
A biztonsági értékelés célja

A paksi atomerőműből származó kis és közepes aktivi-
tású radioaktív hulladékot a Bátaapáti mellett kialakítandó
tárolóba tervezik elhelyezni. A radioaktív hulladékok elhe-
lyezése a nemzetközi figyelem középpontjában van, hiszen
ez a feladat különleges gondosságot igényel a tároló köze-
lében élő lakosság és a környezet biztonsága érdekében.
Magyarországon számos, a radioaktív hulladék elhelye-
zésével kapcsolatos jogszabály létezik, amelyek célja az
ilyen típusú létesítmények biztonságának a garantálása.

A legmagasabb idevonatkozó jogszabály az 1996. évi
CXVI. törvény az atomenergiáról. Az ipari, kereskedelmi és
idegenforgalmi miniszter által kiadott 62/1997. (XI. 26.)
számú rendelet határozza meg a radioaktív hulladékok
megfelelő elzárására szolgáló létesítmény geológiai alkal-
massági követelményeit. A legfrissebb jogszabály az Egész-
ségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium 47/2003.
(VIII. 8.) számú rendelete, amely a radioaktív hulladékok

tárolását és végső elhelyezését szabályozza. Ez a rendelet
határozza meg a radioaktív hulladék elhelyezéséből szár-
mazó expozíció megengedhető maximális dózisértékét is.
[Expozíció vagy kitettség: amikor az élő szervezet (ember,
vagy az ökoszisztéma egyéb elemei vagy egésze) határ-
felülete (pl. bőrfelület, légutak, tápcsatorna) szennyező
anyaggal kerül érintkezésbe és a szennyező anyag fel is
szívódhat (GONDI et al. 2004).] Továbbá ebben a rendeletben
rögzítették a biztonsági értékelés menetét és a biztonsági je-
lentés tartalmát is. 

E hazai jogszabályok a nemzetközi [International Atomic
Energy Agency (IAEA), International Commission on
Radiological Protection (ICRP), Organisation for  Economic
Cooperation and Development, Nuclear Energy Agency
(OECD NEA)] gyakorlatot és ajánlásokat követik. Az IAEA
ajánlásában (IAEA 1999a) található a biztonsági értékelés
definíciója.

A biztonsági értékelés egy iteratív jellegű eljárás, amely-
nek során értékeljük a hulladékelhelyezési rendszer viselke-
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Összefoglalás

A paksi atomerőműből származó kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékot a Bátaapáti mellett kialakítandó tárolóba tervezik elhelyezni.
A biztonsági értékelés célja, hogy ésszerű garanciát adjon arra vonatkozólag, hogy a hulladék-elhelyezési rendszer kielégíti-e azokat a jogszabályi
előírásokat, amelyek az emberi egészség és a környezet védelmét szolgálják

A tárolórendszer leírása, valamint az annak időbeni alakulását befolyásoló jellemzők, hatások és folyamatok (angol elnevezéssel FEP-ek)
értékelése a biztonsági értékelés részét képezi. Ezek alapján koncepció modelleket és olyan fejlődéstörténeti forgatókönyveket alkothatunk, ame-
lyek leírják a tároló rendszer lehetséges állapotát, módosulását az idő függvényében. 

A tároló biztonságos voltának értékeléséhez időben előre kell vetítenünk annak viselkedését. Ehhez a koncepcionális modellt és a fej-
lődéstörténeti forgatókönyveket a radioaktív izotópok tárolóból történő kijutását, transzportját és azok emberi felvételét leíró, matematikai for-
mában kell kifejeznünk. Két olyan lehetőséget mutatunk be, amely képes a biztonsági értékeléshez kapcsolódó bizonytalanságok kezelésére, mint
pl. a valószínűségi és a — nemzetközi viszonylatban is újdonságnak számító — fuzzy módszereket. 



dését, illetve annak az emberre és környezetére gyakorolt
lehetséges hatásait (IAEA 2003a). Célja, hogy ésszerű
garanciát adjon arra vonatkozólag, hogy az elhelyezési rend-
szer megfelelő mértékben biztonságos, és kielégíti azokat a
jogszabályi előírásokat, amelyek az emberi egészség és a
környezet védelmét szolgálják (IAEA 1999b). 

A bátaapáti (üveghutai) tárolóra vonatkozó biztonsági
értékelés céljai teljes mértékben megfelelnek a fentebb említett
NAÜ-definícióknak. Az értékelés során a geológiai környe-
zetben lévő tároló viselkedésére vonatkozó számításokat
végezzük el, majd elemezzük a kapott eredményeket. Az érté-
kelés fontos része annak a bemutatása, hogy a számítási ered-
mények a magyar jogszabályokban meghatározott határ-
értékeket (pl. az effektív egyéni dózisra vonatkozóan) nem
haladják meg. Az iteratív módon szerzett ismeretek (IAEA
2003b) bővülésével, a meghatározó jellemzők változtatásával
az elhelyezési rendszer megfelelősége is biztosítható, így a
tároló viselkedésének kielégítő voltáról a következő szinten bi-
zonyosodhatunk meg. A teljes elhelyezési rendszer érzékeny-
ségének és robusztusságának elemzése szintén a biztonsági
értékelés céljai között szerepel (IAEA 2003b).

A biztonsági értékelés menete

A biztonsági értékelés menete esetről esetre változik
valamilyen mértékben, az elhelyezési rendszer adott jellem-
zőinek, illetve a jogszabályok előírásainak függvényében. A
biztonsági értékelés eredményeibe vetett bizalom növelése
érdekében a számításokat átláthatóvá kell tenni, illetve az
adatokat és feltételezéseket nyomon követhető módon kell al-
kalmazni.

A NAÜ (IAEA 1999b) szerint a biztonsági értékelés ál-
talában a következő közös jellemzőket tartalmazza: 

— a rendszer viselkedésének becslése mindazon kivá-
lasztott esetekre vonatkozóan, amelyek esetleg hatással van-
nak az emberi egészségre, illetve a környezetre;

— a rendszer jövőbeli becsült viselkedésére vonatkozó
számítások megbízhatóságának értékelése; 

— egy teljes körű, a biztonsági kívánalmaknak való
megfelelésre vonatkozó értékelés.

Minden biztonsági értékelés hasonló tevékenységeket
foglal magában, még ha a különböző programokban más-
más terminológiát használnak is.

Az 1. ábrán összegeztük a Bátaapáti (Üveghutai)-telep-
helyre vonatkozó biztonsági értékelés menetét, amelyet az
alábbiakban ismertetünk.

Értékelési környezet

A bátaapáti (üveghutai) tároló esetében az elsődleges
értékelési környezetet a vonatkozó magyar jogszabályok
adják, amelyeket az előző pontban röviden ismertettünk.
További értékelési szempontokat, illetve biztonsági indiká-
torokat a nemzetközi gyakorlatnak és tapasztalatnak
megfelelően származtatunk.

Az elhelyezési rendszer leírása

A rendszer viselkedésének megértése, majd értékelése
csak a tároló és környezete fizikai jellemzőinek leírása
alapján lehetséges. Ez a leírás kiterjed magára a hulladékra, a
hulladék csomagolására, illetve a radioaktív izotópok ki-
jutását gátoló műszaki védelemre, vagyis a vasbeton kon-
ténerekre és más hasonló jellemzőkre. Továbbá itt írjuk le
azokat a szállítási útvonalakat, amelyeken a bioszférát eléri a
szennyező anyag, valamint magát a bioszférát, ahol az élő
szervezetek elnyelik a kibocsátott izotópokhoz köthető ra-
dioaktív sugárzást.

FEP-ek és forgatókönyvek

Azokat az elemeket, amelyeket a tároló biztonsági
értékelése során figyelembe kell venni, FEP-eknek (Features
Events and Processes — jellemzők, események és folyama-
tok) nevezzük. Ezek azok az elemek, amelyek közvetve vagy
közvetlenül hatással lehetnek a radioaktív izotópok tárolóból
történő kijutására és vándorlására, illetve az ezt követő kitett-
ségre, továbbá olyan egyéb tényezőkre, mint pl. a hatósági
előírások vagy modellezési kérdések, amelyek korlátozzák
vagy irányítják az értékelést (IAEA 2001). Ezen FEP-ele-
meket négy csoportba sorolhatjuk, úgymint értékelési kör-
nyezet, elhelyezési rendszer, külső hatások és szennyező
anyagok. 

Léteznek nemzetközi szervezetek által összeállított FEP-
listák, mint pl. az OECD/NEA (2000) listája. Ezek a listák
azonban olyan elemeket is tartalmaznak, amelyeket bizonyos
esetekben nyilvánvalóan kiszűrhetünk, mivel a helyszín vagy
a tároló típusa miatt irrelevánsak. 

A FEP-eket felhasználhatjuk az elhelyezési rendszer
lehetséges fejlődésmódjainak figyelembevételére azokra a
hosszú időszakokra vonatkozóan, amelyek alatt a radioaktív
bomlás hatására a hulladék aktivitástartalma a biztonságos
szint alá nem csökken. 

A forgatókönyv (scenario) a körülmények, illetve ese-
mények kiindulási vagy feltételezett halmaza. Forgatóköny-
veket általában elemzések vagy értékelések során alkalma-
zunk, hogy a jövőbeni lehetséges körülményeket vagy ese-
ményeket modellezzük. Ilyenek pl. egy nukleáris létesít-
ménynél bekövetkező balesetek, vagy a tároló és környeze-
tének jövőbeli fejlődéstörténete (IAEA 2003a). Gyakran több
olyan forgatókönyvet is fel lehet állítani, amelyek a radioaktív
izotópok kibocsátásával járó fejlődéstörténetet írják le. 

Koncepcionális és matematikai modellek

Az elhelyezési rendszer leírása és a FEP-ek, valamint fej-
lődéstörténeti forgatókönyvek alapján összeállíthatjuk az el-
helyezési rendszert leíró modellt vagy modelleket. Az ilyen
modellek tartalmazzák a műszaki gátaknak a radioaktív
izotópok kijutásához vezető degradációját, valamint azokat a
szállítási mechanizmusokat, amelyek a kibocsátott anyag—
geológiai környezeten keresztül a bioszférába történő — mi-
grációjának mértékét befolyásolják.
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Ahhoz, hogy az elhelyezési rendszerre vonatkozó kvanti-
tatív értékeléseket elvégezhessük, ezeket a modelleket mate-
matikai összefüggések formájában kell kifejezni, és meg kell
határozni az egyenletekben szereplő paraméterek értékeit.

Rendkívül fontos, hogy az alkalmazott modellek veri-
fikáltak és validáltak legyenek. A verifikáció kifejezéssel
írjuk le azt a képességet, hogy a numerikus modell mennyire
közelíti meg a matematikai modellt (pl. összehasonlítjuk a
matematikai modell numerikus és analitikus megoldásait
azért, hogy meggyőződjünk az egyenletek helyes numerikus
megoldása felől). A validáció kifejezéssel adjuk meg azt a
képességet, hogy a matematikai modell mennyire közelíti
meg a fizikai rendszert (pl. a Darcy-törvény helyességét,
vagyis hogy az helyesen írja-e le a víz szivárgását porózus
vagy hasadékos közegben) és azt a képességet, hogy a kon-
cepcionális modell mennyire képes visszaadni a megfigyelt
állapotot (ANDREWS et al. 1985).

Elemzések és értékelések

A modellszámításokat követően a kapott eredményeket
— amelyeket valamely hatásviselő élő szervezet által, az idő
függvényében kapott dózisként fejezhetünk ki — elemezni és
értékelni szükséges. Általában a végeredményeket a jogsza-
bályban rögzített határértékekhez hasonlítjuk. Ezeket azon-
ban elemezhetjük az érzékenységük, illetve bizonytalan-
ságuk alapján is azért, hogy meghatározzuk a rendszer
viselkedését nagyban befolyásoló jellemzőket. Ezen elem-
zések végső célja, hogy megadhassuk, a rendszer mely része
biztosítja elsősorban a radioaktív izotópok mozgásának kor-
látozását (vagyis ezzel az elhelyezési rendszer robusz-
tusságát értékeljük). A kapott eredményeket mintegy útmu-
tatóként használhatjuk, és az újabb iterációhoz biztosítha-
tunk alapadatokat azért, hogy a rendszer biztonságát növel-
hessük, vagy másképpen, hogy ezáltal optimalizálhassuk a
tároló tervezését.

Mindenképpen szükséges az elemzési, illetve értékelési
szakaszban bizonytalanság- és érzékenységvizsgálatot elvé-
gezni. Ugyanis e tényezők felismerése és kezelése fontos
részét képezi a forgatókönyvek felállításának, a koncep-
cionális modell összeállításának, valamint a paraméter-
értékek meghatározásának. Ugyanakkor a bizonytalanságok
kezelésének a módja visszahathat a biztonsági értékelés
megközelítésmódjára is (pl. determinisztikus, valószínűségi
vagy fuzzy). 

A modellezés elvi módszerei

Mélygeológiai tárolót modelleztünk. A mélygeológiai
tároló a radioaktív izotópok bioszférától való, hosszú távú el-
szigetelését biztosító — geológiai formációban történő —
felszín alatti (általában néhány száz méter vagy nagyobb
mélységben) radioaktív hulladék-elhelyezést szolgáló léte-
sítmény (IAEA 2003a). A mélygeológiai tárolók lezárását
követő időszakra vonatkozó bármely biztonsági értékelés ha-
sonló vonásokkal bír. Ez részben következik egy korszerű,

mérnöki gátakkal elszigetelt hulladékot tartalmazó tároló ál-
talános fizikai jellemzőiből, másrészt az ezt a tárolót befo-
gadó azon kőzettest tulajdonságaiból, amelyeken keresztül a
radioaktív izotópoknak a hatásviselők környezetéig történő
migrációja megvalósul. Ezt a három zónát gyakran közeli
környezetnek, távoli környezetnek vagy geoszférának,
valamint bioszférának nevezzük (2. ábra).

A mélygeológiai tároló koncepciója szerint az alapvető
cél az, hogy radioaktív dózis csak a tárolóból (azaz a közeli
környezetből) való kikerülés és a geoszférán keresztül tör-
ténő migráció után jelentkezhessen a hatásviselőnél (a
bioszférában). Természetesen a közvetlen kitettséget jelentő
emberi behatolást is figyelembe kell venni, de a mélygeoló-
giai elhelyezés kiválasztásának egyik legfontosabb indoka
pontosan az, hogy csökkentsük az ilyenfajta forgatókönyvek
bekövetkezési valószínűségét.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a modellben lévő
egyes zónák között nincs egyértelműen rögzített határfelület.
Például a közeli környezetbe tartozónak érthetjük a mérnöki
elemeket (műszaki gátak) és a befogadó kőzet egy részét,
különösen az ún. EDZ-t (Excavation Disturbed Zone — a vá-
gathajtás által megzavart zóna), vagyis a kőzetnek azon
részét, amelyre a tároló építése során jelentkező folyamatok
hatással voltak. Mindazonáltal igen hasznos ezeket a zónákat
megkülönböztetni, különösen azon folyamatok sorozatánál,
amelyek a hatásviselőt érő dózist okozzák. Az egyes zónákat
olyan koncentrikus körökkel szemléltethetjük, ahol a ra-
dioaktív izotópok migrációja a rendszer belsejéből kifelé
irányul (3. ábra).

Kiemelendő tényező, amely a modell minden zónájában
igen fontos szerepet tölt be, az idő. A relatíve hosszú (több
százezer vagy millió éves) modellezési időtartam elsősorban a
radioaktív izotópok bomlása és a leányelemek keletkezése
miatt szükséges. (Pl. a 36Cl felezési ideje 301 000 év, így a hul-
ladékban mérhető kis aktivitáskoncentráció ellenére is fi-
gyelembe kell venni a modellezés során.) Azért, hogy a kitett
környezet megvédését hosszú időtartam alatt is biztosíthassuk,
a rendszert úgy kell terveznünk, hogy azokat a folyamat-
sorozatokat, amelyek radioaktív dózist okoznak, késleltessük
és/vagy megakadályozzuk. Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy míg néhány jellemző folyamat megjelenése és mértéke a
műszaki kialakítással (pl. korróziómentes csomagolással) be-
folyásolható, addig a természeti folyamatokat és eseményeket
(pl. az eróziót) általában nem tudjuk megváltoztatni, ám az
értékelésnél figyelembe kell vennünk. A fentiekből követ-
kezően bármely értékelés elsődleges eredményét az idő függ-
vényében fejezzük ki, mint pl. a lezárást követő időszakra
vonatkozó, előre jelezhető radioaktív dózist.

Minden esetben figyelembe kell venni azokat a közeli
környezetben végbemenő folyamatokat és eseményeket,
amelyek kapcsolatosak a radioaktív izotópok feltáródásával,
illetve olyan formában történő kibocsátásával, amelyben a
szennyező anyag képes a tárolótól tovaterjedni. Ebből követ-
kezően a közeli környezet néhány fontos jellemzőjét gyakran
a hulladékcsomag várható élettartamával fejezzük ki. Ez,
valamint még számos egyéb folyamat a tárolóban uralkodó
geokémiai viszonyok függvénye.
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A befogadó kőzet és az egyéb geológiai képződmények
várhatóan háromféleképpen játszanak szerepet a tároló biz-
tonságában:

— a hulladékot fizikailag elszigetelik a felszíni és felszín
közeli környezettől, valamint a tároló közeli környezetében
jelentkező romboló hatású külső eseményektől;

— olyan geokémiai, hidrogeológiai és geomechanikai
környezetet biztosítanak és tartanak fenn, amely kedvező
körülményeket teremt a műszaki gátak megóvása és azok ter-
vezett viselkedése szempontjából;

— természetes gátként egyrészt akadályozzák a víz hoz-
záférését a hulladékhoz, másrészt korlátozzák a kibocsátott
radioaktív izotópok terjedését.

Az első két pontot az értékelés közeli környezetre vo-
natkozó részében vesszük figyelembe, míg az utolsó pont a
geoszféra-modellrészben játszik szerepet. A geoszférát min-
den biztonsági értékelésben az elérési időre gyakorolt hatásá-
val fejezzük ki (az elérési idő az az időtartam, amely ahhoz
szükséges, hogy a kikerülő radioaktív izotóp a tárolóból a
bioszférába érjen).

A legtöbb értékelési modell utolsó részében (a bioszfé-
rában) a radioaktív izotópoknak az emberre vagy más élő szer-
vezetre ható környezetben lévő koncentrációját számítjuk.
Ez egyértelműen a geoszférából a bioszférába kerülés mér-
tékétől függ, de más egyéb tényezőket is figyelembe kell
venni, úgymint a hígulást, amely a szennyezőanyaggal nem
érintett közeggel való keveredésből (pl. a talajvíz és a mély-
ből feláramló, szennyezett víz keveredéséből) származik. A
legtöbb értékelés esetében további számítás szükséges a ra-
dioaktív izotópok környezeti koncentrációjának egy meg-
határozott típusú hatásviselőre vonatkozó dózissá történő
átalakításához. Ez a lépés persze mindig szükséges, ha az
értékelési célértéket a jogszabály maximálisan megenged-
hető dózisban rögzíti. A radioaktív izotópok koncentrációjá-
nak dózissá történő átalakítása mindig a figyelembe veendő
hatásviselő életmódjától és különösen annak táplálkozási
(vízfogyasztási) szokásaitól függ.

Modellezési lehetőségek

A bátaapáti (üveghutai) hulladéktároló biztonsági érté-
keléséhez több lehetséges megközelítést használhatunk fel
egymással párhuzamosan, de egyeztetett alapadatok alap-
ján. Két olyan lehetőséget mutatunk be, amely képes a biz-
tonsági értékeléshez kapcsolódó bizonytalanságok kezelé-
sére. 

Valószínűségi biztonsági értékelés

Az elhelyezési rendszer biztonsági értékelésének egyik
különösen bonyolult aspektusa a rendszer komplexitásának
és a tároló hosszú távú viselkedését befolyásoló FEP-ekhez
kapcsolódó bizonytalanságnak a kombinációjából szár-
mazik. E bizonytalanságok forrásai, ahogyan azt BÁRDOSSY

és FODOR (2004) megállapítja:
—a természetes változékonyság,

— az emberi tényezők, úgymint a hibák és a nem teljes is-
meretesség.

Hangsúlyoznunk kell, hogy mind a két forrásból szár-
mazó hiba általában jelen van, és nem csak bizonyos folyama-
tok modellezéséhez felhasznált paraméterek értékeihez kap-
csolódóan. Gyakran az is bizonytalan, hogy azok a bizonyos
folyamatok egyáltalán lejátszódnak-e.

Az elhelyezési rendszer, sőt még a viselkedését szimuláló
modell is, gyakran igen összetett. Ez teszi nehézzé annak a
meghatározását, hogy egy bizonyos paraméternek mekkora
hatása is lesz, illetve bizonyos esetekben milyen lesz az adott
hatás valószínű iránya. Pl. több csapadék hatására megnőhet
a hulladéktárolón keresztüláramló víz mennyisége, meg-
növelve ezzel a radioaktív izotópok szállítását, de ugyanez a
csapadékmennyiség-növekedés esetleg egy, ezt a folyamatot
túlkompenzáló hígulást eredményez a bioszférában. Ezért az
olyan valószínűségi modellezés, amely a paraméterértékek
lehetséges intervallumát magában foglalja, nagyobb eséllyel
írja le jól a rendszer viselkedésének teljes tartományát.

Hasonló a helyzet a rendszer viselkedése szempontjából
esetleg fontos események és folyamatok bekövetkezésének
bizonytalanságával. Némely esetekben olyan forgatóköny-
veket állíthatunk fel, amelyek a tároló viselkedését úgy írják
le, hogy feltételezik bizonyos esemény (pl. a fent említett klí-
maváltozás) bekövetkezését. Az ilyen elkülönülő forgató-
könyvmodellek azonban nem képesek az elhelyezési rend-
szer viselkedési tartományát teljes mértékben lefedni. A
valószínűségi modellezés során a forgatókönyvben megha-
tározott esemény vagy események bekövetkezéséhez kap-
csolódó különböző paramétereket, valamint az esemény
hatásainak leírását modellbe foglalhatjuk, és ezáltal a model-
lel automatikusan a rendszer viselkedésének integrált leírá-
sát adhatjuk. 

A valószínűségi megközelítés használatának egy másik
előnye, hogy lehetővé teszi a biztonsági értékelés alkal-
mazását a projekt korai szakaszában, már akkor is, amikor
sok paramétert még csak vizsgálunk, és ennek megfelelően
azok értéke rendkívül bizonytalan. A paraméterek együtte-
sének értékelésére és ezek felhasználására támaszkodik az
ún. felülről lefelé (top-down) építkező modellezési folyamat.
Ez a megközelítés ellentétes az egyes folyamatokra vonat-
kozó részletes számításokat igénylő módszerrel. A felülről
lefelé építkező megközelítés során azt tételezzük fel, hogy a
modellezés szakaszosan történik, aminek során a fontosnak
ítélt paramétereket egyre részletesebben vizsgáljuk, a vonat-
kozó adatok elérhetővé válásának megfelelően. A felülről
lefelé építkező megközelítés alkalmazására az alábbiakban
egy példát mutatunk be a geoszférára vonatkozóan.

A 2. ábrán több lehetséges árampálya létezik a kibocsátott
radioaktív izotópok bioszféra felé történő transzportja
számára. Ezek közül néhány a kialakítandó tároló elemeitől
függ, amilyen pl. a megközelítő vágat, amely a tároló kutatási
programjának kezdeti szakaszában még nem is létezik. Más
pályák a kőzettömeg tulajdonságaitól és e tulajdonságok
heterogenitásától függenek. Ezek a jellemzők — főleg a
kezdeti időszakban — kevésbé ismertek. A modellezés e
fázisában elfogadható kiindulási pont lehet bármilyen
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meglévő, a területre vonatkozó vízföldtani információ,
valamint más, hasonló projektekből és a szakirodalomból
származtatott lehetséges paraméterintervallumok (pl. az
ezek alapján meghatározott hozamok és elérési idők).
Bátaapáti esetében a — projekt kezdeti szakaszában el-
végzett — porózus és regionális léptékű áramlási modell adta
a lehetséges áramlási rendszerre vonatkozó elképzelések
alapját.

A felülről lefelé építkező modellezés várhatóan meg
fogja mutatni, hogy a geoszférának az eredményekre gyako-
rolt hatása jelentős-e akár a kibocsátott radioaktív izotópok
különböző árampályák közötti megoszlását, akár pedig a
különböző árampályatípusokra eső elérési időt illetően. A
bátaapáti kristályos befogadó kőzetre egy jellemző repe-
déshalmaz-realizációt mutatunk be a 4. ábrán. Ismert, hogy e
repedések tulajdonságai (pl. gyakoriságuk, apertúrájuk,
hidraulikai kapcsolatuk stb.) jelentősen befolyásolják a ra-
dioaktív izotópok különböző áramlási pályák mentén leját-
szódó szállítását és az egyes repedésekben tapasztalható
áramlási sebességet (5. ábra).

A hidrogeológiai modellezés következő szakaszában, a
felülről lefelé építkező folyamatnak megfelelően, először egy
egyszerűsített repedéses modell megvalósítása válhat szük-
ségessé, amely a repedések megfigyelt transzmisszivitás-
eloszlását használja fel. Részletesebb szinten a biztonsági
értékeléshez kapcsolódó modellezés már egy egymást harán-
toló repedések rendszerében számított áramláson alapulhat.
Ebben az esetben a szimulált geometriát és egyéb tulajdonsá-
gok halmazát leginkább a terepen, kútvizsgálatokkal meg-
határozott hidraulikai kapcsolatok befolyásolják. A repedések
igen tág mérettartományban fordulhatnak elő, a milliméternél
kisebb mikrorepedéstől egészen a kilométeres nagyságot elérő
vetőkig. A geoszféra esetében a legfontosabb elméleti kérdés a
repedések kezelése. A repedéses kőzetekben lejátszódó felszín
alatti vizek áramlásának modellezésére négy megközelítés is-
mert (GOLDSWORTHY, JEFFERIES1996):

—ekvivalens porózus közeggel,
—sztochasztikus kontinuummal,
—kettős porozitású rendszerrel,
— egyedi repedések rendszerével (discrete fracture net-

work — DFN).
A felülről lefelé épülő modellezés korai szakaszában

kapott végeredmények várhatóan széles intervallumot fed-
nek majd le. Azonban már ezektől az eredményektől is
elvárhatjuk, hogy megmutassák, vajon az adott elhelyezési
rendszer — az elképzeléseknek megfelelően — kielégíti-e a
viselkedéssel szemben támasztott követelményeket, vagy
sem. Továbbá a modell felhasználható a különböző rendszer-
elemek jelentőségének, fontosságának vizsgálatára (érzé-
kenység-vizsgálat). 

A valószínűségi biztonsági értékelés általános eljárása,
hogy a modell bemenő paramétereit megfelelő valószínűségi
eloszlással írjuk le. Minden bemenő paraméter eloszlása tel-
jes mértékben kell, hogy reprezentálja az adott változó bi-
zonytalanságát annak érdekében, hogy a modell eredmé-
nyének intervalluma biztosan lefedje az elhelyezési rendszer
lehetséges működési tartományát. 

A valószínűségi modellezéshez Monte Carlo-szimulá-
ciót használunk, amelynek segítségével az elhelyezési rend-
szer viselkedését vizsgáljuk. Ez a folyamat a modellezett
rendszer nagy mennyiségű, egymástól független realizá-
ciójának számítását, majd az egyes realizációk eredmé-
nyeinek az összegzését jelenti. Minden realizáció során a
valószínűségi változókként definiált paraméterek tényleges
értékeit véletlenszerűen választjuk ki a megadott eloszlás-
ból. Minden egyes realizáció eredménye a rendszer egy-egy
— véletlenszerűen kiválasztott bemenő adathalmaz alapján
előálló — lehetséges eseménytörténetét mutatja meg. Egy
sorozat lefuttatott szimuláció esetében ezeket az ered-
ményeket összegezni lehet. Az összegzett eredmény a rend-
szer viselkedésére jellemző valószínűségi eloszlást ad. Ezt a
folyamatot mutatja be a 6. ábra. A végeredményként előálló
valószínűségi eloszlásra szintén számíthatók konfidencia-
határok.

Abban az esetben, amikor a paraméter által felvehető
értékeknek csak a felső és az alsó határát lehet meghatározni,
az egyenletes eloszlás használata a megfelelő. Háromszög-
eloszlást alkalmazhatunk abban az esetben, amikor egy leg-
valószínűbb érték — a rendelkezésre álló információtól füg-
gően — igazolhatóan létezik az előbb említett határok között.
A Bátaapátinál található kristályos kőzetek repedésvizeire
vonatkozó izotóptranszport egyik legfontosabb paraméte-
rére, a transzmisszivitásra— a pakkeres kútvizsgálatoknak
köszönhetően — jelentős mennyiségű információ áll ren-
delkezésünkre. Ezen vizsgálatok eredményeinek valószí-
nűségi eloszlását a 7. ábra mutatja.

Egyértelmű, hogy ezt lognormális eloszlásként lehet
leírni (BENEDEK et al. 2003). A megkutatott területen belül
térrészeket sikerült beazonosítani, melyekben a transzmisz-
szivitás megfigyelt valószínűségi eloszlása eltérő volt.
Ezeket a különbségeket a tároló biztonsági értékelésében úgy
használjuk fel, hogy mindhárom területre külön-külön transz-
misszivitás-eloszlásokat alkalmazunk.

Monte Carlo-szimuláció esetében érzékenység-vizsgála-
tot úgy végzünk, hogy egy bizonyos paraméterre vonatko-
zóan — minden egyes realizációra kiválasztva — össze-
gyűjtjük a vizsgálandó paraméterek bemenő értékeit, és
ezek, valamint a hozzájuk tartozó modelleredmények között
kiszámoljuk az ún. Spearmann-korrelációt. A rendszer visel-
kedésének jobb megértésében gyakran segíti az értékelőt, ha
az egyes realizációk esetében megjelenő bemenő paraméter-
értékeket és a hozzájuk tartozó modelleredményeket grafi-
kusan ábrázolja. Egy így kapott jellegzetes pontdiagramot
mutat a 8. ábra.

A modell bizonytalanságát az eredmények valószínűségi
eloszlása közvetlenül mutatja. Ez a bizonytalanság abban az
esetben fontos, amikor az eredmények egyaránt tartalmaznak
az értékelési kritérium szerint elfogadható és elfogadhatatlan
értékeket. Ebben az esetben akkor járunk el helyesen, ha a je-
lentőséggel bíró bemenő paraméterek bizonytalanságának a
hatását az eredményértékek eloszlásának a tükrében vizs-
gáljuk. A vizsgálatok későbbi fázisában általában lehetőség
nyílik bizonyos paraméterértékek bizonytalanságának a
csökkentésére. Ez a bizonytalanság-csökkenés nem jelenti
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feltétlenül az átlagértékek megváltoztatását, de az adott
paraméterérték-tartomány leszűkülhet, ami a végeredmény
bizonytalanságának csökkenésével járhat.

A biztonsági értékeléshez használt egyéb megközelítési
módokkal összehasonlítva a valószínűségi alapú módszer
számos előnnyel jár. Ezeket az előnyöket a következőképpen
lehet összefoglalni:

— egy elhelyezési rendszert integrált módon lehet
értékelni, elkülönített forgatókönyvek elemzése nélkül;

— már a kutatás korai szakaszában is lehet biztonsági
elemzést végezni, akár a számos fontos paraméterérték meg-
határozására irányuló telephelykutatást megelőzően;

— maga a korai szakaszban folytatott elemzés — a jelen-
tős befolyással bíró paraméter-együttesek meghatározásával
— felhasználható a további kutatások prioritásainak a megál-
lapítására;

— az elhelyezési rendszer viselkedésének bizonytalan-
ságát a számított eredmények eloszlásával közvetlenül lehet
jellemezni.

Fuzzy-módszerrel végzett 
biztonsági értékelés

A radioaktív hulladéktárolók biztonsági értékelését
eddig gyakorlatilag csak determinisztikus és valószínűségi
módszerekkel végezték. [A determinisztikus biztonsági ér-
tékelés rögzített paraméterértékeket használ a számítá-
sokhoz. Általában a várható értékekre (best estimate) és
legrosszabb esetre (worst case) vonatkozó eredményeket
lehet ezzel a módszerrel meghatározni. Determinisztikus
számítások érzékenységvizsgálatát egyes kiválasztott para-
méterek változtatásával lehet elvégezni, mely újabb számí-
tásokat igényel.] Elméleti megfontolásokból következően a
determinisztikus módszer nem képes a biztonsági érté-
keléshez kapcsolódó bizonytalanság számszerűsítésére,
míg a fuzzy-elmélet képes a nem-sztochasztikus (szubjek-
tív) bizonytalanságok kezelésére is (ROBINSON, COOPER

1995; BÁRDOSSY, FODOR 2001a, b, 2004). A bizonytalansá-
gok először a bemenő adatok szintjén jelennek meg, majd
az értékelési folyamaton végigterjednek. A hagyományos
megközelítés ún. kriszp-számokat (azaz konvencionális
valós számokat) használ, mintha ezek lennének a tényleges
értékek. Ezzel ellentétben egy pontatlan adat (bizonytalan
szám) olyan változó, amely egy bizonyos intervallumon
belül bármilyen értéket képes felvenni. Bár a tényleges
értékét illetően bizonytalanok vagyunk, mégis vannak
olyan értékek, amelyek inkább lehetségesek (hihetők), mint
mások (9. ábra). Ezt preferálva, számszerűsíthetjük az a-
datok ismeretességének pontatlanságát. Ha a pontat
lan bemenő adatokat mint fuzzy-számokat határozzuk 
meg, akkor a szokásos aritmetikai műveleteket kiterjeszt-

hetjük az ilyen pontatlan számokkal történő számításra
is.

A konfidenciaintervallummal és feltételezési szintekkel
meghatározott fuzzy-számok hatékony eszközt biztosíthatnak
a bemenő paraméterek reprezentálására és értelmezésére.
Egy-egy paraméter körülbelüli értékének meghatározására ál-
talában a valós számok bizonyos tartományát használhatjuk
fel, intervallum-elemzésszerűen. Bizonyos értékek lehető-
ségének leírása céljából a pontatlanságot egy konkrét interval-
lummal és az erre a tartományra megadott (0 és 1 között nor-
mált) tagsági függvénnyel reprezentáljuk. Így azokat a pa-
ramétereket is megadhatjuk, amelyeknek az értékeit pontosan
nem ismerjük. Ez a módszer alkalmas a szakértői tapasztalat és
megítélés értékelésbe történő beépítésére is.

Miután a fent leírtaknak megfelelően, fuzzy-számokkal
megadott bemenő értékekkel egy matematikai kifejezést
kiszámoltunk, az eredményt is tagsági függvény formájában
kapjuk meg. Ennek intervalluma magában foglalja az összes
lehetséges eredményértéket, amelynek tagsági függvénye
nulla és egy közé kell, hogy essék.

Az első ilyen módszerrel dolgozó biztonsági értékelés a
püspökszilágyi tárolóra vonatkozóan készült el (FODOR,
BÁRDOSSY 2002). Ennek eredményei jó egyezést mutattak az
erre a tárolóra elvégzett valószínűségi biztonsági értékelés-
sel. A végeredmény a becslés bizonytalanságainak meg-
bízható és matematikailag korrekt számszerűsítése. A mód-
szer további előnye az egyszerűség és átláthatóság. 2003-ban
Bátaapátinál a kis és közepes radioaktivitású hulladékok
lehetséges tárolójára vonatkozóan egy másik fuzzy típusú
biztonsági értékelés is készült (FODOR 2003). A módszer jól
alkalmazható bármilyen földtani gát és bármilyen jellegű
hulladék esetében.

Összefoglalás

Ebben a cikkben a radioaktívhulladék-tárolók lezárást
követő fázisára vonatkozó biztonsági értékelésének a hátterét
és az értékelési folyamatot mutattuk be, a modellezéshez és
számításokhoz szükséges két módszerrel együtt. E két
megközelítés közül az egyik a Monte Carlo-szimuláció fel-
használásával történő valószínűségi alapú, míg a másik az
eddig jóval kisebb mértékben alkalmazott fuzzy-módszer.
Mindkét megközelítés közvetlenül veszi figyelembe a
hosszú távú biztonság szempontjából fontos paraméterek
nagy részében megjelenő bizonytalanságot és magának az
értékelésnek a bizonytalanságát is. Az ezekkel a mód-
szerekkel számított eredményeket — legfőképpen az érzé-
kenység-vizsgálat eredményeit — fel lehet használni a továb-
bi vizsgálatok és a tervezési lehetőségek meghatározására,
vagyis azok optimalizálására.
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