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Uvod

 Geomehanski model in hidrološka študija.

 Kaj je to varnost odlagališča NSRAO?

 ISAM metodologija.

 Zasnova varnostnega koncepta odlagališča – več pregradni 

sistem.

 Varnostni preračuni in ocene.
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Geomehanski model
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Geomehanski model
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Hidrološka študija
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Kaj je to varnost odlagališča NSRAO

SSKJ – VARNOST  stanje varnega, to 

pa je tisto stanje, položaj, kjer ne grozi 

nevarnost ali kaj neprijetnega

Dokumenti MAAE

-Varnost ljudi in okolja pred nevarnostjo 

sevanja in varnost objektov ter aktivnosti, 

ki lahko vplivajo na povečanje nevarnosti 

sevanja. Varnost objektov in aktivnosti pa 

mora biti zagotovljena tako v času 

“normalnega” obratovanja kot v primeru 

potencialnih nesreč in za celotno 

življenjsko dobo objekta (dolgoročna 

varnost).

-DOKAZOVANJE  merljiva vrednost
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Kaj je to varnost odlagališča NSRAO

•Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) skladno s priporočili 

mednarodnih organizacij predpisala:

vpliv odlagališča na predstavnika kritične skupine prebivalstva 

mora za normalen razvoj dogodkov biti (efektivna letna doza)

< 0,3 mSv
•Predpisani so tudi dovoljeni vplivi ob izrednih dogodkih
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ISAM

(Improvement of 

Safety 

Assesssment 

Methodologies) 

metodologija

ISAM metodologija
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Zasnova varnostnega koncepta odlagališča

3.pregrada

4.pregrada
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 Scenariji za obdobje po zaprtju odlagališča

 NORMALNI SCENARIJI

 Predvideni potek dogodkov: Potek dogajanja brez izrazitih zunanjih 

sprememb

 Vrtanje vodnjaka 

 IZREDNI DOGODNKI (SCENARIJI)

 Različni glede na variante (nastajanje plina pri podzemnem odlagališču, 

uničenje glinaste zapore pri površinskem odlagališču, nenameren vdor 

človeka v odlagališče – poselitev območja, vrtanje skozi odlagališče …, 

erozija, uničenje prekrova)

Varnostni preračuni in ocene - scenariji
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Varnostne analize
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Varnostne analize
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Varnostne analize



Varnostne analize
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Varnostne analize
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Varnostne analize
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Varnostne analize

Prestrezanje

listov
Adsorbcija

Zunanje obsevanje

Suspenzija

Vdihavanje

Zaužitje

Zaužitje

Zaužitje

Zaužitje

Zaužitje

ZaužitjeDelovanje

korenin

Namakanje

Črpanje

Erozija in

izluževanje

Izgube Tok reke Reka

Pitna voda
Voda za 

namakanje

Prst Pridelki

Govedo

Atmosfera 

(prah)

Ribe

ČLOVEK

MODEL 

GEOSFERE



Graf efektivnih doz 

na prebivalca 

izračunane z 

varnostnimi 

preračuni v 

primerjavi z 

omejitvijo in 

efektivno letno dozo 

(log/real os)
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varnostnimi 
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primerjavi z 

omejitvijo in 

efektivno letno dozo 

(log/log os) 
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Varnostne analize v prihodnosti

• Preveritev idejnega projekta

• Optimizacija rešitev

• Varnostne analize v fazi PVO

• Varnostne analize za Varnostno 

poročilo

• …
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HVALA ZA POZORNOST!


