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Amiről ma beszélni szeretnék...
 A kőzetmechanikai-geotechnikai vizsgálati
program alapjai és felépítése Bátaapátiban
 A kőzetfeszültségek, mint a terhelési
viszonyokat alapvetően meghatározó
jelenségcsoport mérése (primer és
szekunder feszültségek)
 Az üregképzés által kiváltott tranziens
kőzettest-válaszok (deformációs
folyamatok) mérése (extenzométeres,
inklinométeres szelvények és mechanikai
konvergenciamérések)
 A hosszú távú stabilitás ellenőrzésére
alkalmas módszerek alkalmazása
(geotechnikai monitoring)

Mottó: „A statikai tervezéshez csak két dolgot kell tudni:
A terhelést és a teherviselő képességet...”

Az alapprobléma:
Az üregképzés során az alátámasztását vesztett
kőzetköpeny egy rendkívül komplex
energetikai folyamat révén jut el az új
egyensúlyi állapotig (szerencsés esetben...)
A kőzetköpenyben és a biztosítószerkezetben
fellépő erők és deformációk függnek:
Meghatározandó,
mérendő (objektív)
paraméterek

Tervezendő
(szubjektív)
paraméterek

• a primer feszültségállapottól
• a kőzetkörnyezet minőségétől (pl. a kőzetmátrix
mechanikai paraméterei, tektonizáltság, a
repedésfelületek mállottsága, kitöltőanyagok, stb)
• a vízföldtani viszonyoktól
• a hőmérsékleti viszonyoktól
• a kialakítandó üreg geometriájától
• a jövesztési technológia megfelelőségétől,
(a kőzetköpenyt roncsoló hatásától - EDZ)
• a biztosítószerkezet beépítésének ütemétől
• az alkalmazott biztosítószerkezet jellegétől,
karakterisztikájától,
• stb.

A geotechnikai vizsgálati program alapvető célja:
A feltárandó kőzettestek valós viselkedését meghatározó
paraméterek/ folyamatok/jelenségek
megértése és előrejelzése (a kőzettípusok, a mélység és a laterális
helyzet, a töredezettség, a mállottsági fok, az anizotrópia , stb.
függvényében) annak érdekében, hogy a statikai tervezés és a
PA/SA bemenő paramétereinek bizonytalanságát az elfogadható
mértékűre csökkenthessük.

A megoldás lehetősége:
Kiterjedt és összehangolt vizsgálati illetve tervezési programot kell
végrehajtani, amely éppúgy magában foglalja a szükséges in situ és
laboratóriumi méréseket, mint az eredmények adatbázisba
szervezését, fejlett geomatematikai módszerekkel történő értékelését,
valamint a kiterjesztett, többszörösen kapcsolt (THMC) numerikus
modellezési eljárásokban történő felhasználását.
(Hudson & Feng 2007 nyomán).

A MGF változatos felépítése és
eseménydús földtani előtörténete
Felépítés:
A karbon korú, uralkodóan monzogránitos
kőzetekben 1-2 km-es monzonit testek, a köztes
zónában pedig hibrid képződmények találhatók, aplit
és trachiandezit telérkőzetekkel sűrűn átjárva.
Regionális metamorfizmus:
Változatos intenzitású palásodás és ásványátalakulás
Allochton helyzet, multigenerációs tektonikai
eseménysor:
A változékony orientációjú, kitöltőanyagú tektonikai
zónák, litoklázisok és egyéb diszkontinuitások
rendkívül sűrű, minden léptékben jelentkező hálózata
és az ezzel összefüggő ásványátalakulási jelenségek

A Bátaapáti radioaktívhulladék-tároló előkészítése kapcsán
vizsgálandó legfontosabb paraméterek/folyamatok/jelenségek
• A primer és a szekunder feszültségtér elemei (beleértve a
feszültségfüggő hidro-mechanikai jelenségeket és folyamatokat);
• Az ép kőzetmátrix valamint a különböző kitöltőanyagok szilárdsági és
deformabilitási tulajdonságai (laboratóriumi tesztek és/vagy numerikus
visszaszámítások révén);
• Az agyagos törészónák mechanikai tulajdonságai (a geotechnikai
problémák megelőzése mellett azért, hogy megvédhessük az agyagos
övek, mint a földtani gát legfontosabb szigetelő elemeinek integritását);
• A geotechnikai jellemzők térbeli változékonysága (empirikus
geotechnikai minősítő módszerek folyamatos és következetes
alkalmazásával);
• A tranziens és a hosszú távú deformációs folyamatok;
• Az EDZ és az Edz kiterjedése, eloszlása illetve az abban végbemenő
kapcsolt (THMC) folyamatok;
• Reológiai viselkedés, a hosszú távú nyitva tartás kapcsán fellépő
folyamatok monitorozása.

BiN-1,...-4
BiK-1,...-4

Bkc-1;...-6

Mine-by teszt

In situ vizsgálati program Bátaapátiban
• Inklinométerek – csak a portálok rézsűiben
(BiN-1,...,-4; BiK-1,...,-4)
• Radiális elrendezésű extenzométeres szelvények –
4 vagy 6 extenzométerrel (Ext-1, ...., Ext-5, Ext-8)
• “Elhaladásos” extenzométeres szelvények –
3 vagy 4 extenzométerrel (Ext-6, Ext-7, Ext-9)
• Nagy felbontású (±0,02 mm) mechanikai
konvergenciamérő szelvények (KON-1, ...,-12)
• Automatikus, háromszöges elrendezésű
deformációs monitoring eszközök (DEF-1,...,-20)
• Primer kőzetfeszültség-mérések
a) 2D-s Doorstopper-módszerrel (Bm-1,...,-3;
Bkf-1,...,-3)
b) 3D CSIRO HI-cellás módszerrel (Bkf-1,...,-3)
• Vágathajtás okozta feszültségváltozás mérése 6 db
CSIRO HI-cellás rendszerrel (Bkc-1,...-6)
• Nagyléptékű deformációs (Plate Jacking) teszt
(PJ-1,...,-3)

A primer kőzetfeszültség
meghatározása Bátaapátiban

A Doorstopper-cellás
2D-s primer kőzetfeszültség-mérés
regisztrátumai és
eredménye

max = 9,07 MPa min = 6,85 MPa
 = 9,2

A Bkf-2 jelű fúrás 31,64 fm-ében végrehajtott CSIRO-cellás overcoring teszt (2.
mérés) kifúrási fázisában felvett, kalibrált és normált adatsorok
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A mérőbélyegek deformációja (1E-06 m/m)
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A Bkf-2 jelű fúrás 31,64 fm-ében végrehajtott CSIRO-cellás overcoring teszt (2.
mérés) során a bélyegeken
fellépő, normált deformáció az előrehaladás függvényében
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A fellépő deformációk a körülfúrás
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-50
-100
0

5

10

15

20

25

30

35

Körülfúrás aktuális mélysége (cm)

40

45

50

55

A Bkf-2 fúrás 1. sz. tesztjéből számított feszültségadatok
Főfeszültségek
1
2
3
Feszültségkomponensek
Abszolút érték (MPa)
Szórás (MPa)

Abszolút érték (MPa)
Dőlés (°)
Azimut (°)
12,2
06
207
6,9
54
108
6,1
35
302
Normálfeszültségek
Csúsztatófeszültségek
É-D
K-Ny
Vert
ÉD-KNy
KNy-Vert
Vert-ÉD
10,89
0,22

7,64
0,52

6,72
0,20

2,38
0,22

0,04
0,22

-0,71
0,13

A Bkf-1 fúrás 2. sz. tesztjéből számított feszültségadatok
Főfeszültségek
1
2
3
Feszültségkomponensek
Abszolút érték (MPa)
Szórás (MPa)

Abszolút érték (MPa)
7,5
4,9
2,3

Dőlés (°)
05
43
47

Normálfeszültségek
É-D
K-Ny
Vert
6,40
4,73
3,51
0,37
0,40
1,02

Azimut (°)
150
245
054

Csúsztatófeszültségek
ÉD-KNy
KNy-Vert
Vert-ÉD
-1,71
-0,93
-0,97
0,22
0,39
0,42

A Mórágyi Gránitban uralkodó primer kőzetfeszültségről
alkotott kép fejlődése a különböző tesztprogramok alapján
2002 - az első Doorstopper-tesztek max 50 m mélységű felszíni
sekélyfúrásokban:
 Zavartalan állapotban jellemző az ÉD-i irány körül hajladozó,
4-5 MPa körüli maximális (Hmax) illetve 2-4 MPa körüli
minimális (Hmin) horizontális normálfeszültség. (Az elméleti
vertikális érték 1 MPa körüli!!!)
 A lokális törések hatása a függőleges szelvény mentén
kimutatható: a kompressziós jelleg általában megmarad, a törés
közelében lecsökkent, azt követően pedig megnövekvő
normálfeszültségek a jellemzők.
 „Húzófeszültségek” az ÜH-32/C fúrásban: valószínűleg nagyobb
léptékű, oldaleltolásos komponenst is tartalmazó tektonikai elem
(Brasil-teszt analógia).
 A felszíni mérési adatokból a tervezett tárolási mélységre
extrapolálva a becsült K-érték 2-re adódik.

2007 - az első felszín alatti Doorstopper-tesztek (Bm-1;...-3 jelű
fúráshármas – kb. 200-220 m felszín alatti mélységben):
 Itt is jellemző az ÉD-i irány körül hajladozó Hmax
normálfeszültség. A Hmax és a vert hányadosa: 1,5.
 A horizontális fúrásokban érzékelhető egy közeli oldaleltolódásos
zóna feszültségmódosító hatása.

2010 – a kamramező közelében végrehajtott kombinált 2D-s
Doorstopper- és 3D-s CSIRO HI tesztprogram (Bkf-1;...-3):
 A 8 CSIRO HI-cellás mérésből 7 maradéktalanul sikeres. A
minden egyes mérésből meghatározható feszültségtenzorok a
korábbiaknál is nagyobb irányszórást mutatnak.
 A zavartalan méréseknél szintén az ÉD-i irányhoz közeli Hmax.
 A K=1,4. Hmax > Vert = Hmin. Ez egy átmeneti, kevert állapot,
ami a transzpressziós tektonikai stílusra jellemző.
 Extrém alacsony 3 főfeszültségi értékek is vannak (vízföldtani
jelentőség)!
 Nem mond ellent a korábbi mérési kampányok adatainak!

A Bkf-1; ... Bkf-3
fúrásokban végzett
CSIRO HI-cellás
mérések
eredményeinek
ábrázolása és
értelmezése
Már kis távolságon
belül is inhomogén,
„blokkosodó”
feszültségtér!!!

Nyitott repedés jelenlétének hatása a
primer feszültségek térbeli eloszlására
(Hudson 2010 nyomán)

Vágathajtás hatására bekövetkező
feszültségváltozás mérése
CSIRO HI-cellákkal (a HGM-

kamrában telepített KMSZ részeként)

A feszültségváltozás mérések
legfontosabb
eredményei
A Bkc-5 jelű HI cellával
érzékelt főfeszültség- illetve
normálfeszültség-változások
alakulása a cella és az
aktuális vájvégek
távolságának függvényében

• Az oldalponti helyzetben telepített celláknál a legnagyobb feszültségnövekmények jellemzően a σ1 40-60%-a között alakultak. Radiális irányban
általában kis mértékű feszültségcsökkenés volt mérhető (kivéve Bkc-5).
• Az üregfelülettől kisebb (névlegesen 1,9 m) távolságra telepített, belső helyzetű
cellákon kisebb 1 mutatkozott, mint a 3,7 m távolságra lévő cellákon.
• A főteponti intenzív feszültségleépülés egy kedvezőtlen helyzetű repedés vagy
repedéscsoport felnyílására és egy átmeneti statikailag instabilitásra utalhat.
• Számos egyéb, kontinuummechanikai megközelítéssel nem magyarázható
jelenség (pl. a két különálló feszültségváltozási ciklus)

A vágatpalástban
kialakuló hidraulikai és
feszültségváltozások
közötti közvetlen
kapcsolat igazolható volt!
(Az aktuális blokkosodás
jellegétől és térbeli helyzetétől is
függő szekunder főfeszültségek
nagysága és iránya hatással volt
az egyedi repedések
apertúrájára, és így vízvezető
képességére is.)
A Bkc-1 jelű HI cellával érzékelt
főfeszültség- illetve normálfeszültség-változások alakulása a
cella és az aktuális vájvégek
távolságának függvényében

A zónanyomások változása a
Bkh–1 és Bkh–2 fúrásokban

A kőzetköpenyben fellépő
tranziens deformációs
folyamatok
Vágathajtás során
fellépő deformációk
eloszlása
(Hoek 2000 nyomán)

Pontos mérésük lehetővé teszi:
• Az alkalmazott biztosítószerkezetekkel együttdolgozó kőzetek reális
viselkedésének leírását, megértését;
• A korai tervezési fázisokban a
numerikus modellezés kiinduló és
validáló adatainak biztosítását.
• Megfelelő numerikus visszaszámítási módszerekkel a repedésszilárdsági paraméterek, a nagy
léptékű deformabilitás és a primer
feszültségállapot meghatározását;
• A felskálázást (upscaling);
• A kivitelezés fázisában a modellek
előrejelzéseinek ellenőrzését, a
modellek finomítását;
• A kivitelezés megfelelőségének (az
üreg stabilitásának) ellenőrzését.

Fúrólyuk-extenzométeres mérések
(sugaras és elhaladásos elrendezésben)

Sugaras fúrólyukextenzométer
regisztrátuma

A robbantások által
előidézett radiális
elmozdulások
alakulása az
extenzométereken

Radiális elmozdulások meghatározására telepített
elhaladásos fúrólyuk-extenzométer eredményei

A Bx-91 jelű elhaladásos
extenzométer által meghatározott
axiális deformációs adatsorok

A Bx-92 jelű elhaladásos
extenzométer által meghatározott
radiális deformációs adatsorok

A sugaras Ext-3 szelvény
extenzométerei

Az elhaladásos Bx-71
és Bx-72 extenzométerek

A sugaras és az elhaladásos
jellegű extenzométerek
adatsorai közti különbség
legfontosabb okai:
1. A már korábban beépített
biztosítószerkezetek elmozdulást
gátló hatása.
2. A vájvégtől való nagyobb beépítési
távolság miatt amúgy is csak a
fellépő elmozdulások töredéke
mérhető meg sugarasan.

Az Ext-5 szelvényben telepített Bkx-5 extenzométer idősora

A MGF egyes in situ
mérések során tapasztalt
„anomális”, de valós
földtani-tektonikai okokra
visszavezethető
viselkedése

Az MGF reális kőzeteinek
deformációs folyamatait nem a
kontinuum-mechanikai
törvényei szabályozzák!!!
A helyszíni mérések
eredményeivel validált
diszkontinuum-modellezésre is
szükség van a paraméterek
pontosításához!)

Inklinométeres mérések

Az inklinométeres mérések eredményei
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• A legnagyobb elmozdulások a felszíntől számított 5,0 méteres zónán
belül, illetve egyes alsóbb, kedvezőtlenebb adottságú paleotalajszintekhez kapcsolhatóan következtek be.
• A maximális értékek a várt szint alatt maradtak.
• A vágatoktól távolodva az elmozdulások abszolút értékei gyorsan
lecsökkentek.
• Minden inklinométer esetében bekövetkezett az időbeli stabilizálódás is.
• A portálszerkezet illetve az általa védett lejtő stabilnak mondható.

Mechanikai konvergenciamérés

Az eredmények
megjelenítési
lehetőségei
1) A szelvény és a vájvég
távolságának függvényében

2) Az idő függvényében
(reológiai mérések)

3) A síkbeli
konvergenciaeloszlás az idő és
a vájvégtávolság
függvényében

A mért konvergenciaértékek kapcsolata a szelvény környezetének
RMR-értékekkel jellemzett geotechnikai állapotával

Hosszú távú geotechnikai monitoring
Mikor és miért lehet rá szükség?

Mi a helyzet Bátaapátiban?

• Egyes kamrák hosszú távú nyitva
• Ha egy-egy létesítmény tervezett nyitva
tartásának igénye (50 év);
tartási ideje akár több évtizedes, vagy
• A főfeltáró térség akár 120-150
évszázados, és ezért az alkalmazott
éves nyitva tartásának igénye;
biztosítószerkezetek degradációja az
üzemeltetési időszakban nem zárható ki; • Élettartam-hosszabbítás, esetleges
új atomerőművi blokkok.
• Gyengült zónák jelenléte esetén, ahol a
Lokális tönkremeneteli jelenségek
teljes körű stabilitás már a tranziens
többnyire agyagos, vetőbreccsás
időszak után sem igazolható;
szakaszok harántolásainál (pl. Péter• Ha reológiai és környezeti állapottól
törés, K-i és Ny-i Alapvágat, 7.
függő kőzettulajdonságokkal és változó
Összekötő vágat, TSZV 90. m)
környezeti hatásokkal kell számolni;
• Radioaktív hulladéktárolás spec.
• Ha fontos, hogy még a tönkremenetel
biztonsági funkciói;
előtt felismerjük a problémát.
• Korlátozott karbantartási
• A létesítmény speciális funkciói és/vagy
lehetőség az ellenőrzött zónákban
speciális hatósági előírások esetén
• A visszanyerhetőség követelménye

A megfelelő eloszlású, hosszú távon stabil geotechnikai monitoring
rendszer kiépítése és üzemeltetése elengedhetetlen!

A tranziens mérésekre
telepített
extenzométeres és
konvergenciamérő
szelvény további
alkalmazása hosszú
távú monitoring
célokra (legfeljebb
néhány évig)

Automatikus üzemű, háromszöges elrendezésű deformációs monitoring
a vágatfal síkjában fellépő axiális és tangenciális deformációk
leképezésére (balra) és már látható tönkremeneteli pontok
monitorozására szolgáló egyedi deformációmérő eszközök (jobbra)
(felbontás: 10-6 m/m)

A deformációmérő háromszöges állomásokkal meghatározott
síkbeli fődeformációk alakulásának jellemző példái (1.)

A deformációmérő háromszöges állomásokkal meghatározott
síkbeli fődeformációk alakulásának jellemző példái (2.)

A Péter-törésnél észlelt
betonrepedésekre
a megerősítést követően
telepített
megfigyelőrendszerek
eredményei

Záró megállapítások:
•

•

•
•

A MGF igen komplex befogadó képződmény. Tulajdonságainak és lehetséges
kölcsönhatásainak megismerése csak jól tervezett és végrehajtott laboratóriumi
illetve in situ tesztprogrammal, geomatematikai értékelésekkel és fejlett
numerikus modellezési tevékenységgel lehetséges.
A radioaktívhulladék-tároló tervezőinek számos, a mindennapi statikai
tervezésben nem általános, a biztonsági értékelés kötelezettségéből eredő
problémával is foglalkozniuk kell.
A projekt különböző szakmai szereplői (adatszolgáltatók, tervezők, kivitelezők
és biztonsági értékelők) számára folyamatos egyeztetési kötelezettsége áll fenn.
A tárolóval kapcsolatos adatgyűjtés, tervezés és kivitelezés valamennyi
fázisában kötelező lenne a “Design as you go”-elv következetes alkalmazása.
A természeti folyamatok mélyebb megértése elengedhetetlen az optimális és
biztonságos megoldások eléréséhez.

Köszönöm a
figyelmet!
JÓ SZERENCSÉT!

