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BEVEZETÉS

Az első csehszlovák atomerőmű építése 195S-ban kezdő
dött Jaslovské Bohunice környékén. Jelenleg már a harmadik 
erőmű épül. A szóbanforgó erőmüvek a voronyezsi típushoz 
tartoznak 2 - 2  reaktorral és 44o ОТ összteljesítménnyel.

Hozzászólásunkban az erőmű építésének mérnökgeológiai 
feltételeivel, a főbb objektumok alapozásával és az ehhez 
kapcsolódó természetvédelmi kérdésekkel foglalkozunk.

GEOGRÁFIAI HELYSZÍN

Az atomerőmű építésének területe a nyugat szlovákiai 
kerületben található, kb. 2o kra-re északra Trnava /Nagyssom 
bat/ városától a Jaslovské Bohunice község közelében /l.sz. 
ábra/.

A tárgyalt terület a Kisalföld északi részén fekszik, 
ill. a közelebbi geomorfológiai osztályozást tekintve a 
tmavai dombvidéken. A dombvidék mérsékelten hullámos arcu
lattal rendelkezik, lapos domborzatú dombhátak és széles 
völgyek váltakozásával. A terület tengerszint feletti mages 
sága 16o - 18o méter között van, mérsékelt lejtéssel DK és 
DNy irány felé.
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FÖLDTANI VISZONYOK

A terület földtani felépítésében a következő geoló
giai korszakok vesznek részt:

a/ dácien - agyag és homok összletek 
b/ rumanien - a tmavai formáció kavicsos összlete 

homokos rétegekkel 
с/ pleisztocén - lösz képződmények

a/ Décien összlet
A dácieni üledékek a terepszint alatt a 25,5 —
45,5 méteres intervallumban találhatóak /5 , 6, 7/» 
Litológiai szempontból agyagos, finomhomoku agya
gos és aleuritos agyagösszletek ill. aleuritos ré
tegek fordulnak itt elő, tipikus kékesszürke, vagy 
zöldes árnyalatú színezéssel. Az agyagos réteg - 
összletbe helyenként különböző vastagságú és ki
terjedésű homokos rétegek és lencsék települnek be. 
A homok többnyire finom, vagy közepes szemcsenagy- 
ságu.

b/ Humanien összlet - felső pliocén
A dácieni összlet fedőjét aránylag nagy vastagságú 
homokos-kavicsos réteg képezi; területi kiterjedése 
folyamatos. A komplexum vastagsága 12 és 25,5 и kö
zött váltakozik /5, 6, 7/»
A homokos-kavicsos réteget egy többé-kevésbé össze
függő közepes szemesanagyságu homokos réteg két 
különböző részre osztja fel.
Az alsó réteg főleg durva kavicsból áll, a kavicsok 
átmérője általában lo cm-ig terjed, de bőven van 
nagyobb átmérőjű is. Gyakori a limonittal cementált 
rétegek betelepülése, melyeket helyenként limonitos,
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hematitos kötőanyagú konglomerátum vált fel. /A ka
vicsos összletben gyakori a vastartalmú, Jo—4o cm 
átmérőjű konkréciók és geodák előfordulása is. Hit- 
kán. kisebb meszes homokkőlencsékkel is találkozha
tunk/. A felsőbb réteg általában közepes szemcse- 
nagyságu kavicsból áll, nagyobb kavicsok csak rit
kán fordulnak elő. A kavicsos anyag tökéletesen meg
munkált és főleg kvarcból és kvarcitból áll. Kisebb 
mértékű a mészkő, gránit, homokkő és a kristályos 
palák előfordulása. A kavicsos összlet homokos 
összetevője erősen változik úgy vízszintes, mint 
függőleges irányban is.
A kavicsos összlet felett nem összefüggő agyagos, 
üledékes réteg helyezkedik el a lösz fekvőjeként. 
Vastagsága nagyon változó, általában l,9o-5,o m 
között mozog. Az agyagos réteg nagy mennyiségű me
szes konkréciót tartalmaz /0 4- cm-ig/.

с/ A pleisztocén lösz
A fentebb leirt felső pliocén komplexumok fedőjét 
nagy vastagságú lösz képezi. A korbeosztás szem
pontjából a pleisztocénhez soroljuk. Vastagságuk 
4 és 17 m között váltakozik a terep morfológiájá
tól függően. /5, 6, 7/. A löszös képződmények szí
nezése a különböző világos sárgásbarna és kevésbé 
a barna között váltakozik. Meszes konkréciókat 
tartalmaznak, helyenként lo cm-es átmérővel. A lö
szös képződmények nem rendelkeznek a tipikus lösz 
tulajdonságaival. Jelentős mértékben elvesztették 
mésztartalmúkat és a makroporozitást is csak he
lyenként lehet észlelni. Agyagtartalmuk 7-6 m mé
lyen növekszik, plasztikus tulajdonságaik megvál
toznak és agyagos talajok jellegét veszik át.

101



TEKTONIKA

Az alaphegység felépítésében és morfológiájában tük
röződnek a tektonikai viszonyok. A fő szerkezeti elemek 
közé a süllyedő vetők és az általuk elhatárolt sasbér
cek és szerkezeti árkok tartoznak. A leirt területrészt 
egy földtani tömbnek lehet tekinteni, melynek határait 
ÉK-DKy irányú vetők képezik. Mérsékeltebben lehet ész
lelni az erre az irányra merőleges vonalakat /lo/.
A rétegződés tulajdonképpen vízszintes, vagy közeli víz
szintes, illetve mérsékelten dőlt D, ill. DK irányban.

HXDHOGEOLÓGIAI VISZONYOK

A földalatti vízkészlet legjelentősebb tárolója a 
runanieni kavicsos-homokos üledékes összlet. A viztartó 
rétegösszletre jellemző az egyenetlen üledékképző folya
mat, mely a variabilis szemcseösszetételben is tükröző
dik. Az erősen különböző és helyről-helyre változó szem-
cseösszetétel a nagyon változó szivárgási viszonyokban—S —Z —1is jelentkezik. A szivárgási tényező lo J és lo Éa.s 
között váltakozik /1, 3 , 4-, 5, 8 / .  A nyugalmi vizszint 
16-25 méter mélyen van a terepszint alatt, ez 146-153 и 
tengerszint feletti magasságnak felel meg /Balti/.
A viz szivárgásának iránya ÉKfTy-DDK /2/. Az infiltráció 
övezete a kavicsos formáció és a vizhatároló képződmé
nyek találkozásának területén található a Kis Kárpátok 
DK elhatárolásának közelében. A területre lehulló csapa
déknak csak részleges szerepe van a vízkészlet közvet
len utánpótlásában a hatalmas löszös fedőréteg jelenlé
tének következtében.

MÉRNÖKGEOLÓGIAI JELLEMZÉS

A vizsgált területen előforduló talajok 4 különböző 
mérnökgeológiai rétegbe lettek sorolva. Az egyes rétegek
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beosztásánál egyrészt litológiai-genetikai jellemzők, de 
főleg az anyagvizsgálatok eredményeiből származó talaj- 
meohnaikai tulajdonságok voltak figyelembevéve. Azt szán
dékoztuk elérni, hogy az egyes mérnökgeológiai rétegek 
egyöntetű, homogén közeget jellemezzenek, melyek megköze
lítőleg egyforma tulajdonságokkal rendelkezzenek és igy 
egyforma minőségű alapozási talajt képviseljenek.

Az egyes rétegek talajmechanikai tulajdonságait jel
lemző, a matematikai statisztika módszereivel megállapí
tott átlagértékeket az l.sz. táblázat szemlélteti.

l.sz, réteg - löszös-üledékes képződmény. Általában 
világos sárgásbarna, kevésbé barna, vagy szürkésbarna 
színezésű. A terepszint alatt o,3 - o,7 и mélységben kez
dődik /közvetlenül a szántóföld alatt/ és vastagsága 5,6-
9,5 m között ingadozik a morfológiai viszonyoktól függően.
A szemcseeloszlási vizsgálat szerint 25-5° %-Ъап tartal
mazza az agyagfrakciót /0 o,oo5 mm/. Az aleurit /o,oo5 - 
o,o53 mm/ ro-6o $S-ban, a homokfrakció 8-2o %-ban van kép
viselve.

A plasztikussági tulajdonságok szerint itt a mereven 
képlékeny, illetve félig szilárd agyagokkal találkozha - 
tunk. A szemeseösszetétel szerint következtetni lehet ros- 
kadási hajlamosságra. A roskadási tényező értéke általában 
o,2 - o,5 ?S-ban volt megállapítva, ez az érték a csehszlo
vák szabvány által előirt határértéken belül van /CSN 75ool 
Alapozási altalaj sik alapok alatt/, mivel ez a határ a 
szabvány szerint 1 %, Csak kivételesen voltak megállapít
va ennél nagyobb értékek. Ezeket a löszös képződmények 
helyről-helyre változó tulajdonságaival lehet magyarázni.
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2.sz. réteg - agyagos üledékek képezik. Sötétbarna, 
vagy feketésbarna szinezésüek. Ide tartoznak a többé- 
kevésbé megszakított kiterjedésű agyagrétegek a kavi
csos-homokos komplexum fedőjében. Előfordulásuk szintje 
6-Zo m a terepszint alatt és vastagságuk 3,5-9,о m kö
zött ingadozik. Szemcseösszetételük erősen eltérő az
l.sz. rétegben leirfc agyagokétól. Az agyagfrakció össz- 
tartalma eléri a 35-5° %-ot, helyenként a 7° JS-ot. Az 
aleurit 4o-55 %-ban, a homok 8-2o %-ban van képviselve, 
i'ereven képlékeny anyagokról van szó, melyek a roska- 
dási határ szempontjából megfelelően biztosak.

3.SZ. réteg - kohézió nélküli, laza kőzetből áll* 
Hagy, 12,0-25,5 и vastagságú réteget képez. Előfordulá
sának szintje 8,5-24,8 m mélyen a terepszint alatt kez
dődik. Kavicsos összletről van szó, melybe rendszerte
len homokos lencsék és gyenge rétegek települnek. A ka
vicsos-homokos összlet lo-5o %-'oan tartalmazza a 3 mm-tg 
terjedő homokfrakciót. A kavics átmérője általában 8 óm
ig terjed, kisebb mértékű a 2o cm-ig terjedő kavicsok 
élői ordulása.

A homokos betelepülések rendszertelenségére való 
tekintettel az egész rétegösszletre jellemző, mely ke
vésbé összenyomható közeget képez - szabványi irányér
tékek voltak meghatározva /l.sz. táblázat/. A meghatá
rozás a CSN 73°ol sz. szabványban, a kavicsos-kőhomok 
jellemzésére megadott értékek felhasználásával történt.

4,sz. réteg - dácieni korú fekvőagyagok alkotják. 
Szén üledékek felszin alatti előfordulása 25,5 - 45,5 и 
között kezdődik. Többnyire tisztán agyagból van képez
ve, kisebb mértékű a homokos, vagy az aleuritos agyag 
előfordulása. Általában szürke, vagy kékesszürke, eset
leg szürkéskék szinben jelentkeznek. Variábilis szem
cseösszetétel jellemző rájuk, az agyagfrakció 32-7o %-
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ban van képviselve. A plasztikussági tulajdonságok szei>- 
pontjából az igen lágyan képlékeny, lágyan képlékeny 
és a mereven képlékeny agyagok jelenléte volt megállapít
va.

Az atomerőmű komplexum épületei közül az épitési 
altalajra a legnagyobb igényt az l.sz. csoport objektu
mai támasztják /a reaktorok épülete, a gépház, a külön
leges üzemelés épületei, 2.sz. ábra/. Ezen épületek a 
löszös képződményekre épülnek /l.sz. réteg/, melyeknél 
roskadási hajlamosság volt helyenként megállapítva.
Annak ellenére, hogy itt nincs szó a jellegzetes roska
tag üledékekről, ezen lehetőség kizárásának érdekében 
mélyalapozás lett javasolva. Az objektumok cölöpökre 
épülnek /pilléralapozás/, melyek a kavicsos-homokos 
összletre /3*sz. réteg/ támaszkodnak. így egyúttal meg
akadályozzuk az egyenlőtlen süllyedés lehetőségét. Annak 
érdekében, hogy a cölöpalapozási tervet a legmegfelelőb
ben lehessen elkésziteni, nagy figyelmet fordítottunk az 
altalaj litológiai összetételére, valamint a talajmecha
nikai tulajdonságok pontos meghatározására. Ebből a cél
ból a fúrási munkálatok mellett a statikus és dinamikus 
szondákat is alkalmaztuk. cölöplábak elhelyezésének 
szintjén a fúrásokban végzett próbaterhelési vizsgála
tokkal határoztuk meg az altalaj deformációs tulajdon
ságait .

A többi objektumnál, melyek alapozási altalaja a 
löszös képződményben található, és ahol feltételezni le
hetett vízzel való érintkezést, illetve az altalajba 
történő állandó beszivárgást /mint pl. a hűtőtornyoknál, 
a különböző mérnöki hálózatnál, stb./, olyan intézkedések 
voltak javasolva, melyek biztosították a roskadási je
lenség bekövetkezésének megakadályozását /tömítés, fel
színi viztelenités, stb./.
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Az atomerőmű üzemeltetésének a környezetre való hatá
sának megfigyelésére a villanyerőmü közvetlen és távolabbi 
környékén előrefurt megfigyelő és külön ellenőrző szondák 
vannak kiépítve /2.sz. ábra/. Ezen megfigyelő és ellenőr
ző szondák egyes fajtáiban a talajba behatoló radiáció ter
jedése, a földalatti vizek szennyeződése /80 m mélységig/, 
valamint a felszíni vizek és vízfolyások szennyeződése van 
figyelve és ellenőrizve. A szellőztető kéményekből elszál- 
ló anyagokat meteorológiai módszerekkel figyelik. Az ellen
őrző és megfigyelőpontolc külső hálózata kb. lo km-es kör
zetben van.
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1. Sz. Táblázat
A KIVÁLASZTOTT MÉRNÖKGEOLÓGIAI RÉTEGEK ALAPVETŐ 
TALAJMECHANIKAI TULAJDONSÁGAIT JELLEMZŐ ÁTLAGOS ÉRTÉKEK
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A* 2.az. ábra Jelmagyarázata

Az atomerőmű objektumainak felosztása:

1. Az atomerőmű termelési zőnája - a fő termelő tömb
2. Közigazgatási és szociális épületek
3. Kisegitő objektumok zőnája
4. Hütőkörzet a hűtőtornyokkal
5. Szennyvíztisztitő

További jelzések

• Kutatófúrások és művek helye 
+ A radiációs ellenőrzés szondáinak elhelyezése 
A. Háromszintű megfigyelőkutak elhelyezése
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FOUNDATION PROBLEMS AND ENVXSONMENTAL ASPECTS RELATED 
TO CONSTRUCTION OF NUCLEAR POWER PLANT IN JASLOVSKÉ 

BOHUNICE

JÁN OTEPKA

In the northern part of Little Danube plain, in the 
vicinity of the town Tmava third nuclear power station 
of the Voronezh type with two reactors 44o MW is presently 
under construction.

Pretentious constructions of the energy station are 
built in complicated ground conditions. Surface desposits 
are formed of thicks sheet of loesses /7 to 2c 1/. At the 
base of loesses there is pliocene complex of sandy gravels 
continuous throughout the broader region of construction 
site. Thickness of this complex is between 12 and 25 и.

The article describes the way of structure foundation 
with respect to engineering - geological conditions; used 
input data are derived from statistically evaluated 
sample of laboratory and field test soil characteristics. 
Besides we discuss the main environmental problems 
connected with radioactive waste disposal.
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ПРОБЛЕМЫ ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЯ И ОХРАНЫ ОКЕУЕАЮЩЕЛ СРЕДЫ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В ЯСЛОВСКЕ 

БОХУНИЦЕ

Ян ОТЕПКА

В северной части Малой низменности возле города Трнава, 
строится уже третья АЭС. Речь идет об электростанции типа 
"Воронеж", которая состоит из двух атомных реакторов, мощ- ■ 
ностью по 440 Мвт каждая.

Строительство сложной конструкции электростанции осуществля
ется в сложных условиях возведения фундаментов. Поверхност
ную часть грунта представляет слой лёсса толщиной 7-20 м.
Под этим слоем на большой территории встречаются песчано- 
галечяикоЕые отложения плиоценового происхождения толщиной 
12-25 м.

В статье приводятся способы возведения фундаментов упомянутой 
электростанции, с учетом данных инженерно-геологических ус
ловий, наряду с использованием статистической обработки ре
зультатов сбора лабораторных и полеЕых инженерно-геологи
ческих данных. Далее отчет занимается осноеными проблемами 
охраны окружающей среды с учетом радиоактивных отходов 
электростанций.
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