
Bevezetés

A Bátaapátiban épülő radioaktívhulladék-tároló kialakí-
tásában a nemzetközileg ajánlott földtani elhelyezés kon-
cepcióját alkalmazzák. Ennek lényege, hogy a radioaktív
hulladék elhelyezésére olyan rendszert alakítanak ki, ahol a
megfelelően kiválasztott földtani környezetben megépített
műszaki gátrendszer biztosítja az ember és környezete
biztonságát. Ez azért hatékony megoldás, mivel a figye-
lembe veendő időtávlatban (az elhelyezni kívánt hulladék
összetételétől függően ez akár millió év is lehet) semmilyen
ember által kialakított műszaki gát megbízhatósága nem
garantálható teljes mértékben, azaz szükség van a termé-
szetes gátak visszatartó képességének kihasználására is.
Ezért szükséges a telephelykutatás során kiemelt figyelmet

szentelni a földtani környezet olyan szintű megismerésére,
amely lehetővé teszi a tároló üzemeltetését követő idő-
szakban, annak végleges lezárása után kialakuló viszonyok
és folyamatok megfelelő megbízhatósággal történő előre-
jelzését.

A hosszú távú radiológiai biztonság értékelésekor az
erre vonatkozóan felállított koncepciómodellek, forgató-
könyvek kvantitatív értékelését végezzük matematikai mo-
dellek alkalmazásával. GOLDSWORTHY et al. (2003) megem-
líti, hogy a biztonsági értékelés bizonytalanságának kezelé-
sére jelenleg a nemzetközi gyakorlatban három matematikai
módszert alkalmaznak: determinisztikus, sztochasztikus és
fuzzy-aritmetikán alapuló eljárásokat. Bátaapáti esetében
mindhárom módszert alkalmaztuk a Létesítési biztonsági
értékelés (BÉRCI et al. 2007) elkészítése során. A biztonsági
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Kivonat

Jelenleg is folynak Bátaapátiban a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) építési munkálatai. A tervek szerint ez a létesítmény fogja
befogadni a Paksi Atomerőmű kis és közepes radioaktivitású üzemviteli (és majdan leszerelési) hulladékait. A tárolót a Mórágyi Gránit Formáció
repedezett kristályos kőzeteiben alakítják ki a felszín alatt pár száz méterrel.

A telephelyen elvégzett földtani kutatási program során kiemelt figyelmet fordítottak a felszín alatti vizek, mint a hulladékból kikerülő
radioaktív izotópok transzportközegének a megismerésére. Az eddigi kutatások felismerései alapján alakították ki a terület vízföldtani
blokkosodását figyelembe vevő koncepciómodellt, amelyet felhasználva háromdimenziós hidraulikai és transzportmodelleket fejlesztettek ki.
Ezeknek az eredményeit, tapasztalatait, értelmezéseit alapul véve alakítottuk ki a biztonsági értékelés geoszféra-moduljának a matematikai
modelljét.

A telephely vízföldtani adottságai szükségessé tették speciális matematikai modellek kifejlesztését a radioaktív izotóp földtani környezetben
megvalósuló terjedésének a vizsgálatához. Ehhez a kristályos befogadó kőzetekre vonatkozóan kialakított, nemzetközileg elfogadott egydimenziós
párhuzamos árampályákat alkalmazó megközelítést vettük alapul, és fejlesztettük azt tovább úgy, hogy képes legyen a Bátaapáti-telephelyen a
tároló végleges lezárását követően kialakuló vízföldtani viszonyok között végbemenő transzportfolyamatokat megfelelően leírni.



értékelés egyik legfontosabb feladata annak vizsgálata, ho-
gyan terjednek a hulladékformából kikerülő radioaktív izo-
tópok a műszaki gátrendszeren, valamint a földtani környe-
zeten keresztül. A szennyezőanyagok transzportja elsősor-
ban a felszín alatti vizekkel valósul meg, ezért a terület
vízföldtani viszonyainak és ezáltal a radioaktív izotópok
lehetséges terjedési útvonalainak a meghatározása a bizton-
sági értékelés számára kiemelt jelentőségű.

A cikkben először bemutatjuk a Bátaapáti-telephely
földtani, vízföldtani tulajdonságait a hosszú távú biztonság
szempontjából meghatározó elemekre koncentrálva. Ezt
követően ismertetjük a tároló lezárását követően kialakuló
viszonyokat, valamint az erre az állapotra vonatkozó kon-
cepciómodelleket. A cikk legfontosabb részét a biztonsági
értékelés során a geoszférában lezajló szennyezőanyag-ter-
jedés vizsgálatához alkalmazott matematikai modell bemu-
tatása képezi. Ismertetjük a radioaktív izotópok földtani
környezeten keresztül megvalósuló transzportjának a telep-
hely speciális viszonyaihoz igazított, a jelenlegi vízföldtani
koncepciómodellekkel összhangban álló matematikai leírá-
sát, és röviden áttekintjük a biztonsági számítások eredmé-
nyeit.

Földtani, vízföldtani áttekintés

Földtani felépítés 

A terület a Keleti-Mecsek környezetében, a Mecsekalja-
vonaltól délre helyezkedik el a Geresdi-dombság térségé-
ben. A Bátaapáti-telephely befogadó kőzete a Mórágyi Gránit
Formációba tartozó — elsősorban monzogránit, monzonit,
illetve hibrid — kőzettípusokból álló kristályos kőzet, így a
radioaktívhulladék-elhelyezés szempontjából a kristályos
befogadó kőzetű telephelyek közé sorolható. A terület
földtani felépítése (BALLA, GYALOG 2009) a telephely
szűkebb környezetében egyszerűnek tekinthető: az alsó-
karbon kristályos kőzetek fedőjében pleisztocén lösz talál-
ható, illetve a grániton belül megjelennek a kréta Rozsdás-
serpenyői Alkálibazalt Formáció telér kőzetei is.

A telephely hosszú távú biztonsága szempontjából
kiemelt jelentőségű a grániton belüli repedésrendszer, ezért
a földtani viszonyok ismertetésekor ki kell térni a terület
szerkezetfejlődésére, illetve a jelenleg megfigyelhető tekto-
nikus szerkezetek jellemzőire. A terület fejlődéstörténe-
téből a magmás, illetve képlékeny szerkezetalakulási szaka-
szokba sorolható események a hosszú távú biztonság szem-
pontjából másodlagosak, ezért itt csak a rideg, töréses
szerkezetfejlődési szakaszokkal és hatásukkal foglalko-
zunk. A legidősebb (nyomozható) töréses szerkezetalakulás
a középső-krétára datálható, amikor a Mecsek, illetve a
Villányi-hegység gyűrődése, felpikkelyeződése megtörtént
(MAROS et al. 2004). A késő-krétában ezt egy ÉK–DNy-i
csapású, balos eltolódásokkal jellemezhető fázis követte. A
legjelentősebb mértékű szerkezetalakulásra a kora- és
középső-miocénben került sor. Ekkor a kőzetek az óra-
mutató irányával megegyező forgást végeztek, amelynek

hatására gyorsan változó feszültségtérre jellemző defor-
mációk következtek be. Végül az utolsó szerkezetalakulási
fázisra a késő-miocénben került sor. Ez a Mecsek és a
Villányi-hegység kiemelkedésével együtt járó, a korábban
kialakult ÉK–DNy-i csapású balos eltolódások reaktivá-
lódásával járó esemény alakította ki a jelenleg megfigyel-
hető fő szerkezeti elemeket. A többfázisú szerkezetfejlődés
hatására összetett repedésrendszer alakult ki a területen,
amelyen belül négy töréscsalád különíthető el (BALLA,
GYALOG 2009):

— a magmás és metamorf szerkezeteivel párhuzamos,
ÉK–DNy-i irányú, általában ÉNy felé meredeken dőlő
töréses síkok;

— az előzőekre nagyjából merőleges (ÉNy–DK-i, illet-
ve ÉÉNy–DDK-i csapású), uralkodóan ÉK-ies dőlésű töré-
sek, amelyek feltételezhetően átszelik az előző repedéseket;

— közel függőleges dőlésű, alapvetően K–Ny-i csapású
törések;

— és végül az alárendelten megjelenő, É–D-i csapású,
erősen változó meredekségű repedések.

A vázolt szerkezeti irányok határozzák meg a telep-
helyen végbemenő radioaktív izotópok transzportja szem-
pontjából leglényegesebb vízföldtani képződmények — a
torlasztó-szigetelő szerkezetek, a nagy transzmisszivitású
töréses övek, a vízvezető pászták, valamint az egyedi repe-
dések — általános irányultságát, továbbá egymáshoz
viszonyított kapcsolódási rendszerét.

Vízföldtani kép

A vízföldtani képen belül először általános ismertetést
adunk, majd a lezárás utáni állapotot tárgyaljuk.

Általános ismertetés

Az évi átlagos 658 mm csapadékból mindössze 24
mm/év (ROTÁR-SZALKAI et al. 2004) éri el a kristályos
kőzetek felszínét. A gránit felső részét képező mállási öv
vízvezető képessége nagyobb az alatta lévő üde kőzetekével
összehasonlítva, ezért az ebbe a zónába jutó víz mintegy 95-
96%-a horizontálisan mozog tovább a völgyek irányába. Így
mindössze 1 mm/év nagyságrendű az üde gránit képződ-
ményeibe beszivárgó és ezzel a mélységi vizek áramlási
rendszerét terhelő utánpótlás mennyisége.

A területen elvégzett interferenciás és egykutas kút-
tesztek, valamint a területen üzemelő vízföldtani monito-
ringrendszer adatai és eredményei alapján meg lehet
állapítani, hogy a vizsgált kőzet vízföldtani szempontból
több vízföldtani blokkra osztható (BENEDEK et al. 2009).
Ezeket a blokkokat egymástól K–Ny, É–D, illetve ÉK–DNy
csapású torlasztó-szigetelő szerkezetek választják el (1.
ábra), amelyek általában egy erőteljesen átalakult, több-
nyire agyagosodott magból, illetve az azt egy vagy két oldal-
ról kísérő, vízvezető tulajdonságú, töredezettebb kárzóná-
ból állnak. Ezeket a több száz méteres kiterjedésű zónákat
eddig semmilyen vízföldtani jel nem tudta kimutatható
mértékben áttörni, ugyanakkor a területen zajló kivitelezési
tevékenységek következtében számos helyen megsérültek
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(pl. Klára-törés, Péter-törés, 1. ábra A és B jelű eleme). Ez
utóbbi esetekben már a vízföldtani hatást is ki lehetett mérni
a szomszédos blokkokban, azaz azok elkülönülése meg-
szűnt, vagy mérséklődött. A kivitelezést megelőző állapot-
ban az egyes blokkokon belül a becsült nyugalmi nyomások
megközelítően azonosnak tekinthetők, azaz azok elsősor-
ban nyugalmi nyomásaik alapján különíthetők el egymástól,
amelyet diszkriminanciaanalízis segítségével is igazoltunk
(BENEDEK et al. 2008a). 

A blokkon belüli üde granitoid kőzetek ekvivalens víz-
vezető képessége a vízföldtani modellezések eredményei
alapján 3×10–8 m/s körüli a blokkok léptékében (MEZŐ,
BENEDEK 2007), bár azon belül a térbeli változékonyság
igen jelentős. A területen elvégzett egyedi kúthidraulikai
mérések eredményei alapján a 10 méteres vizsgálati szaka-
szokra meghatározott transzmisszivitás értéke mintegy hét
nagyságrenden belül (1×10–11 m2/s-tól 1×10–4 m2/s-ig)
változik. 

A terepi megfigyelések alapján az egyes vízföldtani
blokkokon belül jobban, illetve gyengébben vízvezető pász-
ták különíthetők el (MEZŐ 2010). Ezt elsősorban az azokban
megjelenő repedések transzmisszivitáseloszlása alapján
lehet elkülöníteni, ugyanis a vizet jobban vezető pásztákban
nagyobb transzmisszivitású képződmények is megjelennek,
és a transzmisszivitáseloszlásuk a nagyobb értékek felé
tolódik el a vizet gyengébben vezető pásztákkal összehason-
lítva. Ezek a pászták általában ÉK–DNy-i csapás mentén
követhetőek, ami megfelel a Mórágyi Gránit általános
irányítottságának. Az esetek többségében hasonló csapást
követnek az alkálivulkanit-telérek is. A telérek mindkét
oldalán néhány méter vastag fellazult zóna található, amely
összefüggő, jól kommunikáló repedésrendszert alkot. 

A bátaapáti telephely legnagyobb transzmisszivitású
(1×10–7 – 1×10–5 m2/s transzmisszivitású) vízvezető zónái
kivétel nélkül ehhez a teléreket kísérő vagy a telérektől
függetlenül is előforduló ÉK–DNy-i szerkezeti irányhoz
kapcsolódnak. Ahogyan a telérek rajokba rendeződnek, úgy
e vízvezető zónák is csoportokat, pásztákat alkotnak. A
tervezett kamramező ÉNy-i részét is egy ilyen alkáli-
vulkanit-telér (1. ábra D jelű eleme) szeli át (SZEBÉNYI et al.
2009).

A terület jellegzetes vízföldtani blokkosodása egyedi
vízföldtani koncepciómodell kialakítását tette szükségessé.
Ennek lényege, hogy egy egységes rendszerbe foglalja az
egyes vízföldtani blokkokon belüli, valamint a blokkok
közötti hidraulikai és transzportfolyamatokat. Eszerint az
egyes vízföldtani blokkok vízforgalma az alábbi kompo-
nensekből származtatható (BENEDEK et al. 2009):

— utánpótlás: beszivárgás a felszín felől, átbukás a fel-
vízi blokkból, átszivárgás a torlasztó-szigetelő szerkeze-
teken keresztül; 

— megcsapolás: átbukás az alvízi blokkba, átszivárgás
a torlasztó-szigetelő szerkezeteken keresztül, felszíni meg-
csapolás.

A blokkokon belül a hidraulikai viszonyokat — az egyes
blokkokon belüli kis hidraulikai gradienst, az egymástól
nagy távolságra lévő területek jó hidraulikai kommuni-

kációját — elsősorban a nagy transzmisszivitású repedések,
töréses övek határozzák meg. Ezzel szemben a transz-
portfolyamatokban a sokkal nagyobb tömegben jelenlévő,
kis transzmisszivitással rendelkező háttérrepedés-rendszer
szerepe a meghatározó (BENEDEK et al. 2008b).

A felszíni megcsapolás során a mélyebb eredetű vizek
minden esetben keverednek a mállott gránit zónájában hori-
zontálisan áramló vizekkel. A számítások arra engednek
következtetni, hogy a völgyek mentén áramló víznek csak
mintegy 3-4%-a tekinthető mélyebb eredetűnek, azaz a 
mélyebb eredetű vizek hígulása 25-30-szorosra tehető
(ROTÁR-SZALKAI et al. 2004).

A terület biztonsági megítélése szempontjából nemcsak
a vizsgált kőzettest (gránit) eredeti vízföldtani tulajdonságai
bírnak jelentőséggel, hanem az is, hogy az adott kőzet víz-
földtani tulajdonságai kisebb-nagyobb mértékben megvál-
toznak a területen zajló kivitelezési munkálatok következ-
tében. A megközelítő vágatok, illetve kamrák robbantásos
jövesztése során ugyanis a kőzet eredeti tulajdonságai egy
keskeny zóna mentén megváltoznak, ezt hívjuk EDZ-nek
(EDZ = Excavation Damaged Zone = vágathajtás során
fellazult zóna). A terepi mérések alapján az EDZ vastagsága
a vágatpalástokon és a főtében 0,5 m, a vágattalpon viszont
0,7-0,8 m (KORPAI et al. 2009). A mérések és a megfigyelé-
sek alapján a vágatok mentén egy általános elterjedésű,
összefüggő és jól kommunikáló repedésrendszer jött létre,
amelynek az átlagos transzmisszivitása 5×10–6 m2/s
(SZEBÉNYI et al. 2009).

A lezárást követő állapot

A telephely kutatásából rendelkezésünkre álló infor-
mációk a kutatáshoz és kivitelezéshez kapcsolódó bolygató
hatásokat megelőző, illetve az építési, azaz az üregrendszer
kialakításához kapcsolódóan létrejövő állapotra vonatkoz-
nak (BENEDEK et al. 2007b). Ezekből az ismeretekből kell a
tároló lezárását követően kialakuló (a rendszer vissza-
töltődési időszakát jellemző) tranziens, valamint annak be-
fejeződését követően kialakuló egyensúlyi állapotra vonat-
kozóan előrejelzéseket tennünk a hosszú távú biztonsági
értékelés megalapozásához. A lehetséges lezárást követő
egyensúlyi állapotok megállapításához az ismeretekkel
konzisztens koncepciómodell kialakítására, valamint annak
felhasználásával előrejelzésre alkalmas, kamramező / víz-
földtani blokk / telephelyléptékű, háromdimenziós vízföld-
tani modellek fejlesztésére és vizsgálatára van szükség.

Az eddig elvégzett modellezések (BENEDEK et al. 2007a,
BŐTHI, GYÖNGYÖSI 2009, MEZŐ, BENEDEK 2007, MEZŐ

2010) eredményei azt mutatják, hogy a lezárást követő
egyensúlyi állapot jellegét döntő mértékben meghatározzák
a tároló végleges lezárásakor kialakított műszaki gát-
rendszer tulajdonságai. A műszaki gát elemei közül kiemelt
jelentőséggel rendelkeznek a megközelítő vágatokban a
torlasztó-szigetelő szerkezetek harántolásának a helyén
kialakítandó vízgátak. Annak függvényében, hogy a harán-
tolás helyén milyen vízzáró tulajdonságú szerkezetet sikerül
megvalósítani, a lezárást követő időszak két, egymástól
jelentős mértékben eltérő, egyensúlyi állapottal rendel-
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kezhet (2. ábra). Az egyes állapotokat a kialakuló hidrau-
likus potenciáltér, illetve az annak hatására létrejövő áram-
lási rendszer, valamint a szennyezőanyagok terjedésében
figyelembe veendő folyamatok jellege, illetve egymáshoz
viszonyított aránya határozza meg.

A TÁROLÓ MEGFELELŐ LEZÁRÁSA

A telephelykutatás során elvégzett vizsgálatok és elem-
zések igazolták (BALLA et al. 2003, SZEBÉNYI et al. 2009),
hogy a telephely kivitelezést megelőző áramlási rendszere
kedvező vízföldtani adottságokat biztosít a radioaktív
hulladékok elhelyezésére. Következésképpen, ha sikerül
olyan lezárást követő egyensúlyi állapotot kialakítani meg-
felelő műszaki megoldások alkalmazásával, amely alap-
vetően megegyezik az építést megelőző állapottal, akkor a
radioaktív hulladékok elhelyezése biztonságosan megvaló-
sítható.

BENEDEK et al. (2007a) a megközelítő vágatokban kiala-
kítandó vízgátak elhelyezését vizsgálva megállapította, hogy
azok akkor képesek a tárolóból kijutott szennyezőanyagok
megfelelő mértékű visszatartását megvalósítani, ha azokat
pontosan a torlasztó-szigetelő szerkezetek harántolásának a
helyén alakítják ki. Ebben a kedvező esetben a torlasztó-
szigetelő szerkezetek egymástól hidraulikailag elkülönülő
blokkokra osztják fel a területet, melyek között — a kivi-
telezést megelőző állapothoz hasonlóan — csak rendkívül
korlátozott mértékű vízforgalom valósul meg. 

BŐTHI, GYÖNGYÖSI (2009) érzékenységvizsgálatot vég-
zett a MEZŐ, BENEDEK (2007) által kifejlesztett — a telep-
helyet és környezetét magába foglaló (azaz telephely-
léptékű) — vízföldtani modell felhasználásával, hogy meg-
állapítsák a vízgát vízzáróságának (vízvezető képességé-
nek) a hatását a szennyezőanyagok terjedésében. Megál-
lapították, hogy a gránit blokkléptékű ekvivalens vízvezető
képességével (3×10–8 m/s) nagyságrendileg megegyező
vagy annál kisebb vízvezető képességű vízgát kialakítására
van szükség ahhoz, hogy a tárolóban elhelyezni kívánt
hulladékmennyiség egészét biztonságosan elhelyezhessék
az aktuálisan elfogadott műszaki megvalósítások figyelem-
bevételével.

MEZŐ (2010) részletesen elemezte a telephelyléptékű
vízföldtani modell felhasználásával a lehetséges lezárást
követő egyensúlyi állapotokat. Ennek keretében összeha-
sonlította a tároló kialakítását megelőző állapotra meghatá-
rozott hidraulikus potenciálteret a tároló végleges lezárását
követően kialakuló egyensúlyi állapotra vonatkozó
ekvivalens értékekkel 5×10–6 m/s, illetve 1×10–4 m/s víz-
vezető képesség feltételezésével a tömedékelt kamrákra,
valamint a gránitzúzalékkal visszatöltött megközelítő és
elosztó vágatokra vonatkozóan. A tároló megfelelő lezá-
rását a modellben a torlasztó-szigetelő szerkezetek haránto-
lásának a helyén 1×10–12 m/s vízvezető képességű, azaz a
torlasztó zónák agyagos magjának feltételezett vízzáró-
ságával megegyező mértékű vízgátak beépítésével valósí-
totta meg. Ez alapján megállapította, hogy a visszatöme-
dékelt üregrendszer csak nagyon kis mértékben módosítja
az építést megelőző állapotra meghatározott hidraulikus

potenciálviszonyokat, illetve az áramlási rendszert. Ered-
ményei alapján megállapítható, hogy ha sikerül a modellben
feltételezett minőségű vízgátat kialakítani a megközelítő
vágatokban a Péter-, valamint a Klára-törés harántolási
helyén, akkor

— a telephely egészére vonatkozóan visszaáll a kivite-
lezést megelőző állapotban megismert mozaikos jellegű,
egymástól eltérő hidraulikus potenciállal jellemezhető
blokkokból álló felépítés (MEZŐ 2010);

— a tárolót magába foglaló blokkon belül egységesen
visszaáll a rendkívül kis térbeli változékonysággal jelle-
mezhető, 190 m Bf körüli hidraulikus potenciál, amely kis
hidraulikus gradiense révén a diffuzív — azaz a szennyező-
anyagok terjedésének visszatartása szempontjából kedve-
zőbb — folyamatok túlsúlyát idézi elő az advektív folya-
matokkal szemben;

— a Péter- és Klára-törés közötti térrészen (az Üh–39 és
Üh–42 felszíni fúrások környezetében) a tároló vízföldtani
blokkjára jellemző 190 m Bf körüli hidraulikus potenciál-
értékeknél nagyobb (200 m Bf szintet meghaladó) potenciálú
térrész alakul ki (2. ábra a része), amely megakadályozza a
tároló irányából a megközelítő vágatok nyitópontja felé
történő vízmozgást — és ezzel együtt az advektív szennyező-
anyag-terjedést — a megközelítő vágatok mentén;

— a tárolóból indított áramvonalak a Péter-törés mentén
kelet–nyugati irányban eltérülnek (és csak 10 000 évet köve-
tően jutnak a Hutai-völgybe, illetve a Mórágyi-vízbe),
illetve a Gyurika-fakadás (1. ábra E jelű eleme) környeze-
tében a felszínre érkeznek (1 000 – 10 000 év alatt), és csak
elenyészően kis részben hatolnak keresztül a torlasztó-
szigetelő szerkezeten (MEZŐ 2010).

KOVÁCS, BŐTHI (2010) a tároló lezárási koncepciójának
vizsgálatához kapcsolódóan meghatározta a torlasztó-
szigetelő szerkezetek harántolásának a helyén telepítendő
vízgátak és a körülöttük kialakuló fellazult zóna, azaz az
EDZ elfogadható legnagyobb ekvivalens vízvezető képes-
ségét a jelenleg elfogadott hulladékleltár, illetve a műszaki
gátrendszer egyéb elemeire vonatkozó információk figye-
lembevételével. Megállapították, hogy a vízgát vízvezető
képességének a hosszú távú biztonsági értékelés során
figyelembe vett 200 000 éves időtávlatban 5×10–7 m/s alatti
értéknek kell lennie. Kimutatták, hogy ennek megvaló-
síthatósága csak kisebb mértékben függ magának a víz-
gátnak a műszaki kivitelétől (amelyre vonatkozóan nemzet-
közi tapasztalatok alapján akár 1×10–11 m/s nagyságrendű
vízvezető képesség is előirányozható), nagyobb mértékben
az azt körülvevő fellazult zóna méretétől és vízvezető
képességétől függ.

A TÁROLÓ NEM MEGFELELŐ LEZÁRÁSA

A tároló nem megfelelő lezárása akkor következik be, ha
— a megközelítő vágatokban nem alakítanak ki víz-

gátakat a torlasztó-szigetelő szerkezetek harántolásánál,
ahogyan azt BENEDEK et al. (2007a) vizsgálatai is igazolták
(a más helyre telepített vízgátak hatása lokális jellegű, és a
megközelítő vágatokban szivárgó vizek kőzetkörnyezetbe
történő kiszorításával, majd a vízgát megkerülését köve-
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tően azoknak a vágatokba történő visszajutásával jellemez-
hető);

— vagy ha a torlasztó zónák helyén kialakított vízgátak
ekvivalens vízvezető képessége pár tízezer éves időszakon
belül meghaladja az azokra az előzőekben megfogalmazott
követelményt (KOVÁCS, BŐTHI 2010, MEZŐ 2010).

Amennyiben nem sikerül a tárolót megfelelően lezárni,
akkor a kivitelezést megelőző állapottól jelentős mérték-
ben eltérő, a radioaktívhulladék-elhelyezés szempontjából
kedvezőtlen áramlási rendszer alakul ki (BŐTHI, GYÖNGYÖSI

2009, BŐTHI 2010). Ez a következőképpen jellemez-
hető:

— a megközelítő vágatok és a tárolókamrák által érintett
térrészen az építést megelőző állapotban még elkülönülten
viselkedő blokkok összekapcsolódnak, és egységes rend-
szerré (egyetlen blokká) válnak (MEZŐ 2010);

— a kialakult blokkon belül a hidraulikus potenciál tér-
beli eloszlása kevésbé lesz lépcsőzetes jellegű, és megszűnik
a Klára- és Péter-törés között építést megelőző állapotban
megfigyelt nagy potenciálú térrész (2. ábra b része), helyette
a kamrák felől a megközelítő vágatok nyitópontjának irányá-
ba mutató hidraulikus gradiens alakul ki;

— megszűnik vagy másodlagos jelentőségűvé válik a
kivitelezést megelőző állapotban kedvező retardációs folya-
matokkal jellemezhető szennyezőanyag-terjedés a befogadó
kőzet repedésrendszerén keresztül, mivel a radioaktív izo-
tópok legnagyobb része a megközelítő vágatok mentén
terjed a bioszféra irányában;

— több nagyságrenddel megnövekszik az üregrend-
szerbe (kamrákba és vágatokba) beszivárgó, illetve azon
keresztül (valamint annak mentén kialakuló) a nyitópontok
irányába szivárgó vízhozam mértéke (BŐTHI, GYÖNGYÖSI

2009, KOVÁCS, BŐTHI 2010); — a megnövekedett vízhozam
hatására gyorsabban és nagyobb tömegfluxussal kerülnek ki
a kamrákból a radioaktív izotópok, illetve azok gyorsabban
terjednek az árampálya (ez esetben a megközelítő vágatok)
mentén, valamint a mérnöki gátak tönkremeneteli folyama-
tai is gyorsabban zajlanak le (tovább erősítve az előzőekben
leírt folyamatokat).

A biztonsági értékelés 
koncepcionális modellje

Az elhelyezési rendszer vázlatos ismertetése

Bátaapátiban a tervek szerint a Paksi Atomerőmű üzem-
viteléből származó kis és közepes aktivitású szilárd, illetve
szilárdított radioaktív hulladékokat helyezik el. A hulladé-
kokat 200 literes szénacél hordóban szállítják a felszíni
telephelyre, ahol azokat vasbeton konténerekbe csomagol-
ják, és térkitöltés alkalmazásával monolit blokkokká
alakítják (BÉRCI et al. 2007). A vasbeton konténerek képezik
az elhelyezési egységeket. A konténereket szállítójármű-
veken szállítják le a megközelítő vágatokon keresztül a
közel vízszintes tárolókamrákba, ahol azokat 4×4+3-as
elrendezésben (GYÖNGYÖSI 2008), maximálisan 44 szel-

vényben helyezik el a 100 méteres aktív kamrahosszon belül
(3. ábra). A teljesen feltöltött kamrákat öntömörödő
betonnal tömedékelik, majd végül a nyaktagban mindegyi-
ket külön vízgát alkalmazásával választják el a tároló egyéb
elemeitől. A tároló végleges lezárásakor a szintes vágatokat,
valamint a megközelítő vágatokat zúzott gránittal tömedé-
kelik, vízgátak kialakításával pedig szakaszolják. A nyitó-
pontnál betondugót alakítanak ki a behatolás elleni védelem
érdekében.

A lezárást követően a tervek szerint monitoringrendszert
üzemeltetnek a tároló működésének ellenőrzéséhez (ezt
aktív intézményes ellenőrzési időszaknak nevezzük, amely-
nek hosszát 100 évnek vesszük). Ennek befejezése után a
terület intézményes ellenőrzését passzív módon folytatják
(pl. területhasználat korlátozásával) az elhelyezési rendszer
minél hosszabb ideig tartó védelme érdekében (a jelenlegi
feltételezések szerint ez a passzív ellenőrzési időszak a 300
évet nem haladja meg). Azonban ez sem tartható fenn addig,
amíg a radioaktív izotópok bomlásával a hulladék egésze
eléri a mentességi határértéket, azaz további kockázatot a
környezetre már nem jelent. Ez az időtartomány az elhelye-
zett teljes hulladékmennyiség vonatkozásában igen hosszú
időszakot is igénybe vehet (BŐTHI, DANKÓ 2005), a hosszú
felezési idejű, de csak elenyésző mértékben jelenlévő
izotópok miatt.

Az elhelyezési rendszer várható fejlődését leíró normál
forgatókönyv BŐTHI, TAKÁCS (2009) szerint a tároló
lezárását, azaz az aktív vízmentesítést követően a tároló
üregrendszerének visszatöltődése azonnal megkezdődik a
felszín alatti vizekkel. Miután a visszatöltődés elérte azt a
szintet, hogy a hulladékot tartalmazó hordók is vízzel
telítődnek, elkezdődik a radioaktív izotópok kioldódása a
hulladékformából. A pórusvízbe beoldódott izotópok a
hordók közötti cementes alapú térkitöltésen, majd az
elhelyezési konténer oldalfalán keresztül kijutnak az
öntömörödő betonnal visszatömedékelt tárolókamrákba.
Ott — várhatóan elsősorban a tömedék (beton) repedései
mentén — advektív-diszperzív, illetve diffuzív folyama-
tokkal a kamrát körülvevő EDZ-be jutnak. Az EDZ-ben
ugyan hígulnak, ugyanakkor azonban az ott jelentkező
nagyobb vízforgalom miatt terjedésük is felgyorsul. Az,
hogy a kamrákat a kijutott radioaktív izotópok hol és
milyen irányban hagyják el, a helyi áramlási viszonytól
függ. 

Alapvetően azonban két lehetséges árampályával
számolhatunk: vagy a gránit repedésrendszerébe kerülnek,
vagy a nyaktag mentén a vágatokba. A két útvonal közül a
gránit háttér repedésrendszerén keresztül történő lassú,
aránylag nagy retardációval jellemezhető szennyező-
anyag-terjedés a kedvezőbb a tároló biztonsága szempont-
jából. A felszínre jutott radioaktív izotópok bekerülnek a
bioszférába, ahol bomlásuk miatt effektív dózisterhelést1

jelentenek az emberekre, valamint egyéb élőlényekre.
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anyagban elnyelt sugárzási energiát értünk.



Jellemző árampályák

Ahogyan azt az előzőekben már ismertettük, az elhelye-
zési rendszer viselkedése a lezárást követő egyensúlyi
állapotban alapvetően eltérő lehet a megközelítő vágatok-
ban elhelyezett vízgátak hatékonyságának függvényében.
A normál fejlődéstörténet során azzal számolunk (BŐTHI,
TAKÁCS 2009), hogy a tároló lezárásakor sikerül az építést
megelőző állapotra jellemző blokkosodott hidraulikai
rendszert visszaállítani. Ebben az esetben a kamrákból
kikerülő szennyezőanyagok a befogadó kőzetek repedés-
rendszerébe jutnak, amelyeken keresztül terjednek a
kamrákat magában foglaló vízföldtani blokk természetes
megcsapolási pontjai (pl. a Gyurika-fakadás) irányába. Ezt
az árampályát tekintjük az elhelyezési rendszer normál
geoszféra-útvonalának, vagy nevezhetjük a tervezett kibo-
csátáshoz tartozó migrációs2 útvonalnak is (l. GOLDSWORTHY

et al. 2004, 2. ábra). Amennyiben a megközelítő vága-
tokban elhelyezett vízgátak nem képesek a vízföldtanilag
blokkosodott rendszert visszaállítani, akkor a radioaktív
izotópok terjedése a megközelítő vágatok mentén valósul
meg a nyitópont irányában. Ezt alternatív kibocsátási
útvonalnak nevezzük.

A normál geoszféramodell (BŐTHI, TAKÁCS 2009) a
kamráktól a megcsapolásokig a következő elemekből épül
fel:

— gyengébben vízvezető pászta,
— jobban vízvezető pászta,
— jó vízvezető szerkezet,
— torlasztó zónát kísérő jó vízvezető képességű zóna,
— mállási öv.
A jobban vízvezető pászta abban különbözik a gyen-

gébb vízvezető pásztától, hogy itt nagyobb valószínű-
séggel fordulnak elő nagyobb transzmisszivitású törések.
A vizet gyengébben és jobban vezető pászta koncepcioná-
lisan is, és matematikai megvalósítását tekintve is egy-
mással azonosnak tekinthető, csak az azt leíró paraméterek
értékei különböznek egymástól a két térrész vonatkozá-
sában. Ez tekinthető az elhelyezési rendszer geoszfé-
ramoduljának legalapvetőbb, a szennyezőanyagok terjedé-
sének retardációját3 legnagyobb mértékben meghatározó
elemének.

A különböző pásztákban történő izotópterjedés a
repedezett kristályos kőzetekre jellemző advektív-disz-
perzív módon valósul meg a gránit háttérrepedés-rend-
szerén keresztül. Mivel a tervezett kibocsátás esetén
megvalósuló vízföldtanilag blokkosodott áramlási rendszer
rendkívül kis hidraulikus gradienssel jellemezhető, a diffu-
zív folyamatok is fontos szerepet játszanak a szennyező-
anyagok terjedésében, illetve azok retardációjában. Az
eddig elvégzett vizsgálatok eredményei alapján ezek közül

kiemelt jelentőségű lehet a mátrixdiffúzió4, azaz a repe-
désekben terjedő izotópok diffundálása a gránit mátrixába
vagy a kőzetnek az advektív transzportba be nem
kapcsolódott mikrorepedéseibe. Hatását tekintve hasonló
retardációs folyamat — amely szintén elképzelhető a
nyomjelzéses vizsgálatok kiértékelései alapján (MOLNÁR et
al. 2008a) — az immobilis zónákkal való anyagcsere.
Mindkét retardációs folyamat időben elnyújtja a szennyező-
anyagok keresztüljutását a földtani környezeten, azaz
megnöveli a tartózkodási időt, illetve mérsékli a repedé-
sekben lévő anyag koncentrációját. Mindez nagyság-
rendekkel mérsékli a bioszférát elérő szennyezőanyag-
fluxust és ezáltal az ott előidézett éves effektív dózist. Ez a
hatás fokozódik a szorpcióra hajlamos elemek esetén,
hiszen a kis apertúrájú, repedésekbe történő diffundálás
hatására azok nagyobb kőzetfelülettel kerülnek kapcso-
latba, így nagyobb mértékben kötődhetnek meg.

Általános megfigyelés — amit helyszíni adatokon ala-
puló modellezési eredmények is igazoltak (MOLNÁR et al.
2008a) —, hogy a kristályos kőzetek repedésrendszereiben
megvalósuló szennyezőanyag-terjedés, a forrástól távo-
lodva, egyre inkább a töréses övekben előforduló nagyobb
transzmisszivitású repedésekben koncentrálódik. (A nem-
zetközi szakirodalomban ezt Main Water Conductive
Feature-nek [MWCF], azaz jó vízvezető szerkezetnek
nevezik [JNC 2000].) Ezért a tervezett kibocsátáshoz tarto-
zó normál geoszférában, a szennyeződésterjedés következő
elemét ez az MWCF jelenti. Ez a szerkezet összegyűjti és
továbbszállítja a radioaktív izotópokkal szennyezett vizeket,
miközben azokat jelentős mértékben fel is hígítja szennye-
zetlen vizekkel. (A valóságban sokkal inkább jó vízvezető
tulajdonságú repedésekkel rendelkező töréses övről
beszélhetünk, mintsem egyedülálló szerkezetről.) Konzer-
vatív módon elhanyagoljuk az ilyen jó vízvezető szerkezet-
ben (MWCF) megvalósuló retardációs folyamatokat,
többek között a megkötődést és a mátrixdiffúziót. Ennek
magyarázata az, hogy az itteni retardáció jelentősége — az
aránylag gyors advektív-diszperzív terjedés következtében
— elhanyagolható mértékű a háttérrepedésekben megvaló-
sulóhoz képest.

A Bátaapáti-telephely legjellegzetesebb vonása a már
részletesen ismertetett vízföldtani blokkosodás. Ezt a
területen megjelenő, több száz métert meghaladó hosszú
torlasztó-szigetelő szerkezetek idézik elő (BENEDEK et al.
2009). Az ilyen zónákat sokszor erősen repedezett és ezáltal
nagy vízvezető képességű öv kíséri. Ez a jelentősen
aszimmetrikus felépítés lényegében lehetetlenné teszi a
szennyezőanyagok átjutását a torlasztó zónákon keresztül
(kivéve a rendkívül lassú diffúziót), és azokat vertikálisan a
megcsapolási pontok irányába kényszeríti. Az itt végbe-
menő szennyezőanyag-transzport alapvetően megegyezik a
jó vízvezető szerkezetek kapcsán leírtakkal, így a mate-
matikai megvalósítás során a kettő együttesen kezelhető.
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2 Anyagok (pl. radioaktív izotópok) különböző közegeken (pl. a gátat alkotó
anyagokon vagy a talajon) keresztül történő mozgása, amely általában
folyadékáramlással történő transzporttal valósul meg.
3 Retardáció: Az R = v/vR, azaz a retardációs (késleltetési) tényező, ahol v a víz
szivárgási sebessége, vR a szennyezőanyagfront mozgási sebessége. A
késleltetési faktor (R) nem adszorbeálódó elemekre egy, egyébként nagyobb,
mint egy.

4 Mátrixdiffúziónak nevezzük azt a transzportfolyamatot, amelynek során
molekuláris diffúzió segítségével az oldat a víz mozgásban lévő részéből a pangó
rész felé, vagy ezzel ellentétes irányban mozog, a kémiai koncentrációkülönbség
irányának és nagyságának megfelelően.



A felszínre érés előtt a szennyezett vizek a gránit mállott
zónájában jelentős mértékben hígulnak (ROTÁR-SZALKAI et
al. 2004) az ugyanazon vízföldtani blokkba beszivárgó, és
azonos megcsapolási ponton a felszínre jutó szennyezetlen
vizekkel. Valószínűleg a mállási övben bekövetkezik a
radioaktív izotópok megkötődése, azonban azt célszerű
figyelmen kívül hagyni az értékelések során. Végül a
szennyezett vizek a vízföldtani blokk természetes megcsa-
polási pontját jelentő forrásokban jelennek meg a felszínen,
és kerülnek be ezzel a bioszférába.

Az alternatív forgatókönyvek közül a legtöbbnek —
például az éghajlatváltozás hatására bekövetkező megnö-
vekedett vagy lecsökkent beszivárgás, illetve a tektonikus
mozgások hatására átrendeződő repedésrendszernek —
hatása a szennyezőanyag-terjedés koncepcionális leírására
vonatkozóan elhanyagolható mértékű (BÉRCI et al. 2007). A
korábbi vizsgálatok azt is igazolták, hogy ezeknek a
lehetséges alternatív fejlődéstörténeteknek a hatása a tároló
biztonságának megítélése szempontjából is jelentéktelen.
Az egyetlen alternatív forgatókönyv, melynek hatását kü-
lön kell értékelni, a tároló nem megfelelő lezárásához kap-
csolódik. Ennek során — ahogyan azt korábban már ele-
meztük — a tervezett kibocsátáshoz tartozó normál
geoszféra terjedési útvonalat felváltja egy sokkal gyorsabb
és nagyobb szennyezőanyag-fluxussal jellemezhető transz-
port a megközelítő vágatokban, illetve azok mentén, az
EDZ-ben.

Transzportfolyamatok

Miközben az áramlási rendszer meghatározza a lehet-
séges terjedési útvonalakat, addig az egyes árampályák
mentén bekövetkező transzportfolyamatok jellege és mérté-
ke közvetlenül befolyásolja a bioszférát elérő szennyező-
anyag-fluxust. A normál geoszféra esetén a felszín alatti
vizekben végbemenő szennyezőanyag-terjedésben az aláb-
bi folyamatok játszanak kiemelt szerepet:

— radioaktív bomlás,
— kicsapódás,
— megkötődés,
— advekció,
— diffúzió,
— diszperzió,
— mátrixdiffúzió.
Meg kell jegyezni, hogy az eddigi munkák során néhány

transzportfolyamatot, illetve azok jelentőségét nem vizsgál-
ták. Ilyen például az ionkizárás (a repedésméret nem teszi
lehetővé az oldott ion repedésekbe történő diffundálását)
vagy az együttes kicsapódás (co-precipitation).

A fenti folyamatok részletes leírását, valamint a
szennyezőanyag-terjedésben játszott szerepüket érzékeny-
ség-vizsgálat alkalmazásával BŐTHI et al. (2008c) végezte el
(4. ábra). Ennek során egy telephelyfüggetlen, egységnyi
kezdeti koncentrációjú szennyeződés terjedését vizsgálta
pillanatszerű, valamint folyamatos terhelés esetén, adott
távolságú pontban megfigyelhető áttörési görbék egymással
való összehasonlításával.

A Bátaapáti-telephelyen elvégzett helyszínspecifikus
elemzések eredményei alapján megállapítható, hogy a terü-
leten több olyan transzportfolyamat valószínű, melyek a
tárolóból kijutó radioaktív izotópok bioszférát elérő fluxu-
sát jelentős mértékben mérsékelhetik. Ezek a következők:

Radioaktív bomlás. Mivel az elhelyezni tervezett radio-
aktív hulladékok jelentős része rövid felezési idejű
izotópokat (3H, 90Sr, 137Cs, 60Co) tartalmaz jelentős mennyi-
ségben, a földtani környezeten keresztül feltételezhető
párszáztól párezer évig terjedő transzportidő alatt ezeknek
az izotópoknak a nagy része elbomlik, így a bioszférában
sokkal mérsékeltebb éves effektív dózist idéz elő. A prob-
lémát elsősorban a hosszú felezési idejű izotópok (urán-
izotópok, 239Pu, 36Cl, 129I, 14C, 59Ni), illetve azok leányelemei
(226Ra, 230Th) képviselik. Ezek közül is kifejezetten nagy
problémát jelentenek a klór és a jód izotópjai, mivel ezek
konzervatívan viselkednek, és megkötődésre csak nagyon
minimális mértékben hajlamosak.

Mátrixdiffúzió. BÉRCI et al. (2007) megállapította, hogy
a mátrixdiffúzió figyelembevételével a bioszférában
megjelenő maximális dózis mintegy 2,5 nagyságrenddel
csökken, és ezzel ez a folyamat tekinthető a dózist legna-
gyobb mértékben meghatározó egyedi tényezőnek. A
mátrixdiffúzió szerepe ugyanakkor nem teljesen tisztázott,
mivel a területen elvégzett nyomjelzéses anyagvizsgálatok
analitikus és numerikus matematikai modellek alkalma-
zásával történt kiértékelése során egyes modellek azt
mutatták ki, hogy a mátrixdiffúzióval számolni kell, ugyan-
akkor más modellek eredményei erre nem voltak érzé-
kenyek (MOLNÁR et al. 2008a, b).

Advekció5. Amennyiben a tároló lezárását követően
visszaáll az építést megelőző állapot blokkosodott vízföld-
tani áramlási rendszere, akkor az advekció jelentősége a
blokkokon belüli kis hidraulikus gradiens hatására jelentő-
sen mérséklődik. Ugyanakkor nagyobb gradiens esetén az
advektív-diszperzív szennyezőanyag-terjedés válhat domi-
nánssá, amely a bioszférát rövidebb idő alatt és nagyobb
fluxussal elérő radioaktívizotóp-transzportot eredményez-
het. Ennek hatása a rövidebb transzportidő alatt bekövet-
kező kisebb radioaktív bomlással felerősödve elsősorban a
rövid felezési idejű izotópok megnövekedett dózisjárulékát
okozhatja.

Kicsapódás, megkötődés. Kicsapódás a földtani környe-
zeten belül már kevésbé valószínű, hiszen az oldhatósági
korláttal rendelkező izotópok feltehetőleg már a műszaki
gátrendszeren belül kicsapódnak, és így a geoszférát elérő
koncentrációjuk már nem haladja meg az oldhatósági kor-
látot. A megkötődés azonban jelentős retardációs folyamat
lehet, elsősorban a mátrixdiffúzióval együttesen.

Kolloidokkal történő terjedés. Az előzőekben ismer-
tetett transzportfolyamatokkal szemben a szennyezőanya-
gok kolloidokkal együtt történő terjedése kedvezőtlen
irányba változtatja meg a bioszférában kialakuló dózis
mértékét. Ennek oka, hogy a kolloidokkal együtt történő
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5 A hidraulikus potenciálkülönbségek hatására létrejövő, azaz a vízzel együtt
mozgó oldott szennyezőanyag transzportfolyamatot nevezzük advekciónak.



terjedés gyorsabb, és az oldhatósági korlát, illetve meg-
kötődés figyelembe vételével számított transzporttal össze-
hasonlítva nagyobb mennyiségű radioaktív izotóp terjedését
teszi lehetővé. Ennek a folyamatnak a jelentősége a telep-
helyen jelenleg még nem ismert.

A valószínűségi biztonsági értékelés 
matematikai modellje

A háromdimenziós szennyezőanyag-terjedés
leegyszerűsítése

A repedezett kristályos kőzetekben — mint amilyen a
Mórágyi Gránit Formáció is a Bátaapáti-telephelyen — a
szennyezőanyag-terjedés bonyolult, hierarchikus felépítésű,
háromdimenziós repedésrendszerhez kötődik. Annak
érdekében, hogy az abban végbemenő folyamatokat vizs-
gálni lehessen a biztonsági értékelés keretei között, jelentős
mértékű egyszerűsítéseket kell végrehajtani a koncepcio-
nális és matematikai modellbeli megvalósítás során. Ezeket
azonban úgy kell elvégezni, hogy a rendszer egészének a
működését — legalább is általános szinten — továbbra is
megfelelő részletességgel és pontossággal jellemezni lehes-
sen.

Az egyik legmeghatározóbb egyszerűsítés, amit el kell
végezni, a háromdimenziós szennyezőanyag-terjedés átala-
kítása egydimenziós folyamatokból álló rendszerré. Az így
kialakított — soros és párhuzamos kapcsolatokból álló —
rendszernek azonban vissza kell tudnia adni és le kell tudnia
képezni a valós folyamatok összetettségét, térbeli változé-
konyságát és kapcsolódásait. Mindezt csak valószínűségi
alapon, a terepi vizsgálatok — egyedi kútvizsgálatok, egy-
másra hatás vizsgálatok, nyomjelzéses vizsgálatok –, és
azok részletes vízföldtani modellezési eredményei — első-
sorban egyedi repedések rendszerének elvén (DFN =
Discrete Fracture Network = egyedi törések hálózata)
működő modellek, és azok alapjául szolgáló vizsgálatok —
alapján készített statisztikai elemzések felhasználásával
lehet elvégezni.

A telephelyre alkalmazandó matematikai leképezés
kiválasztása érdekében áttekintettük és rendszereztük
(BŐTHI et al. 2008b) a GoldSim modellezési környezet
(GoldSim Technology Group 2006, 2007) által biztosított
egydimenziós elemek felhasználásával kialakítható kapcso-
lódási rendszereket (5. ábra), és kiértékeltük azok előnyeit,
hátrányait. A GoldSim a szennyezőanyagok terjedésének
modellezését alapvetően kétféle elem, a keveredési cella és
a csőelem alkalmazásával teszi lehetővé. A két elem
koncepcionálisan egymástól eltérő folyamatok leírására
alkalmas, így matematikai megvalósításuk is igen különbö-
ző. A keveredési cella a transzportútvonal olyan elemeinek
a leírására alkalmas, amelyen belül azonnali és teljes
mértékű elkeveredést tételezhetünk fel. Ebből a megközelí-
tésből következően csak olyan elemek leírására alkalmas,
amelyeken belül a terjedés pillanatszerűnek tekinthető.
Amennyiben azonban a terjedést diszkretizáljuk, és adott

keveredési cella sorba kapcsolásával valósítjuk meg, akkor
azzal a transzport térbeli és időbeli lefolyását megfelelően le
tudjuk képezni. Ezzel szemben a csőelem képes az egydi-
menziós terjedés elemen belüli, időbeli alakulását leírni.
Ezt az elemet kifejezetten az olyan vízvezető szerkezetek,
mint a repedések vagy a vízfolyások, modellezésére alakí-
tották ki. Természetesen ezeken az alaptulajdonságokon
kívül mindkét elem rendelkezik olyan képességekkel,
amelyek bizonyos feladatok megoldásakor szükségesek
lehetnek. A keveredési cellán belül figyelembe lehet venni
az oldhatósági korlátot és a megkötődést, illetve azokat
advektív és diffuzív kapcsolatokkal lehet egymáshoz kap-
csolni. A csőelemen belül számolni lehet a longitudinális
diszperzió6, a mátrixdiffúzió és az immobilis zónák
hatásával.

A bemutatott rendszert (5. ábra) alapvetően egy olyan
táblázatnak tekinthetjük, amelynek egyik elemét a felhasz-
nált modellezési elem (keveredési cella, csőelem vagy azok
valamilyen kombinációja) alkotja, míg a másik elemét az
elemek kapcsolódási rendszerének legfőbb tulajdonsága
(egyetlen elemből áll, az elemek sorba vagy párhuzamosan
vannak kapcsolva, illetve a soros és párhuzamos
kapcsolatokból egy teljes hálózat van kialakítva) határozza
meg. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a telephelyen
megvalósuló bonyolult áramlási rendszer leképezéséhez a
néhány elemnél többet felhasználó megközelítések alkal-
mazhatók csak hatékonyan, ugyanakkor ezek megvaló-
sítása, paraméterezése sokszor jelentős problémákat vet fel,
és eredményeik kiértékelése is nehézségekbe ütközik.

Mivel a Bátaapáti-telephelyen megvalósuló szennyező-
anyag-terjedés vizsgálata során célszerű figyelembe venni
az advekciót, diszperziót, diffúziót, mátrixdiffúziót, radio-
aktív bomlást, megkötődést és esetleg még a kicsapódást is,
ezért olyan megvalósításokat kell a rendszerből kivá-
lasztani, amelyek ezeknek a kritériumoknak (vagy azok
legnagyobb részének) megfelelnek. Emellett célszerű az
egyes matematikai megoldásokat abból a szemszögből is
megvizsgálni, hogy képesek-e a térbeli változékonyságot,
illetve az azonos terjedési útvonalak mentén megjelenő,
különböző tulajdonságokkal rendelkező árampályákat
kezelni. Azok a modellezési megoldások, amelyek mind-
ezeknek eleget tesznek, a következők:

— párhuzamos csőelemek,
— párhuzamos cellasorok,
— párhuzamos csőelemek és cellasorok,
— párhuzamos csőelemeket és cellasorokat tartalmazó

rendszerek,
— párhuzamos csőelemek sorozata.
Mivel a csőelemek nem képesek a diffúziót kezelni,

ezért csak a keveredési cellákat (is) tartalmazó modell-
változatok lehetnek azok, amelyeket kis hidraulikus gradi-
enssel rendelkező térrészek viselkedésének leírásához lehet
alkalmazni. Ugyanakkor a mátrixdiffúzió figyelembe véte-
léhez vagy csőelemek használatára, vagy a keveredési
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6 Az advekcióval terjedő szennyezőanyag fő áramlási irányban történő
szétszóródását longitudinális diszperziónak nevezzük. Az áramlási irányra
merőleges szóródás a transzverzális diszperzió.



cellákhoz oldalirányban diffúzióval kapcsolt keveredési
cellákat tartalmazó megvalósítások alkalmazására van
szükség.

Az árampályák matematikai leképezése (H12)

A háttérrepedés-rendszerben lezajló szennyezőanyag-
terjedés leírására a Japan Nuclear Cycle Development
Institute (JNC) által a Kamaishi-bánya tapasztalatai alap-
ján kialakított, „egydimenziós több árampályás” megköze-
lítést alkalmaztuk, amely az előzőekben bemutatott
rendszerben a csak csőelemekből kialakított, párhuzamos
kapcsolódású elemekből felépülő elemnek feleltethető
meg. Ezt, mivel a H12 jelölésű biztonsági jelentésben (JNC
2000) jelent meg, a továbbiakban egyszerűen a H12-
modellnek nevezzük. Ennek a megvalósításnak az a lénye-
ge, hogy a területen elvégzett kúthidraulikai vizsgálatok
alapján meghatározott elméleti (folyamatos) transzmisszi-
vitás-eloszlásfüggvényt diszkretizáljuk egész számú, a
logaritmikus skálán azonos szélességű elemre (transz-
misszivitás- vagy repedésosztályra) (6. ábra). Az így kiala-
kított elemekkel jellemezzük az egyes árampályákat. Az
árampályák hossza minden esetben megegyezik a vizsgált
térrész teljes úthosszával, míg az egyes pályák transz-
misszivitását és a hozzá tartozó relatív gyakoriságot7 a
csőelem egyéb paramétereinek származtatásához hasz-
náljuk fel. Ezek közül a legfontosabb az egyes áram-
pályákon keresztüljutó vízhozam, amely megegyezik az
összes árampályát elérő teljes vízhozam és az adott elem
valószínűségének a szorzatával.

Ez a megközelítés lehetővé teszi a repedésrendszerben
lezajló szennyezőanyag-terjedés aránylag könnyen kialakít-
ható és a terepi vizsgálatok eredményeit közvetlenül
felhasználó megvalósítását a GoldSim-környezetben. Mivel
az egyes árampályák paramétereit az azokat meghatározó
legfontosabb tulajdonságok (az adott útvonal transzmisz-
szivitása és valószínűsége) alapján származtatjuk, a szeny-
nyezőanyagok terjedése az egyes árampályák mentén eltérő
sebességgel és mértékkel valósul meg. Ezek összegzésével
kaphatjuk meg a teljes vizsgált térfogatra vonatkozó áttörési
görbéjét a szennyezőanyagoknak.

A matematikai megvalósítás validálása

Annak érdekében, hogy a H12-modellt a Bátaapáti-telep-
helyen végzett biztonsági értékelések során megbízhatóan
alkalmazhassuk, először validálnunk kellett azt. Ezt egy
háromdimenziós, egyszerű geometriával és peremfeltételek-
kel, de a valóságoshoz hasonlóan összetett repedéshálózattal
rendelkező, telephelyfüggetlen, egyedi töréses, DFN-modell
FracMan-környezetben történő kialakításával, illetve annak
GoldSim-ben való reprodukálásával valósítottuk meg (BŐTHI

et al. 2005). A GoldSimben történő reprodukálást az előző
fejezetben leírt módszertan alapján végeztük el.

A kialakított DFN-modell főbb jellemzői: 200×200×200
méteres térrészen belül középen egy 20×20×20 méteres rész
a szennyezőanyag forrása, 1%-os gradiens a kocka egyik
oldalától a vele szemben lévő felé, két repedéscsalád,
amelyek térbeli elterjedését Fisher-eloszlással, kiterjedé-
süket hatványeloszlással, transzmisszivitásukat lognormá-
lis eloszlással, míg apertúrájukat a transzmisszivitásukból a
„köbös törvény” felhasználásával határoztuk meg. Ezt a
modellt alkalmaztuk részecskekövetés alkalmazásával (7.
ábra) a forrásból kiinduló anyag elérési idejének8 a vizsgá-
latához. Annak érdekében, hogy ezt a modell a GoldSim-
környezetben is meg tudjuk valósítani, ki kellett alakítanunk
egy H12-megközelítésű modellt, meg kellett adnunk az
összes árampályán keresztül megvalósuló vízhozamot,
majd végül meg kellett határoznunk az árampályák hosszát.
Ezek elvégzését követően rendelkezésünkre állt a párhuza-
mos árampályák összesített elérésiidő-eloszlása, amelyet
összehasonlítva a háromdimenziós DFN-modell eredmé-
nyeivel (8. ábra), arra a következtetésre jutottunk, hogy az
alkalmazott megközelítés megfelelő pontossággal képes
visszaadni azokat, azaz a biztonsági értékelésben megbíz-
hatóan használható.

Ezt követően több alkalommal alkalmaztuk eredménye-
sen a H12-modellt a biztonsági értékelések geoszféra-
modelljének keretein belül a háttérrepedés-rendszerben
végbemenő szennyezőanyag-terjedés leírására (BÉRCI et al.
2007, BŐTHI, TAKÁCS 2009), illetve használtuk fel ugyanezt
a modellezési megközelítést a nyomjelzéses vizsgálatok
kiértékeléséhez (MOLNÁR et al. 2008a–b). Ez utóbbi lehető-
séget teremt arra, hogy a terepen végzett vizsgálatok alapján
meg tudjuk határozni telephely-specifikus paramétereket a
hidraulikai és transzportfolyamatok jellemzésére, és az így
meghatározott értékeket közvetlenül, mindenféle átalakítás
nélkül tudjuk felhasználni a biztonsági értékelésen belül.

Az árampályamodell (H12) továbbfejlesztése

A H12-modellt a kristályos kőzetek repedésrendszerén
belül megvalósuló, alapvetően advektív-diszperzív jellegű
transzportfolyamatok leírására fejlesztették ki. Mivel a
Bátaapáti-telephelyen rendkívül kis hidraulikus gradiens
kialakulása valószínű a tároló lezárását követően (ha a
blokkos vízföldtani viszonyok visszaállnak), ezért a diffu-
zív folyamatok szerepe az advekcióhoz képest megnöve-
kedhet, sőt akár dominánssá is válhat. Mivel a diffúziót a
csőelemeket alkalmazó egyszerű H12-modell nem képes
kezelni, kénytelenek voltunk azt módosítani, tovább-
fejleszteni.

Ezért alakítottuk ki a H12+ elnevezésű modellt (BŐTHI et
al. 2008b), amely a párhuzamosan kötött csőelemek helyett
párhuzamosan kapcsolt cellasorokat alkalmaz (5. ábra). Ez
a megközelítés lehetővé teszi a cellasorokon (azaz az egyes
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7 A fúrólyukak 10 m-es szakaszaira elvégzett pakkeres vizsgálatok által
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gyakoriságával jellemezhetjük.

8 Az elérési idő a vízrészecskének az áramlási pálya két pontja (itt a tároló és a
megcsapolási pont) közötti út megtételéhez szükséges időt jelenti.
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transzmisszivitású repedések mentén kialakuló árampályá-
kon) belül mind az advektív, mind pedig a diffuzív
szennyezőanyag-terjedés figyelembe vételét. A Peclet-
szám9 meghatározásával lehetőség van a longitudinális
diszperzió megfelelő leírásához szükséges (sorba kapcsolt)
keveredési cellák alkalmazására is. Ugyanakkor ezzel a
modellel még nem lehet a mátrixdiffúziót figyelembe venni,
pedig a korábbi elemzések szerint az az egyik leghaté-
konyabb retardációs folyamat a területen. Ezt a problémát a
modellben az egyes, sorba kapcsolt cellákhoz oldalirányban
csak diffúzióval összekötött cellák beépítésével lehetett
megoldani. Így a sorba kapcsolt cellák (köztük advektív és
diffuzív kapcsolattal egyaránt) magát a repedést, míg az
azokhoz oldalirányban (diffúzióval) kapcsolt cellák a
mátrixdiffúzió által érintett kőzettérfogatot reprezentálják.
A továbbfejlesztett árampályamodell paraméterezése

Az előzőekben ismertetett árampályamodell alkalmazá-
sához szükséges paraméterek három csoportra oszthatók:

— geometriai jellemzők,
— hidraulikai viszonyok,
— transzport paraméterek.
Mindhárom paramétercsoportra vonatkozóan az infor-

mációk alapvetően a területen elvégzett vizsgálatokból, az
azok kiértékeléséből, illetve azok alapján kialakított víz-
földtani modellek eredményeiből, valamint a nemzetközi
szakirodalomból származnak.

Az alapvető geometriai jellemzők — mint a terjedési
pálya, valamint azon belül a vizes, illetve nem vizes pászták
hossza — általában könnyen meghatározhatók geometriai
számításokkal, becslésekkel, illetve az így kapott értékek
pontosíthatók és validálhatók (akár egyedi repedések rend-
szerén alapuló, akár kontinuum megközelítésű) vízföldtani
modellek segítségével. Ebből levezethetők a matematikai
modellben alkalmazott csőelemek vagy keveredési cellák
jellemző geometriai tulajdonságai. Sokkal bonyolultabb a
helyzet a szennyezőanyagok terjedését közvetlenül befolyá-
soló geometriai paraméterek — például a repedések aper-
túra-eloszlásának vagy a mátrixdiffúziós mélységnek — a
meghatározásánál. Ezek csak terepen elvégzett (például
nyomjelzéses) vizsgálatok modellezéssel kiértékelt ered-
ményeiből származtathatók (MOLNÁR et al. 2008a), még-
pedig igen jelentős bizonytalansággal.

A bemutatott H12-alapú árampályamodell legfontosabb
jellemzője, hogy a valóságban lezajló transzportfolyama-
tokat az egyedi kúttesztek által meghatározott transzmisszi-
vitáseloszlás statisztikai kiértékeléséből (JNC 2000)
származtatott hidraulikai jellemzők alapján számítja ki. En-
nek megfelelően a modell hidraulikai tulajdonságai tekint-
hetők a legmegalapozottabbnak, ugyanakkor a modellezés
során ennek bizonytalanságát a legnehezebb meghatározni.

Az árampályamodell paraméterezésének legbonyolul-
tabb eleme a transzporttulajdonságok meghatározása. A
transzportfolyamatokat — az azokat meghatározó jellem-
zők szempontjából — alapvetően két csoportra lehet

osztani: a kifejezetten anyagi tulajdonságokhoz köthető
paraméterekre, illetve magukat a folyamatokat jellemző
tulajdonságokra. Az előzőbe elsősorban a befogadó kőzetre
(a gránitra és annak repedésrendszerére), a transzport-
folyamatok közvetítő közegére (azaz a felszín alatti vizek-
re), valamint a transzportban résztvevő anyagokra (a radio-
aktív izotópokra), illetve ezek bármilyen kombinációjára
vonatkozó paraméterek tartoznak. A másodikba olyan
általános, telephelyfüggetlen tulajdonságok tartoznak, mint
a diffúziós állandó.

A hosszú távú biztonság megítélése szempontjából ezek
közül a legfontosabb a megoszlási hányados, amely a
szennyezőanyagok szilárd fázison történő megkötődését (és
ezáltal azok retardációját) írja le. Ezt csak nyomjelzéses
vizsgálatok kivitelezésével és kiértékelésével lehet meg-
határozni, illetve azok eredményei (MOLNÁR et al. 2008a)
alapján a szakirodalmi adatokat felülbírálni, pontosítani,
telephely-specifikussá tenni. Kevésbé igényel helyszín-spe-
cifikus információkat az egyes izotópok (elemek) oldha-
tósági korlátjának, valamint a jellemző kémiai formák
figyelembevételével azok relatív diffuzivitásának a meg-
határozása (BÉRCI et al. 2007; BŐTHI et al. 2007, 2008a).
Azonban kis hidraulikus gradienssel, illetve kis vízvezető
képességű befogadó kőzettel rendelkező telephelyek esetén
— mint amilyen a bátaapáti terület kivitelezést megelőző
viszonyok között — a diffuzív folyamatok, többek között a
mátrixdiffúzió, jelentősége nagymértékben megnőhet
(BÉRCI et al. 2007), így azok minél pontosabb paraméte-
rezése elsőrendű fontosságú kérdéssé válhat.

A biztonsági értékelés 
geoszféramodellje

Az előzőekben ismertettük a biztonsági értékelés geo-
szféramoduljának matematikai megvalósításához alkal-
mazott megközelítéseket, illetve azok legfontosabb jellem-
zőit. A továbbiakban összefoglaljuk az ezek felhaszná-
lásával kialakított modellt (BŐTHI, TAKÁCS 2009), és
bemutatjuk annak néhány jellegzetes eredményét.

A kamrán átszivárgó, radioaktív anyagokkal szennyezett
pórusvíz az EDZ-n keresztül csatlakozik be a geoszféra
felszín alatti áramlási rendszerébe. A jelenleg elfogadott
kritériumrendszer szerint a kamrák nem harántolhatnak és
bizonyos távolságon belül meg sem közelíthetnek 1×10–5

m2/s transzmisszivitásnál nagyobb vízadó képességű szer-
kezetet (BŐTHI, GYÖNGYÖSI 2009, FÁBIÁN et al. 2007). Ezért
a normál geoszférán keresztül történő szennyezőanyag-
terjedés kezdeti szakasza az adott kamra vízföldtani elhe-
lyezkedésének függvényében vagy kevésbé, vagy jobban
vízvezető pásztába esik (9. ábra). Ezt a biztonsági értékelési
modellben úgy vesszük figyelembe, hogy vagy determi-
nisztikusan, az adott vizsgálandó kamra helyzetének
megfelelően megválasztott vízelosztási tényezővel, vagy a
teljes kamramező együttes elemzése esetén az arra meg-
határozható átlagos vízelosztási aránnyal osztjuk el a
kamrából kijutó szennyezett vizeket a kétféle pászta között.
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Amennyiben vizet kevésbé vezető pásztával érintkezik a
kamra, azon keresztüljutva a szennyezőanyag-terjedés —
időben és térben eltolódva — egy vizet jobban vezető pász-
tába csatlakozik be. Ezt a kétféle, a gránit háttérrepedés-
rendszerét reprezentáló modellelemet a H12+ megközelítés
alkalmazásával építjük be a modellbe. Mivel a terepi
vizsgálatok alapján lehetőségünk van a kétféle pászta
elkülönítésére és elkülönült jellemzésére, mindkettő esetén
az árampálya tulajdonságait az adott típusú pásztára
meghatározott transzmisszivitáseloszlásból származtatjuk.

A tárolóba beszivárgó tiszta vizek szennyeződnek a
hulladékból kijutó radioaktív izotópokkal. Az így szennye-
zett vizek a normál terjedési útvonal mentén vagy jó
vízvezető pásztába, vagy kevésbé vízvezető pásztába
kerülnek az adott kamra térbeli helyzetének függvényében.
A kevésbé vízvezető pásztából a szennyezett víz bekerülhet
a jó vízvezető pásztába, vagy — a jó vízvezető pásztához
hasonlóan — közvetlenül egy jó vízvezető szerkezetbe. Itt
hígulás valósul meg a jó vízvezető által összegyűjtött
szennyezetlen vizekkel. Innen a szennyeződés eljut a
torlasztó-szigetelő szerkezeteket kísérő repedezett zónába,
ahol újból hígul. Ezek mentén felfelé áramlás következik be
a gránit mállási kérgébe, ahol újabb hígulás következik be az
ott horizontálisan szivárgó vizekkel. Végül a szennyezett víz
egy forrásnál lép a felszínre. Alternatív terjedési útvonal-
ként a tárolóból a szennyezett vizek a megközelítő vágatok
irányába szivárognak, amely mentén kijutnak a felszínre a
vágatok nyitópontjának közelében.

A repedésosztályokon belül a szennyezőanyagok terje-
dését a hosszú felezési idejű, konzervatív tulajdonságú klór
izotópjának az áttörési görbéjén mutatjuk be (10. ábra).
Ezen egyértelműen látható, hogy az egyes repedésosztályok
az összegzett áttörési görbe különböző időszakaiban válnak
meghatározóvá, azaz jelentőségük időben változó. A leg-
nagyobb transzmisszivitású, azaz leggyorsabb árampályák
határozzák meg a szennyezőanyagok kikerülését az első
párezer év során, azonban azok maximális fluxusa elmarad
a 10 000 és 100 000 éves időszak között megjelenő, a
közepes transzmisszivitású, és egyben leggyakoribb repe-
désosztályokhoz kapcsolódó csúcshoz viszonyítva. A nagy
transzmisszivitású repedések százezer év alatt lényegében
teljesen kiürülnek, míg a legkisebb transzmisszivitással és
ezzel együtt a leglassabb terjedési sebességgel jellemezhető
repedésosztályok csak ekkor jelennek meg.

Szintén a 36Cl áttörési görbéjét használjuk fel a
mátrixdiffúzió jelentőségének illusztrálásához (11. ábra). A
H12+ modellben a repedést reprezentáló cellasor elemeiben
jelenlévő anyagmennyiséget összehasonlítva a mátrixba
kidiffundált anyagmennyiséggel arra a következtetésre
jutunk, hogy a mátrix — nagyságrendekkel nagyobb térfo-
gata miatt — a repedésben szállított anyagmennyiség
sokszorosát képes retardálni, noha a diffuzív kapcsolat mi-
att a koncentráció a két elemben azonos kell, hogy legyen.
Ugyanakkor az is feltűnő, hogy mind a repedésben, mind a
mátrixban a terjedési útvonal mentén lényegében azonos
anyagmennyiség alakul ki, azaz a térbeli eltolódás hatása
jelentéktelenné válik (ezért nem jelenik meg a diagramon a

térben legtávolabbi repedésben és a hozzá tartozó mát-
rixban lévő anyagmennyiség, ugyanis azt elfedi az eggyel
korábbi).

Ahogyan azt korábban már említettük, a háttérrepedés-
rendszerből a szennyezőanyagok előbb vagy utóbb beleke-
rülnek a nagy transzmisszivitású, nagy kiterjedésű vízvezető
szerkezetekbe, amelyek mentén aránylag gyorsan a megcsa-
polási pontok felé terjednek. Ezeket a szerkezeteket a
modellben egyetlen csőelem alkalmazásával valósítjuk
meg, mivel azzal lehetőségünk van az advektív-diszperzív
transzport egyszerű, számításilag hatékony megvalósítá-
sára. A csőelem meghatározó paramétere a transzmisszivi-
tása, amelyet a modellben 1×10–5 m2/s-nak tételeztünk fel;
ez megfelel a telephelyen általánosan a nagy vízadó képes-
ségű szerkezetekre általánosan elfogadott értékkel.

A nagy vízvezető képességgel rendelkező szerkezetek a
torlasztó-szigetelő zónákat követő repedezett, szintén nagy
vízadó képességgel rendelkező övekbe csatlakoznak be.
Ezeket a modellben párhuzamos csövekből álló, H12-
jellegű matematikai megközelítéssel valósítjuk meg. Míg a
háttérrepedés-rendszer leírásához általában kilenc transz-
misszivitásosztályra osztjuk fel a transzmisszivitáselosz-
lást, addig ezeknél az öveknél mindössze három, egymással
párhuzamos árampályát határozunk meg (BŐTHI, TAKÁCS

2009). Ennek magyarázata az, hogy itt a transzmisszivitás-
eloszlás változékonysága több nagyságrenddel kisebb, mint
a háttérrepedés-hálózat esetében. Ugyanakkor az egyes
repedésosztályok átlagos transzmisszivitása jóval nagyobb,
mint a kevésbé vagy jobban vízvezető pásztáknál. Ezért
ezeknél az öveknél a modellben a háttérrepedés-rendszerre
meghatározott transzmisszivitáseloszlás alulról csonkolt,
azaz a legkisebb értékeit nem tartalmazó, a nagyobb értékek
felé eltolt, mesterségesen előállított eloszlásával számo-
lunk.

A torlasztó-szigetelő szerkezetek mentén a szennyezett
víz a felszíni megcsapolási pontok, a területen található
források, fakadások irányában felfelé áramlik. Mielőtt a
felszínre érne belekerül a gránit mállási övébe, amelyben
jelentős mértékben hígul az ott horizontálisan szivárgó,
szennyezetlen vizekkel. A mállási övet a modellben sorba
kötött keveredési cellákkal valósítottuk meg, amivel
lehetőségünk nyílt az itt bekövetkező megkötődés figye-
lembe vételére is. A forrásokban megjelenő aktivitás-
koncentrációból dóziskonverziós10 tényezők alkalmazá-
sával számítjuk ki a bioszférában megjelenő effektív dózis
értékét.

Összefoglalás

A Bátaapáti-telephelyen elvégzett részletes földtani-
vízföldtani-geotechnikai vizsgálatok adatai, valamint az
azokra épülő kiértékelések eredményei alapján lehetővé vált
a terület sajátosságait figyelembe vevő biztonsági értékelési
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modellek kialakítása a földtani környezetben bekövetkező
szennyezőanyag-terjedés előrejelzéséhez. A területre kiala-
kított vízföldtani koncepciómodellek elemzésével sikerült
megállapítani a tároló lezárását követően megvalósuló
áramlási rendszer legfőbb jellegzetességeit, valamint annak
lehetséges eltérő fejlődését a megközelítő vágatokban
kialakítandó vízgátak minőségének a függvényében.

A koncepciómodell felhasználásával építettük fel a biz-
tonsági értékelés geoszféramodelljét, amelyben figyelembe
vettük a gránit háttérrepedés-rendszerében (a kevésbé,
illetve jobban vízvezető pásztákban), a nagy kiterjedésű és
nagy vízadó képességű töréses szerkezetekben (MWCF),
valamint a telephely jellegzetes vízföldtani blokkosodását
előidéző torlasztó-szigetelő szerkezetek mentén bekövet-
kező radioaktívizotóp-terjedés jellegzetességeit. Az így
felállított geoszféramodell megfelelő alapot teremt a tároló
hosszú távú biztonságának megalapozott előrejelzésére,
illetve annak eredményei felhasználásával a műszaki gát-
rendszer elemeire vonatkozó követelményrendszer felállí-
tására.

A földtani gát elemei közül a torlasztó-szigetelő szer-
kezetek a legfontosabbak, mivel azok határozzák meg a
terület építést megelőző, azaz nyugalmi állapotának áram-
lási rendszerére jellemző rendkívül kis vízforgalmat a
felszín alatti vizek áramterében, és ezzel késleltetik és
mérséklik a tárolóból kijutott radioaktív izotópok terjedését
a bioszféra irányában. A szennyezőanyagok retardációjában
a gránit háttér-repedésrendszere játssza a legfontosabb
szerepet, ezért a terepi vizsgálatok eredményeit minél
pontosabban, közvetlenebbül és részletesebben figyelembe

vevő matematikai modellt alakítottunk ki a biztonsági
értékelési modellen belül ennek a térrésznek a vizsgá-
latához. Ehhez áttekintettük a GoldSim modellezési kör-
nyezet által a szennyezőanyagok terjedését megvalósító két
alapvető elem, a keveredési cella és a csőelem elképzelhető
kapcsolódási rendszerét, kiértékeltük azokat, és közülük
kiválasztottuk a H12-alapokon nyugvó, annak tovább-
fejlesztett változatának tekinthető, párhuzamos cellasorokat
felhasználó megvalósítást. Ezt a megközelítést sikeresen
alkalmaztuk a teljes elhelyezési rendszert vizsgáló bizton-
sági értékelések során éppúgy, mint a terepen elvégzett
nyomjelzéses anyagvizsgálatok kiértékelésekor, azaz a
telephely-specifikus transzportparaméterek meghatározá-
sakor.

Köszönetnyilvánítás

A cikkben bemutatott vizsgálatok és értékelések a
Bátaapáti térségében folyó, a Nemzeti Radioaktívhulladék-
tároló (NRHT) kutatásával és kialakításával kapcsolatos
munkák keretein belül valósulhattak meg, amelyeket a
Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból a Radioaktív Hulla-
dékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK) finan-
szíroz. A szerzők szeretnék köszönetüket kifejezni az RHK-
nak a munka elvégzéséhez szükséges feltételek biztosí-
tásáért, valamint a telephely földtani-vízföldtani-geo-
technikai kutatásában résztvevő összes szakembernek a
terület részletes megismerésében és magas szintű kiérté-
kelésében elvégzett munkájukért.
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