Pišemo zgodbe naslednjih generacij …
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Slovarček

Naša dejavnost:
• prevzemanje, zbiranje, prevažanje, predelava in
skladiščenje institucionalnih radioaktivnih odpadkov, tj. odpadkov, ki niso odpadki iz jedrskih
objektov za proizvodnjo energije;
• načrtovanje in priprava na izgradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), izgradnja odlagališča, priprava
na obratovanje in odlaganje vseh slovenskih
NSRAO, ki nastanejo pri proizvodnji električne
energije, pri raziskavah, v industriji in medicini;
• dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine
na območju nekdanjega rudnika urana Žirovski Vrh;

Lokacije našega
delovanja
Zaprto
odlagališče
rudarske in
hidrometalurške
jalovine na
območju
nekdanjega
rudnika urana
Žirovski vrh

ARAO Agencija za radioaktivne odpadke

• načrtovanje in podpora deležnikom, kar obsega razvojne naloge, zbiranje in obdelavo
informacij, sodelovanje z mednarodnimi strokovnimi institucijami, pripravo študij, analiz in
poročil ter sodelovanje pri pripravi nacionalnih strateških programov, načrtov in poročil z
namenom, da se zagotovita trajnost in razvoj
na področju ravnanja z RAO in IG;
• načrtovanje končne rešitve za visokoradioaktivne odpadke (VRAO); spremljanje podobnih
rešitev in obratovalnih izkušenj iz tujine.

CSRAO Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov

ARAO
je strokovna
organizacija,
specializirana
za ravnanje z
radioaktivnimi
odpadki in
izrabljenim
gorivom.

IG izrabljeno gorivo
IJS Institut »Jožef Stefan«
GJS gospodarska javna služba
IAEA International Atomic Energy Agency
MAAE Mednarodna agencija za atomsko energijo
NEA Nuclear Energy Agency
NEK Nuklearna elektrarna Krško
NSRAO nizko- in srednjeradioaktivni odpadki
OVC objekt vroča celica Instituta »Jožef Stefan«
RAO radioaktivni odpadki

ARAO
posebno
pozornost
posveča
okoljskim
vidikom.

Centralno
skladišče
radioaktivnih
odpadkov
(CSRAO)
Brinje, Dol pri
Ljubljani

Načrtovano
odlagališče
NSRAO
Vrbina, Krško

Sklad NEK Sklad za financiranje razgradnje NEK in
		 odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
URSJV Uprava Republike Slovenije za jedrsko
		varnost
URSVS Uprava Republike Slovenije za varstvo
		 pred sevanji

Resolucija
o Nacionalnem
programu ravnanja
z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom
Resolucija vsebuje politiko ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter strategije oziroma konkretne ukrepe za dosego zastavljenih ciljev. Glavni cilj resolucije je zaščita
ljudi in okolja pred nepotrebnimi škodljivimi
učinki ionizirajočih sevanj zaradi ravnanja z
radioaktivnimi odpadki. Končni cilj je odlaganje tovrstnih odpadkov v odlagališča, varna za
vse prihodnje generacije. Resolucija s tem ciljem
kot glavnim vodilom postavlja okvire za ravnanje
z nizko- in srednjeradioaktivnimi odpadki, z izrabljenim gorivom oziroma visokoradioaktivnimi

VRAO visokoradioaktivni odpadki

odpadki, usmerja dejavnosti glavnih jedrskih in
sevalnih objektov na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki, hkrati pa se dotakne tudi potrebne znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranja in komunikacije z javnostmi.
Ena izmed temeljnih zavez te resolucije je tudi
transparentnost in sledljivost realizacije zastavljenih ciljev. Potrebne informacije o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom so s tem dostopne zaposlenim in tudi
prebivalstvu.
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Kaj so
radioaktivni odpadki

Radioaktivni odpadki
niso vsi enaki

RAO so radioaktivne snovi v plinasti, tekoči ali
trdni obliki. To so predmeti, oprema ali snovi, za
katere ni predvidena nadaljnja uporaba, vendar
pa je treba pri ravnanju z njimi upoštevati ukrepe varstva pred sevanji in jih ustrezno varovati
pred nedovoljenim dostopom. Ionizirajoče sevanje, ki ga zaradi svoje radioaktivnosti oddajajo radioaktivni odpadki in druge radioaktivne
snovi, je lahko nevarno za ljudi in druga živa
bitja. Če je energija sevanja bistveno večja od
običajno prisotnega sevanja v okolju, lahko začasno ali trajno poškoduje celice.

Razlikujejo se glede na:

RADIOAKTIVNOST SNOVI
SČASOMA UPADA

• vrsto in koncentracijo radioaktivnih
elementov v njih;
• stopnjo radioaktivnosti in hitrost razpadanja
(razpolovno dobo) vsebovanih elementov;
• agregatno stanje;
• kemijske in fizikalne lastnosti materiala ter
• količino toplote, ki jo oddajajo.

Kot z drugimi
radioaktivnimi snovmi
moramo zato tudi
z radioaktivnimi
odpadki ravnati
tako, da preprečimo
izpostavljenost živih bitij
ionizirajočemu sevanju in
prehajanje radioaktivnih
snovi v okolje.

Zaradi radioaktivnega razpada se radioaktivnost
snovi sčasoma zmanjšuje. Hitrost zmanjševanja
je odvisna od razpolovne dobe, ki je pri različnih
elementih različna.
Z vsakim pretekom razpolovne dobe se radioaktivnost snovi zmanjša za polovico. Po preteku 10
razpolovnih dob je radioaktivnost snovi manjša
kot 0,1 % začetne radioaktivnosti. To velja tudi za
radioaktivne odpadke.

100 %

Količina toplote, ki jo odpadki oddajajo,
odločilno vpliva na način ravnanja z njimi.

100
90

enkratna doza

letna doza

enkratna doza

letna doza

CT
prsnega koša

živim v zgradbi
s povprečno
koncentracijo
radona

prisotnost
naravnih
radioaktivnih
izotopov v telesu

polet iz
Evrope
v Ameriko

pojem
eno banano
na dan

panoramsko
slikanje
zob

delam
v okolici ali
v CSRAO

50 %

25 %

0,097 %

letna doza

0,19 %

letna doza

30

0,39 %

enkratna doza

0,00004 mSv

0,78 %

0,01– 0,03 mSv
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1,56 %

0,0365 mSv

50

3,12 %
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1,2 mSv
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7 mSv
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plutonij Pu-239

24.100 let

48.200 let

72.300 let

96.400 let

120.500 let

144.600 let

168.700 let

192.800 let

216.900 let

241.000 let

cezij Cs-137

30,1 leta

60,2 leta

90,3 leta

120,4 leta

150,5 leta

180,6 leta

210,7 leta

240,8 leta

270,9 leta

301 leto

5,3 leta

10,6 leta

15,9 leta

21,2 leta

26,5 leta

31,8 leta

37,1 leta

42,4 leta

47,7 leta

53 let

8 dni

16 dni

24 dni

32 dni

40 dni

48 dni

56 dni

64 dni

72 dni

80 dni

6 ur

12 ur

18 ur

24 ur

30 ur

36 ur

42 ur

48 ur

54 ur

60 ur
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kobalt Co-60
jod I-131
tehnecij Tc-99m

06

07

Kje radioaktivni
odpadki nastajajo
in koliko jih je

VRAO, IG in NSRAO,
ki jih je treba skladiščiti
in odlagati

90 %
NEK

Največ radioaktivnih
odpadkov v Sloveniji
nastane pri proizvodnji
električne energije
v Nuklearni elektrarni
Krško.

KJE
NASTAJAJO
RADIOAKTIVNI
ODPADKI

Manjši del radioaktivnih
odpadkov nastane v
industriji, medicini in
raziskavah. To so tako
imenovani institucionalni
odpadki ali odpadki malih
povzročiteljev.

Nizko- in srednjeradioaktivni odpadki (NSRAO)
oddajajo ionizirajoče sevanje, ne pa tudi pomembne količine toplote. Zato jih ni treba hladiti,
moramo pa z embalažo ali drugimi pregradami
preprečiti, da bi se z vodo ali po drugih poteh
razširili v okolje. Tako tudi omejimo oziroma
zmanjšamo sevanje. Pri ravnanju z nizkoradioaktivnimi odpadki navadno ne potrebujemo dodatnih pregrad pred sevanjem, pri ravnanju s
srednjeradioaktivnimi odpadki pa so po navadi
potrebne.
Izrabljeno gorivo nastaja v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) in v raziskovalnem reaktorju
TRIGA na Institutu »Jožef Stefan« v Brinju, Dol
pri Ljubljani.

10 %

MALI
POVZROČITELJI ALI
INSTITUCIONALNI
ODPADKI

INDUSTRIJA
Najpogostejši radioaktivni odpadki
iz industrije so zaprti viri sevanja,
ki so v napravah za preiskave
materialov, merjenje ravni tekočin
v zaprtih posodah, merjenje gostote
in debeline materialov, javljalniki
požarov in podobno.

MEDICINA
V medicini nastajajo radioaktivni
odpadki pri uporabi radioaktivnih
virov za zdravljenje rakastih tvorb
z obsevanjem in za diagnostiko
bolezni.
RAZISKAVE
Radioaktivni odpadki nastajajo tudi
pri uporabi radioaktivnih virov v
naravoslovnih bazičnih raziskavah.
Z obsevanjem snovi v raziskovalnem
reaktorju na primer raziskujejo
lastnosti snovi ter razvijajo nove
tehnologije in materiale.

Visokoradioaktivni odpadki (VRAO) in izrabljeno gorivo (IG) poleg močnega sevanja oddajajo
tudi veliko toplote, zato je ravnanje z njimi zahtevno. Navadno so ti odpadki radioaktivni tudi
več kot 10.000 let. Hladimo jih in obdamo z debelo plastjo goste snovi (voda, kovina, beton), ki
zadrži močno sevanje ter onemogoči mešanje
radioaktivnih odpadkov in snovi iz okolja. Med
VRAO spadajo predvsem odpadki, ki nastanejo
pri recikliranju IG v novo jedrsko gorivo, in nekateri odpadki iz razgradnje jedrske elektrarne, pa
tudi IG, če ga ne predelamo, temveč ga trajno
odložimo. VRAO med drugim nastajajo tudi ob
dolgotrajnem obsevanju določenih snovi v sredici jedrskega reaktorja.

NSRAO
so na primer: predmeti, orodja in oblačila,
onesnaženi z radioaktivnimi snovmi,
odslužene naprave, ki vsebujejo zaprte vire
sevanja, filtri za čiščenje reaktorskega hladila,
izrabljeni ionski izmenjevalniki, ionizacijski
javljalniki požara idr.

NSRAO
NIZKO- IN
SREDNJERADIOAKTIVNI
ODPADKI

IG
IZRABLJENO
GORIVO

RADIOAKTIVNI
ODPADKI

VRAO
VISOKORADIOAKTIVNI
ODPADKI
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Načini ravnanja
z radioaktivnimi
odpadki
Radioaktivne odpadke lahko 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, pakiranje odpadkov v sode in odlagalne
zabojnike ter način zapiranja odlagališča izolirajo
radioaktivne snovi od okolja in ljudi po principu
pregradnega varnostnega sistema (skica, str. 12).
Po zaprtju odlagališča se izvaja dolgoročni nadzor.

POT NIZKO- IN SREDNJERADIOAKTIVNIH
ODPADKOV OD NASTANKA
DO KONČNE ODLOŽITVE
Obdelavo, pripravo in skladiščenje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v NEK,
med obratovanjem elektrarne izvajajo pri njih.
Prevzem, prevoz, obdelavo, pripravo in skladiščenje institucionalnih radioaktivnih odpadkov pa po
pooblastilu kot obvezno gospodarsko službo
opravlja ARAO. Tudi načrtovanje in gradnja odlagališča, njegovo obratovanje ter odlaganje nizkoin srednjeradioaktivnih odpadkov so del javne
službe ARAO.

NUKLEARNA
ELEKTRARNA
KRŠKO

RAZISKAVE
MEDICINA
INDUSTRIJA

POT VISOKORADIOAKTIVNIH
ODPADKOV IN IZRABLJENEGA
GORIVA OD NASTANKA
DO KONČNE ODLOŽITVE
IG iz NEK se najprej skladišči v bazenu za izrabljeno gorivo, ki je skupaj z aktivnimi sistemi za
hlajenje bazena nameščen v zgradbi za izrabljeno gorivo, nato je zanj predvideno pasivno suho
skladiščenje na območju elektrarne.
NEK je z gradnjo suhega skladišča začel v začetku leta 2021. Obratovanje je predvideno od 2023
do 2103.
Trajanje skladiščenja je določeno ob upoštevanju hlajenja IG in optimalnega polnjenja vsebnikov za odlaganje v dveh scenarijih:
1) trajanje skladiščenja 60 let po zaprtju NEK do
leta 2103 (optimalna rešitev);
2) trajanje skladiščenja 32 let po zaprtju NEK do
leta 2075 (alternativna rešitev).

NSRAO
VRAO
IN
IG

OBDELAVA
IN PRIPRAVA
VAROVANJE
CSRAO

OBDELAVA
IN PRIPRAVA

NADZOR
RADIOAKTIVNOSTI
NADZOR
SKLADIŠČENIH
ENOT
DOSTOPNOST

VAROVANJE
NEK

NADZOR
RADIOAKTIVNOSTI
NADZOR
SKLADIŠČENIH
ENOT
DOSTOPNOST

MOKRO
SKLADIŠČENJE
IG IZ NEK

ODLAGALIŠČE
NSRAO

SUHO
SKLADIŠČENJE
IG

Suho skladišče IG v NEK se bo uporabljalo za
skladiščenje vseh VRAO in IG, nastalih v NEK do
vzpostavitve globokega geološkega odlagališča.

KONCEPT
GLOBOKEGA
ODLAGANJA
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Razlikovanje
med skladiščem
in odlagališčem
V procesu ravnanja z radioaktivnimi odpadki se
uporabljata izraza skladiščenje in odlaganje.
Skladiščenje je začasno, odlaganje pa trajno.
RAO so v skladišču pod stalnim aktivnim nadzorom določen čas, nato jih iz skladišča odstranimo in skladišče zapremo ter razgradimo. Med
skladiščenjem lahko RAO predelamo in razstavimo na radioaktivni del in neradioaktivni del. Radioaktivni del ponovno zapakiramo in skladiščimo, neradioaktivni del pa z dovoljenjem države
iznesemo kot komunalni odpadek. Tako lahko
zmanjšamo potrebno prostornino skladiščenja
RAO.
RAO odlagamo za stalno, brez namena, da bi jih
od tam premestili. Pri odlagališču je predviden
nadzor, ki traja nekaj desetletij po zaprtju, nato
pa aktivni nadzor ni več načrtovan.

Skladišče se od odlagališča razlikuje tudi v drugačnih zahtevah glede raziskav, lokacije objekta, postopka prevzema, priprave odpadkov,
presoje vplivov na okolje in varnostnih analizah – gre za fizično različne objekte. Skladišče RAO je aktivno ves čas obstoja, vsebniki za
odpadke so pod stalnim, aktivnim nadzorom,
možni so dodatni posegi za izboljšanje varnosti
ali zmanjšanje prostornine, ki jo odpadki zasedajo v skladišču. Pri odlaganju je predvidena
ustrezna izolacija RAO od okolja zunaj odlagališča. Ko se načrtovana zmogljivost odlagališča
zapolni, se preostali prostor zapolni s polnili,
ki zagotavljajo dodatno izolacijo (malta, beton,
betonit, pesek ...). Na (pri)površinskih odlagališčih odlagališče zapremo z armiranobetonsko
ploščo, čeznjo pa namestimo izolacijske plasti
(geomembrana, gramoz, glina itd.), ki se zaključijo s plastjo zemlje in nizke vegetacije. Pri podzemnih in pripovršinskih odlagališčih ustrezno
zapolnimo dostopne jaške in predore.

CENTRALNO SKLADIŠČE RAO, Brinje (Dol pri Ljubljani)

NAČRTOVANO ODLAGALIŠČE NSRAO, Vrbina (Krško)
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Odlagališče nizkoin srednjeradioaktivnih
odpadkov Vrbina, Krško

PREREZ SILOSA
MED OBRATOVANJEM

ZAKAJ POTREBUJEMO
ODLAGALIŠČE NSRAO
Kot drugje po svetu 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.

hala nad silosom,
ki ščiti pred vremenskimi vplivi
v času obratovanja

globina
do vrhnje
plasti:
15 metrov

premer notranjosti
silosa, v katerega bodo
odloženi odpadki,
bo 27,3 metra

PREREZ SILOSA
PO ZAPRTJU
debelina
krožne stene:
1,5 + 1 meter

globina do
spodnje plasti
zabojnikov:
49 metrov

prod, v katerem
je podtalnica

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

Geološko okolje (melj),
ki zagotavlja varnost
odlagališča, bo dolgoročno
opravljalo varnostne
funkcije. Radioaktivnost
odpadkov se bo tako
zmanjšala, da bo primerljiva
z naravnim okoljem, zato
nadaljnja zaščita okolja
ne bo več potrebna.

geološko
okolje (melj)

glina

pregrada
silos

pregrada
kovinski sod

pregrada
betonski zabojnik
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KJE BOMO GRADILI
ODLAGALIŠČE
Odlagališče NSRAO bo zgrajeno v Vrbini, v občini
Krško, vzhodno od NEK. Ograjeno območje odlagališča bo zavzelo okoli 6 hektarjev površine.
Nadzemni objekti odlagališča oziroma vrhnji del
silosa bo zgrajen na protipoplavnem nasipu.

NAČRTOVANJE
ODLAGALIŠČA PO FAZAH

priprava
lokacije

terenske
raziskave

priprava
projektne
dokumentacije

investicijska
dokumentacija

varnost
odlagališča

presoja
vplivov
na okolje

projekt
odlagališča
NSRAO in
gradbeno
dovoljenje

gradnja
odlagališča

1

2

3

4

5

6

7

8

monitoring

OBSEG GRADNJE
ODLAGALIŠČA

OBDOBJA
ODLAGALIŠČA

Odlagališče NSRAO bo
obsegalo upravno-servisni
objekt, tehnološki objekt,
silos, halo nad silosom,
cestno in komunalno
infrastrukturo in zunanje
površine.

obdobje opustitve
dejavnosti in po njej

gradnja

obratovanje

zaprtje

razgradnja

dolgoročni

nadzor
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Ravnanje z institucionalnimi
radioaktivnimi odpadki oziroma
odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih
objektov za proizvodnjo energije
Javna služba na področju ravnanja z institucionalnimi RAO obsega zagotavljanje storitev povzročiteljem in imetnikom tistih RAO, ki niso nastali
pri proizvodnji energije. S tem se uresničuje nacionalni strateški cilj omogočati izvajanje sevalnih dejavnosti v industriji, medicini in raziskavah
ter zagotoviti sevalno varnost tudi po končani
uporabi virov sevanja.
Javna služba na področju ravnanja z institucionalnimi RAO, poleg zbiranja, obdelave in priprave
ter skladiščenja RAO, obsega tudi upravljanje in
obratovanje Centralnega skladišča radioaktivnih
odpadkov v Brinju (CSRAO). Zasedenost skladiščnega prostora v CSRAO znaša približno 80 %.
Pri taki zasedenosti je treba stalno izvajati ukrepe

zmanjševanja prostornine RAO, ki jo odpadki zavzemajo v skladišču. To opravljamo z obdelavami
in optimizacijami skladiščenih RAO. Učinek obdelav je pozitiven, saj imajo po obdelavi RAO boljše
lastnosti in tako omogočajo varnejše skladiščenje,
hkrati pa navadno zavzemajo tudi manjšo prostornino v skladišču. Tako kljub novim sprejemom
odpadkov v skladiščenje količina skladiščenih RAO
narašča počasneje, kot bi se povečevala, če obdelav ne bi bilo. Za RAO, katerih specifična aktivnost v času skladiščenja v CSRAO ne bo upadla
pod raven opustitve ali ne bodo predani v recikliranje oziroma ponovno uporabo, se načrtuje, da
bodo odloženi v odlagališče NSRAO v Vrbini pri
Krškem, skupaj z NSRAO iz NEK.

ZBIRANJE,
prevzem
in prevoz
RAO

DEJAVNOSTI
ARAO
NA PODROČJU
RAO

OBDELAVA
IN PRIPRAVA
novo prevzetih
in že skladiščenih
RAO

SKLADIŠČENJE,
nadziranje stanja
vsebine in embalaže
ter vodenje podatkov
o skladiščenem
inventarju
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Radioaktivni odpadki nastajajo le v jedrskih elektrarnah. / Ne.
Res je, da v Sloveniji približno 90 % radioaktivnih odpadkov nastane pri
proizvodnji električne energije, približno 10 % pa pri uporabi radioaktivnih snovi v medicini, industriji in raziskavah. V obeh primerih so to odpadki iz koristnih dejavnosti, brez katerih si težko predstavljamo udobje
sodobnega življenja.

Dolgoročni nadzor
nad odlagališči
jalovine
Odlagališče rudarske jalovine Jazbec se nahaja
na lokaciji nekdanjega rudnika urana Žirovski vrh
v Poljanski dolini, približno 3 km jugovzhodno od
Gorenje vasi.
Dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtega odlagališča rudarske jalovine Jazbec obsega naloge
fizičnega nadzora, nadzora stabilnosti terena in
nadzora izpustov v okolje. Poleg tega skrbimo
tudi za redno vzdrževanje prekrivke in objektov
na območju odlagališča ter upravljanje objekta
državne infrastrukture.

Na območju merimo:
koncentracijo radona v zraku;
radonski tok skozi prekrivko;
izpuste po vodni prenosni poti;
koncentracijo radionuklidov v podtalnici oziroma vodi pod odloženim materialom v odlagališču ter
• vzorce vod v bližnji okolici odlagališča, ki niso
pod neposrednim vplivom odlagališča.
•
•
•
•

Izvajamo tudi:
• hidrološki monitoring;
• fizikalno-kemijski monitoring površinskih in
podzemnih vod na in v okolici odlagališča;
• geodetski monitoring in monitoring stabilnosti odlagališča.

Radioaktivnih odpadkov je ogromno in še kopičimo jih. / Ne.
Količine radioaktivnih odpadkov so v primerjavi z drugimi vrstami odpadkov majhne in obvladljive. V Sloveniji nastane le 25 g radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega goriva na prebivalca letno, kar je 0,04 % vseh
nevarnih odpadkov. Zaradi radioaktivnega razpada postajajo radioaktivni odpadki sčasoma vedno manj radioaktivni.
Vsi radioaktivni odpadki so veliko bolj nevarni od drugih odpadkov,
mi pa ne vemo, kaj z njimi narediti. / Ne.
Vsi radioaktivni odpadki niso enako nevarni in mnogi odpadki iz drugih
dejavnosti so lahko nevarnejši od radioaktivnih odpadkov. Varne rešitve za ravnanje z različnimi vrstami radioaktivnih odpadkov in izrabljenim
gorivom so znane. Tudi nadzor nad ravnanjem z radioaktivnimi odpadki
je zelo natančen in strog.
V odlagališču v Vrbini bodo 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.
Območje odlagališča bo 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 nadzor ne bo več potreben tako z vidika varstva pred
sevanjem kot tudi ekonomsko. V tem obdobju bo območje odlagališča
nadzorovano, potem pa bo predano v neomejeno rabo.

ODLAGALIŠČE JEDRSKIH
ODPADKOV
ODLAGALIŠČE POD ZEMLJO
ODPADKI IZ ODLAGALIŠČA
BODO MIGRIRALI V OKOLICO IN
PITNO VODO

ODLAGALIŠČE NIZKO- IN
SREDNJERADIOAKTIVNIH ODPADKOV
ODLAGALIŠČE PRIPOVRŠINSKEGA TIPA
ODLAGALIŠČE JE ZAPRTO, ODPADKI SO
V TRDNEM STANJU, ZAVAROVANI V VEČ
NEPREBOJNIH ZAŠČITNIH PLASTEH
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