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Az atomerőművi kis és közepes radioaktivitású hulladékok végleges elhelyezését célzó földtani kutatás nyomán 1997-ben a Tolna 
megyei Bátaapáti község területén lévő Üveghuta közelében jelöltünk ki telephelyet, korakarbon korú gránitban, felszín alatti elhelyezés
re számítva. Az üveghutai telephelyen 1997-1999 folyamán 6 db 300-500 m-es fúrást mélyítettünk. A fúrások korszerű, sokoldalú földta
ni és geofizikai tanulmányozása nyomán alakítottunk ki képet a telephelyről.

A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott elvek szerint az üveghutai telephely földtanilag alkalmasnak minősíthető radioaktív hulladé
kok elhelyezésére, ami azt jelenti, hogy célszerű azt a részletesebb kutatást lefolytatni, amely a létesítmény engedélyeztetéséhez szüksé
ges. A nemzetközihez képest sokkal részletesebb hazai szabályozás alkalmassági követelményeit az üveghutai telephely minőségi 
értelemben teljesíti, egyes követelmények mennyiségi teljesülésének igazolása még hátravan. Az alkalmasság végleges igazolása vagy 
cáfolása mindkét esetben biztonsági értékelés feladata. Az 1999. évi előzetes biztonsági értékelés nem támasztott semmiféle kételyt az 
alkalmasságot illetően.

Az üveghutai telephely kutatásának talán legfontosabb tapasztalata, hogy a töréses szerkezet és a vízföldtani kép közötti kapcsolat 
nem egyértelmű. A legnagyobb töréses övék vízvezető képessége agyagásványos bontás és kitöltés miatt meglepően alacsony, átlagosan 
5,8xl0‘9 m/s, ami mindössze egy nagyságrenddel haladja meg az alapgránitra jellemző értéket. A legnagyobb vízbeáramlást nagyságren
dileg jelentéktelen repedésből kaptuk, a nagyobb töréses övék vízhozama nem különbözött a jóval kisebb törésekétől.

Az üveghutai telephely továbbkutatásának kell választ adnia arra a kérdésre, hogy konkrétan milyen térképi és szelvénybeli határok
kal körülvett kőzettömbön belül célszerű a létesítményt elhelyezni. A továbbkutatás fő eszköze mindaddig csak mélyfúrás lehet, amíg a 
felszín alatti vizek áramlási rendszerét kellő részletességgel meg nem ismerjük. Az alternatívaként felmerülő vágatok ugyanis óhatatlanul 
megbontanák mind a hidrodinamikai, mind a hidrogeokémiai állapotot, lehetetlenné téve a telephely vízföldtani értékelését, amely a biz
tonsági elemzés alapja.

1. Bevezetés

Az atomerőművi kis és közepes radioaktivitású hul
ladékok végleges elhelyezésére 1992-ben indított Nemzeti 
Projekt keretében a Magyar Állami Földtani Intézet 
(MÁFI) 1993 óta a földtani kutatás irányítója. Országos, 
majd regionális szakirodalmi vizsgálat nyomán — lakossági 
vélemények figyelembevételével — három körzetben folytat
tunk le terepi vizsgálatokat, amelyek eredményeképpen
1996-ra a Tolna megyei Bátaapáti község terülétén lévő 
Üveghuta környéke (/. ábra) bizonyult a legkedvezőbbnek. 
Ezt a körzetet, ahol a Mórágyi-rög korakarbon korú gránit
jában felszín alatti elhelyezéssel számoltunk, jelölte ki to- 
vábbkutatásra a Nemzeti Projekt Záródokumentuma (Burson- 
Marsteller... 1996). Minderről előző tanulmánykötetünk
ben (Bárdossy 1997) adtunk képet, itt az üveghutai körzet 
továbbkutatását ismertetjük.

A földtani kutatás — több mint 40 közreműködővel 
(1-2. táblázat) — eleinte a Paksi Atomerőmű (PA) Rt. és a 
MÁFI szerződései alapján folyt. 1998 közepén, az atome
nergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény végrehajtása nyo
mán a PA Rt. szerepét a radioaktív hulladékok elhelyezésé
ben, valamint a szerződések megkötésében és kivitelezésé

ben az újonnan létrehozott Radioaktív Hulladékokat Keze
lő Közhasznú társaság (RHK Kht.) vette át. A munkát ne
ves tudósokból álló Szakértői Bizottság (3. táblázat) kísérte 
figyelemmel, és az eredményeket az RHK Kht. részére 
rendszeresen véleményezte.

A Záródokumentummal (Burson-Marsteller... 1996) 
összhangban a kutatást három fázisban terveztük. Ezek kö
zül az első a telephely kijelölése, a második a telephely al
kalmassági vizsgálata, a harmadik a telephely és környezet 
értékelése lett volna, ezután következhetne az engedélyezte
tés. Ez a három fázis tartalmilag megfelelt a nemzetközi 
gyakorlatban szokásos három fázisnak (telephely-kijelölés, 
telephelyjellemzés és telephely-igazolás), amelyek közül a 
második fázis eredménye a földtani alkalmasság kimondása.

A 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet (földtani és bányá
szati követelmények a nukleáris létesítmények és a radioak
tív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítésé
hez és tervezéséhez) ezt a hármas fázisbeosztást nem isme
ri, a fázisok számát nem korlátozza, tartalmukat nem hatá
rozza meg. A fázisokkal szemben egyetlen követelményt 
támaszt, s ez az, hogy minden egyes fázist önálló kutatási 
terv alapján induljon, önálló jelentéssel záruljon, s mind
kettőre legyen hatósági engedély. Ugyanakkor a földtani



Közreműködők jegyzéke (laborok nélkül)
1. táblázat

Intézmény/cég Munkanem
Munkafázis Év

tervezés előállítás kivitelezés 1997 1998 1998

Magyar Állami Földtani Intézet MÁFI
földtan, tektonika, vízföld
tan, geokémia, irányítás X X + + +

Golder Associates (Magyarország) Kft. G A H
műszaki ellenőrzés, 
pakkeres kútvizsgálat X X + + +

TunGeo Bt. TunGeo terepi koordináció X + + +

Rotaqua Kft. Rotaqua mélyfúrás, sekélyfúrás X X + + +

Geoprosper Kutató és Fúró Kft. Geoprosper mélyfúrás, sekélyfúrás X X + + +

Waterplan
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Waterplan sekélyfúrás X +

Mól Rt.
Kutatási-művelési Mérnöki Iroda

Kummi biopolimer iszap X X + +

Klaus és Társa
Építőipari és Szolgáltató Kft.

Klaus útépítés mélyfúrásokhoz X + +

Golder Associates GmbH Celle G A G pakkeres kútvizsgálat X X + + +

Golder Associates (Nottingham) G A U K pakkeres kútvizsgálat X X + +

Geoinform
Mélyfúrási Információszolgáltató Kft.

Geoinform pakkeres kútvizsgálat X +

Aquifer Kft. Aquifer szivattyús kútvizsgálat X 4-

GWIS Környezetvédelmi 
és Vízminőségi Kft.

GWIS tríciumprofil a k n á b a n ............ '  X X + +

Bányászat és Környezete 
Mérnöki Iroda Kft.

BKMI hidrodinamikai modellezés X X + + +

F&G Mérnökiroda Bt. F&G magszkenner X X +

GISkard
Informatikai és Szolgáltató Kft. GISkard programok magszkennerhez X X + + +

G+CHip+95 Bt. G+CHip+95 fúrási adatbázis + + +
Sci-Com Kft. Sci-Com terepi készenlét fúrásoknál X + + +
Mérce Bt. Mérce terepi készenlét fúrásoknál + + +

Ötházhuta Bt. Ötházhuta fúrásdokumentálás + +

Timó Bt. Timó légifelvétel és kiértékelés +

Eötvös Loránd Geofizikai Intézet ELGI
szeizmikus, geoelektromos, 
gravitációs és földmágneses 
mérés

X X + + +

Elgoscar International 
Magyar-Amerikai Környezetvédlmi 
és Mérnökgeofizikai Kft.

Elgoscar
geoelektromos mérés,
mérnökgeofizikai
szondázás

X X + +

GEOPARD Geotechnikai, 
Környezetvédelmi, Kutató-fejlesztő 
és Szolgáltató Kft.

GEOPARD
szeizmikus mérés, 
mérnökgeofizikai 
szondázás

X X + +

Eötvös Loránd Geofizikai Intézet ELGI mélyfúrás-geofizikai 
és lyuktelevíziós mérés

X X + +

Geo-Log Kft. Geo-Log
mélyfúrás-geofizikai, 
lyuktelevíziós és áramlás
mérés

X X + +

Geo-Faber Műszaki Vállalkozó Rt. Geo-Faber terepi radiometria X X +

Szabó Zoltánná Kilényi Éva Szabóné mélyfúrás-geofizikai adatok 
klaszteranalízise

X +

MTA
Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

GGKI geodéziai monitoring X X + + +

Calamites
Kereskedelmi és Mérnöki Iroda

Calamites magraktár őrzése X + +

Völgység Népe Tsz. Völgység fúrómag-raktározás X + + +

Körmendi László Körmendi geodéziai bemérés X + +



Közreműködő laboratóriumok
2. táblázat

Laboratórium
Meghatározás Év

kőzetből vízből levegőből 1997 1998 1998
ELTE Ásványtani Tanszék ELTE ásványos összetétel + + +
ELTE Kőzettani-Geokémiai Tanszék ELTE kőzettani jellegek + + +

ELTE Kőzettani-Geokémiai Tanszék ELTE fluidzárvány-
homogenizáció

+ + +

KLTE Izotópalkalmazási Tanszék ELTE ionmegkötő képesség + +
BME Mérnökgeológiai Tanszék BME kőzetfizikai paraméterek + +

Magyar Állami Földtani Intézet MÁFI fökomponensek, röntgen, 
DTA

főkomponensek,
nyomelemek

+ + +

MTA Atommagkutató Intézet Atomki K/Ar kor, “0 , ,3C, MC, 34S 3H -3He, ,3C, l4C, l!N, 34S + + +

Vízgazdálkodási Tudományos Központ Rt. Vituki 3H + + +
MTA Geokémiai Kutatólaboratórium GKL 2H, “O + + +
ELTE Atomfizikai Tanszék ELTE Rn + + +
Országos Környezet-egészségügyi Intézet OKI Fi B n  \ -  AOC + +

Bálint Analitikai Kft. Bálint szerves
nyomkomponensek .

+ +

Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség KDKF szulfátredukáló
baktériumok + +

Rákkockázat Alacsony Radioaktív Dózisokban 
Alapítvány RÁD Rn + +

A Szakértői Bizottság tagjai
3. táblázat

N év T u d o m án y o s  fo k o za t P o z íc ió M u n k ah e ly

A lfö ld i L ász ló fö ld tu d o m á n y  d o k to ra ny. fő ig azg a tó (V ízg azd á lk o d ás i T u d o m án y o s  K u ta tó in té z e t)

B árd o ssy  G y ö rg y a k ad é m ik u s ny. főgeo lógus (M a g y a r A lu m ín iu m ip a r i T rö sz t)

D e tre k ő i Á kos a k ad é m ik u s re k to r B u d ap es ti M ű szak i és G a z d a sá g tu d o m á n y i E gye tem

F a lle r G u sz tá v m ű szak i tu d o m á n y  d o k to ra ny. fő ta n á c so s (Ip a r i  M in isz té r iu m )

K ovács F e re n c a k ad é m ik u s d é k á n M isko lc i E gye tem

M ü lle r Pál fö ld tu d o m á n y  k a n d id á tu sa ny. ig azg ató (E ö tv ö s  L o rá n d  G e o fiz ik a i In té z e t)

S c h w e itze r F e re n c fö ld ra jz tu d o m á n y  d o k to ra ig azg ató M T A  F ö ld ra jz tu d o m á n y i K u ta tó in té z e t

S zed erk én y i T ib o r fö ld tu d o m á n y  d o k to ra p ro fe s sz o r S zeged i T u d o m án y eg y e tem

S z tan y ik  B. L ász ló o rv o s tu d o m á n y  k a n d id á tu sa ny. fő igazga tó -főo rvos (O rsz á g o s  F J C  Sugár-egészségügy i és S ugárb io lóg ia i 
K u ta tó in té z e t)

T ó th  J ó z s e f fö ld ra jz tu d o m á n y  d o k to ra re k to r P écsi T ud o m án y eg y e tem

alkalmasság követelményeit a nemzetközi gyakorlathoz 
képest túlzó aprólékossággal fogalmazza meg (WATRP 
1999), s az alkalmasság kimondását a kutatás befejezésére 
rögzíti.

A rendelet akkor jelent meg, amikor az eredeti három 
fázis közül már a második kivitelezésén dolgoztunk, de 
nem tartalmazott semmiféle előírást a folyamatban lévő 
munkálatok kezelésére vonatkozóan. A szerződéses és a 
jogszabályi előírások egyeztetésével kapcsolatban egy sor 
probléma merült fel, amelyeket azonban 2000 elejére, úgy 
tűnik, sikerült megoldanunk. A hatósággal (Magyar 
Geológiai Szolgálat) egyeztetett megoldás lényege az, hogy 
a több szerződés alapján kivitelezett második fázis 
lezárására önálló kutatási terv készül, amelyet hatósági 
engedély alapján valósítunk meg, s az eredményről ugyan
csak engedélyezendő jelentés formájában számolunk be.

Ez a lezáró kutatás az eddigi adatok összefoglaló értéke
lését és kiegészítő kutatás lefolytatását jelenti, eredményei 
alapján születhet döntés a telephely továbbkutatásának cél
szerűségéről és tartalmáról.

Az üveghutai telephely kutatása tehát nem fejeződött 
be, sőt az eddigi adatok összesítése sincs lezárva. Ennek 
ellenére úgy gondoljuk, hogy az eredmények közzététele 
szükséges és időszerű. A telephelykutatás tudományos 
eredményeit a jelen kötet tanulmányai ismertetik. Az aláb
biakban a kutatás egészéről adunk átfogó képet. Először a 
telephely-kijelölési, utána a telephely-kutatási munkála
tokat, végül pedig a kialakult összképet vázoljuk, majd 
zárószót adunk.



2. Telephely-kijelölés

A telephely-kijelölés első lépése a kutatandó körzet 
pontosabb lehatárolása volt. A körzetet a projektirányítás 
jelölte ki (2. ábra) úgy, hogy az:

— teljes egészében Bátaapáti község határán belül essen,
— a községhatártól 500 m-nél távolabb legyen,
— a település körvonalától 1000 m-nél távolabb legyen.
E szempontokhoz hozzátettük a Mecsekalja-öv kizárá

sát 1 km-es védősávval.
Az előzetes műszaki koncepció (Calamites 1996) a tá

rolót vízszintes, egy szinten kihajtott, párhuzamos vágatok 
rendszereként javasolta. A telephely kijelöléséhez a tároló
tér burkolóidomát, egy 300x600 m-es téglalapot vettük ala
pul. A továbbiakra két lehetőséget láttunk:

1. A kizárások után fennmaradt területet egyenletesen 
megkutatjuk, s a kapott eredmények alapján jelölünk 
ki egy 300x600 m-es területet további kutatásra.

2. Előzetes hidrodinamikai modellezéssel tisztázzuk, 
milyen domborzati környezet a legkedvezőbb a telep
helynek, kijelöljük a 300x600 m-es téglalap, minden, 
ezt a követelményt kielégítő lehetséges helyzetét, s a ku
tatást az így kapott potenciális telephelyekre koncent
ráljuk. A telephely-kijelölés így választás lenne az elő
zetesen körvonalazott potenciális telephelyek közül.

Úgy gondoltuk, hogy a második megoldás jóval keve
sebb munkával és költséggel jár, ezért azt választottuk. Az 
előzetes hidrodinamikai modellezés rávilágított arra, hogy 
a legkedvezőbb körülmények nagyobb dombtetők alatt van
nak. A kizárások után fennmaradt területen öt olyan domb
tetőt találtunk, amelynek mérete elegendőnek látszott egy 
300x600 m-es telephely számára (2. ábra).

A körzet földtani és vízföldtani térképe már előzőleg 
elkészült (Chikán 1997, Bállá et al. 1997), a telephely
kijelöléssel egy időben a vízföldtani észlelések ismétlése és 
sűrítése folyt. Mindez jó alapot szolgáltatott a telephely
kijelölési munkálatok tervezéséhez és értelmezéséhez. A 
kutatás 1997 márciusában indult meg.

Az egész Mórágyi-rög területén gránit csak a völgytal
pakon és a mélyebb völgyek oldalában bukkan elő, a dom
bokon a gránitot pliocén-negyedidőszaki üledékek fedik, 
50-60 m-t is elérő vastagságban. Alapvetően fontos volt 
tudnunk, milyen vastag ez a fedő üledékösszlet, és kb. 
milyen felépítésű. Az öt potenciális telephely közül hármon 
fúrással tártuk fel a gránitot. Ezeken a fúrási adatok oldal
irányú kiterjesztésére, a másik két telephelyen a vastagság 
és felépítés meghatározására refrakciós szeizmikus és geo- 
elektromos méréseket végeztünk a telephelyi dombgerin
cek mentén. A fúrási rétegsorok párhuzamosítása és a geo
fizikai szelvények alapján kitűnt, hogy a gránit felszíne igen 
egyenletes, a fedő üledékösszlet rétegsora kitartó. A kapott 
adatokra támaszkodva új szemléletű aljzattérképet szer
kesztettünk. Ez világosan mutatja a lapos felszínbe vágó
dott meredek völgyeket. Kimutattuk, hogy a talajvízszint 
igen mélyen, 50-70 m-es mélységben, jobbára a gránit felső, 
mállott részén, vagyis a teljes üledéksor a háromfázisú, 
telítetlen övben van.

A felszín alatti vizek áramlási rendszerében a dombte
tők leszivárgási területet képeznek. A teljes áramlási rend
szer megismerésébe a megcsapolási övék, azaz a völgyek 
tanulmányozása is beletartozik. Ezért a potenciális telep
helyek közötti és melletti völgyekben geofizikai szelvénye
ket telepítettünk, s egyes pontokon sekélyfúrásokat mélyí
tettünk. A geofizikai mérések közül elvégeztük mindazo
kat, amelyeket a dombtetőkön, emellett egy sor egyéb mód
szert alkalmaztunk azzal a céllal, hogy esetleges vízfeláram- 
lási öveket mutassunk ki. Bár e szelvényekből meglehetősen 
heterogén felépítés rajzolódott ki, határozott vízfeláramlási 
öv nem körvonalazódott (Ráner et al. 1997).

Összesen 24 sekélyfúrást mélyítettünk, a dombtetőre 
telepített három mellett ötöt közülük lejtőn, átmeneti hely
zetben, a többit völgytalpon, ismert vagy feltételezett meg
csapolási pontokon. Négy helyen két-két fúrást (fúráspárt) 
— egy 50 és egy 14-20 m-est — telepítettünk, s ezekkel köz
vetlenül igazoltuk, hogy a völgytalpak alatt a vízáramlás 
felfelé irányul.

A kapott adatokat földtani és vízföldtani térmodellben 
összesítettük, s annak alapján háromdimenziós hidrodina
mikai modellezéssel imitáltuk a terület felszín alatti vizei
nek áramlási rendszerét. Külön-külön mind az öt poten
ciális telephelyre meghatároztuk az áramlási pályákat és a 
felszínre érési időket, s ennek alapján megállapítottuk, hogy 
az öt telephely közül a 4. és az 5. mutatkozik a legjobbnak. 
Továbbkutatásra a 4. számút javasoltuk, elsősorban abból a 
megfontolásból, hogy közelebb van a regionális áramlás
rendszer központjához (a talajvíztükör tetővidékéhez), így 
vízföldtani helyzete általában véve kedvezőbb, mint az 5. 
számúé. A hidrodinamikai modellezés nyomán a telephely 
körvonalát kissé elcsúsztattuk és elforgattuk, hogy a mo
dellezéssel kapott áramlási képben kedvezőbb helyre kerül
jön. A Szakértői Bizottság elfogadta ezt a javaslatot, s így a 
továbbkutatás a 4. sz. potenciális telephelyen kezdődött 
meg, 1997 augusztusában.

3. Telephely kutatás

A telephelykutatás három önálló szerződés alapján tör
tént. Az első — ugyanaz, amelynek alapján a telephelyet ki
jelöltük -  azt a feladatot fogalmazta meg, hogy négy mély
fúrással és az azok közvetlen környezetében lefolytatott je
lentős volumenű geofizikai méréssel teljesítsük a Záródo
kumentumban körvonalazott három szakasz közül a máso
dikat, és adjunk véleményt a telephely alkalmasságáról, 
hogy pozitív következtetés esetén megtervezhető legyen a 
harmadik, a kutatást lezáró fázis.

A másik két szerződés egy időközben megszületett 
PHARE-pályázat nyomán keletkezett. Az egyik szerződés a 
pályázat nyertese, egy belga-finn konzorcium (Belgatom- 
IVO, 1999-től Belgatom-Fortum) és a MÁFI között jött 
létre. Ennek lényege az volt, hogy az Európai Unió pénz
ügyi támogatást ad a telephelyi fúrások interferenciás kút- 
vizsgálatához, és műszaki-tudományos segítséget a telephe
lyi adatok és eredmények értelmezéséhez, valamint a továb



bi feladatok meghatározásához. A másik szerződést (köz- 
beszerzési pályázat nyomán) az RHK Kht. kötötte a MÁFI 
és a Golder Associates (Magyarország) Kft. konzorciumá
val két új fúrás lemélyitésére a telephelyen, ezek földtani, 
geofizikai, hidrodinamikai és hidrogeokémiai vizsgálatával, 
lényegileg a PHARE-szerződés kiegészítéseképpen, annak 
hazai támogatásaként.

Az alábbiakban a munkálatokat két csoportban ismer
tetjük: külön az első négy fúrást és a kapcsolódó munkákat 
(1997-1998) és külön a két újabb fúrást és az interferen
ciás kútvizsgálatot (1998-1999).

3.1. 1997-1998. évi munkálatok

A telephely kutatását első lépésben 4 db mélyfúrással 
terveztük. Kezdettől fogva tisztában voltunk azzal, hogy a 
gránittest alkalmasságát radioaktív hulladékok elhelyezése 
szempontjából elsősorban két fő tulajdonsága határozza 
meg: vízáramlási rendszere és mechanikai állékonysága, s 
hogy mindkettőt döntően a törések és különösen a töréses 
övék befolyásolják. Ezért igen fontosnak tartottuk, hogy a 
fúrásközi és fúráskörnyéki térségről is minél hitelesebb ké
pet alakítsunk ki, különös tekintettel töréses övék kimutatá
sára és helyzetük meghatározására, amelyet elsősorban 
lyukközi geofizikai mérésekkel kívántunk elérni.

E szempont maximális érvényesíthetőségét abban lát
tuk, hogy a négy fúrást egy olyan rombusz csúcsaira telepí
tettük, amelynek oldalai és rövid átlója egyaránt kb. 200 m 
(3. ábra), ami összesen öt fúráspárban teremtett lehetősé
get lyukközi geofizikai mérésre (a másik átló csaknem 350 
m-es hossza ehhez az előzetes becsléseink szerint már túl 
nagynak tűnt). A rombuszt a megkutatandó téglalapon be
lül úgy helyeztük el, hogy központjuk egybe essen, s a rom
busz rövid átlója a téglalap rövid oldalával legyen párhuza
mos. A rombusz É-i csúcsán lévő fúrás (Üh-2) mélységét 
500, a másik háromét (Üh-3, Üh-4, Üh-5) 300 m-ben ha
tároztuk meg. A lyukközi méréseket szeizmikus abszorpci
ós és sebességtomográf módszerrel terveztük, ezek mellett 
még lyuk-felszíni reflexiós szeizmikus méréseket is előirá
nyoztunk.

A téglalap oldalaival párhuzamosan, a fúrásokon át 
hosszanti és haránt irányú geofizikai szelvényeket tervez
tünk, amelyek mentén egyrészt — az előző fázis dombtetői 
szelvényeihez hasonlóan — refrakciós szeizmikus és geo- 
elektromos méréseket irányoztunk elő az üledékösszlet 
főbb egységeinek és a gránitfelszínnek a pontosabb követé
sére, másrészt refrakciós sebességtomográf és reflexiós 
szeizmikus méréseket a gránittest belső felépítésének tanul
mányozására. Ugyanebből a célból -  kihasználva, hogy a 
telephelyet dombtetőn jelöltük ki — a szomszédos völgyek 
és lejtők szintjén, kb. tszf. 205 m-en szeizmikus abszorp
ciós tomográf méréseket végeztünk a telephely vízszintes 
metszetének tanulmányozására. A sokféle szeizmikus mód
szer együttes alkalmazásának fő indoka az volt, hogy integ
rált értékelésükkel megbízhatóbb eredményre lehet jutni.

Tekintettel arra, hogy nem tudtuk, mennyire lesz ered
ményes a lyukközi és lyuk-felszíni, valamint a szelvény

menti refrakciós sebességtomográf és reflexiós mérés, 
ugyanakkor költségigénye igen nagy volt, mindezen mérése
ket két ütemben terveztük, azzal hogy az elsőben csak egy
két szelvényt mérünk, s a kapott eredmények alapján dön
tünk a további mérések célszerűségéről.

A felszíni reflexiós mérésekből kapott szelvény rajzola
ta — általános jellegében kissé torzulva ugyan, de -  gyakor
latilag a felszíni domborzatot ismétli. Mivel földtanilag el
képzelhetetlen, hogy egy mélyen erodált korakarbon korú 
intrúzió belső felépítése a rátelepülő 50-60 m vastag üle- 
dékösszleten keresztül befolyásolja a mai domborzatot, va
lószínűnek tartjuk, hogy a reflexiós rajzolat olyan dom
borzati hatást tartalmaz, amelyet a feldolgozás során nem 
sikerült eltávolítani. Más szóval ez a kép nem tükröz földta
ni realitást. A refrakciós sebességtomográf szelvény sem 
független a domborzattól, amellett feltűnő benne a sebes
ségeloszlás vízszintes sávozottsága, amely egy idős gránit
ban rendkívül valószínűtlen.

A vízszintes abszorpciós tomográf metszeten szűréssel 
láthatóvá tett lineamensek (Szűcs et al. 2000) egyrészt nin
csenek összhangban sem a törési síkoknak, sem a hidrodi
namikai kapcsolatok övének uralkodóan meredek dőlésé
vel, másrészt az észlelési rendszer különböző elemeit köve
tik, így földtani eredetük kétséges. Hasonló a helyzet a lyuk
közi abszorpciós tomográfiával is. A mérési elrendezéssel 
kapcsolatba hozható elemeken túl megmaradó lineamense- 
ket egyik esetben sem sikerült meggyőző kapcsolatba hozni 
más (földtani és geofizikai) információ alapján feltételezett 
töréses övékkel.

A lyukközi sebességtomográf szelvényeken olyán sebes
ségeloszlás jelent meg (Hermann et al. 2000), amely nagy 
vonalakban összhangban állt a kőzetek más forrásokból 
megismert mechanikai tulajdonságainak eloszlásával, azon
ban e képek alapján nem lehetett töréses öveket kimutatni. 
Nem mutattak ki töréses övként értelmezhető síkszerű 
szerkezeti elemet a lyuk-felszíni reflexiós szeizmikus méré
sek sem.

A szeizmikus mérések nyomán szerkesztett függőleges 
és vízszintes szelvények tehát nem adtak olyan képet, 
amely a telephely földtani felépítésének megértéséhez hoz
zájárult volna, a különböző szelvényeken felismerni vélt 
elemeket nem sikerült egyeztetni. A szeizmikus mérések 
szinte minden változatával kapcsolatban az vetődött fel, 
hogy az ábrázolt képeknek nem minden eleme a földtani 
felépítéssel, hanem közülük több vagy kevesebb a mérési 
elrendezéssel és/vagy a feldolgozási módszerrel áll kapcso
latban. Elsődleges kérdéssé vált tehát, milyen biztonsággal 
válogathatok le azok az elemek, amelyek a földtani felépí
tést tükrözik. Érdemi válasz hiányában arra a döntésre 
kényszerültünk, hogy további szeizmikus méréseket nem 
végzünk.

A telephelyről tehát gyakorlatilag csak a fúrások és a 
környezetben a telephely-kijelölés során végzett földtani, 
vízföldtani és geofizikai munkák alapján tudtunk képet 
alkotni. A fúrásokról részletes műszaki és földtani doku
mentáció készült, a fúrómagot szkenneltük és beható tek
tonikai vizsgálatnak vetettük alá. A fúrólyukakban komplex



mélyfúrás-geofizikai és akusztikus lyuktelevíziós méréseket 
folytattunk le. Minden fúrást két lépcsőben pakkeres kút- 
vizsgálatnak vetettünk alá, az elsőben kb. állandó lépésű 
gyorstesztekkel, a másodikban kiválasztott szakaszokon 
hosszú idejű tesztekkel.

A kapott adatokat földtani és vízföldtani térmodellben 
összesítettük, s az eredmények alapján javasoltuk a telep
hely továbbkutatását (Bállá et al. 1998). A Szakértői Bi
zottság ezt a javaslatot támogatta.

3.2. 1998-1999. évi munkálatok

Az üveghutai telephely alkalmasságát lényegileg két 
fő szempont szerint ítélhetjük meg: az egyik hidrogeológiai, 
a másik kőzetmechanikai. A telephelynek az első szerint a 
D-i, a második szerint az É-i része tűnt kedvezőbbnek. Az 
É-i rész hidrogeológiai problémája az Üh-2 fúrással feltárt, 
feltehetőleg meredek dőlésű, közel K-Ny-i csapású, ala
csony nyomású töréses öv volt (1. a 4.1.2. fejezetben). Úgy 
gondoltuk, hogy ez a probléma egy keskeny övre korlá
tozódik, ezért a továbbkutatandó területrész kijelöléséhez a 
kőzetek állékonyságát vettük alapul, s a telephely É-i felét 
választottuk.

Az 1997-1998. évi kutatás nyomán világossá vált, hogy 
a fúrások közti 200 m-es távolság túl nagy ahhoz, hogy akár 
gránitos rétegsoraikat, akár vízföldtani paramétereiket pár- 
huzamösítsuk. Ezért a továbbkutatás során csökkentettük a 
fúrásközöket: az egyik fúrást (Üh-22) a kutatási rombusz 
É-i felének közepe tájára, a másikat (Üh-23) a rombusz É-i 
csúcsától É-ra telepítettük. Mivel az 500 m-re tervezett 
Üh-2 fúrást kénytelenek voltunk 382 m-ben leállítani, he
lyette az Üh-22 fúrás mélységét terveztük 500 m-re. Az 
Üh-23 mélységét a többihez hasonlóan 300 m-re irányoz
tuk elő.

A két új fúrásban ugyanazt a vizsgálatot — műszaki és 
földtani dokumentáció, magszkennelés és tektonikai vizs
gálat, komplex mélyfúrás-geofizikai és akusztikus lyuktele
víziós mérések, két lépcsőben pakkeres kútvizsgálat -  foly
tattuk le, mint az első négyben.

Az interferenciás kútvizsgálatba mind a hat fúrást be
vontuk. Előkészítésképpen a négy korábbi lyukat kitisztítot
tuk, s mind a hat fúrásban hőimpulzusos áramlásmérést vé
geztünk. Jelet a központi helyzetű Üh-22 fúrás két szaka
száról adtunk, s a választ a többi öt fúrás öt-öt, pakkerekkel 
elválasztott szakaszán mértük.

Lyuk-felszíni szeizmikus reflexiós módszerrel két szel
vényt mértünk.

Az interferenciás kútvizsgálatok és a hőimpulzusos 
áramlásmérés alapján, valamint az eddigi hidrogeokémiai 
adatok értékelésével az egész telephelyről átfogó képet ad
tunk. Egyéb vonatkozásokban a két új fúrást értékeltük, s a 
kapott képet csak a legáltalánosabb szinten vetettük össze a 
korábbival. Megállapítottuk, hogy az újabb eredmények iga
zolták a telephely pozitív megítélését, de a szükséges mérté
kű megismeréshez további kutatást kell lefolytatni (Bállá 
et al. 1999).

3.3. Megkutatottság

A hat telephelyi mélyfúrás közül négy (Üh-5, Üh-22, 
Üh-2 és Üh-23) egy 461 m hosszú, kb. É-D-i irányú szel
vényt jellemez a dombgerinc mentén. A szelvény mind É, 
mind D felé gyakorlatilag nyitott, benne létesítményt befo
gadó kőzettest körvonalazására nincs lehetőség. Haránt
irányban két fúrás (Üh-3 és Üh-4) lép ki, egyazon vonal 
mentén kétfelé kb. 100-100 méterrel (3. ábra), ez azonban 
területi jellemzéshez nyilvánvalóan nem elég.

A hat telephelyi mélyfúrás elegendő ahhoz, hogy a te
lephely egészének alkalmasságát pozitívan ítéljük meg, de 
nem teszi lehetővé a hulladéktároló befogadó kőzettestének 
kijelölését és lehatárolását.

4. A kialakult összkép

A kis és közepes radioaktivitású hulladékok mélységi 
tárolójával kapcsolatos jogszabályi követelményeknek há
rom fő csoportját különíthetjük el: a telephely kijelölésére, 
tulajdonságaira és 600 évre előre jelezhető viselkedésére 
vonatkozókat. A telephely-kijelölési követelményeket koráb
bi munkálataink során érvényesítettük (Bállá 1997). Nagy 
részük (pl. nemzeti parkok, ivóvízbázisok és nyersanyagte
lepek elkerülése) felülvizsgálatára nincs szükség, de egyese
ket (pl. földrengésveszély és fiatal tektonizmus) az előre 
jelezhető viselkedés kapcsán újra értékelni kell. Az alábbi
akban e két témakörben adunk átfogó értékelést, amelynek 
részletei a jelen kötet tanulmányaiban találhatók meg.

4.1. Az üveghutai telephely főbb tulajdonságai

A kis és közepes radioaktivitású hulladékok mélységi 
tárolójának földtani alkalmasságát befolyásoló tényezők 
két csoportba vonhatók össze: az egyik a befogadó kőzettel, 
a másik a felszín alatti vizek áramlási rendszerével kapcso
latos. Az alábbiakban ezeket ismertetjük, majd összefogla
lóan értékeljük az üveghutai telephely főbb tulajdonságait.

4.1.1. Az üveghutai telephely befogadó kőzete

A befogadó kőzettel szemben támasztott jogszabályi 
követelmények a következők:

-  elegendő térbeli kiterjedés,
— megfelelő homogenitás,
— kis vízvezető képesség,
-  a kiszabaduló radioaktív szennyezés megkötése.
Teljesülésük az alábbiakban vázolható.
A Mórágyi-rög gránitjának térbeli kiterjedése (a felszí

nen kb. 18><7 km) nyilvánvalóan elegendő.
A homogenitás tartalmára nincs semmiféle definíció. A 

természetben abszolút homogén kőzet nem létezik: gondol
junk pl. arra, hogy a kőzetek döntő többsége különböző 
összetételű ásványokból áll, vagyis eleve inhomogén, de azt 
is felvethetjük, hogy kőzetrések és törések jelenléte termé
szetes tulajdonsága a kőzetek nagy részének, amely ebből a 
szempontból sem homogén. Ez a jogszabályi követelmény



tehát Damoklész kardjaként fog lógni a kutatók felett, akik 
csak abban bízhatnak, hogy a hatóságban lesz annyi józan 
megfontolás, hogy a teljesülést mértéktartóan ítélje meg. 
Megjegyezzük, hogy a homogenitás követelménye a nem
zetközi — és a rendelet megjelenése előtti hazai — gyakorlat 
szerint a kőzettani összetételre vonatkozik. Ebből a szem
pontból az üveghutai gránit inhomogenitása elenyésző: a 
térfogatának meghatározó részét képező kőzetváltozatok 
összetétele monzogránit vagy kvarcmonzonit, ritkán grano- 
diorit vagy kvarcmonzodiorit, s ezzel kapcsolatos különb
ségek a — gyakorlati szempontból egyedül fontos — kőzet
mechanikai paraméterekben nem jelentkeznek.

A vízvezető képesség értékét a kútvizsgálatok során in 
situ mérésekkel határoztuk meg. Közvetlenül transzmisszi- 
vitást mértünk, amelyből a mérési szakaszok hosszával oszt
va kaptunk szivárgási tényezőt. A mérési szakaszok több
nyire 9-10 m-esek voltak. Mind a mért, mind a számított ér
tékek ezeket a szakaszokat jellemzik, és nem valamilyen 
természetes egységeket. A gránit vízvezető képessége töré
sekhez kötődik, ezért igen fontos kérdés, mennyivel na
gyobb a szivárgási tényező a töréses övékben, mint a közeik
ben lévő repedezett gránitban. Ezért a teljes mérési adathal
mazt két részre bontottuk: az egyikbe azok a mérési szaka
szok kerültek, amelyek jelentős hányadát töréses övék tették 
ki, a másikba azok, amelyeken belül a töréses övék, törések 
és repedések a mérési szakasz teljes hosszának elhanyagol
ható részét képezték („alapgránit”). A két halmaz eloszlása 
(4. ábra) lognormális jellegűnek és hasonlónak bizonyult: 
az alapgránit és a töréses övék középértékében mindössze 
egy nagyságrendnyi eltérés mutatkozott, s mindkét középér
ték igen kicsi — 5,8><10'10 és 5,5X10"9 m/s — volt (az első 
esetben 6,4-, a másodikban 9,1-szeres szórással). Az üveg
hutai gránit tehát — függetlenül a töredezettség mértékétől 
— elegendően kis vízvezető képességű ahhoz, hogy radioak
tív hulladékok tárolójának megfelelő mellékkőzetül szolgál
jon (a kritikusok eszmefuttatása a töredezettségről a vízve
zető képesség konkrét értékeinek ismeretében figyelmen kí
vül hagyható). Összevetésképpen megjegyezzük, hogy a kis 
és közepes radioaktivitású hulladékok Finnországban mű
ködő tárolóinak gránitos mellékkőzetében a szivárgási té
nyező átlagértéke 1,0x10'" (Hástholmen, Anttila et al. 
1999a) és 2,5x10'" m/s (Olkiluoto, Anttila et al. 1999b), 
aminél az üveghutai értékek mindössze egy nagyságrenddel 
nagyobbak. Az üveghutai gránitban ugyan jóval több a töré
ses öv, és ezek gyakorta nagyobbak, mint Finnországban, 
azonban szivárgási tényezőjük igen kicsi, mert kitöltésük
ben rendszeresen sok az agyagásvány, amely a repedéseket 
eltömíti.

A tárolóból esetleg kiszabaduló radioaktív szennyezés a 
felszín alatti vizekkel együtt elsősorban törések mentén 
vándorol. A töréses övék agyagásványos kitöltése (elsősor
ban montmorillonit) a szennyezést legalább részben meg
köti, hozzájárulva a telephely alkalmasságához.

4.1.2. Az üveghutai telephely felszín alatti 
vízáramlási rendszere

A felszín alatti vízáramlási rendszerre vonatkozóan két 
konkrét jogszabályi követelmény van. Az egyik az, hogy a 
tároló felett földtani gát terelje el a lefelé irányuló vízáram
lást, a másik az, hogy a tároló környezetében a víznyomás 
lefelé csökkenjen. Emellett általános követelmény, hogy ez 
a rendszer a kiszabaduló radioaktív szennyezés felszínre ju
tását késleltesse és koncentrációját hígítsa.

A lefelé irányuló vízáramlást a tároló felett oldalirányban 
elterelő földtani gát kétségtelenül létezik. Az üveghutai telep
helyen a talajvízszint jobbára a mállási öv felső részét alko
tó repedezett, széteső gránitban van, amelynek vízvezető 
képessége minden bizonnyal jóval nagyobb, mint az alatta 
települő gránité, de omlékonysága miatt nem volt benne 
pakkeres kútvizsgálat. A talajvíztükör alatt, a mállási kéreg 
alsó részén másodlagos hematit, kalcit és illit-montmoril- 
lonit feldúsulásával cementációs zóna alakult ki, amelyben 
a szivárgási tényező a repedések eltömődése következtében 
feltehetőleg lecsökken. A cementációs zóna határozott elte
relő hatást fejt ki: a felette, legfeljebb néhány tucat m vas
tagságú részben lévő talajvíz döntő hányada (90-95%) főleg 
oldalirányban, a völgyek felé vándorol, s a beszivárgó víz
nek csak igen kis hányada jut a mélybe.

A tároló környezetében a víznyomás csökkenése lefelé a 
fúrások mentén a hosszú idejű kútvizsgálatok során mért 
vízszintek és a vízszintekből számított függőleges gradi
ensek eloszlásával illusztrálható. A vízszintek a fúrások 
nagy részében külön-külön és együttesen is egészükben vé
ve lefelé csökkennek (5. ábra). A telephelyen mért gradi
ensek 70%-a lefelé mutat (6. ábra), az esetek további 10%- 
ában nincs érzékelhető gradiens, s a fennmaradó 20%-ban 
— öt esetben — van ellentétes, felfelé irányuló gradiens. Ez 
az öt eset négy különböző fúrás között oszlik meg (kettő a 
többi közül amúgy is kiugró Üh-2 fúrásban van), azaz nyil
vánvalóan véletlenszerű jelenség, s az összképe't nem befo
lyásolja.

Uralkodóan lefelé irányuló áramlást igazol az interfe
renciás vizsgálatok előtt és után kapott izotóp-geokémiai 
eredmények összevetése is. A vizsgálatok során 134,3 m3 
víz 16,5 napon át tartó kiszivattyúzása nyomán a felszín 
alatti vizek összetétele az Üh-22 fúrásban megváltozott, s a 
változás jellege egyértelműen arra mutat, hogy a leszivbtt 
víz felülről lefelé, és nem oldalirányból pótlódott (Horváth 
et al. 2000).

A radioaktív szennyezés felszínre jutásának késleltetése 
és koncentrációjának hígítása minőségi értelemben bizto
san megvalósul. A felszín alatti vizek geokémiai adatokból 
becsült átlagos áramlási sebessége 0,1 m/év, ami kétségte
lenül nagyfokú késleltető hatást fejt ki. A késleltetés fontos 
paramétere a vízáramlások intenzitása. Nagy (0,01 1/min) 
érzékenységű hőimpulzusos áramlásmérésekkel egyetlen 
fúrásban sem sikerült természetes állapotban vízbeáramlást 
kimutatni. Az általában 10 m-es leszívással kapott értékek 
többnyire rendkívül alacsonyak ( 7. ábra), s a leszívás foko
zásával növekednek (8. ábra), de még 100 m-t meghaladó 
leszívás esetén sem érik el a 10 1/min értéket.



A beszivárgó vizeknek kb. 90-95%-a, mint azt feljebb 
említettük, a talajvíztükör mentén oldalirányban, a szom
szédos völgyek felé vándorol (1. feljebb), s a mélyből esetleg 
hozzákeveredő vizet — így a tároló felől érkezőt is — nagy
mértékben hígítja.

A késleltetés és a hígítás mennyiségi hatása hidrodina
mikai modellezéssel mérhető fel. Eddig a tiszta víz vándor
lását, azaz a késleltetést modelleztük, a rendelkezésünkre 
álló eszközökkel, porózus közeg feltételezésével (a gránit 
esetében adekvátabb törésmodellezésre nem volt lehetősé
günk). Minden eddigi adatunk arra mutat, hogy a tiszta víz 
felszínre érési ideje meghaladja azt a 600 évet, amely a radio
aktív hulladékban mértékadónak tekintett l37Cs-izotóp fele
zési idejének hússzorosa, s csak szándékosan felvett, külön
legesen kedvezőtlen, a természetben elő nem forduló körül
ményekre kaptunk ennél két-háromszorta kisebb értéket. 
Végleges modellezési eredmény egyelőre nincs (a kutatás 
folytatódik), azonban az előzetes adatok biztatóak.

Törések modellezése kétféleképpen képzelhető el: deter
minisztikus és sztochasztikus módon. Determinisztikus 
modellezéshez — amely porózus közeggel is lehetséges — 
konkrét törések, sztochasztikus modellezéshez töréshalma
zok geometriai (település és vastagság, dőlés és csapás men
ti kiterjedés), valamint vízföldtani paramétereit (szivárgási 
és tározási tényező, effektív porozitás) kell megadni.

Az üveghutai telephely jelenlegi tanulmányozottsági 
fokán csak azokról a törésekről van határozott képünk, 
amelyek vastagsága összemérhető a fúrólyuk átmérőjével 
(96, ritkábban 75,8 mm) vagy annál kisebb. Ez az adathal
maz nyilvánvalóan csak sztochasztikus modellbe építhető 
bele. A lyukátmérőnél jóval nagyobb vastagságú töréses 
övék települése sem a fúrómagban, sem az akusztikus lyuk
televíziós képekben nem határozható meg. Számos kísérlet 
történt arra, hogy a települést közvetett módon állapítsuk 
meg, pl. a kísérő kisebb törések jellemző irányából (Maros 
et al. 2000; Zilahi-Sebess et al. 2000), azonban az így 
kapott adatokat a levezetésükhöz használt munkahipotézi
seken kívül semmi nem támasztja alá. Jelenleg csak a két 
legnagyobb töréses öv helyzetét tekinthetjük biztosnak: az 
egyik az Üh-2 fúrás talpán, a másik az Üh-4 és Üh-5 fúrás 
közepe táján van, mindkettő függőleges vastagsága 35-40 m.

A z Üh-2 fúrás töréses övében mért vízszint mintegy 15- 
20 m-rel kisebb, mint a többi fúrás alapján várható lenne 
(5. ábra). Kb. ugyanilyen vízszinteket mértünk a fúrás ma
gasabb szakaszain is, ami — figyelembe véve e szakaszok 
igen kis vízvezető képességét — arra mutat, hogy a talpon 
harántolt törés felfelé a fúrás közelében marad, vagyis igen 
meredek dőlésű. A lyuktelevíziós képeken mutatkozó kő- 
zetrésmaximumok és a lyuk-felszíni reflexiós szeizmikus 
szelvényekben mutatkozó törésfelületek helyzete alapján 
feltételezzük, hogy a töréses öv dőlése kb. É-i. Ehhez a tö
réshez kötjük az üveghutai telephely legnagyobb potenciál
anomáliáját, amely azzal magyarázható, hogy hidrodinami
kai kapcsolat van valamilyen felszíni megcsapolás felé. 
Egyenes irányú kapcsolatra gondolva, az Üh-2 töréses övét 
NyDNy-KÉK-i csapásúnak kell feltételeznünk.

A z Üh-4 és Üh-5 fúrás töréses övéről a fúrásonkénti ada

tokból csak annyi derül ki, hogy csapása kb. egybeesik a két 
fúrást összekötő vonallal, azaz ÉK-DNy-i.

Hidrodinamikai adatokból a telephely szerkezetének 
további részletei tisztázhatók. Az egyedi kútvizsgálatokból 
meghatározhatók a vízszintes gradiensek. Ezek eloszlásában 
(9. ábra) világosan elkülönül az Üh-2 fúrás potenciálano
máliája, s a telephely jellemzésére a maradék használható fel. 
Az Üh-2-nél délebbi helyzetű négy fúrás (Üh-22, Üh-3, 
Üh-4 és Üh-5) elhelyezkedése alapján a vízszintes gradi
ensek négy irányban vizsgálhatók. Az irányok szerinti el
oszlások elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy ÉNy-DK-i 
és Ny-K-i irányban a gradiensek előjele egyforma (10. ábra), 
míg ÉK-DNy-i és É-D-i irányban változékony (11. ábra). A  
felszíni és a talajvíz-domborzati kép alapján feltételezhető 
regionális áramlás kb. DDK-ről ÉÉNy-ra irányul. A telep
helyi áramlási kép ettől eltér, s arra mutat, hogy itt valami
lyen helyi szerkezet az uralkodó áramlást óramutató-járás
sal ellentétes irányban téríti el.

Ennek az eltérítésnek megfelelő, NyÉNy-KDK-i csapá- 
sú és meredek ÉÉK-i dőlésű vezető övét mutattak ki az in
terferenciás kútvizsgálatok: az Üh-22 fúrás alsó szakaszáról 
9 napon át adott jelre az Üh-3 fúrás mind az öt és az Üh-4 
fúrás alsó négy szakaszán kaptunk választ (12. ábra)-, a felső 
szakaszról adott hasonló jelre sehol sem volt válasz.

Meglepő volt, hogy az Üh-4 fúrásnak éppen az a felső 
szakasza nem válaszolt, amelyen az Üh-5 fúrással közös törés 
áthúzódik: a mélyebben lévő, kevésbé töredezett szakaszok 
hidrodinamikai kapcsolatot mutattak, az erősen összetöre
dezett szakasz nem. Ez véleményünk szerint arra mutat, hogy 
a töréses övét alulról szigetelő réteg kíséri. Ilyen szigetelő 
réteg pl. annak következtében jöhet létre, hogy a töréses övét 
kitöltő agyagásványok eltömik az öv környezetében lévő re
pedéseket. A vezető öv térbeli elhelyezkedéséből következő
en a töréses öv DK felé dől, dőlésszöge valószínűleg nagy.

A vázoltak nyomán megszerkesztettük a két legnagyobb 
töréses övét, valamint a hidrodinamikai kapcsolatok övé
nek feltételezhető tengelysíkját (13-14. ábra), amelyet 
mindkét töréses öv elvág. A tengelysíkot kísérő öv vastagsága 
ismeretlen, de függőlegesen valószínűleg legalább 150 m-es.

Szembeötlő volt, hogy válaszokat 153-255 m távolság
ban lévő szakaszokon kaptunk, de az Üh-2 fúrás mind
össze 86 m-re lévő töréses öve nem válaszolt. Ha figyelem
be vesszük, hogy a hidrodinamikai kapcsolatok övét ez a tö
réses öv lezárja (azaz a kettő közvetlenül érintkezik egymás
sal), a válasz hiányát úgy értelmezhetjük, hogy ezt a töréses 
övét is szigetelő réteg kíséri, szintén alulról. Egyelőre nem 
világos, hogyan értelmezendő az a tény, hogy az Üh-23 fú
rás alsó részén a nyugalmi vízszint ugyanolyan alacsony, 
mint az Üh-2 fúrásban (5. ábra).

4.1.3. Az üveghutai telephely főbb tulajdonságainak 
összesítő értékelése

Az üveghutai telephely befogadó kőzete minden ésszerű 
szempontból alkalmas közeg hulladéktároló befogadására: mé
rete elegendő, homogenitása kielégítő, vízvezető képessége ki
csi, az áramlási útvonalakon az esetleg kiszabaduló radioaktív 
szennyeződést repedéskitöltő montmorillonit köti meg.



A felszín alatt lefelé irányuló vízáramlást a tároló felett 
földtani gát tereli el oldalirányban, és a viznyomás a leendő 
tároló környezetében lefelé csökken. A vizáramlási rendszer 
az esetleg kiszabaduló radioaktív szennyeződés felszínre 
jutását késlelteti, koncentrációját hígítja. E hatások mennyi
ségi felmérése még hátravan, de az előzetes eredmények 
pozitívak. A tektonikai és hidrodinamikai adatok együttes 
értelmezése nyomán elkészítettük a telephely szerkezeti 
modelljét, amely alapul szolgálhat a további értékeléshez.

4.2. Az üveghutai telephely 600 évre előre jelezhető 
viselkedése

A jogszabály megköveteli, hogy kis és közepes radioakti
vitású hulladékok tárolójára hatszáz éves prognózis készül
jön a földtani környezet geomechanikai, ásvány-kőzettani 
és geokémiai stabilitását, a vulkáni, szeizmikus, tektonikus, 
kiemelkedési-süllyedési, domborzati, éghajlati és lepusztu
lási folyamatok alakulását, valamint mindezeknek a hidro
geológiai képre gyakorolt hatását illetően. Az üveghutai te
lephely vonatkozásában a következőket állapíthatjuk meg.

A több mint 300 millió éves (korakarbon) korú gránit
test geomechanikai, ásvány-kőzettani és geokémiai stabilitása 
600 éves időtávlatban nemigen szorul külön bizonyításra.

Az időben és térben legközelebbi vulkánkitörés a bári 
volt, 2,17 millió éve és 18 km távolságban. Fiatalabb vulká
ni tevékenység legközelebb a Keleti-Kárpátokban volt, in
nen 450-550 km-re. Nem látszik valószínűnek, hogy 600 
éven belül vulkán törne ki Üveghuta környékén.

A kiemelkedési-süllyedési, domborzati, vízrajzi, éghajlati 
és lepusztulási folyamatok egymással szoros kapcsolatban 
állnak, s lényegileg csak két komponensük független: a ki
emelkedés-süllyedés és az éghajlat-álakulás. A felsőpannó- 
niai tengerparti üledékek ma tszf. 150-200 m körül nyomoz
hatok, ebből a teljes abszolút kiemelkedés sebességét — an
nak függvényében, hogy a kiemelkedés kezdetét a pannóni- 
ai tenger visszahúzódásától (5-6 millió év) vagy a pliocén 
tarkaagyag képződésének kezdetétől (~2,5 millió év) szá
mítjuk — 0,03-0,08 mm/év-re becsülhetjük. A lösz-összlet 
feküvonalán mérve a Mórágyi-rög pereme a környezethez 
képest kb. 25-30 m-rel emelkedik ki. Ha e relatív kiemelke
dést a löszképződés kezdetétől (-750 ezer év) számítjuk, a 
sebességre 0,03-0,04 mm/év értéket kapunk, amely a hosszabb 
időszakra, más módszerrel kapott értékkel kb. azonos. 600 
évre tehát nemigen lehet fél méternél nagyobb kiemelke
dést prognosztizálni, ami teljesen elhanyagolható érték. Az 
éghajlati változás a legsúlyosabb esetben sem lehet más, 
mint egy újabb jégkorszak beállása, amikor a 700-750 ezer 
és 10 ezer év között uralkodó viszonyokkal kellene számol
nunk. Erre a teljes időszakra 50-60 m vastag lösz-összlet fel- 
halmozódása volt jellemző. Ezzel egy időben vagy későb
ben alakultak ki a mai völgyek, de ez mindenképpen aláren
delt folyamat volt. A domborzat, a vízrajz és a lepusztulás a 
kiemelkedés és az éghajlat függvénye, tehát a fentiek fényé
ben hatszáz év alatt a hatásuk jelentéktelennek vélhető, s a 
200 m körüli mélységben elképzelt tároló szempontjából 
elhanyagolható.

A szeizmikus stabilitás megítéléséhez, a hazai földrengé
sekre vonatkozóan a XVIII. századtól kezdve van elegendő 
adatunk, az azóta eltelt idő csaknem a fele annak, amelyre 
prognózist kell adnunk. Ez alatt a mintegy 250 év alatt 
Üveghuta környéke Magyarország földrengésekkel egyik 
legkevésbé sújtott vidéke volt. A nagyobb hazai földrengé
sek kivétel nélkül olyan körzetekben jelentkeztek, ahol előt
tük és utánuk a gyenge földrengések jóval gyakoribbak 
voltak, mint másutt, ezért elrendeződésük általános jellege 
törvényszerűnek vélhető (Bállá et al. 1993). Feltételezhet
jük tehát, hogy Üveghuta környékén az elkövetkező hatszáz 
évben sem lesz jelentősebb földrengés. Megjegyezzük még, 
hogy a legerősebb hazai földrengések olyan környezetben 
jelentkeztek, ahol a laza üledékek vastagsága nagy volt, és a 
talajvíz többnyire kis mélységben volt. Mindkét tényező fel
erősíti a földrengések hatását, akárcsak az a körülmény, 
hogy a földrengéseket a felszínen észlelték. Az üveghutai tá
roló várhatóan a felszín alatt 200 m-rel, sziklakőzetben, mé
lyen a talajvízszint alatt lesz, ezért megkockáztatjuk azt a 
feltevést, hogy benne még a legerősebb hazai földrengés 
sem tenne komolyabb kárt.

Külön kérdés, hogy egyáltalán milyen kár várható egy 
földrengés hatására az üveghutai telephelyen. Úgy gondol
juk, hogy a károk két kategóriája tételezhető fel: a műszaki 
gátak rongálódása és a felszín alatti vizek áramlási rendsze
rének átalakulása. A műszaki gátak rongálódásának két tí
pusával számolhatunk: az egyik a megrázottság, a másik a 
törés menti elmozdulással kapcsolatos nyírás következmé
nye. A megrázottság kivédhető, ha a tervezéshez meghatá
rozzuk és figyelembe vesszük a várható gyorsulást. Ez tehát 
nem alkalmassági kérdés. A törés menti elmozdulással kap
csolatos nyírás valószínűleg nem hárítható el műszaki esz
közökkel, Magyarországon azonban ilyet még a legerősebb 
földrengésekkel kapcsolatban is csak az epicentrumok leg
feljebb 1 km-es körzetében észleltek, mégpedig a felszínen. 
Az, hogy az üveghutai telephely egy erős földrengés epicent
rumába kerüljön, mint láttuk, igen valószínűtlen.

A felszíni vizek áramlási rendszerének átalakulása a 
múltra vonatkozó adatok értékelésével becsülhető fel. Két 
független adatcsoportunk van. A várható telephely szintjén 
a felszín alatti vizek izotópkora több ezer, esetenként 10-20 
ezer év, amiből az következik, hogy ennyi idő óta nem volt 
olyan hidrogeológiai változás, amely a felszín alatti vizek 
áramlási rendszerét lényegesen megváltoztatta volna. Az 
agyagos repedéskitöltéseken kapott K/Ar korok a krétába 
estek, ami igen nagy fokú stabilitásra mutat. A karbonátos 
repedéskitöltésekből meghatározott l4C-korok mindegyike 
meghaladta a 45 000 évet (a kimutatási határt), ami ugyan
úgy értelmezhető. Nincs tehát semmi kézzelfogható jele 
annak, hogy az utolsó 50 000 éven belül valamiféle hidrogeo
lógiai átrendeződés játszódott volna le, s ez elég ahhoz, 
hogy ne számoljunk ilyennel az elkövetkező 600 évben sem.

A tektonikai stabilitást illetően jogszabályi követelmény, 
hogy a telephelyen ne legyen olyan törés, amely mentén az 
utolsó százezer évben felszínig hatoló elmozdulás volt. A 
gránitot fedő tarkaagyag- és lösz-összlet rétegsorát igen rész
letesen szinteztük, s a szinteket a fúrási rétegsorok alapján



az egész kutatási területen végigkövettük. Megállapítottuk, 
hogy a teljes fedő üledékösszletben a telephelytől számított 
3-4 km távolságig nincs semmiféle megszakadás, azaz nincs 
töréses elmozdulás. Mivel a tarkaagyag bázisának kora 2,5 
millió évre tehető, törések hiányát a telephelyen és környe
zetében nemcsak az utolsó százezer, hanem az utolsó 2,5 
millió évre is bizonyítottnak vehetjük.

A telephelytől É-ra 3 és K-re 4 km távolságban a meg
szerkesztett, erősen túlmagasított szelvényekben a teljes 
lösz-összlet 25-30 m-es levetése rajzolódik ki. Ezt a levetést 
a szelvények között a mai domborzat alapján vezetett cik- 
cakkos töréshez kapcsolják (Marsi et al. 2000), amelynek 
korát a holocénre rögzítik. Ha azonban a szelvényeket túl- 
magasitás nélkül vesszük szemügyre, megállapíthatjuk: le- 
vetés helyett l°-osnál is kisebb lehajlást elegendő feltételez
nünk a jelenség magyarázataként. Ilyen lapos lejtőket a lösz 
levegőből hulló anyaga minden bizonnyal be tud fedni, vagy
is a hajlatok akár a löszképződés előtt is létrejöhettek. 
Nincs kizárva az sem, hogy a hajlatok a löszképződés alatt 
keletkeztek — nincs semmi adatunk koruk megállapításá
hoz. Annyi azonban világos, hogy a túlmagasított szelvé
nyek alapján berajzolt törések létezése erősen kétséges.

4.3. Az üveghutai telephely összesítő értékelése

Az üveghutai telephely mind főbb tulajdonságait, mind 
600 évre előre jelezhető viselkedését tekintve alkalmasnak 
látszik kis és közepes radioaktivitású hulladékok elhelyezé
sére. Ez a minősítés előzetes: az alkalmasságot végered
ményben — a nemzetközi gyakorlattal összhangban — biz
tonsági értékelésnek kell majd igazolnia vagy cáfolnia. Az 
előzetes biztonsági értékelés az alkalmasságot illetően nem 
adott alapot semmiféle kételyhez. A hazai jogszabály az ál
tala előírt földtani alkalmassággal szemben a nemzetközi 
gyakorlat fényében túlzottan részletes követelményeket tá
maszt (WATRP 1999). E követelmények nagy részét az 
üveghutai telephely — mint láttuk — kielégíti, s csak néhány 
esetben kell azt mondanunk, hogy a követelmények tel
jesülése mennyiségi értelemben további bizonyítást igényel. 
Ilyen bizonyításra van szükség a hidrodinamikai modell 
részleteit és a földrengés-veszélyeztetettséget illetően.

Megjegyezzük, hogy a kritikusok által oly sokat emlege
tett kőzetfeszültségről a jogszabály szót sem ejt, benne az 
ehhez legközelebb álló fogalom a geomechanikai stabilitás. 
Ezt a stabilitást illetően 600 évre semmiféle kétségünk nem 
lehet (1. a 4.2. fejezetben). A kőzetfeszültség-vizsgálatot — 
eredeti, 1996-os elképzeléseinkkel (vö.: 3. fázis) összhangban 
-  a további kutatás során lefolytatjuk, az eredmény azon
ban nem alkalmassági, hanem tervezési paraméter lesz.

5. Zárószó

Az eddigi hat mélyfúrás és a kapcsolódó sokrétű vizs
gálat elegendő adatot szolgáltatott ahhoz, hogy az üveg
hutai telephelyet a nemzetközi gyakorlatban követett elvek 
alapján földtanilag alkalmasnak nyilvánítsuk. Az 1997. no

vember vége óta érvényes hazai jogszabályozásnak a nem
zetközi gyakorlathoz képest túlzottan részletező (WATRP 
1999) követelményei szerint azonban a földtani alkalmas
ság egyelőre nem mondható ki.

Gyakorlati szempontból a kétféle megítélés között nincs 
különbség: mindkettő értelmében további kutatásra van 
szükség (ez a nemzetközi gyakorlat és a Záródokumentum 
[Burson-Marsteller... 1996] 3. fázisa), s csak utána követ
kezhet az engedélyeztetés. Ezért álltunk értetlenül azzal a 
kritikával szemben, amely a nemzetközi gyakorlattal össz
hangban kimondott földtani alkalmasságot a hazai jogsza
bályi előírásra hivatkozva kérdőjelezte meg, s ezt használta 
érvül a kutatás leállításának követeléséhez. A kritikát a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szakértői 
felülvizsgálata nem támogatta, ellenkezőleg, megállapította 
(WATRP 1999): az üveghutai telephely kiválasztásához 
vezető folyamat helyes volt, a telephelykutatás a nemzetkö
zi gyakorlatnak megfelelően történt, a telephely földtani al
kalmasságát illetően nem merült fel érdemi kétely, a kuta
tást folytatni kell. így annak a kritikának, amely kutatásain
kat és a telephelyet érte, egyetlen eredménye volt: a tovább- 
kutatás legalább egy éves halasztása, amelynek társadalmi 
vagy gazdasági hasznossága erősen kétséges.

Mind a hazai, mind a nemzetközi előírások szerint az 
alkalmasságot illetően a végső szót biztonsági értékelés 
mondja ki, amely megállapítja azt a maximális sugárter
helést, amelyet a tároló a környezetben okozhat. Az 1999- 
ben készült köztes biztonsági értékelés (Belgatom 1999) 
azt mutatta, hogy a sugárterhelés öt-hét nagyságrenddel 
alatta marad az előírtnak, vagyis igazolta az üveghutai te
lephely alkalmasságát.

Az üveghutai telephely kutatása nem fejeződött be. A 
további kutatásnak az említett mennyiségi bizonyításon túl
menően elsősorban arra a kérdésre kell választ adnia, hogy 
konkrétan milyen térképi és szelvénybeli határokkal körül
vett kőzettömbön belül célszerű a létesítményt elhelyezni. 
Ehhez jelenleg a fúrások mennyisége nem elegendő, ezért 
csak szempontokat lehet adni:

1. A tárolótér kialakítására alkalmas — töréses övék kö
zé zárt — kőzettömegek kiterjedése függőleges irány
ban meghaladhatja a vízszintest, de legalábbis össze
mérhető vele. Ez lényegesen eltér az eredeti mérnöki 
koncepciótól (Calamites 1996), amely a tárolóteret 
egy szintben képzelte el. Olyan új mérnöki koncepci
óra van tehát szükség, amely a tároló alakját és mére
tét a konkrét földtani viszonyok figyelembevételével 
határozza meg. A befogadó kőzettömb alakja és mé
rete ebből lesz levezethető, ennek ismeretében kerül
het sor az illető kőzettömb kijelölésére.

2. Az Üh-2 fúrás — valószínűleg töréses övvel kapcso
latban álló — nyomásanomáliáját a kijelölésnél el kell 
kerülni.

3. A kijelölés során elsősorban hidrogeológiai és kőzet
mechanikai szempontokat kell figyelembe venni. A 
hidrogeológiai körülmények főleg az elhelyezés biz
tonságát, a kőzetmechanikai viszonyok döntően a vá-

' gathajtás műszaki körülményeit és költségeit befolyá



solják. A létesítmény számára lehetőleg mindkét szem
pontból optimális kőzettömeget kell körülhatárolni.

A továbbkutatás fő eszköze csak mélyfúrás lehet: mind
addig, amíg a létesítményt befogadó kőzettömeget ki nem 
jelöltük, még az sem világos, hova kellene irányítani a vága
tokat, márpedig a vágathajtás költsége és ezzel kapcsolatos 
kockázata igen nagy. Figyelembe kell azt is venni, hogy a

bányavágatok óhatatlanul megbontják mind a hidrodinami
kai, mind a hidrogeokémiai állapotot, lehetetlenné téve a telep
hely legfőbb földtani gátjának, a felszín alatti vizek áramlá
si rendszerének a további tanulmányozását, azaz a telep
hely vízföldtani értékelését. Mindaddig nem lehet a leendő 
tároló térségének akár a közelébe is vágatokat indítani, 
amíg az áramlási rendszert kellőképpen meg nem ismerjük.


