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SPLOŠNO

1

Odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (v nadaljevanju: NSRAO) je jedrski objekt,
namenjen odlaganju NSRAO, ki nastajajo pri uporabi radioaktivnih snovi v medicini, znanosti in
industriji, zlasti pa so posledica proizvodnje energije v jedrski elektrarni v Krškem.
Pri zagotovitvi odlaganja NSRAO morajo biti upoštevana splošno sprejeta načela, da je potrebno
z radioaktivnimi odpadki ravnati na način, ki zagotavlja varovanje človekovega zdravja in okolja,
ki v nobenem pogledu ne obremenjuje bodočih generacij in pri katerem je zagotovljen nadzor nad
varnostjo objektov in dejavnostmi v zvezi z radioaktivnimi odpadki.
Ključni elementi odlagalnega sistema so lokacija, odpadki, ustrezno pripravljeni na odlaganje, in
odlagalni objekti.
Za potrebe odlaganja NSRAO odpadkov v Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško, ki je v fazi
načrtovanja v skladu z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško, Ur. l. RS 114/09, je bilo potrebno razviti
armiranobetonski zabojnik, ki predstavlja pri projektu odlagališča eno od ključnih inženirskih
pregrad. Zabojnik mora biti projektiran in izveden tako, da izpolnjuje zahtevane funkcije glede
mehanske odpornosti, stabilnosti, trajnosti in izolacijske sposobnosti. Betonski zabojnik, kot eden
od najpomembnejših elementov inženirskega dela večpregradnega sistema za preprečevanje
prehajanja radioaktivnih snovi iz odlagališča v okolico deluje kot:
• biološki ščit v času pred odložitvijo,
• mehanska zaščita NSRAO med skladiščenjem in odlaganjem,
• osnovni element varnosti med izvajanjem transporta in internega transporta
(premeščanja) NSRAO v zabojniku,
• osnovni gabaritni kriterij v procesu priprave odpadkov na odlaganje in
• osrednji predmet ravnanja z NSRAO na območju odlagalnega silosa.
Odlagalni zabojnik je projektiran in izveden tako, da izpolnjuje zahtevane funkcije glede
mehanske odpornosti, stabilnosti, trajnosti in izolacijske sposobnosti. Ključne varnostne funkcije,
ki so v skladu z določili II. poglavja Pravilnika JV 5 za zabojnik, kot končno pakirno enoto določene
v projektnih osnovah1, so:
•
P (physical containment) - fizično zadrževanje; preprečevanje migracije radionuklidov
s fizičnimi pregradami,
•
C (chemical containment) - kemično zadrževanje; preprečevanje migracije
radionuklidov s kemičnimi pregradami, z uporabo sorbcije in meje topnosti,
•
H (hydrological) - hidrološki tip; predstavljajo naravne in umetne pregrade, ki
zmanjšujejo pretok podzemne vode skozi odlagališče,
•
I (intrusion) - vdor; predstavljajo naravne in umetne pregrade, ki zmanjšujejo
verjetnost ali vpliv vdora človeka v odlagališče,

1

Projektne osnove za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško – faza priprava varnostnega poročila za

odlagališče NSRAO Vrbina, Krško, rev. 1, dec. 2019; točka 10.10;
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S (structural stability) strukturna stabilnost; uporaba, predvsem betonskih pregrad, za
zagotavljanje strukture - geometrije odlagališča; in
Š (schielding) ščitenje; predstavljajo pregrade, ki ščitijo pred sevanjem, ki izhaja iz
radioaktivnih odpadkov.

Za potrebe ugotavljanja lastnosti in varnostnih funkcij je bil izdelan prototip odlagalnega
zabojnika. Prototip je bil izdelan na podlagi dognanj v prejšnjih projektnih fazah razvoja zabojnika
in z upoštevanjem ugotovitev pri razvoju prototipa. Skladnost prototipa odlagalnih zabojnikov s
predpisanimi in projektnimi zahtevami se je ugotavljalo z izvedbo programa preskusov. Program
je bil izdelan kot sestavni del dokumentacije za izdajo Slovenskega tehničnega soglasja (STS) za
prototip zabojnika.

1.1

NAMEN

V načrtu gradbenih konstrukcij (PZI) za odlagalni zabojnik za NSRAO so podane funkcionalne in
konstrukcijske karakteristike zabojnika ter določene zahteve, ki jih morajo zabojniki izpolniti v vseh
fazah uporabe, od izdelave do odložitve na končnem odlagališču.

1.2

OBSEG

V tem poročilu so opisane konstrukcijske zasnove odlagalnega zabojnika, vhodni podatki in
zahteve za projektiranje. Podane so zahteve za uporabljene materiale in prikazani načrti potrebni
za izvedbo zabojnika.
PZI dokumentacija je izdelana v skladu s projektno nalogo: Izdelava projektne dokumentacije za
odlagališče NSRAO Vrbina v občini Krško, NSRAO2-PNA-016-00, št.: ARAO 02-10-011-002, julij
2014.

1.3

OZNAKE IN OKRAJŠAVE

Oznaka

Izraz v slovenščini

Izraz v angleščini

ARAO

Agencija za radioaktivne odpadke

Agency for Radwaste Management

DPN

Državni prostorski načrt za Odlagališče
NSRAO Vrbina, Krško

Detailed plan of national importance for LILW
repository at Vrbina in the municipality of Krško

FA

funkcionalna analiza

Functional analysis

IDP

Idejni projekt

Preliminary Design

IDZ

Idejna zasnova

Conceptual Design

PGD

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Project for construction permit

INP

investicijski program

Feasibility study

JV5

Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske
varnosti, Ur. l. RS 74/16

Rules on radiation and nuclear safety factors

JV7

Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom, Ur.l. RS 49/06

Rules on radioactive waste and spent fuel
management
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Oznaka

Izraz v slovenščini

Izraz v angleščini

N2d

odlagalni zabojnik 1,95 x 1,95 x 3,3 m
Disposal container, 1,95 x 1,95 x 3,3 m, modified
(modificiran zabojnik N2b), v katerega je
N2b, for 4 TTCs or 12 drums, efficient capacity
možno vstaviti 4 TTC-je ali 12 sodov, koristna 6.31 m3.
prostornina 6.31 m3 (PGD)

NEK

Nuklearna elektrarna Krško

Krško NPP

NRVB

Oznaka projekta odlagališča

Designation of repository project

NSRAO

nizko- in srednjeradioaktivni odpadki

Low and Intermediate Level (radioactive) Waste
– LILW

odlagališče

Jedrski objekt, namenjen odlaganju RAO

repository

odlagalni zabojnik

zabojnik, napolnjen z NSRAO in pripravljen na Disposal container with radioactive waste
odlaganje

paket

NSRAO v embalaži, npr. zabojniku ali sodu

LILW in a packaging, e.g. in a container or in a
drum

PZI

Projekt za izvedbo

detail design

RAO

radioaktivni odpadki

RAW – radioactive waste

SA.3

scenarij zmanjšanja obsega investicije –
osnovni scenarij v INP

Basic scenario in feasibility study - INP

SAC

varnostne analize

Safety analyses and calculations

silos

(odlagalni) silos

(disposal) silo

sod

200- ali 320-litrski sod

200- or 320-litre drum

sod formata 200l

sodi z bruto prostornino približno 200 l

Drum with capacity of app. 200 l

TTC

cevasti zabojnik; oblika paketa z NSRAO;

Tube Type Container

ZVISJV-1

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in
jedrski varnosti, ZVISJV-1, Ur.l. RS 76/17,
26/19

Ionizing Radiation Protection and Nuclear Safety
Act

Poleg navedenih oznak in okrajšav so v poročilu uporabljeni tudi pojmi, ki so določeni v 3. členu
Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti – ZVISJV-1 oziroma 3. členu
Pravilnika o ravnanju z RAO in IJG – JV7.
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2

PODLAGE ZA PROJEKTIRANJE

2.1

IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROJEKTNIH REŠITEV

Osnovna izhodišča za izdelavo projektnih rešitev so podana v Uredbi o DPN, IDP in študijah
optimizacij IDP, INP in projektni nalogi.
Druga bistvena izhodišča, ki so bila opredeljena v začetni fazi izdelave projektnih rešitev, so
navedena v naslednjih dokumentih:
• Projektne osnove za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško – faza priprava varnostnega poročila
za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško, rev. 1, dec. 2019 (Pravilnik JV5, 40. člen),
• Opredelitev vhodnih podatkov za tehnologijo (NRVB---X8502, 23. 1. 2015),
• Review and Comments on SAC&WAC Reports (NRVB---5X8810, 9. 2. 2015),
• Functional analysis for the ARAO LILW Repository, Rev. 2, NSRAO2-ŠTU-013-02-eng, 0208-032, ANDRA, November 2012,
• Review and Comments on Functional analysis (analysis of functions) for the ARAO LILW
repository (NRBN---5X8811, 16. 2. 2015)
• Glavne raziskave geo- in hidrosfere za potrebe graditve odlagališča NSRAO Vrbina, Krško,
Rev. 1, IRGO Consulting in drugi partnerji, marec 2015
• Izvedba seizmološke analize lokacije (geološki del) za objekt odlagališča NSRAO Vrbina,
Rev. 1, Geološki Zavod Ljubljana, marec 2015; in
• Izvedba seizmološke analize lokacije (seizmološki del) za objekt odlagališča NSRAO Vrbina,
Rev. 1, Agencija Republike Slovenije za okolje, marec 2015.

2.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA

Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško; Idejni projekt, Rev. A, št. projekta NRVB-B052/058; IBE,
julij 2009;
Optimizacija neodlagalnega dela odlagališča, IBE, NRVB---3X/M18, Ljubljana, 2014;
Prekinitev obratovanja odlagališča in vplivi na oceno stroškov, IBE, NRVB---3X/M12
Ljubljana, 2010;
Revizija in optimizacija projektnih rešitev – Odlagalni silosi, Rev. A, IBE, NRVB---3X/M15A,
Ljubljana, 2011;
Revizija in optimizacija projektnih rešitev – Tehnologija odlaganja, Rev. 0, IBE, NRVB--3X/M16, Ljubljana, 2011;
Investicijski program, Rev. E, IBE, NRVB---4X/01C, november 2020;
Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško; Zasnova PGD, št. projekta NRVB-B052/058-1; IBE, maj
2015;
Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško; IDZ, Rev B, št. projekta NRVB-B052/058-1; IBE, oktober
2015;
Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško; PGD, Rev A, št. projekta NRVB-B052/058-1; IBE, maj
2016;
Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško; PGD, Rev B, št. projekta NRVB-B052/058-1; IBE, oktober
2016;
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Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško; Izdelava prototipa in certificiranje odlagalnega zabojnika
za odlaganje NSRAO (STS za Odlagalni zabojnik NSRAO), št. projekta NRVB-B052/058-1;
IBE, maj 2018
Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško; PGD, Rev C, št. projekta NRVB-B052/058-1; IBE, maj
2018 - december 2020
Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško; PGD, Rev. C; Objekti odlagališča, NRVB-B052/058-1;
Infrastrukturni objekti, NRVB-B052/058-3; IBE, 2020
Povzetek revizijskega poročila – Odlagališče NSRAO Vrbina v občini Krško – Objekti
odlagališča, št.: 402-26/16-REV-2020/002-1 (B), 11. 12. 2020
Neodvisno strokovno mnenje o PGD za odlagališče NSRAO (4. faza), Št. pogodbe: ARAO
P039/2017-043/2019, UL FGG 403-1/2017-42, FGG, 28. 9. 2020
Odgovori ARAO na pripombe IZVEDENSKGA MNENJA za VP tematski sklop 6, II. del,
september 2020.

2.3
•
•
•
•
•
•

•
•
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OSTALI DOKUMENTI

Projektna naloga, Izdelava projektne dokumentacije za odlagališče NSRAO Vrbina v občini
Krško, NSRAO2-PNA-016-00, št.: ARAO 02-10-011-002, julij 2014
Review and Comments on FA, Doc. no.: NRVB---5X8811, Rev. 16. 12. 2014
Review and Comments on SAC&WAC reports, Doc. no.: NRVB---5X8810, Rev. 12. 12. 2014
Safety Analysis and Waste Acceptance Criteria Preparation for Low and Intermediate Level
Waste Repository in Slovenia, konzorcij ESFI, SAC&WAC dokumenti 2014/2015
Near Field Flow Modelling Report, NSRAO2-PCS-007-04, ARAO, EISFI-TR-(11)-08, Vol.1,
Rev.4, May 2019
Report on initial scenarios under post-closure conditions, NSRAO2-PCS-006-03, ARAO,
EISFI-TR-(11)-07, Rev.3, December 2018; in Gas Generation Processes and Design
Implications, NSRAO2-PCS-010-03, ARAO, EISFI-TR-(11)-08, Vol.4, Rev.3, December 2018
PCSA Synthesis Report, ARAO, EISFI-TR-(11)-15 Vol.1, Rev.3, January 2019; točki 5.2.1 in
5.2.2
Evolution of the Engineered Barriers System Report, ARAO, EISFI-TR-(11)-08, Vol.3, Rev.3,
December 2018
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POGOJI NA LOKACIJI
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Glede na to, da zabojnik z armiranobetonskimi stenami, pokrovom in dnom opravlja funkcijo trajne
radiološke bariere po končni odložitvi v odlagalne silose, mora kot najpomembnejšo in najbolj
specifično zahtevo poleg odpornosti in stabilnosti za vse predvidene obremenitve v fazi polnjenja
in transportov pred končno odložitvijo, izpolnjevati tudi pogoj trajnosti v predvideni življenjski
dobi2.
Glede na sedaj znane pogoje okolja, ki jim bo izpostavljen zabojnik po odložitvi v silos, bo zabojnik
v prvi fazi, predvidoma 40 let, izpostavljen karbonatizaciji, po zapolnitvi in zapiranju silosa, ter
prenehanju črpanju vode, pa bo silos z zabojniki postopoma zalila podtalna voda.

Geometrijske karakteristike zabojnika N2d
Osnovna geometrija zabojnika je bila določena na podlagi postavitve 4 TTC sodov. Notranji
vertikalni vogali so ojačani, pri čemer je merilo ojačitve postavitev TTC T2 cevastega vsebnika v
vogal. Zabojnik N2d je nadgradnja zabojnika N2b, pri čemer se bistveno razlikuje le v izvedbi
pokrova in sidranja pokrova v AB zabojnik. Specifične rešitve zabojnika so podane v nadaljevanju
in so plod razvoja zabojnika skozi pridobivanje Slovenskega tehničnega soglasja.
Podrobni geometrijski podatki zabojnika so podani v preglednici 1.

Značilnosti zabojnika N2d
Bistvene značilnosti so naslednje:
•

•
•
•
•

2

zabojnik se dvigne od spodaj - jeklena konstrukcija s kolesi se spusti z vrha do dna
zabojnika in ga objame, vrtljive noge se obrnejo v za to pripravljene utore na spodnji strani
zabojnika),
dvigovanje od spodaj predstavlja varnejše in bolj kontrolirano dvigovanje in spuščanje
zabojnika,
s predlagano dvigalno tehniko se izognemo pojavu nateznih napetosti v betonu med
premeščanjem (dvigovanjem in spuščanjem) zabojnika,
na dnu zabojnika je na zunanjih vogalih izvedena krožna vdolbina – za dvigalne noge (pri
tem se ohranja debelina biološkega ščita, merjeno diagonalno, vsaj 20 cm)
potrebna distanca med zabojniki pri uporabljeni dvigalni tehniki je cca 20 cm (zaradi
obodne jeklene konstrukcije prijemala in obračajočih se dvigalnih nog),
Waste acceptance criteria, At the phases of obtaining building consent and construction permit,

Safety analysis and waste acceptance criteria preparation for low and intermediate level waste repository
in Slovenia, EISFI-TR-(17)-01, del.3.4 2019
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zunanji vogali zabojnika so posneti za 20 cm,
notranji vogali so ojačani - merilo ojačitve je postavitev soda v vogal, variante polnjenja s
sodi ostanejo nespremenjene,
povečane dimenzije vogalov se izkoristi za sidranje betonskega pokrova, ki sega preko
celotnega zabojnika. Sidranje se izvede preko prej vstavljenih sidrnih elementov v vogalih
zabojnika in puš v vogalih pokrova. Pritrditev se izvede z uvijačenjem vijakov preko puš v
predhodno vgrajene sidrne elemente v vogalih zabojnika,
Na vrhu stene zabojnika se izvede utor, na notranji strani zabojnika pa pero. Vmesni
prostor med utorom in peresom se injektira z nabrekajočo injekcijsko pasto.
3D – prikaz zabojnika z armaturo

Prerez zabojnika

Tloris zabojnika – dno in pokrov

Detajli

Slika 1: Odlagalni zabojnik
Preglednica 1: Geometrijske karakteristike zabojnika N2d
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Geometrijski podatki o zabojniku
Zunanje mere
Širina

m

1,95

Dolžina

m

1,95

Višina

m

3,30

Posneti zunanji robovi sten (v obeh smereh)

m

0,20

Širina

m

1,49

Dolžina

m

1,49

Širina

m

1,55

Dolžina

m

1,55

Debelina spodnje plošče

cm

23

Debelina stene na vrhu

cm

20

Debelina stene na dnu

cm

23

Notranje mere – dno zabojnika

Notranje mere – vrh zabojnika

Geometrijski podatki o pokrovu – največje dimenzije
Širina

m

1,66

Dolžina

m

1,66

Širina podpore

cm

5,5

Debelina pokrova

cm

20

Debelina pokrova nad podporami

cm

20

Bruto prostornina – zunanja zasedba prostora

m3

12,28

Neto prostornina – po montaži pokrova

m3

6,31

Prostornina zabojnika

Masa
Pokrov

t

1,36

Prazen zabojnik s pokrovom

t

14,92

Največja dovoljena masa polnega zabojnika

t

403

Konstrukcijska zasnova zabojnika N2d
Izbrana zasnova omogoča izpolnjevanje vseh ključnih varnostnih funkcij, navedenih v uvodnem
poglavju (1.1 Izhodišča) in sicer:
• Fizično zadrževanje radionuklidov oziroma radiološki ščit, ki je zagotovljen z minimalno
debelino armiranobetonskih sten 20 cm.
• Kemično zadrževanje je doseženo z ustrezno kemijsko sestavo in recepturo betona, ki
upošteva kemijske procese, ki potekajo v radioaktivnih odpadkih na način, da bo
preprečena migracija radionuklidov iz zabojnika.
• Hidrološki ščit oziroma preprečitev vdora vode v sam zabojnik zagotavlja izbira
visokovrednega betona (HPC beton), ki bo izredno nizko prepusten za vodo, a še vedno
dovolj propusten za pline, ki se tvorijo v odpadkih.

3

IDZ, priloga NRVB---1T3020.
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Vdor človeka je preprečen že s samo izbiro masivnega armiranobetonskega zabojnika s
sidranim pokrovom.
Izbrana armiranobetonska konstrukcija zagotavlja tudi potrebno strukturno stabilnost.

Zabojnik je konstruiran tako, da bo vse možne vplive in kombinacije vplivov prenašala samo
armiranobetonska konstrukcija brez dodatno vgrajenih jeklenih elementov, razen sidranja
pokrova, ki se izvede z prej vgrajenimi sidrnimi elementi in vijaki. Prav tako ne bo nobenih jeklenih
elementov oziroma ojačitev na zunanjih površinah zabojnika. Z dimenzijsko razširjenimi
betonskimi vertikalnimi vogali se je povečala robustnost, kar je posebno pomembno za odpornost
pri padcih, hkrati pa ojačani vertikalni vogali omogočajo zanesljivo izvedbo sidranja pokrova.
Sidranje pokrova se izvede s štirimi HV vijaki EN 14399-4 M27×160 kvalitete 10.9 in ustreznimi
podložkami EN 14399-6. Za izvedbo sidranja se v vogale stene zabojnika in pokrov vgradijo
posebni jekleni elementi z vrezanim navojem. V steni so ti elementi dodatno sidrani z armaturno
palico. Sidrni elementi so izdelani iz okroglega železa Φ160 EN 10060 S355J2 EN 10025 J2,
vgrajena puša v pokrovu pa okroglo železo Φ100 EN 10060 S355J2 EN 10025 J2.

Zahteve za materiale
Izbrani materiali morajo dolgoročno zagotavljati, da bo odlagalni zabojnik kot armiranobetonska
pregrada izpolnjeval vse zahtevane ključne varnostne funkcije v pogojih, ki so definirani v
izhodiščnih dokumentih.
Končne zahteve za vgrajene materiale so podane tudi v dokumentaciji za pridobitev Slovenskega
Tehničnega Soglasje (STS) ter v nadaljevanju dopolnjene z ugotovitvami recenzijskega postopka
STS.

3.1.4.1

Beton za zabojnik in pokrov

Izbran je beton visoke trdnosti (High performance concrete – HPC), ki s svojimi lastnostmi
konstrukciji zagotavlja podaljšano trajnost in daljšo življenjsko dobo v primerjavi z betonom
običajne trdnosti. Izbrana je kvaliteta betona C 60/75. Ostale zahteve za lastnosti betona in
vhodnih materialov (cement, agregat, vodo in dodatke) so podane v preglednici 2.
Preglednica 2: Beton za zabojnik
Referenčni dokument za

Parameter

Vrednost in opis

Komentar

Sulfatno odporen cement.

Hidratacijska toplota omejena

CEM III ali

Nizka do srednja

na ≤ 270 J/g.

CEM I + SF

hidratacijska toplota.

vrednotenje
Cement:

SIST 197-1, 2

Uporaba sulfatno odpornega
cementa
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Agregat:

SIST EN

Apnenec

12620:2002+A1:2008,

Odpornost proti drobljenju LA

Dmax = 16 mm.
Zaradi možne alkalno

SIST 1026

≤ 25

agregatne reakcije ni
dovoljena uporaba agregata
iz Drave in Mure.
Zaradi možne alkalno
karbonatne reakcije za
izdelavo zabojnika ni
priporočljiva uporaba
dolomitnega agregata.

Voda

Pitna voda

SIST EN 206 & SIST 1026

Kemijski dodatki

SIST EN 934-2+A1

SIST EN 206 & SIST 1026

Zagotoviti kompatibilnost s
cementom.

Mineralni dodatki

SIST EN 206 in SIST 1026

Uporaba mikrosilike v obliki

Omejiti na največ 10% mase

suspenzije za zagotovitev

veziva.

homogenosti mešanice in
preprečitev pojava alkalnosilikatne reakcije.
Parametri sveže betonske

Vsi parametri so določeni v

mešanice:

STS dokumentaciji in so

-

v/c razmerje

v/c < 0.45

odvisni od tehnologije

-

konsistenca

/

izdelave in vgradnje

-

gostota

/

betonske mešanice.

vsebnost zraka
-

/

Trdnostni razred

SIST EN 12390-3, SIST EN

betona
Izpostavljenost betona:

C60/75

Projektna vrednost izmerjena

206
4

SIST EN 206 in SIST 1026

XC4, XF3

pri 90 dneh.
Vrednost določena tako, da
je zagotovljena ustrezna
obstojnost.

Elastični modul

SIST EN 12390-13

≤ 50 GPa

Zaradi možnosti eksplozije
betona pri drop testu naj bo
elastični modul čim nižji.

Krčenje betona @100 dni5

SIST EN 12390-16:2019

≤ 400 µm

Krčenje betona mora biti
omejeno tako, da se prepreči
nastanek razpok na betonu.

Kapilarna absorpcija

SIST EN 13057

< 2,25 kg/m h

Odpornost proti penetraciji

SIST EN 12390-8

povprečje ≤10 mm

vode pod pritiskom

4

2 0,5

posamezna meritev ≤15 mm

V predhodni dokumentaciji (PGD, STS) in izdelavi prototipa je bila podana tudi zahteva XA3. Ker okolje ni agresivno se ta zahteva

opusti, predpisana pa je zahteva za sulfatno odporni cement. Le-to se upošteva pri novi izdaji STS-a.
5

Upoštevati in uskladiti v naslednji izdaji STS za zabojnik.
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SIST-TS CEN ISO/TS 17892-

<10-12 m/s

11:2004
Prepustnost za pline

SIA

< 10-16 m2

Kriterij podan za ugotavljanje
kvalitete betona.
Morebitno tvorjenje plinov
nastaja postopoma po stiku
napredovane vodne fronte z
odpadki v zabojniku ali sodih.
Paketi z NSRAO se
razplinjujejo prek dostopnih
poti za vodo.

Poroznost (%)

SIST EN 1936:2006

9 – 12 %

Celotna poroznost.

Odpornost betona na

SIST EN 12390-12:2020

Indeks zanesljivosti  > 1,5

Za dosego zahtevanega

za karbonatizacijo do globine

kriterija se predpiše ustrezen

40 mm v 300 letih.

čas negovanja.

200 ciklov

Dodaten parameter, ki govori

karbonatizacijo

Odpornost na

SIST 1026

zmrzovanje/tajanje
Vsebnost kloridov v betonu
Odpornost na obrabo

o obstojnosti betona.
6

SIST EN 206

Cl- ≤ 0,10

SIST 2016

min. XM3

Alkalno-agregatna reakcije

3.1.4.2

Nereaktiven agregat.

Jeklo za armiranje

Izbrano je standardno armaturno jeklo B 500B, debelina zaščitne plasti je 4 cm.

3.1.4.3

Polnilni drobnozrnati beton

Zapolnjevanje praznin med NSRAO, vstavljenimi v betonske zabojnike, bo izvedeno z
drobnozrnatim betonom, ki se bo postopno (v treh fazah) vlivala v notranjost zabojnika skozi
odprtine v pokrovu zabojnika. Osnovne zahteve so podane v preglednici 3. Polnilna beton ima
potrebno tlačno trdnost, da zagotavlja delno podporo nosilnemu pokrovu.
Preglednica 3: Polnilni drobnozrnati beton
Parameter

Referenčni dokument za

Vrednost in opis

Komentar

Sulfatno odporen cement.

Hidratacijska toplota omejena

CEM I

Nizka do srednja

na ≤ 270 J/g.

Ali CEM III

hidratacijska toplota.

vrednotenje
Cement:

6

SIST 197-1, 2

Upoštevati in uskladiti v naslednji izdaji STS.

Datoteka:
Objekt:

NRVB---7G1601_tehnični opis.docx
Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško

Id. oznaka: NRVB---7G1601
Datum:
april 2021

Št. načrta: NRVB---7G/16

Agregat:

14/19

SIST EN

Uporaba agregata, ki ni

12620:2002+A1:2008,

podvržen alkalno agregatni

SIST 1026

reakciji.
Velikost zrn ≤ 2mm

Voda

Pitna voda

SIST EN 206 & SIST 1026

Kemijski dodatki

SIST EN 934-2 + A1

SIST EN 206 & SIST 1026

Kompatibilnost s cementom.
≤ 1,5% veziva

Mineralni dodatki

SIST EN 206 in SIST 1026

Obdelavnost betona

SIST EN 12350-8

Odvisno od uporabljene
tehnologije.

Krčenje

SIST EN 12390-16:2019

Tlačna trdnost

SIST EN 12390-3:2009

Se ne sme skrčiti.
≥ 45 MPa

Projektna vrednost izmerjena
pri 90 dneh.
2 0,5

Kapilarna absorpcija

SIST EN 13057

< 0,5 kg/m h

Odpornost proti penetraciji

SIST EN 12390-8

povprečje ≤10 mm
posamezna meritev ≤15 mm

vode pod pritiskom
Poroznost (%) Voda

SIST EN 1936:2006

9 – 12 %

Vsebnost kloridov

SIST EN 206

Cl- ≤ 0,10

3.1.4.4

Celotna poroznost

Tesnilna malta

Tesnilna malta se uporablja za zalivanje utora med stenami zabojnika in pokrovom, za zapolnitev
vseh praznin v zabojniku ter za zalivanje odprtin v pokrovu. Za malto se zahteva neprepustnost,
ustrezna konsistenca, ki omogoča enostavno zalivanje, neskrčljivost in visoka natezna nosilnost.
Zahteve so podane v preglednici 4.
Preglednica 4: Tesnilna malta
Referenčni dokument za

Parameter

Vrednost in opis

Komentar

Sulfatno odporen cement.

Hidratacijska toplota omejena

Nizka do srednja

na ≤ 270 J/g.

vrednotenje
Cement:

SIST 197-1, 2

hidratacijska toplota.
Voda

Pitna voda

SIST EN 206 & SIST 1026

Kemijski dodatki

SIST EN 934-2 + A1

SIST EN 206 & SIST 1026

Mineralni dodatki

SIST EN 206 in SIST 1026

Pretočnost

SIST EN 445

t ≤ 25s, SIST EN 447

Sprememba volumna

SIST EN 445

0 – 5%

Čas vgrajevanja

SIST EN 169-3:2005+A1:2009

Začetno stanje > 1h

Kompatibilnost s cementom.
≤ 1,5% veziva

Se ne sme skrčiti.

Končno stanje < 5h
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SIST EN 445

≥ 13 MPa pri 24 urah

Projektna vrednost izmerjena

≥ 30 MPa, SIST EN447

pri 90 dneh.

Kapilarna absorpcija

SIST EN 13057

< 0,5 kg/m2h0,5

Vsebnost kloridov

SIST EN 206

Cl- ≤ 0,10

Identifikacijske oznake na zabojniku
Vsak izdelan zabojnik bo imel svojo identifikacijsko oznako. Na eni od zunanjih sten zabojnika bo
izdelana trajna reliefna identifikacijska označba, ki bo za vsak zabojnik drugačna. Trajna reliefna
identifikacijska označba bo vgrajena tudi na vrhnjo ploskev pokrova. Za potrebe operativne
evidence in obvladovanje kakovosti bosta pokrov in zabojnik opremljena tudi z etiketo s črtno in
številčno evidenčno oznako. Reliefna identifikacija se doseže z vgradnjo modelov ustreznih števil
v opaž (stena zabojnika - sredina spodaj, Vrh pokrova). Debelina modelnih števil ne sme
presegati 4 mm, višina pa ne sme biti manjša od 10 cm.

3.2

STROŠKI

Ocenjena vrednost posameznega zabojnika N2d, po stalnih cenah 2020, je 10.964 €.
Cena vključuje:
• montažni beton z vsemi potrebnimi dodatki,
• armaturo,
• izdelavo, skladiščenje in vzdrževanje kalupa,
• sidranje pokrova,
V ceno ni vključen:
• transport zabojnika od izdelovalca do NEK,
• polnjenje praznin med zabojniki v silosu (ta postavka je upoštevana pri silosu).
• zalivanje z ekspanzijsko tesnilno pasto.
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SLOVENSKO TEHNIČNO SOGLASJE

Osnova za izdelavo prototipa zabojnika in pridobitve STS-a je projektna naloga7 in projektna
dokumentacija8, ki se je v procesu pridobitve STS-a, zaradi ustreznejših rešitev, oz. novih
spoznanj ustrezno dopolnila.
Na osnovi izhodišč, podanih v projektni nalogi in projektni dokumentaciji je bil izdelan program
testiranj zabojnikov, meritev in preizkusov za certificiranje zabojnika za NSRAO, ki podaja:
1. Zahteve za materiale za izdelavo AB zabojnika:
a. beton za zabojnik in pokrov,
b. jeklo za armiranje,
c. polnilno malto in
d. tesnilno malto.
2. Preiskave in testiranja zabojnika:
a. preiskave lastnosti materiala in konstrukcije zabojnika, ki izhajajo iz projekta
zabojnika,
b. preiskave zabojnika v zvezi z zahtevami, ki izhajajo iz varnostnih analiz
(SAC&WAC),
c. preiskave zabojnika v zvezi z zahtevami predpisov s področja prevoza nevarnega
blaga,
d. preiskave v zvezi z nosilnostjo dvigalnih nastavkov,
e. testiranje vstavljanja paketov z NSRAO in polnjenje zabojnika s polnilno malto
f. preiskave in analize v zvezi s polnjenjem praznin v zabojniku, nameščanjem
pokrova in tesnjenje pokrova in
g. preiskave izdelanega zabojnika.
Dokument program testiranj je bil izdelan v začetni fazi razvoja in certificiranja zabojnika in se je
skladno z novimi ugotovitvami in razvojem projektnih rešitev in morebitnih zahtev dopolnjeval.
Vsa testiranja, ki so bila potrebna za ugotavljanje izpolnjevanja zahtev, so se izvajala skladno s
pisnimi postopki, ki so, bodisi uveljavljeni standardi, že izdelani pisni postopki
izvajalca/podizvajalca ali pa posebej izdelani postopki. V programu testiranj je za vsak
posamezen preskus podan referenčni dokument za vrednotenje.

4.1

PREISKAVE IN TESTIRANJE MATERIALOV IN ZABOJNIKA

Za potrebe STS-a so bile izdelane sledeče preiskave:
• Preiskave lastnosti materiala in konstrukcije za bojnika, ki izhajajo iz projekta zabojnika;
• Preiskave zabojnika v zvezi z zahtevami, ki izhajajo iz SAC & WAC varnostnih analiz;

7

Izdelava prototipa in certificiranje odlagalnega zabojnika, Projektna naloga, NRVB---5X8205

8

Načrt gradbenih konstrukcij – Odlagalni zabojnik, NRVB---5G1601
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Preiskave zabojnika v zvezi z zahtevami predpisov s področja prevoza nevarnega blaga
(ADR9);
Preiskave v zvezi z nosilnostjo dvigalnih nastavkov;
Testiranje vstavljanja paketov z NSARO v zabojnike s polnilno malto;
Preiskave in analize v zvezi s polnjenjem praznin v zabojniku, nameščanjem pokrova in
tesnjenje pokrova;
Preiskave izdelanega zabojnika;

Vse preiskave in testiranja so se izvajala v skladu s pisnimi postopki. Glede na namen in način
uporabe so ti postopki lahko:
1. Obstoječi uveljavljeni evropski, slovenski, oz. primerljivi evropski standardi s področja
ugotavljanja lastnosti, meritev, preizkusov in testiranja materialov, ki se uporabljajo v
gradbeništvu. Rezultati testiranj so podani v obliki zapisa, katerega vsebino določa
standard, pri čemer je v zapisu jasno prikazano konkretno izpolnjevanje zahtev standarda.
Če standard ne vsebuje zapisa, se za potrebe dokumentiranja izdela poseben zapis, ki
vsebuje vse podatke o izvedbi testiranj.
2. Obstoječi pisni postopki izvajalca testiranj, ki so namenjeni ugotavljanju lastnosti,
meritvam, preizkusom in testiranju materialov, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Rezultati
testiranj so podani v obliki zapisa, ki je sestavni del pisnega postopka. V kolikor postopek
ne vsebuje zapisa, se je za potrebe dokumentiranja testiranja izdelal poseben zapis, ki
vsebuje vse podatke o izvedbi testiranj.
3. Posebni pisni postopki, ki so bili izdelani za testiranja, ki jih obstoječi pisni postopki in
uveljavljeni standardi ne obravnavajo, ali pa obstoječa obravnava o obsegu, načinu in
namenu pristopa ne ustreza dejanskim potrebam programa. Sestavni del posebnih pisnih
postopkov so tudi zapisi o izvedbi testiranj.
Preiskave samega zabojnika, ki so bile izvedene v sklopu pridobitve STS-a (vodotesnost, droptest), dokazujejo, da zabojnik, izdelan skladno s projektno dokumentacijo in iz materialov, ki
izpolnjujejo zahteve navedene v programu STS-a, izpolnjuje vse zahtevane funkcije glede
mehanske odpornosti, stabilnosti, trajnosti in izolacijske sposobnosti (P - fizično zadrževanje, C kemično zadrževanje, H - hidrološki tip, I – vdor, S - strukturna stabilnost) v vseh fazah uporabe
(med skladiščenjem, med izvajanjem transporta in internega transporta, v procesu priprave na
odlaganje in med odlaganjem).
Za odlagalni zabojnik je bilo tako pridobljeno Slovensko tehnično soglasje STS-17/001910, ki ga
je izdal ZAG na podlagi določila Zakona o gradbenih proizvodih – ZGPro-1 (Ur. list RS, št.
82/2013).
Dokumenti, izdelani za potrebe pridobitve tehničnega soglasja so podrobno predstavljeni v prilogi
A tehničnega poročila.

9

Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), Ur. l. RS 9/03, 66/03, 9/05, 125/08, 97/10, 14/13,

10/15, 9/17, 33/18, 8/19
10

Slovensko tehnično soglasje STS-17/0019, ZAG, 24.04.2018
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SPREMENJENE ZAHTEVE PRI NOVI IZDAJI STS-A

V predhodni dokumentaciji (PGD, STS) in izdelavi prototipa je bila za beton podana zahteva XA3.
Ker okolje ni agresivno, se ta zahteva opusti, predpiše pa se zahteva za sulfatno odporni cement.
Kot referenčni dokument za merjenje krčenja betona se navaja SIST EN 12390-16:2019.
Pri izdelavi STS-a preveriti izpolnjevanje zahteve glede vsebine kloridov v betonu, ki mora znašati
Cl- ≤ 0,10.
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SPLOŠNO

1

Odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (v nadaljevanju: NSRAO) je jedrski objekt,
namenjen odlaganju NSRAO, ki nastajajo pri uporabi radioaktivnih snovi v medicini, znanosti in
industriji, zlasti pa so posledica proizvodnje energije v jedrski elektrarni v Krškem.
Pri zagotovitvi odlaganja NSRAO morajo biti upoštevana splošno sprejeta načela, da je potrebno
z radioaktivnimi odpadki ravnati na način, ki zagotavlja varovanje človekovega zdravja in okolja,
ki v nobenem pogledu ne obremenjuje bodočih generacij in pri katerem je zagotovljen nadzor nad
varnostjo objektov in dejavnostmi v zvezi z radioaktivnimi odpadki.
Ključni elementi odlagalnega sistema so lokacija, odpadki, ustrezno pripravljeni na odlaganje, in
odlagalni objekti.
Za potrebe odlaganja NSRAO odpadkov v Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško, ki je v fazi
načrtovanja v skladu z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško, Ur. l. RS 114/09, je bilo potrebno razviti
armiranobetonski zabojnik, ki predstavlja pri projektu odlagališča eno od ključnih inženirskih
pregrad. Zabojnik mora biti projektiran in izveden tako, da izpolnjuje zahtevane funkcije glede
mehanske odpornosti, stabilnosti, trajnosti in izolacijske sposobnosti. Betonski zabojnik, kot eden
od najpomembnejših elementov inženirskega dela večpregradnega sistema za preprečevanje
prehajanja radioaktivnih snovi iz odlagališča v okolico deluje kot:
• biološki ščit v času pred odložitvijo,
• mehanska zaščita NSRAO med skladiščenjem in odlaganjem,
• osnovni element varnosti med izvajanjem transporta in internega transporta
(premeščanja) NSRAO v zabojniku,
• osnovni gabaritni kriterij v procesu priprave odpadkov na odlaganje in
• osrednji predmet ravnanja z NSRAO na območju odlagalnega silosa.
Odlagalni zabojnik je projektiran in izveden tako, da izpolnjuje zahtevane funkcije glede
mehanske odpornosti, stabilnosti, trajnosti in izolacijske sposobnosti. Ključne varnostne funkcije,
ki so v skladu z določili II. poglavja Pravilnika JV 5 za zabojnik, kot končno pakirno enoto določene
v projektnih osnovah1, so:
•
P (physical containment) - fizično zadrževanje; preprečevanje migracije radionuklidov
s fizičnimi pregradami,
•
C (chemical containment) - kemično zadrževanje; preprečevanje migracije
radionuklidov s kemičnimi pregradami, z uporabo sorbcije in meje topnosti,
•
H (hydrological) - hidrološki tip; predstavljajo naravne in umetne pregrade, ki
zmanjšujejo pretok podzemne vode skozi odlagališče,
•
I (intrusion) - vdor; predstavljajo naravne in umetne pregrade, ki zmanjšujejo
verjetnost ali vpliv vdora človeka v odlagališče,

1

Projektne osnove za odlagališče NSRAO, Vrbina, Krško – faza presoja vplivov na okolje, Revizija

1, NSRAO2-POR-013-01 02-08-011-001, ARAO, avgust, 2016; točka 10.10;
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•
•

S (structural stability) strukturna stabilnost; uporaba, predvsem betonskih pregrad, za
zagotavljanje strukture - geometrije odlagališča; in
Š (schielding) ščitenje; predstavljajo pregrade, ki ščitijo pred sevanjem, ki izhaja iz
radioaktivnih odpadkov.

Za potrebe ugotavljanja lastnosti in varnostnih funkcij je bil izdelan prototip odlagalnega
zabojnika. Prototip je bil izdelan na podlagi dognanj v prejšnjih projektnih fazah razvoja zabojnika
in z upoštevanjem ugotovitev pri razvoju prototipa. Skladnost prototipa odlagalnih zabojnikov s
predpisanimi in projektnimi zahtevami se je ugotavljalo z izvedbo programa preskusov. Program
je bil izdelan kot sestavni del dokumentacije za izdajo Slovenskega tehničnega soglasja (STS) za
prototip zabojnika.
Odlagalni armiranobetonski zabojnik, ki ga obravnava STS sestavljajo naslednji elementi:
• Armiranobetonski zabojnik brez pokrova,
• Armiranobetonski pokrov,
• Sidrni elementi in vijaki, ki služijo za pritrditev pokrova na zabojnik,
• Polnilna malta in tesnilna malta.

1.1

NAMEN

V dokumentu (vodilni mapi) je podan pregled in povzetek postopka testiranja in preskusov
prototipa odlagalnega zabojnika, ki je privedel do izdaje STS. Obenem je dokument uvod v
dokumentacijo, ki je izdelana za namen pridobitve Slovenskega tehničnega soglasja za odlagalni
zabojnik. Izdaja STS temelji na preiskavah, preskusih in ocenah s sklicem na zahteve, ki jih
določa projektna naloga za izdelavo prototipa in certificiranje odlagalnega zabojnika za odlaganje
NSRAO, projektna dokumentacija za zabojnik, projektna dokumentacija za odlagališče nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov kot tudi varnostne analize.
Certificiranje zabojnika se je izvajalo v obsegu in način, ki velja za postopek potrjevanje skladnosti
gradbenih proizvodov za razred pomembnosti 1+.
Slovensko tehnično soglasje STS-17/0019 je podeljeno na podlagi določil Zakona o gradbenih
proizvodih – ZGPro-1 (Ur. list RS, št. 82/2013).

1.2

OBSEG

V vodilni mapi je podan pregled celotne vsebine dokumentacije, ki je bila izdelana za potrebe
pridobitve Slovenskega tehničnega soglasja. Prav tako so povzete ključne ugotovitve izvedenih
raziskav.
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1.3

OZNAKE IN OKRAJŠAVE

Oznaka

Izraz v slovenščini

Izraz v angleščini

ADR

mednarodni predpis o prevozu nevarnega
blaga po cestah

European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by
Road

ARAO

Agencija za radioaktivne odpadke

Agency for Radwaste Management

IAEA

Mednarodna agencija za jedrsko energijo

International Atomic Energy Agency

JV5

Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske
varnosti, Ur. l. RS 74/16

Rules on radiation and nuclear safety factors

JV7

Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom, Ur.l. RS 49/06

Rules on radioactive waste and spent fuel
management

JV9

Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku
obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov –
Pravilnik JV9, Ur. l. RS 81/16

Rules on operational safety of radiation or
nuclear facilities

N2d

odlagalni zabojnik 1,95 x 1,95 x 3,3 m
Disposal container, 1,95 x 1,95 x 3,3 m, modified
(modificiran zabojnik N2b), v katerega je
N2b, for 4 TTCs or 12 drums, efficient capacity
možno vstaviti 4 TTC-je ali 12 sodov, koristna 6.31 m3.
prostornina 6.31 m3 (PGD)

NEK

Nuklearna elektrarna Krško

Krško NPP

NRVB

Oznaka projekta odlagališča

Designation of repository project

NSRAO

nizko- in srednjeradioaktivni odpadki

Low and Intermediate Level (radioactive) Waste
– LILW

odlagališče

Jedrski objekt, namenjen odlaganju RAO

repository

odlagalni zabojnik

zabojnik, napolnjen z NSRAO in pripravljen na Disposal container with radioactive waste
odlaganje

paket

NSRAO v embalaži, npr. zabojniku ali sodu

LILW in a packaging, e.g. in a container or in a
drum

RAO

radioaktivni odpadki

RAW – radioactive waste

SAC

varnostne analize

Safety analyses and calculations

silos

(odlagalni) silos

(disposal) silo

sod

200- ali 320-litrski sod

200- or 320-litre drum

sod formata 200l

sodi z bruto prostornino približno 200 l

Drum with capacity of app. 200 l

TTC

cevasti zabojnik; oblika paketa z NSRAO;

Tube Type Container

URSJV

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost Slovenian nuclear safety administration

WAC

Merila sprejemljivosti

Waste acceptance criteria

ZPNB

Zakon o prevozu nevarnega blaga, ZPNB,
Ur.l. UPB1 33/06, 41/09, 97/10, 56/15

Act on transport of dangerous goods

ZVISJV

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in
jedrski varnosti, ZVISJV-1, Ur.l. RS 76/17

Ionizing Radiation Protection and Nuclear Safety
Act
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2

IZHODIŠČNI DOKUMENTI ZA PRIDOBITEV STS

Osnova za izdelavo prototipa zabojnika in pridobitve STS-a je projektna naloga2 in projektna
dokumentacija3, ki se je v procesu pridobitve STS-a, zaradi ustreznejših rešitev, oz. novih
spoznanj ustrezno dopolnila.
Na osnovi izhodišč, podanih v projektni nalogi in projektni dokumentaciji je bil izdelan program
testiranj zabojnikov, meritev in preizkusov za certificiranje zabojnika za NSRAO [1], ki podaja:
1. Zahteve za materiale za izdelavo AB zabojnika:
a. beton za zabojnik in pokrov,
b. jeklo za armiranje,
c. polnilno malto in
d. tesnilno malto.
2. Preiskave in testiranja zabojnika:
a. preiskave lastnosti materiala in konstrukcije zabojnika, ki izhajajo iz projekta
zabojnika,
b. preiskave zabojnika v zvezi z zahtevami, ki izhajajo iz varnostnih analiz
(SAC&WAC),
c. preiskave zabojnika v zvezi z zahtevami predpisov s področja prevoza nevarnega
blaga,
d. preiskave v zvezi z nosilnostjo dvigalnih nastavkov,
e. testiranje vstavljanja paketov z NSRAO in polnjenje zabojnika s polnilno malto
f. preiskave in analize v zvezi s polnjenjem praznin v zabojniku, nameščanjem
pokrova in tesnjenje pokrova in
g. preiskave izdelanega zabojnika.
Dokument program testiranj je bil izdelan v začetni fazi razvoja in certificiranja zabojnika in se je
skladno z novimi ugotovitvami in razvojem projektnih rešitev in morebitnih zahtev dopolnjeval.
Vsa testiranja, ki so bila potrebna za ugotavljanje izpolnjevanja zahtev, so se izvajala skladno s
pisnimi postopki, ki so, bodisi uveljavljeni standardi, že izdelani pisni postopki
izvajalca/podizvajalca ali pa posebej izdelani postopki. V programu testiranj je za vsak
posamezen preskus podan referenčni dokument za vrednotenje.
Za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja ADR zahtev, ki veljajo za industrijski tovorek tipa 2 (IP-2)
sta izdelana naslednja dokumenta:
• Pristop izpolnjevanja ADR zahteve pri padcu zabojnika, Opis pristopa podprt z izračuni,
NRVB---5G1610 in
• Izpolnjevanje ADR zahtev, Opis izpolnjevanja ADR zahtev za zabojnik.

2

Izdelava prototipa in certificiranje odlagalnega zabojnika, Projektna naloga, NRVB---5X8205

3

Načrt gradbenih konstrukcij – Odlagalni zabojnik, NRVB---5G_16
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3

PREISKAVE IN TESTIRANJE MATERIALOV IN ZABOJNIKA

V nadaljevanju dokumenta so posamezne preiskave, ki so bile izvedene za potrebe certificiranja
zabojnika smiselno razdeljene na posamezna poglavja in sicer:
• Preiskave lastnosti materiala in konstrukcije za bojnika, ki izhajajo iz projekta zabojnika;
• Preiskave zabojnika v zvezi z zahtevami, ki izhajajo iz SAC & WAC varnostnih analiz;
• Preiskave zabojnika v zvezi z zahtevami predpisov s področja prevoza nevarnega blaga
(ADR4);
• Preiskave v zvezi z nosilnostjo dvigalnih nastavkov;
• Testiranje vstavljanja paketov z NSARO v zabojnike s polnilno malto;
• Preiskave in analize v zvezi s polnjenjem praznin v zabojniku, nameščanjem pokrova in
tesnjenje pokrova;
• Preiskave izdelanega zabojnika;
Vse preiskave in testiranja so se izvajala v skladu s pisnimi postopki. Glede na namen in način
uporabe so ti postopki lahko:
1. Obstoječi uveljavljeni evropski, slovenski, oz. primerljivi evropski standardi s področja
ugotavljanja lastnosti, meritev, preizkusov in testiranja materialov, ki se uporabljajo v
gradbeništvu. Rezultati testiranj so podani v obliki zapisa, katerega vsebino določa
standard, pri čemer je v zapisu jasno prikazano konkretno izpolnjevanje zahtev standarda.
Če standard ne vsebuje zapisa, se za potrebe dokumentiranja izdela poseben zapis, ki
vsebuje vse podatke o izvedbi testiranj.
2. Obstoječi pisni postopki izvajalca testiranj, ki so namenjeni ugotavljanju lastnosti,
meritvam, preizkusom in testiranju materialov, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Rezultati
testiranj so podani v obliki zapisa, ki je sestavni del pisnega postopka. V kolikor postopek
ne vsebuje zapisa, se je za potrebe dokumentiranja testiranja izdelal poseben zapis, ki
vsebuje vse podatke o izvedbi testiranj.
3. Posebni pisni postopki, ki so bili izdelani za testiranja, ki jih obstoječi pisni postopki in
uveljavljeni standardi ne obravnavajo, ali pa obstoječa obravnava o obsegu, načinu in
namenu pristopa ne ustreza dejanskim potrebam programa. Sestavni del posebnih pisnih
postopkov so tudi zapisi o izvedbi testiranj.
Kot že omenjeno v predhodnem poglavju je ključni dokument za potrebe certificiranja zabojnika
Program testiranj zabojnikov, meritev in preizkusov potrebnih za certificiranje zabojnika za
NSRAO [1]. Dokument [1] podaja zahteve preizkusa, namen in cilj preizkusa, referenčni
dokument, ki podaja zahteve, omejitve in pogoje posamezne zahteve, postopke in metode za
izvedbo preizkusa ter merila sprejemljivosti.
Rezultati testiranj zabojnikov, meritev in preizkusov potrebnih za certificiranje zabojnika za
NSRAO so zbrani v dokumentu [2]. V dokumentu so podane povezave med zahtevami iz
programa testiranj [1] in poročili, ki izkazujejo, da so predpisane zahteve dosežene.

4

Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), Ur. l. RS 9/03, 66/03,

9/05, 125/08, 97/10, 14/13
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Zabojnik je bil izdelan in v času izvedbe negovan skladno z izvedbenim postopkom Izdelava
zabojnika za odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, polnitev zabojnika pa skladno z
izvedbenim postopkom Polnjenje zabojnika, nameščanje pokrova in tesnjenje pokrova zabojnika
za odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

3.1
PREISKAVE LASTNOSTI MATERIALA IN
ZABOJNIKA, KI IZHAJAJO IZ PROJEKTA ZABOJNIKA

KONSTRUKCIJE

V tem poglavju so navedene preiskave lastnosti materiala in konstrukcije zabojnika, ki izhajajo iz
projekta zabojnika in zagotavljajo, da je zabojnik mehansko odporen in stabilen, da izbrani
materiali zagotavljajo ustrezno trajnost zabojnika in funkcionalnost elementa inženirske pregrade.
Preiskave, zahtevane za lastnosti uporabljenih materialov (cement, agregat, mineralni dodatki,
beton, polnilna malta, tesnilna malta) so podrobneje določene v Programu testiranj [1] in sicer v
poglavju 3.1.
Pri izvajanju preiskav lastnosti materiala in konstrukcij zabojnika so bile sprva upoštevani podatki
projektnega načrta Odlagalni zabojnik, Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, Rev. B,
NRVB---5G16B, IBE, d.d., Ljubljana, december 2016, [3]. Raziskave in preverjanja projektnih
rešitev so privedla do projektnih sprememb in končnih, najustreznejših projektnih rešitev
odlagalnega zabojnika. Te so bile obdelane v načrtu Odlagalni zabojnik, november 2017, ki je
tudi podlaga za izdajo STS. Načrt je bil s popravki in dopolnili, vendar brez vsebinskih sprememb
projektnih rešitev izdan kot sestavina PGD, Rev. C (Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni
načrti, Odlagalni zabojnik, Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, Rev. B, NRVB---5G16C,
IBE, d.d., Ljubljana, april 2018 [4]). Projektne rešitve odlagalnega zabojnika za katerega je bilo
izdano Slovensko tehnično soglasje so torej podane v projektnem načrtu Odlagalni zabojnik,
NRVB---5G16C, april 2018 [4]).
Preglednica 1: Preiskave lastnosti materiala
Predmet
preskušanja
1

Cement

2

Agregat

3

Mineralni
dodatki

Poročilo
Poročilo o preiskavi vzorca cementa
CEM I 52,5 N – SR0
Poročilo o preskusih frakcij 0/2, 0/4, 4/8
in 8/16 mm kamnolomskega
drobljenega agregata iz separacije
Calcit Kamnik
Poročilo o petrografski analizi vzorcev
agregata
Poročilo o preiskavi alkalno-agregatne
obstojnosti agregata za beton za
zabojnik za odlagališče NSRAO
Poročilo o preiskavi vzorca mikorsilike
Poročilo o preskusih svežega betona
Poročilo o preskusih tlačne trdnosti
betona
Poročilo o preskusih odpornosti betona
proti prodoru vode pod pritiskom
Poročilo o preskusu krčenja betona
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Standard / Postopek
SIST EN 197-1:2011
SIST EN 933-1:2012, 9334:2008, 933-8:2012, 10972:2010, 1097-3:1999, 10976:2013, 1367-2:2010, 17441:2010
SIST EN 9323:1999/A1:2004
RILEM Recommended test
method AAR-4.1
SIST EN 13263-1:2005 +
A1:2009
SIST 1026: 2016, SIST EN
12350-8:2010, 123506:2009, 12350-7:2009
SIST EN 12390-3:2009
SIST EN 12390-8:2009
DIN 4227

Referenčni
dokument
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
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5

6

Polnilna malta

Tesnilna malta

Poročilo o preskusu notranje odpornosti
betona proti zmrzovanju/tajanju (NOZT200)
Poročilo o notranji odpornosti betona
proti zmrzovanju in tajanju
Poročilo o preskusu - določitvi statično
elastičnega modula betona
Poročilo o preskusu celokupne (totalne)
poroznosti betona

SIST 1026:2016

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

SIST 1026:2016

Poročilo o vsebnosti klorida v betonu

SIST EN 206:2013

Poročilo o preskusih odpornosti betona
na karbonatizacijo
Poročilo o preskusu kapilarne vpojnosti
betona za zabojnik za NSRAO po SIST
EN 13057:2002
Poročilo o preskusu površinske
vpojnosti betona za zabojnik za
NSRAO po BS 1881: Part 208
Poročilo o rezultatih laboratorijskih
preiskav vodoprepustnosti vzorcev
betona za zabojnik za odlagališče
NSRAO
Poročilo o preskusu zrakopropustnosti
betona za zabojnik za NSRAO po SIA
262/1:2003
Poročilo o preskusu kapilarne vpojnosti
malte za polnjenje zabojnika za
NSRAO
Poročilo o preskusu površinske
vpojnosti malte za polnjenje zabojnika
za NSRAO
Poročilo o preskusu zrakopropustnosti
malte za polnjenje zabojnika za
NSRAO

ISO 1920-12:2015

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

Poročilo o preskusih sveže polnilne
malte
Poročilo o preskusih tlačne trdnosti
polnilne malte
Poročilo o vsebnosti klorida v polnilni
malti
Poročilo o preskusih odpornosti polnilne
malte proti prodoru vode pod pritiskom
Poročilo o preskusu pretočnosti tesnilne
malte
Poročilo o preskusu spremembe
volumna tesnilne malte
Poročilo o preskusu tlačne trdnosti
tesnilne malte
Poročilo o preskusu kapilarne vpojnosti
tesnilne mase za zabojnik za NSRAO
po SIST EN 13057:2002
Dodatek 1 k poročilu o preskusu
kapilarne vpojnosti tesnilne malte za
zabojnik za NSRAO po SIST EN
13057:2002
Poročilo o preskusu zrakopropustnosti
tesnilne malte za pokrov zabojnika za
NSRAO po SIA 262/1:2003
Poročilo o preskusu časa vezanja
tesnilne malte

DIN 1048
EN 1936:2006

SIST EN 13057:2002

BS 1881: Del 208: 1996

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

SIST-TS CEN ISO/TS
17892-11:2014

-Zahteva za prepustnost za
tekočine, IBE, zap. Št.
NRVB-IBE-21, 17.4.2018

SIA 262/1:2013

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

SIST EN 13057:2002

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

BS 1881

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

SIA 262/1:2013

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

SIST 1026:2016, SIST EN
12350-8:2010, 123506:2009, 12350-7:2009
SIST EN 12390-3:2009

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

SIST EN 206:2013
SIST EN 12390-8: 2009
SIST EN 445:2008
SIST EN 445:2008
EN 196-1
SIST EN 13057:2002

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]
-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

SIST EN 13057:2002

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

SIA 262/1:2013

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

EN 196-3

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

Rezultati preskusov osnovnih materialov (cement, agregat, mineralni dodatki) izkazujejo
vrednosti, ki so skladne z, v izjavah o lastnostih, deklariranimi lastnostmi uporabljenih certificiranih
osnovnih materialov.
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Preiskave svežega betona dokazujejo, da je bila dosežena primerna vgradljivost svežega betona
(samozgoščevalni beton) za uporabljen postopek vgrajevanja t.j. po postopku kontraktorskega
vgrajevanja in za projektiran nivo armiranja zabojnika.
Rezultati preskusov strjenega betona izkazujejo, da so bile dosežene vrednosti, ki so podane v
"Programu testiranj zabojnikov št. 10/17". Beton ob kakovostni vgradnji in primerni negi
zagotavlja, da bo zabojnik, izdelan iz tega betona, izpolnjeval vse funkcionalne in obstojnostne
zahteve.
Preiskave sveže polnilne malte izkazujejo, da sveža polnilna malta dosega vgradljivost, primerno
za predviden način vgradnje (kontraktorsko).
Preiskave strjene polnilne malte dokazujejo, da so v celoti doseženi kriteriji, ki so podani v
"Programu testiranj zabojnikov št. 10/17".
Polnilna malta izkazuje vse zahtevane lastnosti, povezane z načinom vgradnje in predvideno
funkcijo.
Preiskave sveže tesnilne mase izkazujejo, da sveža tesnilna masa dosega vgradljivost, primerno
za predvideni način vgradnje.
Preiskave strjene tesnilne mase dokazujejo, da tesnilna masa v celoti dosega kriterije, ki so
podani v "Programu testiranj zabojnikov št. 10/17".
Tesnilna masa izkazuje vse zahtevane lastnosti, povezane z načinom vgradnje in predvideno
funkcijo.

3.2
PREISKAVE ZABOJNIKA V ZVEZI Z ZAHTEVAMI, KI IZHAJAJO IZ
SAC&WAC VARNOSTNIH ANALIZ
Preiskave te skupine zajemajo ugotovitve prepustnosti inženirskih pregrad na tekočine in pline.
Ključna zahteva, ki izhaja iz SAC&WAC varnostnih analiz je podana začetna prepustnost za
tekočine. Prepustnost zabojnika mora glede na vrednosti v analizah znašati manj od 10-9 m/s
(poročilo: Near Field Flow Modelling Report, NSRAO2-PCS-007-01-eng, ARAO, EISFI-TR-(11)08, Vol.1, Rev.1, May 2012; upoštevano v opisu SSK) oz. 10-10 m/s, ki je bila uporabljena v Rev.
2 poročila, december 2016. Dodatno je, glede na varnostne analize odlagališča, s strani projektne
skupine za razvoj odlagalnega zabojnika podana končna zahteva za prepustnost za tekočine, ki
mora za zabojnik znašati < 10-12 m/s, kar predstavlja od 2 do 3 razrede dodatne varnosti zaradi
morebitnih razpok in stikov, glede na vrednost uporabljeno v varnostnih analizah. Analize
SAC&WAC omenjajo tudi zahtevo po plinoprepustnosti zabojnika. S tem namenom so bile tako
na zabojniku kot tudi na samem vzorcu betona opravljeni testi plinoprepustnosti.
Rezultati testov vodo- in zrakoprepustnosti zabojnika so podani že v poglavju 3.1, Preglednica 1
ter v poglavju 3.6,
Preglednica 4. Kljub temu, ključne rezultate vodoprepustnosti betona zaradi lažje preglednosti tu
ponovno navajamo v spodnji preglednici.
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Preglednica 2: Preiskave vodoprepustnosti betona
Predmet
preskušanja
Beton

Poročilo

Referenčni
dokument

Standard / Postopek

Poročilo o rezultatih laboratorijskih
preiskav vodoprepustnosti vzorcev
betona za zabojnik za odlagališče
NSRAO

SIST-TS CEN ISO/TS
17892-11:2014

-Zahteva za prepustnost za
tekočine, IBE, zap. Št.
NRVB-IBE-21, 17.4.2018

Na osnovi raziskav lahko ugotovimo, da prototip zabojnika zadošča zahtevam vodoprepustnosti,
saj je dosežena vrednost vodoprepustnosti za razred nižja od zahteve. Prav tako lahko na osnovi
izvedenih testov ugotovimo, da uporabljeni materiali zagotavljajo plinoprepustnost.

3.3
PREISKAVE ZABOJNIKA V ZVEZI Z ZAHTEVAMI PREDPISOV S
PODROČJA PREVOZA NEVARNEGA BLAGA (ADR)
Zabojnik za NSRAO mora izpolnjevati zahteve za prevoz, ki jih določa Evropski sporazum o
mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR). Izpolnjevanje splošnih in posebnih
zahtev za zabojnik, obravnavan kot IP-2 tovorek je zapisano v dokumentu Opis izpolnjevanja
ADR zahtev za zabojnik [5].
Za potrebe potrditve projektne rešitve in lastnosti zabojnika se je izvedel preizkus s prostim
padcem zabojnika z višine 30 cm. S pomočjo predhodno izdelanih numeričnih simulacij padca
zabojnika [6] se je določila najbolj neugodna začetna lega zabojnika. Na osnovi ugotovitev v
numerični analizi so se določili začetni položaji zabojnika. Test padca zabojnika in ocenjevanje
poškodovanosti zabojnika se je izvajalo skladno z izvedbenima postopkoma podanima v spodnji
tabeli. Merila sprejemljivosti poškodovanosti zabojnika so določena v dokumentu Pristop
izpolnjevanja ADR zahtev pri padcu zabojnika [7], ki je prav tako podan v spodnji tabeli kot
referenčni dokument.
Preglednica 3: Preiskave padca zabojnika
Predmet
preskušanja

Poročilo

Poročilo o obsegu poškodb
zabojnika št. 1 po drop-testu
1

Izdelan
zabojnik

Poročilo o obsegu poškodb
zabojnika št. 2 po drop-testu
Poročilo o obsegu poškodb
zabojnika št. 3 po drop-testu

Referenčni
dokument

Standard / Postopek
Test padca zabojnika za odlaganje nizko
in srednje radioaktivnih odpadkov
(NSRAO)
Test prevrnitve zabojnika za odlaganje
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
(NSRAO), izvedbeni postopek

Pristop izpolnjevanja ADR
zahtev pri padcu zabojnika

Ocenjevanje poškodovanosti zabojnika
po izvedenem testu padca zabojnika za
odlaganje nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov (NSRAO), izvedbeni postopek

Na osnovi izvedenih testov padca zabojnika lahko zaključimo, da je zabojnik primeren z
zahtevami ADR in primeren za prevoz nevarnega blaga po javnih cestah. Pri vseh testih lahko
ugotovimo, da se radiološka zaščita ni zmanjšala za več kot 20% po padcu zabojnika, kot to
omejujejo podane zahteve. Prav tako je zadoščeno vsem ostalim zahtevam [5], ki veljajo za IP-2
tovorek.
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3.4

PREISKAVE V ZVEZI Z NOSILNOSTJO DVIGALNIH NASTAVKOV

Odlagalni zabojnik je oblikovan tako, da se dvižna sila prijemala prenaša na zabojnik prek spodnje
ploskve na dnu zabojnika. Tako so na vseh štirih spodnjih vogalih zabojnika izvedene krožne
vdolbine za dvigalne noge. Dvigovanje od spodaj predstavlja varnejše in bolj kontrolirano
dvigovanje in spuščanje zabojnika. Vnos koncentrirane sile v dno vogalov je računsko preverjen
že v fazi izdelave projektne dokumentacije in sicer za najbolj neugodno obremenitev (celotna teža
zabojnika se prenese preko dveh diagonalno si ležečih prijemal). V fazi pridobitve STS-a se je
izvedel test nosilnosti dvigalnih nastavkov. Postopek izvedbe testa je podan v dokumentu Test
nosilnosti dvigalnih nastavkov zabojnika za odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov [8].
Rezultati testa nosilnosti dvigalnih nastavkov so predstavljeni v dokumentu Poročilo testa
nosilnosti dvigalnih nastavkov zabojnika za odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov
(NSRAO) [9]. Ugotovljeno je bilo, da je predlagana rešitev dvigovanja primerna in da so dvigalni
nastavki primerno zasnovani za potrebno manipulacijo odlagalnega zabojnika.

3.5
TESTIRANJE
VSTAVLJANJA
PAKETOV
V
ZABOJNIKE,
PREISKAVE IN ANALIZE V ZVEZI S POLNJENJEM PRAZNIN V ZABOJNIKU
Preverba vstavljanja paketov v zabojnike se je izvedel z uporabo 12 jeklenih sodov. Uporabili so
se jekleni sodi velikosti 216,5l, pri tem se je 6 sodov zapolnilo z betonom (2 × 3 zabojniki
diagonalno postavljeni sodi – eden vrh drugega), 6 sodov pa je ostalo praznih, s tem je bil
ustvarjen najbolj neugoden pogoj za morebiten vzgonski dvig praznih sodov. Morebiten vzgon
sodov se je preprečil z namestitvijo elastičnih distančnikov med sodi in pokrovom zabojnika.
Podrobneje je vstavljanje paketov predstavljeno v dokumentu Polnjenje zabojnika, nameščanje
pokrova in tesnjenje pokrova zabojnika za odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
(NSRAO).
V sklopu tega poglavja so bile analizirane in testirane:
• konsistenca polnilne malte, ki zagotavlja ustrezno zapolnitev vseh praznin v zabojniku;
• pretočnost tesnilne malte, s katero se ugotavlja obdelovalnost tesnilne malte, ki je
potrebna za zagotavljanje napolnjenosti praznin in
• čas vezanja tesnilne malte, s katero se prav tako ugotavlja obdelovalnost tesnilne malte,
ki je potrebna za zagotavljanje napolnjenosti praznin.
Rezultati testov so predstavljeni v poglavju 3.1, Preglednica 1 in v Poročilu o polnjenju zabojnikov,
nameščanju pokrovov in tesnjenju pokrovov zabojnikov za odlaganje nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO). Na osnovi testiranja vstavljanja paketov je bilo
ugotovljeno, da je pristop polnitve kot tudi pritrditve sodov v zabojniku primeren, saj so vse proste
odprtine primerno zapolnjene.
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3.6

PREISKAVE IZDELANEGA ZABOJNIKA

Naloga zabojnika je, da trajno preprečuje prehajanje radioaktivnih snovi iz zabojnika v okolje.
Zato je ključno, da je, izdelan iz materialov, ki zagotavljajo trajno funkcionalnost, in da je zabojnik
izdelan kakovostno. Preiskave, na podlagi katerih je možno dokazati in tudi v času redne
proizvodnje preverjati kakovost izdelanega zabojnika, so podane v spodnji preglednici. To so
preiskave, ki dokazujejo homogenost vgrajenega materiala (tlačna trdnost, zrakoprepustnost), in
preiskave, ki dokazujejo, da pri izdelavi ni prišlo do nastanka razpok (vododržnost, sprijemnost
malte s stenami zabojnika. Na vseh izdelanih zabojnikih se je opravila geometrijska kontrola vseh
dimenzij zabojnika, ki skladno s projektno dokumentacijo ne smejo odstopati preko ± 5 mm.
Kontrole dimenzijske skladnosti izdelave zabojnika se izvedejo v skladu z izvedbenim postopkom,
ki je podan v dokumentu Klasifikacija zabojnika za odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih
odpadkov (NSRAO) [10].
Preglednica 4: Preiskave izdelanega zabojnika
Predmet
preskušanja
Geometrija

Poročilo
Poročilo o klasifikaciji
zabojnikov za odlaganje nizko
in srednje radioaktivnih
odpadkov (NSRAO)
Poročilo preskušanja tesnosti

Vodotesnost
Mnenje o preiskavah
zrakotesnosti zabojnika za
odlagališče NSRAO

Standard / Postopek

Referenčni
dokument

Klasifikacija zabojnika za odlaganje
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
(NSRAO), izvedbeni postopek

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

ÖNORM B 2503
Preiskava vodotesnosti zabojnika za
NSRAO, izvedbeni postopek
SIA 262/1:2003

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

SIST EN 13791:2007

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

SIST EN 13670

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

SIA 262/1:2003

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

SIST EN 12504-2:2013

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

-Načrt gradbenih konstrukcij
[3], [4]

Dodatek 1 k mnenju o
preiskavah zrakotesnosti
zabojnika za odlagališče
NSRAO

Izdelan zabojnik

Zrakotesnost

Poročilo o zrakopropustnosti
tesnilne malte za pokrov
zabojnika za NSRAO po SIA
262/1:2003
Poročilo o zrakopropustnosti
betona za zabojnik NSRAO
Poročilo o zrakopropustnosti
stika stene – pokrov
zatesnjenega s tesnilno maso
za zabojnik NSRAO po SIA
262/1:2003

Tlačna trdnost
in homogenost
vgrajenega
betona
Debelina
zaščitnega
sloja
Homogenost
vgrajenega
betona
Sprijemnost
polnilne malte
na stene
zabojnika

Datoteka:
Objekt:

Poročilo o preskusu tlačne
trdnosti betonskih valjev
izvrtanih iz zabojnika za
odlagališče NSRAO
Poročilo o sklerometrični
preiskavi betona vgrajenega v
zabojnik za odlagališče
NSRAO
Poročilo o meritvah sprijemne
trdnosti polnile malte za
betonske stene zabojnika za
odlagališče NSRAO
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Na izdelanem zabojniku sta bili izvedeni dve vrsti preiskav:
- preiskave materialov (betona) v zabojniku oz. materialov odvzetih iz zabojnika in
- preiskave na samem zabojniku.
Preiskave materialov (betona) v zabojniku oz. materialov odvzetih iz zabojnika dokazujejo, da
vgrajeni materiali dosegajo primerljive lastnosti, kot so lastnosti izmerjene na vzorcih odvzetih pri
sami betonaži zabojnikov in da med vgradnjo in nego ni prišlo do škodljivih vplivov na kakovost
materialov.

3.7

SKLEPNA UGOTOVITEV

Preiskave samega zabojnika (vodotesnost, drop-test), dokazujejo, da zabojnik, izdelan skladno s
projektno dokumentacijo in iz materialov, ki izpolnjujejo zahteve navedene v "Programu testiranj
zabojnikov št. 10/17", izpolnjuje vse zahtevane funkcije glede mehanske odpornosti, stabilnosti,
trajnosti in izolacijske sposobnosti (P - fizično zadrževanje, C - kemično zadrževanje, H hidrološki tip, I – vdor, S - strukturna stabilnost) v vseh fazah uporabe (med skladiščenjem, med
izvajanjem transporta in internega transporta, v procesu priprave na odlaganje in med
odlaganjem).

Datoteka:
Objekt:
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SLOVENSKO TEHNIČNO SOGLASJE

Na osnovi izdelane projektne dokumentacije, programa testiranja zabojnikov, podporne
referenčne dokumentacije in izvedenih testov in izdelanih poročil izvedenih testov so bili za
imetnika STS izdelani sledeči dokumenti:
• Poročilo o vrednotenju ustreznosti proizvoda za predvideno uporabo pri izdelavi
Slovenskega tehničnega soglasja z oznako postopka S-01576/17,
• Slovensko tehnično soglasje STS-17/0019 in
• Načrt kontrole številka NK-STS-17/0019 v postopku ocenjevanja in preverjanja
nesprejemljivosti lastnosti predpisane v Slovenskem tehničnem soglasju STS-17/0019.
Poročilo o vrednotenju predstavlja dokazilo o opravljeni tehnični presoji ustreznosti proizvoda
»Odlagalni zabojnik za odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)«. Tehnična
presoja ustreznosti gradbenega proizvoda za predvideno uporabo temelji na dokazilih o
opravljenih preskušanjih lastnosti oz. značilnosti tega proizvoda.
Na osnovi poročila o vrednotenju ustreznosti proizvoda je ZAG na podlagi določil Zakona o
gradbenih proizvodih – ZGPro-1 (Ur. list RS, št. 82/2013) podal Slovensko tehnično soglasje STS17/0019 za Odlagalni zabojnik za odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO).
Imetnik soglasja je investitor ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke.
Za potrebe kontrole proizvodnje je izdelan Načrt kontrole, ki imetniku STS služi, da v okviru
kontrole svoje proizvodnje v obdobju veljavnosti STS vzdržuje skladnost predmetnega proizvoda
z zahtevami tega STS.

Datoteka:
Objekt:
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Postavka
1.

Struktura/Opis

EM Količina

€/EM

Znesek

ODLAGALNI ZABOJNIK
SPLOŠNO:
Za potrebe proizvodnje odlagalnih zabojnikov mora
izbrani izvajalec pridobiti slovensko tehnično
soglasje. Obseg potrebnih raziskav je podan v
Tehničnem poročilu ter že izdelanem STS - om, ki
je trenutno v lasti naročnika.
ZAHTEVE ZA MATERIAL:
1. Beton: kvaliteta C 60/75 - projektna vrednost
izmerjena po 90 dneh (HPC), XC4, XF3, upoštevati
SIST EN 206 in SIST 1026, ostale zahteve za
materiale so podane v Tehničnem poročilu in
izdanem STS-u za zabojnik.
2. Opaži: uporabi se jeklen opaž, notranja površina
sten zabojnika mora biti nahrpavljena (kot npr.
mehurčasta embalažna folija) tako ,da se zagotovi
sprejemljivost s kasneje vgrajeno polnilno malto
(polnilni drobnozrnati beton),za vse vidne površine
in nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo
površin po SIST EN 13670 in nacionalnem
dodatku, kar je potrebno upoštevati
- vidne površine
• opažene površine enostavna/VB2
• neopažene površine enostavna
- nevidne površine:
• opažene: osnovna/VB0
• neopažene: osnovna
3. Armatura: jeklo B500B, armatura različnih
presekov, debelina zaščitne plasti betona 4 cm
4. Sidranje pokrova:
~ HV vijak EN 14399-4, M27x160 k.v. 10.9
~ podložka EN 14399-6
~ vgrajen sidrni element - okroglo železo fi 160 EN
10060, S355J2 EN 10025 J2
~ vgrajena puša v pokrov - okroglo železo fi 100
EN 10060, S355J2 EN 10025 J2

DETALJNE ZAHTEVE:
1. Odstopanje od geometrijskih karakteristik +/- 5
mm
2. Betonski elementi +/- 5 mm
3. jekleni sidrni elementi +/- 0,1 mm

Investitor: ARAO LJUBLJANA
Datoteka:Odlagalni zabojnik- popis gradbenih del.xlsx
Odlagalni zabojnik
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April 2021

Št. projekta:

Stran 4 od 4

Postavka
1.1.

Struktura/Opis
Kompletna izvedba armiranobetonskega
odlagalnega zabojnika sestavljenega iz dveh delov
(jašek in pokrov) po načrtu NRVB---7G3601 in
opisu v Tehničnem opisu - poglavje 3.1.2, skupaj z
vgradnjo sider ter vsemi potrebnimi deli in spodaj
navedenim materialom:
~ beton jaška … 5,20 m3
~ beton pokrova … 0,80 m3
~ armatura ... 1240 kg
~ opaž jaška … 41,70 m2
~ opaž pokrova ... 1,50 m2
~ vgradnja sidrnega elementa ... 4 kosi
~ vgradnja puše za sidranje pokrova ... 4 kosi
~ sidranje pokrova z vijaki M27x160 k.v. 10.9 in
podložko ... 4 kosi
~ dvigovalna in polnilna odprtina v pokrovu fi 110
mm ... 5 kosov
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1.95

3

B

20

4 2ø10

2ø10 3

23

1.49

20

Poz. 20 se položi v vseh
vogalih okoli sidra!

11

23

23
2ø10 6

H

14 16ø10-10
2 15ø10-10

23

1 15ø10-10

3

SIDRANJE POKROVA
ARMATURO OB DVIGOVALNIH OZ.
POLNILNIH ODPRTINAH PRILAGODITI

izpostavljenost betona - XC4, XF3
SIST EN 206 in SIST 1026

20

20

20

16ø10-10 8

10 16ø12-10

16ø10-10 14

1.55

C

xBETON C 60/75 - projektna vrednost izmerjena pri 90 dneh

PRIKAZ POLIGONALNEGA POLAGANJA

15ø10-10 17

17 15ø10-10

29ø10-10 11

1.49

20

16 19ø10-10±

10 16ø12-10

F

x2

20

16 19ø10-10±

16ø10-10 8

19 2ø10
17 15ø10-10

POGLED NA STENO 4X

16 19ø10-10
16 19ø10-10

8 16ø10-10

2ø10 19

1.95

15ø10-10 15

15 15ø10-10

B

3

20

Prerez B - B

16 19ø10-10
16 19ø10-10

8 16ø10-10
20

1.95

Prerez A - A

3.30

20

23

1.49

B

TESNILNA PASTA
SPECIFIKACIJA:

10 16ø12-10±

24 1ø12
25 1ø12

1ø12 23

© IBE d.d.
All rights, except the ones
explicitly transferred to the client
by contract, are reserved.

15 15ø10-10

NRVB---7G3610_Nemetschek Allplan

12
3ø10-10

1.95

E

B

23

Poz. 21 se položi v vseh
vogalih okoli sidra!

10

14 16ø10-10

20

13 3ø10-10
9 29ø10-10

1ø

Polaganje palic
Poz.: 23, 24 in 25

1ø10x2 21
3ø10-10 13
29ø10-10 9

12 ø10-10

VGRAJENI SIDRNI ELEMENT

3

B

1.55

22 1ø20

1ø20 22

2 15ø10-10

20

23

20

23 1ø12
25 1ø12
24 1ø12

1.55

VGRAJENA PUŠA

5

1ø12 23
1ø12 25
1ø12 24

20

PODLOŽKA
M27x160 k.v.10.9

22

11 29ø10-10

C

D

225

A

16 19ø10-10±

4ø12 18

18 4ø12

3ø10-10 12

20 3ø10

15ø10-10 15

8 16ø10-10

16ø10-10 8

A

14

7 5ø10-10

20

UTOR V TALNI PLOŠČI

12

16 19ø10-10±

14

1 15ø10-10

4 1ø10
3 1ø10

17

5 1ø10

7 5ø10-10
5ø10-10 7

1.95

12

1ø

1ø10 5

12 3ø10-10

18 4ø12

5ø10-10 7

© IBE d.d.
Vse avtorske pravice, ki niso
s pogodbo izrecno prenešene
na naročnika, so pridržane.

13 ø10-10

19 2ø10

20

20

2ø10 19

3

20

16ø12-10± 10

3ø10-10 12

1.95

90.00°

9 29ø10-10
13 3ø10-10
10 16ø12-10±

5

24
25

1.55

17 15ø10-10
22

22 1ø20

23

1ø10 6
1.95

10 16ø12-10±

29ø10-10 9
3ø10-10 13

1ø20 22

23

12
9

24 1ø12
25 1ø12
23 1ø12

21

20

14 16ø10-10

4 1ø10
3 1ø10

R

B

A

16

23
11 12

1

Vrsta načrta/prikaza:
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2/8 Odlagalni zabojnik
Ime in priimek:

Id. št. IZS:

mag. Boštjan Duhovnik,
univ. dipl. inž. str.
dr. Franc Sinur, univ. dipl.
inž. grad.

S-0075

Merilo:

Odlagalni zabojnik N2d
Armaturna risba

G-3056

Jože Orehovec

april 2021

Vsebina risbe (dokumenta):

1:25, 1:10

15

Številka
projekta:
Klasifikacijska
oznaka:
Identifikacijska
oznaka:

PZI H
- 1/1
N R V B - - - 7 G 3 6 1 0 Spr.: /
NRVB-B052/058-1

16

Vrsta
projekta:
Stran/strani:

17

Seznam palic - oblike krivljenja
Projekt:
K risbi:
Izdelal:
'DWXPþDV
Napotek:

NSRAO - odlagalni zabojnik N2d
NRVB---7G3610 Odlagalni zabojnik N2d Armaturna risba
joze.orehovec
23. 04. 2021 / 05:52
NRVB---7G3610 Seznam armature

Povzetek sezama palic ................
Premer [mm]

[kg / m]

Skupna dolžina [m]

Teža [kg]

10

0,649

117,80

76,45

12

0,920

428,80

394,50

20

2,555

11,40

29,13

ravne palice

Vsota

500,08

Število izvedb

1

krivljene palice
10

0,649

1113,08

722,39

12

0,920

15,40

14,17

Vsota
Število izvedb

Skupna teža ( ................ )

Število pozicij

736,56
1

1236,63

25
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NRVB---7G3610 Seznam armature

Vse oblike palic
Pozicija

Kosov

Ø
[mm]

Kotirana oblika palice

3RVDPLþQD
dolžina [m]

Skupna
dolžina [m]

Teža
[kg]

Odlagalni zabojnik N2d

1

15

10

4.15

62,25

40,40

2

15

10

4.09

61,35

39,82

3

2

10

3.25

6,50

4,22

4

2

10

3.09

6,18

4,01

5

2

10

3.31

6,62

4,30

6

2

10

3.15

6,30

4,09

7

20

10

1.31

26,20

17,00

8

64

10

1.30

83,20

54,00
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NRVB---7G3610 Seznam armature

Vse oblike palic
3RVDPLþQD
dolžina [m]

Skupna
dolžina [m]

Teža
[kg]

10

-X-

155,64

101,01

128

12

3.00

384,00

353,28

11

116

10

-X-

452,52

293,69

12

12

10

1.43

17,16

11,14

13

12

10

1.40

16,80

10,90

14

64

10

1.33

85,12

55,24

15

30

10

1.32

39,60

25,70

16

76

10

1.55

117,80

76,45

17

30

10

1.30

39,00

25,31

Pozicija

Kosov

Ø
[mm]

9

116

10

Kotirana oblika palice

3/5

Seznam palic - oblike krivljenja
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NRVB---7G3610 Seznam armature

Vse oblike palic
3RVDPLþQD
dolžina [m]

Skupna
dolžina [m]

Teža
[kg]

12

2.80

44,80

41,22

8

10

1.28

10,24

6,65

20

12

10

1.08

12,96

8,41

21

16

10

1.59

25,44

16,51

22

4

20

2.85

11,40

29,13

23

4

12

1.23

4,92

4,53

24

4

12

1.34

5,36

4,93

25

4

12

1.28

5,12

4,71

Pozicija

Kosov

Ø
[mm]

18

16

19

Kotirana oblika palice

Vsota Odlagalni zabojnik N2d

1.236,63

Vsota preko vseh elementov

1.236,63

Število izvedb
Skupna teža

1
1.236,63
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Poligonalno položene palice
Pozicija

Kosov

Krak
a [cm]

b [cm]

c [cm]

d [cm]

e [cm]

f [cm]

g [cm]

h [cm]

i [cm]

j [cm]

Dolžina [cm]

Position 9
9.1

20

20

15

32

137

9.2

24

20

14

32

135

9.3

28

19

14

32

134

9.4

28

19

13

33

133

9.5

12

19

12

34

132

9.6

4

18

12

34

131

Position 9: 116 Ø 10 Gesamtlänge: 155,64 m

Position 11
11.1

20

15

393

11.2

40

14

391

11.3

40

13

389

11.4

16

12

387

Position 11: 116 Ø 10 Gesamtlänge: 452,52 m
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