
A hazai átlagos viszonyokat figyelembe véve a 
9 5/8"—6 5/8" béléscsőköz esetében a szokásos 
700 m biztonsági saruállást feltételezve 12,65 m 2 
szigetelőanyagot kellene legyártani. Mivel az 
anyag fajsúlya 35—40 kg/m 3, 440—506 kg 
anyag szükséges, m elynek 130— 140 Ft/kg árát 
figyelembe véve a kút szigtelőanyag-költsége a 
fúrási költségeket 57 000— 70 000 F t töblettel 
növelné.

Természetesen nemcsak a régi kutakban, ha
nem az új kutakhoz is alkalm azhatók a légkö
penyes, gélköpenyes, ill. a poliuretán-habköpe- 
nyes szigetelés a felső 7"-es term elési béléscső- 
oszlop és a 9 5/8"-es vezető béléscsőoszlop 
gyűrűs terében.

IRODALOM

M egfontolásra került a szigetelő habnak a 
gyűrűstérben „in situ” képzése is, azonban a 
mélység, nyomás, hőm érséklet, súrlódási nyo
másveszteség m iatt a kérdés alapos kísérleti elő
vizsgálatok nélkül még nem oldható meg.
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A radioaktív hulladékok eltávolításának nemzetközi kutatási
programja

A radioaktív hulladékok tárolásával foglalko
zó francia nemzeti szövetség (Nagra) 1980-tól 
anyagi áldozatvállalással nemzetközi kutatási 
program ban vesz részt. A részvétel célja az, 
hogy a kutatási program  során a radioaktív 
hulladékok tárolásával szerzett tapasztalatok és 
kialakíto tt módszerek a későbbiekben Francia- 
országban is alkalm azásra kerüljenek.

Am erikai és svéd kutatók m ár 1977 óta fog
lalkoznak az alapkezet radioaktív hulladékok 
végtárolására történő alkalmasságának vizsgála
tával. A kutatás színhelye a svédországi Stripa, 
egy 1976-ban felhagyott vasbánya- A megszakí
tással 1485 óta működő, 250 km  tárolóval Ren
delkező, 15 töm zsfejtésű bánya kiváló kísérleti 
létesítm ény. Maga a  laboratórium  kb. 350 m ély
ségben masszív gránitform ációban van. Mivel az 
USA-ban, Svájcban és m ás országokban is a 
radioaktív hulladékok elhelyezéséért többnyire 
gránit kőzetet alkalmaznak, ezért határozták el 
1977-ben a közös kutatási program ban való 
együttműködést.

A közös kutatási program  kezdetén a svéd ku 
tatók vállalták a gránitban tervezett helyszíni 
kísérlet alagútjainak, táróinak és a kísérleti he
lyiségeinek a kialakítását. A Svéd Geológiai 
Szolgálat (SGU) különböző egyetemi intézetek 
és egyéb szakértők bevonásával a következő fel
adatok megoldásával foglalkozik:

— a stripai bányákról és környékéről besze
rezhető valam ennyi információ összeállí
tása,

— a földalatti kőzet feszültségének mérése,
— a m echanikus és fizikai kőzet tulajdonsá

gok meghatározása,
-— a gránit vízáteresztő képességének vizsgá

la ta  különböző nyomás- és hőm érsékleti 
viszonyok m ellett,

— a gránit repedezettségének és feszültségi 
változásainak vizsgálata hozzávezetés ese
tén,

— a talajvíz kémiai összetételének vizsgálata 
különböző mélységekben.

Az am erikai -kutatási program  (résztvevők: 
(Lawrence Berkeley Laboratory LBL és a KBS

csoport) egyik terü lete  a radioaktív hulladékok 
által leadott hő hatásának vizsgálata a környe
zetre.

Az am erikai tervek szerint m aga a tároló 3 m 
hosszú, 30 cm átm érőjű és hőteljesítm énye 5 
kW-ig terjed . K ét egymástól elválasztott 1:1 
m éretű k ísérlet során m érőm űszerekkel m érték a 
szikla hőm érsékletének, mechanikus feszültségé
nek és alakjának változását. B eépített elektro
mos fűtőberendezés segítségével a gránit felhe
víthető. így kísérleti ú ton m egállapítható a hő
terhelés határa. A végtárolóban 10—100 éves 
időszak a la tt magas aktivitású hulladék hőm ér
séklete lényegesen emelkedik. Ennek vizsgálata 
l : l-e s  kísérletekkel nem  lehetséges. Ezért az 
am erikaiak időrövidítő k ísérleteket végeztek. A 
hosszú ideig tartó  táro lásra  vonatkozóan a  prog
nózis, a  m egbízhatóság javítását eredm ényezi ez 
az időrövidítő (gyorsított) kísérlet.

1980-ban egy további ötéves nemzetközi ku
tatási program  indul. A svédek, az USA m ellett, 
Kanada, Svájc és esetleg más országok is részt 
vesznek a m unkában. A tervezet keretében vizs
gálják az alábbi tém ák at:

— a tárolókban a  hulladéktartály t körülvevő 
különböző töltőanyagok tuladonságai (ilyen 
anyag pl. a betonit),

— a fúrólyukak, a  tárók és az alagutak b-eto- 
nitos kipróbálása,

— a kőzetviszonyok kutatásánál a  víszintes 
fúrólyukak előrehajtásával kapcsolatos ta
pasztalatok összegyűjtése,

— a  talajvíz áram lása a kőzetrepedéseken ke
resztül.

A franciák az együttm űködés során szerzett 
tapasztalatokat G rim selben szeretnék hasznosí
tani, ahol földalatti laboratórium  építését terve
zik- A te rv  m egvalósítása érdekében 100 m-es 
m agfúrást m élyítenek és m ég ez év  nyarán  meg
kezdik a földalatti létesítm ény építését.

(Építési és Városfejlesztési Világhíradó, In te r
nationales Forschungsprogram  zur Beseitigung 
radioaktiver Abfälle. =  Schweizer Ingenieur 
und A rchitekt, Svájc)
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