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Vsebina predstavitve

• Izhodišča in osnovni podatki o odpadkih 

• Umestitev objektov odlagališča na lokacijo 

• Postopki priprave na odlaganje

• Odlagalni objekti

• Organizacija izvedbe IDP
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Izhodišča - Lokacija

• Lokacija odlagališča Vrbina je 400 m vzhodno od lokacije NEK; 

• Lokacija je potrjena s strani lokalne skupnosti (Občinski svet občine 
Krško, 6. 7. 2009); 

• Lokacija je bila dokončno potrjena z Uredbo o državnem prostorskem 
načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na 
lokaciji Vrbina v občini Krško (Ur.l. RS 114/2009);
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Izhodišča – Koncept odlaganja

• Neodlagalni del odlagališča je pri vseh variantah enak;

• Potencialne variante odlagalnega dela (priprava zasnove, 2006)

• Izvedljive variante (izbrane na podlagi presoje tehnične ustreznosti in 
izvedljivosti - 2006; obdelane v IDZ, 2007) 

- Varianta B – Odlaganje v vkopane silose

- Varianta D – Odlaganje v rove 

- Varianta E – Površinsko odlaganje 

• Najprimernejša varianta (izbrana v Študiji variant, 2007);
- Varianta B – Odlaganje v vkopane silose; 

• Varianta B, obdelana v IDP, 2009
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Osnovni podatki o NSRAO - Količine

18200SKUPAJ A + B

9400SKUPAJ 50% A (8800) + B; (projektna koli čina)

600B. Neelektrarniški (institucionalni) NSRAO

17600A. NSRAO iz NEK

Koli čina (prostornina) 
NSRAO (m3)

Vrsta NSRAO

• Projektne količine NSRAO (podlaga za izdelavo IDP; vir za oceno količin: 
ReNPROJG 2006, Program razgradnje 2004)

• Zasnova mora omogočati možnost širitev odlagalnih zmogljivosti za 
odlaganje celotne količine NSRAO (18200 m3)
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Osnovni podatki o NSRAO - Lastnosti
• Odlagališče NSRAO je namenjeno 

odlaganju kratkoživih NSRAO;
• Viri NSRAO:

- NSRAO iz NEK
- NSRAO iz CSRAO; odpadki iz medicine, 

industrije in raziskovalne dejavnosti
- NSRAO iz razgradnje CSRAO ter TRIGA 

reaktorja
- NSRAO, ki bodo nastali pri delovanju in 

zapiranju odlagališča

• Delež NSRAO iz NEK znaša 94%.
• Lastnosti obratovalnih NSRAO iz NEK:

- Razmeroma veliko število vrst NSRAO
- Znani predvsem podatki, pomembni za 

skladiščenje
- Posebne oblike paketov (TTC)
- Razmeroma zahtevno ravnanje s paketi
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Umestitev odlagališča v prostor
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Razmestitev objektov              1/2
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Razmestitev objektov              2/2
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Varnost pred poplavami 

• Vse stavbe in odlagalni objekti odlagališča bodo zgrajeni na platoju, ki bo 
objekte varoval pred poplavo.

- Objekti pomembni za jedrsko varnost; varni pred  največjo verjetnostno 
poplavo (PMF); 

- Servisni objekti; varni pred poplavo z več kot 1000-letno povratno dobo 
(višina kote platoja v NEK); 

- Vstopni del odlagališča; varovanje pred 100-letno poplavno vodo; 

- Dovozna cesta; varovanje pred 100-letno poplavno vodo; 

• V IDP je privzeta rešitev, pri kateri plato staja ves čas na lokaciji. Možne pa 
so tudi rešitve z odstranitvijo platoja po koncu obratovanja odlagališča. 
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Obratovalna in odlagalna zmogljivost

• Zmogljivost – osnovna rešitev:  9400 m3 NSRAO (zapiranje NEK 2023; 
možnost širitve).

• Zvezno obratovanje v eni osemurni izmeni, pet dni v tednu, vse leto 
(250 delovnih dni).

• Možne tudi druge oblike delovanja:

– kampanjsko obdobno obratovanje

– občasno obratovanje, ki bi se izvajalo glede na dejanske potrebe 

• Na odlagališču predvidenih od 20 do 25 delovnih mest (IDP: 24 d.m.).

• Zmogljivost predelovalnih naprav omogoča pripravo na odlaganje 4-5 
zabojnikov tedensko oziroma vsaj 200 zabojnikov letno.

• Odlagališče lahko dnevno sprejme največ 10 m3 NSRAO. 
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Priprava NSRAO na odlaganje

• NSRAO bodo lahko odloženi le, če bodo ustrezali merilom 
sprejemljivosti za odlaganje;

• Ugotavljanje skladnost z merili sprejemljivosti za odlaganje se bo 
praviloma izvajalo pri proizvajalcih NSRAO, v delnem obsegu in kot 
verifikacija pa tudi v odlagališču; 

• Pred odlaganjem bodo vsi NSRAO vstavljeni v enotne odlagalne 
zabojnike;

• Priprava na odlaganje se bo izvajala v tehnološkem objektu 
odlagališča; 
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Tehnološka shema

Vstopna Vstopna 
kontrolakontrola

Dovoz NSRAODovoz NSRAO
••NEKNEK
••CSRAOCSRAO

Priprava Priprava 
na na 

odlaganjeodlaganje

Vmesno Vmesno 
skladiskladi ššččee

Odvoz do Odvoz do 
odlagalnih odlagalnih 

enotenot

Dovoz Dovoz 
materialov za materialov za 

pripravopripravo

Vmesno Vmesno 
skladiskladi ššččee

NSRAO, NSRAO, 
ustrezni ustrezni 

za za 
odlaganjeodlaganje

NSRAO, NSRAO, 
pripravljeni pripravljeni 

na na 
odlaganjeodlaganje

Sekundarni Sekundarni 
NSRAONSRAO

Ravnanje z NSRAORavnanje z NSRAO
••predobdelavapredobdelava
••obdelava obdelava 
••sanacijesanacije
••meritvemeritve

Vstavljanje v Vstavljanje v 
N3a N3a 

odlagalne odlagalne 
zabojnikezabojnike

TOTO
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Odlagalni zabojnik  • Oznaka N3a
• Zmogljivost (bruto prostornina 21.13 m3)

- 9 TTC, ali
- 27 200- ali 320-l sodov, ali
- 12.81 m3 nepakiranih NSRAO; 

• Faktor izgube prostornine: 2–4 (povp. 2.8)
• 2.55 x 2.55 x 3.25 m, maks. 60 t; IP-2
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Tehnološki objekt

Meja radiološko nadzorovanega območja
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Priprava na odlaganje
Prerez
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Silos - obratovanje
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Silos – po zaprtju
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Podporni sistemi in dejavnosti

• Supekompaktiranje

• Skladiščenje sekundarnih NSRAO 

• Vroča delavnica

• Vroči in EKO laboratorij 

• Kontrolna točka 

• Vodenje in spremljanje procesov – kontrolna soba 

• Prezračevanje 

• Ravnanje z odpadnimi vodami 
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Servisni sistemi in dejavnosti 
• električno napajanje, vključno z rezervnim električnim napajanjem;
• ogrevanje;
• hlajenje;
• preskrba s stisnjenim zrakom; 
• preskrba s tekočim dušikom;
• obratovalni monitoring;
• fizično varovanje; 
• protipožarna zaščita;
• navezava odlagališča na gospodarsko javno infrastrukturo:

– vodovodni priključek;
– kanalizacija;
– elektro priključek;
– telekomunikacijski priključek; 
– plinski priključek; 
– cestni priključek; 
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Organizacija izvedbe IDP
IBE
OVP

Boštjan Duhovnik

OPK – gradbeno-arh. del
Božo Kogovšek

OPK – strojno tehnološki del
Marko Jeran

arhitektura
Janez Ažman

krajinska arhitektura
Helena Lap

gr. nač rt – neodlagalni objekt
Božo Kogovšek

st rojni del
Miloš Poljanšek

tehnološki sistemi in naprave
Marko Jeran

tehnologija odlaganja
Boštjan Duhovnik

elektro del, telekomunikacije
Anton Ereš

ZRMK
Marko Fašalek

ZVD
Gregor Omahen

požarna varnost
Milivoj Kodrič

gr. nač rt – odlagalni objekti
Zdenko Jo sipovič

gr. nač rt. – trd. podzem. obj.
Boris Rodič

gr. nač rt – podgradnje
Iztok Močnik

zunanja ureditev
Primož Hribernik

NTF
Jakob Likar

jed. varnost - tran sport
Samo Hrvatin

NUKEM Technologies

Hvala za pozornost


