
A hulladékelhelyezés alapelvei

Régen felismert tény, hogy a radioaktív hulladékok
veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és a környezetre.
Ezt megelőzendő nemzeti és nemzetközi sugárvédelmi
szabványokat és irányelveket dolgoztak ki, amelyeket fo-
lyamatosan továbbfejlesztenek (IAEA 1996). 

A radioaktívhulladék-elhelyezésnek két alapvető straté-
giája van: 

Hígítás és szétszórás: ez a hulladék környezetben történő
szándékos szétszórásával számol, a káros szennyezőket
olyan szintre hígítva, amely a nemzetközileg elfogadott nor-
mák szerint elfogadhatónak tekinthető. 

Izoláció és bezárás: ebben a stratégiában a hulladékot olyan
tároló létesítményben helyezik el, amelynek célja, hogy a hul-
ladékot az embertől és a környezettől elzárja, és megaka-
dályozza vagy korlátozza a potenciálisan káros anyagok (mér-
gező fémek, radioizotópok, szerves anyagok) kibocsátását, ez
által megvédve az emberi egészséget és a környezetet. 

Valójában — az alacsony kibocsátási határértékek miatt
— az első stratégia csak kis radioaktív koncentrációk és
anyagmennyiségek esetén alkalmazható. 

A radioaktív hulladékok közös tulajdonsága, hogy — te-
kintet nélkül típusukra vagy eredetükre — radioaktív jellegük-
ből adódóan potenciális sugárveszélyt jelentenek. Mivel a
képződő hulladéktípusok széles skálája számos módon kezel-
hető, célszerű a hulladékokat a szerint osztályozni, hogy az
adott kategóriát figyelembe véve milyen kezelési mód a leg-
megfelelőbb. Az alkalmas kezelési megoldás meghatá-
rozásánál sok tényezőt kell számításba venni, többek között a
hulladék radiológiai, fizikai és kémiai tulajdonságait, a
hulladékképződés mennyiségét és időbeli kereteit, a rendel-
kezésre álló feldolgozási kapacitást és a tárolási lehetőségeket.
A hulladék potenciális veszélyeit befolyásoló, számításba
veendő kulcsfontosságú tényezők az elhelyezés előtti kezelés
és a tárolás során a hulladék aktivitása, térfogata és a radio-
izotópok felezési ideje. Számos olyan elhelyezési megoldás
létezik, amely már rendelkezésre áll, vagy megvalósítható, és
vannak olyan hulladéktípusok, amelyek — megfelelő feldolgo-
zással — logikusan illeszthetők az adott elhelyezési opcióhoz. 

Annak érdekében, hogy egységesé tegyék a hul-
ladékkezelés rendszerét, a Nemzetközi Atomenergia Ügynök-
ség (NAÜ–IAEA) kidolgozott egy osztályozási rendszert a ra-
dioaktív hulladék elhelyezésére vonatkozóan. Ennek a meg-
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Összefoglalás
Általánosan elfogadott megközelítés, hogy a felszínen vagy annak közelében kialakított tárolókkal biztosítható a társadalom egészségének

védelme a rövid élettartamú, kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok képviselte veszéllyel szemben. Ha azonban az ilyen hulladékokat
gondosan kiválasztott telephelyen, jó műszaki megoldású felszín alatti tárolókban helyezik el, akkor további védelem biztosítható mind az
emberi, mind pedig a természeti eredetű veszélyekkel szemben. A felszín alatti hulladéktárolókat arra tervezik, hogy hosszú időn keresztül, felü-
gyelet nélkül is garantálják a szükséges biztonságot, szemben a felszín közeli létesítményekkel, ahol általában hosszú idejű intézményes
ellenőrzést kell biztosítani a tároló lezárását követően. Következésképpen, egy műszakilag jól kialakított föld alatti tároló nagyobb fokú védel-
met és biztonságot nyújthat a társadalom számára, mint a hasonló felszíni létesítmény. 

Jelen összeállítás egy rövid áttekintést ad a kis és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezésének tudományos és műszaki alapjairól,
valamint a tárolók létesítésének eddigi nemzetközi gyakorlatáról, külön hangsúlyt helyezve a felszín alatt kialakított létesítményekre.



közelítésmódnak a középpontjában a különböző hulladékka-
tegóriákra szóba jöhető elhelyezési megoldások azonosítása
áll, ahol a radioaktív összetevők aktivitás-koncentrációja és
felezési ideje a meghatározó tényező (IAEA 1994a). 

A végleges elhelyezés a hulladék lerakását jelenti arra
alkalmas létesítményben, az újabb hozzáférés szándéka nél-
kül. Az elhelyezés nem jelenti azt, hogy a hulladék korlátlan
ideig teljesen elzártan marad, sokkal inkább az alábbi célok
tűzhetők ki: 

— a hulladék helyben tartása addig, amíg a rövidebb
élettartamú radioizotópok elbomlanak;

— a hulladék elzárása a bioszférától és a szándékolatlan
emberi hozzáférés valószínűségének csökkentése; 

— a radionuklidok mozgásának késleltetése és korlá-
tozása a bioszféra emberek által használt részeibe, oly mó-
don, hogy a bioszférát — és elsősorban az embereket —
elérő radioaktivitás koncentrációja alacsony legyen, és az
idők során csökkenjen;

— mindezek révén a jövő generációkat érő dózisok és
kockázatok alacsonyak legyenek, és legfeljebb akkora dó-
zis- és kockázati szinteket érjenek el, mint amit ma elfogad-
hatónak tartunk. 

Az elmúlt néhány évtizedben jó néhány műszaki meg-
oldás született a radioaktív hulladékok biztonságos kezelé-
sére és elhelyezésére, és a NAÜ számos alapelvet fektetett le,
amelyek érvényesek valamennyi hulladékkezelési tevékeny-
ségre (IAEA 2000, 2003a). Ezek az elvek képezik a sokkal
részletesebben kimunkált NAÜ Biztonsági Szabványok
közös alapját, amelyek meghatározzák azon követelménye-
ket, amelyeket a választott megoldásnak ki kell elégítenie a
biztonság elfogadható szintjének elérése érdekében. 

Nemzetközi egyetértés van abban, hogy a felszíni és fel-
szín közeli tárolók megfelelő megoldást jelentenek a rövid
élettartamú, kis és közepes aktivitású hulladékok végleges el-
helyezésére (IAEA 1994a, 1999). Ezek olyan radionuklidokat
tartalmaznak, amelyek elfogadhatóan alacsony szintre bom-
lanak néhány évtized vagy évszázad alatt. A hosszú élettar-
tamú kis és közepes aktivitású, valamint a nagy aktivitású hul-
ladék, illetve a kiégett fűtőelem azonban geológiai elhe-
lyezést igényel, mivel ahhoz, hogy ezek aktivitása el-
hanyagolható szintre csökkenjen, több tízezer vagy százezer
évre van szükség. 

Hulladéktároló-létesítés

Elhelyezési koncepciók

A hulladékok elhelyezésére szolgáló tárolórendszerek két
típusát szokás megkülönbözetni: (a) a kis mélységű létesít-
ményeket, ahol a tároló egység az eredeti felszín fölött
(halmokban stb.) vagy a felszín alatt (árkokban, kamrákban,
aknákban stb.) helyezkedik el; valamint (b) az olyan létesít-
ményeket, ahol a hulladékot nagyobb mélységben, a befogadó
kőzetben kialakított bányaterekben vagy fúrólyukakban
helyezik el. Az első esetben a hulladék fölötti fedőréteg
jellemzően néhány méter, míg a második esetben néhányszor

tíz, de akár egy-kétszáz méter is lehet. Az elhelyezési opciók
vázlatosan az 1. ábrán láthatók.

A kis és közepes aktivitású hulladékot mérnöki tárolók-
ban lehet véglegesen elhelyezni, amelyek mérnöki módon
kialakított takarást követően beleilleszthetők a környezetbe.
Az ilyen létesítmények egyaránt kialakíthatók a talajvízszint
felett és alatt, amint azt a 2. ábra mutatja. A tároló teljes
lezárása és takarása a monitorozási és az intézményes el-
lenőrzési fázist megelőzően történik.

Számos felszín alatti koncepció (vágat, kamra) jöhet
szóba az ilyen típusú hulladékok elhelyezésére. E létesít-
mények műszaki kialakítása azonban teljesen eltér a nagy
aktivitású hulladékok elhelyezésére szolgáló, sokkal mé-
lyebben kialakított tárolókétól.

A felszín közeli elhelyezési koncepció rendszerint a te-
lephely folyamatos felügyeletével számol a tároló lezárását
követő aktív intézményes ellenőrzés részeként. Ebben az
időszakban a monitorozás és a felügyelet további bizto-
sítékot jelent a létesítmény megfelelő viselkedésébe vetett
bizalom megteremtéséhez. A folytatólagos környezeti adat-
gyűjtés pedig bővíti azt az általános tudományos és műszaki
ismeretanyagot, amely felhasználható a radionuklidtransz-
port-modellek kidolgozásához és pontosításához, valamint
a tároló hatásainak elemzéséhez. 

Az alapvető célok elérésére, nevezetesen a hulladék kel-
lő időtartamra történő elszigetelésére az emberi környezet-
től — amely elegendő a rövidebb élettartamú radioizotópok
lebomlásához, és hosszabb távon pedig korlátozza a meg-
maradó hosszú élettartamú radionuklidok kibocsátását —
általában a „többszörös gátak” rendszerét alkalmazzák,
amelyekben a hulladékforma, a műszaki gátak rendszere és
maga a telephely egyaránt hozzájárul a hulladék izolálá-
sához. Olyan robusztus műszaki megoldásokat lehet alkal-
mazni, amelyekben a fizikai gátak és a kémiai környezet
nagyon hatékony izolációt eredményez.

Korábban a „többszörös gátak” rendszerét úgy tekintet-
ték, mint független, egyedi gátak együttesét, amelynek elemei
egymást követően léptek működésbe. Ma már ezt a koncep-
ciót sokkal integráltabban és szinergetikus módon szemlélik,
ahol az egymást kiegészítő gátak együttesen fejtik ki hatá-
sukat. Az ún. „mélységbeli védelmet” megfelelő műszaki
megoldásokkal biztosítják, amelyeket kedvező telephelyi
adottságokkal, a hulladék fizikai formájának és tartalmának
szabályozásával, megfelelő üzemeltetési technológiai utasí-
tásokkal és intézményes ellenőrzéssel kombinálnak. A külön-
böző gátak relatív hatása a tárolólétesítmény általános bizton-
ságára nagymértékben függ a hulladék tulajdonságaitól, a
telephelyi feltételektől és a tárolás koncepciójától. A gátak
viszonylagos fontossága is változik az idők során. 

A geológiai tárolási rendszert általánosságban úgy lehet
meghatározni, mint a kondicionált és csomagolt szilárd hul-
ladékok és az egyéb műszaki gátak kombinációját, amelyet
bányászatilag vagy fúrással létrehozott térrészben, néhány
száz méter mélységben, stabil geológiai környezetben alakí-
tanak ki. Az a földtani formáció, amelyben a hulladéktárolót
megépítik, a „befogadó kőzet”, és általában ez képezi a leg-
fontosabb izoláló gátat. 
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A geológiai tárolókkal biztosítható a legjobb hatásfokú
izoláció, ezért ezt tekintik a legveszélyesebb radioaktívhul-
ladék-kategóriák (kiégett fűtőelemek, nagy aktivitású, hosszú
élettartamú hulladékok) végleges elhelyezésére legalkal-
masabb módszernek. A hulladék elhelyezése több módon
történhet, ennek megfelelően a tárolókat is különböző módon
lehet kialakítani. Az elhelyezésére számításba vett különböző
típusú földtani környezet eltérő módokon biztosíthatja az
alapcél elérését, a radionuklidok kellő ideig történő elzárását.

A geológiai tárolók lezárása után nincs szükség telep-
helyi monitorozásra és/vagy aktív intézményes ellenőr-
zésre. Ennek ellenére vannak olyan programok, melyekben
— például a szélesebb közvélemény megnyugtatását céloz-
va — mérlegelik valamilyen monitoring és felügyelet adott
ideig történő biztosítását. Az is általánosan elfogadott nézet,
hogy a tárolóra vonatkozó feljegyzések és adatok meg-
őrzése, illetve az intézményes ellenőrzés fenntartása — te-
kintet nélkül az indokokra — csökkenti a szándékolatlan
emberi behatolás kockázatát. 

A rövid élettartamú kis és közepes aktivitású hulladék
elhelyezésére egy sor műszaki megoldás ismert. Valamely
lehetőség kiválasztása számos tényezőtől függ, amilyen pl. a
hulladék fajtája, a hulladékkészlet, az éghajlati viszonyok, a
telephely jellemzői, az ország törvényi követelményei és ra-
dioaktív hulladékkezelési politikája. 

Számos országban elfogadott stratégia, hogy a társadalom
egészségének védelme a rövid élettartamú, kis és közepes ak-
tivitású hulladékok képviselte veszéllyel szemben felszíni
tárolókkal is biztosítható (IAEA 1999). Ha azonban az ilyen
hulladékokat gondosan kiválasztott telephelyen, jó műszaki
megoldású felszín alatti tárolókban helyezik el, akkor további
védelem biztosítható mind az emberi (pl. repülőgépbaleset,
vagy szabotázs), mind pedig a természeti eredetű (pl. szél-
sőséges időjárási) veszélyekkel szemben. A föld alatti épít-
mények — jellegükből eredően — szeizmikus hatásokra is
kevésbé érzékenyek. A felszín alatti tárolókat arra tervezik,
hogy hosszú időn keresztül, felügyelet nélkül is garantálják a
szükséges a biztonságot, szemben a felszín közeli létesít-
ményekkel, ahol általában hosszú idejű — néhány évszázad-
nyi — intézményes ellenőrzéssel számolnak. Következés-
képpen, egy műszakilag jól kialakított föld alatti tároló na-
gyobb fokú védelmet és biztonságot nyújt a társadalom
számára, mint a hasonló felszíni létesítmény. 

A legtöbb emberi tevékenység, amely a hulladéktároló
szándékolatlan megbolygatásához vezethet — pl. a ház-
építés, mezőgazdasági tevékenység vagy útépítés — általá-
ban néhány méter mélységig hatol a felszín alá. Ez azt jelen-
ti, hogy a felszín közeli tárolók sérülékenyebbek a nem
szándékolt emberi behatolással szemben, mint a nagyobb
mélységben kialakított tárolóterek, ezért szigorúbb követel-
mények vonatkoznak az intézményes ellenőrzésre.

Földtani környezet

A jól megválasztott földtani környezet megvédi a mér-
nöki gátakat a jelentős fizikai terhelés-, vízáram- és
vízkémiai ingadozások hatásaitól. A nagy fluktuációk több-

nyire a litoszféra dinamikus régióinak állapotváltozásaiból
erednek, mint pl. a tektonikailag aktív régiókból és a kisebb
mélységű kőzetekből, valamint a felszín alatti vizekből.
Ezekre könnyen és gyorsan hatnak az elkerülhetetlen klí-
maváltozások és a területhasznosítás előre nem látható vál-
tozásai. A mélyebben fekvő kőzetek általában jobban védet-
tek ezektől a külső hatásoktól. A mélység növelése puffer-
zónaként hat a felszín közeli perturbációkra, és időben tom-
pítja nagyságukat. Ez a földtani gát egyik fontos szerepe.

Megfelelő befogadó lehet olyan kellően alacsony át-
eresztő képességű kőzet, amelyben az advektív vízáramlás
alapvetően kizárható. Az ilyen környezetben — feltéve,
hogy a tároló megépítése mind műszakilag, mind gazda-
ságilag megvalósítható, és a biztonsági előírásoknak is ele-
get lehet tenni — a befogadó kőzet fajtája nem meghatározó
tényező a telephely kiválasztásában. Az elmúlt 20-30 évben
számos ország tapasztalata azt mutatja, hogy elfogadható
feltételeket lehet találni eltérő kőzettípusok esetében is,
mint például a gránitok, metamorf alapkőzetek, képlékeny
agyagok, erősebben megkeményedett agyagkövek, réteg-
zett evaporitok, sódómok, porózus vulkáni tufák, erősen
tömörödött vulkáni tufák, valamint különböző, megkövese-
dett üledékes vagy vulkáni-üledékes formációk.

Tárolótervezés

A gondos tervezés fontos lépés a radioaktívhulladék-
tárolók üzemviteli és hosszú távú biztonságának szava-
tolására. Erre vonatkozóan az alábbi fontos ajánlások szület-
tek: 

— A tárolórendszer biztonságát a hulladékkezelési
rendszer egésze (feldolgozás, kondicionálás, átmeneti tá-
rolás, szállítás, telephely-kiválasztás, építés, üzemeltetés és
lezárás) kell, hogy biztosítsa. Az elhelyezés tervezése az
egész rendszer fontos eleme.

— A 3. ábrán bemutatott koncepció alkalmazása — bár
részleteiben változhat — elősegíti a biztonságos tervezést.

— A tervezés egy iterációs folyamat, amelynek bemenő
adatai a telephelyre vonatkozó információk, a hulladék-
minősítő program és biztonsági elemzések. 

— A tervezési folyamat kezdetétől a tervező világosan
kell, hogy ismerje és értse a létesítmény egész életciklusára
vonatkozó hatósági követelményeket.

— A tervezőnek számításba kell vennie mindazokat az
adatokat és paramétereket, amelyek a tervek időben történő
elkészítéséhez szükségesek. 

— A tároló tervezőjének számításba kell vennie a létesít-
mény költségeit a koncepció kialakításától a létesítmény le-
zárásig terjedő időszakra, továbbá a lezárás utáni intézmé-
nyes ellenőrzés költségvonzatait is. 

A tárolórendszer elemei

A tárolórendszer fontosabb természeti és műszaki ele-
mei az alábbi módon csoportosíthatók: 

— Hulladékforma: a hulladék bármely formája a cso-
magolást megelőzően.
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A kis aktivitású hulladék egy része minden feldolgozás,
vagy kondicionálás nélkül, illetve egyszerű, térfogatcsök-
kentő tömörítést követően csomagolható. Az egyéb, na-
gyobb aktivitású hulladékot rendszerint valamilyen stabil
mátrixba (pl. cement, bitumen vagy üveg) ágyazzák. 

— Hulladékcsomag: a hulladékforma és az azt beágyazó
komponens. 

A konténer rendeltetése változhat a rövid idejű szállítás
és/vagy átmeneti tárolás idejére elvárt izolációtól és árnyé-
kolástól egészen a hosszú távú izolálás szavatolásáig. A hul-
ladékkezelés követelményeitől függően, a csomagok állhat-
nak acélhordókban, egyszerű beton konténerekben vagy
saválló acél, illetve más, fémből készült konténerekben el-
helyezett feldolgozatlan, feldolgozott és kondicionált hul-
ladékból. 

— Műszaki gátak: további kiegészítő csomagolás,
visszatöltő tömedék-/pufferanyag, amelyet közvetlenül a
hulladékcsomagok körül helyeznek el (pl. cement), és a be-
fogadó kőzet törmelékének visszatöltése, amelyet az elhe-
lyezett hulladék környezetében alkalmaznak (gyakran zú-
zottkő és agyag keveréke). 

— Tároló: a vágatokat közvetlenül körülvevő kőzet, a
tömedékanyag, valamint a tömítőrendszer egészen a külszí-
nig. 

— Természetes gátrendszer: a tárolót körülvevő és védő
geológiai formáció, a tárolási zóna és a geoszféra-bioszféra
átmenete. A radionuklidok kibocsátását különböző folyam-
atok késleltetik a természetes gátakon és a bioszférán
történő áthaladásuk során. 

A geoszférából kijutó radioizotópok különböző régió-
kon hatolnak át, miközben hígulási és újrakoncentrálódási
folyamatokon mennek keresztül. 

A különböző tárolási koncepciókban az izoláló gátak
szerepe nagyon eltérő lehet, mivel az elhelyezés alapvető
követelménye eredendően a biztonság, nem pedig az egyes
gátak tökéletessége. Mindazonáltal az egyes gátak izolációs
kapacitásában bizonyos tartalék, átfedés előnyös lehet a biz-
tonsági elemzés szempontjából, mivel erősíti a rendszer
iránti bizalmat, nevezetesen, hogy az megfelel a biztonsági
előírásoknak. 

A tárolólétesítés fázisai

Minden nemzeti tárolófejlesztési program az alábbi fá-
zisokból áll: 

— Az általános koncepció kidolgozása, amely az elhe-
lyezést igénylő hulladék jellegének pontos ismeretén,
mennyiségének becslésén, továbbá az adott ország geoló-
giai feltételein alapszik. Meg kell határozni az elhelyezési
változatokat, a koncepció fő feltételeit, és ki kell választani a
biztonsági koncepciót. Végül meg kell határozni a telep-
hely-kiválasztási programban alkalmazni kívánt általános
telephelyi követelményeket. Ezek tartalmazhatják a telep-
hely-kiválasztás biztonsági követelményeinek kombináci-
óját (hosszú távú biztonság, üzemviteli biztonság és a szál-
lítás biztonsága), továbbá gazdasági, társadalmi és tervezési
megfontolásokat. A legnagyobb súllyal a radiológiai bizton-

ság esik latba. Ez a tevékenység több telephely vizsgálatára
és értékelésére is kiterjedhet. 

— A kiválasztott telephely részletes jellemzése, amely
magában foglalja mind a felszíni, mind — geológiai elhe-
lyezés esetén — a közvetlen geológiai feltáró kutatást (IAEA
1994b, 2002). A minősítés igénye szükségessé teheti a ter-
vezett tárolórendszer fontos elemeinek tesztelését és félüzemi
kipróbálását. 

— A tároló tervezése, amely a telephely jellemzőinek
messzemenő figyelembevételével történik. A tervezés ma-
gában foglalja a tároló megközelítő útvonalainak és a tároló
tereinek telepítését. 

— A tároló építése.
— Üzemeltetés, amely évtizedekig is tarthat. Ezt követi a

felszíni létesítmények leszerelése és a bányaterek lezárása. 
Az izolációt biztosító korlátok szerepe jelentősen vál-

tozhat az egyes elhelyezési koncepciókon belül.
A biztonsági elemzések fontos szerepet játszanak annak

demonstrálásában, hogy a tároló rendszerelemei hatéko-
nyak, és a teljes rendszer kellően robusztus. Ezzel együtt,
még abban az esetben is, ha a tárolórendszer megfelelő, az
tovább optimálható a tudomány és technológia újabb ered-
ményeinek alkalmazásával.

Nem műszaki jellegű megfontolások

Azzal együtt, hogy a tároló létesítését és annak bizton-
ságát alátámasztó tudományos elemzések kulcsfontosságúak
a radioaktív hulladék biztonságos elhelyezésének iga-
zolásakor, mára már felismerték, hogy a tároló létesítési
folyamatában integrált megközelítést kell alkalmazni, amely
figyelembe veszi a nem műszaki témák széles spektrumát is. 

A telephely kiválasztásában alapvető a társadalmi elfo-
gadtatás. Azok az országok jártak sikerrel, ahol világos
nemzeti politikát alakítottak ki, fokozatosan, lépésről lépés-
re közelítve meg a problémákat, nyílt és konzultatív módon.
A műszaki kérdéseket olyan módon kell bemutatni, hogy
azokat a társadalom tagjai megértsék. 

A feladat összetettsége ellenére, szerte a világban már több
mint száz tárolót építettek kis és közepes aktivitású hulladékok
elhelyezésére. A kellő biztonságot a hosszú élettartamú ra-
dioizotópok mennyiségének korlátozásával, természetes és
műszaki gátak alkalmazásával, valamint monitoringprog-
ramok és intézményes ellenőrzés bevezetésével érték el.

Kis és közepes aktivitású hulladékok 
tárolói

Felszín közeli tárolók

Az elmúlt 50 év során a radioaktív hulladék elhe-
lyezésének koncepciója és műszaki kialakítása jelentős fej-
lődésen ment keresztül. A legtöbb tapasztalat a felszín közeli
tárolókkal kapcsolatban halmozódott fel (IAEA 1994b). Szá-
mos példa van sikeres tároló kifejlesztésére, de — elsősorban a
korai tervezésű létesítmények esetében — a tároló üzemelte-
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tésének csődjére is. A problémák okai között szerepel a ra-
dioizotópok gyors kioldódása a hulladékból, a tárolóárkok
esővíz általi elárasztása, vagy a talajvízszint emelkedése
következtében fellépő radioizotóp-kibocsátás. Ezen gondok
egy része a telephely elégtelen minősítésére, a műszaki gátak
nem kielégítő voltára, valamint a tárolóban elhelyezett ra-
dioizotóp-készlet szabályozásának hiányára vezethető vissza. 

A múlt tapasztalataiból tanulva mára már jelentős fej-
lesztéseket valósítottak meg számos országban. Jó példaként
említhető a spanyolországi El Cabril, a francia Centre de
L’Aube, a Japánban működő Rokkasho-mura, az Egyesült
Királyságbeli Drigg, a dél-afrikai Vaalputs, a cseh Duko-
vany, a szlovák Mohi, valamint az amerikai Barnwell és
Richland tárolók. Más országokban is működnek kisebb ka-
pacitású tárolók, amelyeknél többnyire a „többszörös gátak
megközelítésmód” továbbfejlesztett változatát alkalmazzák.

Az El Cabril-i létesítmény építése 1990-ben kezdődött,
és 1992 októberében helyezték üzembe. A tároló elhelyezési
koncepciója a többgátas rendszeren alapul. A fémhordók-
ban lévő hulladékot betonkonténerekbe teszik, és így he-
lyezik el azokat a tárolókamrákban, amelyeket az üzemelés
ideje alatt egy mobil fémtetővel védenek az időjárási hatá-
soktól. A tárolókamrák alatt vízelevezető rendszert alakítot-
tak ki, amely bejárható és ellenőrizhető. A tároló megtelte
után többrétegű műszaki lefedést építenek a kamrák fölé,
amely megakadályozza a csapadék beszivárgását, és hosszú
idejű védelmet biztosít. 

Franciaország első felszín közeli radioaktívhulladék-
tárolója a Centre de la Manche-i tároló. A létesítményt mű-
anyag fóliával és bitumennel impregnált védőréteggel bélelt,
árok típusú felszíni tárolóként alakították ki és üzemeltették
hosszú éveken keresztül. 1979-től a korábbi koncepciót
fokozatosan felváltotta egy korszerű rendszer, amelyik vasbe-
ton szerkezetű, modulárisan bővíthető elemekből áll, és külön
csapadékvíz, valamint a beszivárgó víz gyűjtésére szolgáló
rendszerekkel rendelkezik. A tároló kapacitása 525 000 m3.
A tároló megteltét követően már 1991-ben megkezdődtek a
telephely bezárásával kapcsolatos műveletek, melyek 1995-
ben be is fejeződtek. A második hulladéktároló — Centre de
L’ Aube — üzemeltetési engedélyét 1991-ben adták ki. A
tároló — amelynek teljes befogadó kapacitása 1 000 000 m3

— évente kb. 30 000 m3 hulladékot fogad.
Az Egyesült Királyságban, a cumbriai Driggben lévő

tároló esetében a közvélemény arra kényszerítette az üze-
meltetőt, hogy új tárolási technológiát vezessen be. A korábbi
koncepció szerint a hulladékot előkezelés és csomagolás
nélkül, falazat nélküli árkokban helyezték volna el. Az új
technológia műszakilag kialakított, betonfalas kamrákat
használ. 

A japán Rokkasho-mura felszíni tároló 1992 óta üzemel,
és fogadja a japán atomerőművek kis aktivitású hulladékait. A
létesítmény egy platón helyezkedik el, kb. 30-60 méterrel a
tengerszint felett. A harmadidőszaki alapkőzet 5-24 millió
évvel ezelőtt alakult ki, és homokos tufából, homokkőből és
agyagkőből áll. Az alapkőzet közel van a felszínhez, mind-
össze néhány méter vastag vulkáni eredetű talajréteg fedi. A
tárolót úgy alakították ki, hogy az alapkőzetben kb. 8 m

mélységig hatoltak le. A hulladékkal teli hordókat vasbeton
medencékben helyezik el. A térkitöltő habarcs megkötése után
az ideiglenes fedést eltávolítják, és egy monolit tömböt
képeznek ki a cella fölött. Végül pedig vasbeton lefedést alakí-
tanak ki minden medence fölött. A tárolót 2 m vastag, 15%-os
bentonit-homok keverékkel fedik le, végül talaj kerül rá. A ta-
lajréteg tetejére növényzetet telepítenek. A medencék belső
fala porózus betontömbökből készül, ami lehetővé teszi a víz
elszivárgását, mielőtt az a hulladékos hordókkal érint-
kezhetne. A medencék körül ellenőrző alagutakat építettek ki a
víz megfigyelésére és elvezetésére.

A létesítmény tervezett kapacitása 600 000 m3, amely 3
millió darab szabványos méretű, 200 literes hordónak felel
meg. A létesítés első két fázisában egyenként 40 000 m3

kapacitású tároló tér épült ki (200 000 hordó befo-
gadására). 

Felszín alatti hulladéktárolók

A megvalósult, illetva tervezett hulladéktárolók több-
ségénél egy alkalmas befogadó kőzetben vízszintes táro-
lótereket vagy silót alakítanak ki a hulladékcsomagok elhe-
lyezésére, amelyeket később valamilyen pufferanyaggal
vesznek körül. A leggyakoribb megoldás, hogy függőleges
aknát mélyítenek, vagy nyitó tárót hajtanak ki az adott
mélységig. Ebben a mélységben vízszintes vágatokat hajtot-
tak ki, ezekben helyezték el a hulladékcsomagokat, majd
azokat kiválasztott pufferanyagokkal vették körül. Füg-
gőleges és vízszintes vágatok kombinációja is elképzelhető.
Tekintet nélkül a hulladék típusára, és még igen kicsiny hul-
ladékmennyiség esetén is, a megközelítő és elhelyezésre szol-
gáló aknák és vágatok jelentős bányatérkiképzést igényelnek,
ami több százezer m3 kőzet jövesztését jelenti, nagyobb hul-
ladéktárolási programoknál pedig akár több millió m3-t is. 

A felszín alatti tárolók külföldön már hosszú ideje
üzemelnek. A svéd és finn tárolók közös vonása, hogy a hul-
ladék körül többszörös gátrendszert alkalmaznak. A gátak a
hulladék szilárd formájából, acélhordókból, betonkon-
ténerekből, vasbeton silókból, a kitöltő tömedékből és a szi-
lárd kőzetből tevődnek össze. A biztonságot még az sem
veszélyezteti, ha valamelyik gát megsérülne. Ebben az eset-
ben a többi gát elegendő a biztonság garantálására. A tároló
kialakítása lehetővé teszi a létesítmény bővítését annak ér-
dekében, hogy az atomerőmű leszereléséből származó hul-
ladék is elhelyezhető legyen. 

A tárolók lehetnek a kőzet természetes üregeiben vagy a
különböző, ember által kialakított terekben. A svédországi
tárolót kristályos kőzetben építették meg kb. 60 m mélyen a
tengerszint alatt. Két hasonló tároló működik Finnországban.
Mindezen tárolók a talajvízszint alatt helyezkednek el. A
csehországi Richard tárolót egy felhagyott mészkőbányában
képezték ki. Ez a különleges tároló 1964 óta üzemel,
tárolókamrái kb. 50 m-rel a talajvízszint fölött vannak. A
romániai Bita Bihor tárolót egy felhagyott uránbányában
alakították ki. 

Svédországban az üzemviteli radioaktív hulladék táro-
lóját (SFR) kristályos metamorf kőzetben, 60 m-rel a Balti-

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének alapelvei és nemzetközi gyakorlata 71



tenger szintje alatt építették meg, Forsmark mellett. A
létesítmény 1988 óta üzemel. Az atomerőművekből szár-
mazó összes rövid élettartamú kis és közepes aktivitású
hulladékot az SFR-ben helyezik el, az orvosi, ipari és ku-
tatási tevékenységek sugárforrásainak hulladékával együtt.
A tárolóban négy kamra és egy siló van a különböző típusú
hulladékok szelektív elhelyezésére. A külszínről két párhu-
zamos vágat (rámpa) vezet a tárolóhoz. Az egyik a kon-
ténereknek a tárolási helyre való szállítására szolgál, míg a
másik a személyközlekedést biztosítja és felhasználható az
SFR későbbi bővítésére is. A közepes aktivitású hulladé-
kokat, elsősorban a reaktor vizei tisztításánál használt szi-
lárdított ioncserélő szűrőgyantát, egy 25 m átmérőjű, 50 m
mély silóban helyezik el. Ez a hulladék tartalmazza az SFR
radioaktivitásának legnagyobb részét. Magát a silót egy
henger alakú kőzetkamrában alakították ki, betonfalazattal.
A siló és a kőzet közti teret bentonitagyaggal töltötték ki. A
kisebb aktivitású hulladékokat 160 m hosszú kamrákban
helyezik el, amelyek falazata maga a befogadó kőzet. A
tároló jelenlegi kapacitása 60 000 m3, amiből eddig kb.
30 000 m3 térfogatot töltöttek meg hulladékkal. A második
fázisban további 30 000 m3 kapacitást létesítenek. Végül a
leszerelési hulladékok számára a harmadik építési fázisban
alakítják ki a szükséges mintegy 100 000 m3 tárolási
kapacitást. 

Finnországban az Olkiluoto felszín alatti hulladéktároló
1992 óta üzemel. A hulladékos csomagokat a kristályos
kőzetben kialakított, betonfalazattal ellátott silókban helye-
zik el a felszín alatt 70 és 100 m között. A tárolót 40 évnyi
hulladékképződésre tervezték, ami 40 000 darab 200 literes
hordót jelent. Az üzemelési fázis befejeztével a vágatot és az
aknát eltömedékelik. A lezárás és elszigetelés után nem lesz
szükség az ellenőrzés fenntartására. 

A loviisai atomerőmű mellett hasonló létesítményt épí-
tettek. A tárolót 1998-ban nyitották meg. Magát a tárolót ép
gránittömbben alakították ki, két törési zóna között, a stag-
náló sós, felszín alatti víz szintjében. A létesítményt az elhe-
lyezendő hulladék jellemzőinek és a telephely földtani-
hidrogeológiai viszonyainak számításba vételével tervezték
meg. Lehetőséget hagytak a későbbi bővítésre annak
érdekében, hogy az erőmű leszerelési hulladékát is el tudják
helyezni. A létesítményt 110 m mélységben telepítették,
amely mind a földtani szerkezet, mind a mélységi vizek
áramlása szempontjából optimális. Három szakaszra osztot-
ták az építést. Az első lépcsőben csak egyetlen, az üzemi
karbantartási hulladékok befogadására szolgáló vágatot haj-
tottak ki, és az egész létesítményt kiszolgáló rendszereket
készítették el. A második fázisban a többi, a karbantartási
hulladék és a szilárdított hulladék elhelyezésére szolgáló
bányaterek készülnek el. A harmadik fázisban, 2020 után, az
erőmű bezárásával egy időben történik a leszerelési hul-
ladékok bányatereinek kialakítása.

Norvégiában a kis és közepes hulladékok céljára épített
Himdalen létesítmény 1999-ben kezdett működni. A létesít-
ményt 50 méterrel a gránit felszíne alatt létesítették. A ra-
dioaktív hulladékkal telt csomagok (hordók) elhelyezésére
szolgáló térrészhez egy 150 m hosszú, enyhén lejtős alagút

vezet. A megközelítő alagút mentén alakították ki a kiszol-
gáló létesítményeket (szellőző, energiaellátó központ, láto-
gató helyiség). A radioaktív hulladékok elhelyezésére négy
darab sziklakamrában kialakított betoncella szolgál, amelyek
közül három a végleges elhelyezés, míg a negyedik az át-
meneti tárolás céljaira szolgál. A cellákon belül a hulladékkal
telt hordókat négy, egymás fölé helyezett rétegben helyezik
el. Minden egyes réteg megteltét követően kibetonozzák a
hulladéktároló hordók közötti szabad területet, a negyedik sor
megteltét követően pedig egy monolit betonszerkezetet alakí-
tanak ki. Ezt követően olyan tetőszerkezetet helyeznek a be-
toncellák fölé, amely biztosítja a beáramló víz elvezetését,
másrészt egy vízálló membrán beiktatásával megakadályoz-
zák a víz beáramlását. A tervek szerint a létesítmény 2030-ig
fog üzemelni, ezt követően a tároló szabad üregeit vissza-
töltik, majd pedig az egészet lezárják.

Németország úgy döntött, hogy mindenfajta radioaktív
hulladékot, beleértve a rövid élettartamú kis és közepes ak-
tivitású hulladékot is, mély geológiai tárolókban helyez el.
A volt NDK-ban egy felhagyott sóbányát választottak a kis
és közepes aktivitású hulladék tárolójául. A Szász-Anhalt
tartománybeli Morsleben melletti bánya létesítésére vonat-
kozó döntést a hatvanas években végzett műszaki-gazdasági
vizsgálatokra alapozták. A részletes alkalmassági vizsgála-
tok befejeztével a bányát 1970-ben választották hulladék-
tároló céljára. A hulladék elhelyezése 1978-ban kezdődött a
bányaterekben, mintegy 500 m-rel a külszín alatt. A vizs-
gálatok és az alkalmazott elhelyezési technika sikeres fél-
üzemi kísérletei után az első üzemi engedélyt 1981-ben ad-
ták ki. Az üzemi fázis végéig, 1998-ig mintegy 36 800 m3 ra-
dioaktív hulladékot helyeztek itt el. Jelenleg a tároló visz-
szatömedékelési és lezárási tervei készülnek.

A másik tároló (Konrád tároló) egy használaton kívüli
vasércbánya, 1000 m mélyen épült, rövid élettartamú, nem
hőtermelő hulladék elhelyezésére. Ennek engedélyezése je-
lenleg is tart. 

Az Egyesült Államokban a szükséges engedélyeket
1999-ben adták ki arra a tárolóra, amely az ország fegyver-
kezési programjaiból származó, elsősorban transzurán tar-
talmú hulladék elhelyezésére szolgál az Új-Mexikóbeli
Carlsbadban (WIPP). A hulladékokat a felszín alatt 650 m
mélységben, beágyazott só-formációban kialakított bánya-
terekben helyezik el. 1999 márciusában fogadták az első
hulladékszállítmányt. Ez a világon az első mély geológiai
tároló, amelyet hosszú élettartamú hulladékok elhelyezé-
sére építettek. 

Más országokban is folynak előkészületek a felszín alat-
ti tárolók telephelyének kiválasztására. Svájcban pl. az a
szándék, hogy a rövid élettartamú hulladékot szintes tárók-
kal megközelíthető bányaterekben helyezzék el. A tárolás
jogi követelményei és az ország nagy népsűrűsége miatt a
felszín közeli létesítmények, amelyek elsősorban a műszaki
gátakra alapoznak, nem jöhetnek számításba. 

A fentiek is jól példázzák, hogy a kis és közepes aktivi-
tású hulladékok elhelyezésére szolgáló felszín alatti tárolók
létesítése ma már kiforrott technológia (EU 2002; IAEA
2003b).
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