
Radioaktív és erősen toxikus hulladékok 
elhelyezésére alkalmas geológiai 
képződmények megítélésének rendszere

A  társadalmi, gazdasági fejlődéssel párhuzamosan 
rohamosan növekszik a különböző hulladékok meny- 
nyisége ,melyek két fő csoportra: a t e l e p ü l é s i  
(kommunális) és t e r m e l é s i  (ipari), mezőgazdasági) 
oszthatók.

Mindkét típusú hulladék esetében nagy erőfeszítése
ket teszünk a feldolgozási, újrahasznosítási m egsem 
misítési technológiák bevezetésére, elterjesztésére.

A legtöbb esetben azonban még ezek megoldása 
mellett is végsősoron mindig fennáll annak a szüksé
gessége, hogy szennyező anyagokat kell természetes 
környezetbe, geológiai szerkezetekbe elhelyezni. En
nek a tevékenységnek először földtani szempontból 
kell az alapjait lerakni.

A geológiai kritériumoknak sajátságosán a magyar- 
országi földtani viszonyokra való kidolgozása napja
inkra szükségessé vált. Ennek egyik megoldását jelen
tő rendszerét ismerteti a cikk.

Az országban évente mintegy 14 millió m3 
szilárd településű (kommunális) hulladék, 10 
millió m3-re becsülhető folyékony települési 
hulladék (szennyvíz), továbbá kb. 40 millió ton
na termelési hulladék, amelyből az iparból szár
mazik 20 millió tonna/év mennyiségű.

A veszélyes hulladékok mennyisége 5— 6 mil
lió tonna/évre becsülhuető. Ezen belül 3000 ezer 
tonna/év a különleges kezelési, ártalmatlanítási 
és elhelyezési módot igénylő toxikus hulladék. 
Ugyanebben a témakörben szerepeltethető a ra
dioaktív hulladék is.

A földkéreg, és ezen belül a felszín alatti vi
zek védelmének alapvető problémája a kelet
kező hulladékok károsodásmentes elhelyezése a 
geológiai szerkezetekben. Ezért az Állami Terv- 
bizottsáág 1981. évben foglalkozott a veszélyes 
hulladékok kezelésének, megsemmisítésének és 
elhelyezésének országos hálózatának létrehozá
sára szolgáló OKTH előterjesztéssel. További 
komplex vizsgálatokat és a legkörültekintőbben 
kidolgozott javaslatok elkészítését írta elő.

A földtannak alapvető tudományos és gyakor
lati szerepe van a hulladékelhelyezések környe
zeti károsodásmentes megoldásában. Ennek 
egyik fontos feltételrendszerét tartalmazza a kö
vetkezőkben cikkem.

A geológiai képződmény alkalmasságának 
megítélésére figyelembe veendő jelenségcso
portok :
1. Geomorfológiai viszonyok.
2. A kőzettest térbeli kiterjedése vertikális és 

horizontális homogenitása.
3. Kőzettani és ásványos összetétel; Pirittarta- 

lom.
4. Szemszerkezeti és talajmechanikai tulajdon

ságok (tömörség, porozitás, áteresztőképes
ség stb.).

5. Makrostrukturális paraméterek (rétegezett- 
ség, repedezettség, üresség).

6. Tektonikai viszonyok (szeizmikus, geodina- 
mika).

7. Felszínmozgási viszonyok.
8. A terület alatt és közvetlen környezetében 

lévő esetleges ásványi nyersanyag-előfordu
lás.

9. Hidrogeológiai viszonyok.
A jelenségek meglétét, illetve hatásuk mérté

két meghatározó pontrendszer:
0 pont: teljesen alkalmatlan
1 pont: alkalmatlan
2 pont: kissé alkalmatlan
3 .pont: kissé alkalmas
4 pont: alkalmas
5 pont: kiválóan alkalmas

Részletes pontozási rendszer jelenségcsoporton
ként

1. Geomorfológiai viszonyok:

0 pont:
— 12 fok feletti maximális lejtő kategória
— antopogén feltöltés

1 pont:
— 10— 12 fok közötti maximális lejtőkate

gória
— alluviális feltöltődés

2 pont:
— 8— 12 fok közötti maximális lejtőkate

gória
— deluviális feltöltés

3 pont:
— 5— 8 fok közötti maximális lejtőkate

gória
— konszolidált negyedkori térszín

4 pont:
— 3— 4 fok közötti maximális letjőkate- 

gória
— konszolidálódott újharmadkori térszín

5 pont:
— 3 fok alatti maximális lejtőkategória
— konszolidálódott óharmadkori, vagy 

idősebb térszín.

2. A kőzettest térbeli kiterjedése, vertikális és 
horizontális homogenitása:

0 pont:
— 10 métert el nem érő összletvastagság
— lencsés kifejlődés
— inhomogén kőzettani összetétel

1 pont:
—  10— 15 méteres összletvastagság
— lencsés kifejlődés
— kissé inhomogén kőzettani összetétel
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2 pont:
—  15—20 méteres összletvastagság
— lencsés kifejlődés
— közel állandó kőzettani összetétel

3 pont:
— 15—20 méteres összletvastagság
— réteges, vagy rétegzetlen, de nem len

csés kifejlődés
— közel állandó kőzettani összetétel

4 pont:
— 20 métert meghaladó összletvastagság
— horizontálisan szintálló rétegződés
— közel állandó kőzettani összetétel

5 pont:
— 30 métert meghaladó összletvastagság
— horizontálisan és vertikálisan homogén 

kőzetösszetétel

3. Kőzettani és ásványos összetétel;

Pirittartalom:

0 pont:
— laza törmelékes, főleg kvarcanyagú, 

földpátos és csillámos összetétel
— agyagásvány-mentesség
— magas pirittartalom
— magas szemcsés karbonáttartalom 

(breccia, homok, homokkő, laza kong
lomerátum)

1 pont:
— laza törmelékes, uralkodóan földpát— 

kvarc-összetétel (80%-ban)
— földpát mellett agyagásványok is meg

jelennek (5-—8%)
— pirit és szemcsés karbonát is előfordul 

(12— 15%; finom homok, laza homokkő)
2 pont:

— kissé kötött törmelékes kőzetek
— diszperz mésztartalommal
— 10— 15% agyagásvány-tartalommal 

(finom homokos aleuritos kőzetek)
3 pont:

— meszes, agyagos cementációj-ú, törmelé
kes kőzetösszetétel

— 5% alatti pirittartalommal 
(aleuritos, finomhomokos, agyagos kő
zetek, tufák)

4 pont:
— magas agyagásvány-tartalmú, finom 

diszperz kőzetalkotókból álló ásványos 
összetétel

— törmelékes és vegyi kivállású kőzet-
.*■ anyag

(kőzetlisztes agyag, márga, bentonitoso- 
dott tufa)

5 pont:
— uralkodóan agyagásványokból és emel

lett egyéb finomdiszperz kőzetalkotók
ból álló, elsődlegesen vegyi kivállású,

vagy másodlagosan bontott kőzetek
(agyag, agyagmárga, bentonit, kaolinit)

4. Szemszerkezeti és talajmechanikai tulajdon
ságok :
(tömörség, porozitás, áteresztőképesség stb.)

0 pont:
— uralkodó szemcseátmérő: 0,6 mm felett
— vízáteresztő-képesség

(K tényező: 0,002 cm/sec. fölött)
1 pont:

— uralkodó szemcseátmérő:
0,6—0,1 mm között

— vízáteresztő-képesség
(K tényező: 0,002—10-3 cm/sec. között)

2 pont:
— uralkodó szemcseátmérő:

0,1— 0,02 mm között
(K tényező: 10~3— 10~4 5 * * cm/sec. között)

3 pont:
—- uralkodó szemcseátmérő:

0,08— 0,002 mm között
— vízáteresztő-képesség

(K tényező: 10-4— 10~8 cm/sec. között)
4 pont:

— uralkodó szemcseátmérő:
0,002—0,0001 mm között

— vízáteresztő-képesség
(K tényező: 10~8— 10~8 cm/sec, között)

5 pont:
— uralkodó szemcseátmérő:

0,001 mm alatt
— vízáteresztő-képesség

(K tényező: lO“-8 cm/sec. alatt)

5. Makro strukturális paraméterek:

0 pont:
— porózus, likacsos, kőzetréses, repedezett, 

karsztosodott, vagy milonitos makró- 
struktúra
(jellegek közül kettő legalább előfordul 
nagy sűrűséggel)

1 pont:
— a makrostrukturális jellegek közül va

lamelyik nagy sűrűséggel előfordul
2 pont:

— a makrostrukturális jellegek közül leg
alább kettő viszonylag sűrűn előfordul

3 pont:
— a makrostrukturális jellegek közül egy 

előfordul viszonylag sűrűn
4 pont:

— a makrostrukturális jellegek közül egy 
vagy kettő ritkán előfordul

5 pont:
— a makrostrukturális jellegek közül leg

feljebb egy fordul elő igen ritkán

6. Tektonikai viszonyok:

0 pont:
— széles vetőzóna által érintett képződ

mények. Meredek, 20 fok feletti dőlés
1 pont:

— keskeny vetőzóna által érintett képződ
mények, 10— 20 fokos rétegdőlés
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2 pont:
— egy-egy kisebb vetőmagasságú tektoni

kai egységre szabott képződmények 
10— 15 fokos rétegdőlés

3 pont:
— egy-két kisebb vető, vagy hajlított 

szerkezeti elem által érintett összlet, 
5— 10 fokos rétegdőlés

4 pont:
— vetőmentes, esetleg enyhén hajlított 

szerkezeti elemmel érintett összlet, 
0—5 fokos rétegdőlés

5 pont:
— tektonikai elemektől mentes összlet, 

vízszintes rétegződés

7. Felszínmozgási viszonyok:

0 pont:
— konszolidálatlan, természetes állapotá

ban instabil, suvadásos, roskadásos, 
atektonikus mozgásokkal érintett tér
szín

— felületi talajlemosás, talajfolyás, ro- 
gyás, csuszamlásveszélyeknek kitett te
rület

1 pont:
— gyengén konszolidálódott régebbi atek

tonikus mozgásjegyeket mutató térszín
— szélsőséges természeti okokból kiújuló 

csuszamlás, rogyás, suvadáás veszélye 
fennáll.

2 pont:
— természetes állapotában konszolidáló

dott, de már kisebb mértékű mestersé
ges beavatkozás következtében is po
tenciálisan atektonikus -mozgásveszély- 
lyel fenyegetett terület

3 pont:
— természetes állapotában konszolidáló

dott és csak nagymértékű mesterséges 
beavatkozás esetén fellépő atektonikus 
mozgásveszéllyel fenyegetett terület

4 pont:
— konszolidálódott térszín, bármilyen 

szakszerű mesterséges beavatkozás ese
tén is csak jelentéktelen atektonikai 
mozgásveszély állhat elő

5 pont:
— szakszerűen végzett mindennemű mes

terséges beavatkozás esetén is kizárt az 
atektonikus mozgások kialakulásának 
lehetősége.

8. A terület alatt és közvetlen környezetében
lévő esetleges ásványi nyersanyag-előfordu
lás:

0 pont:
— a terület alatt, vagy közvetlen környé

kén ismert, kategorizált, jelentősebb 
népgazdasági értéket képviselő nyers
anyag-előfordulás van (szénhidrogén, 
szén, bauxit érc, vegyesásvány)

1 pont:
— a terlüet alatt, vagy közvetlen környé

kén prognosztikusán kimutatott, re
ménybeli jelentős potenciális népgazda
sági érdeket képviselő nyersanyagelő
fordulás van
(szénhidrogén, szén, bauxit érc, vegyes
ásvány)

2 pont:
— a terület alatt sem kategorizált,^sem re

ménybeli nyersanyag-előfordulás nincs, 
környékén azonban jelentősebb kate
gorizált ásványvagyon ismert 
(szénhidrogén, szén, bauxit érc, vegyes
ásvány)

3 pont:
— csak a terület környékén vagy esetleges 

reménybeli jelentősebb nyersanyag
előfordulás prognosztizálására lehető
ség
(szénhidrogén, szén, bauxit érc, vegyes
ásvány)

4 pont:
— a terület távolabbi környékén is csak 

kisebb jelentőségű reménybeli nyers
anyag-előfordulás tételzhető fel (pl. 
építőanyag

5 pont:
— sem a terület alatt, sem távolabbi kör

nyékén nem frognosztizálható semmi-
' lyen ásványi nyersanyag-előfordulás

9. Hidrogeológiai viszonyok:

0 pont:
— felszíni állandó élő vízfolyással érintett 

terület
— talajvízszint 0— 10 m között
— laterális áramlás kimutatható
— hidrogeológiai összefüggés a mélyebb 

rétegekkel
— kőzetrétegek természetes víztartalma 

30% fölött
1 pont:

— felszíni időszakos vízfolyással érintett 
terület

— talajvízszint 10—-20 m között
— jelentősebb laterális áramlás nélkül
— gyenge kommunikációs viszonyok a 

mélyebb rétegekkel
— kőzetrétegek természetes víztartalma 

30% fölött
2 pont:

— felszíni vízfolyásai nem érintett terület
— csapadék areális lefolyású
— talajvízszint 20— 25 méter között van
— kimutatható laterális és vertikális víz

áramlás nincs
— mélyebb rétegek felé kommunikáció 

nem mutatható ki
— kőzetrétegek természetes víztartalma 

30% fölött
3 pont:

— felszíni vízfolyással nem érintett te
rület

— csapadékvizek areális lefolyása rende
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zett és kismértékű
— talajvízszint 25 m alatt van
— sem laterális sem horizontális vízáram

lás nincs
— rétegek természetes víztartalma 20— 25 

százalék között van
4 pont:

— felszíni vízfolyással nem érintett te
rület

— csapadékvizek areális lefolyása rende
zett és kismértékű

— talajvízszint 25 m alatt van
— sem laterális sem horizontális vízáram

lás nincs
— rétegek természetes víztartalma 20—25 

százalék között van
5 pont:

— felszíni vízfolyással nem érintett te
rület

— csapadékvizek areális lefolyása rende
zett és kismértékű

— talajvízszint 25 m alatt van
— sem laterális sem horizontális vízáram

lás nincs
— rétegek természetes víztartalma 10— 20 

százalék között van

KIÉRTÉKELÉS

A  megfelelő vizsgálatok és komplex földtani 
kutatások elvégzése után az eredmények inter
pretálása a megadott pontrendszerben történik.

Ennek alapján toxikus hulladéktemető kiala
kítására alkalmas geológiai szerkezet, ill. kép
ződmény minősítési idexe minimum:

37 pont
Radioaktív hulladéktemető létesítésére alkal

masé minimum:
41 pont

Alapvető szempont, hogy egyetlen minősítési 
kritériumból sem lehet a kijelölt hely 4 pont 
alatti viszonyokkal rendelkező. Ha valamely 
szempontból 3, vagy kevesebb pontot ér el a 
képződmény, úgy bármilyen jónak mutatkozik 
is egyéb szempontból, mégsem minősíthető még 
kedvező összpontszám alapján sem alkalmasnak.
— Az ország földtani képződményeinek álta

lános minősítése a kidolgozott pontredszer- 
ben a várható minimális értékekre adandó

meg.
Részletes kutatásra érdemes képződmények 

minimális pontszáma:
— közönséges ipari és kommunális

hulladéktemető létesítésére 30 pont
— toxikus hulladéktemető létesítésére 33 pont
— radioaktív hulladéktemető

létesítésére 37 pont
Ezt az előzetes minősítést az általános föld

tani ismeretek alapján célkutatást megelőzően 
kell elvégezni a kialakított rendszer kritériumai
nak figyelembevételével.

Hírek

A tengeri fúrási tevékenység kezdetétől eddig 
eltelt 26 év alatt az úszó fúróberendezéseket 
140 esetben érte súlyos kár. Teljesen 47 fúró
fedélzet semmisült meg, az anyagi kár 744,5 
millió dollár. Ebben a vonatkozásban 1980 re
kordévnek számított: 22 káreset történt, 5 fúró
fedélzet pusztult el, az anyagi veszteség 217,4 
millió dollár volt. 1981 első három hónapjában 
további három balesetről számoltak be a közle
mények. A kútkitörések folytán keletkezett mű
szaki balesetek részaránya az 1965. évi 20%-kal 
szemben 24%-ra nőtt. A baleseteknek ez a faj
tája különösen jellemző a tengeri fúrófedélze
tekre. A vihar által okozott balesetek részaránya 
ugyanebben az időszakban 42%-ról 25%-ra 
csökkent, ami az időjárás-előrejelzési szolgálat 
javulásával magyarázható. Nagy a szerkezetek 
szállításakor, ill. felállításakor bekövetkezett 
balesetek részaránya (35%), ami azzal függ ösz- 
sze, hogy a tengeri fúróberendezés-állományban 
még mindig túlsúlyban vannak az önemelő fú

rófedélzetek, amelyekre a baleseteknek éppen ez 
a fajtája jellemző. A súlyosabb balesetek sor
rendben a következők: 1964 — а С. P. Baker 
nevű fúróbárkán a Mexikói-öbölben bekövetke
zett kitöréskor 22 ember halt meg; 1965 — az 
Északi-tengeren a Sea Gém önemelő fúrófedél
zet pusztulása 13 emberáldozatot követelt; 1974 
— a Szuezi-öbölben a Gemini fúrófedélzet alap
zatának összeomlásakor 18 ember halt meg; 
1976 — a Mexikói-öbölben az Ocean Express 
fúrófedélzet szállításakor vihar tört ki, s a bal
eset 13 emberéletet követelt; ugyancsak a fúró
fedélzet vihar alatti szállításakor bekövetkezett 
baleset okozta 70 ember halálát a kínai Pohai- 
öbölben; 1980 — a félig merülő Alexandr Kie- 
land fúrófedélzet alapzatának összeomlásakor az 
Északi-tengeren 123 ember halt meg. A balese- 
tes fúrófedélzetek közül 83-at javítás után ismét 
sikerült üzembe helyezni, 7 fúrófedélzetet pedig 
kétszer is ért baleset.
Offshore, 1981. 3. sz.
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