
A  R A D IO A K TIV  H U LLA DÉK  
KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE  
_________ JA PÁ N B A N __________

A s ze r ző  a z  O rszágos A tom energia  H ivata l 
tám ogatásával, a M agyar Geológiai Szolgálat és 
egyben M agyarország delegáltjaként ezév o k tó 
berében vett ré sz t a z  “In tern a tio n a l Sem inar on  
M anagements o fR a d w a ste  and  Spent Fuel” c ím ű  
rendezvényen, a  c ikk ennek ta p a szta la ta it fo g la l
j a  össze.

Japán elektromos áram szükségletének mintegy 35 %-át 
fedezi az atomerőművek termelte nukleáris energia.

Az országban jelenleg 52 atomerőmű üzemel, ebből 23 
reaktor ún. nyomottvizes típusú 19366 MWe összteljesít
ménnyel, 28 ún. forróvizes reaktor 25551 MWe össztelje
sítménnyel és 1 gázhűtéses reaktor 166 MWe teljesítmény
nyel. A nukleáris ciklus majd minden eleme képviselt az 
országban, így Japán rendelkezik igen szerény uránbányá-

sek az ott keletkező hulladék gyűjtéséért, kezeléséért és 
ideiglenes tárolásáért. Ennek megfelelően az atomerőmű
vekben fejlett a különböző halmazállapotú és izotópössze
tételű hulladék menedzselése és kezelési technológiája, 
így kis és közepes aktivitású hulladékokra alkalmazzák a 
szelektív gyűjtést, ultraszűrést, ioncserélést, evaporálást, 
bitumenizálást, kompakciót, szuperkompakciót, cementá- 
lást, azaz lényegében minden jelenleg használatos mód
szert. Az így keletkező szabványos tartalmú és csomago
lású hulladék (általában 2 0 0 1-es acélhordók) a Rokkasho-í 
nukleáris komplexben kerül végleges elhelyezésre.

Itt 1992-ben felszíni - sekély felszínalatti hulladéktárolót 
hoztak létre egy dombhátba mintegy 25-30 méterre s ü l 
lyesztve. A cementált, majd porózus betonnal körülvett 
hordókat négyzetes hasáb vasbeton monolitok foglalják 
magukba. A működés befejeztével az egész területet ben- 
tonit-homok keverékkel és termőtalajjal fedik le, majd 
rekultiválják. A 600 000 m’ teljes kapacitású tároló alatt 
szivárgó-megfigyelő alagútrendszer van, melyet a tervek 
szerint a bezárás után 30 évvel eltömedékelnének, de meg
figyelő kutakban 300 évig folytatódna az intézményes 
megfigyelés. A terület földtani adottságai nem túl kedve
zőek, a tároló negyedidőszaki tengerparti homokon tele
pül és a talajvízszint mindössze lm-re húzódik a műszaki 
védelem legalsó szintje alatt, de az esetlegesen kiszabaduló

Multiba.
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A nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésének koncepciója Japánban

szattal (Tono-bánya és Kamaishi bánya), két dúsító művel, 
három fűtőelem gyártó üzemmel (ezek közül egy a plu
tónium tartalmú MOX fűtőelemet állítja elő), húsz kutató 
reaktorral és a közelmúltban szerelték le Japán egyetlen 
atommeghajtású tengerjáró hajóját. E tekintélyes nukle
áris potenciál és a japán népet ért történelmi nukleáris 
trauma miatt a japán kormány különös gondot fordít a 
keletkező radioaktív hulladék kezelésére és elhelyezésére. 
A nukleáris biztonságot egy sor államigazgatási szerv és 
több törvényi szintű jogszabály biztosítja. Az előbbiek kö
zül kiemelt szereppel bír a közvetlenül a miniszterelnöki 
hivatal alá tartozó Science and Technology Agency, mely
nek intézményei felölelik a nukleáris biztonság majdmin- 
den aspektusát (pl. Atomic Energy Bureau, Nuclear Safety 
Bureau, Japan Atomic Energy Research Institute - JAERI, 
stb.).

A radioaktív hulladék döntő hányada természetesen az 
atomerőművekben keletkezik, de nem elhanyagolható a 
kutató reaktorokból, és a közel 5000 egészségügyben és 
másutt működő alkalmazásokból származó sugárzó hulla
dék mennyisége sem. Míg ez utóbbi hulladék gyűjtését és 
kezelését központilag a JAERI és a Japan Radioisotope 
Association ОМА) végzi, addig az atomerőművek felelő

izotópok a talajvíz áramlással egyenesen a közeli esztu- 
áriumba illetve az óceánba jutva nem veszélyeztetik a po
pulációt. A JAERI hasonlóan felszíni, Tokai-beli hulladék- 
tárolója elsősorban a kutatásból és az egészségügyből szár
mazó kis és közepes aktivitású hulladék végleges elhelye
zésére szolgál.

Jóval nagyobb gondot jelent és mindmáig megoldatlan 
Japánban a nagy aktivitású hulladék, ezen belül is első
sorban a kiégett fűtőelemek sorsa. Évente 800-1000 tonna 
kiégett fűtőelem keletkezik, melyek döntő hányadát a 
reaktor termekben lévő medencékbe helyezik rövidebb- 
hosszabb ideig. E medencék némely erőműben megteltek 
és az egyre sűrűbb elhelyezés már a szubkritikus tömeg 
létrejöttével fenyeget. Hatályos szerződés értelmében a 
kiégett japán fűtőelemeket a Nagy-Britannia-i Sellafield- 
ben és a franciaországi La Hague-ban reprocesszálják, majd 
a vitrifikált nagy aktivitású hulladékot szállítják vissza 
Japánba a Rokkasho-i ideiglenes tárolóba. Itt jelenleg a 
reprocesszálásból származó 68 darab vitrifikált hordót 
tárolnak léghűtéses rendszerben.

Egy-egy hordó aktivitása szinte hihetetlen, 10r GBq (!), 
hőtermelése 1.4 kW. Rokkasho-ban jelenleg folyik Japán 
első ipari volumenű reprocesszáló üzemének beruházása.

20 FÖLDTANI KUTATÁS 1997. XXXIV. Évfolyam 4. szám



A tanulmány értelmében a potenciálisan szá
mításba vett japán befogadó kőzetek és földta
ni alakulatok mindegyike alkalmas arra, hogy a 
műszaki védelem elemeinek számításba vett 
működési teljesítményével együtt a szükséges 
minimális szinten tartsa a tárolóból a lakos
ságig eljutó sugárzást.

ár. H ám or Tamás 
(M agyar Geológiai Szolgálat)

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék 
végleges tárolására szolgáló Rokkasho-i telep és egy 

betoncellájának szerkezete

Egy jóval kisebb reprocesszáló üzem működik Tokai-ban, 
ahol az ideiglenes tárolóban 62 db vitrifikált hulladékot 
tartalmazó hordót helyeztek el. Az üzem a hozzá tartozó 
bitumenizáló üzemben ezév márciusában bekövetkezett 
robbanás miatt jelenleg nem működik.

A reprocesszálásból származó hulladék és az atomerő- 
művi reaktorblokkok leszereléséből származó más, nagy 
aktivitású hulladék végleges elhelyezése a kutatások kö
zéppontjában áll és ebben az egyik legfontosabb intéz
mény a Geological Survey of Japan. A közvélemény ellenál
lása miatt egyelőre nem lehetett mélyföldtani vizsgálati 
objektumokat létesíteni, ezért a kutatások elsősorban a 
potenciális formációk laboratóriumi vizsgálatára koncent
rálnak, mint például izotópok migrációja, szorpciója, víz
kőzet kölcsönhatás, műszaki védelem - földtani környezet 
kölcsönhatása, vízvezetőképességi vizsgálatok, stb.

Emellett elkészült az ún. H-3. jelentés, mely a földtani 
környezet és a műszaki védelem jellemző szélsőértékeivel 
mint bemenő paraméterekkel operálva az elvégzett biz
tonsági modellezés és értékelés eredményeit tartalmazza. 
A tervek szerint a 40-50 évig pihentetett és hűtött vitrifi
kált hordókat 30 cm vastag acélötvözet kaniszterbe teszik, 
majd kb. 1 m vastag bentonit tömedék anyagba foglalva 
helyezik el a kb. 1000 m mély, szintes bányavágatok talpá
ban egyenként kiképzett aknákba. Vízáteresztőképességi vizsgálatok repedezett kőzeten (gránit)
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