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A radioaktív hulladékkezelés alapvető célja a környezet védelme az indokolatlan sugárterheléstől. E cél elérését mesterséges és 
természetes gátak teszik lehetővé. A természetes gátat elsősorban a kiválasztott telephely geológiai adottságai jelentik, s ezek az 
adottságok befolyásolják az alkalmazandó mesterséges gátak különböző paramétereit is. A hulladék-elhelyezés folyamatában igen fontos 
a geológiai kutatások szerepe. A telephely kiválasztása, jellemzése és igazolása egyre részletesebb geológiai adatokat igényel. A tágabb 
értelemben vett földtani adottságok értékelése nagy jelentőségű a döntési csomópontok esetében.

1. Bevezetés

A radioaktív hulladékkezelés alapvető célkitűzése -  ne
vezetesen a jelen és a jövő generációinak védelme a hulla
dékoktól származó indokolatlan sugárterheléstől — két mó
don teljesíthető. Az egyik lehetőség a hígításos kibocsátás 
(melyet az irodalom röviden „DD”, azaz hígítás és diszper- 
gálás megnevezéssel illet), amikor is a hulladék annyira 
felhígul a környezetben, hogy semmilyen besugárzási útvo
nalon, semmilyen időpontban nem képvisel elfogadhatat
lan mértékű kockázatot a lakosság számára. A második le
hetőség az ún. elzárás („CC”, koncentrálás és elszigetelés), 
melynek során a hulladékok hatékony elszigetelésére álta
lában természetes és ember alkotta gátak kombinációját 
alkalmazzák egészen addig, amíg a radioaktivitás szintje 
nem csökken az elfogadhatatlan kockázati szint alá. Nyil
vánvalóan az lenne a jó, ha a hulladékelhelyező rendszert 
úgy lehetne megtervezni, hogy a természeti folyamatok ál
tal mobilizált és szállított radioaktív anyagok a hígulás és 
diszperzió eredményeként olyan koncentrációban lenné
nek jelen, mely nem képvisel elfogadhatatlan kockázatot.

A „DD” koncepció vonzerejét jelentősen mérsékli, 
hogy amennyiben lehetővé tesszük a hígításos szétszórást, 
akkor hitelt érdemlően bizonyítanunk kell, hogy bármely 
terjedési útvonalat is tekintjük, a radioaktivitás szintje 
elfogadható mértékű lesz. Ám ehhez meg kellene érteni 
mindazokat a folyamatokat, melyek a hulladék mobilizá
lása és transzportja során előfordulhatnak.

Az utóbbi időben fokozódik a törekvés arra, hogy a két 
koncepciót égy adott hulladékelhelyező rendszeren belül, 
egyidejűleg valósítsák meg. Ekkor a rövid élettartamú ra- 
dionuklidokat mindaddig elszigetelik, amíg — kellő számú 
felezési idő eltelte után — koncentrációjuk nagyon alacsony 
szintre nem csökken. Mivel azonban a nagyon hosszú élet
tartamú radionuklidok esetében lehetetlen demonstrálni a 
tökéletes elzárást a messzi távoli jövőben, ezért e rendszer
nél tervezetten megengedettnek tekintik e komponensek 
lassú mobilizálódását és diszperzióját. Az, hogy a kezdeti 
izolációs időtartamnak milyen hosszúnak kell lennie, nagy 
mértékben függ a hulladék típusától és az elhelyezésre ki
választott környezet becsült viselkedésétől. A közvetlen 
szétszórás (diszperzió) csak korlátozott mennyiségű és ala

csony koncentrációjú radioaktív anyagokra alkalmazható, 
amikor is biztosítható a biztonsági előírások betartása. Pi
hentetés utáni diszperziót és az azt követő rendkívül nagy 
mértékű hígítást sokáig alkalmaztak szilárd radioaktív hul
ladékok tengerbe süllyesztése formájában. EzzeLa gyakor
lattal azonban 1983-ban felhagytak (Londoni Konvenció).

Jelenleg a radioaktív hulladékok elhelyezésének terve- • 
zése során az egyedül figyelembe vett koncepció a koncent
rálás és elszigetelés („CC” koncepció).

A hulladéktárolók alapvetően két nagy csoportba oszt
hatók, ún. felszín közeli, illetve nagyobb mélységben kiala
kított létesítmények. Ez utóbbit geológiai tárolónak-is hívják.

Radioaktív hulladékok felszín közeli elhelyezése azt je
lenti, hogy a hulladék csomagokat a felszínen, vagy pedig a 
felszín alatt — néhányszor tíz méterrel — kialakított vága
tokban vagy kamrákban helyezik el. A felszín közeli elhe
lyezésre elsősorban olyan radioaktív hulladékok jöhetnek 
számításba, melyek rövid élettartamú (30 évnél rövidebb 
felezési idejű) radionuklidokat tartalmaznak. Korlátozott 
mennyiségben hosszú életű komponenseket tartalm azó 
hulladékok elhelyezése is megoldható ily módon. A bizton
sági követelmények teljesülése számos felszín közeli elhe
lyezési változattal megoldható. A hulladékban levő radio
nuklidok koncentrációjától, felezési idejétől és mennyisé
gétől függően a felszín közeli elhelyezés változhat egyszerű 
földmedrű árkokba történő lerakástól egészen vasbeton 
kialakítású mérnöki tárolókig, s a fenti hulladéktípusok el
helyezhetők a föld felszínétől néhányszor tíz méter mély
ségben kialakított kamrákban is.

A radioaktív hulladékok elhelyezésének másik lehető
sége, hogy rendszerint több száz méterrel a felszín alatt, 
stabil geológiai formációban való tárolótér kialakítással 
biztosítják a radionuklidok hosszú távú izolációját a bio
szférából. Ezt a megoldást geológiai elhelyezésnek nevezik. 
Általánosan elfogadott, hogy a nagy aktivitású és/vagy 
hosszú életű radioaktív hulladékok preferált elhelyezési 
megoldása a geológiai elhelyezés. Ebben az esetben a 
biztonsági koncepció nem hagyatkozik a tároló lezárását 
követő hosszú idejű intézményes felügyeletre (karbantar
tásra, monitorozásra), ily módon minimalizálja a jövő 
generációra hagyott terheket.

Alkalmas geológiai formációba történő elhelyezésekor



a hulladékot egyrészt eltávolítják a közvetlen emberi kör
nyezetből, másrészt pedig távol tartják a jelentős természe
ti és emberi romboló hatásoktól. A hulladék olyan környe
zetbe kerül, ahol a terjedését befolyásoló természeti folya
matok igen lassúak. Általánosságban kijelenthető, hogy mi
nél mélyebbre történik az elhelyezés, annál lassabbak és 
kevésbé hatékonyak ezek a folyamatok. Ennek megfelelően 
összerendelhető a hulladékokra megkívánt izolációs idő
szak hosszúsága ezen folyamatok hatásainak időbeli lefutá
sával.

Az nyilvánvaló, hogy a hosszú élettartamú hulladékok 
elhelyezése mély geológiai rétegekben történhet, ám a rövi- 
debb életű hulladékok felszín közelben, ill. kisebb mélység
ben is elhelyezhetők. Az elhelyezési mélység megválasztá
sában politikai tényezők is szerepet játszhatnak.

A tároló tervezésének alapvető célja a hulladékok kellő
en hosszú idejű izolálása, ezért olyan természetes és ember, 
alkotta gátakból felépülő rendszert kell kialakítani, mely 
megakadályozza, illetve legalábbis szabályozza a hulladé
koknak a bioszférába való visszakerülését. Ezeket a gátakat 
úgy tervezik, hogy kiegyenlítsék vagy minimalizálják azon 
természetes folyamatok hatásait, melyek a hulladék kisza
badulásához vezethetnek. Ezen kívül néhány esetben még 
a tároló zónába történő szándékolatlan emberi behatolás
ból származó hatás minimalizálását is elvárják ezen gátak
tól. Azt az elképzelést, hogy a természeti folyamatok ellen 
gátak sorozatát alakítják ki, melyek egymásba ágyazódnak, 
„többgátas koncepciónak” nevezik.

Az vitatott, hogy minden egyes gátnak önmagában is 
képesnek kell-e lennie a megfelelő izoláció létrehozására, 
másképp fogalmazva, hogy az egyik gát a másik tartalékát 
kell-e, hogy képezze. Az azonban ma már egyre inkább el
fogadott, hogy a hosszú életű hulladékok esetében a gátak 
együttesének kell mégfelelnie a követelményeknek, azaz a 
rendszer egésze teremtse meg az izolációt. A részleges re
dundanciát biztosíthatja az a nemrégiben született javaslat, 
mely szerint a hulladékcsomagokat úgy kell megtervezni, 
hogy azokból — bármely, még valósnak tekinthető geológi
ai környezetben — a velük érintkezésbe kerülő vízbe kijutó 
radionuklidok koncentrációja az ivóvízre elfogadott határ
érték alatt maradjon. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hulla
dékcsomagok a telephely-kiválasztástól függetlenül már 
előre kialakíthatók, mivel minden szóba jöhető tárolóhely
re megfelelők lesznek. Ez idáig ezt a megközelítést azon
ban csak néhány cement mátrixú közepes aktivitású hulla
dék esetére vették figyelembe.

A gátak természetesek és mesterségesek lehetnek. Az 
első gát maga a hulladékforma, mely immobilizálja a hulla
dék radionuklidjait. A valamilyen szilárd mátrixba ágyazott 
(vagy eleve szilárd) hulladék könnyen kezelhető az elhelye- 
zést megelőzően, és viszonylag stabil a tárolás körülményei 
között, ily módon egy olyan közvetlen gátat jelent, mely 
csökkenti a kibocsátás sebességét.

A hulladékokat általában fém vagy beton tartályba 
(hordóba) zárják, melyet szükség esetén egy további fém 
vagy kerámia konténerrel („overpack”) egészítenek ki. Ez 
képviseli a második gátat.

Amikor ezen konténereket elhelyezik a befogadó kőzet
be, szükségessé válhat a szabad térrészek kitöltése valami
lyen visszatöltő anyag felhasználásával. Ennek célja, hogy 
a hulladékblokk jobban illeszkedjen mechanikailag és ter
mikusán a befogadó kőzettesthez, továbbá, hogy minimali
zálni lehessen a vízmozgást a konténer körül. Ez a vissza
töltés úgy tervezhető, hogy számos fizikai és kémiai funk
ciót is képes legyen ellátni, és ezáltal biztosítani a hatékony

visszatartást. Ezt a harmadik gátat általában puffernek 
nevezik.

Az utolsó gát — sok tekintetben a legfontosabb — a be
fogadó kőzet és az a geológiai környezet, melyben a tároló 
megépül. Ez izolálja a hulladékot a felszíntől, és alapvetően 
meghatározza a vízmozgásokat és a geokémiai viselkedést.

Az első három gát alkalmazásának lehetősége és módja 
a mérnökök kezében van, és azokat úgy választhatják meg, 
hogy kellően illeszthetők legyenek az adott koncepcióhoz 
vagy geológiai környezethez. A hulladék mátrixot, a konté
nert és a puffért együttesen „mérnöki gátaknak” hívják.

A geológiai gát természetesen a mérnöki kontrolion kí
vül esik, és mindössze egy bizonyos fokig módosítható, 
mint pl. helyi kőzetszigetelés („grouting”). A kívánt termé
szetes gát a telephelykiválasztás során azonosítható. Ez az 
oka annak, hogy nagy volumenű geológiai kutatásra van 
szükség ahhoz, hogy a tároló céljainak megfelelő, előzete
sen alkalmasnak tekintett telephelyen a geológiai képződ
mények, illetve környezet kellően megismerhető és meg
érthető legyen.

2. A geológia jelentősége a hulladék elhelyezésében

A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgá
ló tárolók hosszú távú viselkedését a biztonsági gátak hatá
rozzák meg. A mérnöki és a geológiai gátak különböző 
mértékben járulhatnak a megfelelő szintű biztonság szava
tolásához. Egy jól megtervezett rendszer kellő biztonsági 
tartalékot biztosít a gátak kellő alkalmazásával. Geológiai 
gátak nélkül a biztonság csak hosszú idejű intézményes 
ellenőrzéssel garantálható (Franciaországban pl. a monito
rozás 300 évig tart a kis aktivitású radioaktív hulladé
kokra).

Fontos továbbá megjegyezni, hogy a gátak élettartama 
meghatározó. A nagyon hosszú bomlási idővel jellemezhe
tő nagy aktivitású (HLW), és bizonyos közepes aktivitású 
(ILW) hulladékok esetében a geológiai gátak azok, melyek
re a legtöbb adat és megfigyelés áll rendelkezésre kellően 
hosszú időtávra vonatkozóan. Ez nem jelenti azt, hogy 
rendkívül pontos és részletes geológiai adatokra van szük
ség. Rövidebb időszakra — pl. néhány száz évre — a geoló
giai közeg elsősorban olyan alkalmas környezetet teremt, 
mely biztosítja a mérnöki gátak hatékony működését (pl. 
erózióvédelem, korlátozott vízáramlás stb.). Ennek megfe
lelően a geológiai jellemzésnek csak arra az időszakra kell 
kiterjednie, ameddig az a tároló becsült viselkedésére ha
tással van.

A geológiai információ bemenetként szolgál a tároló lé
tesítmény tervezéséhez. A mérnökök megtervezik és megé
pítik a tárolót, míg a biztonsági elemzéssel foglalkozó szak
emberek annak időbeli viselkedését vizsgálják. A mérnök 
feladata, hogy specifikálja, milyen geológiai, kőzetmecha
nikai és hidrogeológiai információra van szüksége. A geo
lógia további szerepe a tároló tervezése kapcsán közvetle
nül a biztonsági kérdésekkel van összefüggésben. A bizton
sággal kapcsolatos folyamatok, illetve a jellemzésükhöz 
rendelhető geológiai bemeneti adatok a következők szerint 
foglalhatók össze:
— a mérnöki tároló rendszer fizikai védelme természeti 

(pl. erózió, tektonikus mozgások stb.) és emberi hatá
sokkal szemben;

— a radionuklidok kibocsátásának korlátozása a tároló 
konténerből (talajvíz áramlás, vízkémia stb.);

— a radionuklidok visszatartása a tároló közeli kőzet



tömegben, mely utóbbi a tárolón belüli térrészből jelle
mezhető (törészóna, geokémia, vízkémia stb.);

— a radionuklidok visszatartása a tároló távolabbi kőzet- 
tömegében, mely a felszínről jellemezhető;

— hígulás a rétegvizekben (regionális talajvízmozgás, a 
vízadó rétegek hidraulikai rendszere stb.).
A fentiekből nyilvánvaló, hogy minden, a hulladéktáro

lóra vonatkozó megvalósítási tervnek tartalmaznia kell a 
geológiai vizsgálatok koncepcióját, továbbá, hogy a hidro
geológiai jellemzés alapvető fontosságú. A tároló tervezé
sének folyamatában egyre növekvő hangsúlyt helyeznek a 
lehetséges telephelyek hidrogeológiai jellemzőinek megha
tározására. A hidrogeológia fontossága abban áll, hogy a 
tároló rendszer működését alapvetően meghatározzák a 
vízfolyások. Kis áteresztő-képességű geológiai közeg kivá
lasztásához szintén alapos és kiterjedt hidrogeológiai vizs
gálatok szükségesek. Jelentős elméleti és gyakorlati erőfe
szítések kellenek a vízáramlási rendszerek finom részletei
nek jellemzésére, mely kritikus lehet a talajvízben oldott 
radionuklidok transzport viselkedésének meghatározásához.

A geológiai adatok követelményeire vonatkozó döntés 
során — a helyi mérési eredmények fényében módosított 
geológiai modellen nyugvó — közvetlen interaktív hidro
geológiai modellezés szükséges.

Egy adott telephely adott befogadó kőzetének geológiai 
és hidrogeológiai modelljei számos bemeneti adatot igé
nyelnek. Ismerni kell a tényleges viszonyokat, valamint a 
tároló építése és működése okozta esetleges változásokat. 
A kulcsparamétereket az adott területen elvégzett mérések
kel kell meghatározni, bár a megfelelő adatmenynyiség, 
pontosság és reprezentativitás szintjének meghatározása 
rendszerint problémát jelent.

A fontos paraméterek alapadatokból történő számítá
sok útján is előállíthatok (pl. a hidraulikus vezetőképesség 
a korábban mért nyomásviszonyok alapján stb.). Ezekben 
az esetekben a fő problémát az alkalmazott koncepcionális 
és számítási modell igazolása (valódisága) jelenti. Végeze
tül pedig, néhány adat sokszor az értékelést végző szakem
berek véleményétől függ, ami eltérő értelmezések lehetősé
gét teremti meg. Bár számos módszert dolgoztak már ki az 
ilyen jellegű értelmezési problémák kezelésére, a műszaki 
szakembereket, a biztonsági hatóság képviselőit és a lakos
ságot sok esetben nem könnyű meggyőzni.

3. Telephely-kiválasztási, -vizsgálati és -értékelési stratégiák

A telephely alkalmasságának becslésében mutatkozó 
bizonytalanságok a bemenő adatok bizonytalanságát tükrö
zik. Ez a bizonytalanság a geológiai adatokból ered, mivel 
mind térbeli, mind időbeli extrapolációt kell alkalmazni.

Rendszerint a terület-kiválasztáshoz több fázisú straté
giát dolgoznak ki. Az első fázis viszonylag kisebb mennyi
ségű terepi munkával jár, a fő kérdés a további vizsgálati 
lépések jellemzése, meghatározása és a terület végső meg
ítélését befolyásoló, az eljárásból visszamaradó bizonyta
lanságok becslése. A második fázisban, amikor a létesít
mény helyét igyekeznek meghatározni, lehetővé válik a 
megbízhatóbb biztonsági elemzés és annak igazolása.

A terület megfelelő voltának következetes bizonyítása 
sokkal intenzívebb kutatással jár. A harmadik fázis, amely 
a teljes jellemzést, minősítést tartalmazza, idő- és költség- 
igényes. Az öszszes megelőző munkának arra kell irányul
nia, hogy ezen utolsó szakasz meghiúsulását, annak végig
vonuló kockázatát lecsökkentse. Mindazonáltal azt is látni

kell, hogy még az utolsó fázisban is felmerülhet olyan föld
tani eredmény, amelynek alapján a vizsgált területet el kell 
vetni.

Az olyan terület-kiválasztó program kecsegtet a legtöbb 
reménnyel, amelyik széles alapokon közelíti meg a problé
mát, és fokozatosan szűkül a jól dokumentált tudományos 
vizsgálatok nyomán. A vizsgálatban résztvevő szakember- 
gárda széleskörű gyakorlatra és tudományos ismeretanyag
ra tesz szert, amely felmérhetetlen értéket jelent a végső 
soron meghozott kiválasztás megindoklásakor.

A műszaki lehetőségek skáláján az egyes lehetőségek 
erős és gyenge pontjainak vizsgálatára fordított erőfeszíté
sek növelik a bizalmat a tekintetben, hogy a véglegesen ki
választott koncepció tanulmányozása a lehető legmesz- 
szebbmenőkig teljes lesz. Ebből a szempontból nagyon 
fontos, hogy a folyamat megfelelő dokumentációját időben 
készítsük el. Természetesen időnként nagyon nehéz a rész
ben emberi megítélésen alapuló döntéseket dokumentálni, 
amelyek minden esetben ellenvetést vagy vitát válthatnak 
ki. A nagyon sokoldalú megközelítés alkalmazásakor fel
merülő egyik fő probléma az, hogy a műszaki feladatok el
végzésével szemben támasztott igények, a hozzátartozó in
tenzív, a széles társadalom informálására fordított munká
val együtt rendkívüli módon költségessé teszik az eljárást.

A több oldalú megközelítési mód legkárosabb lehetsé
ges hatása azonban, hogy a kívülálló úgy látja, hogy a leg
jobb vagy a legbiztosabb lehetőségre irányul a kutatás. Ter
mészetesen olyan lehetőségeket kell keresni, amelyek mű
szakilag nem rosszabbak más választható koncepciókhoz 
képest, de a kiválasztási eljárás szükségszerűen nem teljes, 
mivel nem lehet minden elképzelhető lehetőséget megvizs
gálni, és az emberi ítélőképességet olyan jelentős összete-. 
vőként alkalmazni, melynek segítségével megtámadhatat- 
lan bizonyíték mutatható be, hogy a legjobb lehetőséget vá
lasztották ki.

4. Hulladéktároló telepítése

A terület-kiválasztás legfőbb célja, hogy olyan területet 
jelöljenek ki, amely a hozzá tartozó tervekkel és műszaki 
gátakkal együtt az országos szabályalkotó testületek által 
felállított sugárvédelmi követelményeknek megfelel.

Az országos nukleáris programból eredő hulladékok 
igényeihez legjobban illeszkedő hulladéktároló rendszer 
kidolgozásában — amely egyidejűleg eleget tesz a különbö
ző nemzeti és nemzetközi irányelvekben lefektetett bizton
sági és környezetvédelmi követelményeknek — a létesítmé
nyek helyének kiválasztása igen fontos lépés.

A megfelelő területet például oly módon meg lehet ha
tározni, hogy a szóba jöhető területek választékából indul
nak ki, és azt szűkítik, vagy egy vagy több kijelölt lehetsé
ges területet tárgyilagosan kiértékelnek. Egyik módszernél 
sem lényeges, hogy a lehető legjobb területet jelöljék ki, 
hanem a tároló rendszer egészéről — természetes és mű
szaki gátakkal -  kell bebizonyítani, hogy megfelel a bizton
sági és környezetvédelmi követelményeknek. A biztonsági 
szint becslésének megközelítési módja minden esetben 
hasonló, tekintet nélkül arra, hogy milyen módszerrel hatá
rozták meg a tároló helyszínét. Az általánosan elfogadott, 
hogy a radionuklidok az emberhez igen sok mechanizmu
son keresztül juthatnak el — közvetve vagy közvetlenül — 
különböző terhelési útvonalakon. A geológiai tároló mind 
a földtani, mind a műszaki határokat számításba veszi a 
nuklidok kiszabadulása elleni védelem kialakításához. Ez a



kiszabadulás történhet fokozatosan, illetve a tárolót kis 
valószínűséggel érő hatások nyomán. Az igen hosszú idő
tartam  miatt nem lenne ésszerű az aktív megfigyelésre, 
felügyeletre vagy más intézményesített szabályozásra vagy 
korrekciós tevékenységre hagyatkozni a geológiai tároló 
hosszú távú biztonságának megalapozásakor.

A terület-kiválasztási folyamat alapvető célja a meg
felelő hely kiválasztása, és annak bizonyítása, hogy a tároló 
kialakításával, illetve a hulladék csomagolásával együtt a 
tároló megfelelően elszigeteli a radionuklidokat a környe
zettől a kívánt időtartamon keresztül. Magának a terület
nek a tulajdonságai természetes gátat kell, hogy képezze
nek, amely segít megvédeni az embereket és a környezetet 
a radioaktív hatásoktól, a szabályalkotó testületek által 
megszabott elfogadhatósági szinten. Általánosan elfoga
dott, hogy egy adott terület megfelelő volta nem egyedül a 
földtani jellemzőktől függ; a műszaki intézkedések szintén 
hatással vannak az általános biztonságra. Annak érdeké
ben, hogy a lehetséges kibocsátásokat elfogadható határo
kon belül tartsák, az elhelyező rendszert úgy kell kidolgoz
ni, hogy maga a kialakítás és a tároló műszaki megoldása 
illeszkedjék a terület jellemzőihez, valamint a környező 
földtani közeghez.

Már a terület-kiválasztás indításakor meg kell fontolni, 
hogy milyen megközelítésmódot és annak milyen változa
tait célszerű választani. Ha nincsenek eleve korlátozó té
nyezők, akkor módszeres megközelítési módot lehet követ
ni, amikor is nagyobb halmazból szűkítik le a speciális 
területekre a választékot, és ezeket a területeket jellemezik, 
illetve igazolják. Az is megtörténhet, hogy már induláskor 
rendelkezésre áll a terület-kiválasztás egy adott lehetősége. 
Speciális területeket akár a helyi, akár az országos hatósá
gok kijelölhetnek, illetve megfontolás tárgyává tehetik. Az 
is előfordulhat, hogy csak köztulajdonban lévő területek 
kerülhetnek szóba. A meglévő nukleáris létesítmények te
lephelyei vagy a hozzájuk kapcsolódó területek különösen 
megfontolásra érdemesek, számos lehetséges előnyük mi
att, mint pl. a közelségük, amely a hulladékszállítási igény 
csökkentésében játszik szerepet. Ezen túlmenően verse
nyeztetni lehet közösségek vagy földtulajdonosok önként 
javasolt területeit is. A cél egyik módszernél vagy módszer
kombinációnál sem „a legjobb” terület kiválasztása, hanem 
olyan tároló rendszer kialakítása, amely meggyőzően de
monstrálja, hogy megfelel a biztonsági és környezeti köve
telményeknek.

Bármilyen elhelyezési koncepciót is választanak, a 
terület-kiválasztás első lépése rendszerint az ország na
gyobb területeinek szűrővizsgálata, vagy egy megfelelő tí
pusú és kielégítő méretű befogadó kőzet, vagy pedig megfe
lelő hidrogeológiai környezet felkutatása, amely utóbbit a 
kiválasztott kőzetformációk megléte, és különösen meg
felelő szerkezete és topográfiai helyzete jellemez. A terület
kiválasztás ezen szakaszában, mielőtt még kellő földtani 
információ állna rendelkezésre, a tároló tervezése és visel
kedésének becslése csak előzetesen, koncepció szinten le
hetséges a megvizsgálandó formációk és környezeti ténye
zők változatossága és sokasága miatt. Mégis, az ilyen típu
sú vizsgálatok előzetes jelzést adhatnak a viszonylagos üze
meltetési biztonságról, a megvalósíthatóságról, a költségek
ről és természetesen a hosszú távú radiológiai biztonság
ról. Ez az információ már lehetővé teszi, hogy bizonyos le
hetőségeket kizárjanak, vagy elvessenek. Ez az „elnagyolt” 
vizsgálati szint is segíthet bebizonyítani, hogy nem szabad 
figyelmen kivül hagyni egyetlen olyan lehetőséget sem, 
amelyik nyilvánvaló előnyöket kínál.

. A terület-kiválasztás következő fázisa olyan területek 
keresése lehet — a kiválasztott földtani környezet által meg
határozott területeken belül — , amelyek a legkülönbözőbb 
műszaki és nem műszaki szempontból nyilvánvalóan meg
felelnek. Ezek között rendszerint nem utolsó szempont a 
terület rendelkezésre állása és megközelíthető volta. E két 
utolsó tényezőt jelentős mértékben az országos vagy regio
nális földtulajdonlási mód határozza meg. A rendelkezésre 
álló telephelyek száma — melyek alkalmasnak tűnnek a 
méret, a megközelíthetőség, a népsűrűség szempontjából, 
továbbá ahol nincsenek értékes természeti források (ásvá
nyi lelőhelyek, szénhidrogén mezők, geotermikus energia), 
és amelyek jól jellemezhetők — gyorsan leszűkülhet néhány 
tízre. Általában előnyben részesülnek azok a területek ahol 
a földtani környezet homogén, mivel az ilyen területeken 
az előforduló folyamatok modellezése könnyebb.

Ha egyszer kezelhető számú területet sikerült további 
vizsgálat céljára meghatározni, szükség van egy olyan mec
hanizmusra, amellyel ezt a számot csökkenteni lehet né
hány vagy egyetlen preferált területre. Néhány országban 
(pl.: USA és Nagy-Britannia) a több komponenses döntés
elemzés technikáját alkalmazták azért, hogy a kiválasztási 
folyamatban vizsgálandó bonyolult és nagy számú tényezőt 
kezelni tudják. Ez a megközelítésmód az egyes tényezőket 
más-más súllyal szerepelteti az összehasonlítás során. Az 
ilyen típusú elemzéseknél az inputok között szerepel szak
értői vélemény és az előzetes teljesítménybecslés is, amely 
a mennyiségileg tudja jellemezni az általános területekre 
vonatkozó tényezőket. Ilyenek a hosszú távú sugárvédelmi 
biztonság, az üzemviteli biztonság, a megvalósíthatóság, a 
megépítés és az üzemeltetés, a hulladékszállítás könnyű 
vagy nehéz megoldhatósága, a nem sugárvédelmi környe
zeti hatások és a költségek.

5. Telephely-kiválasztás

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) ajánlá
sai szerint a radioaktiv hulladékok tárolására szolgáló léte
sítmény telephely-kiválasztása az alábbi négy szakaszra 
bontható:
ajkoncepció kialakítás és tervezés, 
bjterületvizsgálat, 
cjtelephelyjellemzés, 
djtelephely-igazólás.

Az egyik fázisból a másikba történő továbblépés rész
ben önkényes, mivel a telephely-kiválasztási szakaszok át
fedik egymást és bizonyos munkák elvégzése egy korábbi 
szakaszban is megtörténhet.

Az egyes fázisokban elvégzett feladatcsomag alapvető 
célja alkalmas területek, illetve telephelyek azonosítása. A 
telephelykijelölés előrehaladtával az adatok mennyisége és 
pontossága rendszerint jelentősen nő. Az eljárás során 
több szakterület vizsgálati eredményeit kell a folyamat egé
szébe integrálni. Ezek közé tartozik számos természet- 
tudományi, földtudományi, mérnöki, biztonságelemzési, 
sugár-egészségügyi és társadalomtudományi szakág. A 
telephely-kiválasztási eljárás elméleti, laboratóriumi és 
területi munkálatokból áll, melyeket szakaszokra bontva, 
ugyanakkor egymással szoros összefüggésben hajtanak 
végre. A folyamat a tároló létesítmény szükségességének 
megalapozásával kezdődik, és olyan telephely vagy telep
helyek kiválasztásával zárul, melyekről bebizonyosodott a 
részletes vizsgálatok során, hogy megfelelnek minden biz
tonsági és egyéb követelményeknek.



5.1. Koncepció-kialakítás és tervezés

Ezen fázis során a telephely-kiválasztás szempontjából 
fontos tényezőket, a lehetséges földtani képződményeket 
és a lehetséges területeket azonosítják, továbbá meghatá
rozzák a vizsgálat irányait (célkitűzéseit) és magát a vizsgá
lati programot.

A területvizsgálati szakaszban egy nagyobb térséget ta
nulmányoznak egy vagy több, perspektivikus telephely azo
nosítása céljából. Ezek közül azután a telephelyjellemzés 
során választják ki az ígéretes telephelyet vagy telephelye
ket. Végezetül pedig a telephely-igazolási szakaszban ezen 
preferált telephelyeket kell olyan részletességgel megkutat
ni, ami alapján eldönthető, hogy elfogadható-e a telephely 
biztonsági szempontokat figyelembe véve.

A telephelykeresés minden egyes fázisában elemezni és 
értékelni kell — a nemzeti stratégia figyelembevételével — 
számos társadalmi, ökológiai és jogszabályi kérdést is. A 
folyamat döntő pontjainál a meghozott döntésekről az ille
tékes hatóságokat informálni kell.

5.2. Területvizsgálati szakasz

A  területvizsgálati szakasz célja, hogy — miután a 
telephely-kiválasztás szempontjából fontos tényezőket és 
kritériumokat tisztázták — olyan területrészeket azonosítsa
nak, melyeken belül találhatók lesznek alkalmas telephe
lyek. A kijelölt régió lépcsőzetes szűrésével lehet eljutni al
kalmasnak tűnő kisebb térrészek azonosításához. Ameny- 
nyiben már sikerült kisebb perspektivikus területeket kije
lölni, akkor ebben a fázisban — a regionális vizsgálat meg
kívánta méretarányban — elkezdődhet a szükséges adat
gyűjtés.

A területvizsgálati szakasz általában két részből áll:
a) regionális térképészeti fázis az előzetesen alkalmasnak 

tűnő telephelyek azonosítására,
b )  a perspektivikus telephelyek szűrése („screening’) a to

vábbi értékelés céljaira.
A többlépcsős szűrési eljárás jellemzően az érdeklődés

re számot tartó régió meghatározásával kezdődik. Ilyen le
het például az ország egész területe, természetes vagy poli
tikai határokkal definiált területrész, vagy pedig az ország 
jelentős hulladéktermelői közelében lévő terület. A regio
nális térképészeti fázis során használandó tényezőket an
nak figyelembe vételével kell kiválasztani, hogy milyen tá
roló létesítményről van szó, és úgy kell azt megtenni, hogy 
könnyen alkalmazhatók legyenek a rendelkezésre álló ada
tok és az alapvető irányelvek. A már ebben a fázisban is ér
vényesíthető hatósági követelményekre is tekintettel kell 
lenni. Ez az elemzés többnyire a rendelkezésre álló infor
mációra (pl. korábbi geológiai vagy földrengési adatokra 
stb.) támaszkodik. A gyakorlatban a regionális térképezési 
fázis során olyan nagy térrészeket fognak át, melyek ked
vező geológiai, hidrogeológiai és földrajzi jellemzőkkel 
bírnak. Ezen régión belül a további vizsgálatok egyre 
kisebb, ugyanakkor egyre inkább perspektivikus területek 
kijelölését célozzák.

A következő fázisban a perspektivikus területeken belül 
azonosítanak lehetséges telephelyeket, melyek kiszűrése 
során további olyan tényezőket és kritériumokat is figye
lembe vesznek, melyeket a regionális térképezési fázisban 
még nem tartottak szem előtt. Néhány lehetséges telephely 
esetleg már az egészen korai fázisban is azonosítható, 
olyan tulajdonságok alapján, melyekre vonatkozóan kellő 
információ könnyen rendelkezésre áll. A regionális ana

lízis, majd pedig az azt követő, lehetséges telephelyek kije
lölését célzó szűrés során számos törvényt és hatósági elő
írást kell figyelembe venni (pl. fontos talajvízkészletek, 
nemzeti parkok, történelmi emlékhelyek stb. védelmét). 
Ezek többnyire jól definiált követelmények, ezért különö
sebb hatósági döntésre vagy állásfoglalásra nincs szükség.

5.3. Telephelyjellemzés

A  területjellemzés során begyűjtendő információ a 
tároló tervezési folyamatától és az engedélyezéshez szüksé
ges teljesítmény becsléstől függ. A visszamaradó vizsgála
tok terjedelme a terület-kiválasztás idején elért kutatás 
mélységétől függ. Ha — amint azt a megelőző szakaszra ja
vasoltuk — a terület-kiválasztási döntés már meglévő ada
tok alapján történt, kiterjedt területjellemzési vizsgálatot 
kell végrehajtani. Más esetekben a vizsgálat már a terület
kiválasztás során is igen részletes lehet, akár kutatóvágatok 
kihajtásával, tehát csak igen speciális kérdésekre keres 
választ, pl. a hidrogeológiai feltételekre és a terület alatti 
rétegsorra.

Tekintet nélkül arra, hogy milyen megközelítési módot 
alkalmaztunk a terület kiválasztásakor, nagyon lényeges, 
hogy legalább egyetlen területre elvégezzük a teljes jellem
zést. A területvizsgálat fázisokra való felosztása lehetővé 
teszi a földtani környezet folyamatos megismerését. Ezén a 
módon az adatokat időszakonként kiértékelhetjük, hogy 
megtudjuk: alkalmas maradt-e a terület (mint egy lehetsé
ges tároló) a vizsgálatok folytatására. A teljesítménybecs
léssel végzett iterációs kiértékelés abból a szempontból is 
fontos, hogy módosítsuk vagy áttervezzük a területvizsgála
tot, és ezzel a lehető legjobban feleljünk meg a területjel
lemzés követelményeinek. Általában a vizsgálatok párhuza
mosan mennek a tervezéssel és az iteratív teljesítmény
becsléssel. Amint a terület vizsgálata előrehalad, a külszíni 
teszteléstől és a távérzékeléstől a kutatólétesítményekben 
végzett „in situ” tesztek felé haladunk (kutatóárkok, -aknák 
vagy -vágatok). Amint kellő mennyiségű információ áll ren
delkezésre, a tároló tervei egyre jobban tartalmazni fogják 
a terület földtani és hidrogeológiai viszonyaira vonatkozó 
adatokat.

Ebben a fázisban egy vagy több lehetséges telephelyet 
vizsgálnak, azt demonstrálandó, hogy — számos tényező, 
de különösen a biztonság szempontjából — azok elfogadha
tók-e. Ekkor olyan mennyiségű információ begyűjtésére 
van szükség, mely alapján egy előzetes, a telephelyre vonat
kozó terv elkészíthető. A telephelyjellemzés során olyan, a 
telephelyre specifikus információra van szükség, mely 
segítségével meghatározhatók a tároló létesítmény helyéül 
szolgáló terület jellemzői és a paraméterek tartományai. 
Ehhez olyan volumenű vizsgálatokat kell végezni, hogy 
hitelt érdemlően tudjuk feltárni az adott területre vonatko
zó tényleges geológiai, hidrogeológiai és környezeti állapo
tot. Ide tartoznak a helyszínen végzett felszíni illetve fel
szín alatti geológiai vizsgálatok, melyeket laboratóriumi 
elemzések tesznek teljessé. További, a telephely jellemzése 
szempontjából fontos adatokra — mint pl. szállítási útvo
nal; demográfia, egyéb társadalmi szempontok — is szük
ség lehet. Ezen fázis eredményeként egy vagy több, a továb
bi vizsgálatok elvégzésére javasolható telephelyet lehet ki
jelölni.

A további vizsgálatokba bevonandó telephely lehetsé
ges alkalmasságát előzetes biztonsági elemzés segítségével 
kell bizonyítani, melynek fel kell használnia a telephelyjel
lemzés eredményeit. Amennyiben több telephely is adódik,



akkorszükségessé válhat egy összehasonlító elemzés elvég
zése, melynek során azt kell értékelni, hogy az egyes terüle
tek mennyire felelnek meg valamennyi biztonsági követel
ménynek, illetve hogy a tároló létesítmény megvalósítása 
mely esetben teljesíthető könnyebben.

Ezen telephely-jellemzési fázis eredményeként preferált 
telephelyek adódnak. Rendszerint ekkor készül el a teljes 
folyamat ismertetése, valamennyi adat és vizsgálati ered
mény összefoglalásával, beleértve az előzetes biztonsági 
elemzés megállapításait is.

A telephely végső kiválasztása során valószínűleg társa
dalmi, környezeti és politikai megfontolásokat is mérlegel
ni kell. Ugyancsak feltételezhető, hogy a szabályozó ható
ság, átvizsgálva az eredményeket, eldönti, hogy a preferált 
területek alkalmasak lehetnek-e tároló megépítésére, és 
hogy a telephely-igazolási vizsgálatok megalapozhatják-e 
az engedélyezési eljárást.

5.4. Telephely-igazolás

A telephely-igazolás során részletes vizsgálatokat foly
tatnak le a preferált (perspektivikus) telephelyen (telephe
lyeken) a következő célból:
— megerősíteni, illetve igazolni a perspektivikus 

telephely(ek) kiválasztását;
— további telephely-specifikus információt biztosítani a 

részletes tervezéshez, a biztonsági elemzéshez, a kör
nyezeti hatástanulmányhoz és az engedélyezéshez.
A telephely-igazolási fázis a tároló megépítését megelő

zően szükséges részletes vizsgálatokat és tanulmányokat 
foglalja magában. A telephely(ek)re, illetve a környezetre 
vonatkozó részletes információ a további helyszíni és labo

ratóriumi vizsgálatokon keresztül nyerhető. Ezen vizsgála
tok során kell elvégezni a radionuklid-transzport modelle
zését, most már a telephelyspecifikus adatok alapján. A 
kapott eredmények segítségével lehet meghatározni a telep
helyre vonatkozó részletes mérnöki jellemzőket és elvégez
ni a költségelemzéseket. Rendszerint ugyancsak ebben a fá
zisban kell elkészíteni az illetékes nemzeti hatóságok által 
megkövetelt környezeti elemzést is. A vonatkozó törvé
nyektől függően ez a környezeti hatásvizsgálat igen átfogó 
lehet, melyben részletesen elemzik az adott telephelyen é- 
pítendő hulladéktároló helyi és regionális hatásait. Vala
mennyi mértékadó kritériummal történő gondos össze
hasonlítás alapján jelenthető a tároló rendszerről, hogy az 
elvárásoknak megfelelően fog működni. A telephely alkal
masságának megerősítését követően nyújtható be a ható
ságnak javaslat a tároló megépítésére. Ez tartalmazza azt a 
biztonsági elemzést, melyet a telephelyi vizsgálatok ered
ményei alapján végeztek el. A telephely-igazolási vizsgála
tok, illetve valamennyi információ áttanulmányozását kö
vetően a hatóság dönt a telephely alkalmasságáról.

Amennyiben valamennyi követelménynek eleget tesz a 
benyújtott anyag, akkor tároló építésének megkezdését en
gedélyező dokumentum (engedély, építési hozzájárulás 
stb.) kiadható.

A tároló telephelyének kijelölését követően még tovább 
folytatódhat a telephely-igazolási szakasz a tároló tervezé
se, építése, lezárása, sőt még későbbi felügyelete során is, 
mivel az új információ birtokában a korábbi biztonsági 
elemzések pontosíthatók. Ezen „kiegészítő” vizsgálatok 
akár részletesebbek is lehetnek, mint amelyeket a telep
helyjellemzés során végeztek, és a tároló élettartamának 
késői szakaszáig is folytatódhatnak.


