Kje bomo gradili
odlagališče?
Lokacija za odlagališče NSRAO v Sloveniji
je bila izbrana in potrjena konec leta 2009.
Leži na prodni obsavski ravnici Krškega
polja, vzhodno od jedrske elektrarne
Krško. Ograjeno območje odlagališča bo
zavzelo 10 hektarjev površine.
Nadzemni objekti odlagališča in vrh silosa
bodo zgrajeni na protipoplavnem nasipu.
Odlagališče je zasnovano modularno, tako
da bo glede na količino NSRAO, ki jih je treba
odložiti, na lokaciji možno zgraditi enega ali
več odlagalnih silosov.

Kdaj bo zgrajeno
odlagališče?
2005
začetek umeščanja v prostor
2009
umestitev odlagališča v prostor
2014
potrditev investicijskega programa
2017
presoja vplivov na okolje

1. upravno-servisni objekt
2. tehnološka objekta (2.1 in 2.2)
3. hala nad odlagalnim silosom

2005
2010
2015
2020
2025

predhodne raziskave
terena
terenske raziskave in
projektiranje
postopki za pridobitev
gradbenega dovoljenja

… bodo v odlagališču v
Vrbini pozneje odloženi
tudi visokoradioaktivni
odpadki?

Ne. Odlagališče je namenjeno izključno nizko- in
srednjeradioaktivnim odpadkom. Zaradi značilnosti
izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov, kot sta
sproščanje toplote in dolgoživost odpadkov, morajo biti ti
odloženi še globlje, več sto metrov pod površino. Zaščiteni
morajo biti s še bolj robustnimi pregradami kot nizko- in
srednjeradioaktivni odpadki.

gradnja
poskusno obratovanje

2030
2035

Ali drži, da …

obratovanje

2040

… bo območje odlagališča
za vedno ostalo zaprto
in neuporabno za druge
namene?

Ne. Ker se radioaktivnost snovi zaradi radioaktivnega
razpada s časom zmanjšuje, se bo tudi radioaktivnost
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, odloženih v silosu
odlagališča v Vrbini, najpozneje v 300 letih tako zmanjšala, da
bo primerljiva z naravnim okoljem. V tem obdobju bo območje
odlagališča nadzorovano, potem pa bo predano v neomejeno
rabo.

2045
2050

ZAKAJ, KAKO, KJE IN KDAJ?
Informacije za radovedne

zapiranje odlagališča

Več informacij o radioaktivnosti, radionuklidih, razpolovnih
dobah, količinah NSRAO v Sloveniji in še o marsičem
drugem najdete v publikaciji Radioaktivni odpadki: kje
nastajajo, koliko jih je in kako z njimi ravnamo?
Ograja odlagališča bo od Nuklearne
elektrarne Krško oddaljena 650 metrov.

Odlagališče nizko- in
srednjeradioaktivnih
odpadkov (NSRAO)
v Sloveniji

Dostopno na: www.arao.si

informacije za radovedne
Izdal: ARAO, Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana | Besedilo: ARAO | Zasnova in izvedba: Consensus
Oblikovanje: KOFEIN DIZAJN | Fotograﬁje: arhiv ARAO | Naklada: 1.000 izvodov | Tisk: Studio print
Ljubljana, december 2016

10 %
industrija,
medicina,
raziskave

Tudi v Sloveniji izvajamo družbeno in gospodarsko
koristne dejavnosti, pri katerih ob uporabi radioaktivnih
snovi nastajajo radioaktivni odpadki. Čeprav so njihove
količine v primerjavi s količinami drugih vrst odpadkov
razmeroma majhne in obvladljive, je treba zagotoviti,
da danes in v prihodnje ne bodo onesnaževali okolja ali
ogrožali zdravja ljudi in drugih živih bitij.

90 %

KJE
NASTAJAJO
RADIOAKTIVNI
ODPADKI?

jedrska elektrarna
Krško

NAČELO RAVNANJA Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI
Radioaktivne odpadke najprej za določen čas skladiščimo, nato pa jih trajno odložimo na odlagališču.
Tako zagotovimo varovanje okolja in zdravja ljudi danes in v prihodnje. Konstrukcija odlagališča, dodatno
pakiranje odpadkov v sode in odlagalne zabojnike ter način zapiranja odlagališča izolirajo radioaktivne snovi
od okolja in ljudi. Naknadne človekove aktivnosti za zagotavljanje varnosti in varovanje okolja po zaprtju
odlagališča niso več potrebne.
AKTIVNA VARNOST
začasno skladiščenje odpadkov

PASIVNA VARNOST
končna odložitev odpadkov

PROD, v katerem
teče PODTALNICA

Skladiščeni NSRAO
v Centralnem skladišču
radioaktivnih odpadkov
v Brinju pri Ljubljani, ki
ga upravlja ARAO.

pregrada ➊
KOVINSKI SOD

GLINA
pregrada ➍
MELJ

pregrada ➌
SILOS

pregrada ➋
BETONSKI ZABOJNIK
NSRAO
v skladišču NEK.

Več zaporednih pregrad ( ➊ kovinski sod za odpadke, ➋ betonski zabojnik,
➌ armiranobetonski silos, ➍ geološko okolje – melj), ki zagotavljajo
varnost odlagališča, bo varnostno funkcijo opravljalo najmanj 300
let. Najpozneje v 300 letih se bo radioaktivnost odloženih nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov tako zmanjšala, da bo primerljiva z naravnim
okoljem, zato nadaljnja zaščita okolja ne bo več potrebna.

Kako bomo gradili
odlagališče NSRAO?

SLOVARČEK IZRAZOV IN KRATIC
AKTIVNA VARNOST > človek z vrsto ukrepov
zagotavlja varnost hrambe radioaktivnih
odpadkov v skladišču ter zaščito ljudi in okolja

PASIVNA VARNOST > dejavnosti človeka za
zaščito ljudi in okolja po odložitvi odpadkov na
odlagališče niso več potrebne

GRADNJA ODLAGALIŠČA

NSRAO > nizko- in srednjeradioaktivni odpadki

Odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v
Krškem je načrtovano kot pripovršinsko
odlagališče v obliki podzemnega
silosa, ki ga bomo polnili s površine. Med
obratovanjem bo z zgornje strani odprt in
zavarovan s halo nad silosom. Po zaprtju
bomo nadzemne objekte odstranili.

ODLAGALIŠČE > jedrski objekt, kamor končno
odložimo radioaktivne odpadke brez namena, da
bi jih od tam premestili

RADIOAKTIVNI ODPADKI (RAO) > predmeti,
oprema ali snovi, za katere ni predvidena
nadaljnja uporaba, njihova radioaktivnost pa
presega zakonsko določeno mejo

Varnost podzemnega SILOSA
bosta zagotavljali njegova
konstrukcija in geološko
okolje. Celoten silos bo v plasti
MELJA, ki je pod plastjo proda
s podtalnico. Melj je nasičen
z vodo, vendar se voda v njem
giblje milijonkrat počasneje kot v
produ (v letu dni se premakne za
le nekaj milimetrov). Zato je melj
primerna naravna pregrada, ki
izolira odlagališče in preprečuje
prehajanje radionuklidov iz
odlagališča v okolje.
Odlagalni SILOS /➌/ iz
armiranega betona bomo
začeli graditi od zgoraj navzdol
s postopnim vkopavanjem
najprej skozi plast proda
s podtalnico, potem pa v
plasti MELJA /➍/. Varen
izkop gradbene jame bomo
zagotovili z izgradnjo krožne
stene iz armiranobetonskih
plošč na obodu izkopa od
zgoraj navzdol, nato pa bomo
zgradili armiranobetonsko dno
in notranjo površino krožne
stene od spodaj navzgor utrdili
še z drugo plastjo armiranega
betona.

Hala nad silosom

RADIONUKLIDI > atomi radioaktivnih snovi
SKLADIŠČE > jedrski objekt, v katerem so za
določen čas shranjeni radioaktivni odpadki

Vrhnja plast
zabojnikov:
globina
15 metrov.

Premer notranjosti
silosa, kamor bodo
odloženi odpadki,
bo 27,3 metra.

Pogled v silos
s ptičje
perspektive

Debelina
krožne
stene:
2,2 metra.

Debelina talne
betonske plošče
silosa: od 3,5 do
7 metrov.

Spodnja plast zabojnikov:
globina 49 metrov.

Zakaj potrebujemo
odlagališče NSRAO?

ODLAGANJE ODPADKOV
Dimenzije silosa zadostujejo za odložitev 10 plasti
s po 99 odlagalnimi zabojniki z NSRAO, ki jih bomo
v silos nameščali z žerjavom. Vmesni prostori med
zabojniki bodo sproti zapolnjeni s polnilom, vsaka
druga plast pa bo prekrita z betonsko ploščo.
Plošča nad zadnjo, deseto plastjo bo debela en
meter. Prostor nad njo bo skoraj do površine
zapolnjen z glino, ki bo preprečevala pronicanje
vode v silos tudi od zgoraj.

KAJ BOMO ODLAGALI?

V silos odlagališča bomo odlagali samo NSRAO v trdnem stanju, ki niso eksplozivni in vnetljivi, so
kemično stabilni, slabo topni v vodi in vsebujejo izredno majhen delež organskih snovi. Odpadke, ki ne
bodo izpolnjevali meril sprejemljivosti za odlaganje, bomo predhodno ustrezno pripravili in obdelali.
Odpadke bomo odlagali v KOVINSKIH SODIH, ki bodo vloženi v BETONSKE ZABOJNIKE.

BETONSKI ZABOJNIK /➋/
(prostornina približno 13 m3,
masa do 15 ton), v katerega
bodo pred odlaganjem
zapakirani sodi z NSRAO, bo
zagotavljal dodatno izolacijo
odpadkov od okolja in s tem
dolgoročno varnost.
NSRAO v trdnem stanju

KOVINSKI SODI /➊/
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NSRAO > nizko- in srednjeradioaktivni odpadki

Odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v
Krškem je načrtovano kot pripovršinsko
odlagališče v obliki podzemnega
silosa, ki ga bomo polnili s površine. Med
obratovanjem bo z zgornje strani odprt in
zavarovan s halo nad silosom. Po zaprtju
bomo nadzemne objekte odstranili.
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Varnost podzemnega SILOSA
bosta zagotavljali njegova
konstrukcija in geološko
okolje. Celoten silos bo v plasti
MELJA, ki je pod plastjo proda
s podtalnico. Melj je nasičen
z vodo, vendar se voda v njem
giblje milijonkrat počasneje kot v
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le nekaj milimetrov). Zato je melj
primerna naravna pregrada, ki
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odlagališča v okolje.
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Hala nad silosom

RADIONUKLIDI > atomi radioaktivnih snovi
SKLADIŠČE > jedrski objekt, v katerem so za
določen čas shranjeni radioaktivni odpadki
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zabojnikov:
globina
15 metrov.

Premer notranjosti
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odloženi odpadki,
bo 27,3 metra.
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betonske plošče
silosa: od 3,5 do
7 metrov.
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Zakaj potrebujemo
odlagališče NSRAO?

ODLAGANJE ODPADKOV
Dimenzije silosa zadostujejo za odložitev 10 plasti
s po 99 odlagalnimi zabojniki z NSRAO, ki jih bomo
v silos nameščali z žerjavom. Vmesni prostori med
zabojniki bodo sproti zapolnjeni s polnilom, vsaka
druga plast pa bo prekrita z betonsko ploščo.
Plošča nad zadnjo, deseto plastjo bo debela en
meter. Prostor nad njo bo skoraj do površine
zapolnjen z glino, ki bo preprečevala pronicanje
vode v silos tudi od zgoraj.

KAJ BOMO ODLAGALI?

V silos odlagališča bomo odlagali samo NSRAO v trdnem stanju, ki niso eksplozivni in vnetljivi, so
kemično stabilni, slabo topni v vodi in vsebujejo izredno majhen delež organskih snovi. Odpadke, ki ne
bodo izpolnjevali meril sprejemljivosti za odlaganje, bomo predhodno ustrezno pripravili in obdelali.
Odpadke bomo odlagali v KOVINSKIH SODIH, ki bodo vloženi v BETONSKE ZABOJNIKE.

BETONSKI ZABOJNIK /➋/
(prostornina približno 13 m3,
masa do 40 ton), v katerega
bodo pred odlaganjem
zapakirani sodi z NSRAO, bo
zagotavljal dodatno izolacijo
odpadkov od okolja in s tem
dolgoročno varnost.
NSRAO v trdnem stanju

KOVINSKI SODI /➊/

Kje bomo gradili
odlagališče?
Lokacija za odlagališče NSRAO v Sloveniji
je bila izbrana in potrjena konec leta 2009.
Leži na prodni obsavski ravnici Krškega
polja, vzhodno od jedrske elektrarne
Krško. Ograjeno območje odlagališča bo
zavzelo 10 hektarjev površine.
Nadzemni objekti odlagališča in vrh silosa
bodo zgrajeni na protipoplavnem nasipu.
Odlagališče je zasnovano modularno, tako
da bo glede na količino NSRAO, ki jih je treba
odložiti, na lokaciji možno zgraditi enega ali
več odlagalnih silosov.

Kdaj bo zgrajeno
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umestitev odlagališča v prostor
2014
potrditev investicijskega programa
2017
presoja vplivov na okolje

1. upravno-servisni objekt
2. tehnološka objekta (2.1 in 2.2)
3. hala nad odlagalnim silosom

2005
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predhodne raziskave
terena
terenske raziskave in
projektiranje
postopki za pridobitev
gradbenega dovoljenja

… bodo v odlagališču v
Vrbini pozneje odloženi
tudi visokoradioaktivni
odpadki?

Ne. Odlagališče je namenjeno izključno nizko- in
srednjeradioaktivnim odpadkom. Zaradi značilnosti
izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov, kot sta
sproščanje toplote in dolgoživost odpadkov, morajo biti ti
odloženi še globlje, več sto metrov pod površino. Zaščiteni
morajo biti s še bolj robustnimi pregradami kot nizko- in
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obratovanje
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… bo območje odlagališča
za vedno ostalo zaprto
in neuporabno za druge
namene?

Ne. Ker se radioaktivnost snovi zaradi radioaktivnega
razpada s časom zmanjšuje, se bo tudi radioaktivnost
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, odloženih v silosu
odlagališča v Vrbini, najpozneje v 300 letih tako zmanjšala, da
bo primerljiva z naravnim okoljem. V tem obdobju bo območje
odlagališča nadzorovano, potem pa bo predano v neomejeno
rabo.
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Informacije za radovedne

zapiranje odlagališča

Več informacij o radioaktivnosti, radionuklidih, razpolovnih
dobah, količinah NSRAO v Sloveniji in še o marsičem
drugem najdete v publikaciji Radioaktivni odpadki: kje
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Ograja odlagališča bo od Nuklearne
elektrarne Krško oddaljena 650 metrov.

Odlagališče nizko- in
srednjeradioaktivnih
odpadkov (NSRAO)
v Sloveniji

Dostopno na: www.arao.si
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