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POVZETEK 
 
Simuliranje fizikalnih procesov na podlagi matematičnih modelov pokriva vedno več 
področij. S pomočjo računalniškega programa Hydrus-2D, ki matematične enačbe 
rešuje z numeričnimi operacijami, smo ugotavljali dinamiko radionuklidov v zasičeni 
coni, primer pa prenesli na odlagališče radioaktivnih odpadkov, ki se bo v prihodnosti 
izgradilo. Potrebo po modeliranju tovrstnih procesov potrjuje praksa mnogih držav z 
jedrskim programom, pri čemer je modeliranje ena od ključnih sestavin varnostne 
analize za postavitev takega objekta. Z matematičnim modelom smo ugotavljali 
učinkovitost polnila kot del večkratnih pregrad za primer peska, betona in bentonita v 
odlagališču za radioaktivne odpadke. Rezultati kažejo, da se je bentonit izkazal kot 
najprimernejše polnilo napram betonu in pesku. Njegova učinkovitost je bila v primeru 
Ni-59 94-krat večja od betona in 333-krat večja od peska, v primeru H-3 je bila 2 krat 
večja od betona in peska in v primeru I-129 je bila učinkovitost pri vseh približno enaka. 
 
Ključne besede: simulacija, numerično reševanje, odlagališče radioaktivnih odpadkov, 
polnilo, radionuklid 
 
SUMMARY 
 
Simulation of physical processes on the base of mathematical models covers many 
fields. With the use of computer code Hydrus-2D, which numerically solves 
mathematical equations, we where investigating the dynamics of radionuclids in the 
saturated zone in the case of future construction of disposal facility for low and 
intermediate radioactive waste. The need for such use of modelling is approved by 
many countries with nuclear program, moreover it is crucial part of performance 
assesment when placing such nuclear facility. With the use of mathematical model we 
were investigating the performance of backfill such as bentonite, concrete and sand as 
part of multibarrier system in disposal facility. Bentonite showed the best results as 
backfill compound to concrete and sand. Its performance was in case of Ni-59 94 times 
greater than at concrete and 333 times greater than at sand, in case of H-3 showed 
twice better performance than concrete and sand, and in case of I-129 the performance 
was more or less equal for all of them. 
 
Keywords: simulation, numerical solving, radioactive waste disposal facility, backfill, 
radionuclide 
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1. UVOD 
 
Slovenija se s problemom trajne rešitve radioaktivnih odpadkov sooča od samega 
začetka njihovega nastajanja in je v okviru držav z jedrskim programom v civilne 
namene ena redkih, ki dolgoročnega programa ravnanja z njimi še nima do konca 
izpeljanega. Korak bližje k dokončni rešitvi je Slovenija storila leta 2006, ko je Državni 
zbor Republike Slovenije sprejel »Resolucijo o Nacionalnem programu ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom za obdobje 2006-2015«. Kot 
samostojen podprogram Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja ga je vlada 
predložila v obravnavo državnemu zboru v letu 2005.1 Pripravo strokovnih podlag za 
izdelavo nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki (RAO) in 
izrabljenim jedrskim gorivom (IJG) so dodelili javnemu gospodarskemu zavodu Agenciji 
za radioaktivne odpadke. 
Radioaktivni odpadki v Sloveniji nastajajo zaradi uporabe radioaktivnih snovi v raznih 
javnih gospodarskih in negospodarskih sektorjih, ki so namenjeni pridobivanju 
električne energije, v industriji, medicini, na področju raziskav ter v privatnem sektorju 
za potrebe malih uporabnikov.  
Pri radioaktivnih snoveh oziroma odpadkih ločimo nekaj lastnosti, zaradi katerih jih 
uvrščamo v kategorije. Poleg kratkoživosti in dolgoživosti jeder se radioaktivni odpadki 
ločujejo med seboj tudi po vrsti in jakosti sevanja. Z izjemo odpadkov, ki predstavljajo 
izrabljeno jedrsko gorivo (IJG) pri recimo pridobivanju električne energije in so zaradi 
lastnosti aktivnosti visoko radioaktivni in zanje veljajo posebni predpisi, so ostali 
odpadki ovrednoteni kot nizko in srednje radioaktivni in zanje veljajo milejši zakoni 
oziroma predpisi. Zelo pomembna razlika med njimi pa je nedvomno njihova količina. V 
slednjo skupino spadajo vsi ostali in teh je v količinskem razmerju mnogo več. Do 
konca leta 2006 je bilo v Sloveniji začasno uskladiščenih skupno 2258 m3 nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov.2 Po izteku življenjske dobe Nuklearne elektrarne Krško 
bo zaradi razgradnje le-te in raziskovalnega reaktorja TRIGA nastalo okrog 13300 m3 
odpadkov.3 
Možnih scenarijev dolgoročnega ravnanja je več, z razliko od odložitve in izvoza 
odpadkov, bi se s problemom odpadkov ukvarjali v prihodnosti. Razlogov, da je 
odločitev za slednje scenarije slaba, je precej več kot takih, ki govorijo v njihov prid. 
Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), ki je pooblaščen javni zavod za opravljanje 
javne gospodarske službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki v Sloveniji, se je na 
podlagi raziskav, primerjalnih analiz, trendov, ki zadevajo nastajanje radioaktivnih 
odpadkov, upoštevanju pravnih podlag, odločila, da za trajno rešitev radioaktivnih 
odpadkov izbere odložitev v odlagališče. Taka rešitev je v svetovnem pogledu tudi 
najpogostejša praksa. Ne glede na prakso je najpomembnejše pri vsem tem skrb za 
zdravje javnega prebivalstva in ljudi, ki prihajajo v stik s takim okoljem ter splošno 
varnost. Najnovejšo slovensko zakonodajo, ki pravno ureja to področje, smo dobili leta 
2004, zajeta pa je v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Kot 
članica Evropske unije in podpisnica „Pogodbe o ustanovitvi skupnosti za evropsko 
jedrsko energijo“4 je Slovenija sedaj tudi zavezana, da se za tovrstne odpadke 
upoštevajo in izvajajo vsi jedrski varnostni ukrepi, ki jih določa zakonodaja4 Evropske 
zveze.  
Umestitev odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke in upravljanje z njimi je 
strokovno in tehnično zahtevno opravilo, iz vidika sodelovanja z javnostjo pa kočljivo in 
zelo pomembno vprašanje. Prav pridobitev soglasja prizadete javnosti predstavlja 
najtežjo fazo v celotnem procesu, za kar se ji mora posvetiti največ pozornosti. Ker je 
teritorij Slovenije razmeroma majhen, po drugi strani pa zelo razpršeno poseljen, je 
stroka prisiljena vzeti v obzir tudi manj primerne, alternativne, potencialne lokacije 
trajnega odlagališča radioaktivnih odpadkov. V takih primerih je še toliko bolj 
pomembno, da se tehnični del postavitve opravi tehtno in dovršeno. 
Izbor lokacije mora izpolnjevati torej varnostne kriterije iz tehničnega vidika ter soglasje 
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javnosti oziroma lokalne skupnosti, kjer naj bi odlagališče ležalo. 
S stališča zakonodaje umeščanje odlagališča radioaktivnih odpadkov ureja več 
zakonov:  Zakon o varstvu okolja5 in Zakon o urejanju prostora6 v povezavi z Zakonom 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti7. Slednji za gradnjo jedrskega 
objekta predpisuje izdelavo treh elaboratov. Načrtovanje prostorske razmestitve 
jedrskih objektov ter pogojev za njihovo umestitev na prostorsko in funkcionalno 
zaokroženem območju se izvede z državnim prostorskim načrtom, izbira območja za 
umestitev jedrskega objekta pa se izvede na podlagi Posebne varnostne analize 
(PVA), na podlagi katere se ovrednotijo vsi dejavniki na območju za umestitev 
jedrskega objekta, ki lahko vplivajo na jedrsko varnost objekta med njegovo življenjsko 
dobo, in sevalni vpliv zaradi obratovanja objekta na prebivalstvo in okolje. Drugi 
dokument je okoljevarstveno soglasje in zanj je potrebno predložiti Poročilo o vplivih na 
okolje (PVO). Tretji dokument predstavlja gradbeno dovoljenje in zanj je potrebno 
pridobiti soglasje Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV). Dokument 
za presojo varnosti gradnje, obratovanja oziroma zaprtja objekta je Varnostno poročilo.  
PVA vsebuje raziskave terena, ocene negotovosti in številne modele, s katerimi  je 
umestitev objekta ustrezno ocenjena. Eden izmed teh je matematični model in 
preračuni z analizo vloge inžinirskih pregrad pri izolaciji odpadkov, ki je v manjšem 
obsegu tudi predmet diplomske naloge. Nasplošno se z matematičnim modelom da 
najlažje poenostaviti določene fizikalne procese v okolju. Modeliranje, ki služi za razne 
kasnejše analize, daje nujne podatke za financiranje takega objekta, iz varnostnega 
vidika pa varnostne zahteve pri postavitvi le-tega. Še več, optimalni in pravilno 
postavljeni modeli znatno skrajšujejo čas pridobivanja relevantnih podatkov, s 
spremembami pogojev pa dajejo relativno hitre napovedovalne rezultate. 
Do nedavnega v Sloveniji modeliranje prenosa radionuklidov v podzemni vodi ni bilo 
izvajano. Pionirsko delo je bilo narejeno za Posebno varnostno analizo8, iz katere smo 
pomembne podatke tudi črpali. 
 
1.1 Cilji in namen 
 
S pomočjo programskega paketa HYDRUS-2D9 bomo ustvarili matematični model 
poenostavljenega odlagališča z njegovim okoliškim prostorom. Na podlagi 
spremenljivosti heterogenih vrst barier odlagališča, bomo ugotavljali in primerjali, 
kolikšen je prenos radioaktivnih delcev iz notranjosti odlagališča v njegovo okolico 
zaradi pretoka vode skozi odlagališče zasičeno z vodo. Poskušali bomo ugotoviti, 
kolikšen vpliv ima na zakasnjenost uhajanja in velikostni red specifičnih aktivnosti 
radionuklidov v primeru peska, betona in bentonita kot polnila med odlagalnimi 
zabojniki in na podlagi tega ugotovili razmerje učinkovitosti pregrad. Naša hipoteza je, 
da je specifična aktivnost radioaktivnih delcev v okolici odlagališča kot večpregradnega 
sistema, pri uporabi treh različnih materialov kot polnilo, v primeru uporabe peska 
najvišja, pri uporabi betona nekoliko nižja in pri bentonitu najnižja. 
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2. TEORETIČNE OSNOVE 

2.1 Opis radioaktivnih odpadkov 
 
Radioaktivni odpadki so snovi, katerih uporaba ni več možna ali smiselna, vsebujejo 
radioaktivne izotope, ki povzročajo ionizirajoče sevanje ob jedrskem razpadu, oziroma 
njihova sevalna sposobnost, tako imenovana specifična aktivnost, to je aktivnost na 
gram snovi za trdne odpadke oziroma aktivnost na enoto prostornine pa presega 
zakonsko določeno mejo. 
Radioaktivni odpadki lahko nastanejo v različnih agregatnih stanjih: plinastem, tekočem 
ali trdnem. Po aktivnosti jih delimo na nizko, srednje ali visoko radioaktivne, glede na 
razpadni čas radioaktivnih izotopov, ki jih vsebujejo, pa na kratkožive in dolgožive. 
Radioaktivni odpadki sčasoma postanejo nenevarni, saj njihova radioaktivnost in s tem 
škodljivost s časom upada. Radioaktivnost večine nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov upade na raven naravnega ozadja po približno 300 letih.3 

Po najbolj splošno uveljavljeni klasifikaciji ali razvrstitvi glede na stopnjo njihove 
specifične aktivnosti radioaktivne odpadke delimo v tri skupine: na nizko, srednje in 
visoko radioaktivne odpadke. Za te skupine je zelo razširjena uporaba okrajšav NRAO, 
SRAO in VRAO, za nizko in srednje radioaktivne odpadke skupaj pa tudi NSRAO. 
 
2.2 Nizko in srednje radioaktivni odpadki 
 
V zakonodaji so NSRAO, za katere pri ravnanju z njimi ni treba upoštevati njihove 
toplotne moči, razvrščeni v dve skupini: kratkožive NSRAO, pri katerih je specifična 
aktivnost v radioaktivnih odpadkih z vsebovanimi sevalci alfa z razpolovnim časom, 
daljšim kot 30 let, enaka ali nižja od 4000 Bq/g v posameznem paketu, vendar v 
povprečju ne več kot 400 Bq/g v celotni količini NSRAO in dolgožive NSRAO, pri 
katerih specifična aktivnost sevalcev alfa presega omejitve za kratkožive NSRAO.10, 11 

Večinoma so to različni predmeti in snovi, ki so se kontaminirali (radiološko onesnažili) 
zaradi uporabe radioaktivnih izotopov, pridobivanja energije, pri raziskavah ali 
podobnih dejavnostih. Pri delu z njimi ali med njihovim prevozom ni potrebno posebej 
skrbeti za zaščito pred sevanjem. Ljudem so nevarni le v primeru, če bi bili brez 
kakršnekoli zaščite izpostavljeni dalj časa ali jih prejeli skozi prehrambeno verigo v telo. 
Srednje radioaktivni odpadki imajo specifično aktivnost več kot 4000 Bq/g. Večina teh 
odpadkov nastane med obratovanjem jedrske elektrarne, mednje spadajo tudi 
opuščeni viri sevanja radiografskih in radioterapevtskih naprav. Pri ravnanju z njimi ali 
med prevozom je potrebno poskrbeti, da so obdani s posebno zaščito, sicer lahko 
škodljivo vplivajo na zdravje ljudi, če se zadržujemo ob njih le kratek čas.10, 11 

V preglednici 1. podajamo nekaj radioaktivnih naravnih in umetnih snovi ter njihovo 
približno aktivnost za okvirno primerjavo z aktivnostjo nizko in srednje radioaktivnih 
odpakov.  
 
2.3 Dolgoživost in kratkoživost radioaktivnih odpadkov 
 
Pri nizko in srednje radioaktivnih odpadkih je poleg aktivnosti pomembna tudi 
življenjska doba radionuklidov, saj le-ta določa, koliko časa bodo radioaktivni, s tem pa 
določa ravnanje z njimi in pogoje za trajno shranjevanje. Glede na razpolovni čas 
vsebovanih radionuklidov, nizko in srednje radioaktivne odpadke razdelimo na 
kratkožive in dolgožive NSRAO. Ker se po preteku vsake razpolovne dobe aktivnost 
radionuklida zmanjša za polovico, običajno že po preteku 10 razpolovnih dob najbolj 
dolgoživega vsebovanega izotopa aktivnost odpadkov upade pod spodnjo mejo za 
radioaktivne odpadke. Za kratkožive NSRAO to pomeni, da po približno 300–500 letih 
postanejo nenevarni. Dolgoživi NSRAO pa vsebujejo izotope z bistveno daljšimi 
razpolovnimi dobami od 30 let, zato njihova aktivnost upada bistveno počasneje (več 
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10.000 let ali več). Zaradi tega narekujejo ostrejše kriterije za izvedbo odlagališča in 
uporabo bolj zahtevnih tehnoloških rešitev za njihovo obdelavo in pripravo za 
odložitev.3 

 
Preglednica 1. Radioaktivnost nekaterih naravnih in umetnih snovi. Vrednost 
podana v aktivnosti je okvirna.12, 13 

 
naravne in umetne snovi aktivnost (vrednosti so okvirne) 
1 l deževnice 0,5 Bq
1 l mineralne vode 5 Bq
1 l morske vode 13 Bq
1 l mleka 80 Bq
1 kg krompirja 150 Bq
1 kg artičoke 300 Bq
1 kg betona 500 Bq
1 kg opeke 800 Bq
1kg kave 1000 Bq
1 kg granita 1000 – 8000 Bq
1 kg premogovega pepela 2000 Bq
1 kg superfosfatnega gnojila 5000 Bq
1 odrasel človek (100Bq/kg) 7000 Bq
1 hišni detektor za dim 30000 Bq
1 kg NSRAO 1 milijon Bq
1 kg urana 25 milijonov Bq
radioizotop za medicinsko 
diagnosticiranje 

70 milijonov Bq

1 kg 50 let star vitrificiran VRAO 10000000 milijonov Bq
vir radioizotopov za medicinsko terapijo  100000000 milijonov Bq

 
2.4 Ravnanje z NSRAO 
 
Cilj ravnanja z radioaktivnimi odpadki je skrb, da se zaščiti zdravje ljudi in okolje zdaj in 
v prihodnosti, s tem da se ne nalaga breme na prihodnje generacije. »Za zagotovitev 
doseganja ciljev je pri ravnanju potrebno imeti učinkovit in sistematični pristop znotraj 
zakonskih osnov vsake države, katere jasno opredeljujejo vloge in odgovornosti 
službe«. 1, 14 Služba, ki v Sloveniji skrbi za radioaktivne odpadke je javno gospodarski 
zavod ARAO. Delovati je začela leta 1991 z nalogo, da zagotovi pogoje za trajno in 
varno odlaganje radioaktivnih odpadkov. 
Ravnanje z radioaktivnimi odpadki vključuje vse administrativne, delovne in z varnostjo 
povezane aktivnosti, ki so vpletene v pripravo, obdelavo, kondicioniranje, evidentiranje 
(karakterizacijo), shranjevanje in odlaganje vseh kategorij odpadkov, vključujoč prevoz. 
Vmesne faze pripomorejo k zmanjševanju odpadkov, kar je s finančnega vidika 
izrednega pomena. Predobdelava, ki je prvi korak ravnanja po tem, ko ti nastanejo, 
vključuje zbiranje, ločevanje (na neradioaktivne in radioaktivne), kemično obdelavo, 
dekontaminacijo in mogoče začasno skladiščenje ali odležavanje. Obdelava odpadkov 
vključuje opravila, s katerimi hočemo izboljšati varnost ali gospodarjenje, s tem da 
spreminjamo njihove lastnosti. V osnovi so obdelovalni koncepti zmanjševanje količine 
odpadkov, odstranjevanje radionuklidov ter sprememba sestavin. Primeri postopkov 
so: sežig gorljivih odpadkov, zgoščevanje suhih trdnih odpadkov (zmanjševanje 
prostornin), izparevanje, filtracija ali ionska izmenjava tekočinskih odpadkov 
(odstranjevanje radionuklidov), usedanje in flokulacija kemičnih sestavin (sprememba 
sestave). Procesi se lahko izvajajo v kombinaciji, kar poveča učinkovitost 
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dekontaminacije tekočinskih odpadkov, po drugi strani pa vodi to do novih sekundarnih 
radioaktivnih odpadkov (kontaminirani filtri, izrabljena smola). Kondicioniranje 
odpadkov vsebuje opravila, ki pretvorijo le-te v primerno obliko za rokovanje, prevoz, 
skladiščenje ali odložitev. Te so lahko: imobilizacija, spravljanje v kontejnerje in 
drugačne oblike embalaže. Splošne imobilizacijske metode vključujejo strjevanje 
tekočinskih NSRAO v recimo beton ali bitumen ter vitrifikacijo v stekleni matriks. 
Imobilizirani odpadki so nato lahko položeni v običajne 200 l jeklene sode ali v sode 
večjih dimenzij, površnike. Odložitev je zadnji korak pri ravnanju z radioaktivnimi 
odpadki. V glavnem obsega postavitev radioaktivnih odpadkov v odlagalne objekte, ki 
zagotavljajo določeno stopnjo varnosti, brez zanašanja na dolgoročno vzdrževanje. 
Varnost je primarno dosežena z izolacijo primerno kondicioniranih odpadkov stran od 
biosfere, zadrževanje pa s postavitvijo pregrad okoli kondicioniranih radioaktivnih 
odpadkov, da se omeji izločanje radionuklidov v okolje. Pregrade so lahko naravnega 
ali umetnega tipa in izolacijski sistem lahko sestoji iz več kot ene pregrade. Sistem 
mnogoterih pregrad zagotavlja višjo stopnjo izolacije in s tem se izluževanje 
radionuklidov pojavlja pri sprejemljivo nizkih stopnjah. Pregrade lahko nudijo absolutno 
zadržanje za nek določen čas, kot recimo kovinske stene kontejnerja, ali upočasnjujejo 
izločanje radioaktivnega materiala v okolje, kot denimo polnila ali kamnine z visoko 
sorpcijsko zmožnostjo. Sistem pregrad je izbran na podlagi izbrane možnosti 
odlagališča ter sestave radioaktivnih odpadkov. 
Zadnja faza, trajna rešitev problema odpadka, je najpomembnejša faza v celotnem 
ciklu, in kot taka zahteva strateško načrtovanje, ker posredno vpliva tudi na ostale. 
Trajna rešitev odpadkov kot odložitev je zaenkrat v Sloveniji edina smotrna rešitev, ker 
vemo, da bodo odpadki nastajali, vse dokler bo obratovala elektrarna, ter v manjši meri 
pri malih uporabnikih radioaktivnih virov. Tukaj bomo samo omenili ostale možnosti 
usode radioaktivnih odpadkov. Skladiščenje, kot začasna hramba odpadkov, je 
mogoče, dokler se kapacitete skladišča ne zapolnijo, nadaljnje obratovanje elektrarne 
pa je ob taki situaciji nemogoče. Podobno velja za centralno skladišče radioaktivnih 
odpadkov, ki sprejema odpadke majhnih povzročiteljev, iz medicine, raziskovalnih 
institucij in industrije. Ti bi bili prisiljeni skladiščiti odpadke v lastnih skladiščih, pri 
čemer se odpira vprašanje nadzora in zagotavljanja varnosti. O trajni rešitvi 
problematike NSRAO v primeru podaljšanega skladiščenja je smotrno govoriti, če 
zagotovimo skladiščenje celotne življenjske dobe NSRAO, kar pomeni najmanj 300 let. 
Možnost izvoza radioaktivnih odpadkov je zanemarljiva, saj na svetu do nedavnega skoraj 
ni bilo države, ki bi le-te sprejemala, ob tem pa se poraja vprašanje o finančni upravičenosti 
in zelo dobro sprejetem načelu, da država, ki je proizvajalka radioaktivnih odpadkov, mora 
zanje tudi poskrbeti. Pred desetimi leti so to načelo zamajali določeni razlogi držav, kot na 
primer količine radioaktivnih odpadkov, ki ne ustrezajo standardom državnih odlagališč, 
zanje nimajo ugodnih naravnih pogojev ali bi raje sodelovali v deljenih pristopih zaradi 
njihovih ekonomskih prednostih. Pojavila se je ideja o mednarodnem odlagališčnem 
konceptu, ki bi predstavljal skupno odlagališče v državi gostiteljici za več držav partnerk. 
Problem pri tovrstni rešitvi je zopet v lokaciji takega odlagališča, obenem so pri takem 
reševanju prisotna tudi politična nasprotja, kar kaže na politično občutljivo vprašanje. 
»Odložitev odpadkov v za to primerna odlagališča je v svetu najbolj uveljavljen način 
trajnega reševanja te problematike in dosedanje izkušnje kažejo, da je tak način tudi 
varen«.3 Varnost odlagališč mora biti zagotovljena med celotno življenjsko dobo odlagališča. 
V ta namen se izdeluje Posebna varnostna analiza, ki na podlagi varnostnih standardov, 
pokaže ustreznost ali neustreznost objekta oziroma katere namen je »preveriti projektne 
zasnove jedrskega objekta glede jedrske varnosti in ugotoviti, ali je jedrski objekt načrtovan 
tako, da so zagotovljene zahteve v zvezi z mejnimi dozami za izpostavljenost ionizirajočim 
sevanjem in v zvezi z omejitvami za izpuste odpadnih radioaktivnih snovi v okolje v vsakem 
obratovalnem stanju jedrskega objekta« 7.  
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2.5 Podatki o NSRAO v Sloveniji 
 
V primerjavi z drugimi jedrskimi državami ima Slovenija majhen jedrski program in 
temu sorazmerno tudi majhne količine radioaktivnih odpadkov. Nuklearna elektrarna v 
Krškem kot glavni proizvajalec radioaktivnih odpadkov je do konca leta 2006 proizvedla 
2258 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, prispevek ostalih proizvajalcev je 
relativno majhen, po zbranih podatkih je manjši od 100 m3.2 
 
2.5.1 Operativni, drugi odpadki in odpadki iz razgradnje NEK 
 
2.5.1.1 Operativni odpadki 
 
Med obratovanjem NEK nastajajo različni nizko in srednje radioaktivni odpadki v 
plinastem, tekočem in trdnem stanju, ki se predelajo v sistemu za predelavo 
radioaktivnih odpadkov. V dosedanjem obratovanju NEK je do 31.12.2006 nastalo 
14.441 standardnih sodov z radioaktivnimi odpadki. Na sliki 1 je prikazana letna 
proizvodnja radioaktivnih odpadkov po vrstah, od stisljivih odpadkov, koncentrata 
izparilnika, filtrov, izrabljenih ionskih izmenjalcev in ostalih odpadkov do pepela. V 
preteklih letih je bil z metodami redukcije volumna, kot so stiskanje, 
superkompaktiranje, sušenje, sežiganje in taljenje, zmanjšan volumen nastalih 
radioaktivnih odpadkov tako, da znaša ob koncu leta 2006 2.258 m3, z gama 
aktivnostjo 1,79x1013 Bq in alfa aktivnostjo 1,93x1010 Bq . Na sliki 2 je po letih podana 
kumulativna bilanca odpadkov v skladišču nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 
NEK. S slike je razvidno občasno zmanjšanje prostornine zaradi stiskanja, 
superkompaktiranja in sežigov. Zmanjšana rast nastajanja radioaktivnih odpadkov po 
letu 1995 je posledica uvedbe novega sistema za sušenje koncentrata izparilnika in 
izrabljenih smol ionskih izmenjalnikov ter začasnega skladiščenja neobdelanih smol 
ionskih izmenjalnikov v t.i. RADLOK vsebnikih.  
Do konca obratovalne dobe v letu 2023 bo v NEK nastalo približno 3615 m3 operativnih 
odpadkov, ki jih bo potrebno odložiti.3 
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Slika 1. Letna količina uskladiščenih RAO v NEK 2 
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Slika 2. Kumulativna količina RAO v skladišču 2 
 
2.5.1.2 Drugi odpadki 
 
Ti predstavljajo vse naprave, zamenjano in odstranjeno opremo, ki je kontaminirana ali 
aktivirana in je njihova količina konzervativno ocenjena na 1000 m3, v odlagališče pa 
naj bi šla polovica te količine. Podrobnosti o sestavi so navedene v Razširjenem 
poročilu2 o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2006. 
 
2.5.1.3 Odpadki iz razgradnje NEK 
 
Podatki o radioaktivnih odpadkih, ki bodo nastali iz razgradnje NEK, so podani v 
preglednici 2. in povzeti po ocenah iz Plana razgradnje NEK, scenarij poteka 
razgradnje pa je privzet iz Programa razgradnje NEK in odlaganje NSRAO in IJG, ki ga 
je Vlada RS sprejela 2005.1 Ocenjena količina odpadkov iz razgradnje NEK je okoli 
13150 m3. Izbrana je strategija takojšnje razgradnje, sama razgradnja pa je razdeljena 
na več faz in bo potekala od 2023 do leta 2037. Razgradnja se prične s pripravo 
načrtov in vseh potrebnih dokumentov še pred koncem življenjskega obdobja (od leta 
2021 - 2023). Takoj po zaustavitvi elektrarne se prične faza po trajni ustavitvi vključno s 
pripravami, v kateri se elektrarna prične pripravljati na razstavljanje, sistemi in 
komponente se sprva hladijo, aktivnosti obsevanih komponent pa se s časom 
manjšajo. Tri leta po zaustavitvi elektrarne se prične razstavljati komponente, ki niso 
bile obsevane ter ne služijo za varnostne in hladilne sisteme elektrarne. Na koncu se 
razstavljajo reaktorska posoda ter deli reaktorja, ki imajo največjo aktivnost. Večji del 
razstavljenih komponent se odloži v odlagališče NSRAO, ki v času razgradnje obratuje, 
manjši del, kot so npr. kontrolne palice ter razrezana reaktorska posoda, ki je 
kontaminirana z dolgoživimi radionuklidi, se odloži skupaj z izrabljenim jedrskim 
gorivom. IJG se iz sredice prestavi v bazen, kjer se ohladi do te mere, da se lahko nato 
skladišči v suhem skladišču za IJG.3 
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Preglednica 2. Primarne in sekundarne mase odpadkov za scenarij takojšnje 
razgradnje 15 

 
Primarne in sekundarne mase za scenarij takojšnje razgradnje NEK 
Faza Primarne mase Sekundarne mase  
 skupna 

masa 
odlaganje uporaba navadni 

odpadki 
skupna 
masa 

odlaganje zahtevan 
volume 
za 
odlaganje 

[t] [%] [%] [%] [t] [%] [m3] 
Planiranje 
in odobritev 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Po 
obratovanju 

216,6 100,0 0,0 0,0 15,9 100,0 512,8 

Notranja 
priprava 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 100,0 14,9 

Zunanja 
priprava 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Razstavitev 7091,4 74,1 25,9 0,0 31,0 100,0 12573,5 
Po 
razstavitvi 

133433,0 0,0 100,0 0,0 16,2 100,0 25,3 

Skladišče 
za razpad 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Po 
razgradnji 

1320,0 0,0 100,0 0,0 1,3 100 5,8 

Skupaj 142061,5 3,9 96,1 0,0 67,7 100,0 13132,3 
 
2.5.2 Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju 
 
Radioaktivni odpadki malih povzročiteljev, to so radioaktivni odpadki iz medicine, 
industrije in raziskovalne dejavnosti, ki nastajajo na območju Slovenije, se shranjujejo v 
Centralnem skladišču RAO v Brinju. Ocenjeni skupni volumen odpadkov ob koncu leta 
2006 je 81 m3. Centralno skladišče RAO v Brinju se nahaja na območju Reaktorskega 
centra Inštitut »Jožef Stefan« in obratuje od leta 1986. V preglednici 3 in 4 lahko 
vidimo, kateri radioaktivni izotopi prispevajo najvišje aktivnosti. 
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Preglednica 3. Centralno skladišče RAO v Brinju. Uskladiščeni odpadki, katerih 
aktivnost je: A > 1GBq in pregled po izotopni sestavi 15 

 
Število pakirnih enot RAO 55 
Zaprti viri 45 
Sodi (pretežno 210 L) 9 
Posebni odpadki 2 
Masa [kg] 5800 
Volumen [m3] 3 
Število dolgoživih RAO 19 
Število kratkoživih RAO 36 
Število dolgoživih RAO 
Zaprti viri Sodi Posebni odpadek 
17 2 / 
Število kratkoživih RAO 
Zaprti viri Sodi Posebni odpadek 
28 7 1 
Izotop Zaprti vir* Sod Posebni 

odpadek 
Skupna 
aktivnost [GBq] 

Am-241 7   100 
Am-241/Be 4   200 
Cm-244 1   10 
Co-60 12 5 1 1500 
Cs-137 16 2  800 
Eu-152 5 2  300 
H-3 1   15 
Sr-90 1   10 
*V enem zaprtem viru je več izotopv z A > 1 GBq 
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Preglednica 4. Centralno skladišče RAO v Brinju. Uskladiščeni odpadki, katerih 
aktivnost je: A < 1GBq in pregled po izotopni sestavi 15 

Število pakirnih enot RAO 241 
Zaprti viri 107 
Sodi (pretežno 210 L) 117 
Posebni odpadki 17 
Masa [kg] 20000 
Volumen [m3] 30 
Število dolgoživih RAO 119 
Število kratkoživih RAO 122 
Število dolgoživih RAO 
Zaprti viri Sodi Posebni odpadek 
47 62 10 
Število kratkoživih RAO 
Zaprti viri Sodi Posebni odpadek 
60 55 7 
Pregled po izotopih 
Izotop Število RAO 
Am-241 40 
Ba-133 1 
C-14 1 
Co-57 1 
Co-60 34 
Cs-137 8 
DU 2 
H-3 2 
Kr-85 1 
Ni-63 1 
Ra-226 21 
Ra-Be 3 
Sr-90 35 
Th-232 1 
Tl-204 1 
U 10 
Več radionuklidov 79 
 
2.5.3 Odpadki iz razgradnje raziskovalnega reaktorja TRIGA 

Vsi NSRAO od razgradnje raziskovalnega reaktorja TRIGA bodo odloženi v odlagališče 
NSRAO. Projektant je v svojih predlogah privzel konzervativnejšo oceno količine iz 
Revizije predinvesticijske zasnove, to je 150 m3 NSRAO. Preglednica 5 prikazuje 
pričakovane količine kontaminiranih odpadkov ob razgradnji tega objekta. 
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Preglednica 5. Pričakovane količine odpadkov ob razgradnji reaktorja TRIGA 15 

 
Material Masa [t] Pomembni radionuklidi 
Jeklo 7,7 Fe-55, Co-60, Ni-63 
Aluminij 2,2 Fe-55, Co-60 
Grafit reflektorja 1,2 Co-60 
Aktiviran beton biološkega ščita 
(celotna masa 270 t) 

20 Ba-133, Eu-152 

 
2.6 Odlagališča NSRAO 
 
2.6.1 Cilji načrtovanja 
 
Izvršitev rešitve, kot je odložitev, mora biti v skladu z mednarodno sprejetimi načeli in 
zahtevami v okviru ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Celotni cilj načrtovanja 
odlagališča je, da njegove lastnosti zagotavljajo dovoz, rokovanje in odložitev brez 
tveganja človeškega zdravja in okolja med obratovanjem in po zaprtju odlagališča. Da 
se dosežejo primarni cilji, je potrebno zadostiti sledeče sekundarne cilje:  
 
1. Izolacijo odpadka/zadrževanje prepuščanja – Načrtovano odlagališče mora nuditi 
zadostno izolacijo odloženih odpadkov za določeno časovno obdobje, pri čemer mora 
upoštevati lastnosti odpadkov, lokacijo in varnostne zahteve. Dolgoročno gledano, 
zaradi disperzije in difuzije se mora zagotoviti, da prepuščanje radionuklidov ne bi 
imelo nedopustnih vplivov na človeka in okolje v fazi obratovanja in po zaprtju. 
 
2. Znižanje vplivov na najmanjšo mogočo stopnjo – Načrtovano odlagališče mora 
znižati izpostavljenost delavcev pred nevarnostmi med obratovanjem ter javnosti in 
okolja po zaprtju.  
 
Za doseganje potrebne izolacije odpadkov in zniževanja vplivov se naredi niz različnih, 
neodvisnih in robustnih pregrad. Potrebne lastnosti odlagališčnega sistema lahko 
definiramo kot: 

- različne ; delovanju različnih pregrad vladajo različni fizični, mehanski in kemični 
pocesi, da se s tem zagotovi visoka stopnja komplementarnosti,  

- neodvisne ; delovanje ene pregrade naj nima večjega vpliva na pravilno delovanje 
drugih v primeru odpovedi, poleg tega naj ne bi delovala negativno na ostale, 

- robustne ; ocenjeno ali načrtovano delovanje pregrad je visoko neodvisno od 
preostalnih negotovosti . 

 
Za odložitev odpadkov je sedaj običajno uporabljen sistem večkratnih pregrad, 
podoben pristop je uporabljen za neradioaktivne snovi. 



13 
 

2.6.2 Izbor lokacije 

Postavitev odlagališča za radioaktivne odpadke se navezuje na proces izbire primerne 
lokacije zanj. Pokazati je treba, da lastnosti lokacije skupaj z obliko odlagališča nudijo 
zadostno izolacijo radionuklidov pred biosfero. Sama lokacija služi kot splošna/naravna 
pregrada, umetni sloji pa dodatno povečajo učinek in izboljšajo celotno varnost in 
zaščito okolja. 
Tehnični dejavniki bodoče lokacije pokrivajo mnogo področij: geologijo, hidrologijo, 
geokemijo, tektoniko in potresne pojave, površinske procese, meteorologijo, človeške 
dejavnike, prevažanje odpadkov, rabo zemeljskih površin, porazdelitev prebivalstva in 
zaščito okolja. Pri izboru lokacije za odlagališče pa ima poleg fizikalnih dejavnikov, 
izredno pomembno vlogo kočljiv človeški dejavnik, družbena sprejemljivost. S tega 
vidika je izbor lokacije med najtežavnejšimi koraki celotnega postopka. Skoraj povsod 
po svetu (za nedavno izjemo naj navedem španski primer, kjer so prebivalci vasi zelo 
dobro sprejeli odločitev) se srečujejo s težavami družbene sprejemljivosti odlagališča, 
in zaradi teh razlogov je nekaj držav izgradilo odlagališče v neposredni bližini jedrskih 
objektov, primeri: Drigg, Centre de la Manche, Rokkasho, Olkiluoto, Loviisa, Forsmark, 
Dukovany, Mochovce, Chalk River.  
»V procesu iskanja lokacije za izgradnjo odlagališča NSRAO se je slovenska Agencija 
za radioaktivne odpadke (ARAO) že pred leti odločila za izvajanje novega tako 
imenovanega kombiniranega postopka izbora lokacije. Ta postopek zagotavlja, poleg 
tehničnega vrednotenja prostora, tudi vključevanje javnosti v postopek že od vsega 
začetka. Temelji torej na udeležbi javnosti v vseh fazah sprejemanja odločitev. Njegova 
prednost je, da je transparenten, prilagodljiv ter da zagotavlja vključevanje in 
sodelovanje javnosti. Slednje pa je, po mnenju ARAO, predpogoj za demokratičen 
pristop pri reševanju tistih okoljskih projektov, ki so v laični javnosti lahko povezani z 
občutki tveganja.«3 Predlagani kombinirani postopek izbora lokacije je v skladu s 
priporočili Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) razdeljen na štiri stopnje, 
ki so shematsko predstavljene na sliki 3.  

 
Slika 3. Shema kombiniranega postopka pridobivanja lokacije za odlagališče 
NSRAO 16 

 
2.6.3 Tip oziroma koncept odlagališča 
 
Naravne oziroma okoljske danosti za postavitev odlagališča so neenakomerno 
porazdeljene med državami z jedrskim programom. Na splošno bi lahko rekli, da 
obstajajo na svetu taka odlagališča, ki ležijo na površju in pod zemeljskim površjem. 
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Dosedanji rezultati in izkušnje obojih so zelo pozitivni. V obeh primerih je mogoče 
postaviti odlagališče in zagotoviti tehnično izvedbo, usklajeno s potrebnim standardom 
radiološke zaščite. Tip odlagališča NSRAO zavisi od tehničnih dejavnikov, vrste 
odpadkov in odlaganja, pristopa upravnega organa in ne nazadnje tudi od financiranja. 
V splošnem mora zasnova odlagališča zadržati radioaktivni material, dokler ne razpade 
na dopustno mejo, omejiti sproščanje, migracijo radionuklidov v okolico, tako da je 
radiološki vpliv pod dopustno mero, in zmanjševati na najmanjšo mogočo stopnjo 
izpostavljenost sevanju delavcev, ki so v stiku s takim objektom.  
Na svetu sta trenutno znani 2 kategoriji odlagališč: površinsko (enostavno in z 
umetnimi pregradami) in podzemno (globoko in plitko). Iz priloge A je razvidno, da med 
delujočimi odlagališči po svetu prevladujejo površinska odlagališča z umetnimi 
pregradami, ki predstavljajo okoli 62% in za katera je značilno, da so locirana na 
površini ali vkopana do nekaj 10 m pod zemeljskim površjem. Okrog 18% predstavljajo 
enostavna površinska odlagališča brez umetnih pregrad, 7% odlagališč je zgrajenih v 
podzemnih prostorih (bodisi v opuščenih rudnikih ali podzemnih jamah) in 4% je 
globoko podzemnih odlagališč, za katere je značilno, da so locirana pod zemeljskim 
površjem, ponavadi več 100 m v globino, v stabilni geološki formaciji, ki omogoča 
dolgotrajno izolacijo radionuklidov pred biosfero. Plitki podzemni tip odlagališča, za 
katerega je značilno, da leži med 10 m in 100 m pod površjem, zaenkrat še ni toliko 
razširjen, po podatkih MAAE pa je obetaven in se lahko pričakuje njegov porast. 
Primeri takih načrtovanih ali obratujočih odlagališč so v Franciji, na Finskem, Kubi, 
Japonskem, Madžarskem, v Kanadi in Združenem kraljestvu. 
 
2.6.4 Površinsko ali nadzemno, prizemno odlagališče 
 
Površinska in prizemna odlagališča so najbolj uporabljena vrsta odlagališč za trajno 
odložitev različnih kategorij NSRAO. Med seboj se na zunaj lahko razlikujejo, v osnovi 
pa lahko zapazimo najpogostejše koncepte površinskih odlagališč, ki jih ni veliko.  
Generične koncepte površinskih odlagališč lahko razdelimo v: 
 
- prekriti globoki jarek: to je najstarejši in najenostavnejši odlagalni koncept. Odpadki 

so položeni v izkopani jarek in nasuti z zemljo. Različna polnila so uporabljena kot 
umetne pregrade. Primer takega odlagališča: Drigg Site. Prikaz na sliki 4(a). 

 
- zaprta odlagalna enota: nadzemna ali prizemna z betonom ojačana struktura s 

predelnimi prostori za odložitev pakiranih, obdelanih radioaktivnih odpadkov ali 
zabojnikov z izrabljenim jedrskim gorivom. Zaščito pred sevanjem zagotavlja debela 
plast betona. Toplota se odvaja z naravnim ali umetnim pretokom plinov. Praznine se 
lahko zapolnijo s polnilom, struktura zapre z betonsko ploščo in zapečati z recimo 
asfaltom. Struktura je nato zaščitena z nanosom zemlje. Primeri takih odlagališč: 
Centre del’Aube, El Cabril, Rokkasho-mura. Prikaz na sliki 4(b). 

 
- s kupolo pokrita odlagalna enota: Ta koncept je najbolje tipiziran z IRUS 

odlagališčem v Kanadi, pri katerem je infiltracija omejena tako, da so odpadki 
postavljeni v suho, prepustno plast, nanje pa je postavljena neprepustna betonska 
streha, ki je dodatno lahko zaščitena z nanosom zemlje. Prikaz na sliki 4(c). 

 
- odprta odlagalna enota: Pri tem konceptu je nanesen nizko prepusten pokrov 

neposredno na zapolnjeno odlagalno enoto, brez betonske plošče. Odpadki so 
predobdelani, da se zapolnijo praznine. Primer takega odlagališča: Drigg Site kot nov 
koncept. Prikaz na sliki 4(d). 

 
Najpogosteje so uporabljene umetne pregrade, kjer je glavni poudarek na 
preprečevanju vdora vode do odpadkov. S tem je vzdrževan difuzijski prenos 
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radionuklidov, kar je izjemno počasen proces. Če so postavljeni odpadki znatno nad 
nivojem podzemne vode, ostanejo suhi, dokler ostanejo pregrade nedotaknjene, kar bi 
lahko pomenilo več 100 let. Prednost površinskega odlagališča je, da so zahteve 
lokacije zmerne in je za tak tip odlagališča potrebno manj truda, da bi dosegli tehnične 
zahteve. Slabost takega odlagališča je, da je prekrov/pokrov izpostavljen vremenskim 
neprilikam, mokrenju ter eroziji, ki lahko ogrozi integriteto odlagališča. 
 

 
Slika 4. Shema primerov konceptualnih generičnih površinskih odlagališč  
(4a. prekriti globoki jarek, 4b. zaprta odlagalna enota, 4c. s kupolo pokrita 
odlagalna enota, 4d. odprta odlagalna enota) 17 
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2.6.5 Podzemno odlagališče 
 
2.6.5.1 Globoko podzemno odlagališče 
 
V osnovi se načela globoko podzemnega odlagališča ne razlikujejo od površinskega. 
Strategija ravnanja tega koncepta je koncentriranje in osamitev radioaktivnih odpadkov 
in njihova izolacija pred biosfero. Ker naj bi bila globinska odlagališča namenjena 
odlaganju visoko radioaktivnih in dolgoživih odpadkov, je zahteva za osamitev 
odpadkov in zakasnitev migracije radionuklidov toliko višja. Stopnja radiološke in 
kemične zaščite je s tem izjemno visoka.  
Za zadrževanje je poskrbljeno na mnogo načinov, med njimi so: postavitev odpadkov z 
manj dolgoživimi in nižjo specifično aktivnostjo okrog bolj dolgoživih in višjo specifično 
aktivnostjo, trdna oblika odpadka, jekleni sodi, betonski kontejnerji, ojačani betonski 
silosi, polnilni material ter naravna kamnina. Globina odlagališča in lastnosti 
geološkega okolja nudijo dovoljšno izolacijo pred biosfero, hkrati so načrtovana tako, 
da zagotavljajo varnost tako v obratovanju kot po zaprtju. Delovna varnost je 
poskrbljena z inžinirskimi lastnostmi in delovnim nadzorom, varnost po zaprtju pa na 
način uporabe umetnih in geoloških pregrad, kar pomeni, da ne zavisi od 
institucionalnega nadzora (kot je to potrebno pri površinskih odlagališčih, kjer je 
načrtovan institucijski nadzor več 100 let) in monitoringa, saj je odlagališče načrtovano, 
da je po zaprtju pasivno varno. Cilji globinskega odlagališča so: 

- zadržati vsebino odpadkov, dokler večina radioaktivnih snovi, posebej tisti, ki so 
kratkoživi radionuklidi, ne razpade, 

- izolirati odpadke pred biosfero in zmanjšati verjetnost človeškega nenamernega 
vdora v odpadke, 

- zakasniti kakršnokoli večjo migracijo radionuklidov v biosfero, dokler radioaktivnost 
ne upade, 

- zagotoviti ob morebitnem prodoru radionuklidov v biosfero, da je radiološki vpliv v 
prihodnosti sprejemljiv. 

Zahteve za pregrade so vsebini odpadkov primerne, za globinski tip odlagališča se 
zahtevajo mnogotere, večkratne pregrade. “Varnost naj bo poskrbljena z uporabo 
večkratnih pregrad, katerih učinkovitost je dosežena z različnimi fizikalnimi in kemičnimi 
reakcijami”.18 

Pregrada je fizična celota, kot so oblika odpadkov, pakiranje, polnilo ali geološka 
formacija. Varnosta funkcija na podlagi fizične ali kemične lastnosti je lahko tekočinska 
neprepustnost, omejena korozija, razredčenje, stopnja izločanja, topnost ter retencija. 
Pregrade in njene funkcije se dopolnjujejo in delujejo v kombinaciji. Kar pomeni, da so 
raziskave usmerjene v integracijo same strukture (vseh sestavin odlagališča), 
hidrologije, hidrogeokemije in geološke formacije z vsemi pripadajočimi lastnostmi 
lokacije, od gradnje do zaprtja. Zadržanje odpadkov se navezuje na dizajn, da je izpust 
radionuklidov najmanjši. Izpust plinastih ter majhnih frakcij drugih zelo mobilnih vrst 
radionuklidov je neobhoden. Varnostna analiza pa lahko pokaže, da je izpust takih 
radionuklidov v dovoljenih mejah. Zadržanje radionuklidov v obliki odpadkov in 
pakiranja v začetnih časih več 100 do 1000 letih zagotavlja, da bo večina kratkoživih 
radionuklidov razpadla na mestu. Zadržanje je najpomembnejše za večino visoko 
koncentriranih radioaktivnih odpadkov, kot je izrabljeno jedrsko gorivo, ter vitrificiranih 
odpadkov iz predelave.  
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2.6.5.2 Plitko podzemno odlagališče 
 
Odlagališča, locirana na zmernih globinah, nekaj deset metrov pod površino, so 
primerna za določene kategorije odpadkov, po nekaterih podatkih (švedske izkušnje) 
pa bi lahko tak tip zadržanja v primerni geološki formaciji ustrezal večini, če ne vsem 
tipom radioaktivnih virov. Prednosti plitkega podzemnega odlagališča v primerjavi s 
površinskim lahko enačimo s prednostmi globokega podzemnega tipa, torej 
oddaljenost od površinskih človeških ter naravnih procesov, kot so erozija, neposredni 
človeški vpliv, med drugim zmožnost izognitve vdoru, še posebej če lahko izključimo 
vrtanje za podtalniški vir vode, odsotnost visokih temperatur. Ti razlogi so lahko dovolj 
za tako odločitev. Dasiravno so pogoji manj agresivni, je potrebno za varnostno analizo 
ugotoviti kemične in hidrogeološke ugodnosti. Pregrade imajo manjšo stabilnost kot pri 
globljem podzemnem tipu, po drugi strani pa povzroča matična kamnina nanje manjši 
stres in zato večjo mehansko odpornost. Nekatere države EU (primer Švedska in 
Finska) so izdelale odlagališča v velikih podzemnih prostorih v globinah več deset 
metrov pod površjem, na splošno v trdnih kameninah, kot je granit. Ta so načrtovana, 
da vsebujejo kratkožive NSRAO. 
Zadrževanje takih odlagališč obsega masivne odlagalne enote ali silose z dodatnimi 
umetnimi pregradnimi sistemi, kot denimo glinenimi polnili ali blažilci.  
 
2.6.6 Podrobnejši primeri plitkih podzemnih odlagališč 
 
Plitka podzemna odlagališča so ponekod že dolgo v uporabi. Skupne lastnosti švedskih 
in finskih odlagališč vključujejo uporabo večkratnih pregrad okoli odpadkov. Pregrade 
gradijo trdna oblika odpadkov, jekleni sodi, betonski kontejnerji, ojačani betonski silosi, 
polnilni material ter kamnina. Varnost ni ogrožena, če katera od pregrad popusti, 
nadalje, tak tip odlagališča je manj ranljiv pri potresnih dogodkih. Na Švedskem je bilo 
»končno odlagališče za radioaktivne obratovalne odpadke« (SFR) konstruirano v 
kristalinični metamorfozni kamnini, pri globini 60 m pod Baltskim morjem blizu 
Forsmarka. Odlagališče obratuje od leta 1988. Vsi kratkoživi NSRAO so iz obratovanja 
jedrske elektrarne, medicinskih virov, industrije ter raziskovalnih aktivnosti. V SFR so 4 
odlagalne enote in silos s prostorom za različne radioaktivne odpadke, ki meri 25 m v 
premeru in sega 50 m v globino. Silos je bil »vsidran« v kamnino cilindrične oblike. 
Oblika odlagališča dovoljuje razširitvene zmožnosti za odložitev vsega dekomisijskega 
materiala. Silos je bil vkopan v cilindrično jamo, prostor med silosom in kamenino pa je 
bil zapolnjen z glinastim bentonitom, ki tesni zoper vodni tok. Odpadki so postavljeni v 
vertikalnih jaških v silosu, ki so naknadno zapolnjeni z betonom. Odpadki z nižjo 
aktivnostjo, ki zatorej potrebujejo manjše zadržanje, so postavljeni v 160 m kamninaste 
odlagalne enote. Sedanja kapaciteta odlagališča znaša 60.000 m3, od katere je 
približno 25.000 m3 že zapolnjene. Druga faza je načrtovana, ki bo omogočala 
dodatnih 30.000 m3 odpadkov. Za dekomisijske odpadke pa je načrtovana 3. faza, pri 
kateri bo mogoče odložiti 100.000m3 odpadkov. 
 
Lokaciji Morsleben in Konrad (Nemčija) kot tudi načrtovano odlagališče NIREX (ZK) so 
primeri globinskih odlagališč za NSRAO. Morsleben je lociran v zelo suhem in 
stabilnem rudniku soli približno 500 m pod zemljo in ima kapaciteto za 40.000 m3 
odpadkov. NSRAO so odloženi v velikem podzemnem prostoru, ki je bil nato zapolnjen 
v slojih. Odlagališče Konrad je izjemoma suh opuščen rudnik železa, ki je lahek za 
kopanje, stabilen, osamljen z drugimi sloji in prekrit s približno 400 m debelo plastjo 
gline. Na podlagi varnostne analize je potovalni čas vode od odlagališča do površja 
okrog 380.000 let. Vodoravni odlagališčni tuneli bodo dograjeni pri globini 800 m pod 
površjem za odložitev netermalnih odpadkov, dvoje jaškov ter tunel pa za prevoz 
odpadkov. 
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Lokacija Meuse Haute-Marne, zaobjeta v Pariški kotlini, vsebuje kalovo-oksfordsko 
formacijo iz argilita. Odlagališče je bilo postavljeno kot raziskovalno, v kolikor se bo 
obneslo, pa bo obratovalo kot pravo. Medij ustreza kriterijem, kot so geodinamična 
stabilnost, globina, primernost izkopa ter odsotnost pomembnih naravnih virov. Globok 
glinasti medij, približno 130 m debel, lociran med 420 m in 550 m pod površjem, ima 
ugodne intrinzične lastnosti za odlaganje visokoradioaktivni odpadkov, kot so: 

- pretok vode, ki predstavlja glavni faktor možnosti, da se spreminjajo pakirni 
odpadki, raztapljanjo in prenašajo radionuklidi, je nizek; 

- kemija okolja ostaja časovno nespremenjena navkljub motnji zaradi razpada 
materiala, ki je uporabljen v strukturah odlagališča, kar pomeni, da izolacijske 
lastnosti gline ostajajo enake; 

- mehansko obnašanje formacije omejuje motnje (mikro špranje, razpoke), ki so  
lahko povzročene zaradi odprtja odlagališča in s tem možnost povečanja 
prepustnosti v neposredni bližini;  

 
Cilji odložitve pri plitkem podzemnem tipu so enaki kot za globok podzemni tip, kar 
pomeni, da bi se taka odlagališča uporabljala tudi za trajno rešitev visoko radioaktivnih 
oziroma dolgoživih odpadkov. Za slovensko odlagališče NSRAO to pomeni samo še 
toliko višjo stopnjo varnosti in zaščite. Z vidika varnosti so prednosti plitkega 
podzemnega odlagališča pred površinskim nižja stopnja tveganja nenamernega vdora, 
veliko nižji vpliv na biološke procese in manj agresivni pogoji za pregrade. Delovanje 
odlagališča je lahko bolj napovedljivo zaradi odsotnosti površinskih fizikalnih procesov 
ter nedostopnosti.  
 
2.7 Umetne pregrade 
 
Umetne pregrade se lahko uporabljajo kot fizična ali/in kemična ovira za preprečitev ali 
zakasnitev gibanja, migracije radionuklidov. So sestavni del odlagališč in njihova 
vključitev je najboljša pri zgodnjem načrtovanju.  
Pregrade lahko zagotovijo ali delno zadržanje ali celotno izolacijo odpadkov, lahko tudi 
oboje. Njihova učinkovitost zavisi od medsebojnega delovanja naravnih in umetnih 
pregrad; zaradi kompleksnosti interakcij, ki se lahko pojavijo, pa sta za razumevanje in 
zagotavljanje učinkovitosti kombinacij le-teh potrebna modeliranje in napovedovanje. 
Pregrade lahko opišemo tako, da izrazimo njihove funkcije, na primer pregradna stena 
je uporabljena, da omeji vodoravni pretok podzemne vode. V preglednici 6 so opisani 
tipi pregrad, ki se lahko uporabijo, da se dosežejo različne funkcijske zahteve, nadalje 
pa so prikazani ključni parametri, ki so pomembni pri izbiri pregrad. 
Koncept večkratnih pregrad je bil izdelan za obe možnosti odlagališč, tako površinsko, 
prizemno kot globoko podzemno. Prav na podlagi izkušenj, pridobljenih pri 
raziskovanjih in obratovanju površinskih odlagališč, je dosegel “zrelo” stopnjo. Prej je 
bil večkratni sistem pregrad gledan kot zbir neodvisnih pregrad, delujoč sekvenčno, 
sedaj pa je koncept gledan iz bolj integriranega in sinergističnega zornega kota, delujoč 
kot s komplementarnimi pregradami. Mednarodno sprejet pristop k razvoju 
varnostnega sistema je sedaj osredotočen na integracijo tako načrta odlagališča kot 
lastnosti lokacije. Kot že navedeno, doslej je bilo za NSRAO razvitih nekaj različnih 
odlagališč z umetnimi pregradami, vsako s specifičnimi inžinirskimi lastnostmi glede na 
faktorje, kot so zgoraj navedeni. Za odložitev NSRAO z višjo aktivnostjo radioaktivnosti 
in/ali dolgoživimi radionuklidi so potrebna bolj ojačana oziroma v smislu zadržanja bolj 
zahtevna.  
Ne glede na razlike v dizajnu lahko istovetimo sledeče umetne pregrade: 

- pakirni odpadek, ki vključuje matrico odpadka (beton, bitumen, polimeri, steklo in 
keramika), 

- površniki nadstandardnih dimenzij in prevleke (tanka stena ogljikovega jekla, 
beton, nerjaveče jeklo), 



19 
 

- odlagalna enota, ki vključuje umetne strukture / izolacijske sloje (beton, porozni 
medij za drenažo, bitumen, polimer, glina), oblogo in polnilne materiale (beton, 
elektrofilski pepel, glinaste mešanice), 

- umetni pokrovi/prekrovi (niso potrebni pri odlagališčih v kavernah), ki vključujejo 
serijo izmenjujočih se nizko in visoko prepustnih slojev. 
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Preglednica 6. Prvine, funkcije in parametri umetnih pregrad 17 

 
tip pregrad funkcija pregrad material pregrad ključni parametri 

pregrad 
oblika odpadka in 
kontejner za 
odpadke 

– mehanska
odpornost 

– preprečevanje 
vdora vode 

– zadrževanje 
radionuklidov 

 

– mešanica cementa,
peska in vode ali 
samo cementa in 
vode 

– bitumen 
– polimeri 
– betonski kontejner 
– kovinski kontejner 

– odpornost pred
stiskom 

– prepustnost 
– stopnja izločanja
– odpovedni 
čas/odpovedna 
stopnja 

 

polnilo – zapolnjevanje
 praznin 

– omejevanje 
infiltracije vode 

– sorpcija 
radionuklidov 

– usedanje 
radionuklidov 

– nadzor plinov 
– dovoljevanje 

ponovne pridobitve

– gline (naravna &
obdelana:bentonit) 

– cement & gline 
– mešanica cementa, 

peska in vode ali 
samo cementa in 
vode 

– glinene mešanice 
(s cementom, 
 zemljo, peskom,itp.)

– manj odporna polnila

– sorptivne 
sposobnosti 

– prepustnost 
– poroznost 
– mehanske 

lastnosti 
 

strukturni 
materiali 

– fizična stabilnost
– zadrževalne 

pregrade 
 

– beton
– ojačan beton 
– glina 
– asfaltne in 

organske 
membrane 

– jeklena pločevina 
 

– prepustnost 
– stiskalna 

odpornost 
– strižna odpornost 
– debelina 
– odpovedni 
čas/odpovedna 
stopnja 

drenaža – nadzor uhajanja
– dovoljuje 

monitoring 

– prod/pesek
– keramika & 

cement 

– prepustnost 
– stopnja oviranja 
 

pokrov/prekrov – omejevanje
infiltracije vode 

– nadzor izhajanja 
plinov 

– pregrada za 
preprečevanje 
vdora (bio & 
človeški) 

– pregrada za 
preprečevanje 
erozije 

– gline
– asfalt ali polimerne 

membrane 
– pesek/zemlja 
– gramoz/prodniki 
– geotekstilije 
– betonske plošče 
– gramoz/prodniki 
– vegetacija 
 

– prepustnost 
– sposobnost 

odboja 
vode 

– plastičnost 
– odpovedni 
čas/odpovedna 
stopnja 

 

 
Pomembna lastnost, ki naj bo vzeta v obzir pri izbiri pregradnih struktur in materialov, 
je njihova dolgotrajna vzdržljivost (najmanj 300 - 500 let), za kar dizajner ovrednoti 
njihov potencial vzdržljivosti v določeni lokaciji, nadalje, skladnost z lokacijo ter 
povezanost z medijem in ostalim materialom ter njihovo dostopnost.  
Vrednotenje vzdržljivosti se nanaša na relevantne procese, ki so lahko: 

- odpornost proti kemični razgradnji (na primer za beton; korozija ojačitvenih, 
železnih struktur zaradi kloridov in karbonatov, ali razgradnja betona zaradi 
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delovanja sulfatov ali drugih anionov, ki so v podzemni vodi ali odpadkih, ali 
reakcije alkalnih agregatov 

- prepuščanje  
- razpad zaradi delovanja mikrobov 
- korozijske in erozijske stabilnosti 
- sevalni in termalni učinki, če so sploh prisotni, na nekatere materiale (kar pa lahko 

za primer NSRAO izključimo) 
- mehanska odpornost 
- učinki zmrzovanja in odtajanja. 

Umetne pregrade so lahko izdelane na podlagi: 
- zmanjševanja izpuščanja radionuklidov iz pakirnih odpadkov ali samih umetnih 

pregrad; 
- omejitve infiltracije padavin ali podzemne vode z:  

- nadzorom infiltracije podzemne vode z namenom pridobiti ugodne vodne 
razmere 

- zmanjševanjem verjetnosti človeškega vdora  
- vzpostavitvijo mehanizma za omejitev in dizperzijo plinov, če se proizvajajo 

znotraj odlagališča ali samih pakirnih odpadkov  
- zagotovljanjem dolgotrajne stabilnosti struktur  
- zaščito integritete pakirnih odpadkov pred razpadom 
- zagotavljanjem monitoringa, da se voda zbira in odvodnjava in po potrebi tudi s 

kondicioniranjem  
- nadzorom erozije vrhnjega sloja zemlje odlagališča  
- zagotovitvijo kemičnih in fizičnih pogojev v bližnji oklici za zmanjševanje stopnje 

izpuščanja radionuklidov. 
 
Podrobna oblika umetnih pregrad je zelo pomembna za celotno obliko odlagališča, 
zatorej so pričakovane lastnosti in učinkovitost funkcij pregrad večinoma določene 
znotraj konteksta splošnih zahtev, da se lahko določi količinska priporočila za 
varnostno analizo v zgodnji fazi. 
 
Kot polnilo je moč uporabiti različne materiale ali mešanice teh. Raziskave lastnosti 
naravnega analoga, bentonita, kažejo, da je ta material za to zelo primeren. Bentonit ali 
pod bolj znanim sinonimom montmorijonit je glina, ki je nastala s kemijsko spremembo 
vulkanskega pepela ali tufa ob prisotnosti podzemne vode bogate z minerali, nastaja 
pa lahko tudi kot posledica hidrotermne spremembe vulkanske kamnine, trahita.  
Bentonit spada pod listaste silikate, pri katerih je značilna plastovita, lamelarna 
strukura, ki jo sestavlja ena plast silikatnih tetraedrov ([SiO4]4-), drugo pa oktaedrska 
plast aluminijevih hidroksidov ([Al(OH)6]3-). Montmorijonit ima veliko aktivno površino 
(800 m2/g). Kationska izmenjalna kapaciteta doseže do 100 mmol H+/100 g minerala. V 
kolikor je matična raztopina bogata z Mg2+, Fe2+ ali Mn2+ se Al3+ ion iz oktaedrske 
lamele hitro nadomesti z njimi. Posledica je višek negativnega naboja. Izomorfna 
zamenjava Si4+ z Al3+ se pojavlja pogosteje kot recimo pri kaolinitu, to pa povzroči še 
dodaten negativni naboj na površini.19 Nastali negativni naboj lahko nevtralizirajo 
kationi, ki so prisotni v raztopini, najpogosteje so to Na+ in Ca2+, včasih tudi K+ in Mg2+, 
v našem primeru pa bi njihova mesta zapolnjevali tudi radionuklidi. Lamele so med 
seboj povezane le z Van der Walsovimi silami. Kationi vezani v medlamelarnih 
prostorih omogočajo vezavo vode v kolikor pridejo v stik z njo. V bentonitu se lamele 
zaradi vezane vode izredno razširijo, posledica je močno nabrekanje, ki lahko pri Na-
bentonitih dosega tudi 15-kratno povečanje njihovega volumna, ob izuševanju pa 
nastanejo široke razpoke. Ob nabrekanju bentonit zapolni vrzeli, razpoke, v 
nabreknjeni obliki pa ima zelo nizko prepustnost vode.  
Naloga bentonita v primeru prenosa radionuklidov bi bila: a) vzpostavitev mehanskega 
in kemičnega zaščitnega prostora okoli zabojnika; b) omejitev vdiranja potencialno 
jedkih snovi iz podzemne vode do zabojnikov; c) omejitev disperzije izločenih 
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radionuklidov iz zabojnikov v kamnino; d) filtriranje delcev in koloidov, ki se lahko tvorijo 
med izločevanjem. Druge zelo pomembne fizikalne lastnosti bentonita so denimo velika 
nosilnost, torej zmožnost prenašanja velikih bremen kot je teža zabojnika ter relativno 
visoka toplotna prevodnost, ki pride v poštev pri odložitvi izrabljenega jedrskega goriva. 
20 

Dolgoročno gledano bi lahko integriteto bentonita ogrozili spremenjeni fizikalno-
kemijski pogoji. Posledice spremembe bi lahko bile poslabšanje zmožnosti nabrekanja, 
plastičnosti, prepustnosti in nosilnosti. Eden glavnih mogočih problemov uporabe 
bentonita je sprememba smektitne gline (ta vključuje Na-bentonit) v ilitno glino zaradi 
povišanja temperature, pritiska in pretoka vode. To potrjujejo opazovanja iz narave, ki 
kažejo, da se smektiti, starejši od 4x108 let, spremenijo v ilit.21 

Laboratorijski testi so potrdili in situ rezultate v Grimsel Test Site (Švica), kjer so 
pokazali, da zaradi advekcijskega podzemnega toka vode skozi kamnino, lahko 
nastajajo koloidi bentonita na meji med bentonitom in kamnino. Ko se koloidi enkrat na 
mestu naredijo, je njihova stabilnost zelo odvisna od pH in slanosti podzemne vode. In 
situ eksperiment potrjuje laboratorijske rezultate, kjer so injecirani bentonitni koloidi 
pokazali 80 – 90 % zadržanje radionuklidov. Koloidni prenos se je izkazal tudi za 
hitrejšega kot prenos raztopljenih vrst. Migracija treh in štirivalentnih aktinidov Am-241 
in Pu-244 je bila zelo spremenjena zaradi bentonitnih koloidov, pri kateri so pokazali od 
20 % do 30 % zadržanje radionuklidov v odsotnosti bentonitnih koloidov ter okrog 60-
80% zadržanje pri njihovi prisotnosti. Manjši delež Cs-137 sledi njihovem obnašanju, 
Sr-85 pa ne kaže bistvenih interakcij s koloidi.21 
Četudi so švicarski ekperimenti temeljili na raziskavah vezave radionuklidov na koloide 
bentonita in ne zgolj volumski prostornini bentonita, kar pomeni, da bi bil procent 
zadržanja nižji, je mogoče uvideti sorpcijske lastnosti te gline.  
Bentonitna glina je pokazala odlično sorptivno zmožnost kationskih radionuklidov, 
medtem, ko se je za anionske nasplošno pokazala neučinkovita. To je v primeru 
dolgoživega I-129 pomembno, kateri se v vodnih raztopinah pojavlja izključno kot 
anion. Obsežne raziskave so pokazale, da je sorptivne zmožnosti glinenih mineralov 
mogoče izboljšati z zamenjavo naravnih kationskih anorganskih medslojev s 
kvartarnimi alkilamonijevimi ioni oblike [RN(CH3)3]+, kjer je R alkilni ali aromatski 
ogljikovodik.  Sorpcijska stopnja in količine jodida se je povečala za več velikostnih 
razredov kot pri neobdelanemu vzorecu. 20 
Pri gradnji odlagališča za izrabljeno jedrsko gorivo in fisijske produkte je bila bentonitna 
glina predlagana (Švedska, Finska, Švica) kot matična kamnina ali splošna sestavina 
materialov za umetne pregrade.21 
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2.8 Matematični model prenosa radionuklidov iz odlagališča 
 
Razvoj matematičnega modela iz konceptualnega je pomemben korak, kjer je 
konceptualni model izražen kvantitativno  z uporabo matematičnih formul v računskem 
modelu. Splošne procedure za razvoj takih modelov so dobro sprejete in 
napovedovalni matematični modeli, ki variirajo v podrobnostih in zahtevnosti, so bili 
razviti za ključna področja. Uporabljajo se za izražanje individualnih procesov, 
podsisteme in celotno delovanje. V prehodu iz konceptualnega v matematični model in 
nenazadnje do izvedbe se pri uporabi računskih tehnik vnaša različne napake, ki so 
posledica poenostavitev, približkov, predvidevanj, matematičnih pristopov ter 
pomanjkanja ustreznih podatkov. Veljavnost izračunov matematičnih modelov je 
potrebno pretehtati, upoštevajoč negotovosti vhodnih podatkov za model, 
predpostavke med različnimi deli modela ter negotovosti zaradi dolgoročnega razvoja 
odlagališča. 
Ključni del v Posebni varnostni analizi za odlagališče je, da se zgradi zaupanje v 
rezultate modeliranja. Zaradi tega je potrebno modele testirati in ažurirati, ne samo na 
podlagi primerjave njihovih izračunov z empiričnimi podatki, ampak tudi v procesu 
njegovega razvoja s pregledom souporabnikov, primerjavo programskih različic, 
primerjavo z drugimi ocenjevalnimi lastnostmi, rezultati strokovnjakov, ki temeljijo na 
pogledih specifičnih testov konceptualnih in numeričnih modelov ter s primerjavo 
primera, za katere obstojajo analitične rešitve. 
Torej za kvantitativno oceno dogodkov potrebujemo matematične modele, ki so 
dandanes zelo dobro podprti z uporabo računalniških programov. Modeli so lahko 
poenostavljeni do neke mere, odvisno od namena, za katerega je model narejen. 
Potrebi zahtevnega modela je treba posvetiti pozornost, ker zahtevni in podrobni 
modeli niso nujno najboljši za določene namene. Še več, nekateri deli modelov 
“izjalovijo” izračune, kar je bolj podrobno opisano v 4. poglavju, ker so kalibrirani v 
nasprotju s prikladnimi podatki in opazovanji analizirajočega sistema.  
 
Matematični model smo naredili z uporabo računalniškega programskega paketa 
HYDRUS-2D, ki simulira gibanje vode, toplote ter raztopljenih in neraztopljenih snovi v 
dvodimenzijskem, spremenljivo zasičenem matriksu. HYDRUS-2D numerično rešuje 
parcialno diferencialno Richardsovo enačbo za zasičen-nezasičen pretok vode in 
Fickovo konvekcijsko-disperzijsko enačbo za prenos topljencev. Vladajoči enačbi za 
pretok in prenos se rešujejo numerično na podlagi uporabe Galerkinove sheme 
linearnih končnih elementov.  
 
2.8.1 Pretok vode  
 
Model prenosa radionuklidov iz odlagališča je narejen v dveh delih, in sicer, prvi del 
zaobsega le pretok vode skozi matriks, to je geološko podlago oziroma matično 
kamnino, ter skozi odlagališče. Osnovni izraz pretoka tekočine skozi porozni prostor v 
zasičeni coni opisuje Darcyjev zakon8 (1): 
 

 
 (1) 
kjer je ν pretok tekočine [LT-1], K hidravlična prepustnost [LT-1], ∂h/∂l pa je hidravlični 
gradient [ - ], ki predstavlja razliko tlačne višine h [L] v eni in drugi točki na določeni 
razdalji l [L]. Merske količine so izražene v oglatih oklepajih z velikimi črkami, 
predstavljajo pa začetnico angleške besede. Tako pomeni L dolžino, T čas, M maso. 
Hitrost vode (2) skozi pore, ki predstavlja tudi advekcijsko hitrost topljenca skozi 
vodonosnik, je tako ocenjena z uporabo enačbe8 
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 (2) 
kjer je νp hitrost vode skozi pore [LT-1], ne pa efektivna poroznost [-]. Metod za oceno 
hidravlične prepustnosti (3) je več, ugotovimo jo lahko z laboratorijskimi testi, na terenu 
ali povzamemo iz referenc, odvisna pa je od poroznega prostora in lastnosti tekočine, 
iz česar sledi, da je hidravlična prepustnost v povezavi z intrinzično prepustnostjo 
definirana z uporabo8 

  
 (3) 
kjer je k intrinzična prepustnost [L2], g težni pospešek [LT-2], ρ gostota tekočine [ML-3], 
µ pa dinamična viskoznost [MT-2]. Ker HYDRUS-2D izvaja simulacijo pretoka v različno 
zasičenem prostoru in ne izključno za zasičen prostor, je vladajoča kontinuitetna 
enačba za pretok vode skozi nezasičen prostor v vodoravni ravnini Richardsova 
enačba (4), ki je kombinacija enačbe volumske bilance vode, Darcy-Buckinghamove 
enačbe in enačbe zasičenja kapilarnega tlaka (razlika v tlakih vzdolž zakrivljene mejne 
površine med zrakom in vodo), ki je znana tudi kot karakteristična funkcija vode in 
zemlje ali pF funkcija. Spremenjena Richardsova enačba22: 
 

      
 (4) 
kjer je θ(h) vsebnost vlage v zemlji [-], xi i  {1, 2} je razdalja v i-ti smeri [L], x1=x in x2=z 
in t čas [T], Kij

A in Kiz
A so komponente brezdimenzijskega anizotropnega tenzorja KA, ki 

v našem modelu ni upoštevan (oziroma je enak 1). Za rešitev Richardsove enačbe 
potrebujemo parametra θ(h) in K(h) enačbe zasičenja kapilarnega tlaka, ki sta bila 
opisana z najbolj splošno uporabnim van Genuchtenovim modelom22 (5) 

 
 

1
 

 (5) 
kjer je θr vsebnost ostanka vlažnosti [-], θs vsebnost zasičene vlažnosti [-], α je inverzna 
vrednost vhoda zraka v zemljino [L-1], n je indeks porazdelitve velikosti por [-] in l je 
parameter povezanosti por [-]. Parametri α, n in l so empirične konstante, ki vplivajo na 
obliko funkcije zadrževanja vode v prostoru. Enačba velja, v kolikor je zadoščen pogoj 
h<0, v primeru h≥0 je θ(h)=θs, velja tudi m=1-(1/n) in n>1. Napovedovalna enačba 
funkcije hidravlične prevodnosti za nezasičen prostor temelji na podlagi Mualemovega 
modela22 (6,7) statistično pridobljenih podatkov velikosti por zemlje: 
 

 1 1 ⁄  
 
 (6) 
in 

 
 
  

 (7) 
kjer je KS zasičena hidravlična prevodnost [LT-1], Se efektivna vsebnost vode [-],  za l pa 
ocenjena vrednost  0.5 kot povprečje za večino tipov zemlje22. 
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2.8.2 Prenos onesnaževala 
 
Stopnja prenosa onesnaževala je odvisna od specifične aktivnosti onesnaževala v 
raztopini, pretoka vode, njegovega razpada in kemično-fizikalnih reakcij onesnaževal z 
vodo in zemljo/trdnimi snovmi (8). Na splošno, gibanje onesnaževala predpostavljamo, 
da se dogaja zaradi dveh procesov, advekcije in molekularne difuzije. Mehanska 
disperzija predstavlja vzdolžno in bočno razširjanje onesnaževalnega oblaka, ki je 
posledica ukrivljenih tokovnic, razlik v dolžini potovalne poti v poroznem prostoru in 
razlik hitrosti vode v vsaki pori. V namene modeliranja podzemnega prenosa sta 
mehanska disperzija in molekularna difuzija pogosto sklopljena v en parameter, 
imenovan disperzni koeficient (9). Med gibanjem je razmerje med specifično aktivnostjo 
onesnaževala v vodi ter specifično aktivnostjo na delcih zemlje/trdnih snovi odvisno od 
kemično-fizikalnih reakcij, ki so po navadi poenostavljene za modeliranje v proces, 
imenovan sorpcija, in vanj lahko vključimo številne reakcije podzemnega sistema 
(razredčenje/padavine, oksidacije/redukcije, kislo/bazični procesi, topnost, 
kompleksiranje, adsorpcija/desorpcija in fazni prehodi). Sorpcija je predstavljena na 
dva načina, in sicer ločitev onesnaževala med tekočino in zemljo/trdno snovjo ter 
zakasnitev gibanja onesnaževala glede na pretok vode. V našem modelu je uporabljen 
prvi pristop, porazdelitveni koeficient Kd [L3/M] (15) predstavlja razmerje med maso 
onesnaževala na zemlji/trdni snovi na enoto mase zemlje/trdne snovi [M/M] in 
specifično aktivnostjo onesnaževala v pori [Bq/L3]. Zakasnitveni faktor je v bistvu 
drugače izražen porazdelitveni faktor.  
Drugi del modela obsega prenos topljenca, za katerega velja kontinuietetna enačba8 
(8) 
 

Ă
Ă  

Ă
 Ă  

Ă
Ă

Ă  
 (8) 
kjer je Ă specifična aktivnost topljenca [BqL-3], Dij hidrodinamični disperzni tenzor [L2T-1] 
, qs volumski pretok vode virov in ponorov na enoto volumna vodonosnika [T-1], Ăs 
specifična aktivnost virov in ponorov [ML-3], Ă specifična aktivnost topljenca, ki je 
adsorbiran  na porozni prostor [-], λ stopnja konstante reakcije razpada radionuklida 
prvega reda [T-1], ρb prostorninska gostota zemljine (poroznega prostora) [ML-3]. 
Hidrodinamični tenzor je definiran z enačbo (9), kjer je D* difuzijski koeficient [L2T-1] in 
δij Kronneckerjeva delta funkcija (δij=1, če je i=j in δij=0, če je i≠j), v kolikor je prostor 
izotropen, v nasprotnem primeru pa je mehanski disperzni tenzor  [L2T-1] 
opredeljen za vsako ravnino posebej z αBV bočno vodoravnim [L], αBN bočno navpičnim 
[L] in αV vzdolžnim [L] koeficientom disperzivnosti (10,11,12)8 

 

    
 (9) 

   

 (10) 
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 (11) 

   

 (12) 
 

2.8.3 Numerično reševanje z metodo končnih elementov, primer za pretok vode 
 
Teorija metode končnih elementov s pripadajočimi matematičnimi izpeljavami in 
algoritmi je zapletena in preobsežna za našo nalogo. Na tem mestu bom skušal zgolj 
opisati način delovanja računalniške kode za primer pretoka vode. 
Zastavljeni model je dvodimenzijski. Zvezno območje in stukture našega sistema, torej 
okolica in odlagališče, je razdeljeno z neurejenimi, majhnimi, diskretnimi deli, elementi. 
Vsem diskretiziranim problemom je skupno to, da se skušajo s pomočjo približkov 
približati realni, zvezni rešitvi problema, katera je tem natančnejša, čimveč takih 
elementov imamo. Najpogosteje uporabljeni element za diskretizacijo 
dvodimenzionalnega prostora je trikotnik. Trikotniki so med seboj povezani v ogliščih, 
imenovanimi vozlišča, ki predstavljajo računska mesta. 23, 24 Vanje so zapisani vsi 
parametri funkcij, za katere se išče rešitev. Elementi in vozlišča so oštevilčeni, da lahko 
ustvarimo povezalno matriko.  
Mrežo, sestavljeno iz diskretnih koščkov, vidimo lahko na sliki 9. in 10. 
 
Parcialne diferencialne enačbe (4) in (8) so rešljive s pomočjo Galerkinove metode 
končnih elementov z osnovno linearno funkcijo, pri kateri je potrebno podati začetne in 
robne pogoje. Galerkinova metoda je ena od metod izračunavanja približkov analitične 
rešitve, ki uporablja neodvisne parametre funkcije približkov kot utežno funkcijo.23, 24 
Enačbe so torej pomnožene z utežno funkcijo preden se integrirajo po celotni domeni. 
 
Robni pogoj je s tlačno višino določen kot Dirichletov robni pogoj22: 
 

, ,  , ,     ,  Γ  (13) 
 
kjer je ΓD del robnega območja pretoka vode, kjer je upoštevan Dirichletov pogoj, ψ [L] 
je funkcija odvisna od x, z in t, ki ji določimo vrednosti. 
 
Začetni pogoj pri pretoku vode je določen na podlagi enačbe h(x,y,t)=h0(x,y), kjer ima 
h0 tlačna višina določeno začetno vrednost v odvisnosti od x, y v času t=0.  
 
2.8.3.1 Diskretizacija prostora 
 
Približek realni rešitvi parcialnih enačb, pretoka vode in advekcijsko-difuzijske enačbe 
koncentracije raztopljenih snovi, je pri HYDRUS-u 2D uporabljen z zelo priljubljeno 
metodo Galerkina, ki temelji na metodi utežnih ostankov, odvisna od začetnih in robnih 
pogojev. Odvisna spremenljivka, funkcija tlačne višine h(x,z,t), je aproksimirana s 
funkcijo h’(x,z,t) kot sledi22 

, ,  ,  

  (14) 
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kjer so Φn odseki linearnih bazičnih funkcij, ki zadoščajo pogoju Φn(xm, zm)=δnm, hn so 
neznani koeficienti, ki predstavljajo rešitev enačbe (4) v vozliščih in N je število vseh 
vozlišč. Galerkinova metoda zahteva, da je diferencialni operator, ki je povezan z 
Richardsovo enačbo (4), ortogonalen za vsako N bazno funkcijo, to je22 

 

  
Ω

  Ω 0 
 (15) 
Če se vpelje prvi Greenov izrek v (15) in zamenja h s h’, dobimo22 

 

  
Ω

Ω

   Γ  

 (16) 
 
kjer Ωe predstavlja domeno, ki jo zaseda element e; Γe je robni segment elementa e. 
Po nadaljnih poenostavitvah, predpostavljanjih in integriranju po vseh elementih, izraz 
prehaja v sistem časovno odvisnih navadnih diferencialnih enačb z nelinearnimi 
koeficienti.  
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V matrični obliki so te enačbe podane kot22 

 

   
 (17) 
kjer  
 
  

Ω
Ω

4
  

 
 (18) 

Ω
Ω 2   

 (19) 
 
  

  
Ω

Ω   3  

 (20) 
kjer nadčrtane spremenljivke predstavljajo povprečne vrednosti elementa e, subskripta 
i in j sta indeksa smeri prostora (i, j=1) in 

1, 2, … ,      1, 2, … ,       1, 2, … ,  
  

   
   
   

 
2 3

 (21) 
 
Enačbe od (18) do (20) veljajo za pretok v dvodimenzionalnem kartezičnem (x, z) polju 
in pri ravninskem pretoku velja 22 

 

1      
 (22) 
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Subskripti l, m in n v enačbah (21) predstavljajo tri oglišča trikotnika elementa e. Ae je 
površina elementa e,  je povprečna hidravlična prepustnost po elementu e, Ln je 
dolžina robnega segmenta, ki je povezan z vozliščem n. 
Numerična procedura, ki vodi do (17) vsebuje dve pomembni predpostavki z ozirom na 
predpostavke pri pristopu končnih elementov po Galerkinu. Ena se navezuje na 
časovne odvode vsebnosti vode v (17) v vozliščih. Ti časovni odvodi so uteženi po 
enačbi22 

 

 
∑  

∑
  

 (23) 
Ta predpostavka vključuje točkanje mase, ki izboljšuje stopnjo konvergence reševanja 
iteracijskih procesov. Druga se navezuje na anizotropični tenzor KA, ki je konstanten za 
vsak element in se ga v našem modelu ne upošteva. 
 
2.8.3.2 Diskretizacija časa 
 
Integracija enačbe (17) po času je dosežena z diskretizacijo časa s sekvenco majhnih 
končnih intervalov, časovni odvodi pa so zamenjani s končnimi razlikami. Implicitna 
shema končnih razlik je uporabljena kot22 

 

Δ    

 (24) 
kjer j+1 pomeni mesto časa pri kateri se računa rešitev, j se navezuje na predhodnji 
čas in Δtj = tj+1 – tj . 
Ker so koeficienti Θ, A, B, funkcije h, je sistem enačb nelinearen. 
 
2.8.3.3 Iterativni proces 
 
Ker je enačba (24) nelinearna, je potreben iterativni proces, da dobimo rešitev enačbe 
globalne matrike v vsakem naslednjem časovnem koraku. Iteracijska metoda nam pod 
določenimi pogoji iz danega začetnega približka daje zaporedje približkov, ki 
konvergira k rešitvi. Za vsako iteracijo je dobljen sistem algebrajskih enačb iz enačbe 
(24) in po tem, ko se upoštevajo robni pogoji, je sistem rešen z Gaussovo eliminacijo. 
Iterativni proces se ponavlja dokler ni zadoščena stopnja zaupanja, to je, dokler v vseh 
vozliščih zasičene (ali nezasičene) cone absolutna sprememba tlačne višine (ali 
vsebnosti vode) med dvema naslednjima iteracijama ne postane manjša od neke 
določene vrednosti tolerance tlačne višine (ali vsebnosti vode). Prvi približek vrednosti 
(pri nič-ti iteraciji, in pri vsakem časovnem koraku) neznane tlačne višine je pridobljen z 
ekstrapolacijo tlačne višine iz prejšnih dveh časovnih korakov.22 

 
2.9 Vrbina – izbrana lokacija plitkega podzemnega odlagališča v Sloveniji 
 
2.9.1 Geografski položaj, “sedanji” sevalni vplivi 
 
Izbrana lokacija odlagališča NSRAO Vrbina je od Krškega oddaljena 2.5 in od Brežic 5 
km. Ravninsko območje, s približno nadmorsko višino 152 m, je na južni strani 
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omejeno s strugo reke Save, na severu in vzhodu z lokalno cesto, na zahodu pa z 
NEK, ki je od lokacije oddaljena 300 m, namenjeno pa intenzivni kmetijski pridelavi.  
V letu 2006 so bili vsi sevalni vplivi NEK na prebivalstvo v okolici ocenjeni pod 0,002 
mSv na leto. Povzetek celotne izpostavitve sevanju prebivalstva v okolici NEK za leto 
2006 je v preglednici 7, kjer so navedeni prispevki zaradi vplivov NEK, prispevek 
naravnega sevanja ter preostali vplivi černobilske kontaminacije in poskusnih jedrskih 
eksplozij.  
V okolici NEK (merjeno pri ograji NEK) je bila ocenjena vrednost prejete letne doze 
sevanja v primerjavi z dovoljenimi dozami za prebivalstvo zanemarljiva (0,05 mSv na 
leto na razdalji 500 m in 0,2 mSv na leto na ograji NEK). Ocenjena vrednost je 
zanemarljiva v primerjavi z letno dozno omejitvijo za prebivalstvo, ki je 1 mSv na leto, 
ter od 0,1% značilnega neizogibnega naravnega ozadja. Atmosferski in tekočinski 
izpusti iz NEK so primerljivi s tistimi iz podobnih jedrskih elektrarn v Evropi. Razen 
izpustov tricija, so izpusti drugih radionuklidov pod povprečjem izpustov podobnih 
elektrarn v EU. Letna mejna vrednost efektivne doze za posameznika iz prebivalstva je 
po naših predpisih in mednarodnih priporočilih 1 mSv na leto. V mejno vrednost niso 
všteti prispevki medicinskih izpostavitev in naravnega sevanja. 15 

 
Preglednica 7. Povzetek letnih izpostavitev prebivalstva v okolici NEK za leto 
2006 2 

 
 Vir Letna efektivna 

doza (μSv/leto) 
NEK atmosferski izpusti Neposredno sevanje iz objektov NEK 

Zunanje sevanje iz oblaka 
Zunanje sevanje iz useda 
Inhalacija oblaka 
Inegstija 

zanemarljivo 
0,1 
< 0,1 
0.22 
< 1 

NEK tekočinski izpusti - 
Sava 

Ingestija (ribe, voda za pitje) < 0,01 

NEK Skupaj < 1* 
 
Naravno sevanje Sevanje gama in neposredno 

ionizirajoče sevanje 
Kozmični nevtroni 
Ingestija (K, U, Th) 
Inhalacija (kratkoživi potomci 222Rn) 

 
780 
70 
290 
1300 

Skupaj 2440 
 
Černobil + jedrski 
poskusi 

Zunanje sevanje 
Ingestija

< 10 
< 1 

Skupaj  < 10 
 
2.9.2 Geologija 
 
Rezultati zadnjih terenskih raziskav kažejo, da je geološka zgradba lokacije Vrbina 
slojevito različna. Površje prekriva kvartarni prodnato peščeni sediment, ki sestoji 
pretežno iz karbonatnega proda in peska in kakor kažejo vrtine iz leta 2006, sega 
debelina tega sloja do 15 m, stopnjevito s severa proti jugu. Prodnato-peščeni glinasti 
sedimenti sestoje iz dveh litoloških členov. Zgornji člen je karbonatno-silikatni prod in 
pesek, ugotovljen iz vzorca vrtine nekaj metrov severno od Save (VOG-2) v 
globinskem intervalu 12,6 – 78 metrov. Spodnji člen sestoji skoraj izključno iz 
silikatnega proda (prisotnost karbonata je samo v drobni frakciji in sicer manj kot 1 %) 
in peska z glino, ugotovljen v isti vrtini v globini 78 do 88 metrov. Ta člen lahko 



31 
 

primerjamo s t.i. pliokvartarnimi sedimenti domnevno pliocensko-pleistocenske starosti, 
ki gradijo na celotnem obrobju Krške kotline najvišjo rečno teraso povprečne debeline 
50 metrov. Prisotnost silikatno-karbonatnega ter čistega silikatnega proda in peska pod 
pretežno karbonatnim prodom je ugotovljena poleg v vrtini VOG-2 še v nekaterih 
obstoječih vrtinah tega območja. Zgornjega člena zaradi njegove debeline ne moremo 
primerjati s pleistocenskimi terasami, ohranjenimi na površini Krške kotline, ki so v 
povprečju debele do 10 metrov. Najverjetneje gre za akumulacijski sediment v globoko 
vrezani strugi reke Save iz starejšega pleistocena ali celo iz pliocena.15 

 
Predvideni podzemni objekti se bodo nahajali v meljih oz. peščenih meljih, ki se na 
lokaciji odlagališča predvidoma nahajajo neposredno pod prodom.  
Privzeti porazdelitveni faktor melja za radionuklid tricij je 0 m3/kg, Ni-59 0.034 m3/kg in 
J-129 0.004 m3/kg, vrednosti za vzdolžno disperzivnost DV in bočno disperzivnost DB 
sta privzeti 0.01 m oziroma 0.001 m. Prostorninska gostota melja se giblje okrog 1600 
kg/m3.  
 
2.9.3 Geološki profili 
 
Na sliki 4. in 5 sta prikazana geološka profila območja, narejena po podatkih 
seizmičnega refleksijskega profiliranja iz leta 2006, arhivskih podatkih, podatkih 
raziskovalnega vrtanja (vrtini VOG-1 in VOG-2) in ob upoštevanju terenskih kartiranih 
podatkov. 
Profil A-B poteka (slika 4) v smeri od juga (reke Save) proti severu (hribu Libna), vzdolž 
trase geoelektričnega profila E1, profila seizmične refleksije S1 ter preko vrtin VOG-1 in 
VOG-2. Profil je konstruiran do približne globine 1000 m, t.j. do globine, ki je bila 
dosežena z refleksijskim seizmičnim snemanjem. Najgloblja geološka meja je meja 
med heterogeno skupino biokalkarenitov (M4) ter dokaj homogeno enoto karbonatnih 
laporjev in laporastih meljev (M5-7). Navedena meja, ki je ugotovljena na seizmičnem 
profilu S-1, vpada pod kotom ca 30° dokaj strmo proti jugu, kar se sklada s podobnimi 
vpadi v istih kamninah na južnem pobočju hriba Libne. Po navedenih podatkih je jedro 
sinklinale na območju reke Save. Njeno severno krilo se dviguje pod večjim naklonskim 
kotom v primerjavi z južnim krilom, ki je položnejše. Višje leži meja med karbonatnim 
laporjem in laporastim meljem (M5-7) in laporastim meljem (M7). Naklon te meje je 
nekoliko manjši, in sicer znaša okoli 20°, kar se sklada z rezultati iz predhodnih študij. 
Spodnji del M7 litološke enote je dosegla vrtina VOG-1. Po podatkih analiz jedra vrtine 
gre za menjavanje slabo konsolidiranega karbonatnega melja in peska. Najnižji deli 
vrtine so že skoraj dosegli M5-7 karbonatne laporje in laporaste melje. M7 litološko 
enoto, in sicer njen zgornji laporasti peščeno meljasti del, ki je ugotovljen tudi na 
seizmičnem profilu S-1, je dosegla raziskovalna vrtina VOG-2. Analize jedra te vrtine 
kažejo na laporasti peščeni melj, ki je slabše sprijet kot lapornati melj v vrtini VOG-1. 
Naslednja litološka meja, ki je bila ugotovljena samo s pomočjo vrtanja (VOG-2) in 
delno predpostavljena po podatkih geoelektričnega profiliranja (profil E1), je meja med 
(M7) in pliokvartarnimi sedimenti (PlQ). Slednji so se pojavljali v vrtini VOG-2 do 
globine 88 metrov in sestoje, kot je že prej omenjeno, iz dveh litoloških členov. Po 
podatkih prej obstoječih vrtin in geoelektričnih raziskav iz leta 1993 se navedeni 
pliokvartarni sedimenti raztezajo v smeri V-Z do VJV-ZSZ približno vzdolž jedra Krške 
sinklinale.15 
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Slika 4. Geološki profil lokacije Vrbina v smeri A-B 15 

 
Profil C-D (slika 5) poteka v smeri od vzhoda do zahoda vzdolž seizmičnega profila S-2 
in geoelektričnega profila E-2. Najgloblja meja, ugotovljena na profilu, je meja med 
zaporedjem pretežno karbonatnih kamnin (M4) in karbonatnim laporjem in laporastim 
meljem (M5-7). Višja meja predstavlja tako kot v profilu A - B mejo med karbonatnim 
laporjem in laporastim meljem (M5-7), ter laporastim meljem (M7). Najvišje leži 
postopna litološka meja med laporastim meljem (M7) in laporastim peščenim meljem 
(M7). Vse meje vpadajo proti vzhodu, in sicer pod blagim kotom 10°. Navedene meje 
so določene na seizmičnem profilu S-2, ki pa je dolg samo 500 metrov.15 

 

 
Slika 5. Geološki profil lokacije Vrbina v smeri C-D 15 

 
2.9.4 Geokemija 
 
Na območju prevladujejo rjava do sivorjava tla, razvita na naplavinah reke Save. Talni 
pH se giblje med 6,9 in 8,4, vsebnost karbonatov se giblje od 2 do 11 %, vsebnost 
sulfatov je v povprečju 8,1 mg/kg, kloridov pa 7,2 mg/kg. O vsebnosti glavnih prvin, kot 
so natrij, kalij, kalcij, magnezij, železo in mangan, poročilo25 navaja, da so vse 
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vrednosti pod povprečnimi za evropska in slovenska tla z izjemo kalcija in magnezija, ki 
sta povišana zaradi reke Save, ki prinaša karbonate. Od prvin v sledeh so bile 
določene vsebnosti antimona, svinca, kadmija, bakra, niklja, kroma, kobalta, 
molibdena, arzena in cinka, od teh je arzen nad povprečjem, vendar je koncentracija še 
vedno polovico nižja od mejne vrednosti, kot jo predpisuje Uredba o mejnih, opozorilnih 
in kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. Kemijske analize v globokih 
raziskovalnih vrtinah odvzetih kamninskih vzorcev in vzorcev vode so še v teku.15 

 
2.9.5 Hidrogeologija 
 
Krško-brežiško polje prekrivajo kvartarni, njegovo obrobje pa terciarni in mezozojski 
sedimenti. Dela se po hidrogeoloških lastnostih med seboj razlikujeta. V 
prodnopeščenih kvartarnih sedimentih imamo opraviti s podzemno vodo v dobro 
prepustnih, odprtih vodonosnikih, kar pomeni, da je komunikacija med reko Savo, ki je 
glavna hidrološka baza tega dela, zelo dobra, in nivo podtalnice niha v odvisnoti od 
padavin in stanja reke Save. Na obrobju, kjer so hidrogeološke razmere bolj zapletene, 
se pojavljajo kraško razpoklinski vodonosniki kot tudi slabše prepustni medzrnski 
vodonosniki. Splošna smer toka je od zahoda proti vzhodu, pri čemer se kvartarni 
vodonosnik Krško-brežiške kotline napaja na zahodu iz smeri Krakovskega gozda, 
severneje pa Krškega hribovja. Po podatkih višine podtalnice na različnih mestih vzdolž 
toka je izračunan gradient podzemne vode 0.0016. Lokacija odlagališča NSRAO leži v 
severnem delu osrednjega dela Krško-brežiškega polja, kvartarnega vodonosnika. Na 
tem območju lahko v globino opredelimo dve hidrogeološki enoti. Zgornji del sestavljajo 
dobro prepustne kvartarne plasti, katerih debelina je spremenljiva in narašča proti jugu. 
Na severu ob t.i. Vrbinski cesti znaša okoli 5 m, na jugu ob Savi pa naraste na dobrih 
13 m. Prepustnost teh plasti se giblje znotraj spodnjega dela dekade 10-3 m/s. Nivo 
podzemne vode je na severnem delu v globini okrog 3 m in se spušča proti reki Savi, 
kjer nastopa v globini približno 6 m. Vodonosnik lahko opredelimo kor odprt. Tok 
podzemne vode, ki se sicer izceja v Savo, je na lokaciji usmerjen proti jugovzhodu in 
skoraj vzporeden reki Savi. Pod mlajšim kvartarnim aluvialnim zasipom nastopa južno 
od lokacije prodno-peščeni zasip, ki ob reki Savi doseže globino 88 m. Prepustnost 
tega zasipa se giblje v okviru dekad 10-4 in 10-5 m/s. Pod kvartarnimi oziroma 
pliokvartarnimi plastmi ležijo slabo prepustne plasti meljev in peščenih meljev, katerih 
prepustnost z globino upada. V globinah, ki so zanimive za odlagališče, se giblje 
znotraj dekad 10-8 in 10-9 m/s. Gre torej za slabo prepustne plasti, ki še globlje 
predvidoma prehajajo v neprepustne.15 

 
2.9.6 Koncept odlagališča 
 
Konceptualni model odlagališča je narejen na podlagi specifičnih geoloških podatkov 
neposrednega okolja odlagališča, oblike in pakiranja odpadkov. Konceptualni model se 
navezuje na rezultate enostavnih modelov izluževanja radionuklidov iz inventarja 
odpadkov, to je odlagalne enote, kar da grobo oceno zanesljivosti, podporo inžinirskim 
lastnostim odlagališča ter stroškov. Podrobnosti lokacije in njenega neposrednega 
okolja so določene na podlagi terenskih, laboratorijskih in podzemnih raziskav. Te 
študije bi morale dovoljevati modeliranje prenosa radionuklidov glede na podatke 
odlagališča.  
V študiji variant odlagališč so bili vključeni trije dizajni, in sicer plitki podzemni silosni 
koncept, tunelski v vkopanih rovih ter površinski tunelski koncept.  
“Na podlagi izvedenega vrednotenja sevalne varnosti vseh treh predlaganih variant 
PVA zaključuje, da izkazujeta varianti odlaganja v podzemne rove (varianta D) in 
odlaganje v vkopane silose (varianta B) najmanjši vpliv glede na izbrane kriterije 
vrednotenja. Sledi jima varianta odlaganja v površinske škatlaste odlagalne enote 
(varianta E). Vendar je bolj od pravkar navedenega pomembno, da so bile z vidika 
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sevalne varnosti vse tri variante ocenjene kot primerne ter zato sprejemljive. 
Vrednostno so bile razvrščene zgolj na osnovi drugotnih kazalcev oziroma kriterijev, 
zato je tudi pomen tega razvrščanja drugoten.” 15 
Odlagalne enote pri varianti B so vkopani silosi armirano-betonske konstrukcije 
notranjih dimenzij približno Ø26 x 33 m. Dno silosov je približno 55 m pod zgornjo koto 
protipoplavnega nasipa, kar pomeni, da bo vrh odlagalnih celic več kot 30 m pod koto 
obstoječega terena. 
V silos je možno odložiti 700 zabojnikov; po 70 zabojnikov v vsakega od 10 odlagalnih 
slojev. Na dnu silosa je drenažni jašek. Drenažne vode so prek revizijskega hodnika 
speljane do dostopnega jaška. Na dnu dostopnega jaška je črpališče, od koder se vsa 
drenažna voda črpa na površino. Po zapolnitvi silosa z zabojniki z NSRAO se vse 
praznine zapolnijo z drenažnim materialom, monogranuliranim polnilom, odlagalni silosi 
pa se prekrijejo z betonsko ploščo (kaloto) ter s slojem nizkoprepustnega materiala. 
Nad drenažnim betonom se postavi hidroizolacija iz PVC folije z zaščitnim slojem nad 
folijo. Nad tem se zabetonira armiranobetonski svod debeline 1.20 m. Nasuje se sloj 
gline celotne višine 5.00 m (to je do višine površine terciarnih sedimentov), razvidno na 
sliki 6. Uporabi se glina nizke vodoprepustnosti. Nasipanje in komprimiranje se vrši v 
slojih debeline ca. 30 cm. Primarna in sekundarna obloga silosnega jaška se nad 
plastjo glinastega naboja do površine terena v zadostnem obsegu perforira, s čimer je 
zagotovljena prvotna komunikacija podtalnice. Vrhnji del silosa se zapolni z gramozom, 
sledi zasipanje silosa nad glinastim nabojem s prodnim materialom do kote terena 
(157.0 m n.m.).15  
Vse strukture realnega silosnega odlagališča so lepo razvidne na sliki 6, ki prikazuje 
vzdolžni prerez odlagališča. Na sliki 7 pa imamo tlorisni prerez tega odlagališča, ki 
prikazuje zapolnitev odlagališča v vodoravni ravnini. Lepo so razvidni odlagalni 
zabojniki in njihova razporejenost. Razvidne so tudi umetne pregrade, ki sestavljajo 
steno odlagališča. Znotraj je betonska pregrada debeline 90 cm, na zunanji strani pa 
armirano betonska obloga debeline 30 cm. Med njima je prevleka iz polivinilklorida. Na 
sliki lahko opazimo tudi potek drenažnih cevi na dnu, ki bodo okrog odlagalnih celic 
odvajale odvečno vodo v zbiralnik. Ker je pri najbolj pogostem scenariju prehajanja 
radionuklidov iz odlagališča v okolico, namreč pri izluževanju polutantov, nosilni prostor 
voda, pomeni obvladovanje vodnih tokov na območju odlagališča, hkrati tudi 
obvladovanje prehajanja radioaktivnih snovi v okolico.  
Razviden je tudi potek revizijskega hodnika za nemoteno gibanje osebja, ki bo 
opravljalo funkcije revizije ter namestitev vseh potrebnih instalacij (ventilacija, drenaža, 
elektrika). 
 
V primeru našega modela smo izhajali iz tlorisnega prereza realnega odlagališča (slika 
7), privzeli smo lastnosti lokacije bodočega odlagališča, realno situacijo odlagališča pa 
za naše potrebe poenostavili. Slikovno je predstavljeno na sliki 8. 
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Slika 6. Vzdolžni prerez odlagališča 15 
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Slika 7. Tlorisni/prečni presek odlagališča 15 
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3. EKSPERIMENTALNI DEL 

3.1 Model transporta 
 
Model transporta treh radionuklidov, tricija (H-3), niklja (Ni-59) in joda (I-129) smo 
razdelili na dva dela in sicer prvi del zaobsega sam pretok vode skozi odlagališče, s 
katerim smo dobili vektorsko polje gibanja oziroma hitrosti vode, to pa smo uporabili v 
drugem delu, kjer smo vektorski količini dodali specifično aktivnost radionuklidov. 
Tricij smo izbrali zaradi njegove specifične lastnosti. Zanj je značilno, da se pri prenosu 
ne veže na noben material, kar pri modeliranju daje posebno referenco. Izotop niklja 59 
smo izbrali, ker je njegova specifična aktivnost in dolgoživost zelo visoka, poleg tega, 
predstavlja pozitivno nabit delec in izotop joda 129 iz podobnih razlogov, le da je 
negativno nabit, poleg tega predstavlja pa tudi grožnjo zdravju človeka, saj vemo, da 
zlahka nadomešča ugodni jod v ščitnici.  
Kot je že razvidno iz podatkov o NSRAO v 2. Poglavju, je inventar radionuklidov 
bogoče odlagališča precej večji. Za samo 3 izbrane radionuklide smo se odločili, ker bi 
v celoti obravnavani predstavljali prevelik obseg in ker se zaradi njihovih lastnosti po 
vsej verjetnosti pojavijo izza odlagališča. 
 
Treba je poudariti, da se sledeči modeli od simulacije realne situacije zelo razlikujejo. 
Realna situacija v našem primeru bi pomenila, da se vzame v obzir celotno odlagališče 
z omejenim pasom matične kamnine. Tekom izdelave diplomske naloge je bilo 
izdelanih veliko modelov, ki so se po kompleksnosti med seboj zelo razlikovali. Izdelani 
so bili tudi modeli, ki so predstavljali realno situacijo. Pri tem je prihajalo do težav z 
diskretizacijo prostora in z njo povezano konvergenco procesa. Po dolgotrajnem 
reševanju težav s temi modeli, smo se odločili, da obsežnost modela zmanjšamo. 
Postopno zmanjševanje obsežnosti modela je pripeljalo do zelo poenostavljenega 
modela, ki je predstavljen v nadaljevanju. Pri realnem in tudi drugih manj zahtevnih 
modelih, smo opazili, da so tovrstni modeli časovno zelo potratni, in da bi za optimalno 
izdelan delujoči model potrebovali precej časa. Pred vami je predstavljen poenostavljen 
model realne situacije tlorisnega prereza, z njim smo skušali ugotoviti razmerja 
učinkovitosti večkratnih pregrad.  
Model obravnava rezino prečnega preseka (slika 7) realnega območja na sredini 
območja. Za potrebe modela smo določene lastnosti lokacije parametrizirali, parametri 
so predstavljeni v preglednici 8. 
 
Preglednica 8. Parametrizacija lastnosti lokacije odlagališča 
Lastnosti lokacije Vir podatka Parameter uporabljen v 

modelu
Hidrogeologija glej 2.9.5, slika 4, 5 Ks
Geologija glej 2.9.2, slika 4, 5 Kd, DV, DB, ρ 
 
 
Za primerjavo učinkovitosti uporabe različnih pregrad smo naredili tri modele. Modeli se 
med seboj razlikujejo v različni uporabi materialov za polnilo, in sicer model 1a vsebuje 
pesek, model 1b vsebuje beton ter model 1c bentonit. 
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3.1.1 Pretok vode v zasičeni coni skozi matično kamnino in odlagališče 
 
3.1.1.1 Geometrija območja 
 
Območje v modelu predstavlja prečni prerez odlagališča s pasom matične kamnine, ki 
meri v dolžino približno toliko kot polmer odlagališča, slikovno je prikazano na sliki 8. 
Zunanji robovi tvorijo kvadratno površino, ki predstavlja celotno območje, velikosti 625 
m2. V sredini tega območja je krog, ki predstavlja odlagališče, s polmerom 12.8 m. 
Kolobar z debelino 0.9 m zaobjema vsebino odlagališča in predstavlja steno 
odlagališča oziroma zunanjo umetno pregrado, ki ločuje naravno in notranje umetne 
pregrade. V notranjosti so odlagalni zabojniki, kvadratne strukture velikosti 2.45 m x 
2.45 m, katerih je 70 in so nanizane druga za drugo. Med odlagalnimi zabojniki je 
prostor, zapolnjen s polnilom, širina distančne reže je 0.05 m. V resničnem izgledu 
odlagališča je predvidena tudi med vsako odlagalno enoto v navpični smeri, v tem 
modelu je vključena samo v vodoravni.  
 
3.1.1.2 Lastnosti materialov 
 
Material, ki gradi naravno pregrado, je melj, umetno pa pesek, beton ali bentonit. 
Lastnosti teh materialov so zbrane v preglednici 9, nanašajo se na realno situacijo 
odlagališča. 
 
Preglednica 9. Hidravlične lastnosti materialov 

Material 
(barva) 

Ime materiala Qr
[-]

Qs
[-]

α
[m-1]

n
[-]

Ks 
[m/dan] 

L
[-]

1.(rdeča) melj 0.06 0.41 0.05 1.31 8.64E-04 0.5 
2.(modra) beton (odlagalne enote) 0.013 0.23 6.84E-03 1.39 8.64E-08 0.5 
3.(zelena) beton (zunanja 

pregrada) 
0.013 0.23 6.84E-03 1.39 8.64E-06 0.5 

4.(roza) 

polnilo 

beton 
(drenaž
-ni) 

0.018 0.29 6.84E-02 1.42 8.64E-06 0.5 

bentonit 0.05 0.36 6.84E-03 1.33 8.64E-
010 

0.5 

pesek 0.0507 0.376 3.44 4.42 14.28 0.5 
 
3.1.1.3 Robni in začetni pogoji 
 
Zgornji robni pogoj: ni pretoka (nič ne gre skozi). 
Spodnji robni pogoj: ni pretoka (nič ne gre skozi). 
Levi robni pogoj: konstantna tlačna višina (vrednost tlačne višine se ne spreminja in 
znaša 25 m). 
Desni robni pogoj: konstantna tlačna višina (vrednost tlačne višine se ne spreminja in 
znaša 24.912 m. Izračunana je na podlagi gradienta podzemnega toka vode, ki znaša 
0.0016). 
 
Začetni pogoj: tlačna višina se spreminja vsakih 5 m glede na vrednost gradienta od 
vrednosti 24.992 m do 24.92 m. Zasičenost prostora je podana s tlačno višino, 
prikazano na sliki 13.  
 
3.1.1.4 Mreža, materiali, zasičenost matriksa in odlagališča z vodo 
 
Na sliki 9 je prikazana diskretizacija za primer modela 1b in 1c. Diskretizacija je v 
primeru modela 1a (slika 10) za malenkost gostejša na notranjem robu stene zaradi 
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večjih razlik v hidravličnih lastnostih materialov. Pri prvih dveh modelih je število 
osnovnih elementov 2705, vozlišč 1393, pri tretjem pa je elementov 2777, vozlišč pa 
1429. Na sliki 11. in 12. vidimo obarvana vozlišča, ki predstavljajo geometrijsko 
postavitev materiala. Kateri material označuje barva, je prikazano na sliki 8 oziroma v 
preglednici 9. Zasičenost območja z vodo je določena s tlačno višino, za ponazoritev je 
prikazan v modelu 1b na sliki 13.  
 

 
Slika 8. Slikovni prikaz modela 
odlagališča z okolico, kjer so 
materiali oštevilčeni od 1 do 4.

 
Slika 9. Mreža vozlišč kot posledica 
diskretizacije »prostora« za primer 
modela 1b in 1c.  

Slika 10. Mreža vozlišč kot posledica 
diskretizacije prostora za primer 
modela 1a. 

 
Slika 11. Dodelitev materialov glede na 
geometrijske lastnosti odlagališča v 
primeru modela 1b.
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Slika 12. Dodelitev materialov glede 
na geometrijske lastnosti odlagališča 
za primer modela 1a. 

 

Slika 13. Začetna tlačna višina v primeru 
modela 1b.

 
3.1.2 Prenos radionuklidov iz odlagališča 
 
Prenos radionuklidov oziroma z njim povezana specifična aktivnost (8) je v takem 
okolju odvisen poleg advekcije tudi od disperzije in difuzije ter zakasnitve. Vrednosti teh 
parametrov so zbrane v preglednici 10, pridobljene so iz Posebne varnostne analize, 
razen vrednosti Kd za bentonit, ki smo jih pridobili iz drugih referenc21,26, 27, 28.  
Podatke o začetnih oziroma celokupnih aktivnostih I-129, H-3 in Ni-59 smo privzeli iz 
poročila Posebne varnostne analize (ki so prilagojeni glede na izhodno moč nuklearne 
elektrarne Krško (706MW). Poleg aktivnosti je podana razpolovna doba radionuklida, iz 
katere izračunamo specifično konstanto za radionuklid (25). Preračunana masa (26) za 
vsak radionuklid je tudi podana v preglednici 11, specifična aktivnost v vodni fazi ĂV 
[Bq/m3] (27) je preračunana iz celokupne specifične aktivnosti ĂC [Bq/m3] in 
prostorninske gostote uporabljenih materialov v preglednici 12, enačbe za izračune pa 
so sledeče: 
 

2
⁄

 
 (25) 

Ă
 

 (26) 

 
Ă

 

  (27) 
kjer je M molska masa radionuklida [g/mol], A aktivnost radionuklida [Bq], NA 
Avogadrovo število, mR masa radionuklida [kg], mbetona masa betona [kg] in ĂV 
specifična aktivnost radionuklida v vodnem mediju [Bq/m3], ker Hydrus2D zahteva 
podanost začetne specifične aktivnosti v vodni fazi oziroma raztopini. Tricij je poseben 
primer. Enaki specifični aktivnosti v vodni in trdni fazi nakazujejo, da se ne adsorbira na 
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matriks in je zato njegov Kd enak 0. 
 
Splošne nastavitve za prenos topljenca v Hydrus-u so za: časovno utežno shemo 
Crank-Nicholson shema, prostorsko utežno shemo Galerkinovi končni elementi, kriterij 
stabilnosti je enak 0.01. 
 
Preglednica 10. Specifični parametri materialov glede na izbran radionuklid in 
specifični parametri radionuklida 

radionuklid 
R 

vzdolžna 
disperzija 
(DV) [m] 

bočna 
disperzija (DB) 

[m] 

difuzija (D*) 
[m2/dan] 

porazdelitveni faktor (Kd) [m3/kg] razpolovna 
konstanta 

[dan-1] 
melj pesek beton bentonit 

Tricij (3H) 0.01 0.001 5.88E-07 0 0 0 0 1.54E-04 

Nikelj (59Ni) 0.01 0.001 2.76E-07 0.034 0 0.1 0.2 2.50E-08 

Jod (129I) 0.01 0.001 9.50E-08 0.004 0 0.064 0.03 1.20E-10 

 
Preglednica 11. Razpolovni čas, začetne specifične aktivnosti in druge 
lastnosti radionuklidov 

radionuklid 
R 

razpolovni 
čas t1/2 
[leta] 

aktivnost A 
[Bq] 

masa m 
[kg] 

celokupna 
specifična 

aktivnost ĂC 
[Bq/m3] 

Specifična 
aktivnost 

v vodni fazi ĂV 
[Bq/m3] 

Tricij (3H) 12.3E+00 1.40E+11 3.9E-07 7.78E+06 7.78E+06 
Nikelj 
(59Ni) 

7.6E+04 8.80E+12 2.98 4.89E+08 2.13E+06 

Jod (129I) 1.6E+07 1.00E+08 1.53E-02 5.56E+03 3.8E+01 
 
Preglednica 12. Prostorninska gostota uporabljenih materialov za pregrade 
material prostorninska gostota ρ 

[kg/m3] 
melj 1600 
pesek 1500 
beton 2280 
drenažni beton 2100 
bentonit 1600 
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 Rezultati simulacije hitrosti vode 
 
Povprečna vrednost hitrosti vode stacionarnega stanja, ki prehaja skozi rob območja, 
znaša 1.18x10-6 m/dan. Analiza podatkov hitrosti vode na izstopu, desnem robu 
območja v primeru uporabe peska, betona in bentonita kot polnila je pokazala, da so 
vrednosti približno enake. Situacija velja za čas, potem ko se je vzpostavilo stacionarno 
stanje. 
Na sliki 14 je prikazan graf hitrosti vode v odvisnosti od razdalje, pri čemer je profil 
izrisan tako, da poteka dolžina od leve do desne meje celotnega območja, skozi 
zunanji pregradi in polnila in ne odlagalne zabojnike odlagališča. 
 

 
Slika 14. Graf hitrosti vode v odvisnosti od razdalje, vzdolž celotnega območja in 
pregrad odlagališča, pri čemer profil poteka skozi polnilo  
 
Na grafu je opaziti postopno padanje hitrosti, kar nakazuje prisotnost prve zunanje 
pregrade. Po prehodu skozi betonsko zunanjo pregrado je pri pesku opaziti, da hitrost 
naraste skoraj za dekado, nato pa se proti drugi zunanji pregradi počasi zmanjšuje. Pri 
betonu je opaziti podobno obnašanje, le da je naraščanje bolj postopno. Ob prihodu k 
drugi zunanji pregradi se hitrost zopet umiri glede na hidrološko prepustnost materiala. 
Pri tem je treba opomniti, da je hitrost izrisana v logaritemski skali. Pri bentonitu je tudi 
opaziti hitro vzpostavitev ustaljenega toka po prehodu skozi pregrado, kar v primeru 
betona in peska ni tako. Hitrost nekoliko naraste in niha do prihoda do naslednje 
pregrade. Pri betonu nas preseneča krivulja, ki je po obliki bolj podobna pesku kot pa 
bentonitu. Opazimo lahko tudi, da se hitrost vode za odlagališčem razmeroma hitro 
vzpostavi na enako vrednost kot pri vstopu. 
Hitrost, s katero potuje voda skozi betonske odlagalne zabojnike, je: za odlagalne 
enote z bentonitnim polnilom 2.4x10-10 ± 4x10-11 m/dan, z betonskim in peščenim 
polnilom  pa 4x10-9 ± 5x10-10 m/dan.  
Na slikah od 15 - 17 je prikazano vektorsko polje hitrosti toka vode. Vidimo lahko, kako 
se voda giblje okrog odlagališča, da se ob zaokrožitvi nekoliko poviša in nato, ko obide 
odlagališče, zopet pade na prvotno hitrost. Dolžina vektorjev na sliki 15 in 16 ne 
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prikazuje dejanske skalarne vrednosti hitrosti vode, ker so bili vektorji hitrosti povečani 
za boljšo vidljivost. 
 

Slika 15. Vektorsko polje hitrosti vode 
na območju, kjer je polnilo v 
odlagališču bentonit. S črno barvo je 
ponazorjeno celotno območje. Pas 
okvirja temno sive barve je dodan 
zaradi boljše vidljivosti vektorjev na 
robnih delih.  
 

 
 

Slika 16. Vektorsko polje hitrosti vode 
na območju, kjer je polnilo v odlagališču 
beton. S črno barvo je ponazorjeno 
celotno območje. Pas okvirja temno sive 
barve je dodan zaradi boljše vidljivosti 
vektorjev na robnih delih. 

Slika 17. Vektorsko polje hitrosti vode 
na območju, kjer je polnilo v 
odlagališču pesek. S črno barvo je 
ponazorjeno celotno območje. 
Vektorji prikazujejo območje hitrosti 
od 1x10-7 do 3x10-6 m/dan. Pas okvirja 
temno sive barve je dodan zaradi 
boljše vidljivosti vektorjev na robnih 
delih.  

 

Slika 18. Vsebnost vode v % v materialih 
pri zasičenem stanju. Odlagališče s 
peskom kot polnilom.  
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Slika 19. Tlačne višine v stacionarnem 
stanju. Odlagališče z betonom kot 
polnilom. Zelo podobno sliko 
najdemo tudi pri bentonitu. 

 
 

Slika 20. Tlačne višine v stacionarnem 
stanju. Odlagališče s peskom kot 
polnilom. 

 
Slika 18 prikazuje, da je vsebnost vode še najvišja v melju, v zunanji betonski pregradi 
jo je skoraj dvakrat manj, nekoliko več pa med zrni peska. Situacijo potrjuje slika 20, 
kjer je opaziti razliko v tlačnih višinah. Tako lahko opazimo, da je v notranjosti 
odlagališča pri pesku tlačna višina okoli 7 m, ker se pesek tudi prej zasiti. Sprememba 
v hitrosti, vidna iz grafa na sliki 14, je posledica tlačnih razlik. Poudariti je treba, da je 
model izračunaval vodoravni pretok vode. V tem primeru, kjer se pojavlja visok tlačni 
razpon, bi bilo smiselno modelirati tudi vertikalni tok vode, saj situacija napeljuje na 
misel, da je slednji precej večji. Ker je med peskom veliko praznin in kot tak igra 
funkcijo drenaže, zunanje pregradne stene pa ustvarijo v notranjosti ugodne pogoje za 
gravitacijsko drenirano vodo, se utegne pojaviti sesalni pritisk. Pri betonu in bentonitu 
tlačne višine v pasovih gradientno padajo, kot to vidimo na sliki 19, krivuljaste izobare 
pa nakazujejo tujek v matriksu. Rahli koničasti zajedki na sredini odlagališča so 
posledica diskretizacije.  
Pri izračunavanju pretoka vode v 3 modelih skozi različne materiale, ki predstavljajo 
poddomene območja, je bila relativna napaka masne bilance vode v rangu od 0-1.6%. 
 
4.2. Rezultati simulacije specifične aktivnosti radionuklidov (trenutne 
vrednosti specifične aktivnosti v opazovani točki tik ob izstopu) 
 
Specifične aktivnosti radionuklidov so bile prestrežene v opazovalni točki, ki se nahaja 
na sredini, tik ob desnem robu celotnega območja, prikazano na sliki 8. Na sledečih 
grafih so prikazane krivulje, kjer specifična aktivnost doseže maksimalno vrednost z 
izjemo pri I-129, ki ima izredno visok razpolovni čas, in bi zatorej zanj bil potreben 
časovni razpon od 0 do 1000000 let. Na slikah od 21 do 29 so prikazane krivulje 
specifične aktivnosti radionuklida Ni-59, I-129 in H-3.  
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Slika 21. Graf specifične aktivnosti Ni-59 
v odvisnosti od časa. Polnilo: pesek 

 
Slika 22. Graf specifične aktivnosti Ni-59 
v odvisnosti od časa. Polnilo: beton  

Slika 23. Graf specifične aktivnosti Ni-59 
v odvisnosti od časa. Polnilo: bentonit 

Slika 24. Graf specifične aktivnosti I-129 
v odvisnosti od časa. Polnilo: pesek 

Slika 25. Graf specifične aktivnosti I-129 v 
odvisnosti od časa. Polnilo: beton 

Slika 26. Graf specifične aktivnosti I-129 v 
odvisnosti od časa. Polnilo:bentonit 
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Slika 27. Graf specifične aktivnosti H-3 v 
odvisnosti od časa. Polnilo: pesek 

 
Slika 28. Graf specifične aktivnosti H-3 v 
odvisnosti od časa. Polnilo: beton 

 
Slika 29. Graf specifične aktivnosti H-3 v 
odvisnosti od časa. Polnilo: bentonit 

 

 
Izločanje radionuklidov je v časovnem smislu odvisno od zakasnitve, ki smo jo definirali 
s porazdelitvenim faktorjem (27), ta pa je obratno sorazmeren s specifično aktivnostjo v 
vodni fazi. Čim več radionuklida je adsorbiranega na sediment/kamnino (Kd je višji), 
tem kasneje se bo pojavil izza pregrad odlagališča. V našem primeru je porazdelitveni 
koeficient za beton in bentonit razmeroma nizek, 0.1. Razmerje med specifično 
aktivnostjo radionuklida v vodni fazi in trdni fazi je konstantno (razen v primeru, da 
topnost doseže zasičenost, torej Kd=1, kar se pa skoraj ne more zgoditi, ker so 
začetne specifične aktivnosti zelo nizke). Ker je razpolovna doba radionuklida 
absolutno odvisna samo od časa, pomeni, da se bo tem več radionuklida v odlagališču 
tudi razgradilo, posledično pa bo specifična aktivnost izza odlagališča nižja. Naslednji 
parameter je začetna specifična aktivnost radionuklidov v odlagališču. Tem višja je, 
višje vrednosti so prisotne v vodni fazi, večja je zato možnost, da zapusti prej 
odlagališče, kar pa, kot smo dejali, ni naš primer. Izračunana specifična aktivnost v 
opazovalni točki predstavlja torej specifično aktivnost nerazpadlih radioaktivnih delcev.  
Tricij je prvi radionuklid, ki se izloči, kar je povsem skladen rezultat, saj zanj velja, da se 
med prenosom ne adsorbira na delcih, ampak se izmenjuje z vodikom iz vode in tako 
tvori težko vodo in mu med potjo vladata advekcija in disperzija. Najvišjo vrednost 
doseže pri pesku približno po 211 letih 8.9 Bq/m3, pri betonu po 206 letih 8.3 Bq/m3 in 
pri bentonitu po 207 letih 7.5 Bq/m3. Specifične aktivnosti in časi so tako pri vseh treh 
uporabljenih materialih skoraj enaki. Drugi pik specifične aktivnosti v časovnem 
sosledju pripada Ni-59. V primeru peska doseže pik pri 15390000 letih 1.2x10-2 Bq/m3, 
betona pri 16774100 letih 3.4x10-3 Bq/m3 in bentonita 16605300 letih 3.6x10-5 Bq/m3. 
Razlika v specifičnih aktivnostih pri betonu in bentonitu je upravičena, ker se nekoliko 
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več Ni adsorbira na trdni medij. Pri pesku je opaziti lepo zvonasto obliko, ki nakazuje 
zmanjšano disperzijo. Radionuklid I-129 se izloči zadnji iz odlagališča, iz grafov pa 
lahko razberemo samo naklon hitrosti in ugotovimo, da bodo najvišje specifične 
aktivnosti dosežene v primeru peska, v primeru betona in bentonita pa bodo podobne. 
Vse specifične aktivnosti so bile nižje od 10 Bq/m3. Višina njenega pika je tako 
premosorazmerna z višino začetne specifične aktivnosti, zakasnjenostjo in razpadom.  
 
Relativna napaka masnih bilanc specifičnih aktivnosti med področji z različnimi 
materiali je bila v primeru H-3 za pesek 2-6.4%, beton 0.4-1%, bentonit 0.32-2%, v 
primeru Ni-59 za pesek 0.7-1.9%, beton 0.22-0.6%, bentonit 1.2-2.6%, v primeru I-129 
za pesek 2%, beton 0.6-1%, bentonit 0.8-1.5%. 
Za grobo primerjavo izračunanih pikov specifičnih aktivnosti lahko uporabimo 
preračune iz Posebne varnostne analize, grobo pa zato, ker se naš model razlikuje v 
lastnostih uporabljenih materialov in fizikalnih veličinah, ne nazadnje tudi v samem 
konceptualnem modelu. Če primerjamo tricij (H-3), ki zaradi svojih intrinzičnih 
lastnostih ne »trpi« zakasnjenja, opazimo, da se pik pojavi 100 let kasneje, to pa je le 
nekaj več kot 8 razpolovnih dob. Zatorej lahko sklepamo, da se tricij skoraj popolnoma 
razgradi v notranjosti odlagališča, kar je razvidno tudi iz grafov. Pomik za 100 let lahko 
pripišemo razliki v prepustnostih in debelini zunanjih pregrad. Razlike v časovni 
zakasnjenosti pri Ni-59 in I-129 pa so približno 1000 krat večje.  
 
4.3 Razprava 
 
Naš model ima pomanjkljivosti. V prvi vrsti zato, ker je časovno gledano idealen primer. 
Kot vemo, so umetne snovi, iz katerih so vse umetne pregrade, podvržene razpadanju. 
Ker je ocenjeno, da bi takšno odlagališče lahko zdržalo od 300 - 500 let (brez večjih 
tehničnih napak), se specifične aktivnosti tudi primerno spremenijo. Model bi moral 
tako upoštevati tudi postopno, progresivno razpadanje pregrad. 
Druga pomanjkljivost je ocena negotovosti. Model bi moral vsebovati ocene napak, ki 
se pojavljajo pri modeliranju. Pri našem modelu bi prišla v poštev dva največja vira 
napak: napaka pri izdelavi mreže končnih elementov, torej zaradi diskretizacije, ter 
vrednosti posameznih parametrov. Program Hydrus uporablja umerjeno karakteristično 
funkcijo vode in zemlje, kar pomeni, da takoimenovani parametri oblike funkcije 
zavzemajo med seboj povezani določen interval vrednosti. Odstopanja se hitro izrazijo 
v napakah ali celo nedelujočem modelu. Ti izračuni za napake presegajo obseg 
diplomske naloge.  
 
Edina podana napaka je relativna napaka masnih bilanc, ki je količnik med absolutno 
napako (razlika med specifičnimi aktivnostmi v nekem času t in času t=0 in integralom 
vsote vseh robnih specifičnih aktivnosti in kumulativne vsote specifične aktivnosti, 
odstranjene zaradi razpada, v območju oziroma podobmočju pretoka) in maksimalno 
vrednostjo spremembe v vozlišču, povprečeno preko vseh vozlišč. 
 
Zelo počasen tok skozi odlagalne zabojnike, porazdelitveni koeficient in zelo nizka 
začetna specifična aktivnost povzročajo, da večina teh radionuklidov razpade v samem 
odlagališču. 
 
Naša hipoteza, da se pri uporabi različnih materialov vpliva na specifično aktivnost 
radioaktivnih snovi v okolici, je pravilna. Opazili smo, da tudi pri uporabi peska kot 
polnila, specifične aktivnosti ne dosežejo relativno visokih vrednosti glede na beton ali 
bentonit, ki imata večjo adsorpcijsko kapaciteto. 
 
Če se nekoliko navežemo na realno odlagališče NSRAO, smo v našem modelu 
simulirali samo horizontalni prenos radioaktivnih snovi. Ker je v konceptualnem modelu 
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odlagališča predviden pesek kot polnilo, bi seveda bilo smotrno modelirati tudi 
vertikalni tok, saj kot vemo, je pesek izredno porozen in relativno dobro prepusten, in 
ker so hitrosti vode v notranjosti odlagališča nižje kot v okolici, prihaja do precejšnjega 
dreniranja vode. Kontaminirana voda je predvidena, da se zbira in nato obdela, 
tokokrog radioaktivnih snovi pa je tako skorajda zaprt. 



49 
 

5. ZAKLJUČKI 

 
Hipoteza o različnih učinkovitostih polnila kot notranje pregrade odlagališča NSRAO za 
zadrževanje radionuklidov v njeni notranjosti je bila potrjena na podlagi matematičnih 
modelov. Učinkovitost vseh pregrad odlagališča, pri tem smo pri treh modelih zamenjali 
tip polnila, je bila simulirana na podlagi zadrževanja prenosa radionuklidov iz 
odlagališča v okolico. Model je bil razdeljen v dva dela, in sicer v prvem smo simulirali 
samo pretok vode skozi odlagališče in okolico, v drugem pa uporabili pretok vode za 
advekcijski del prenosa radionuklidov, pri izračunavanju advekcijsko-difuznega 
procesa. Ugotovljeno je bilo, da se je pri primerjavi učinkovitosti večkratnih pregrad 
odlagališča za radioaktivne odpadke, pri čemer je bila v modelih odlagališča z okolico 
primerjana notranja pregrada - polnilo, z zamenjavo treh različnih materialov, na 
podlagi izračunanih specifičnih aktivnosti radionuklidov, kot najboljši tip tovrstne 
pregrade izkazal bentonit, z nekoliko manjšo učinkovitostjo sledi beton, med temi tremi 
materiali pa se je najslabše izkazal pesek. Najvišje trenutne specifične aktivnosti niklja 
59 so bile v primeru peska 0.012 Bq/m3, za en velikostni red nižje pri primeru betona 
0.0034 Bq/m3 in najnižje v primeru bentonita 0.000036 Bq/m3. V primeru tricija so bile 
pri uporabi peska 8.9 Bq/m3, pri uporabi betona 8.3 Bq/m3 in pri uporabi bentonita 7.5 
Bq/m3. V primeru joda 129, pri katerem pa rezultata najvišje vrednosti specifične 
aktivnosti nismo dobili, smo dobili vrednosti v primeru uporabe peska 9.5 Bq/m3, pri 
betonu 7.7 Bq/m3 in pri bentonitu 7.2 Bq/m3. Če razmerje izrazimo s številkami na 
podlagi simulacijsko izračunanih specifičnih aktivnosti, bi potemtakem bil bentonit za 
radionulid nikelj 59 94 krat učinkovitejši napram betonu in 333 krat napram pesku, v 
primeru tricija pa dvakrat bolj učinkovit od betona in peska. V primeru joda 129 je 
približno enako učinkovit kot beton in dvakrat bolj od peska. Trije radionuklidi so bili 
izbrani zaradi njihovih in odlagališčnih lastnosti, torej začetne specifične aktivnosti. V 
samem odlagališču NSRAO je inventar radionuklidov mnogo večji, modeliranje 
prenosa ostalih pa je predstavljalo prevelik obseg.  
Modeliranje prenosa radionuklidov nosi težo pri varnostni analizi in je pri tem opravilu 
izredno pomembno. Naš model je zelo poenostavljen in idealiziran, in bi ga bilo zato 
potrebno spremeniti in približati realni situaciji.  
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PRILOGA A 
 
 
Pregled in status NSRAO odlagališč po svetu leta 1996 29 

 

 

Država 
Odlagališče (leto 
odprtja/zaprtja) 

Koncept 
odlagališča Država 

Odlagališče 
(leto 
odprtja/zaprtja) 

Koncept 
odlagališča 

V procesu izbire 
lokacije   

V 
obratovanju 

  

Avstralija  POUP Moldavija Kishinev (1960-) POUP 
Belgija  POUP Pakistan Kanupp (1971-) PPO 
Brazilija  POUP  PINSTECH (1969-) PPO 
Bolgarija  POUP Poljska Rozan (1961-) POUP 
Kanada (zgod. 
NRAO)  - Romunija Baita-Bihor (1985-) PGO 

Kitajska (East)  - Rusija 
Sergiev Posad, (1961-
) POUP 

(Southwest)   -  Sosnovyi Bor POUP 
Hrvaška  -  Kazan, Tatarstan POUP 
Kuba  PV  Volgograd POUP 
Ekvador  POUP  Nijnyi Novgorod POUP 
Madžarska  -  Irkutsk POUP 
Indonezija  POUP  Samara POUP 
Republika Koreja  -  Novosibirsk POUP 
Pakistan  -  Rostov POUP 
    Saratov POUP 
Turčija  POUP  Ekaterinburg POUP 
 Združena 
kraljevina  PGO  Ufa, Bashkortostan POUP 
Združene države    Cheliabinsk POUP 
(Illinois)   POUP  Habarovsk POUP 
(Massachusetts)   - Južna Afrika Pelindaba (1969-) PPO 
(Ohio)   POUP  Vaalputs (1986-) PPO 
(Michigan)   POUP Španija El Cabril (1992-) POUP 
(New Jersey)   - Švedska SFR (1988-) PV 
(Zvezna država 
New York)   POUP  

Oskarshamn NPP 
(1986-) PPO  

(Pensylvania)   POUP  Studsvik (1988-) PPO 
Lokacija izbrana    Forsmark NPP(1988-) PPO 
Kitajska Guangdong Daya Bay POUP  Ringhals NPP (1993-) PPO 

Ciper Ari Farm PPO 
Združena 
kraljevina Dounreay (1957-) PPO 

Egipt Inshas POUP  Drigg (1959-) P/POUP 
Mehika Laguna Verde POUP Ukrajina Dnepropetrovsk center POUP 
Peru RASCO POUP  L'vov center POUP 
Romunija Cernavoda POUP  Odessa center POUP 
Švica Wellenberg PV  Kharkov center POUP 
V procesu 
licenciranja    Donetsk center POUP 

Kanada Chalk River POUP 
Združene 
države 

RWMC, INEEL (1952-
) P/POUP 

Nemčija Konrad PGO  
SWSA 6, ORNL 
(1973-) P/POUP 

Norveška Himdalen PV  
Disposal Area G, 
LANL (1957-) PPO 

Republika 
Slovaška Mohovce POUP  

Barnwell, South 
Carolina (1971-) PPO 

Združene države Ward Valley, California POUP  Hanford (1940s-) PPO 
 Boyd County, Nebraska POUP  Hanford (1996-) PPO 

 
Wake County, North 
Carolina POUP  

Richland, Washington 
(1965-) PPO 

 Fackin Ranch, Texas POUP  
Savanah River Plant 
site (1953-) PPO 

V izgradnji   Uzbekistan Tashkent (1960s-) POUP 
Kitajska Gobi, Gansa POUP Vietnam Dalat (1986-) POUP 

se nadaljuje v istem stolpcu se nadaljuje v istem stolpcu 



 
 

Nadaljevanje Nadaljevanje 

Država 
Odlagališče (leto 
odprtja/zaprtja) 

Koncept 
odlagališča Država 

Odlagališče 
(leto 
odprtja/zaprtja) 

Koncept 
odlagališča 

Finska Loviisa PV 

Obratovanje 
ustavljeno 
ali v 
zapiranju   

V obratovanju   Armenija Erevan POUP 
Argentina Ezeiza (1970-) POUP Bolgarija Novi Han (1964-1994) POUP 
Azerbajdžan Baku (1960s-) POUP Estonija Tammiku (1964-1996) POUP 

Avstralija Mt. Walton East (1992-) POUP Francija 
Centre de la Manche 
(1969-1994) POUP 

Belorusija 
Ekores, Minsk 
reg.(1964-) POUP Nemčija Asse (1967-1978) PGO 

Brazilija 
Abadia de Goias (1996-
) PV Rusija Murmansk POUP 

Češka Republika Richard II (1964-) PV  Groznyi, Čečenija POUP 
 Bratrstvi (1974-) PV Tadžikistan Beshkek POUP 
 Dukovany (1994- ) POUP Ukrajina Kiev center (-1992) POUP 
Finska Olkiluoto (1992-) PV Zaprta   

Francija 
Centre de l'Aube (1992-
) POUP 

Republika 
Češka Hostim (1953-1965) PV 

Nemčija Morsleben (1981-) PGO Madžarska Solymar (1960-1976)3 POUP 

Gruzija Tbilisi (1960s-) POUP Japonska 
JAERI, Tokai (1995-
1996) PPO 

Madžarska 
RHFT Puspokszilagy 
(1976-) POUP Mehika 

La Piedrera (1983-
1984) POUP 

Indija Trombay (1954-) P/POUP Norveška Kjeller (1970-1970)4 POUP 

 Tarapur (1968-) POUP Litva 
Maishiogala (1970s-
1989) POUP 

 Rajasthan (1972-) POUP 
United 
States 

Beatty, Nevada (1962-
1992) POUP 

 Kalpakkam (1974-) POUP  
Maxey Flats, Kentucky 
(1963-1978) PPO 

 Narora (1991-) POUP  
ORNL SWSA 1 (1944-
1944)3 PPO 

 Kakrapar (1993-) POUP  
ORNL SWSA 2 (1944- 
1946) PPO 

Iran 
Kavir Ghom-desert 
(1984-) PPO  

Shefield, Illinois (1967-
1978) PPO 

Izrael Negev Desert PPO  
West Valley, New 
York (1963-1975) PPO 

Japonska Rokkasho (1992-) POUP    
Kazahstan Almaty POUP 

 

 Kurchatov (1996-) POUP 
 Ulba (1996-) POUP 
Kirgistan Tschuj (1965-) POUP 
Latvija Baldone (1961-) POUP 
Mehika Maquixco (1972- ) PPO 
Okrajšave: PPO = Preprosto površinsko odlagališče; PV = Podzemna votlina; POUP = 
Površinsko odlagališče z umetnimi pregradami; PGO = Podzemno globoko 
odlagališče; P/POUP = PPO in POUP 
 
 
 


