
Bevezetés

Az atomerőművi radioaktív hulladékok kezelésének
kérdését Magyarország kiemelt feladatnak tekinti. A radio-
aktív hulladékok végleges elhelyezését előkészítő munka
1993 óta Nemzeti Program keretében folyik a Paksi
Atomerőmű Rt., majd az Radioaktív hulladékokat Kezelő
Kht. (majd Kft.) koordinálásával. Az atomerőművi kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhe-
lyezését felszín alatti, bányászati módszerekkel kialakított
létesítményben, a nemzetközi szakmai ajánlások és gyakor-
lat figyelembe vételével tervezték.

A felszín alatti munkálatok 2005. februárban kezdődtek
meg a felszín alatti kutatással, ami gyakorlatilag a Keleti és
a Nyugati lejtősakna, az 1–6. összekötő vágatok, 6 db
transzformátorkamra, 6 db kutatókamra és 2 db zsompvágat
megépítését jelentette. A megépített vágatoknak az volt a
szerepe, hogy teret hozzanak létre a felszín alatti kutatási
tevékenységek részére. Ezen túlmenően úgy kellett őket
kialakítani, hogy alkalmasak legyenek a felszín alatti
hulladéktároló működtetése során a hulladékok szállítására
is. Ez a szakasz 2008 májusában fejeződött be.

A munkák folytatásához 2007 októberére elkészült a
Bátaapátiban létesülő Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló

(NRHT) felszín alatti létesítményeinek műszaki tervdoku-
mentációja, amelynek jóváhagyására az ÁNTSZ 2008.
május 14-én kiadott 230-46/2008 számú, a radioaktív-
hulladék-tároló létesítési engedélyében került sor. Az ennek
alapján elkészített kiviteli tervek szerint folytatódott a
felszín alatti térkiképzés az alapvágatok, a tárolói vágatok és
a felszín alatti vízmentesítő telep vágatainak kihajtásával
2010 áprilisáig.

Az így kialakított vágatrendszer szolgálja majd ki a
Tároló-összekötő vágatból nyíló tárolókamrák építését és a
betároláskori üzemeltetési, lezárási feladatokat, valamint a
további kamrák építését

A kihajtott vágatokat az 1. ábra és az 1. táblázat mutatja be.

Térkiképzés

A Bátaapátiban létesítendő kis- és közepes aktivitású
radioaktív hulladéktároló földtani kutatási és beruházás
előkészítési munkái során kialakított vágatoknak kettős
feladatuk volt és van: teret hoztak létre a felszín alatti
földtani, vízföldtani, geofizikai és geotechnikai vizsgálatok
számára, valamint alkalmasak a lerakó építésének, üzemel-
tetésének és lezárásának kiszolgálására is.
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A cikk a Bátaapátiban létesülő Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszín alatti vágatainak építési munkálatait mutatja be a felszín alatti
kutatás és a tároló beruházási munkáinak időszakában. Ismerteti az elkészült vágatokat, technológiai folyamatokat és teljesítmény adatokat.



A felszín alatti kutatás létesítményei

A felszín alatti kutatás egymással párhuzamosan két
lejtősakna kihajtásával és az azokból elágazó egyéb
térségek építésével történt. A felszín alatti térségek áthúzó
szellőztetését, valamint az egymástól független két kijáratot
és a menekülési útvonalat a lejtősaknák között 250 m-
enként kialakított — összesen 7 db — összekötő vágat
biztosította.

A lejtősaknák tengelytávolsága a nyitópontoknál 99,6
m. Ez a Keleti lejtősakna 130. m-e után csökken 32,2 m-re,
amely távolság a Keleti lejtősakna 1430. m-éig marad meg.
Innen a lejtősaknák közti távolság a tervezett hulladék-
lerakóhoz kapcsolódó alapvágatok elrendezése miatt 76 m-
re növekszik. A lejtősaknák nyitópontjai a felszíni
technológiai telephely térszintjénél magasabban vannak.
Kezdő szakaszukon pozitív dőlésűek annak érdekében,
hogy a felszínről még hirtelen jelentkező nagy esőzéskor se
juthasson víz a vágatrendszerbe. Ezt követően egy átmeneti
szintes szakasz után a lejtősaknák végig egyenletes, az
alkalmazott gumikerekes járművek kapaszkodóképessége
szempontjából elfogadható, –9,2%-os talpdőléssel mélyül-
tek, kivéve az összekötő vágatok elágazását és az azok előtti
és utáni 10 m-es szakaszt, ahol a járművek biztonságos
kanyarodása miatt 0% a dőlés. Az összekötő vágatok 2%-os
dőlésűek, a Nyugati lejtősakna felé lejtenek. A biztosítás
beépítése utáni szabadszelvényméret a lejtősaknákban álta-
lában 21 m2, az összekötő vágatokban és azok elágazásának
környezetében 25 m2.

A nyomvonal tervezésénél szempont volt, hogy az a

felszíni kutatás során megismert törésvonalak területre
jellemző irányára közel merőlegesen vagy azzal közel
párhuzamosan haladjon. Mivel a nyomvonalon nem állt
rendelkezésre megfelelő geotechnikai információ, a
lejtősaknák vonalvezetésénél a nemzetközi ajánlásként
(WATRP 2000) szereplő menet közbeni tervezés elve
(design as you go) meghatározó volt. A vágathajtás során
végzett előfúrások és vágatdokumentálás eredményeinek
értékelése után, a harántolt repedésrendszerek és a felszíni
kutatás során szerzett ismeretek alapján kétszer módosult a
lejtősaknák nyomvonala.

A beruházás 

felszín alatti létesítményei

A lejtősaknák végpontjaiból beruházásként folytatódott
a vágathajtás a Nemzeti Radioaktív-hulladék Tároló enge-
délyezési tervének megfelelően. Ez magában foglalja az
úgynevezett Kishurok, a Nagyhurok és a felszín alatti
vízmentesítő telep vágatait, valamint a jelenleg a kiviteli
terv készítésének fázisában lévő tárolókamrákat.

Az építendő vágatok végleges funkciójuk alapján külön-
választhatóak. Vannak olyan vágatok, amelyek teljes kiala-
kításuk és szerelvényezésük, valamint ellenőrzött zónává
való minősítésük után csak a hulladékok tárolásával kap-
csolatos tevékenységeknek adnak helyet. Ilyen a Tárolói
szállítóvágat, részben a Tároló-összekötő vágat, a Havária
zsompvágat, az Ellenőrzött zsompvágat, a Nyugati szivaty-
tyúkamra, részben a Nyugati alapvágat, a 7. összekötő vágat
és természetesen a tárolókamrák. A többi vágat azt a célt
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szolgálja, hogy abban az időszakban, amikor már hulladé-
kok tárolása történik a felszín alatt, további tárolókamrák
épülhessenek. Ide tartozik a Keleti alapvágat, a 8. összekötő
vágat, az Építési zsompvágat, a Keleti szivattyúkamra,
részben a Tároló-összekötő vágat és a Nyugati alapvágat.

A tárolói funkciónak megfelelően határoztuk meg a vága-
tok dőlését és szelvényméreteit. Azok a vágatok, amelyekben
a hulladékcsomagok szállítása fog történni, 33 m2 szabad-
szelvényűek. Ezt a méretet — az eredeti szállítási koncepció
szerint — a hulladékcsomagot emelő és a 7. összekötő
vágattól a kamrába való szállítását végző teleszkópos
emelőoszlopú targonca helyigénye kívánta meg. A csak a
térkiképzést szolgáló vágatok szelvénymérete 21 m2 és 25 m2.

Technológiai folyamatok

A térkiképzés több fő- és kiegészítő technológiai folya-
mattal történt. Ezeket egészítették ki, illetve szolgálták az
infrastrukturális folyamatok.

Fő technológiai folyamatok:
— jövesztés,
— rakodás-szállítás,
— vágatbiztosítás.
Kiegészítő technológiai folyamatok:
— előinjektálás,
— vízmentesítés,
— szellőztetés.
Infrastrukturális folyamatok
— villamosenergia-ellátás,
— vízellátás,
— sűrítettlevegő-ellátás,
— hírközlés és informatika.
Az alábbi fejezetekben a fő- és kiegészítő folyamatokat

ismertetjük.

Jövesztés

A vágathajtási munkáknál a jövesztés technológiájának
megválasztását alapvetően a kőzetviszonyok határozták
meg. A kihajtott vágathosszon három fajta kőzetjövesztési
technológiát alkalmaztunk: markolókanalas jövesztést, rob-
bantásos jövesztést és ennek a kettőnek a kombinációját. 

Mindkét vágat kezdő szakaszán, a Keleti lejtősakna 75,0
m-ig, a Nyugati lejtősakna 95,0 m-ig, különböző mértékben
aprózódott, mállott gránitban haladt. Itt markolókanállal
lehetett jöveszteni, 1,0 m-es fogásokkal. A kőzet állékony,
viszonylag könnyen jöveszthető volt.

A Keleti lejtősaknában 112,7 m-ig, valamint a Nyugati
lejtősaknában 123,8 m-ig szelektív jövesztés (markoló-
kanalas és robbantásos) vált szükségessé. Innen kezdődően
túlnyomó részben robbantásos jövesztéssel történt a
vágathajtás. Mindkét lejtősakna harántolt olyan tektoni-
kusan zavart zónákat, ahol szelektív jövesztést alkalmaz-
tunk. Hasonló körülmények fordultak elő a Keleti és a
Nyugati alapvágat kihajtásakor is egy-egy rövidebb szaka-
szon. Négy vágatszakaszon volt szükség zárt, elleníves
vágatbiztosítás alkalmazására, ahol a vágattalpon is sor
került 25 cm vastag betonhéj beépítésére. Ezen szakaszokat

kivéve az általános technológia szerint a vágattalpon nem
építettünk be biztosítást.

A markolókanalas jövesztéshez Liebher 900 típusú
tunelbager állt rendelkezésre. Ez a berendezés a robban-
tásos jövesztésnél is fontos szerepet játszott, ezzel történt a
robbantott felület kopogózása (a meglazult kőzetdarabok
lefeszítése), illetve a betonlövés előtt, a talp és oldal
találkozásánál, a kőzet eltakarítása.

A robbantásos jövesztéshez két fúrókaros, szerelő-
kosaras Atlas Copco L2C típusú önjáró, elektrohidraulikus
fúrókalapácsokkal felszerelt fúrókocsival történt a robban-
tólyukak fúrása. A pontos fúráskivitelezés érdekében
lézeres irányítással és TCAD rendszerű, számítógéppel volt
felszerelve a fúrókocsi. Tartalékként a rendelkezésre állt egy
kisebb, egykaros, szerelőkosaras fúrókocsi is. A vágat-
szelvény körüli kőzetkörnyezet minél kisebb roncsolódása
miatt kőzetkímélő robbantást kellett alkalmazni, ami az
alábbi technológiai elemek megvalósításával történt: 

— A vágatok kiképzéséhez szükséges robbantólyukak
fúrását nagy teljesítményű, korszerű, elektrohidraulikus
üzemű, önjáró fúróberendezés végezte, ez biztosította az
előírt robbantólyuk-telepítés pontosságát, valamint a rob-
bantólyukak párhuzamosságát.

— A kontúrlyukakba kis átmérőjű, töltetek kerültek (45
mm-es átmérőjű furatba 30 mm-es átmérőjű töltet).

— A kontúrlyukakban rövidebb volt a töltet hossza, mint
a bővítő koszorúkban.

— A kontúrlyukak melletti szélső töltetkoszorú robban-
tólyukai nem lehettek távolabb a kontúrtól 50 cm-nél. 

— A kőzetkímélő robbantások egyik feltétele, hogy a
lyukátmérő (dly) és a töltetátmérő (dra) hányadosa kisebb
legyen, mint 0,5, amennyiben nagy detonációsebességű,
nagy energiájú a robbanóanyag. A felhasznált LWC AL
közepes detonációsebességű (4300 m/s) és energiájú Rob-
banóanyag, ezért az előbb leírt feltételtől (dly/dra<0,5)
kismértékű eltérés történt.

— A töltetekre fojtás került a robbanóanyaggal nem
feltöltött teljes lyukszakaszon. 

Az alkalmazott robbanóanyag: Emulgit LWC-AL volt.
A töltetek indítása lyuktalpról történt DeM és DeD típusú
villamos gyutacsokkal (25 ms, illetve 250 ms késleltetésű
lépcsőkben). A robbantás teljes időzítése 3 másodperc volt.
Fojtásként polietilén fóliába csomagolt, 25 cm hosszúságú,
zúzottkőből álló töltények szolgáltak. A robbantóhálózat
sorosan kialakított, és fix robbantóvezeték közbeiktatásával
történt az indítás.

A jövesztésnél elvárás volt a meghatározott kitörési
szelvény megvalósítása. Ennek ellenőrzése geodéziai mód-
szerrel minden fogás jövesztése után megtörtént, az eset-
leges aluljövesztések helyén egyengető robbantással végez-
tük el a korrekciót. 

Rakodás, szállítás 

A lerobbantott kőzet kiszállítása nagy teljesítményű gumi-
kerekes gépekkel történt. A kőzet felrakását 3 m3-es kanalú
GHH LF 6.3 homlokrakodók, a kiszállítást 10 m3-es put-
tonnyal felszerelt GHH MK-A 20.1 bányabeli dömperek vé-
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gezték. A dömperek megtöltése a jövesztett homlokhoz legkö-
zelebb lévő vágatkereszteződésben vagy a 33 m2-es szelvényű
vágat esetén a vágatban, a homlok közelében történt.

A beruházási vágatok építésekor beszereztünk egy Terex
Shafe-baggert, amely a lerobbantott kőzethalomba nyomott
rakodóasztalon működő harácsolókarpárral továbbította a
kőzetet egy láncos vonszolóra, amely közvetlenül a gép
mögött álló dömper puttonyába ürítette azt. Ez a berendezés
jelentősen gyorsította a rakodási és szállítási folyamatot.

Vágatbiztosítás 

Az alkalmazott térkiképzési és biztosítási módszer az
NMT-re (Norwegian Method of Tunneling — norvég ala-
gútépítési módszer, alagutak és vágatok biztosítására,
BARTON et al. 1992) épül, és alapjaiban a BARTON et al.
(1993) által kidolgozott és nemzetközileg elismert NGI-Q
kőzetosztályozási rendszert követi és használja. Ebben a
módszerben kitüntetett fontosságú a harántolandó kőzet-
testek megfelelő geotechnikai minősítése és osztályozása. A
kutatóvágatok által harántolt kőzettestek osztályozása
elsődlegesen a kutatóvágatok előfúrásaiból, végleges for-
májában pedig a vágathajtás során a fogásonként elvégzett
geotechnikai dokumentáláskor történt.

Ezek alapján öt biztosítási technológia állt rendelkezésre.
A 2. táblázat tartalmazza az eddig kihajtott vágatoknál
alkalmazott biztosítási technológiák összesítését. Látható,

hogy I. kategóriájú vágatbiztosításra eddig még nem került
sor, túlnyomóan II. és III. biztosítási kategóriákkal lettek
kihajtva a vágatok. A legszigorúbb biztosítási kategória (V.)
szerint az összes vágat mindössze 7%-a épült. Ha ebből
levesszük a lejtősaknák kezdő szakaszait, ahol a felszínhez
közeli, erősen mállott zónákat harántolták a vágatok (261,4 m),
akkor a kihajtott vágatok csupán 1,9%-ában kellett az V.
biztosítási technológiát alkalmazni. A majdani ellenőrzött
zónához tartozó vágatok közül csak a Tároló-összekötő vágat
déli végén volt egy 14,3 m hosszú szakasz, ahol egy törészóna
miatt kellett ilyen kategóriájú biztosítást alkalmazni.

A beépített vágatbiztosításnak két fő eleme van: a kőzet-
horgonyok, és a lőttbeton héj. A vágatpalástba a techno-
lógiai műveleti utasítás által meghatározott sűrűséggel és
elrendezésben radiálisan kőzethorgonyokat építettünk be. A
horgonyok rögzítése teljes hosszon cementalapú ragasztó-

habarccsal történt, amit Atlas Copco típusú MAI pumpával
juttattunk a horgony számára lefúrt, 45 mm-es átmérőjű
lyukakba. A horgonylyukak fúrása a robbantólyukak
fúrásához is használt fúrókocsival történt. A lejtősaknákban
2,4 m-es, a beruházási vágatokban a szelvénymérettől,
kőzetkategóriától függően különböző hosszúságú (2,4 m-
es, 3,0 m-es és 4,0 m-es) kőzethorgonyokat építettünk be. A
Tárolói szállítóvágat – Tároló-összekötő vágat – Havária
zsompvágat elágazását 5,0 m hosszú kőzethorgonyok biz-
tosítják. A beépített kőzethorgonyok 10%-át a beépítést
követő 24 óra után terhelésvizsgálat alá vetettük. A kőzet-
horgony teherbírása akkor megfelelő, ha mállott kőzetben
50, egyéb kőzetben 100 KN a terhelhetősége. A vizsgálat
alapján „nem megfelelő”-nek minősített kőzethorgonyok
mellé póthorgonyokat építettünk be. Az alapvágatokban
négy különböző kőzetkategóriájú helyen történtek kőzet-
horgony-kiszakításos mérések. Ezen mérések szerint a
teljes hosszon beragasztott 2,4 m hosszú kőzethorgony 100
KN húzóerőnél sem szakadt ki a ragasztóhabarcsból.

Az összekötő vágatok nagy szelvényű kereszteződésének
jobb kőzetkörnyezetben való kialakítása miatt a lejtősaknákban
elkészült hat összekötő vágat közül háromnak a helyét az
eredeti tervhez képest 5–10 m-rel át kellett helyezni. Néhány
esetben e vágatkereszteződések biztosításánál sűrűbben
beépített, 3,5 m hosszú horgonyok alkalmazására volt szükség.

A vágatpalást biztosításának része a lőttbeton, amelyet
— kőzetosztálytól függően — különböző (8–25 cm) vastag-
ságban építettünk be nedves beton alapanyag felhasz-
nálásával. A beépített lőttbeton vastagságának ellenőrzését
még friss állapotban való átfúrással végeztük. A lőtt-
betonozás minőségi megfelelőségének vizsgálatát és
minősítését független vizsgáló laboratórium adta. Ennek
során a betonlövés helyszínén ládába lőtt betonminta
készült, amelyből a laboratórium készített mintatesteket
nyomószilárdsági vizsgálat céljára. A minősítés a nyomó-
szilárdság értéke alapján történt. A beépített beton in situ
minősítését Hilti-szögbelövéses módszerrel végeztük.
Ennek során szabványos töltetekkel Hilti-szöget lőttünk a
betonba. A minősítés alapja a szög behatolási mélysége és a
szög kihúzásához szükséges erő.

Előinjektálás

A lejtősaknák hajtása előtti vizsgálat az egyik lejtős-
aknában magfúrásos előfúrásokkal, illetve a másikban teljes
szelvényű szondafúrásokkal történt. A további vágatokban
mindenhol történt magfúrás és két szondafúrás. Ezek a
fúrások harántoltak olyan zónákat, amelyek vízáteresztő
képessége meghaladta az engedélyezési tervben megadott
határértéket, vagy amelyekből jelentősebb vízbeáramlásra
lehetett számítani. Ezen helyek előrejelzésére a fúrásokban
végzett pakkeres kútvizsgálatok szolgáltak, amelyek ered-
ményei alapján a szükséges műszaki beavatkozás (elő-
injektálás) tervezhető és elvégezhető volt.

A vízkizárás célja a kutatóvágatok izolálása a felszín
alatti vízáramlási rendszertől. Ez részben a vágat víztele-
nítése miatt szükséges. Emellett nem kevésbé fontos szem-
pont annak megakadályozása, hogy a tároló megvalósítása
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után, annak lezárását követően a tömedékelt vágatban moz-
gó, esetleg radioizotópokkal szennyezett víz egyes jó víz-
vezető képességű zónák mentén a felszín alatti áramlási
rendszerbe jusson.

A felszín alatti kutatás időszakában hajtott vágatoknál
ott kellett előinjektálást végezni, ahol az előfúrásokban,
szondafúrásokban mért transzmisszivitás meghaladta az
1×10–6 m2/s-ot, valamint a vágat 100 m-es szakaszán a
beáramló víz mennyisége elérte a 10 liter/perc értéket.

A beruházáshoz tartozó vágatokra vonatkozóan 4×10–7

m2/s transzmisszivitás a határérték, valamint a vágatbeli
vízbeszivárgás mértéke maximum 5 liter/perc/100 m lehet.

Az előinjektálás a vágathomlokról legyezőszerűen elő-
fúrt 16–25 db lyukban történt, egyre növekvő nyomással
juttatva a cement alapú injektálóanyag-keveréket a vágat
körüli repedéshálózatba. Közben lépésenként történt az
anyag sűrűségének a növelése mindaddig, amíg le nem
csökkent a lyuk nyelőképessége. A beruházási vágatoknál a
szigorúbb határérték elérése miatt több esetben szükséges
volt egy homlokról egymás után több injektáló ernyővel, néha
különböző szemcseméretű anyaggal elvégezni az injektálást.
Hosszabb injektálandó vágatszakaszon több, egymással
átfedésben lévő injektálási ernyővel történt a besajtolás.

Abban az esetben, amikor a vágathomlok repedezett-
sége olyan mértékű volt, hogy a cementalapú injektáláshoz
használt technológiával nem volt megfelelő az injektálás
hatásossága — az injektáló anyag visszafolyhatott a hom-
lokon — a vágathomlokon poliuretán-gyanta alapú injek-
táló anyaggal úgynevezett pajzsinjektálás vált szükségessé.
Ennek célja a homlok repedéseinek eltömítése és egy előtét-
pajzs kialakítása, amely mögé már sikeresen bejuttatható a
cementalapú injektáló anyag.

A kihajtott 5363,1 m vágathossz kb. 30%-án kellett
előinjektálást végezni, amely során közel 600 m3 injektáló
anyagot sajtoltunk be.

Vízmentesítés

A lejtősaknák kihajtásának időszakában kulcsfontosságú
volt, de a továbbiakban is lényeges a megfelelően méretezett,
megbízhatóan működő vízmentesítő rendszer. Lejtősaknán-
ként külön kialakított, több lépcsős emeléssel jut a víz a lej-
tősaknákban kialakított 250 m3-es közbenső zsompokba, ahon-
nan már egy lépcsőben történik a felszínig való vízemelés.

A közbenső zsompokban történik a víz előülepítése, illetve
vízkezelő berendezésekkel, sósav adagolásával végezzük a
lőttbetonos technológia miatt magas pH-jú víz semlegesítését.
Ezekből a zsompokból vettük a vizet az egyes technológiai
folyamatokhoz (robbantólyuk fúrás, pormentesítő locsolás).

Az eddigi felszín alatti térkiképzés munkáinak idő-
szakában 2010 áprilisáig a vízkibocsátás kumulált átlaga
146,5 liter/perc (211,0 m3/nap) volt.

Szellőztetés

Az áthúzó szellőztetés a Nyugati portálnál (a Nyugati
lejtősakna bejáratánál) légzsilipbe épített, szívó üzem-
módban működő 6 db Korfmann ALN 8–55 (7,2–10 m3/s)
típusú ventilátorral, a parciális szellőztetés Korfmann AL

10–300 (16–24 m3/s) típusú ventillátorokkal, a közbenső
zsompok, kutatókamrák szellőztetése Korfmann ESN 6-110
(3,6–6 m3/s) típusú ventillátorokkal történt.

A lejtősaknák közötti 1–6. összekötő vágatot légajtóval
zártuk le. A 7. összekötő vágatban — a gyakori gépi áthala-
dás meggyorsítása és egyszerűsítése miatt — a légajtó
helyett átlátszó, szegmensekből álló légterelő függönyt épí-
tettünk be. A 8. összekötő vágatban, mivel ez a bejáratoktól
a legtávolabbi összekötő légút, nem telepítettünk légajtót.

A lejtősaknák és alapvágatok építésének időszakában a
behúzó Keleti lejtősaknában telepített parciális ventillátorok
1000, ill. 1200 mm átmérőjű légcsatornán keresztül fújták a
friss levegőt a mindenkori vágathajtási homlokokra. A Táro-
lói szállítóvágat, a Tárolóépítési szállítóvágat és a Tároló-
összekötő vágat hajtása szellőztetési szempontból sorosan
kapcsolt elrendezésben történt annak érdekében, hogy
megfelelő mennyiségű szellőztető levegő álljon rendelkezés-
re. Ez az elrendezés az egyes vágathomlokok robbantásának
és a robbantási füst kiszellőztetésének időbeli és technológiai
sorrendiségének összehangolását igényelte.

Teljesítményadatok

Az építendő felszín alatti terek elrendezése a kezdetektől
fogva lehetővé tette, hogy párhuzamosan egyszerre mindkét
lejtősakna, illetve kettő vagy több vágat is épüljön egy-
szerre. Ez a gépkihasználás optimalizálása, a vágathajtási
teljesítmény növelése szempontjából is lényeges. A feladat
azonban nem csak vágathajtás. Előre tervezetten hidro-
geológiai, geotechnikai kutató objektumokat kellett tele-
píteni, szükség esetén előinjektálást kellett végezni, illetve
rendszeresen meg kellett szakítani a vágathajtást a mag-
fúrásos előfúrások és teljes szelvényű szondafúrások
kivitelezése, műszeres mérései miatt. Ezen körülményeket
ismerve értékelhetjük a vágathajtási teljesítményadatokat.

Folyamatos munkarendben, a közel öt év munkavégzést
nézve átlagosan 100 m/hó volt a teljesítmény, a fentiekben
leírt egyéb tevékenységek elvégzése mellett. A legtöbb
kihajtott vágat egy hónapban 163,3 m volt, amely hónapban
még két előinjektálás is történt.

Összefoglalás

A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszín
alatti kutatási munkái 2005-ben kezdődtek a lejtősaknák
építésével, felszín alatti vizsgálatokkal, majd 2007-ben
folytatódtak, a létesítmény beruházási munkájaként. Ennek
során korszerű fúrásos-robbantásos jövesztéssel, kőzethor-
gonyzásos és lőttbetonos vágatbiztosítási technológiával
összesen 5364,6 m vágatrendszer építettünk meg. Az előírt
határértékek betartása érdekében a vágathossz 30%-án
cementalapú anyaggal injektáltuk a vágatok környezetét. A
továbbiakban ezen vágatrendszerhez csatlakozva alakítjuk
ki a hulladékcsomagok befogadására a tárolókamrákat. A
hulladékok betárolásával párhuzamosan fog történni a
további tárolókamrák építése.
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