciálisan kialakított átmeneti, majd legvégül 

végleges tárolóhelyen (1. ábra). 
 

 
 

1. ábra: Kiégett fűtőelemek kezelése 

 

 Azt, hogy egy adott ország a közvetlen elhelyezést vagy a reprocesszálás útját választja 

a lehetséges két fő alternatíva közül, több tényező együttes figyelembe vétele dönti el: 

gazdasági, politikai megfontolások, technikai kivitelezhetőség, az erőforrások 

hozzáférhetősége.  
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 A végleges tárolásig kb. 50 évnek kell eltelnie, amíg a nagyaktivitású hulladék által 

leadott hőteljesítmény (illetve aktivitásának egy része) a kívánt értékre lecsökken. A végleges 

tárolás - a jelenleg legelfogadottabb és a NAÜ által is ajánlott koncepció szerint - a 

nagyaktivitású hulladékok valamely geológiai formációban történő mélységi elhelyezését 

jelenti. Az ilyen, 300-1000 méter mélyen lévő tárolóknak 105 éves nagyságrendben kell 

biztosítania, hogy sugárzó anyag ne kerüljön ki a bioszférába* [8-12].  

 Azt az elképzelést, hogy egy geológiai képződmény akár több tízezer éves 

nagyságrendben is alkalmas lehet sugárzó anyagok biztonságos elzárására, földtani 

analógiákkal támasztják alá. Ilyen példa a kanadai Saskatchewan tartományban, a Cigar-Lake 

közelében lévő hatalmas uránérc telep, amely 1,3 milliárd évvel ezelőtt jött létre, és a felszín 

alatt 400-500 méter mélységben helyezkedik el. A telepet körülvevő földtani gátnak 

köszönhetően a telep a bioszférától mind a mai napig elzárva maradt. Kutatások 

megállapították, hogy az uránérc telepet körülvevő agyagköpeny izotóp-megkötő képessége, 

valamint a talajvíz kedvező elektródpotenciál és pH értéke akadályozza meg az izotópok 

migrációját. Még ennél is meggyőzőbb példa a gaboni Oklóban található, ahol a geológusok 2 

milliárd évvel ezelőtti, kb. fél millió évig zajlott természetes láncreakció nyomaira bukkantak 

anélkül, hogy bomlástermékei a bioszférát érdemben szennyezték volna [8,13-15]. 

 A nagyaktivitású nukleáris hulladékok elhelyezésére jelenleg elfogadott irányelv, hogy 

a hulladék elhelyezését az atomreaktort üzemeltető országnak kell megoldania. Végleges 

tárolók üzembe helyezése a világon jelenleg még sehol nem történt meg, az USA-beli Yucca-

hegységben (Nevada) kialakítás alatt van ilyen típusú létesítmény, néhány Európai Uniós 

országban pedig (Franciaország, Svédország) a tároló kiépítésére vonatkozó döntés közelébe 

jutottak el napjainkra (1. táblázat) [10,16]. 

 A nagyaktivitású hulladékokat napjainkban biztonságos, időleges tárolást lehetővé tevő, 

átmeneti tárolókban tartják. Végleges tárolók kiépítése rendkívül költséges feladat, ezért - a  

jelenleg elfogadott, mélységi elhelyezést kínáló megoldás mellett - más, költségkímélőbb és 

kisebb kockázattal járó elképzelések megvalósítására is folynak kutatások. Ígéretes eljárásnak 

 

___________________________________________________________________________ 
*: Összehasonlításképpen a NAÜ a kis- és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésére a felszíni vagy a felszín 

alatt kis mélységben (<200 méter) történő tárolást ajánlja. Ebben az esetben az ellenőrzött tárolási idő a 

leghosszabb felezési idejű radioizotópok felezési idejének tízszereséig tart (a Cs-137 és a Sr-90 felezési ideje 30, 

illetve 29 év). A magyar előírás ennek kétszeresével, 600 évvel számol. Ilyen jellegű tárolók már több országban 

is működnek, Magyarországon az atomerőművi kis- és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezésének 

kérdését a jelenleg Bátaapátiban épülő tároló várhatóan hosszú távon megoldja. 
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1. táblázat: A nagy aktivitású radioaktív hulladékok tárolóinak tervezett időpontjai az EU néhány országában  

                   ORMAI alapján [10] 
 

ország tároló építésének kezdete üzembe helyezés becsült időpontja 

Svédország 2015 2020 

Finnország 2015 2020 

Franciaország 2015 2025 

Belgium 2025 2040-2080 

Németország 2025 2030 

Csehország 2030-2050 2065 

Magyarország 2020-2046 2047 

 

tűnik a transzmutáció, ahol a kiégett fűtőelemek hosszú élettartamú radionuklidjait rövidebb 

felezési idejű izotópokká alakítják át gyorsítóban (P&T: Partition & Trans-mutation), 

ennélfogva a végleges elhelyezéshez jóval rövidebb idejű intézményes ellenőrzés szükséges. 

Az átalakítás folyamata a spalláció, melynek során 1-5 GeV energiájú protonokkal nehéz 

elemekből (W, Pb, Bi, U, Pu stb.) álló céltárgyból intenzív neutronteret keltenek, majd a nagy 

intenzitású spallációs neutronforrásokkal szubkritikus üzemmódban alakítják át a nagy 

aktivitású és hosszú felezési idejű izotópokat. (Megjegyzendő, hogy a szubkritikus 

üzemeltetés egy bizonyos fajta mennyiségi korlátot jelent.) Az eljárással azonban csak 

specifikusan egy-egy izotóp távolítható el. Mivel a mai technológiákkal a megkívánt 

szétválasztási hatékonyság nem érhető el, továbbá a szükséges reaktortechnika sem eléggé 

kiforrott, ezért napjainkban nemzetközi együttműködések keretében fejlesztik tovább az 

eljárást, mielőtt dönteni lehetne a gyakorlati alkalmazásáról. A tudomány jelenlegi állása 

szerint jelenleg nem ismert olyan technológia, amelynek alkalmazásával teljesen kiválthatók 

lennének a geológiai tárolók [17-22]. 

 

 

2.2. Kiégett fűtőelemek kezelése Magyarországon 
 

 Magyarországon a Paksi Atomerőmű 4 blokkja (PWR: nyomottvizes, vízhűtésű, víz 

moderátorú energetikai reaktor VVER-440, orosz konstrukció) szolgáltatja a hazai 

villanyáram szükséglet 40 %-át.  

 A reaktor fűtőanyagát U-235-ben 3,6 %-os dúsítottsági fokú UO2 tabletták képezik. A 

tabletták „pelletezés” után kerülnek a reaktorba (pelletezés = a tabletták zsugorítása magas 

hőmérsékleten). A pelletek végső mérete: 9 mm magas, 7 mm átmérőjű. A pelletek tokozása 
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cirkónium-nióbium ötvözetből (Nb tartalom: 1-2,5 %) készült, 9 mm belső átmérőjű és 2,4 m 

hosszú csövekbe történik, majd a csöveket rozsdamentes acélból készült keretbe kötegelik. 

Egy-egy ilyen köteg (kazetta) 126 db csövet tartalmaz. A 440 MW elektromos 

teljesítményhez (ennyi 1 blokk névleges teljesítménye) 312 kötegre van szükség, amelyek 

összesen 42 tonna dúsított urán-dioxidot tartalmaznak. A jelenlegi fűtőelem-ciklusban a 

reaktorból blokkonként évente 100-120 db, elhasznált fűtőelemeket tartalmazó kazetta kerül 

ki, melyek tömege összesen kb. 50 tonna/év, térfogata pedig kb. 5 m3/év*.  

 A reaktorból kikerülő fűtőelem-kazettákat a reaktor melletti pihentető medencében 

helyezik el, ahol víz alatt tárolják őket. A fűtőelemekben természetesen ekkor már nem folyik 

nukleáris láncreakció, csupán a radioaktív bomlások eredményeznek hőfejlődést. Öt év 

tárolási idő elteltével a kiégett kötegeket a korábbi gyakorlat szerint 1998-ig visszaszállították 

Oroszországba (korábban a Szovjetunióba) újrafeldolgozás céljából.  

 A kiégett üzemanyag tárolására időleges megoldást jelenleg a Paksi Atomerőmű 

területén épült átmeneti tároló biztosít (KKÁT: Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója). A 

tárolóban hőmérsékletkülönbség hatására működő léghűtés van, így a működése nem igényel 

energiát, a sugárbiztonság pedig folyamatosan ellenőrizhető. A paksi létesítmény tervezését 

az angol-francia GEC-Altshom cég végezte, amelynek hasonló típusú tárolója már több mint 

harminc éve működik Angliában. Az elhasznált fűtőanyag átmeneti tárolását max. 50 évig 

biztosítani tudó létesítmény 1997 februárjában kapott üzemeltetési engedélyt. A KKÁT 

feltöltése 1997 őszén kezdődött el. A 2009. évben 480 db kazettát helyeztek el benne, 6067-re 

emelve ezzel a tárolt kazetták számát. A KKÁT felépítése moduláris jellegű, a létesítmény 

igény szerint bővíthető.  

 Az átmeneti tárolás időtartama alatt kell műszakilag tökéletes és gazdaságos megoldást 

találni a végleges elhelyezéshez. A végleges tárolással kapcsolatban már folytak 

Magyarországon geológiai kutatások, amely során az egykori Mecseki Uránbánya 

szomszédságában található agyagkőzetet vizsgálták meg a legnagyobb alapossággal. 

A nemzetközi tapasztalatok azt jelzik, hogy egy mélygeológiai tároló megkutatása, tervezése 

és kiépítése több évtizedig is eltarthat, ezért mindenképpen indokolt a nagyaktivitású 

hulladékok elhelyezésére megkezdett hazai kutatások folytatása [7,23-27]. 
 

___________________________________________________________________________ 
*: Megjegyzendő, hogy napjainkban a Paksi Atomerőmű teljesítményének folyamatos növeléséhez, és az 

üzemanyag felhasználás gazdaságosságának javításához módosított geometriájú és nagyobb dúsítottsági fokú (4-

4,4%) fűtőelemeket vezettek be. Az új típusú fűtőelem-kazettákból évente csak kb. 85-t kell berakni egy reaktor 

blokkba. 
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2.3. Kiégett fűtőelemek végleges elhelyezése 

 

2.3.1.  A jelenlegi legáltalánosabban elfogadott koncepció  -  A mélygeológiai tároló 

 

 A 2.1. fejezetben már megemlített, a nagyaktivitású radioaktív hulladékok végleges 

elhelyezésére a világon jelenleg egy elfogadott koncepció, a mélygeológiai tárolás fő 

követelményei a következők [8]:  
 

- meghatározott időtartamon át a végleges tárolóban a hulladékoknak tökéletesen elzártnak 

kell lenniük. Ez idő alatt a hulladékok rövid élettartamú izotópjainak legnagyobb része 

lebomlik; 

- a tökéletes elzárásnak ebben a periódusában a hosszú élettartamú hulladékok átjutását mind 

a technikailag megvalósított zárórendszer falának, mind pedig az azt körülvevő geológiai 

környezetnek meg kell gátolni; 

- elegendően hosszú idő eltelte után, amikor már a hulladékok legnagyobb része gyakorlatilag 

teljesen lebomlott, a műszakilag kialakított gátaknak a radionuklidok kijutását akadályozó 

ellenállása elveszti korábbi elsődleges fontosságát, és már a geológiai környezet gátlásai 

elegendők az anyagtranszport visszatartására, a még meglévő nuklidok környezetbe jutási 

lehetőségének megfelelően kis értékre csökkentésére. 

 

Nemzetközi tapasztalatok és kutatási eredmények alapján - a fentiekben bemutatott 

követelményeknek megfelelően - az ún. háromgátas tárolórendszer jöhet biztonságosan szóba 

nagyaktivitású hulladékok mélységi elhelyezésekor. A háromgátas megoldás minden ország 

koncepciójának fő eleme, amelyek csak a megvalósítás részleteiben különbözhetnek 

egymástól. A háromgátas rendszer fő elemei a következők [28]: 
 

- technikai gát:  legfőbb egysége a korrózióálló konténer, hordó vagy tartály (rozsdamentes 

acél, réz, titán, vagy ólom szerkezeti anyagokból), amelyben a kiégett fűtőelemek 

találhatók; 

- mesterséges gát:  betonburkolat vagy bentonit tömítés, továbbá ehhez csatlakozhat még 

aprított kőzet (amit a tároló létesítésekor bányásznak ki) cementtel vagy bentonittal 

összekeverve vagy csak maga az aprított kőzet; 

- természetes akadály:  az alkalmasan megválasztott, nagy kiterjedésű geológiai formáció, 

amelyben a tároló elhelyezkedik (kősó, agyag, tufa vagy kristályos kőzet: pl. gránit). 
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2.3.2. Mélygeológiai tárolók kialakítása 

 

 Végleges tárolók létesítésekor - a mélységi bányaműveléshez hasonlóan - aknákat 

(bányászati és elhelyezési tevékenység céljából) alakítanak ki függőlegesen, majd a megfelelő 

mélységben alagutakat vágnak vízszintesen, és az alagutakból nyílnak majd az ún. elhelyezési 

vágatok, ahol a nagyaktivitású hulladékokat tartalmazó konténereket helyezik el. Rövid idővel 

a berakás befejezése után a vágatokat az előbbiekben említett tömedékelő és hézagkitöltő 

anyagokkal töltik vissza.  
 

 Az elsődleges védelmül szolgáló hulladéktároló konténerek kialakításánál a következő 

szempontokat veszik figyelembe: korrózióállóság az adott geokémiai környezettel szemben, 

ellenállás az adott mélységben uralkodó hidrosztatikai nyomásnak és a bentonit duzzadásából 

fakadó ún. duzzadási nyomásnak, erősen gamma-sugárzó környezet, megfelelő hőelvezetés a 

konténerek belsejéből, könnyű szállíthatóság, a konténerek tökéletes lezárása speciális 

hegesztéssel (elektronsugaras hegesztés). 
 

 A hulladéktároló konténerek berakása és a végleges tároló lezárása után a tároló 

feltöltődhet rétegvízzel. A tömedékelő és hézagkitöltő anyagok feladata, hogy 

megakadályozzák, illetve csökkentsék a rétegvíz áramlását a tárolón keresztül. (Kivételként 

megemlítendő, hogy az USA-beli Yucca-Mountain-nál, tufa kőzetben létesítendő tárolót a 

rétegvíz szintje fölé tervezték.)  

A legtöbb ország koncepciójában a bentonit nevű agyagásvány szerepel a legfontosabb 

tömedékelő és hézagkitöltő anyagként. A bentonit legfőbb alkotórésze a montmorillonit 

agyagásvány, amelyet polikovasav és hidrargillit (aluminium-oxid hidrát) hálók építenek fel. 

A két polikovasav és a közöttük elhelyezkedő hidrargillit háló önálló egységet alkotnak, mely 

hármas rétegrácsok taszítják egymást. Ennélfogva a hármas rétegrácsok között hézagok 

vannak, amelyek belső felületekkel rendelkeznek, és így víz vagy más anyagok adszorpciója 

következtében tágulhatnak. A szerkezetből érthető, hogy a montmorillonitnak jelentős az 

adszorpciós kapacitása és a duzzadóképessége (ioncserélő kapacitás: 0,7-1 mol/kg; más 

agyagásványoknál pl. kaolinit: 0,01-0,05 mol/kg vagy illit: 0,25-0,5 mol/kg). A bentonit 

térfogata vízfelvétel hatására akár 40-szeresére is megnőhet duzzadás következtében. A 

hézagokat kitöltő bentonit a duzzadás hatására öntömedékelővé válik, aminek az a 

következménye, hogy anyagtranszport rajta keresztül csak diffúzió útján lehetséges. A 

bentonit ezen előnyös tulajdonságát már régóta felhasználják a vízépítő iparban gátak és 
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csatornák szivárgásának megakadályozására. A bentonit mélységi tárolónál való 

alkalmazásakor 5 %-nyi grafit adagolását is tervezik a hővezetőképesség javítása érdekében. 

 A bentonit - a végleges tárolás és az izotóp-anyagtranszport gátlása szempontjából 

szerepet játszó legfontosabb tulajdonságai a következők: sűrűség, hidraulikus vezetőképesség, 

vízfelvételkori duzzadás, diffúziós viszonyok és hosszú távú időállóság. Számos bentoniton 

elvégzett vizsgálatok alapján, az alábbi megállapítások tehetők. 

A duzzadási kísérletek során - amelyek a térkitöltés vizsgálata szempontjából fontosak - 

azt mutatták ki, hogy megfelelő kiindulási sűrűséggel az üregbe bejuttatáskor 60 MPa 

duzzadási nyomásérték érhető el, de pl. 1700 kg/m3-es szárazanyag-tartalom alatt a duzzadási 

nyomás lecsökken (néhány MPa). 1650-1750 kg/m3 szárazanyag-sűrűségű bentonitok 

esetében 10-12-5*10-14 m/s hidraulikus vezetőképesség értékeket mértek, vagyis az átjutási 

sebesség 106 év alatt is csak néhány méter. A termikus vezetőképesség értékei 0,8-2 W/m*°C 

-nak adódtak. A diffúziós együtthatókat a legtöbb fontos radionuklid esetén 10-10-10-13 m2/s-

nak találták. A magas hőmérsékleten elvégzett kísérletek eredményei azt is bizonyították, 

hogyha a vizsgált anyag hőmérséklete meghaladja a kőzetvíz forráspontját az adott 

mélységben, akkor a képződő gőz gyorsan lecsökkenti a duzzadási nyomást és megnöveli a 

hidraulikus vezetőképességet. [4,8,16,29-34] 

Mélygeológiai nukleáris hulladéktárolók létesítésére alkalmasnak tartott kőzettípusok - 

a mélységi tárolás szempontjából fontos - tulajdonságai a 3. táblázatban láthatók. 

A mélygeológiai tárolók egyes komponenseinek általános bemutatása után, példaképpen 

tekintsük a németországi és a svédországi koncepciót. Németországban a Gorlebeni 

sótömbben tervezik a mélységi tároló létesítését 870 m mélységben (2. ábra). A tároló és az 

elhelyezési területek egymástól való távolságát úgy tervezték, hogy a hőmérséklet nem lépi 

majd túl a 200 °C-t az egyedi hulladéktartályok felületén. 
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3. táblázat: A végleges tárolásra alkalmasnak tartott kőzetek fontosabb tulajdonságai a NAÜ adatbázisából [4]  
 

 Kőzet típusa 
 

(Az adott típusú kőzet melyik ország koncepciójában szerepel, példák) 
 

Tulajdonság 
 

Kősó 
 

(Németország) 
 

Gránit 
 

(Svédország, Finnország, Kanada))

Tufa 
 

(USA) 

Agyag 
 

(Belgium, Franciaország, Svájc) 

Plaszticitás Nagy 
 

alacsony mérsékelt magas 

Összenyomó erő 20-35 MPa 150-220 MPa 20-100 MPa, a tufarétegek 
összeforrottságától függ 

20-40 MPa 

 
Stabilitás bánya létesítésének 
hatására 

 
nagy 

 
nagy 

 
a tufarétegek összeforrottságától 

függ 

 
alacsony 

 
Oldhatóság 

 
nagyon magas 

 
nagyon alacsony  

 
alacsony 

 
alacsony 

 
Szorpciós kapacitás 

 
nagyon alacsonytól az 

extrém alacsonyig 

 
nagytól a közepesig 

 
nagyon nagytól a közepesig 

 
nagy 

 
Permeabilitás 

 
nagyon alacsony 

 
alacsony a kőzet tömbfázisában és 

magas a repedéses kőzetben 

 
alacsony a tufában és magas a 

repedéses kőzetben 

 
nagyon alacsony 

 
Hidraulikai vezetőképesség (m/s) 

 
10-10-10-12 

 
10-9-10-11 és10-6-10-8 

 
10-8-10-11  

 (mátrix vezetőképesség) 

 
10-11-10-12 

 
Víztartalom 

 
sós víz kis csomagokban, 
néhány tömeg% a kőzetbe 

ágyazódva 

 
víz a repedésekben van jelen 

 
a tufarétegek összeforrottságától 
és az ásványi összetételtől  függ 

max. 20 tf% a pórusokban 

 
a kőzet tömörségétől függ max. 

25 tf% a pórusokban 

 
Termikus vezetőképesség (W/m*K) 

 
5,2  40 °C-on; 
3,2  200 °C-on 

 
2,5 ; majdnem független a 

hőmérséklettől 

 
1,4-től 1,8-ig 40 °C-on; 

1,6  240 °C-on 

 
a pórusok víztartalmától függ: 

1,6  20%-os víztartalomnál  
 
Válasz melegítésre 

 
másodlagos ásványok 

dehidratációja az ásványi 
összetételtől függően 

 
mikrorepedések keletkezése 

 
száradás, az ásványok 

módosulása 

 
száradás, a fizikai tulajdonságok 

módosulása 

 
Válasz sugárzásra 

 
radiolitikus gázképződés 

 
nem jelentős effektusok,  

a víz radiolízise 

 
nem jelentős effektusok, 

a víz radiolízise 

 
nem jelentős effektusok,  

a víz radiolízise 
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Az elhelyezés kétféle módon történik. A vitrifikált HLW a vágatok végén kialakított 

300-600 m mély fúrt lyukakba kerül, az elhasznált fűtőanyagot tartalmazó, 150 mm 

falvastagságú ún. Pollux-acéltartályokat pedig vízszintesen helyezik el a vágatokban. A 

tartály úgy van kialakítva, hogy elkerüljék a hőmérsékleti csúcsokat, valamint a tartályt 

héliummal töltik, hogy a fűtőelemek hőjét elvezesse. A fűtőelemeket tartalmazó szerelvény és 

a tartály külső fala közé hővezető és neutronmoderáló anyag van beépítve. A Pollux-tartályok 

felületi dózisteljesítménye kisebb, mint 0,2 mSv/óra (3. ábra). Egy tartály teljes tömege 64 

tonna. Rövid idővel a berakás befejezése után mind a vágatokat, mind a fúrólyukakat aprított 

sókőzettel töltik be [4,8,16]. 

Sóréteg

Pollux-
konténerek

Elhelyezési szint
Lezárás

Elhelyezési
lyukak

Konténerek
HLW részére

Alagút

AknaFelső
kőzetréteg

 
2. ábra: A tervezett gorlebeni mélységi hulladéktároló [4] 

 

A svéd koncepció szerint a tároló kialakítása gránitban, 500 m mélyen történik. A 

rendszer párhuzamos alagutak sorozatából áll, amelynek a végén fúrt lyukakba kerül az 

elhasznált fűtőanyagot tartalmazó tartály. A svéd konténerváltozat esetében a külső rézköpeny 

mechanikai támaszát belülről egy acélöntvény betét biztosítja. 
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3. ábra: A német Pollux-konténer [8] 

 
A belső holttérfogatot granulált anyagokkal (ólomsörét, üveggyöngy vagy kvarchomok) 

csökkentik. Az ezután maradó üres teret levegővel vagy argonnal töltik ki. A tartály körüli 

mesterséges gátat erősen tömörített bentonit blokkok adják, a vágatokat pedig bentonit és 

homok keverékével töltik majd vissza (4. ábra). A létesítmény horizontális kiterjedése 1 km2 

lenne [4, 35]. 
 

 
 

4. ábra: A tervezett svéd hulladéktároló vázlata [35] 
 

 

Bentonit A tároló felszíni egységei 

Urán-dioxid 
tabletták 

Kiégett fűtőelem 
kazetták 

Föld alatti vágatok Kristályos alapkőzet Réz konténer 
öntöttvas béléssel 

Fűtőelem burkolat 
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2.3.3. Kiégett fűtőelemek hőteljesítménye és izotópos összetétele 

 

A kiégett fűtőelemek két legfőbb jellemzője: a radioaktív bomlásokból származó hő és az 

izotópos összetétel. Ennek a két paraméternek döntő szerepe van a kiégett fűtőelemek 

kezelésének és végleges tárolásának a tervezésekor. A fűtőelemek kiégése meglehetősen 

összetett folyamat, amely csak megközelítőleg szimulálható számolással (pl. az ORIGEN 

szoftverrel). A besugárzás módja, ideje és a hűtési idő is befolyásolja a megmaradó hőt és az 

izotópos összetételt [36]. 

 A besugárzott fűtőelemek hőteljesítményének számolására többféle feltételezés látott 

napvilágot, VVER típusú reaktorok esetén az UNTERMEIER-WELLS (U-W) egyenletet 

alkalmazzák a maradó hőteljesítmény számolására: 
 

N0/N=0,1*[(T+10)-0,2 -0,87(T+2*107)-0,2]-0,1*[(T+T0+10)-0,2-0,87*(T+T0+2*107)-0,2]   (1) 
 

ahol N a fűtőelemkazetta maradó hőteljesítménye, N0 a fűtőelemkazetták hőteljesítménye a 

reaktorból való kivétel előtt, T a kiégett fűtőelem hűtési ideje (sec), T0 a reaktor működési 

ideje N0 szinten (sec). 

Az U-W egyenlet hosszú távra is elfogadható eredményeket ad, amelyek alig 

különböznek más, bonyolultabb egyenletekből (pl. ANS Standard) számolt adatoktól. 

 Kiégett PWR-fűtőelem, és a neki megfelelő vitrifikált HLW hőteljesítményének 

alakulása az idő függvényében, az 5. ábrán látható. A vitrifikált hulladék hőteljesítménye az 

első néhány évtizedben még összemérhető a kiégett fűtőelemével, ennyi idő eltelte után 

azonban a Pu és bomlástermékei válnak dominálóvá a hőtermelésben. Ennélfogva a 

plutóniumban szegény HLW hőtermelése lényegesen lecsökken [16]. 

 Az urán-dioxid fűtőelemek besugárzásakor hasadási termékek (pl. Sr-90, Cs-137), 

valamint neutronbefogással aktinidák (transzuránok: pl. Pu-239, Am-241) keletkeznek. 

Emellett a neutronok a reaktor szerkezeti anyagaiba is befogódhatnak, melynek során 

aktivációs termékek keletkeznek (pl. Co-60, Ni-63). Az energiatermelő nukleáris reaktorok 

többségében használt, U-235 –ben kezdetben 3-7 %-os dúsítottsági fokú urán-dioxid fűtőelem 

a reaktorból való kikerüléskor már csak kb. 0,8 % dúsítottsági fokkal bír. Ekkor a kikerülő 

fűtőelem tablettákban átlagosan 94,3 % az U-238, valamint 4,9 % a képződött hasadási 

termékek és a neutronbefogással keletkező nehéz elemek aránya. (A 4,9 %-ból kb. 2%-ot tesz 

ki a Pu-izotópok keveréke.) A legnagyobb potenciális veszélyt környezetünkre a hosszú 

felezési idejű izotópok - felezési idejük nagyobb, mint 30 év - jelentik, melyek több ezer év 
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elteltével is veszélyesek lehetnek. A kiégett fűtőelemek, valamint azok fontosabb izotópjai 

aktivitásának időbeli alakulását a reaktorból való kikerülés után, valamint a fontosabb 

izotópok felezési idejét a 6. ábra mutatja [16, 36]. 
 

Bomlási hő teljesítmény
(Watt/tonna urán)

Kiégett fű tő elem

Vitrifikált
HLW

A bomláshő  számolásánál
feltételezik, hogy a fű tő elem
kazettákat 3 évig tartják pihentető
medencékben, majd reprocesszálják.
A reprocesszálási folyékony
hulladékokat 1 évig pihentetik a
vitrifikálás elő tt.

Így a vitrifikált hulladékok
hő termelési görbéje 4 évvel késő bb
kezdő dik, mint a kiégett
fű tő elemeké.

 
A reaktorból való kikerülés után eltelt idő (év) 

 
5. ábra: 33 GW*nap/(tonna urán) kiégettségi szintig besugárzott PWR-fűtőelem 1 tonna uránjára  
              vonatkoztatott- és a neki megfelelő HLW bomlási hőteljesítménye az idő függvényében [30] 
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Izotóp Felezési idő 
(év) 

 

Cs-137 30 

Sr-90 28 

Co-60 5,3 

Am-241 458 

Pu-240 6,8*103 

Pu-239 2,4*104 

Tc-99 2,12*105 

Zr-93 1,1*106 

Np-237 2,1*106 

I-129 1,6*107 

Bq/tonna urán

A reaktorból való  k ikerülés után eltelt idő  (év)
Ra-226 1620 

 

 
 

6. ábra. A reaktorból kikerült fűtőelemek izotópjainak aktivitása az idő függvényében (és az izotópok felezési  
                 ideje) SKAGIUS és BUDAY alapján [36,37] 
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2.3.4. Milyen folyamatok játszódhatnak le a tároló lezárása után? 

 

 A végleges tárolók lezárását követően a következő folyamatok érdemelnek kitüntetett 

figyelmet: pH-változás, hőmérsékletemelkedés, a hulladéktároló konténer korróziója, 

radiolízis. 

 A rétegvizek nyugalmi állapotát általában reduktív viszonyok és enyhén lúgos pH (kb. 

8) jellemzik. A mélységi tároló létesítésekor a levegővel való huzamosabb érintkezés miatt 

oxidáció, illetve a rétegvizek savasodása (a CO2-dal való egyensúlyban a vizek pH-ja 5,5) 

következik be. A tároló lezárása után lassan visszaáll az eredeti állapot [38]. 

 Abban az esetben, ha a lezárásnál betont is alkalmaznak tömítőanyagként, akkor a pH 

12-es érték fölé emelkedik a beton pórusaiban lévő vízben. A pH mindaddig 12-es érték felett 

marad, míg a Ca/szilikát arány 1-nél nagyobb a betonban. A kalcium további kilúgozódásánál 

a pH gyorsan esni kezd a rétegvíz pH-jának környékére [39]. 

 A bezárt tárolóban az izotópok által termelt hő - a lassú hőelvezetés következtében - 

jelentős hőmérséklet emelkedést okoz, amit max. 150-200 °C-ra szoktak becsülni. Ha a 

hőmérséklet a tervezettnél magasabbra emelkedik, akkor a magasabb hőmérséklet leronthatja 

a kőzetek mechanikai tulajdonságait és megnövelheti a tároló permeabilitását azáltal, hogy 

irreverzibilis változást okoz a kőzetek mikropórusos szerkezetében és ásványi összetételében. 

 A lezárt tároló rétegvízzel való feltöltődése után a hulladéktároló konténerek aktív 

korróziót élnek át. A konténerek anyagának legalább 500 évig kell biztosítaniuk, hogy a 

rétegvíz ne kerüljön kapcsolatba a kiégett fűtőelemekkel, ugyanis ebben az idő-

intervallumban legnagyobb a radiotoxicitásuk. A korróziósebességet jelentősen befolyásolja a 

rétegvizek sótartalma, pH-ja, redox-potenciálja, és a hőmérséklet (Arrhenius összefüggés). A 

korróziósebesség csökkenthető, ha a konténer külső héját olyan fémből készítik, amelynek 

felületén termodinamikailag stabil, tömör oxidréteg képződik (passzíválódás) [30]. Például a 

német Pollux-acéltartályok korróziójakor a következő reakció zajlódhat le anaerob 

körülmények között:        3 Fe + 4 H2O ⇒ Fe3O4 + 4 H2 

Ezt az elképzelést kísérletileg is igazolták és magnetitet azonosítottak korróziós termékként. 

A korróziósebesség magnéziumban gazdag rétegvizekben 100 μm/év értéket is elérhet. 

Becslések alapján egy Pollux-tartály 550 mol/év hidrogén gázt termelhet. Az említett katódos 

gázfejlődésen túl további hidrogén gáz fejlődést okozhat a víz sugárzás okozta radiolízise 

[38]. 
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2.3.5. A jelenlegi legelfogadottabb közelítés a hosszú távú viselkedésre 

 

 Ha az izotóp esetleg kikerül a technikai védelemből, a rétegvizek áramlásával lehetséges 

a transzportja. Az izotópok mobilitását elsősorban a rétegvízben lezajlódó geokémiai 

folyamatok és a geológiai formáció hidrogeológiai viszonyai határozzák meg [40]. 

 

2.3.5.1. Radionuklidok kibocsátása a fűtőelemekből a rétegvizekbe 
 

 A mélységi tárolót elárasztó rétegvíz a hulladéktároló konténerek és a fűtőelemek 

tokozásának meghibásodása folytán kerülhet kapcsolatba a kiégett fűtőelemekkel. A 

meghibásodásnak kétféle típusát különböztetik meg: azonnali vagy korai hiba, ami 

detektálatlan anyaghibáknak ill. a gyártástechnológia során keletkező hibáknak tulajdonítható; 

a meghibásodások másik típusa pedig a késői hiba, amit a korrózió okoz.  

A fűtőelemekkel kapcsolatba került rétegvízbe három, egymást átfedő mechanizmussal 

történik a radionuklidok kibocsátása, amely folyamatok egymástól különböző időskálákon 

zajlanak [4,30,41]: 

- hasadási termékek (cézium és jód) gyors kibocsátása a fűtőelemtabletták és a tokozás közötti 

hézagokból, időskála: néhány órától néhány hónapig; 

- hasadási termékek (cézium, jód, stroncium és technécium) lassúbb kibocsátása az UO2 

szemcsék közötti határrétegből, időskála: néhány tíz évtől több ezer évig; 

- aktinidák és hasadási termékek nagyon lassú kibocsátása az UO2 szemcsék oldódása 

következtében, amelyet a fűtőelemtabletta felszínén uralkodó redox-viszonyok kontrollálnak. 

 A rétegvíz által teremtett reduktív körülmények között feltételezik az UO2 

termodinamikai stabilitását, ennélfogva nagyon alacsony az UO2 oldhatósága. Az sugárzás 

okozta radiolízis hatására képződő redukáló és oxidáló termékek az UO2 mátrix oxidatív 

oldódásához vezethetnek. 

 

2.3.5.2. A radionuklidok transzportja során lejátszódó geokémiai folyamatok 
 

 Az izotópok transzportja során lezajlódó geokémiai reakciókat alapvetően befolyásolja 

a rétegvíz ionerőssége, pH-ja és redoxpotenciálja (7. ábra). A rétegvíz összetett kémiai 

rendszer, ahol a következő kölcsönhatások lehetnek meghatározók az izotóptranszport során 

[38,42,43]: 
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- szorpció a kőzetásványok felületén (ioncsere, felületi komplexképzés); 

- csapadékképzés, ásványosodás; 

- redox-reakciók; 

- hidrolízis; 

- komplexképzés a rétegvízben található szerves savakkal (huminsav, fulvinsav); 

- szorpció a rétegvíz szerves és szervetlen kolloidjainak (méret: 1 nm - 1 μm) felületére, ekkor 

az izotópok ún. pszeudo kolloidok formájában vannak jelen a rétegvízben; 

- mikrobiológiai folyamatok. 
 

M(I) M(II)  M(III) M(IV)  M(V) M(VI) M(VII) 
Cs+ Sr2+ 

Ra2+ 
 Am3+ 

Cm3+ 
Pu4+ 
Np4+ 
U4+ 
Tc4+ 

 NpO2
+ 

PuO2
+ 

UO2
2+ 

PuO2
2+ 

TcO4
- 

Felületi szorpció  Felületi szorpció  Felületi szorpció  

Ásványosodás  Ásványosodás     

   Komplexképzés  Komplexképzés  

   Kolloidok képzése  Kolloidok képzése  
 

7. ábra: A kiégett fűtőelemek reprezentáns radionuklidjainak várható oxidációs állapotai és lehetséges  
              geokémiai reakciói [44] 
 

 Az izotópok visszatartása szempontjából a legfontosabb folyamat a kőzetásványok 

felületén történő adszorpció. A kőzetek felülete negatív töltésű, ezáltal erősen szorbeálják a 

kationokat (pl.: Cs+, Sr2+ és Co2+ ionok). A kőzetfelületek negatív töltéséből fakadóan azon 

radionuklidok mobilitása lesz a legnagyobb, amelyek negatív töltésűek (pl. a I- és negatív 

töltésű hidroxo-komplexek). Példaképpen tekintsük az agyagos kőzeteket, ahol a 

szilikát/aluminium-szilikát rétegekből összeálló agyaglemezkék között zajlik az izotópok 

transzportja (8. ábra). Az agyagkőzetek felületének negatív töltését az izomorf szubsztitúció 

okozza, ahol is a szilikát rétegekben található Si4+, valamint Al3+ ionokat – egy bizonyos 

hányadban – hozzájuk hasonló méretű, de kisebb pozitív töltésű kationok helyettesítik. A 

legtöbb agyagásványnál a Si4+ iont Al3+ ion, az Al3+ iont pedig Mg2+, Ca2+, K+ illetve Fe2+ 

ionok helyettesítik. A kőzetfelületen lévő negatív töltések kompenzálódása az elektromos-

hármasréteg modellel jellemezhető (9. ábra). A kompenzáló pozitív töltések lecserélhetők, az 

agyagásványok egyik lényeges jellemzője a kationcserélő kapacitás (CEC: Cation Exchange 

Capacity, meq/kg). Az ionok megkötődésének egy másik fontos jellemzője a szorpciós 

izoterma [45-48]. 
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8. ábra: Az agyagkőzetek lemezes szerkezete a Callovo-Oxfordian argilit (Franciaország) példáján [47] 
 

 
9. ábra: Az agyagkőzet/elektrolit 

határréteg elektromos hármasréteg 

modellje [31,48] 

A ϕ0, ϕβ, ϕd és a ζ elektromos potenciál 

értékeket, a Q0, Qβ, QS pedig töltéssűrűség 

értékeket reprezentálnak; KHS: Külső 

Helmholtz Sík;  

Diffúz réteg (Gouy-Chapman réteg); 

A hármasréteg meghatározás a kőzet 

felszínét, a szorbeált ellenionokat 

tartalmazó Stern-réteget, valamint a Gouy-

Chapman diffúz réteget foglalja magában. 

A Stern- és a diffúz réteg teljes töltése 

kompenzálja az agyagkőzet töltését  
 1 nm 
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 A csapadékképzéses reakciók is szerepet játszhatnak az izotóptranszport gátlásában. A 

csapadékképzés megjelenése az oldhatósági szorzatok alapján becsülhető. A 

csapadékképzéshez azonban arra van szükség, hogy a kérdéses radionuklid ne nyomnyi, 

hanem kémiai mennyiségben legyen jelen a rétegvízben. A rétegvizekbe került radionuklidok 

koncentrációja alacsony, gyakorlatilag nyomnyi mennyiséget jelent. Nyomnyi mennyiségben 

jelenlévő radionuklid esetén, ha rétegvíz eredetileg tartalmazza az adott radioizotóp inaktív 

változatát vagy kémiailag hasonló elemet, akkor ezek az elemek szerepelhetnek a kérdéses 

izotóp természetes hordozójaként a kémiai folyamatokban. Például ismert jelenség a Sr2+ és a 

Ca2+ ionok együtt-leválása [49]. 

 A kolloidok felületére történő adszorpció és a szerves savakkal való komplexképzés 

megnöveli a pozitív töltésű radionuklidok mobilitását. Mivel a rétegvízben csak nyomnyi 

mennyiségben vannak jelen a radionuklidok, ezért pszeudo-kolloidok képződése tűnik 

valószínűnek. A kolloidok mobilitását csökkenti a flokkuláció és az ultraszűrés* jelensége 

[50,51]. 

 Komplexképző szerves savak tömedékelő és hézagkitöltő anyagokból is kerülhetnek a 

rétegvizekbe a kilúgozódás során olyan mértékben (néhány mg/dm3), hogy képesek 

befolyásolni az izotópok migrációját [52-54]. 

 A reduktív jellegű rétegvizek mikrobiológiai összetételét az anaerob 

mikroorganizmusok túlsúlya jellemzi az aerob mikrobákkal szemben. A mikrobák 

tevékenysége során az izotópmigrációt befolyásoló biofilmek is képződhetnek. [30,45,55]. 

 

2.3.5.3. A kőzetek fontosabb hidrológiai jellemzői 
 

 A technikai védelemből kikerült radionuklidok migrációja két módon lehetséges a 

kőzetekben: a rétegvizekkel való áramlással (konvekció), valamint diffúzióval. A rétegvizek 

kora, áramlási sebessége stabilizotópos (1H/3H, 16O/18O és 14C/12C arány) mérések alapján 

becsülhető [39]. 

A kőzetek - az izotópok migrációja szempontjából - fontos hidrológiai jellemzői a 

porozitás, a hidraulikai vezetőképesség és a permeabilitás [56,57]. 

 
__________________________________________________________________________________________ 

* Flokkuláció során a kolloid részecskék összetapadnak nagyobb aggregátumokká és kiülepednek. Az 

ultraszűrés jelensége azért lép fel, mert egyes kolloidok mérete és a kőzetek mikropórusmérete azonos 

mérettartományba esik (< 1 μm), így a kolloidok egy része nem jut át az adott póruskeresztmetszeten. 
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Például a Belgiumban található Boom-i agyagréteg olyan jó természetes gátnak bizonyul, 

hogy - a kőzet nagyon alacsony hidraulikai vezetőképessége (2-4*10-12 m/s), tömörsége miatt 

- a radionuklidok transzportjában a diffúzió dominál, a konvekció hozzájárulása a teljes 

izotóp transzporthoz csak 1 % körüli [39]. 
 

 Az izotópmigrációs folyamatokat napjainkban intenzíven vizsgálják nemzetközi 

projektek keretében is. Az ilyen projektekben való részvétel – többek között – lehetőséget 

biztosít az egyes kőzetminták cseréjére, összehasonlítására, az adott projekt során keletkező 

nagymennyiségű információhoz való hozzáférésre. Az utóbbi időszak ilyen jelentős Európai 

Uniós projektje volt az EURATOM által szervezett, és a 2006-2008. időszakban lezajlott 

FUNMIG (Fundamental Processes of Radionuclide Migration) projekt, amelyben a Magyar 

Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézete is részt vett [55,58,59]. 

 

 

2.3.6. Radionuklidok migrációja a kőzetekben 
 

2.3.6.1. A Kd-koncepció 
 

 A radioizotópok kőzetekben történő áramlásának modellezésére jó lehetőséget nyújt a 

Kd-koncepció, ahol Kd a radionuklid szilárd/folyadék fázisok közötti megoszlási hányadosát 

jelenti. A Kd megoszlási hányadosok batch-kísérletek eredményeiből számolhatók a 

következő képlettel cm3/g egységekben [60-68]: 
 

( )                                    
I

I-I
m
VK 0

t

L
d =  (2) 

ahol VL az oldat térfogata (cm3), I0 a kiindulási oldatmintában mért, háttérrel korrigált 

beütésszám imp/cm3, I az egyensúlyi oldatmintában mért, háttérrel korrigált beütésszám 

imp/cm3, mt pedig: a kőzetminta tömege (g). 

 A kísérleti úton meghatározott megoszlási hányadosoknak a Kd-modellbe történő 

behelyettesítésével becsülhető a radionuklidoknak a rétegvíz áramlási sebességéhez 

viszonyított vándorlási sebessége [38,69,70]: 
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ε
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ahol vnuklid a radionuklid vándorlási sebessége (m/s), vrétegvíz  a rétegvíz áramlási sebessége 

(m/s), ρ a kőzet sűrűsége (kg/m3), ε pedig a kőzet porozitása. 

 A Kd-koncepció abban az esetben érvényes, ha a szorpciós-deszorpciós folyamat 

egyensúlyi, valamint a szorpció lineáris összefüggéssel írható le. A szorpciós izoterma abban 

az esetben lehet lineáris, ha a radionuklidok koncentrációja alacsony a kőzet szorpciós 

kapacitásához viszonyítva, ha nem történik csapadékképződés és ha az oldott nuklidok 

töltésállapota változatlan marad. (A szorpciós izoterma lineáris tartománya nuklidonként és 

kőzettípusonként változik, de minden esetben 10-1 M-nál kisebb koncentrációknál kezdődik 

az ennél alacsonyabb koncentrációk irányába.) A Kd-koncepció nem tér ki a hidrolízisre és a 

szerves savakkal való komplexképzésre. A koncepció nem érvényes, ha a radioizotópok 

irreverzibilisen kötődnek kolloidok és ásványok felületére [44]. 
 

 

2.3.6.2. Radionuklidok diffúziója kőzetekben 
 

2.3.6.2.1. Egyszerű modell radionuklidok kőzetekben való diffúziójára 
 

 Míg a vízben való diffúzió homogén közegben zajlik, addig a kőzetekben való diffúzió 

víztartalmú porózus közegben történik. Ennélfogva a porózus közegben zajló diffúzió 

lassúbb, mint a homogén vízben [71]: 

                                   DD w2p τ
δ

= (4) 

ahol DP a diffúziós állandó a pórusokban (m2/s), Dw a diffúziós állandó a vízben (m2/s), τ2 a 

szabadon átjárható póruskeresztmetszet, δ pedig az összenyomhatóság. 

 A δ/τ2 a kőzetre jellemző, kísérleti úton meghatározható, és a pórusok geometriájáról ad 

felvilágosítást. Ha a kőzetek pórusaiban zajló diffúzió τ-szor lassabb, mint a vízben lenne, 

akkor DP τ2-szer kisebb, mint Dw. Ebben a modellben a δ tisztán geometriai faktor, ha δ>1, a 

pórusszélesség megnő a diffúziós út során, ha δ=1 -gyel, akkor a pórusszélesség változatlan 

marad, ha δ<1, akkor a pórusszélesség csökken, fékezi a diffúziót. 

 A diffúziós kísérletekben az ún. látszólagos diffúziós állandót (Da: apparent diffusivity) 

határozzák meg. A látszólagos diffúziós állandó nem szorbeálódó izotópok esetén a modell 

szerint megegyezik DP-vel: 

                               Da = DP                                (5) 
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 A pórusok felületén való szorpció hátráltatja a kationos komponensek diffúzióját, ebben 

az esetben a következőképpen adódik a látszólagos diffúziós állandó: 

( )                             D
Kε
εD p

d
a ρ+
= (6) 

Az előzőekben bemutatott modell csak korlátozottan alkalmazható a következő okok miatt: 
 

- A kőzet nem a teljes porozitásával vesz részt a diffúzióban, ugyanis vannak ún. ''zsákutca'' 

pórusok, amelyek nem vesznek részt a diffúziós folyamatban. Azokban az esetekben, ahol 

erre nem áll rendelkezésre külön adat, a számolásokban a teljes porozitással (ε) közelítik az 

ún. transzport porozitást [41].  

- Alacsony ionerősségű (<1000 mg/dm3) rétegvizek esetén jelentkezik az ún. felületi diffúzió 

és az anion kizárás jelensége. Ebben az esetben a szorbeálódott kationok mobilitást 

mutatnak a pórusfelületek mentén (a felületi diffúzió például a Sr2+ diffúzióját becslések 

alapján 10-14 m2/s-ról 6*10-14 m2/s-ra növeli meg gránitban). Az anion kizárás jelensége 

abból fakad, hogy a pórusfelületeknél felhalmozódó kationok csökkentik az anionok 

diffúziója számára rendelkezésre álló hasznos póruskeresztmetszetet. Ez a jelenség az 

anionok látszólagos diffúziós állandójában 1 nagyságrendi csökkenést is jelenthet a nagy 

ionerősségű esethez képest (például I- esetén gránitban 2*10-11 m2/s-ról 2*10-12 m2/s-ra). 

Nagy ionerősségű rétegvizekben nem jelentkeznek az előbb említett folyamatok, ugyanis a 

pórusvíz nagy ionkoncentrációja elnyomja a negatív töltésű pórusfelület hatását [72]. 
 

 

2.3.6.2.2. A diffúziós állandó kísérleti úton történő meghatározása kőzetekben 
 

 A kőzeteken végzett diffúziós kísérletek során a radionuklidok látszólagos (Da, m2/s) és 

effektív (De, m2/s) diffúziós állandóját határozzák meg. A kétfajta diffúziós állandó közötti 

kapcsolatot a következő összefüggés adja meg [72]:  

                                            Da=De/α                                      (7) 
 

ahol α a kőzetkapacitás-faktor: 

                                          α = ε + ρKd                                 (8) 
 

A mérési eredmények kiértékelése Fick egydimenziós diffúziós egyenletének (Fick II.) az 

adott kísérleti összeállításra vonatkozó megoldásával történik [73,74]: 
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ahol c koncentráció vagy aktivitás-koncentráció (mol/m3 vagy Bq/m3), t az idő, x pedig a 

távolság. 
 

 

Az izotóp-áttörés módszere  –  Át-diffundálás 

 

 Az egyik leggyakrabban alkalmazott kísérleti módszer az ún. izotóp-áttörési görbék 

felvétele. Az áttörési görbék felvétele diffúziós cellákban történik (10. ábra). A donor 

cellatérfélben a vizsgált radioizotópot tartalmazó oldat található, a receptor térfélben pedig 

kezdetben inaktív oldat. A két cellatérfelet egy vékony (néhány mm vastag) kőzetlap vagy 

kőzetkorong köti össze, amit olyan jól kell tömíteni, hogy a két cellatérfélben lévő oldat csak 

a kőzetmintával és ne egymással érintkezzen. A kísérlet során az aktivitás növekedését 

vizsgálják az idő függvényében az eredetileg inaktív receptor térfélben [37,53,74-81]. 

 

 

10. ábra: Mérési elrendezés az izotóp-áttörési görbék felvételéhez 
 

Egy kezdeti tranziens állapotot követően - miután az izotóp-koncentráció felépült a 

kőzetmintában – steady-state állapot áll be, amelyet a koncentráció konstans növekedése 

jellemez az akceptor térfélben. A bemutatott steady-state állapotra a következőképpen adódik 

a Fick II. egyenlet analitikus megoldása: 
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ahol V’ az oldat térfogata a receptor térfélben (m3), L a kőzetminta vastagsága (m), A a 

kőzetminta keresztmetszete (m2), C0 és C’ pedig a radionuklid aktivitás-koncentrációja az 

eredetileg aktív, valamint a receptor térrészben t=0 időpontban (Bq/m3). 

A receptor térfélben mért aktivitás-koncentráció növekedést (C’/C0) ábrázolva az idő 

függvényében az áttörési görbét kapjuk meg. Az aktivitás-koncentráció növekedés lineáris 

szakaszának időtengelyre való extrapolációja megadja az áttörési időt, a koncentráció 

tengellyel való metszetéből kiszámolható a kőzet-kapacitás faktor, a lineáris steady-state 

görbe meredekségéből pedig az effektív diffúziós állandó kalkulálható.  
 

 

Szeleteléses módszerek  -  Be-diffundálás  
 

 Az effektív és a látszólagos diffúziós állandó ún. szeleteléses módszerekkel is 

meghatározható. A kísérleteket fúrómagokon végzik úgy, hogy a fúrómagok végeit 

érintkeztetik a vizsgálandó izotópot tartalmazó oldattal. Egy bizonyos idő (néhány hónap, 

esetleg 1-2 év) eltelte után – miután a vizsgált izotóp feltehetően bediffundált a kőzetbe - a 

fúrómagot felszeletelik olyan vékony szeletekre, amilyenre csak lehetséges (3-4 mm), és a 

szeletek tömegére normált fajlagos aktivitások mérése után lehet számolni a látszólagos 

diffúziós állandót. Fontos, hogy a szeletelésnél felhasznált vágókoronggal elporított fúrómag-

szakaszt (1-2 mm) is figyelembe kell venni a diffúziós úthosszak meghatározásánál. 

 Az egyik ilyen szeleteléses módszer, amikor a fúrómag végét teljes keresztmetszetben, 

folyamatosan érintkeztetjük a vizsgálandó izotóp oldatával. A megjelölt szituáció a fél-

végtelen diffúzió esete, ahol lineáris szorpciós izotermát, homogén porozitást és állandó C0-t 

tételezünk fel. A kísérleti idő eltelte után a fúrómagban mérhető koncentráció-eloszlás - a 

Fick II. egyenlet analitikus megoldása után – a következőképpen adható meg [72,73,82-88]: 
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ahol CS az izotóp átlagos aktivitás-koncentrációja (Bq/m3) a fúrómag végétől x távolságra 

lévő kőzetszeletben t időpontban, α pedig a kőzetkapacitás-faktor. C0 az izotóp aktivitás-

koncentrációja a fúrómag legelső vékony szeletében található pórusvízben, erf pedig a Gauss-

hibafüggvény: 
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ahol s egy dimenziómentes paraméter. Az erf függvény analitikusan nem adható meg, értéke 

– a trigonometrius függvényekhez hasonlóan – matematikai táblázatokban megtalálható. 
 

A kőzetszeleteléses vizsgálatok úgy is elvégezhetők, hogy nagy fajlagos aktivitású, kis 

mennyiségű (100-200 μL) oldatot cseppentenek fel a kőzetminta végére. A folyadékfolt 

megszáradása után kezdődik a mérés. Ebben az esetben a diffúzió vízzel nem telített 

közegben, sztatikus körülmények között zajlik. Megfelelő várakozási idő eltelte után itt is 

felszeletelik a fúrómagot. Az alkalmazott kísérleti körülmények között a félgömb felületen 

pontforrásból történő, izotróp diffúziót leíró egyenletet lehet felhasználni a diffúziós állandó 

meghatározására [89]: 
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ahol c az r távolságban levágott kőzetszelet aktivitás-koncentrációja (Bq/m3), s a diffundáló 

anyag mennyisége (mol), t pedig a kísérleti idő. 
 

 A kőzetek (főleg az agyagos kőzetek) erős kationcserélő képessége miatt a kationok 

migrációja a kőzetekben extrém lassú. Az előzőekben bemutatott klasszikus diffúziós 

kísérletek akár több évig is eltarthatnak a kationos komponensek esetén. A rövidebb kísérleti 

idő elérése érdekében több megoldás is született a migrációs folyamat meggyorsítására. A 

migráció gyorsítására használt módszerek közül a hidraulikus nyomás (átszűrődés hidraulikai 

nyomás hatására) és az elektromos tér (elektromigráció) alkalmazása a legfontosabb. A 

kőzetek alacsony hidraulikai vezetőképessége miatt az elektromos tér alkalmazása tűnik 

inkább hatékony módszernek a migráció gyorsítására [90-92]. 

 A kőzetekben való diffúzió tanulmányozására alkalmas elektromigrációs eljárást 

Belgiumban fejlesztették ki a Boom-i Agyagkő vizsgálatára. A kiértékelés itt is a kőzet 

szeletelésével történik. Az elektromigrációs kísérletek során az ionok a velük ellentétes 

töltésű elektród felé vándorolnak az elektromos tér hatására. Az ionok vándorlási 

sebességéből és az elektromos térerőből számolható az ionmozgékonyság, majd a diffúziós 

állandó. Az elektromigrációs kísérletek időtartama csak néhány hét és a meghatározott 
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diffúziós állandók jó egyezést mutattak a klasszikus vizsgálatoknál kapott eredményekkel. Az 

új eljárással Sr-85 esetén 7*10-12 m2/s diffúziós állandót mértek [91]. 

 Az izotópok széles körére kiterjedő, kőzetekben mért látszólagos diffúziós állandókat 

tartalmazó adatbázist svéd kutatók tettek közzé, ahol a jód diffúziós állandóját 10-11-10-12 

m2/s, a stronciumét 10-13-10-14 m2/s, a kobaltét 10-16 m2/s és a céziumét 10-16-10-17 m2/s 

nagyságrendűnek találták grániton elvégzett vizsgálatok alapján [13,72]. 
 

 

2.3.7. Radionuklid transzport modellek, a I-129 kitűntetett jelentősége 
 

 Egy végleges tároló létesítése előtt részletes és igen gondos laboratóriumi és in-situ 

vizsgálatok szükségesek a befogadó kőzet és a többgátas védőrendszernél alkalmazásra kerülő 

anyagok sajátságaira vonatkozóan. A laboratóriumi vizsgálatokat mindig követnie kell az in-

situ vizsgálatoknak, amit a létesítendő tároló helyén kialakított mélységi laboratóriumban 

végeznek. Ilyen mélységi laboratóriumok már számos országban működnek (pl. Kanada, 

USA, Svédország, Svájc, Németország, Belgium, Franciaország) [8,47,93-97]. 

 A mérési eredményeket átfogó biztonsági elemzéshez („performance assessment”), 

radionuklid-transzport modellek készítésére használják fel. A transzport modellek 

segítségével az izotópok terjedését szimulálják a hulladéktároló konténerből való 

kiszabadulás helyétől egészen a bioszféráig, az emberig. Hatékony transzport modellek 

készítéséhez szükség van termodinamikai adatbázisok (szorpciós, diffúziós állandók, 

oldhatósági adatok, stb.) fejlesztésére [98-100]. 

 A radionuklid-transzport modellek bemenő paramétereit bizonytalanságok jellemzik. A 

transzport modellek a jelentkező bizonytalanságok miatt nem determinisztikusak, hanem 

sztochasztikusak, ugyanis a bemenő paraméterek nem diszkrét értékek, hanem minden 

bemenő paraméterhez valószínűségi sűrűség-függvényt rendelnek. Így a modellszámítások 

során Monte Carlo technikát és egyéb statisztikai módszereket alkalmaznak [101]. 

Bizonytalanság van például a szorpciós állandókban (Kd), ugyanis a kőzetek geokémiai 

heterogenitása miatt a Kd helyről helyre változik [70]. A hosszú távra (104-105 év) való 

becslés is bizonytalanságot hordoz magában. A Belgiumban készített transzport modellek a 

légkör esetleges klimatikus változásait is figyelembe veszik. Kb. 25000 év múlva egy 

mérsékelt jegesedést feltételeznek. A hidegebbé váló klímán csökken az évi 

csapadékmennyiség, ami a rétegvizek szivárgási sebességének csökkenéséhez vezet 

[102,103]. 
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 Az eddig elvégzett kísérletek és a modellszámítások eredményei alapján - a kiégett 

fűtőanyag hosszú felezési idejű izotópjai közül - a I-129-re kitűntetett figyelmet érdemel. A I-

129 kitűntetett jelentősége egyrészt rendkívül hosszú felezési idejéből-, másrészt pedig abból 

fakad, hogy anionos komponens lévén gyakorlatilag nem szorbeálódik a migrációja során 

[104,105]. Jelenleg több irányban is folynak kutatások a hulladéktároló konténerből 

esetlegesen kiszabaduló I-129 immobilizálására. A potenciálisan szóba jöhető jód migrációs 

csapdák anyagai közül a következők érdemelnek említést: fémes réz és oxidjai, szulfid-, 

agyag- és oxid-ásványok, aktív szenek, cementek, módosított - pl. ezüst formájú - zeolitok, 

valamint szerves agyagásványok [106]. A szerves agyagásványoknál érdemes megemlíteni a 

módosított bentonitot, amikor a felületi szervetlen kationokat [RN(CH3)3]+-ionokkal 

helyettesítik, ahol R alkil vagy aromás szénhidrogén. A felületi szervetlen kationok részleges 

helyettesítése esetén az így módosított bentonit szimultán tud szorbeálni anionokat (pl. 

jodidot) és kationokat [107]. 

 

 

2.4. Termolumineszcens anyagok alkalmazása az ionizáló sugárzások elleni 

védelemben 
 

2.4.1. Lumineszcens módszerek alkalmazása a dozimetriában 

 

 Egy mélységi radioaktív hulladéktároló és környezete sugárbiztonságának folyamatos 

ellenőrzőse kiemelt dozimetriai feladat. A dozimetria célja az ionizáló sugárzás olyan fizikai 

jellemzőjét (mértékét) megállapítani és meghatározni, amely a fizikai, kémiai és különösen a 

biológiai hatásokra mértékadó. Erre a célra az ionizáló sugárzás és az anyag közti 

kölcsönhatásokból olyanokat kell kiválasztani, amelyek a kívánt követelményeknek a 

lehetőség szerint eleget tesznek, továbbá ezen túlmenően a gyakorlatban jól megvalósíthatók, 

tömegméretben is gazdaságosan gyárthatók, alkalmazhatók.  

 A XX. század első felében a gázok ionizációján és a fotográfiai emulziók feketedésén 

alapuló módszerek váltak szinte egyeduralkodóvá a detektálásában. A mesterséges radioaktív 

anyagok egyre szélesebb körű alkalmazása miatt azonban megnőtt a lumineszcens* anyagok 

szerepe a radioaktív sugárzások detektálásában (pl. szcintillációs számlálók). A 

lumineszcencia jelenségén alapuló doziméterek optikai elven működnek, számos 

___________________________________________________________________________ 
*: lábjegyzet a következő oldalon 
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lumineszcencián alapuló dozimetriai eljárást fejlesztettek ki napjainkig: pl. gerjesztett állapotú 

intramolekuláris proton transzfer, kemilumineszcencia, lumineszcencia degradáció, 

radiofotolumineszcencia, liolumineszcencia, foto (IR) stimulált lumineszcencia, valamint 

termolumineszcencia (TL). 

 A felsorolásból az utolsó öt a szilárdtest doziméterek csoportjába tartozik. A szilárdtest 

típusú doziméterek alkalmazása azon alapszik, hogy az ionizáló sugárzás hatására olyan 

(optikai, elektromos, kémiai, lokalizált szerkezeti változások stb.) lépnek fel bennük, amelyek 

mértéke bizonyos intervallumon belül arányos az elnyelt energiával, az abszorbeált dózissal.  

 A fenti felsorolásból különös jelentőségre tettek szert a termolumineszcens doziméterek 

(TLD). A TL-nak ionizáló sugárzások dozimetriájában történő alkalmazásáról 1953-ban 

számoltak be először. Ettől kezdve a TL-kutatás mind elméleti, mind gyakorlati alkalmazás 

területén rohamosan fejlődött. A TLD alkalmazása a szilárdtest doziméterek közül a 

legnagyobb: pl. személyi sugárvédelem, környezetvédelmi dozimetria, reaktor-dozimetria, 

űrdozimetria, orvosi-klinikai dozimetria, baleseti dozimetria. A TLD kutatás területén jelentős 

hazai eredmények is születtek. A dozimetriai alkalmazáson túlmenően, a TL-t felhasználják 

geológiai és archeológiai minták (régészeti leletek) korának a meghatározására, továbbá a TL 

szilárdtestek sáv-rendszerének, kristályhibáinak, csapdacentrumainak vizsgálatában is fontos 

módszer [108-117]. 
 

 

2.4.2. Általános modell a termolumineszcia mechanizmusának leírására 
 

A szilárdtesteknél a gerjesztési energia bizonyos ideig történő tárolása – ami a 

lumneszcencia egyik fontos jellemzője – töltéstárolás útján valósul meg. Ezért a lumineszcens 

tulajdonságot mutató szilárdtestek a szigetelő és a félvezető anyagok csoportjába tartoznak. A 

szilárdtestek lehetnek kristályosak vagy üvegszerűek. A jó lumineszcencia képességhez 

mindkét esetben kristályhibák, kis mennyiségben jelenlévő idegen szennyező anyag(ok)nak,  

___________________________________________________________________________ 
*: Lumineszcencián azt a folyamatot értjük, amikor egy anyag különböző típusú gerjesztési energia elnyelése 

után látható, ultraibolya (UV) vagy infravörös (IR) fényt bocsát ki. Már korábban felmerült annak 

szükségessége, hogy a lumineszcens világítást el kell különíteni a többi világítási folyamattól (hőmérsékleti 

sugárzás, szórt- és visszavert fény, fékezési sugárzás, Cserenkov-sugárzás stb.). WIEDEMANN és VAVILOV 

definícióit figyelembe véve, a lumineszcencia a test hőmérsékleti sugárzásával szembeni emisszió többlet, 

amelynek az időtartama (a gerjesztési energia elnyelése és a lumineszcens emisszió megjelenése között eltelt 

idő) lényegesen nagyobb a fényrezgések periódusánál. Ez utóbbi a látható és az UV fény tartományában 10-15-

10-14 sec.  
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aktivátor(ok)nak megléte szükséges. A pozitív töltés többletet reprezentáló aktivátor 

potenciális elektroncsapdaként szolgálhat [108-111]. 

A szilárdtest lumineszcencia mechanizmusa a szigetelők és a félvezetők sávelmélete 

alapján magyarázható. A legegyszerűbb esetben két sávot különböztetünk meg: az alsó, 

elektronokkal kitöltött vegyértéksávot; valamint a felső, betöltetlen vezetési sávot. A kettő 

között tiltott sáv helyezkedik el. A két sáv között lumineszcens anyagok esetében lényeges 

energia differencia van: 3-15 eV. Az aktivált szilárdtesteknél a két sávon kívül – amelyek 

közösek az egész kristályra nézve – feltételezzük lokális szintek létezését, amelyek a tiltott 

sávban helyezkednek el. Ezek a szintek a kristályrács hibás helyeinek, az aktivátor atomjainak 

felelnek meg. A sávszerkezetet leíró általános modellben (11. ábra) az elektroncsapdák (E), a 

lyukcsapdák (H), valamint a lumineszcencia centrumok (L) energiaszintjét különböztetjük 

meg. Az elektronok és a lyukak a lumineszcencia centrumban rekombinálódnak 

fotonemisszió kíséretében [109]. (Természetesen, egy termolumineszcens anyag 

energiaszerkezete a tiltott sávban ennél komplexebb is lehet.)  
 

 
11. ábra: A TL egyszerű energia-sávos modellje [109]. A „ ” jelölés elektront, a „ ” pedig lyukat reprezentál.  
 

A TL folyamata két lépcsőre bontható az ionizáló sugárzásnak kitett anyag esetében: az 

első lépcsőben ionizáció és az elektron csapdázódása, a második lépcsőben pedig az elektron-

lyuk rekombináció látható és UV fotonemisszió kíséretében. Az ionizáló sugárzás 

abszorbciója során szabad elektronok keletkeznek, amelyek a vegyértéksávból a vezetési 
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sávba jutnak (folyamat: 1), és ekkor szabadon mozoghatnak a kristályban (folyamat:2). A 

elektronok itt gyorsan elvesztik felesleges energiájukat, és amennyiben elektroncsapdák 

vannak jelen a kristályban, ott az elektron csapdázódhat (folyamat: 3). A szabad elektronok 

keletkezése mindig pozitív lyukak keletkezésével jár, amelyek migrálhatnak a 

vegyértéksávban (folyamat: 2’), és csapdázódhatnak a tiltott sávban (folyamat: 3’). Számos 

lyukcentrum termálisan instabil, és számuk szobahőmérsékleten gyorsan lecsökken (folyamat: 

4’). 

 A 3. folyamatban csapdázott elektronok nem rendelkeznek a kiszabadulásukhoz 

szükséges energiával. Lehetséges kiszabadulásukat két faktor határozza meg: a csapda 

mélysége, valamint az anyag hőmérséklete. Amennyiben az anyag hőmérsékletét megemeljük 

(kifűtés), az elektronok elegendő termikus energiához jutnak a kiszabadulásukhoz, majd 

kiszabadulásuk után a lyukakkal a lumineszcencia centrumokban fotonemisszió kíséretében 

rekombinálódnak (folyamat: 5).  

Fontos megjegyezni, hogy a TL folyamata (elektron-lyuk késleltetett rekombinációja 

fotonemisszió kíséretében) mellet más elektron-lyuk rekombinációs folyamatok is 

lehetségesek. Egyrészt az elektron-lyuk rekombináció már a besugárzás alatt promt módon 

lejátszódhat fluoreszcencia kíséretében (radiolumineszcencia). Másrészt pedig a promt és a 

késleltetett elektron-lyuk rekombinációk egy részénél a keletkező energia nem sugárzásos 

átmenet során disszipálódik (termikus degradáció). 
 

 

A termoluminszcens anyag kifűtésének kvantitatív jellemzése. A glow-görbe. 
 

 A besugárzott termolumineszcens anyagok kifűtésének egyszerű kvantitatív leírását 

adja a RANDALL és WILKINS-féle egy-elektron-csapda („single electron trap”) modell 

[109]. A vezetési sáv legalsó szintje alatt található elektroncsapda szintet E energia 

reprezentálja, amelynek több gerjesztett állapota is lehet. Egy t időpontban, T hőmérsékleten 

az egy-elektron-csapda n számú elektront tartalmaz. A csapdázott elektronok energia-

eloszlása Boltzmann-eloszlással jellemezhető, az elektron csapdából való kiszabadulásának p 

valószínűsége az alábbi kifejezéssel adható meg: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅= kT
E

esp                    (14) 
 



 35

ahol k a Boltzmann-állandó, s pedig az adott anyagra jellemző rácshibákhoz köthető 

frekvencia faktor. Az elektronok csapdából való kibocsátása - feltételezve, hogy nincs 

visszacsapdázódás, továbbá minden elektron termolumineszcens átmeneten esik át - elsőrendű 

kinetika alapján történik: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅⋅=− kT
E

esn
dt
dn

                           (15) 

 

A kifűtés során keletkező fotonemisszió I intenzitását az elektronok csapdákból történő 

kibocsátása, valamint a lumineszcencia centrumokba történő megérkezése befolyásolja: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅⋅⋅=−= kT
E

esnC
dt
dnCI                       (16) 

 

ahol C a lumineszcencia hatékonyságát jellemző konstans. Ha az anyagot egységes R fűtési 

sebességgel melegítjük (R=dT/dt), akkor a következőt írhatjuk: 
 

dT
dnR

dt
dT

dT
dn

dt
dn

⋅=⋅=                             (17) 

 

Ezt (15)-egyenletbe helyettesítve, majd integrálva: 
 

dTes
R
1

n
nln kT

ET

T0 0

⎟
⎠
⎞

⎜
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⎛ −
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∫                               (18) 

 

A fenti összefüggést legvégül a (16) egyenletbe n helyére behelyettesítve adódik a kifűtés 

intenzitását idealizált esetben megadó glow-görbe egyenlete. 
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                   (19) 
 

Fontos megjegyezni, hogy a fenti levezetés egy egyszerűsített helyzetet jellemez. Ugyanis 

számos termolumineszcens anyag összetettebb csapdaszerkezettel (több befogási szinttel) 

rendelkezik, továbbá másodrendű kinetikára is elvégezték a levezetést [108,109,111]. 
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2.4.3. A termolumineszcencia kísérleti meghatározása 
 

 A fentiek alapján láthatjuk, hogy a dozimetriai alkalmazás mellett, az elektron-

befogóhelyek kötésenergiájának mérésére is kitűnő módszer a TL. Az elektronoknak a 

különböző mélységű csapdákból való kiszabadulása egyetlen görbe, a kifűtési görbe (glow-

görbe) alapján követhető. Az eredmények szemléletesek, és viszonylag egyszerűbb a 

kiértékelés. A kifűtés mindig egy adott hőmérséklet-program alapján történik (12. ábra), a 

kifűtési görbe maximuma annál magasabb hőmérsékletnél (Tm) található, minél nagyobb a 

töltéshordozók kötésenergiája.  
 

 
12. ábra: A fűtési program és egy termolumineszcens anyag jellemző kifűtési görbéje 

 

A kísérleti dozimetriában a dózis mértékéül a kifűtési görbe két jellemzőjét használják: 

egyfelől a fényintenzitás-hőmérséklet görbe csúcsának magasságát (csúcs módszer), másfelől 

pedig a fényösszeget mérik (integrál módszer). A csúcs módszer érzékenyebb a felmelegítés 

körülményeire, de több Tm-el rendelkező termolumineszcens anyag esetén lehetővé teszi a 

kedvezőbb csúcs kiválasztását. Az integrál módszer alkalmazása elterjedtebb. Előnye, hogy a 

mért fénymennyiség független a kifűtési sebességtől és annak linearitásától [108,110,111]. 
 

 

2.4.4. A termolumineszcens dozimetria anyagai 
 

Termolumineszcens tulajdonságokkal sok ezer kristályos anyag és számos üveg  
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rendelkezik, viszont dozimetriai célokra eddig csak keveset alkalmaztak, mivel a TLD 

anyagoknak számos követelménynek kell eleget tenni. Ezek közül legfontosabbak: 

-  nagy érzékenység és széles lineáris méréstartomány (10-6-103 Gy), 
-  kedvező kifűtési görbe (200 °C < Tm < 300 °C), 
- a TL információ tartós megőrzése (minimális „fading”, vagyis az elektronok termikus 

kiszabadulása a csapdákból szobahőmérsékleten), 
-  kedvező TL emissziós spektrum, 
-  fotonenergia függetlenség, 
-  stabilitás a környezeti ártalmakkal szemben (fényérzéketlenség, tribolumineszcencia hiánya, 

kémiai ellenálló képesség, ne legyen higroszkópos), 
-  ne legyen toxikus, 
-  sterilizálhatóság „in vivo” alkalmazás esetén, 
-  nagy pontosság, 
-  olcsó és reprodukálható előállíthatóság, 
-  többszöri felhasználhatóság. 
 

A fenti követelményeknek maradéktalanul természetesen egyetlen TL anyag sem tesz 

eleget, így a gyakorlati alkalmazásnál bizonyos kompromisszumra van szükség. A dozimetria 

célokra alkalmazott TL anyagok közül a LiF:Mg,Ti; a LiF:Mg,Cu,P; a BeO és BeO:Li; a 

CaF2:Mn; CaF2:Dy és CaF2:Tm; a CaSO4:Mn; CaSO4:Dy és CaSO4:Tm; az Al2O3:Mg,Y 

valamint TL-üveg (Li2B4O7 alapú) detektorok tettek szert különösebb jelentőségre. A TL 

doziméterek felhasználása történhet por és kristály alakban, tabletták vagy egyéb formában 

(pl. préselt tárcsa, gömb vagy ún. mikrorúd), ahol a segédanyag lehet pl. teflon, valamint ún. 

búra doziméterek formájában. 

 A TLD előnye a kis méret (5-40 mg anyag elég egy méréshez), a többszöri 

felhasználhatóság, továbbá a sugárzás elnyelése során energiát nem igényel. Így költséges 

kábelekre, tápfeszültségre, jelfogó elektronikára nincs szükség, ami pl. egy terepen zajló 

környezetvédelmi mérés esetében nagy előny. Ennek következtében tömegesen, 

megbízhatóan és más módszerekhez viszonyítva olcsón végezhetők el a mérések. A 

doziméterek kiértékelése viszonylag egyszerű, gyors és könnyen automatizálható 

[108,110,111]. 
 

 

Kalcium-szulfát alapú doziméterek felhasználása a környezeti dozimetriában 
 

A kalcium-szulfát alapú TL anyagok családja a legrégebben alkalmazott TL doziméter 

anyagok körébe tartozik. A CaSO4:Dy és a CaSO4:Tm nagy érzékenységük, viszonylag 

egyszerű csapdaszerkezetük, jó kémiai, fizikai és termikus stabilitásuk, alacsony „fading”-jük 

(<5%/év), könnyű előállíthatóságuk miatt kiválóan alkalmasak dozimetriai célokra. 
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Előállításukra az első hatékony és viszonylag egyszerű eljárást YAMASHITA és mtsai 

dolgozták ki, amely széles körben elterjedt. Az eljárás alapja kalcium-szulfát, diszprózium-

oxid vagy túlium-oxid tömény kénsavban történő feloldása, majd a kénsav lassú 

elpárologtatása [109,117-119]. 

A kalcium-szulfát ún. effektív atomszáma Zeff=15,3. Ebből fakadóan a relatív 

fotonenergia válasza nem egységes (13. ábra). Egységnyi dózisú, 1,25 MeV átlagos energiájú 

(Co-60) besugárzásra kb. 11–szer nagyobb jelet ad. Mivel az emberi testszövet effektív 

atomszáma Zeff=7,4; ezért a kalcium-szulfát alapú doziméterek nem szövet-ekvivalensek (a 

LiF, a Li2B4O7 és a BeO tekinthető szövet-ekvivalens doziméter anyagnak, ezért 

alkalmazásuk a személyi dozimetriában terjedt el). Az elmondottak alapján, a kalcium-szulfát 

alapú dozimétereket a környezeti dozimetriában használják előszeretettel. Számos kalcium-

szulfát alapú készítmény a legérzékenyebb TL anyagok közé tartozik [109,111]. 
 

 
 

13. ábra: különböző TL doziméter anyagok relatív fotonenergia válasza [111]. A: CaF2, B: CaSO4, C: Al2O3,  

D: LiF, E: Li2B4O7, F: BeO, G: Mg2SiO4 

 

Egy TLD anyag esetében a termolumineszcencia hatékonyságát három fő faktor 

határozza meg: a töltéscsapdázás hatékonysága, a sugárzásos átmenettel járó rekombinációk 

(radiolumineszcencia) valószínűsége, valamint a nem-sugárzásos átmenetek során 

disszipálódó energia mennyisége. Az első két faktor a TLD anyagba beépített szennyezők 

típusával és mennyiségével befolyásolható, a harmadik faktor pedig a kristályrács 

tulajdonságaiból adódik. A töltéscsapdázás hatékonysága jól jellemezhető az ún. Q-faktorral:  
 

                                  Q = TL/(TL+RL)                              (20) 
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ahol TL a kifűtés során keletkező termolumineszcens fény intenzitása, RL pedig a besugárzás 

során keletkező radiolumineszcens fény intenzitása (továbbá feltételezzük, hogy a besugárzás 

és kifűtés során megegyezik a sugárzásos és nem-sugárzásos átmenetekből fakadó 

rekombinációk aránya). A 14. ábrán ismert TLD anyagok százalékban megadott Q-faktor 

értékei láthatók. Az ábra alapján megállapítható, hogy a kalcium-szulfát alapú TLD anyagok 

töltéscsapdázási hatékonysága eléri a 80%-ot, továbbá ezen anyagok esetében a Q-faktorok 

értékei a legkevésbé változnak meg a beépített szennyező típusától függően [120,121].  
 

 
14. ábra: TLD anyagok termolumineszcens és radiolumineszcens fényintenzitásának viszonya  

PETŐ alapján [120] 

 

 A kiváló dozimetriai tulajdonságokkal rendelkező CaSO4:Dy és a CaSO4:Tm közül az 

utóbbi valamivel érzékenyebb, továbbá érzékenysége kevésbé függ a kristályok 

szemcseméretétől. Az szóban forgó anyagok dózis-válasza általában 10-6-1 Gy dózis 

tartományban lineáris, felette szupralineáris. Kifűtési görbéjükön három tartomány 

különböztethető meg: 80-120 °C (alacsony hőmérsékletű csúcs: AHCS), 220-260 °C 

(dozimetriai csúcs) és 300-350 °C (magas hőmérsékletű csúcs: MHCS). Általában az AHCS 

felelős a „fading”-ért, az MHCS pedig a szupralinearitásért. Az AHCS lecsökkentése az 

előállítás körülményeinek megfelelő megválasztásával érhető el (kiindulási anyagok tisztítása, 

oxidálószerek alkalmazása, vákuum alkalmazása, kiindulási anyagok megfelelő kiválasztása). 

A linearitásért felelős MHCS-ot az alacsonyabb energiaszinten található csapdák okozhatják, 

a MHCS redukálása - vagy a dozimetriai csúcs növelése - töltéskompenzátor/ko-aktivátor 
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ionoknak (pl. P, Mo, Mn, SO3, Li, Na) a kristályba építésével lehetséges. A különböző ko-

aktivátor ionok beépítésével kapcsolatos kísérletek során figyelemre méltó eredményeket 

értek el a réz alkalmazásával, amikor is a CaSO4:Dy,Cu linearitásának tartománya több mint 

egy nagyságrenddel tolódott ki (~10-100 Gy) [117,122-133]. 

Előfordulnak azonban olyan speciális esetek is, ahol az AHCS-t vagy az MHCS-t 

használják fel dozimetriai célokra, ilyenkor ezen csúcsok növelésére van szükség. Például a 

CaSO4:Dy megnövelt AHCS-ját használták fel jó hatékonysággal élelmiszer-besugárzók 

dozimetriai vizsgálatakor. Az alkalmazás 0 °C-os hőmérséklet környékén történt, a 

felhasználás előtt a TLD anyagot 900 °C-os hőkezelésnek tették ki [134]. Egy másik 

alkalmazás során pedig ezüstöt (lyukcsapdát) építettek be CaSO4:Tm –ba. A beépülő ezüst 

elnyomta az AHCS-t, illetve a „klasszikus” dozimetriai csúcsot, ezenkívül számottevő MHCS 

keletkezett 375 °C környékén. Így a szóban forgó TLD anyag alkalmassá vált nukleáris 

reaktorok magas hőmérsékletű tereinek dozimetriai vizsgálatára [135]. 

 

 

2.5. Az irodalmi áttekintés összefoglalása 
 

A kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére jelenleg legelfogadottabb koncepció a 

fűtőelemek mélységi, valamely alkalmas geológiai formációban való elhelyezése. A több 

száz, néhol ezer méter mélyen kialakítandó háromgátas tároló-rendszernek (konténer-

tömedékelő anyag-geológiai formáció) 105 év nagyságrendben kell biztosítania, hogy sugárzó 

izotóp ne kerüljön ki a bioszférába. A környezetükre legnagyobb potenciális veszélyt a 

fűtőelemek hosszú felezési idejű izotópjai jelentik. 

 A hulladéktároló konténerből esetlegesen kiszabaduló izotópok migrációja a kőzetekben 

konvekcióval és diffúzióval lehetséges. Erősen tömör, alacsony hidraulikus vezetőképességű 

kőzeteknél a migrációs folyamat döntő része diffúzióval zajlik. 

 Az izotópok migrációja során lezajlódó kémiai reakciókat alapvetően befolyásolja a 

rétegvizek pH-ja, redox-potenciálja és ionerőssége. A nuklidtranszport során a következő 

kémiai reakciók jöhetnek szóba: szorpció a kőzetek felületén, csapadékképzés, hidrolízis, 

komplexképzés és kolloidok felületére való szorpció. A migráció során az anionok lesznek a 

mobilisabb komponensek, mivel nem szorbeálódnak a negatív töltésű kőzetfelületen. A 

pozitív töltésű izotópok mobilitását megnövelheti a komplexképzés és a kolloidok felületére 

történő szorpció. 
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 Az izotópoknak a rétegvíz áramlási sebességéhez viszonyított sebessége a Kd-koncepció 

alapján becsülhető. A nem szorbeálódó radionuklidok áramlási sebessége a Kd-koncepció 

alapján gyakorlatilag megegyezik a rétegvízével. A diffúziós vizsgálatok eredményei alapján 

a kationok látszólagos diffúziós állandói egy vagy több nagyságrenddel kisebbek, mint az 

anionoké. Migrációs kísérletek és modellszámítások alapján kitűntetett a I-129 jelentősége, 

mivel nem szorbeálódik a transzportja során, és rendkívül nagy a felezési ideje. 
 

 Mélységi hulladéktárolók és környezetük sugárbiztonságának ellenőrzéséhez egy jó 

lehetőségként kínálkozik a termolumineszcencia dozimetria alkalmazása. A 

termolumineszcens anyagokban a gerjesztési energia tárolása töltéstárolás útján valósul meg. 

A töltéscsapdázás hatékonysága jellemezhető a besugárzáskor fellépő radiolumineszcencia, 

valamint a doziméter kifűtésénél jelentkező termolumineszcencia fényintenzitásainak 

összehasonlításával. Különösen érzékenynek minősülnek - a dozimetria számos területén már 

eredményesen alkalmazott - kalcium-szulfát alapú doziméter anyagok, amelyek akár hét 

nagyságrendbeli tartományban is lineáris dózis-választ adnak. A linearitás tartománya 

kitolható töltéskompenzátor/ko-aktivátor ionoknak a kristályba történő beépítésével.  
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3. Radioizotópok szorpciójának és migrációjának vizsgálata 

agyagkőzet mintákon 
 

3.1. Előzmények 
 

 A nagyaktivitású hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatban már 

Magyarországon is végeztek geológiai kutatásokat. A mecseki uránbánya zárási munkáival 

egy időben felmerült, hogy az uránt is tartalmazó Kővágószőlősi Homokkő alatti Bodai 

Aleurolit Formáció (a továbbiakban: BAF) is alkalmas lehet mélységi tároló kialakítására. A 

geológiai képződmény (BAF) részletes vizsgálatára 1993 és 1995 között az ún. Alfa-Projekt 

keretében került sor. A felszíni fúrások mellett, az egykori uránbányából kiindulva 

kutatóvágatot hajtottak, majd a vágatból kiindulva több irányban fúrásokat végeztek, mintákat 

vettek; és a helyszínen kialakított mélységi kutatólaborban hidrogeológiai, valamint 

kőzetmechanikai méréseket végeztek. Továbbá a projekt keretében 1995-ig a kőzet- és 

vízmintákon sokoldalú laboratóriumi vizsgálatokat végeztek a Magyar Állami Földtani 

Intézetben és a Magyar Tudományos Akadémia intézeteiben. A vizsgálatok fő megállapítása, 

hogy nem merült fel olyan körülmény, ami arra utalna, hogy a BAF nem alkalmas 

nagyaktivitású hulladéktároló létesítésére [25,56,136-140]. 

 

 

Az Alfa-Projekt fontosabb eredményei 
 
 A projekt keretében elvégzett vizsgálatok megállapították, hogy a BAF a felső perm kor 

kezdetén (245-255 millió évvel ezelőtt), nagy kiterjedésű sóstóban, félsivatagi-sivatagi klímán 

sekélyvízi sós tavi körülmények között keletkezett ún. playa üledékből. Kiterjedése - számos 

felszínről mélyített fúrás alapján - mintegy 150 km2, vastagsága pedig 800-900 méter. A 

képződmény Boda község közelében kb. 15 km2 nagyságú területen a felszínen van; innen 

kelet felé fiatalabb fedőrétegek borítják. Kelet felé továbbhaladva egyre mélyebbre bukik és 

az egykori uránérc-bánya térségében már 1000-1200 méter mélységben van (15. ábra). 

Az eddigi vizsgálatok alapján a formáció viszonylag homogén. A formáció 

kőzettípusainak (albitos agyagkő, „igazi” aleurolit, albitolit, dolomit, homokkő) fő ásványtani 

összetevői agyagásványok (meghatározó az illit-muszkovit, mellette klorit és kevés szmektit), 

földpátok (autigén albit), kvarc, karbonátok (kalcit és dolomit). Az uralkodó kőzettípus az 

albitos agyagkő, két meghatározó ásványa az illit-muszkovit (35-50%) és az autigén albit (20-
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40%). A kőzet kemény, vörösbarna színét az 5-10%-nyi hematit adja. A kvarc mennyisége 

kb. 10 %, a klorit és a kalcit mennyisége kisebb, mint 10%. Az agyagásványok nyitott réteges 

szerkezete előnyös a kationcsere szempontjából. 

A formáció fő geokémiai összetételét SiO2 (kb. 50 %), Al2O3 (15-20 %), Fe2O3 (5-8 %) és 

CaO, MgO, Na2O, K2O (mindegyik 1-6 %) vegyületek reprezentálják.  

A kőzetvíz főbb kémiai komponensei a 4. táblázatban láthatók, a kőzetvíz nyomelemes 

összetételét pedig az 5. táblázat mutatja. 

 

 

 
15. ábra: A BAF földrajzi elhelyezkedése és nyugati-keleti irányú földtani szelvénye [9,20] 
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4. táblázat: A kőzetvíz (BAF) jellemző kémiai összetétele [140] 
 

anion koncentráció (mg/dm3) kation koncentráció (mg/dm3) 

HCO3
- 500-700 Na+ 250-350 

CO3
2- 20-50 K+ 5 

SO4
2- 100-130 Ca2+ 10 

Cl- 10-15 Mg2+ 10 

 
 A kőzetvíz-minták pH-ja 7-8,5, a redoxpotenciál (Eh) értékeik pedig (-0,3 volt) - (+0,05 

volt) tartományba esnek. A kőzetvíz vezetőképessége kb. 1 mS/cm. A kőzetvíz minták 

enyhén lúgos pH-ja és gyengén redukált jellege a nemzetközi tapasztalatok alapján nem 

kedvez a radioizotópok migrációjának. 

A kutatóvágat térségében végzett hidrogeológiai/hidrodinamikai mérések alapján a 

képződmény vízvezető képessége igen alacsony: a szivárgási sebesség kisebb, mint 10-8 m/s. 

A permeabilitás is kisebb mint 10-15 m2. A vízminták stabilizotópos (16O/18O) módszerrel 

meghatározott kora 20000-25000 évre tehető. Így a vizsgált területen függőleges áramlást 

feltételezve, és 1100 m-es mélységre számolva ez kb. 1,5*10-9 m/s szivárgási sebességnek 

felel meg. Ez összhangban van a hidrodinamikai vizsgálatok alapján meghatározott szivárgási 

sebesség értékével. A bemutatott hidraulikai paraméterekkel összhangban a porozitás is 

alacsony: 0,5-2,3 % (pórusátmérő: 10-2-1 μm). A kőzet átlagos sűrűsége 2600 kg/m3. 

A vizsgálati terület eddigi szeizmicitása viszonylag nyugodt. A képződmény szeizmikus 

érzékenység szempontjából kifejezetten kedvező tulajdonságokkal bír. A helyszíni és 

laboratóriumi kőzetmechanikai vizsgálatok alapján a formáció igen kedvező kőzetmechanikai 

tulajdonságokkal rendelkezik, ami különösen a mélységi tároló bányászati kialakítása 

szempontjából fontos. A képződmény hővezető képességét eddig még nem vizsgálták meg.  

 
Összehasonlításképpen, a 6. táblázatban láthatjuk HLW végleges elhelyezésére 

potenciálisan alkalmasnak tekintett agyagkőzetek fontosabb tulajdonságait, felhasználva – 

többek között – az Európai Unió által támogatott FUNMIG projekt (2006-2008) eredményeit 

is. Érdemes megjegyezni, hogy a tanulmányozott kőzetek közül a BAF a legidősebb, és 

átalakulási folyamataiban (diagenezis) ez a kőzet volt kitéve a legmagasabb hőmérsékletnek 

(~200 °C). A BAF további különlegessége, hogy lúgos-oxidatív körülmények között 

képződött, míg a másik három bemutatott formáció a kialakulása során több-kevesebb 

reduktív hatásnak is ki volt téve. 
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 5. táblázat: A kőzetvíz (BAF) nyomelem vizsgálatának eredménye [140] 
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6. táblázat: HLW végleges elhelyezésével kapcsolatban kutatott – jellemzően agyagkőzetből felépülő –  

                    geológiai formációk néhány fontosabb tulajdonsága [46,59,74,140-143] 

 
 Az agyagkőzet formáció megnevezése 

Tulajdonság 
Boom-clay 

(Belgium) 

Callovo-Oxfordian-clay 

(Franciaország) 

Opalinus-clay 

(Svájc) 

BAF 

(Magyarország) 

Kor (millió év) 30-36 152-158 180 250-260 

Átlagos mélysége (m) 200 500 500 1000 

Agyagásvány tartalom 

(tömeg %) 
30-60 40 40-65 30-40 

Szervesanyag tartalom 

(tömeg %) 
1-5 0,8-1,2 0,5-1 ~0 

Maximális hőmérséklet 

(°C) 
16 40 85 120 

Átlagos N2-BET fajlagos 

felület (m2/g) 
42 32 34 25 

Kationcserélő kapacitás 

(meq/100 g) 
23-27 13-25 14-16 16 

Száraz sűrűség  (kg/m3) 1700 2300 2300 2600 

Átlagos porozitás  (%) 37 17 17 1,5 

Hidraulikai 

vezetőképesség  (m/s) 
10-10-10-12 10-14 10-13 10-9, 10-12 

Kőzetvíz átlagos pH-ja 8,3 7,5 7,6 8 

Kőzetvíz 

elektródpotenciálja  (volt) 

(-0,36) – 

(+0,25) 
(-0,2) - ±0,02 -0,225 (-0,3) - (+0,05) 

Anionok effektív diffúziós 

állandói (De, m2/s) 

jodid, klorid, 

bromid:  

2*10-11- 

6*10-11 

 

jodid, klorid: 

2*10-12 – 10-10 

jodid: 

3*10-12 – 10-11 

klorid: 

10-12 - 6*10-11 

bromid: 

2*10-11 –  

5*10-11 

- 
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3.2. Célkitűzés 
 

 Egy adott kőzettípus nagyaktivitású hulladékok tárolására való alkalmasságának 

vizsgálatakor - a kőzetmechanikai, ásványtani, geokémiai és hidrológiai kutatások mellett - 

szükség van a tárolandó izotópok kőzet-transzport tulajdonságainak a vizsgálatára is.  

 Egy mélységi hulladéktárolóban tárolandó radioizotópokat technikai, mesterséges és 

természetes gátak izolálják a környezettől. A jelen disszertációban bemutatott kísérletek a 

természetes gátként esetlegesen szóba jöhető - az előző fejezetben már bemutatott - 

agyagkőzet (geológiai formáció) izotóp szorpciós és migrációs vizsgálatát célozzák meg. A 

kísérletek nem terjednek ki a technikai gát (konténer) és a mesterséges gát (tömítőanyagok) 

vizsgálatára. 

 A szorpciós és migrációs vizsgálatok során célszerű a nagyaktivitású hulladékok 

(kiégett fűtőelemek) néhány egyszerű, reprezentáns izotópját alkalmazni. A kísérletekhez 

használt izotópok kiválasztásánál elfogadtuk a belga nukleáris hulladék elhelyezési program 

által követett azon koncepciót, miszerint a I-129 az egyik legveszélyesebb komponens a 

rendkívül hosszú felezési ideje és a mozgékonysága miatt. Ennélfogva a jódra 

megkülönböztetett figyelmet fordítok a vizsgálatok során. A jodid anion mellett az aktinida 

radionuklidok is szerepelhetnek negatív töltésállapotban, azonban az aktinidák töltése és 

kémiai formája erősen függ a pH és a redox-viszonyoktól, csapadékot is képezhetnek, így 

most eltekintek a vizsgálatuktól. Átfogóbb kép érdekében, a jód mellett, a fontosabb pozitív 

töltésű radionuklidokat (Cs-137, Co-60 és Sr-85) is megvizsgálom.  

 A vizsgálatok első körében - követve a Kd-koncepciót - szorpciós tényező 

meghatározásokat végzek a BAF-ból származó kőzetporokon, mely eredményekből a már 

ismert hidraulikai paraméterek segítségével megbecsülhetők az izotópokra jellemző relatív 

migrációs sebességek. Ahol lehetőség mutatkozik rá, meghatározom az adott izotópra 

jellemző szorpciós izotermát is.  

 Közelebb kerülendő a valós viszonyokhoz, a vizsgálatok további részét tömbi mintákon, 

ún. fúrómagokon végzem sztatikus (áramlásmentes) körülmények között. (Feltételezem, hogy 

kedvező esetben az izotópok migrációja tisztán diffúzióval zajlik majd a BAF-ban.) A 

kísérletek nagy része atmoszférikus körülmények között, 10 és 70 mm hosszú fúrómagokon 

zajlik, de emellett in situ körülményeket (50 °C, 100 bar) szimuláló méréseket is elvégzek. A 

tömbi minták vizsgálata során az egyes izotópokra jellemző migrációs úthosszak és diffúziós 

állandók kerülnek meghatározásra. 
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 Az előzőekben vázolt kísérleti munka során célul tűztem ki a nagyrészt már 

folyamatban lévő, max. 1-1,5 éves időtartamú mérések eredményeinek a kiértékelését, azok 

összehasonlítását, izotóp-transzport modellekben történő alkalmazhatóságát, továbbmutató 

következtetések levonását, különös tekintettel a jódra vonatkozóan.  

 

 

3.3. Mérési körülmények (felhasznált anyagok, eszközök, berendezések) 
 

3.3.1. A vizsgált kőzetminták és a kőzetvíz 
 

 A vizsgálatokhoz felhasznált kőzetminták leírása a 7. táblázatban látható. A 

továbbiakban a táblázatban található mintajelöléssel hivatkozok az egyes mintákra. 

 A kísérletekhez felhasznált oldatok valódi kőzetvízből készültek. A méréseimhez 

rendelkezésre bocsátott kőzetvíz vezetőképessége 1,1 mS/cm, pH-ja kb. 8, amely adatok 

egyeznek az Alfa-Projekt vizsgálataiban kapott értékekkel. 
 

 

3.3.2. A kőzetminták előkészítése a mérésekhez 
 

A mintákat a Kd-megoszlási tényező mérésekhez elporítottam, és a szitálással 

elválasztott 63 μm alatti mérettartományba eső frakciót használtam fel. 

 A többi méréshez fúrómagokat használtam fel, melyeket a mérések előtt gyémántbetétes 

vágótárcsával a fúrómagok hossztengelyére merőlegesen elvágtam, hogy a mintákat a 

meghatározott geometriájú mérőcellába helyezhessem. 

 Megemlítendő, hogy a szeletelésnél a vágótárcsa vastagságánál valamivel vastagabb 

kőzetréteg porlódott el; ezeket a veszteségeket korrekcióként figyelembe vettem a diffúziós 

úthosszak számításánál.  
 

 

3.3.3. A mérésekhez kiválasztott izotópok és a meghatározásukhoz felhasznált nukleáris 

méréstechnika 
 

 Az izotóp szorpciós- és migrációs vizsgálatokhoz három kation (az egyértékű Cs+, ill. a 

kétértékű Co2+ és Sr2+), valamint egy anion (I-) lett kiválasztva. A kiválasztott ionok sugárzó 

izotópjai (Cs-137, Co-60, Sr-90 és I-129) a kiégett fűtőelemek jellemző, hosszú felezési idejű 

komponensei. Az előzőekben említett elemeknek a gamma spektroszkópiával jól mérhető 
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gammasugárzó izotópjait (Cs-137, Co-60, Sr-85 és I-125) alkalmaztam a kísérletek során (8. 

táblázat). 

 
7. táblázat: A kísérletekhez felhasznált kőzetminták leírása 
 

A kőzetminta 

jele 

A kőzetmintán elvégzett 

vizsgálatok 
A kőzetminta leírása 

1 Kd vörösbarna, tektonikusan erősen zúzott agyag 

2 Kd 
dolomit lemezeket tartalmazó albitfészkes, albitos 

agyagkő, 1 db csaknem függőleges repedéssel 

3 
Kd, szorpciós izoterma, 

migrációs 
vörösbarna, albitfészkes, albitos agyagkő 

4 Kd 
kevésbé albitfészkes, albitos agyagkő több változó irányú 

karbonát-érrel 

5 Kd vörösbarna, albitfészkes, albitos agyagkő 1 db érrel 

6 
Kd, szorpciós izoterma, 

migrációs 
vörösbarna, albitfészkes, albitos agyagkő 

7 Kd vörösbarna, tektonikusan erősen összezúzott agyagkő 

8 Kd sötétszürke (fekete) aleurolitos agyagkő, pirites 

9 Kd vörösbarna, homokos, kissé agyagos aleurolit 

10 Kd vörösbarna, mállott, lemezesen széteső albitos agyagkő 

11 Kd mállott, vörösbarna, albitos agyagkő 

12 Kd szürkésbarna, karbonátos, albitos aleurolit 

13 Kd barna, lemezesen rétegezett, karbonátos, albitos aleurolit 

14 Kd vörösbarna, agyagos, albitos aleurolit 

15 Kd vörösbarna, tektonikusan erősen összezúzott agyagkő 

16 Kd, migrációs albitpettyes, kalcitos agyagkő 

17 Kd, migrációs 
kevésbé albitfészkes agyagkő karbonátos forgácsokkal, 

kalcitérmentes 

18 migrációs karbonátos agyagkő, alig látható kalcit-hajszálerekkel 

 

 

              8. táblázat: A kísérletek során felhasznált radioizotópok jellemzői 
 

Izotóp Felezési idő gamma-energiák (keV) 

Co-60 5,26 év 1173 és 1332 

Cs-137 30,2 év 661,6* 

I-125 60,2 nap 35,5 

Sr-85 65,0 nap 513 

              *: pontosabban a 137Cs-ből β--bomlással keletkező 137mBa gamma-vonala 
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 A kísérletek túlnyomó részében alkalmazott oldatok ún. hordozómentes izotópokat 

tartalmaztak, azaz az izotópok kémiai koncentrációja elhanyagolhatóan kicsiny volt. Így 

kihasználtam a hordozómentes izotópok alkalmazásának azt az előnyét, hogy a kőzetvíz 

eredeti koncentráció-viszonyai nem változnak meg a mérések alatt.  

 Hordozós oldatokat csak ott alkalmaztam, ahol megvizsgáltam az adott kőzetminta 

szorpciós izotermáját, valamint ott, ahol a hordozó koncentrációjának a migráció sebességére 

gyakorolt hatását tanulmányoztam. 

 A vizsgálatokhoz összesen 3,5 GBq aktivitású jódizotópot, valamint 100-100 MBq 

aktivitású Co-60 és Cs-137 és néhány MBq Sr-85 izotópot használtam fel 1-1 cm3 kiindulási 

oldatból. A kísérletek során alkalmazott oldatok intenzitás-koncentrációi kb. 105 cpm/cm3 

értékre lettek beállítva. 

 Az alkalmazott elemek Pourbaix-diagramjai alapján következtethetünk arra, hogy a 

felhasznált radionuklidok milyen kémiai formában vesznek részt a kísérletek során [144]. A 

BAF kőzetvízére jellemző elektródpotenciál és pH tartományt bejelölve az egyes izotópok 

Pourbaix-diagramjain [145], a következőket lehet elmondani (16. és 17. ábrák): míg a cézium, 

a stroncium és a jód esetén a Cs+-, Sr2+- és a I- -ionos forma, addig a kobaltnál hidrolitikus-

csapadékképzéses folyamatok megjelenése várható. (Megjegyzendő, hogy a diagramok tiszta 

vizet tartalmazó rendszerekre vonatkoznak, ezért az esetemben csak tájékoztató jellegű 

becslésre használom fel őket.) 

 A Kd-szorpciós vizsgálatok során, a vizsgált izotópot tartalmazó oldat által produkált 

beütésszámokat Gamma-gyártmányú (típus: 7S 112060302) NaI(Tl) lyukkristályos 

szcintillációs detektorral mértem meg, a jeleket pedig IKI gyártmányú, PSCA-101 típusú 

egycsatornás analizátor számolta. A migrációs (diffúziós) vizsgálatok során, az oldatokban és 

a kőzetszeletekben mérhető beütésszámok meghatározása OXFORD-gyármányú (típus: 

CNVDS30-25185) HPGe félvezető detektorral történt. A félvezető detektorral relatív 

méréseket végeztem, ehhez azonos geometriát és stabil nagyfeszültséget kellett biztosítani. A 

relatív mérések során a teljesenergia-csúcsok alatti területeket (I, háttérrel korrigált) 

viszonyítottam, a kísérlet kezdete előtt megmért standard mintáéhoz (I0, háttérrel korrigált) 

képest. A mérések során meghatározott intenzitás-arányok (I/I0) megegyeznek az 

aktivitáskoncentráció-arányokkal (A/A0), vagy koncentráció-arányokkal (C/C0). A diffúziós 

állandók számolásához használt képletekben a koncentrációk és az aktivitáskoncentrációk 

helyére a relatív intenzitásokat helyettesítettem be. Egy standard oldat HPGe-detektorral 

felvett gamma-spektruma 18. ábrán látható. 
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                                        a)                                                                                         b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. ábra: A jód-víz (a) és a stroncium-víz (b) rendszer Pourbaix-diagramjai (t=25 C°-on), piros színnel bejelölve  
                 a kőzetvízre jellemző Eh-pH tartomány 
 

 
 

                                             a)                                                                                                   b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

17. ábra: A cézium-víz (a) és a kobalt-víz (b) rendszer Pourbaix-diagramjai (t=25 C°-on), piros színnel bejelölve  
                a kőzetvízre jellemző Eh-pH tartományt 
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18. ábra: Egy standard oldatminta jellemző gamma-spektruma (HPGe-detektorral felvéve) 

 
 
 

3.3.4. Mérőcellák 
 

3.3.4.1. Atmoszférikus mérések 
 

 Az atmoszférikus, szobahőmérsékleten végzett sztatikus mérésekhez kétféle migrációs 

cellát készítettem: egy rövidebbet 10 mm, valamint egy hosszabbat, 70 mm hosszúságú és 46 

mm átmérőjű fúrómagok vizsgálatához (19. ábra). A fúrómagokat jól tömítettem, az 

izotópokat tartalmazó oldatok csak a fúrómagok véglapjaival érintkeztek. A kationos 

nyomjelzőket tartalmazó cellák anyaga átlátszó plexi volt. Mivel a jodid (ill. a jód) jelentős 

mértékben szorbeálódik a műanyagokon, ezért a jodid nyomjelzőt tartalmazó cellavégek 

alumíniumból készültek. Mindkét cellatérfél típus térfogata 90 cm3. A mintabehelyezés és a 

megfelelő izotópoldatok betöltése után a cellák az oldatminta-vevő csonkoknál elzárhatóak a 

levegőtől. Az adott cellatérfél aktivitásának nyomon követéséhez 1-1 cm3 oldatmintát célszerű 

kivenni a mérési időpontokban, majd a mérés után vissza kell önteni a kivett mintát. 

 

3.3.4.2. Nagynyomású sztatikus mérőcellák (50 °C és 100 bar) 
 

 A nagynyomású mérőcellák mélységi (geológiai), in situ körülmények szimulálásához 

készültek. 1000 méteres mélységben ugyanis a környezeti viszonyokat 50 °C hőmérséklet és 

100 bar hidrosztatikai nyomás jellemzi. A nagynyomású cella rajza a 20. ábrán látható. A 

mérőcella a Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai Kutató Intézetében került kifejlesztésre. 
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a) 

 
 

b) 

 
 

19. ábra: Oldatos mérőcella 10 mm (a) és 70 mm (b) hosszú kőzetminták vizsgálatához, piros nyilakkal jelölve a  
                diffúzió irányát 
 
 
 
20. ábra: Nagynyomású, sztatikus mérőcella az 
in situ mérésekhez 
 
A cellák öt-férőhelyes légtermosztátba 

helyezhetők, ahol hosszú időre 0,5 °C 

pontossággal beállítható a kívánt hőmérséklet 

(esetünkben 50 °C). A cellák anyaga KO 36-os 

rozsdamentes acél (4,5). A cellák megfelelő 

lezárását és tömítését kötőcsavar (1), valamint 

tömítőgyűrű (2) biztosítja. A (8) jelű kőzetmintát 

ún. Hassler-befogóba helyezzük (7). Az izotóp 

oldatok (10) felcseppenthetők a kőzetminta 

végére. A befogó hornyolt danamid végekkel (6 

és 9) zárható le. A Hassler-befogó anyaga 

elasztikus olajálló gumi, ami átadja a mintának a 

külső olajnyomást (100 bar), amit a (3)-as 

nyíláson közlünk a hidraulikai olajjal 

egy külső kézi pumpa segítségével. 

 

Hidraulikai

olaj

10
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3.4. Elvégzett mérések, mérési eredmények, diszkusszió 
 

 Vizsgálataim nagy részét atmoszférikus nyomáson és szobahőmérsékleten (t= 25 C°) 

végeztem. A megoszlási hányadosokat, és a megoszlási hányadosok koncentrációfüggését 

(szorpciós izoterma) kőzetőrleménnyel határoztam meg. A valós körülményekhez közelebb 

kerülve, az atmoszférikus vizsgálatok többi részét tömbi mintákon, áramlásmentes (vagy 

sztatikus) körülmények között végeztem el. A 70 mm hosszú tömbi mintákon mind a négy 

kiválasztott izotóp migrációsebessége meghatározásra került be-diffundálásos módszerrel, 

továbbá - a kiemelt figyelmet érdemlő jód esetében - a diffúziós állandót meghatároztam 

izotóp-áttöréses módszerrel 10 mm hosszú mintákon. 

Az atmoszférikus vizsgálatok mellett mélygeológiai (in situ) körülményeket (100 bar és 

50 C°) szimuláló diffúziós méréseket is elvégeztem a jód esetében, 70 mm-es mintákon. 
 

 

3.4.1. Atmoszférikus nyomáson végzett vizsgálatok 

3.4.1.1. Megoszlási tényező (Kd) mérések 
 

 A Kd meghatározásokat a nemzetközi gyakorlatban elterjedt módszer alapján, 1:10 

(kőzet/folyadék) tömegaránynál végeztem. 20 cm3 - a megfelelő izotópot tartalmazó - 

kőzetvíz oldat és 2 g kőzetőrlemény lett bemérve egy-egy főzőpohárba. Az elegyet 

megkevertem, az egyensúly beálltáig a keverést rendszeresen megismételtem, majd az 

egyensúly beállta után centrifugálással szeparáltam a fázisokat. A kiindulási oldatból, 

valamint a szorpciós egyensúly beállása utáni szeparált oldatból 1 cm3-es mintát vettem. A 

mintákból mért beütésszámokat a háttérrel korrigáltam, a számításokhoz 3 párhuzamos mérés 

átlagát használtam fel. A Kd megoszlási hányadosokat a (2)-képlet alapján számoltam cm3/g-

ban. 

 

3.4.1.1.1. Kd értékek meghatározása hordozómentes izotópokkal 
 

 Hordozómentes izotópokkal az 1-17 számú kőzetmintákból készített 

kőzetőrleményeken végeztem el a Kd méréseket. Minden egyes oldathoz külön-külön oldatot 

készítettem, a kőzetvízhez egyfajta, hordozómentes - azaz igen kis koncentrációjú - izotópot 

adva. Megjegyzendő, hogy az oldatok a kobalt, a cézium és a jód esetén tekinthetők 
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hordozómentesnek (koncentráció<10-9 M) ugyanis a kőzetvízben már eredetileg található 

stroncium néhányszor 10-6-10-7 M koncentrációban (5. táblázat). 

 Az előkísérletek eredményei alapján a I-125 és a Cs-137 esetén a szorpciós egyensúly 

kialakulásához elegendő 24 óra, a Co-60 izotópnál ez az időtartam több, mint 30 óra, Sr-85 

esetén pedig az egyensúly beállásához több napra van szükség. Ennél fogva 32 és 56 óra 

állásidő elteltével határoztam meg a megoszlási hányadosokat, valamint Sr-85 esetén 

hosszabb, 28 nap időtartamú mérést is végeztem. A kobalt és a cézium gyors, valamint a 

stroncium lassúbb, szorpciója összhangban van szakirodalmi adatokkal [60,65,67,146,147]. A 

mérések eredményei a 9. táblázatban láthatók.  
 

9. táblázat: Hordozómentes izotópoldatokkal meghatározott Kd értékek (cm3/g-ban megadva), különböző  
                    állásidők eltelte után  (t=25 C°-on) 
 

Cs-137 Co-60 Sr-85 I-125 Minta 
száma 32 óra 56 óra 32 óra 56 óra 32 óra 56 óra 28 nap 32 óra 

1 1028 1035 1458 1425 91 88 109 0,76 
2 1155 1158 1856 1787 142 188 173 1,30 
3 1047 1084 2213 2276 74 114 124 0,58 
4 860 874 1496 1482 99 118 128 0,80 
5 923 954 4486 4268 97 125 149 0,17 
6 807 806 4245 4496 88 107 102 0,34 
7 989 995 1238 1189 63 87 64 0,21 
8 526 548 3117 3108 67 69 77 1,70 
9 1255 1287 2671 2530 66 102 154 2,30 

10 4003 4087 5749 5870 82 123 165 2,00 
11 4971 5261 5727 5243 103 130 157 0,68 
12 2359 2666 15504 14683 118 164 195 2,00 
13 1497 1503 5756 5546 80 - 140 1,50 
14 624 644 3238 3299 72 - 73 1,20 
15 1259 1297 2567 2238 118 146 169 2,20 
16 - 629 - 9324 - - - 0,58 
17 - 815 - 12617 - - - 0,76 

 
A 9. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a hordozómentes izotópok 

szorpciójának mértéke kobalt>cézium>stroncium>jód sorrendben csökken. Figyelemre méltó, 

hogy a Co-60 és a Cs-137 Kd értékei több mint egy nagyságrenddel nagyobbak a Sr-85 –re 

kapott értékeknél. Az eltérések annak tulajdoníthatók, hogy a Co-60 szorpcióját jelentősen 

elősegítik a kevert-réteges szerkezetű klorit-szmektit agyagásvány komponens, valamint a 

karbonát-tartalmú ásványok (túlnyomórészt kalcit). A Cs-137 szorpciója pedig leginkább az 

albitos agyagkőzeten preferált (illit-muszkovitban gazdag kőzetek) [148]. A Sr-85 nem mutat 

specifikus szorpciót. 
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A Co2+, a Cs+ és a Sr2+ ionok elsősorban kationcserével szorbeálódnak a negatív töltésű 

kőzetfelületen, viszont a jód anionos természete ellenére is mutat mérhető szorpciót. Erre egy 

lehetséges magyarázat lehet az a szakirodalomból ismert jelenség, hogy az agyagkőzet illit 

ásványi komponense tartalmaz olyan, pH-függő felszíni éleket („edge sites”), amelyek 

alkalikus pH-nál pozitív töltésűek is lehetnek [149]. 

 Az ún. Kd-modellt reprezentáló (3) egyenletet elterjedten alkalmazzák a radionuklidok 

relatív migrációsebességének - a Kd értékek alapján történő - becslésére. Amíg a csekély 

szorpciót mutató jód várható migrációsebessége közelíthető a BAF rétegvízének szivárgási 

sebességével (~10-10-10-9 m/s), addig viszont a kationok esetében erős visszatartás várható. A 

cézium és a kobalt esetében a folyamat gyakorlatilag blokkoltnak tekinthető; a kationok közül 

a legkisebb szorpciós hajlamot mutató stroncium esetében is extrém alacsony (~10-14 m/s) 

szivárgási sebesség értékeket kapunk. 

 Érdemes azonban megjegyezni, hogy valós körülmények között az izotópok migrációja 

kisebb folyadék/szilárd arány mellett zajlik, mint a kísérleteink során alkalmazott 10:1 arány, 

ezért a valós Kd értékek valószínűleg kisebbek a batch méréseim során kapott Kd értékeknél.  
 

 

3.4.1.1.2. Megoszlási tényezők izotóphígítással - a szorpciós izoterma meghatározása 
 

 A megoszlási tényezők hordozómentes izotópokkal való meghatározásával 

megbecsülhető, hogy egy adott elem milyen erősséggel szorbeálódik igen híg oldatokból. A 

mérések azonban nem adnak közvetlen információt a megköthető anyagmennyiség, a 

szorpciós kapacitás értékére vonatkozóan, pedig ez a gyakorlat számára fontos paraméter. A 

szorbeálódó anyag mennyisége megbecsülhető izotóphígításos, a vizsgált ionokat ismert 

koncentrációban tartalmazó oldatokkal elvégzett Kd mérések segítségével. Az izotóphígításos 

vizsgálatokhoz használt oldatok tartalmazzák az adott elem sugárzó izotópját nyomnyi, 

valamint az inaktív izotópját ismert kémiai mennyiségben. Ekkor a nukleáris mérések 

segítségével meghatározott megoszlási hányadosok az inaktív hordozó megoszlását jelentik a 

szilárd felület és az oldatfázis között. A Kd-k ismeretében, a (2)-képletbe az impulzusszámok 

helyére a hordozós oldatok koncentrációit helyettesítve, meghatározhatók a felületen 

szorbeálódott és az oldatban maradt inaktív ionok mennyiségei. Ismert koncentrációjú oldatok 

segítségével - több hígítási lépés során - felvehető a vizsgált izotóp szorpciós izotermája. A 

szorpciós izoterma telítési szakaszából pedig számolható a szorpciós kapacitás.  
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 Vizes oldatban található ionok, szilárd felületre történő szorpciója többféle izotermával 

is jellemezhető: pl. a homogén felületre való szorpció Langmuir-izotermával írható le, a 

Dubinyin-Raduskevics-izoterma pedig - alacsony koncentráció-tartományban – homogén és 

heterogén felületekre történő szorpció esetén alkalmazható [66,67,151]. 

A heterogén kőzetfelületre történő szorpció leírására széles körben alkalmazzák a Freundlich-

típusú nemlineáris izotermát, alacsony és közepes koncentráció-tartományban [53,60,65-

67,146]: 

                                                  [C]S = K⋅[C]L 
N                                                (14) 

 

ahol [C]S a kőzet felületén szorbeált ion egyensúlyi koncentrációja (mol/kg kőzet), [C]L pedig 

a szorbeálódó ion egyensúlyi koncentrációja az oldatban (mol/dm3). K és N az ún. Freundlich-

konstansok, melyek közül K a szorpciós kapacitáshoz, N pedig a kőzetfelületre történő 

szorpció intenzitásához és a kőzetfelület heterogenitásához köthető. A K és N paraméterek 

értéke meghatározható a fenti kifejezés linearizálásával: 
 

                                          log [C]S = log K + N⋅log [C]L                                 (15) 
 

 Méréseim a 3. és 6. jelű kőzetmintákon végeztem el. A mérések céljára széles 

koncentráció-tartományt átfogó oldatsorozatot készítettem kőzetvíz felhasználásával. Az 

egyes ionokra vonatkozó hígítások minden lépésben 1:10 arányúak, a hígítások kezdőértékei 

viszont eltérnek (10. táblázat). 

 A kezdőértékek eltérésének magyarázata, hogy csak a cézium esetén lehetett a 10-1-10-5 

M koncentráció-tartományt átfogó oldatsorozatot előállítani. A 10-1-10-3 M koncentráció-

tartomány viszont Sr és Co esetén már nem állítható elő a kőzetvíz felhasználásával. Ugyanis 

ha figyelembe vesszük a kőzetvíz pH értékét (pH≈8), anionos összetételét (4. táblázat), 

valamint csapadékképzéses és hidrolitikus folyamatok során képződő stroncium- és kobalt-

csapadékok oldhatósági szorzat értékeit (11. táblázat), akkor 10-3 M koncentráció felett 

csapadékok képződését valószínűsíthetjük a két kation esetében [151]. Továbbá a kobalt 

kationok esetén a – a CO3
2- ionok jelenléte miatt – még gyengén oldódó CoCO3

.Co(OH)2
 

bázikus karbonát csapadék képződése is valószínű [152]. 

 Az előzőekben említett csapadékképzéses és hidrolitikus jelenségek miatt a stroncium 

és a kobalt esetén nincs lehetőség a szorpciós kapacitás becslésére, hiszen irodalmi adatok és 

meglévő tapasztalatok alapján a kőzetek felülete még nem telítődik 10-3 M kiindulási 

oldatkoncentrációknál [16,29]. Azonban ezekkel az ionokkal is célszerű elvégezni a mérést 

annak tanulmányozására, hogy a szorpciós állandók változása milyen tendenciát mutat a 
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vizsgálható koncentráció-tartományban. (A szorpciós kapacitás savasabb pH-jú oldatok 

esetében valószínűleg megbecsülhető.) 

 
                    10. táblázat: Az izotóphígításos vizsgálatokhoz felhasznált hordozós oldatok 
 

Oldat 
Cs  

(mol/ dm3) 
Co 

(mol/dm3) 
Sr  

(mol/dm3) 
O1 10-1 10-3 10-3 

O2 10-2 10-4 10-4 

O3 10-3 10-5 10-5 

O4 10-4 10-6 10-6 

O5 10-5 10-7 10-7 

 

 

 

                                      11. táblázat: A stroncium- és kobalt-csapadékok oldhatósági szorzatai [151] 
 

Csapadék Oldhatósági szorzat  
(t=25 C°) 

SrCO3 5.60⋅10-10 

SrSO4 3.44⋅10-7 

Co(OH)2  rózsaszín 1.09⋅10-15 

Co(OH)2  kék 5.92⋅10-15 

 

 

A hordozómentes vizsgálatoknál alkalmazott kísérleti körülmények mellett 

meghatározott megoszlási tényezők a 12. táblázatban láthatók. A táblázat adatai alapján 

megállapítható, hogy csak a cézium esetében mutatható ki egyértelmű tendencia a Kd-értékek 

alakulása és a koncentrációk változása között a megvizsgált koncentráció-tartományban (21. 

ábra). A Kd értékek exponenciális csökkenése a koncentráció növekedésével mutatja a 

szorpciós folyamat nemlineáris viselkedését, ugyanis ahogy telítődik a kőzet felülete, 

exponenciálisan emelkedik az energia-gát, amit a szorbeálódó ionnak le kell győznie. 

A stroncium esetében a vizsgált koncentráció-tartomány egy részében (22. ábra), a 

kobaltnál pedig a teljes vizsgálati koncentráció-tartományban lezajló csapadékképzéses és 

hidrolitikus folyamatok okozhatják a nem tendenciaszerű viselkedést. Ennek ellenére a kobalt 

jelentős része szorbeálódik a kőzetmintákon, Kd értékei néhol két nagyságrenddel is 

nagyobbak a stronciumál és a céziumnál mérteknél. 
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A fentiekben elmondottak alapján, a cézium esetében érdemes megadni a szorpciós 

izotermát, illetve megbecsülni a szorpciós kapacitást. A Kd–kiindulási koncentráció 

értékpárokból kiszámolt szorpciós izotermák, valamint az izotermák lineáris szakaszára (log-

log ábrázolásban) illesztett Freundlich-izotermák a 23. ábrán láthatók. A bemutatott 

Freundlich-izotermák 4*10-7-10-4 M egyensúlyi koncentráció tartományban írják le a cézium 

nemlináris szorpciós viselkedését. A 3. minta esetében, az izoterma telítési szakaszából 

becsülhető szorpciós kapacitás 2*10-2 M megkötött cézium/kg kőzet –nek adódik.  

 

12. táblázat: Hordozós oldatok felhasználásával kapott Kd értékek a 3. és a 6. jelű kőzetmintán (t=25 C°-on) 
 

minta oldat Cs Co Sr 

 O1 0,25 571 1,1 

 O2 5,3 390 28 

3. O3 50 650 73 

 O4 132 379 104 

 O5 250 261 118 

 O1 ≈0 448 ≈0 

 O2 4,8 570 19 

6. O3 41 637 74 

 O4 128 475 111 

 O5 232 274 98 
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21. ábra: A Kd értékek koncentráció-függése a cézium esetében 
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22. ábra: A Kd értékek koncentráció függése a stroncium esetében 
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23. ábra: A cézium 3. jelű (a, ) és 6. jelű (b, Δ) kőzetmintákra vonatkozó szorpciós izotermája, valamint  
                    az izotermák lineáris szakaszára a legkisebb négyzetek módszerével illesztett  
                    Freundlich-izotermák (- - -), log-log ábrázolásban (t=25 C°-on) 
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Az (15) izoterma-egyenlet alapján meghatározott Freundlich-konstansok a 3. mintánál 

N=0,7344 és K=5,17 értékeknek, a 6. mintánál pedig N=0,717 és K=3,91 értékeknek adódtak. 

Az N konstans 1-től eltérő értéke a heterogén felületre történő nemlineáris szorpcióra utal. A 

szakirodalomban klorit-illit esetében N=0,71 és K=23,1, valamint gránit repedés-kitöltő anyag 

(40% albit, 20% kvarc, 20% mikrolin, 15% plagioklász) esetében N=0,79 és K=1,74 értékeket 

kaptak a cézium szorpciója során [66,146]. A cézium szorpciójára jellemző nemlineáris 

viselkedést a szakirodalomban illiten 10-7-10-4M, klorit-illiten 10-8-10-5 M, valamint gránit 

repedés-kitöltő anyagon 10-9-10-5 M egyensúlyi koncentráció tartományban írták le 

[60,66,146]. A fentiekben elmondottak figyelembe vételével megállapítható, hogy az 

agyagkőzeteken (ilyen kőzet a BAF is) a cézium szorpciója során az illit ásványi 

komponensen történő kationcsere dominál [61]. 

 

 

3.4.1.2. Az izotópok migrációsebességének meghatározása be-diffundálásos vizsgálatokkal 
 

A be-diffundálásos vizsgálatokat a 19/b. ábrán bemutatott diffúziós cellában, a 

2.3.6.2.2. fejezetben leírt módszerrel végeztem el a 3., a 6. és a 17. jelű kőzetmintákon. A 

kationos komponensek (kobalt, cézium és stroncium) esetében a tisztán nyomjelzős oldatok 

mellett, a 3. jelű kőzetmintánál hordozós oldatokkal is elvégeztem a vizsgálatokat. A 

kobaltnál 10-7-10-3 M, a céziumnál 10-5-10-1 M, a stronciumnál pedig 10-7-10-4 M 

koncentrációjú oldatokkal. A jód esetében 60 nap (17. jelű kőzetminta), a kationoknál pedig 

210 nap (3. és 6. jelű kőzetminta) állásidő után lettek a mérőcellák felbontva, majd 

felszeletelve a 70 mm-es fúrómagok. Az effektív diffúziós állandók (De) és a kőzet kapacitás 

faktorok (α) értékei a (11) egyenlet alapján, nemlineáris regresszióval lettek meghatározva. 

Az illesztéshez a MATLAB® (13. kiadás) szoftver lsqcurvefit optimizációs függvényét 

használtam fel.  

 A kobalt esetében - valamennyi alkalmazott koncentrációnál - a Co-60 teljes 

mennyisége az első kőzetszeletben halmozódott fel, a második kőzetszeletben már nem volt 

tapasztalható szignifikáns aktivitás-növekedés a háttérhez képest. Figyelembe véve, hogy egy 

kőzetszelet vastagsága 3-4 mm, valamint a vágótárcsa használata során elporlódott 

kőzetvastagság 1-2 mm, megállapítható, hogy a kobalt max. 4-6 mm távolságra migrált a 210 

napos vizsgálati idő alatt. (Megjegyzendő, hogy későbbi kiegészítő, csak nyomjelzővel 

elvégzett vizsgálataim során megállapítottam, hogy 1 év állásidő után a Co-60 már 

szignifikánsan megjelenik a 2. kőzetszeletben.) 
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A cézium esetében a koncentráció függvényében változtak a migrációs távolságok (24. 

ábra). A cézium koncentrációfüggő diffúziója a szakirodalomból ismert jelenség [153]. A 24. 

ábra alapján az is megállapítható, hogy a migrációs távolság elsősorban a 10-4 M-nál nagyobb 

koncentráció értékek esetében nő meg. Azonban ezek a koncentrációk már a cézium szorpciós 

izotermájának telítési tartományába esnek (23. ábra), ennélfogva a szorpciós folyamat már 

nem lineáris, így a (11) összefüggés nem alkalmazható a cézium diffúziós állandójának 

meghatározására.  
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24. ábra: A Cs-137 migrációs profilja 210 nap eltelte után a 3. jelű kőzetmintában, különböző kiindulási 
koncentrációjú oldatokkal végzett mérések alapján  (t=25 C°-on) 

(az egyes kőzetszeletek intenzitása az első szelet intenzitására van normálva) 
 

A stroncium esetében nem tapasztaltam a migrációs profil koncentráció-függését. Az 

eredményül kapott koncentráció-profilok nagyon hasonlóak egymáshoz, illusztrációként a 6. 

jelű kőzetmintán csak nyomjelzővel (25. ábra), illetve a 3. jelű kőzetmintán 10-5 M 

koncentrációjú oldattal (26. ábra) elvégzett mérések eredményei láthatók. 

Legvégül pedig a jód 60 nap után mért migrációs profilja a 27. ábrán látható. 

A jód és a stroncium diffúziójával kapcsolatban kapott valamennyi eredményt a 13. 

táblázat foglalja össze. A látszólagos diffúziós állandókat (Da) a (7) összefüggés alapján, a Kd 

értékeket pedig az α értékekből számoltam ki a (8) összefüggés alapján (ε=0,015 átlagos 

porozitással). Az eredményekből látható, hogy a jód látszólagos diffúziós állandója egy 

nagyságrenddel nagyobb a stronciuménál. Ha az α értékekből kiszámolt Kd értékeket 

összehasonlítjuk a kőzetőrleményeken elvégzett batch kísérletek eredményeivel (9. és 12. 

táblázat) láthatjuk, hogy azok a stroncium esetében 1-2 nagyságrenddel kisebbek a mért 

értékeknél. Valószínűleg a számolt Kd értékek tekinthetők megbízhatóbb adatoknak, ugyanis 
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a kőzetőrleményeken végzett méréseknél kapott Kd értékek nem veszik teljesen figyelembe a 

csapadékképzéses folyamatokat-egyensúlyokat (SrCO3, SrSO4). Ezenkívül a fúrómagokon 

végzett diffúziós vizsgálatok során kisebb a szorbeálódó ionok számára hozzáférhető 

kőzetfelület. A fentiekben elmondottak alapján megállapítható, hogy a batch kísérletek során 

meghatározott Kd értékek korlátozottan alkalmazhatók izotóptranszport modellekben, ugyanis 

korrekció nélküli alkalmazásuk az izotópok visszatartásának túlbecsléséhez vezethet.  
 

 
25. ábra: A Sr-85 migrációs profilja a 6. jelű kőzetmintánál 210 nap eltelte után, csak nyomjelzőt 

 tartalmazó kőzetvizes oldattal végzett mérés alapján  (t=25 C°-on) 
 

 

 
26. ábra: A Sr-85 migrációs profilja a 3. jelű kőzetmintánál 210 nap eltelte után,  

         10-5 M koncentrációjú oldattal végzett mérés alapján  (t=25 C°-on) 
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27. ábra: A I-125 migrációs profilja a 17. jelű kőzetmintánál 60 nap eltelte után, csak nyomjelzőt 
 tartalmazó kőzetvízzel végzett mérés alapján  (t=25 C°-on) 

 

 
13. táblázat: A be-diffundálásos kísérletek során a jódra és a stronciumra kapott eredmények összefoglalása 
 

Kőzet- 

minta 

száma 

Izotóp 
Koncentráció 

(mol/dm3) 

De 

(m2/s) 
α 

Da 

(m2/s) 

Kd 

(cm3/g) 

17. I-125 csak nyomjelző 1,40⋅10-11 0,30 4,67⋅10-11 0,11 

6. Sr-85 csak nyomjelző 6,74*10-12 2,64 2,55*10-12 1,01 

3. Sr-85 csak nyomjelző 8,66⋅10-12 2,43 3,56⋅10-12 0,93 

3. Sr-85 10-7 6,77⋅10-12 1,66 4,08⋅10-12 0,63 

3. Sr-85 10-6 8,50⋅10-12 2,97 2,86⋅10-12 1,13 

3. Sr-85 10-5 7,50⋅10-12 1,25 6,00⋅10-12 0,47 

3. Sr-85 10-4 4,43⋅10-12 1,64 2,70⋅10-12 0,62 

 

 

3.4.1.3. A jód diffúziós állandójának meghatározása izotóp-áttöréses vizsgálatokkal 

 

Az izotóp-áttöréses vizsgálatokat a 19/a. ábrán bemutatott diffúziós cellában, a 

2.3.6.2.2. fejezetben leírt módszerrel végeztem el a 16. és a 18. jelű kőzetmintákon, I-125 

nyomjelző alkalmazásával. Az eredményül kapott, tipikus izotóp-áttörési görbék a 28. ábrán 



 65

láthatók. Az effektív diffúziós állandók (De) és a kőzet kapacitás faktorok (α) értékei a (10) 

egyenlet alapján lettek kiszámolva, az áttörési görbék steady-state szakaszára történő egyenes 

illesztésével. Az ábrákon megfigyelhető, hogy a jód mindegyik kőzetmintánál több mint 100 

nap után jelenik meg szignifikáns mértékben a mérőcella akceptor térfelén. Az áttörési idő a 

16. jelű kőzetminta esetében kb. 170 napnak, a 18. jelűnél pedig kb. 150 napnak adódik.  

A (7) összefüggés alapján kiszámolt látszólagos diffúziós állandók (Da) értékek 

1,57*10-12 m2/s és 1,43*10-12 m2/s –nak, a (8) összefüggésből meghatározott Kd értékek pedig 

0,48 és 0,58 cm3/g –nak adódtak a 16. és a 18. számú minták esetében. Érdemes megjegyezni, 

hogy az eredmények – összhangban a szorpciós és a be-diffundálásos méréseknél 

tapasztaltakkal – a csekély, de kimutatható mértékű jód-kőzet kölcsönhatást jeleznek. 
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28. ábra: A I-125 izotóp 16. jelű (a, ) és 18. jelű (b, Δ) kőzetmintákra vonatkozó izotóp-áttörési görbéi, a 

görbék steady-state szakaszára a lineáris legkisebb négyzetek módszerével illesztett egyenes (- - -) 
segítségével lettek a De és az α értékei meghatározva  (t=25 C°-on) 
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3.4.2. A jód diffúziós állandójának meghatározása in situ körülményeket szimuláló 

mérésekkel 
 

A mélygeológiai körülményeket (100 bar, 50 °C) szimuláló vizsgálatokat a 3.3.4.2. 

fejezetben bemutatott nagynyomású mérőcella segítségével a 16. és 17. számú kőzetmintákon 

végeztem el, I-125 nyomjelző alkalmazásával. 200 μL, kb.5 mm átmérőjű folyadékfoltot adó 

oldatminta felcseppentése, majd megszáradása után a mintákat a nagynyomású cellákban 50 

°C-on 100 bar nyomás alá helyeztem. A 16. számú mintánál egy 118 napos, a 17. jelű 

mintánál pedig 118 napos és 340 napos mérést végeztem el. A mérőcellák felbontása, majd a 

kőzetminták felszeletelése után, a látszólagos diffúziós állandók (Da) a (13) összefüggés 

alapján lettek meghatározva. A felszeletelés után mérhető koncentráció-profilok a 29. és 30. 

ábrákon láthatók.  
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29. ábra: A I-125 koncentráció-eloszlása ( ) a 16. jelű mintában 118 napos,  

laboratóriumi in situ (100 bar, 50 °C) mérés során 
 
 A 118 nap állásidő után kiszámolt Da értékek a 16. számú mintánál 3,0*10-12 m2/s, a 17. 

számú minta esetében pedig 8,0*10-12 m2/s nagyságúnak adódtak. A 17. számú mintánál a 

340 napos állásidő után 5,0*10-12 m2/s értéket kaptam eredményül. A különböző időtartamok 

alatt kapott, gyakorlatilag azonos eredmények valószínűsítik, hogy a látszólagos diffúziós 

állandó in situ körülmények között meghatározott értéke megbízhatónak tekinthető. 

Figyelemre méltó az a tény, hogy az eredményül kapott Da értékek egy nagyságrendbe esnek 

az izotóp-áttöréses méréseknél kapott értékekkel, holott a nagynyomású vizsgálatoknál a 

diffúzió külső vizes közeg jelenléte nélkül zajlott le. Ekkor a fúrómagok csak az eredeti 

pórusvizet tartalmazták, a kőzet összefüggő pórusrendszere pedig biztosította a lehetőséget a 

vizsgált izotóp migrációjához. 
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30. ábra: A I-125 koncentráció-eloszlása ( ) a 17. jelű mintában 118 napos (a) és 340 napos (b),  

laboratóriumi in situ (100 bar, 50 °C) mérés során 
 

 

 

3.5. A megvizsgált izotópok szorpciójával és migrációjával kapcsolatos 

következtetések, kitekintés 
 

A cézium, a kobalt és a stroncium szorpciójával és migrációjával kapcsolatos fontosabb 

következtetések 
 

 A nukleáris hulladékelhelyezés szempontjából tanulmányozott Cs-137, Co-60 és Sr-85 

radioizotópok kiégett fűtőelemek reprezentáns, vizes oldatban kationos formában jelenlévő 

komponensei. 

-  A szorpciós vizsgálatok igazolták, hogy az agyagkőzet kationcserés folyamatok során jól 

szorbeálja a kationokat: a kobaltot és a céziumot erősen, a stronciumot közepes mértékben (9. 
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táblázat). Nemzetközi tapasztalatok alapján, a 100-nál nagyobb Kd értékek esetében tekinthető 

kiemelt fontosságúnak a szorpció az adott izotóp visszatartásában [154]. A batch kísérletek 

során meghatározott Kd-megoszlási hányadosok értékeit a kőzetminták változatos ásványi 

összetétele miatt egy bizonyos szórás jellemzi. Az erős szorpció a kobalt (klorit-szmektit, 

kalcit) és a cézium (illit-muszkovit) esetében is köthető az agyagkőzet adott komponenséhez. 

A Kd-modell alapján becsült izotóp-vándorlási sebesség a legkevésbé szorbeálódó stroncium 

esetén is csak 10-14 m/s lenne. Ez az alacsony érték azt jelentené, hogy a vizsgált kationok 

gyakorlatilag 105 éves időtartamra vetítve sem migrálnak áramlással néhány centiméternél 

nagyobb távolságokra az agyagkőzetekben.  

 

-  A tömbi minták vizsgálatakor viszont azt tapasztaltam, hogy a vizsgált kationok (elsősorban 

a stroncium) 210 napos vizsgálati idő alatt akár több tíz centiméteres távolságokat is képesek 

diffúzióval migrálni (Da~10-12 m2/s), sőt a cézium esetében a koncentráció emelkedése 

szignifikánsan gyorsítja a diffúzió sebességét. Mindebből valószínűsíthető, hogy a BAF-ra 

jellemző ~10-9 m/s rétegvíz-áramlási sebességnél a kationok öndiffúziója lesz domináló a 

migrációs folyamatban, az áramlás hozzájárulása a kationok migrációsebességéhez 

gyakorlatilag elhanyagolható. Fontos azonban megjegyezni (a stroncium példáján), hogy a 

kőzetőrleményeken batch kísérletekkel meghatározott Kd értékek 1-2 nagyságrenddel 

nagyobbak diffúziós kísérletek eredményeiből számolt Kd értékeknél. Mivel a diffúziós 

kísérletek során meghatározott Kd értékek közelítik inkább a valóságot, következésképpen a 

batch kísérletek során kapott megoszlási hányadosok túlértékeltek, izotóptranszport 

modellekben történő közvetlen - korrekció nélküli - alkalmazásuk az izotópok 

visszatartásának túlbecsléséhez vezethet.  

 

- A kationokkal végzett további vizsgálatok során, hordozós oldatok segítségével 

meghatároztam a Kd értékek koncentráció-függését. Az eredmények alapján – a stronciumnál 

és a kobaltnál lezajló csapadékképzéses és hidrolitikus folyamatok miatt – csak a cézium 

esetében tapasztaltam egyértelmű korrelációt a megoszlási hányados és a koncentráció 

értékek között. Így a cézium esetében nyílt lehetőség izoterma egyenlet (Freundlich) 

illesztésére, illetve a kőzet a szorpciós kapacitásának megadására. A szorpciós izoterma 

elemzésével megállapítottam, hogy a cézium szorpciója a BAF illit ásványi komponensén 

dominál. 
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A jód szorpciójával és migrációjával kapcsolatos fontosabb következtetések 

 

A jód 129-es tömegszámú izotópja a kiégett fűtőelemek egyik reprezentáns 

komponense. Az anionos jellegű izotóp bomlása igen lassú, felezési ideje 107 év.  
 

- A Kd-megoszlási hányados mérések igazolták, hogy a jód csekély, de kimutatható 

mértékben szorbeálódik az agyagkőzeten. Ellentétben a stronciummal, a szorpciós és a 

diffúziós kísérletekkel meghatározott Kd értékek a jódnál ugyanabba a nagyságrendbe esnek, 

következésképpen a szorpciós kísérletekkel meghatározott megoszlási hányadosok Kd-

modellbe történő behelyettesítése valószínűleg nem vezet a jód visszatartásának 

túlbecsléséhez. A szóban forgó egyszerű modell alapján, 10-10-10-9 m/s izotóp áramlási 

sebességgel számolva, és 105 éves időtartamra vetítve, a jód néhány száz méterre vándorolhat 

a rétegvíz áramlásával.  
 

-  A tömbi mintákon áramlásmentes körülmények között, 3 különböző kísérleti eljárással 

meghatározott diffúziós állandók értékeit egy bizonyos, de egy nagyságrendet meg nem 

haladó szórás jellemzi (De, Da ~ 10-12-10-11 m2/s). Az értékek nagyságrendi egyezést mutatnak 

a jódra más - radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatban kutatott - 

agyagkőzeteken mért diffúziós állandókkal (6. táblázat). Valószínűleg a mélygeológiai 

körülményeket szimuláló mérések (100 bar, 50 °C) eredményei közelítik leginkább a valós 

állapotokat. 

A be-diffundálásos (α=0,30) és az izotóp-áttöréses (α=1,27 és 1,52) mérések során 

meghatározott kőzetkapacitás faktorok változó értékei is a jód-agyagkőzet kölcsönhatás egy 

bizonyos fajta változékonyságára utalnak. A diffúziós állandók szórására egy lehetséges 

magyarázat lehet, hogy a vizsgálatokhoz túlnyomórészt lefóliázva kapott fúrómagok esetében 

nem zárható ki a külső rétegek kiszáradása, illetve oxidációja. Az oxidációs folyamatok során 

pl. megváltozhat a jód töltésállapota (negatív→semleges), az elemi jódot már más szorpciós 

és migrációs tulajdonságok jellemzik. A kapcsolódó redukciós folyamat pedig lehet a 

Fe3+→Fe2+ átalakulás, ugyanis a BAF réteges szerkezetű agyagásványai tartalmaznak vas 

ionokat, amelyeken könnyen lejátszódhat az említett folyamat. A kőzetek - számos fizikai-

kémiai folyamatot meghatározó - redox állapota a mintavételi hely függvényében is változhat. 

Ezt a változékonyságot illusztrálják azok, a Mössbauer-spektroszkópiával elvégzett méréseim 

eredményei, melyek során a BAF különböző mélységeiből származó kőzetmintákban a Fe2+ 



 70

és Fe3+ ionoknak eltérő arányait mértem. A vas-ionok túlnyomó részben a klorit ásványi 

komponensben találhatók [155]. 

Egyébként az eredményül kapott diffúziós állandók megbízhatósága egy egyszerű 

megközelítéssel is ellenőrizhető. A jód vizes elektrolit oldatokban mérhető öndiffúziós 

állandója Dw=2*10-9 m2/s [156]. A porózus rendszerekre jellemző effektív diffúziós állandó a 

Bruggeman-összefüggéssel közelíthető [157]: 
 

                                        De=(ε1,5)*Dw                                (16) 
 

A fenti összefüggés alapján - A BAF-ra jellmző ε=0,015 átlagos porozitással számolva - a 

nem szorbeálódó specieszek De értékei a 10-12 m2/s nagyságrendbe várhatók. A jód De értéke - 

figyelembe véve a csekély mértékű szorpcióját is - még beleeshet a jelzett nagyságrendbe. 

 

 Összefoglalóan minden vizsgált izotópról megállapítható, hogy az agyagkőzettel 

szemben mutatott lényeges tulajdonságuk, a vizes közegben, áramlás- és gyakorlatilag 

koncentráció-gradiens mentes körülmények között zajló öndiffúzió. Ugyanis a hordozómentes 

izotópok alkalmazásakor az izotópok koncentrációja nagyon alacsony (<10-7 M), azaz az 

ionok migrációjának gyakorlatilag nem volt számottevő makroszkopikus hajtóereje. Ennek 

ellenére tekintélyes diffúziós állandók mérhetők a jódra, valamint a stronciumra is. Tisztán 

diffúziós jelenségeknél a karakterisztikus diffúziós távolság (x) az idő négyzetgyökével 

arányos: x~2*(De*t)1/2 [73]. Ez a karakterisztikus távolság - 10-12 m2/s nagyságrendű diffúziós 

állandóval számolva és 105 év időtartamra vetítve - kb. 3,5 méternek becsülhető. Az 

elmondottak figyelembe vételével, amíg a kationok (kobalt, cézium és stroncium) esetében az 

öndiffúzió lehet a meghatározó folyamat az izotópok migrációja során, addig a jód esetében a 

rétegvízzel történő áramlást is valószínűleg figyelembe kell venni a hosszú távra való becslés 

során, hiszen anionos komponensként számottevő kölcsönhatás nélkül migrál az agyagkőzet 

pórusrendszerében. 
 

 

Kitekintés 
 

 Befejezésül - a vizsgálati eredmények ismeretében - érdemes a kísérletek szélesebb körű 

összefüggésekbe való beágyazásával is röviden foglalkozni. 

 Az aleuroliton végzett vizsgálatokra kiégett fűtőelemek mélységi elhelyezésével 

kapcsolatban került sor. A mélységi körülmények között kialakítandó gátrendszernek 
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(konténer-tömítőanyag-geológiai formáció) százezer éves nagyságrendben kell biztosítania, 

hogy sugárzó izotóp ne kerüljön ki a bioszférába. A kiégett fűtőelemek geológiai formációba 

való elhelyezésekor, és az azt követő több tízezer éves időszakban számos, a kőzet geokémiai 

állapotát befolyásoló változás történik. 

 A kőzetek nyugalmi állapotát általában enyhén reduktív körülmények, a rétegvizet 

pedig gyengén lúgos pH (≈8) jellemzi. A mélységi tároló kialakításakor - a levegővel való 

huzamosabb érintkezés miatt - oxidáció és a rétegvizek savasodása (a CO2-dal egyensúlyban a 

vizek pH-ja 5,5) következik be. A tároló lezárásakor, beton tömítőanyag alkalmazása esetén a 

pH felmehet 11-12 környékére. A bezárt tárolóban, az izotópok bomlása során termelődő hő 

lassú elvezetése miatt jelentős a hőmérsékletemelkedés, amit 150-200 °C-ra szoktak becsülni. 

Továbbá az izotópok bomlása során keletkező sugárzás is jelentős sugárkémiai változásokat 

okoz a környezetben (a víz és a kőzetek radiolízise során keletkező oxidáló és redukáló 

termékek). 

 Az említett változások után a geokémiai környezet nagyon lassan tér vissza eredeti, 

nyugalmi állapotába (a kőzet és a rétegvíz szempontjából enyhén reduktív, és enyhén lúgos 

kiindulási ponthoz). A változások szemléltethetők redox-potenciál - pH diagramokon. 

Érdemes a kiégett fűtőelemek egyik reprezentatív elemének, a neptúniumnak a Pourbaix 

diagramján szemléltetni az elmondottakat (31. ábra). 

 Az ábrán szaggatott vonal jelzi, hogy milyen redox-potenciál és pH tartományt járhat be 

a geokémiai környezet az izotópok bomlása és esetleges migrációja alatt (eltekintve a 

hőmérséklet-változás hatásaitól). Ugyanis ha a neptúnium kiszabadul a fűtőelemekből, akkor 

a geokémiai környezet aktuális állapotától függően pozitív, negatív vagy akár semleges 

formájú is lehet. Figyelembe véve, hogy az egyes izotópok szorpciós és migrációs 

tulajdonságait elsősorban a töltésállapotuk határozza meg, megállapíthatjuk, hogy egy adott 

izotóp más-más viselkedést mutathat a környezet aktuális állapotától függően. 

 Az előbbiekben leírtak alapján nyilvánvaló, hogy a jelen disszertációban bemutatott 

vizsgálatok korlátozott mértékűek: viszonylag egyszerűbb ionok szorpciós és migrációs 

viselkedését vizsgáltam rögzített, a nyugalmi állapothoz közeli körülmények között. Az 

agyagkőzet még alaposabb megismeréséhez célszerűnek mutatkozik kibővíteni a vizsgálatok 

körét (pl. különböző hőmérséklet és pH tartományokra).  

Az elvégzett vizsgálataim alapján azonban már kialakítható egy kezdeti kép a vizsgált 

agyagkőzetnek a radioizotópokkal szemben mutatott szorpciós és migrációs tulajdonságairól, 

amely sajátosságok fontos jellemzője a nyugalmi állapotban a vizes közegben zajló 

öndiffúzió.  
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31. ábra: A neptúnium-víz rendszer Pourbaix-diagramja (t=25 °C) 
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4. A CaSO4:Tm,Cu termolumineszcenciájának  

és radiolumineszcenciájának vizsgálata 
 

4.1. Előzmények, célkitűzés  
 

A kalcium-szulfát alapú TLD anyagokat elterjedten használják a dozimetria számos 

területén (pl. környezeti dozimetria, reaktordozimetria, űrdozimetria, sugárterápia stb.). Az 

ilyen típusú anyagok alkalmazása hatékony módszernek kínálkozik radioaktív hulladéktárolók 

és környezetük sugárbiztonságának ellenőrzéséhez. 

A KÁSA által előállított CaSO4:Dy és CaSO4:Tm TLD anyagok nemzetközi 

összehasonlításban is kiemelkedő eredményeket értek el. A szóban forgó anyagok dózis-

válaszának linearitási tartománya 10-6-1 Gy-nek adódott, továbbá azt tapasztalták, hogy a 

kétféle anyag közül a CaSO4:Tm valamivel érzékenyebb, és a CaSO4:Tm esetében a 

szemcseméret változása kevésbé befolyásolja az érzékenységet. A későbbiek során, a szintén 

KÁSA által előállított CaSO4:Dy,Cu dózis-válaszának linearitása a réz ko-aktivátor 

beépítésével - több mint egy nagyságrenddel - 25 Gy-ig tolódott ki [112,113,117,122-

125,158].  

 A termolumineszcencia hatékonyságának egyik legfontosabb meghatározó eleme, hogy 

a TLD anyag milyen hatékonysággal csapdázza az ionizáló sugárzás hatására keletkező 

töltéshordozókat. TLD anyagok relatív töltéscsapdázási hatékonyságának meghatározására 

dolgozott ki eljárást PETŐ, amely a radiolumineszcencia és a termolumineszcencia szimultán 

mérésén alapul. Mivel a vizsgálatok kivitelezése ugyanabban a geometriában, ugyanazzal a 

fényérzékelő rendszerrel történik, nincs szükség - az ilyen jellegű paraméterek abszolút 

mérésekkel történő meghatározásánál szükséges - bonyolult és nehézkes kalibrációs 

procedúrára [120].  
 

A kísérleti munka elvégzésével célul tűztem ki, hogy KÁSA módszerével egy új, 

CaSO4:Tm,Cu TLD anyagot állítsak elő, továbbá termolumineszcens vizsgálatokkal 

megállapítsam, hogy a réz ko-aktivátor beépítésével mennyire változik meg a dózis-válasz 

linearitása a korábbról már megismert CaSO4:Tm, CaSO4:Dy és CaSO4:Dy,Cu TLD 

anyagokhoz képest; mennyire bővíthető ezáltal az új anyag alkalmazási területe. Ezenkívül a 

PETŐ által alkalmazott eljárással azt is meg kívánom vizsgálni, hogy a réz beépítése 

mennyire változtatja meg az új TLD anyagra jellemző töltéscsapdázási hatékonyságot. 
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4.2. Mérési körülmények (felhasznált anyagok, eszközök, berendezések) 
 

4.2.1. CaSO4:Tm,Cu előállítása 
 

Az CaSO4:Tm,Cu előállításának alapja kalcium-szulfát, túlium-oxid és réz-szulfát 

tömény kénsavban történő feloldása, majd a kénsav lassú elpárologtatása, amely során a 

túlium és a réz beépül a kalcium-szulfát kristályrácsba. 

A kísérletek során 7 különböző összetételű anyagot állítottam elő. A kalcium-szulfátra 

vonatkoztatott bemérési koncentráció a túliumra nézve valamennyi esetben 0,15 mol%-os 

volt, a réz esetében pedig 0,00; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 és 0,30 mol%-os volt a bemérési 

koncentráció. Az előállítási reakciók keverővel, hőmérővel, levegőszűrővel és 

vízsugárszivattyúhoz való csatlakozással ellátott, négynyakú lombikban zajlottak 320-340 °C, 

forráspont közeli hőmérsékleten. A megfelelő hőmérsékletet szabályozható elektromos 

melegítő biztosította. A melegítés megkezdése előtt 25 cm3 tömény kénsavat, 25 g 

CaSO4⋅2H2O-t, valamint - a fenti arányoknak megfelelően - Tm2O3-t és CuSO4⋅5 H2O-t 

mértem össze. A kénsav több mint felének elpárologtatása után, 3 cm3 tömény hidrogén-

peroxidot adtam a rendszerhez kétféle célból. Egyrészt, hogy megakadályozzuk a keletkező 

kristályok beszürkülését, amit a lombikba esetlegesen bekerülő szerves anyag elszenesedése 

okozhat; másrészt pedig befolyásoljam vele a keletkező kristályok szemcseméretét.  

 A kénsav elpárologtatása után a kristályokat desztillált vízzel, majd - a kristályrácsba be 

nem épült maradék réz-ionok eltávolítása végett - híg ammónium-hidroxid oldattal átmostam. 

Ezután a kristályok 700 °C-os izzítókemencébe kerültek 2 óra időtartamra, majd optimális 

(63-200 μm-es) szemcseméretűre lettek megőrölve. Az alkalmazott szemcseméret tartomány 

korábbi, CaSO4:Tm-mal elvégzett mérések eredménye alapján lett kiválasztva [123]. A 

mintákat közvetlenül a felhasználás előtt ismét 500 °C-os hőkezelésnek vetettem alá 30 perc 

időtartamig. 

 Előzetes vizsgálataim során az aktivátor/ko-aktivátor ionok kristályrácsba épülésének 

hatékonyságát promt gamma aktivációs analízis módszerekkel tanulmányoztam [159]. 
 

 

4.2.2. A termolumineszcencia és radiolumineszcencia vizsgálatokhoz felhasznált 

méréstechnika, mérési körülmények 
 

 A CaSO4:Tm,Cu dózis-válasz karakterisztikájának meghatározásához, a vizsgálati 

anyag Co-60 sugárforrást tartalmazó gamma besugárzó berendezésben 0,5 Gy és 125 kGy  
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közötti dózisokkal lett besugározva. A besugárzott anyag glow-görbéinek meghatározása 

számítógép vezérelt, Fimel LTM típusú kézi termolumineszcens kiolvasóval történt. A 

hősugárzás okozta háttér csökkentéséhez kék (415b típusú) és szürke (D1 vagy D3 típusú) 

optikai szűrők lettek alkalmazva. Az anyag felfűtése 360 °C-ig tartott 4 °C/sec sebességgel, 

majd a maximális kiolvasási hőmérséklet elérése után még 5 másodpercig hőmérsékleten 

tartás következett. A TL érzékenységek csúcs (Imax) és integrál (INT60) módszerekkel is meg 

lettek határozva. Az integrál módszernél a dozimetriai csúcsnak csak az a régiója lett 

figyelembe véve, ahol az amplitúdó meghaladta a csúcsmaximumhoz tartozó amplitúdó 40 %-

át. Egy adott összetételű és adott besugárzású minta esetében 3 párhuzamos mérés lett 

elvégezve, a TL adatok standard deviációja 0,5-6,5 %-os tartományba esett.  

 A CaSO4:Tm,Cu radiolumineszcenciájának és termolumineszcnciájának szimultán 

meghatározása a Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézetében kifejlesztett 

számítógép-vezérelt mérőrendszer segítségével történt (32. ábra) [121]. A rendszerbe 

beépített, tri-alkáli fotokatóddal és kvarc ablakkal rendelkező fotoelektron sokszorozó (Thorn 

EMI 9863 QB/350) megfelelő kvantum-hatásfokkal, széles hullámhossz-tartományban (190-

700 nm) alkalmas a fényintenzitás detektálására. A berendezés a besugárzáshoz Sr-90+Y-90 

béta sugárforrást használ olyan beállításban, hogy 0,5 mGy/sec a besugárzási 

dózisteljesítmény. A minták besugárzása 35 °C-on zajlott, 2000 sec besugárzási idő 

alkalmazásával, ami 1 Gy nagyságú besugárzást eredményezett. A besugárzás egy retesz 

segítségével szűntethető meg, majd a besugárzás után 10 másodperccel kezdődött el a kifűtés 

2 °C/sec sebességgel, ami 400 °C-ig tartott.  
 

 
32. ábra: Vázlatos kísérleti elrendezés TLD anyagok radio- és termolumineszcenciájának szimultán 

meghatározásához (PMT: photomultiplier – fotoelektron sokszorozó) 
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4.3. Mérési eredmények, diszkusszió 
 

4.3.1. A CaSO4:Tm,Cu dózis-válasz karakterisztikájának meghatározása 
 

 Az új, réz-koaktivátort tartalmazó TLD anyagra vonatkozó mérési eredményeim 

interpretációja során, célszerű azokat összehasonlítani a rézmentes mintára kapott 

eredményekkel. A dózis válaszokra vonatkozó összehasonlítást a 14. táblázat tartalmazza, a 

különböző dózisú besugárzások után felvett kifűtési görbék pedig 33. és 34. ábrák 

segítségével hasonlíthatók össze. 
 

         14. táblázat: A CaSO4:Tm,Cu relatív dózis válasza különböző bemérési réz-koncentrációk esetében, 
                               a CaSO4:Tm-hoz viszonyítva 
 

Minta kódja Bemérési réz-koncentráció (mol %) Relatív dózis-válasz (INT60, %) 

1 0,00 100 

2 0,05 77,5 

3 0,10 72,4 

4 0,15 76,2 

5 0,20 55,8 

6 0,25 51,6 

7 0,30 47,2 

 

 
33. ábra: Különböző dózisokkal besugárzott CaSO4:Tm TL glow-görbéi (1. számú minta) 

 

 A kifűtési görbék alapján megállapítható, hogy mindkét anyag dozimetria csúcsának 

félérték-szélessége a dózis növekedésével szélesedik ~32 Gy-ig, majd a dózis további 

emelésével a szélesedés fokozatosan csökken. Ugyanezt a tendenciájú változást tapasztaljuk a 

dozimetriai csúcs maximumához tartozó hőmérséklet (Tmax) esetében is. A csúcsszélesedés és 
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a Tmax növekedése a magas hőmérsékletű csúcsok (MHCS) növekedésének tulajdonítható. 

Azonban figyelemre méltó, hogy a csúcsszélesedés és a Tmax változása lényegesen kisebb a 

rezet tartalmazó mintáknál (pl. ΔTmax≅ 50 °C-al szemben csak ΔTmax≅ 5 °C). A kristályrácsba 

beépülő réz ugyanis hatékonyan lecsökkenti a MHCS-t [160]. 
 

 
34. ábra: CaSO4:Tm,Cu TLD anyagokra jellemző TL glow-görbék (a 7. számú minta példáján) 

 

 A CaSO4:Tm,Cu TLD anyagokra jellemző - a glow-görbék alapján csúcs és integrál 

módszerekkel is meghatározott - dózis-karakterisztikák a 35. és 36. ábrákon láthatók. A 

kétféle módszer egybehangzó eredménye alapján az ábrákból megállapítható, hogy az új TLD 

anyagok TL válaszának dózisfüggése 2 kGy dózisig lineáris (R2= 0,998-0,999 regresszió  
 

 
35. ábra: CaSO4:Tm,Cu TLD anyagokra jellemző dózis karakterisztika, csúcs módszerrel meghatározva  
                (a 2. és 7. számú minta példáján, log-log ábrázolásban) 
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állandók mellett). Ennél nagyobb dózisoknál a karakterisztika telítésbe megy át. Az eredmény 

alapján az új anyag - a linearitás kitolódása miatt - magas dózisú terek mérésére is alkalmas. 

Megjegyzendő, hogy miközben a CaSO4:Tm,Cu dózis-válaszának linearitása lényegesen, 

több nagyságrenddel is javult a CaSO4:Tm-ra jellemző értékhez képest, a réz ko-aktivátort 

tartalmazó anyagok dózis-válasza szignifikánsan csökkent a rézmentes anyagéhoz képest 

(amint ezt a 14. táblázat adatai is alátámasztják). 

További - a többszöri felhasználhatóság vizsgálatának céljából elvégzett - mérések 

során azt is megállapítottam, hogy ismételt nagy dózisú (0,1-100 kGy) besugárzások után is a 

CaSO4:Tm,Cu kémiailag stabilnak bizonyult, továbbá nem csökkent az érzékenysége [160]. 
 

 
36. ábra: CaSO4:Tm,Cu TLD anyagokra jellemző dózis karakterisztika, csúcs módszerrel meghatározva  
                (a 2. és 7. számú minta példáján, log-log ábrázolásban) 
 

 

4.3.2. A CaSO4:Tm,Cu radiolumineszcenciájának és termolumineszcenciájának 

szimultán meghatározása 
 

A CaSO4:Tm,Cu töltéscsapdázásának hatékonyságát jellemző, és a (20) összefüggéssel 

definiált Q-faktort a TL és a radiolumineszcens (RL) fényintenzitások relatív arányából 

határoztam meg. A TLD anyagra jellemző RL fotonemisszió a 37. ábrán látható. Az ábra 

alapján megállapítható, hogy az RL fényintenzitás kezdetben növekvő tendenciát mutat, majd 

kb. 400-500 sec után telítésbe megy át. Ez a „sekély” csapdák (alacsony hőmérsékletű csúcs) 

betöltődésének és szobahőmérsékleten történő kiürülésének a következménye. Az RL 
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intenzitás telítődése a dinamikus egyensúly helyzete (ez nyilván függ a besugárzó 

dózisteljesítménytől és a hőmérséklettől). 
 

 
37. ábra: A CaSO4:Tm,Cu-ra jellemző RL fényintenzitás, kinagyítva az 1-100 sec besugárzási időtartományt (2. 

számú minta, a besugárzási idő: 2000 sec, a besugárzás alatt közölt összes dózis:  
1 Gy)  

 

 Összehasonlításképpen, a 38. ábrán a CaSO4:Tm-ra, a 39. ábrán pedig a CaSO4:Tm,Cu 

mintákra kapott TL kifűtési görbék láthatók. A két ábra alapján egyértelműen megállapítható, 

hogy a rezet tartalmazó anyag TL görbéjének struktúrája sokkal egyszerűbb. A görbe 

gyakorlatilag csak két csúcsot tartalmaz (az alacsony hőmérsékletű csúcsot: AHCS-t, és a 

dozimetriai csúcsot), mindkét csúcs alatti területet külön-külön kiszámoltam. 

 Az RL és TL intenzitás-adatokból számolt csapdába fogódási hatékonyságokat a 40. 

ábra foglalja össze (a 14. táblázatban szereplő minta-sorszámozásnak megfelelően). Az ábrán 

látható, hogy a réz hozzáadása mindegyik minta estében szignifikánsan csökkentette a TL 

csapdába fogódás valószínűségét; továbbá az is észrevehető, hogy a hozzáadott réz 

mennyiségének növelésével tendenciaszerű csökkenést mutat a csapdába fogódás 

hatékonysága. Mindez összhangban van a rezet tartalmazó minták rézmentes mintához 
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viszonyított relatív dózis-válasz értékeinek a csökkenésével, amint ezt a 14. táblázat adatai 

mutatják. Egyébként a rezet tartalmazó minták a szokásos termolumineszcens anyagokhoz 

hasonló csapdába fogódási tulajdonságokat mutatnak [120]. 

  

 
38. ábra: A CaSO4:Tm-ra jellemző TL kifűtési görbe (1. számú minta, a besugárzott dózis: 1 Gy) 

 

 

 
39. ábra: CaSO4:Tm,Cu-ra jellemző TL kifűtési görbe (2. számú minta, a besugárzott dózis: 1 Gy) 
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40. ábra: A CaSO4:Tm (1. számú minta) és a CaSO4:Tm,Cu (2-7. minták) TLD anyagokra jellemző csapdába 

fogódási hatékonyságok 
 

 

4.4. A mérési eredmények értékelése 
 

 A CaSO4:Dy és CaSO4:Tm TLD anyagokra jellemző, 10-6-1 Gy dózistartományban 

lineáris dózis-válasz karakterisztika linearitása réz-koaktivátor beépítésével kitolható a 

nagyobb dózisok irányába. A réz kristályrácsba építése eltérő hatást gyakorol a 

szakirodalomból korábbról megismert CaSO4:Dy,Cu-, illetve az általam újonnan előállított 

CaSO4:Tm,Cu termolumineszcens tulajdonságaira. Amíg a réz beépítésével a CaSO4:Dy,Cu 

dózis-válasz karakterisztikája ~25 Gy dózisig mutatott linearitást, addig az általam előállított 

új anyag dózis-válasz karakterisztikája ennél több mint két nagyságrenddel nagyobb dózisig, 

~2000 Gy-ig lineáris. A ~2000 Gy feletti dózisok esetében a karakterisztika már 

szupralineáris, telítésbe megy át. Mindezek mellett azt is fontos megemlíteni, hogy a 

CaSO4:Tm,Cu termolumineszcens görbéje lényegesen egyszerűbb szerkezetű, mint a rezet 

nem tartalmazó CaSO4:Tm -é. 

 A CaSO4:Tm,Cu-ra jellemző, relatív RL és TL fényintenzitások alapján számolt 

csapdába fogódási hatékonyságokból megállapítható, hogy a réz hozzáadása szignifikáns 

módon lecsökkenti a csapdába fogódás valószínűségét. Ez egy lehetséges magyarázat lehet a 
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nagyobb dózisok felé kitolódó lineáris dózis-válasz karakterisztikára. A réz szerepének pontos 

tisztázásához további mérések szükségesek. Például a szakirodalomból ismert, hogy a 

CaSO4:Dy,Cu radiolumineszcenciáját idézték elő lineáris gyorsítóban (LINAC) előállított 4 

MeV-os elektron impulzusokkal. A keletkező lumineszcens fény spektrumát elemezve 

megállapították, hogy az UV tartományban mért radioluminszcencia a réz-tartalom 

növelésével tendenciaszerűen megemelkedett [161]. 

 Összességében megállapítható, hogy a CaSO4:Tm,Cu kiemelkedő dozimetriai 

tulajdonságokkal rendelkezik: viszonylag egyszerű szerkezetű glow-görbe, és kb. kilenc 

nagyságrendet átölelő (10-6-2*103 Gy) lineáris dózis-válasz karakterisztika. Az említett 

tulajdonságok az új TLD anyag széles körű alkalmazását teszik lehetővé, a környezetvédelmi 

dozimetriától kezdődően egészen a baleseti dozimetriáig és a nagy dózisú besugárzók 

dozimetriájáig: például radioaktív hulladéktárolók és környezetük-, gamma besugárzó 

létesítmények-, elektron-gyorsítók-, atomerőművek-, sugárterápiák- és egyéb klinikai 

tevékenységek dozimetriája. 
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5. Összefoglalás, tézispontok 
 
 A kiégett atomerőművi fűtőelemek végleges elhelyezésére jelenleg egy elfogadott opció 

a fűtőelemek mélygeológiai tárolóban történő elhelyezése. A mélységi tárolót alkotó 

többelemű gátrendszernek százezer éves nagyságrendben kell megakadályoznia, hogy a tárolt 

izotópok kijussanak a bioszférába. Magyarországon a Bodai Aleurolit Formáción (BAF), mint 

a végleges elhelyezésre potenciálisan alkalmasnak tartott geológiai képződményen végezték 

el napjainkig a legátfogóbb geológiai vizsgálatokat. Egy mélygeológiai tároló 

alkalmasságának megállapításához a tárolt izotópok transzport tulajdonságainak ismerete is 

nélkülözhetetlen. Ebből az indíttatásból végeztem a hazai BAF-ból származó kőzetmintákon - 

kiégett fűtőelemek reprezentáns izotópjainak felhasználásával - izotóp szorpciós és diffúziós 

vizsgálatokat. 

A radioaktív hulladéktárolók biztonságos működtetéséhez kapcsolódóan, pedig 

előállítottam egy új, kalcium-szulfát alapú termolumineszcens doziméter (TLD) anyagot, 

amely alkalmas eszköznek kínálkozik egy ilyen tároló és környezete sugárbiztonságának 

ellenőrzéséhez. 

 
A vizsgálatok eredményei alapján levonható szakmai megállapításokat az alábbi 

tézispontokban foglalom össze: 

 
1. Kőzetőrleményeken, nyomjelzők alkalmazásával elvégzett szorpciós vizsgálatokkal 

igazoltam, hogy a Co-60 és Cs-137 jelentős-, a Sr-85 közepes-, a I-125 pedig csekély, de 

kimutatható mértékben szorbeálódik a hazai BAF-ból származó kőzetminták felületén. 

Inaktív hordozót is tartalmazó oldatokkal végzett mérések során megállapítottam, hogy a 

stroncium, a kobalt és a cézium közül - csapadékképzéses és hidrolitikus folyamatok 

megjelenése miatt - csak a cézium esetében van lehetőség a szorpciós izoterma és a 

szorpciós kapacitás meghatározására az alkalmazott kísérleti körülmények között. A 

cézium szorpciós izotermájának elemzésével megmutattam, hogy a cézium szorpciója a 

BAF illit ásványi komponensén dominál. 
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2. A hazai BAF-ból származó tömbi mintákon, sztatikus körülmények mellett elvégzett be-

diffundálásos mérésekkel kimutattam, hogy a Co-60, a Cs-137, Sr-85 és a I-125 izotópok 

közül - kobalt<cézium<stroncium<jód sorrendben - a jód mutatta a legnagyobb 

diffúziósebességet. A jód diffúzióját izotóp-áttöréses és mélygeológiai körülményeket 

szimuláló „in situ” vizsgálatokkal is meghatároztam. Megállapítottam, hogy a különböző 

kísérleti elrendezésekkel megbízható, egy nagyságrendbe eső diffúziós állandók 

határozhatók meg a jódra; a diffúziós állandók nagyságrendi egyezést mutatnak a jódra 

más agyagkőzeteken mért diffúziós állandókkal. Ezen felül megmutattam, hogy a jód-

kőzet kölcsönhatást redox folyamatok befolyásolhatják. 

 

3. A szorpciós és migrációs vizsgálatok során meghatározott fizikai-kémiai paramétereket 

egyszerűbb izotóp-transzport modellekben alkalmazva megállapítottam, hogy a BAF 

ásványi komponenseivel csak gyenge kölcsönhatásba lépő anionos komponens (jodid) 

diffúziós állandója a vizes oldatokban mérhető öndiffúzió nagyságrendjében van. Azaz, az 

ionok hosszú időtávú migrációjának becslésekor a jodid ionoknál a kőzetvíz esetleges 

szivárgására is tekintettel kell lenni, míg a kationos komponensek erős szorpciós hajlama 

miatt ezek szivárgással történő transzportja nem lesz számottevő. 

 

4. Széles körben - radioaktív hulladéktárolók dozimetriai ellenőrzésére is - alkalmazható 

doziméter fejlesztése céljából, előállítottam egy új, CaSO4:Tm,Cu típusú TLD anyagot. Az 

anyag dózis-válasz karakterisztikájának vizsgálatával igazoltam, hogy a réz beépítése - a 

már ismert CaSO4:Tm TLD anyaghoz képest - három nagyságrenddel megnöveli a dózis-

válasz karakterisztika linearitását a nagyobb dózisok irányába. Szimultán TL és RL 

vizsgálatokkal megmutattam, hogy a réz hozzáadása csökkenti a töltések csapdába 

fogódásának valószínűségét a CaSO4:Tm,Cu rendszerben. 
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