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Bevezetés 
 

Az atomerőművekben keletkező kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésével 

kapcsolatban jelenleg egy elfogadott opció a nagyaktivitású hulladékok mélységi, valamilyen 

geológiai formációban történő elhelyezése. Egy mélygeológiai tárolónak százezer éves 

nagyságrendben kell megakadályoznia, hogy a nagyaktivitású hulladékokból a talajvízzel 

esetlegesen kilúgozott izotópok kikerüljenek a bioszférába. 

Magyarországon, a Paksi Atomerőműben keletkező kiégett fűtőelemek elhelyezésének 

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

agyagos kőzetben, az ún. Bodai Aleurolit Formációban történő elhelyezés. Ezen a 

kőzettömbön már ebben a vonatkozásban 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. Ebből az indíttatásból végeztem a Bodai Aleurolit 

Formációból (BAF) származó kőzetmintákon - kiégett fűtőelemek reprezentáns izotópjainak 

felhasználásával - izotóp szorpciós és diffúziós vizsgálatokat. Továbbá megvizsgáltam, hogy 

a meghatározott fizikai-kémiai jellemzők mennyire alkalmazhatók izotópok transzportját leíró 

egyszerűbb modellekben. 

A radioaktív hulladéktárolók és környezetük sugárbiztonságának ellenőrzése szintén 

kiemelt feladata lesz a nukleáris környezetvédelemnek. A feladat végrehajtására hatékony 

eszköznek kínálkoznak a kalcium-szulfát alapú termolumineszcens doziméter anyagok, 

amelyek a sugárzás energiájának tárolását töltéscsapdázás útján valósítják meg. Kísérleteim 

során előállítottam egy új, kalcium-szulfát alapú doziméter anyagot túlium és réz szennyező 

ionok beépítésével. Az anyag termolumineszcenciájának és radiolumineszcenciájának 

mérésével megvizsgáltam, hogy a réz beépítésével mennyire változik a töltéscsapdázás 

hatékonysága, illetve mennyire szélesíthető az új anyag alkalmazási terülte a korábbról már 

ismert CaSO4:Tm doziméterhez képest. 

 

 

Irodalmi háttér 
 

 A nagyaktivitású radioaktív hulladékok, kiégett atomerőművi fűtőelemek végleges 

elhelyezésénél az egyik alapvető nehézséget a hosszú felezési idejű izotópok jelenléte okozza. 
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Ezek az izotópok egyrészt maghasadással (pl. I-129, Tc-99, Cs-137), másrészt pedig 

neutronbefogással (pl. Np-237, Pu-239, és Am-241) keletkeznek a fűtőelemekben. A kiégett 

fűtőelemek feldolgozása („reprocesszálása”) során az összetevők egy része kivonható újabb 

felhasználásra, azonban a visszamaradó, túlnyomórészt hosszú felezési idejű hasadási 

termékeket tartalmazó üvegesített mátrix szintén nagyaktivitású hulladékként kezelendő. Egy 

további lehetőség a hosszú felezési idejű izotópok eltávolítására az ún. transzmutáció, 

azonban ezzel az eljárással specifikusan lépésenként csak egy-egy izotóp távolítható el a sok 

közül.  

A nagyaktivitású hulladékok, kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére jelenleg 

legelfogadottabb - és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által is ajánlott - koncepció a 

mélységi, valamely alkalmas geológiai formációban történő elhelyezés. A több száz, néhol 

ezer méter mélyen kialakítandó háromgátas tároló-rendszernek százezer éves nagyságrendben 

kell biztosítania, hogy sugárzó izotóp ne kerüljön ki a bioszférába. A tároló-rendszer elemei a 

korrózióálló konténer, hézagkitöltő-tömedékelő anyagok, valamint az alkalmasan 

megválasztott geológiai formáció. A geológiai formáció - az adott ország koncepciójától 

függően - agyag, gránit, kősó vagy tufa kőzetekből álló geológiai képződményt jelent, 

amelyben a radioaktív hulladéktároló elhelyezkedik. Végleges tárolók üzembe helyezése a 

világon jelenleg még sehol nem történt meg, az USA-ban kialakítás alatt van ilyen típusú 

létesítmény, Franciaországban és Svédországban pedig a tároló kiépítésére vonatkozó döntés 

közelébe jutottak el napjainkra. A nagyaktivitású hulladékokat napjainkban kb. 50 év tárolási 

időt biztosító átmeneti tárolókban tárolják. 

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. 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. 

A hulladéktároló konténerből esetlegesen kiszabaduló izotópok migrációja a kőzetek 

pórusrendszerében a kőzetvízzel történő áramlással és diffúzióval lehetséges. Erősen tömör, 

alacsony hidraulikus vezetőképességű kőzeteknél a migrációs folyamat döntő része 
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diffúzióval zajlik. Az izotópok migrációja során lezajlódó folyamatokat alapvetően 

befolyásolja a rétegvizek pH-ja, redox-potenciálja és ionerőssége. A radionuklidok 

transzportja során a következő folyamatok jöhetnek szóba: szorpció a kőzetek felületén, 

csapadékképzés, hidrolízis, komplexképzés, kolloidok képződése, kolloidok felületére történő 

szorpció, flokkuláció, ultraszűrés és mikrobiológiai folyamatok. Az izotópok visszatartásában 

döntő folyamat a negatív töltésű kőzetfelületen történő szorpció, amely a Kd-megoszlási 

hányadossal és szorpciós izotermával jellemezhető. Az izotópmigráció során az anionok 

lesznek a mobilisabb komponensek, mivel gyakorlatilag nem szorbeálódnak kőzetek 

felületén. A pozitív töltésű izotópok mobilitását megnövelheti a komplexképzés és a 

kolloidok felületére történő szorpció. Eddigi migrációs kísérletek és modellszámítások alapján 

kitűntetett a I-129 jelentősége, mivel nem szorbeálódik számottevő mértékben a transzportja 

során, és rendkívül nagy a felezési ideje (107 év). 

A Paksi Atomerőműben keletkező kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésének 

céljából, Magyarországon is végeztek geológiai kutatásokat. A legátfogóbb vizsgálatokat a 

BAF-on végezték el a 90-es években, ahol a normál laboratóriumi kőzet- és vízminta 

vizsgálatok mellett, a helyszínen kialakított mélységi kutatólaborban hidrogeológiai és 

kőzetmechanikai méréseket is elvégeztek. A vizsgálatok fő megállapítása, hogy nem merült 

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

hulladéktároló létesítésére.  

Az izotópok migrációját meghatározó folyamatokat napjainkban intenzíven vizsgálják 

nemzetközi projektek keretében is. 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). A projekt lehetőséget biztosított, hogy a 

BAF-ot összehasonlítsák más - végleges elhelyezéssel kapcsolatban kutatott és eltérő 

tulajdonságokkal rendelkező - agyagkőzetekkel (Callovo-Oxfordian clay – Franciaország, 

Opalinus clay – Svájc, valamint Boom clay – Belgium). 
 

A radioaktív hulladéktárolók sugárbiztonságának ellenőrzésére hatékony eszköznek 

kínálkoznak a termolumineszcens doziméterek (TLD). Az ilyen doziméterek előnye a kis 

méret (néhány mg anyag elég egy méréshez), továbbá a sugárzás detektálásának első lépése 

(elnyelése) nem igényel energiát. A doziméterek kiértékelése viszonylag egyszerű, gyors és 

könnyen automatizálható, továbbá a doziméterek többször is felhasználhatók. A TLD 

anyagokban a besugárzás hatására, a besugárzás dózisával arányos mennyiségű töltéshordozó 

(elektron-lyuk) keletkezik, melyek egy része csapdázódik az anyag kristályszerkezetében, a 
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csapdázódott töltéshordozók pedig melegítés (kifűtés) hatására fénykibocsátás kíséretében 

rekombinálódnak. A kifűtéskor keletkező termolumineszcens (TL) fény intenzitása 

használható a besugárzás dózisának meghatározására (glow-görbe). A jó lumineszcencia 

képességhez minden esetben kristályhibák, kis mennyiségben jelenlévő idegen szennyező 

anyag(ok)nak, aktivátor(ok)nak a jelenléte szükséges.  

 A TLD anyagok közül - számos előnyös tulajdonságuk miatt - kiemelkednek a 

kalcium-szulfát alapú doziméterek. A CaSO4:Dy és a CaSO4:Tm TLD anyagokat elterjedten 

használják a környezetvédelmi-, a reaktor-, a sugárterápiai- és az űrdozimetriában, jellemzően 

a 10-6-1 Gy dózis tartományban. A dózis-válasz linearitási tartománya ún. ko-aktivátor ionok 

beépítésével kitolható a nagyobb dózisok irányába. Számos beépítési kísérlet mellett (pl. P, 

Mo, Mn, SO3, Li, Na), figyelemre méltó eredményeket értek el a réz CaSO4:Dy-ba való 

beépítésével, amikor is a CaSO4:Dy,Cu linearitásának tartománya több mint egy 

nagyságrenddel tolódott ki (~ 25 Gy). Tapasztalatok alapján, a ko-aktivátor ionok beépítése 

megváltoztatja a TLD anyagra jellemző töltéscsapdázási hatékonyságot is. A 

töltéscsapdázódás hatékonyságának meghatározására egy hatékony módszer a besugárzott 

anyag kifűtésekor keletkező TL, valamint - a besugárzás során prompt módon keletkező - 

radiolumineszcens (RL) fényintenzitások összehasonlítása.  

 

 

Kísérleti módszerek 
 

 A BAF-ból származó agyagkőzet-mintákon elvégzett szorpciós és diffúziós 

vizsgálatokhoz kiégett fűtőelemek reprezentáns izotópjai lettek kiválasztva: I-125, Sr-85, Cs-

137 és Co-60. A valós körülményekhez közelítendő, a mérésekhez eredeti kőzetvizet 

használtam fel. A kísérletek túlnyomó részénél alkalmazott kőzetvizes oldatok csak 

nyomjelzőt tartalmaztak, a többi kísérletben pedig inaktív hordozó is lett adagolva a 

nyomjelző mellé. A kísérletek végén az egyes izotópok gamma sugárzását szcintillációs és 

félvezető detektorokkal mértem meg. Az egyes izotópok szorpciójára jellemző Kd-megoszlási 

hányadosokat kőzetőrleményeken, batch kísérletek során határoztam meg. A diffúziós 

vizsgálatok fúrómagokon, sztatikus (áramlásmentes) körülmények között zajlottak. 

Valamennyi izotóp diffúziója meg lett vizsgálva be-diffundálásos módszerrel. Tekintettel a 

jód kiemelt jelentőségére, a I-125 diffúzióját izotóp-áttöréses módszerrel is meghatároztam; 

ezenfelül mélygeológiai körülményeket („in-situ”: 100 bar, 50 °C) szimuláló mérőcellában is 

tanulmányoztam a jód diffúziós viselkedését.  
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 A TL és RL vizsgálatokhoz felhasznált CaSO4:Tm,Cu TLD anyagot kalcium-szulfát, 

túlium-oxid és réz-szulfát tömény kénsavban történő feloldásával, a kénsav lassú 

elpárologtatásával, legvégül pedig az anyag kiizzításával állítottam elő. A réz kiindulási 

koncentrációjának változtatásával eltérő réz-tartalmú anyagok kerültek előállításra (0,05 

mol% - 0,30 mol%). A CaSO4:Tm,Cu dózis-válasz karakterisztikáját normál TL kiértékelő 

rendszerrel határoztam meg. Az anyag töltéscsapdázási hatékonyságának megállapításához 

szükséges - szimultán TL és RL - vizsgálatokat pedig az MTA Izotópkutató Intézetében külön 

erre a célra kifejlesztett berendezéssel végeztem el. 

 

 

Eredmények 
 

 Az izotóp szorpciós vizsgálatok során a nyomjelző alkalmazásával meghatározott Kd-

megoszlási hányadosok a Co-60 esetében 1200-15500, a Cs-137–nél 600-5300, a Sr-85–nél 

70-170, a I-125 esetén pedig 0,2-2,3 értékeknek adódtak, cm3/g egységben. Nemzetközi 

tapasztalatok alapján, a 100-nál nagyobb Kd értékek esetében tekinthető kiemelt 

fontosságúnak a szorpció az adott izotóp visszatartásában. A kísérleti úton meghatározott Kd 

értékek ún. Kd-modellbe történő behelyettesítésével egy előzetes becslés adható a 

radionuklidoknak - a kőzetvíz szivárgási sebességéhez (vkőzetvíz~10-9 m/s) viszonyított - 

szivárgási sebességére (vnuklid) vonatkozóan:         vnuklid/vkőzetvíz=1/[1+(1-ε/ε)ρ Kd] 

ahol ρ a kőzet sűrűsége (2600 kg/m3), ε pedig a kőzet átlagos porozitása (0,015). A csekély 

szorpciót mutató anionos formájú jód várható szivárgási sebessége közelíthető a BAF 

kőzetvíz szivárgási sebességével (~10-10-10-9 m/s), ami százezer éves távlatban akár több száz 

méter vándorlást is jelenthet. A kationok esetében viszont 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, ami százezer éves időtartamra vetítve is csak néhány 

centiméter vándorlást jelentene. 

 Inaktív hordozót is tartalmazó oldatokkal végzett szorpciós kísérletek során, a cézium 

esetén nyílt lehetőség szorpciós izoterma és a szorpciós kapacitás meghatározására az 

alkalmazott koncentráció-tartományban (10-7-10-1 mol/dm3). A kobaltnál és a stronciumnál 

csapadékképzéses és hidrolitikus folyamatok megjelenése (Co(OH)2, CoCO3⋅Co(OH)2, SrSO4 

és SrCO3 képződése) nem tették lehetővé a fenti paraméterek meghatározását, az alkalmazott 
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vizsgálati körülmények között. A cézium szorpciós izotermájának lineáris szakaszára, 4*10-7-

10-4 mol/dm3 egyensúlyi koncentráció tartományban lehetett izoterma egyenletet (Freundlich) 

illeszteni, ezenkívül az izoterma telítési szakasza alapján meghatározott szorpciós kapacitás 

2*10-2 mol megkötött cézium/kg kőzet -nek adódott. A szorpciós izoterma paraméterei 

alapján megállapítható, hogy a cézium szorpciója – az agyagkőzetekre jellemző módon – a 

BAF illit ásványi komponensén dominál. 

 A be-diffundálásos vizsgálatoknál - kobalt<cézium<stroncium<jód sorrendben - a jód 

mutatta a legnagyobb diffúziósebességet. A behatolási profilok alapján a stronciumnál 10-12 

m2/s, a jódnál pedig 10-11 m2/s nagyságrendbe eső diffúziós állandók adódtak eredményül. 

Ezenkívül a jelentős szorpciót mutató kobalt és cézium esetében is kb. 3-20 mm diffúziós 

távolság volt mérhető a 210 napos kísérlet után. Az izotóp-áttöréses és a mélygeológiai 

körülményeket szimuláló mérésekkel, 10-12 m2/s nagyságrendbe eső diffúziós állandókat 

kaptam eredményül a jódra. Az eredmények nagyságrendi egyezést mutatnak a jódra más - 

radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatban kutatott - agyagkőzeteken mért diffúziós 

állandókkal (Boom-clay, Callovo-Oxfordian-clay és Opalinus-clay). 

 A három különböző kísérleti elrendezéssel a jódra meghatározott effektív és 

látszólagos diffúziós állandók egy bizonyos, egy nagyságrendet meg nem haladó szórást 

mutatnak. A szórás okára egy lehetséges magyarázatként szolgálhat, hogy oxidáció során 

megváltozik a jód töltésállapota állapota (negatív→semleges). A kapcsolódó redukciós 

folyamat pedig lehet a Fe3+→Fe2+ átalakulás, ugyanis a BAF agyagásványai tartalmaznak vas 

ionokat, amelyeken könnyen lejátszódhat az említett folyamat. Mindezt alátámasztják 

Mössbauer-spektroszkópiás vizsgálataim is, amelyek során a BAF különböző helyeiről 

származó kőzetmintákban eltérő - a redox állapotot befolyásoló - Fe2+/Fe3+ arányokat mértem. 

 Egyébként az eredményül kapott diffúziós állandók megbízhatósága egy egyszerű, a 

nem szorbeálódó specieszek porózus rendszerben zajló diffúzióját közelítő Bruggeman-

összefüggéssel ellenőrizhető:                De=(ε1,5)*Dw  

ahol Dw jód vizes elektrolit oldatokban mérhető öndiffúziós állandója (2*10-9 m2/s), ε pedig a 

BAF-ra jellemző átlagos porozitás, De pedig az effektív diffúziós állandó. A fenti összefüggés 

alapján, a nem szorbeálódó komponensek De értékei 10-12 m2/s nagyságrendbe várhatók. A 

jód De értékei - figyelembe véve a csekély mértékű szorpcióját is - még beleesnek a jelzett 

nagyságrendbe. Tekintettel arra, hogy tisztán diffúziós jelenségeknél a karakterisztikus 

diffúziós távolság (x) az idő (t) négyzetgyökével arányos:                 x ~ 2*(D*t)1/2 
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10-12 m2/s nagyságrendű diffúziós állandóval számolva és százezer év időtartamra vetítve, ez a 

távolság kb. 3,5 méternek becsülhető. 
 

 A CaSO4:Tm,Cu TL vizsgálata során nyert glow-görbékből, csúcs és integrál 

módszerekkel határoztam meg az új TLD anyagra jellemző dózis-válasz karakterisztikákat. A 

kétféle módszer egybehangzó eredménye alapján, valamennyi réz-koaktivátort tartalmazó 

minta ~2000 Gy dózisig mutatott lineáris karakterisztikát. A ~2000 Gy feletti dózisok 

esetében a karakterisztika telítésbe megy át, szupralineárissá válik. Az eredmény alapján az új 

TLD anyag magas dózisú terek mérésére is alkalmas lehet. Összehasonlításképpen, a 

szakirodalomból ismert CaSO4:Tm és CaSO4:Dy karakterisztikája ~1 Gy dózisig, a 

CaSO4:Dy,Cu karakterisztikája pedig ~25 Gy dózisig mutat linearitást. 

 A szimultán mérések során meghatározott TL és RL fényintenzitások segítségével, 

megadható a töltéshordozók csapdába fogódási hatékonyságát jellemző ún. Q-faktor:  

Q=TL/(TL+RL)  

A Q-faktor értékek alapján megállapítható, hogy a hozzáadott réz mennyiségének növelésével 

tendenciaszerű csökkenést mutat a csapdába fogódás hatékonysága. A rézmentes CaSO4:Tm-

ra jellemző, közel 80 %-os érték a legnagyobb réztartalmú CaSO4:Tm,Cu anyag esetében már 

50 % alá csökkent. A jelenség egy lehetséges magyarázat lehet a nagyobb dózisok felé 

kitolódó lineáris dózis-válasz karakterisztikára. 
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Tézisek 
 

 A bemutatott eredmények 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 Bodai Aleurolit Formációból 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.1,3 

 

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.2-5 

 

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.1-3,5 
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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.6,7 

 

 

Az eredmények alkalmazási lehetőségei 
 

Az elvégzett szorpciós és diffúziós kísérletek alapján kialakult egy kezdeti kép a 

radioizotópok agyagkőzettel (BAF) szemben mutatott migrációs tulajdonságairól. Az 

eredmények alapján kijelölhető, hogy milyen irányban haladjanak a tovább az izotópok kőzet-

transzportjának tanulmányozására irányuló vizsgálatok. Ezenkívül a meghatározott fizikai-

kémiai paraméterek részét képezhetik egy olyan termodinamikai adatbázisnak, amely 

kialakítása nélkülözhetetlen egy mélygeológiai radioaktív hulladéktároló létesítéséhez 

szükséges, átfogó biztonsági elemzéshez. 

 A CaSO4:Tm,Cu kb. kilenc nagyságrendet átölelő lineáris dózis-válasz 

karakterisztikája, 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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