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Ʋvadas
Planuojama ǌkinơ veikla Ƴgyvendinama teikiant paramą Ignalinos atominơs elektrinơs
(IAE) pasirengimo eksploatavimo nutraukimui ir eksploatavimo nutraukimo veikloms.
Pagrindiniǐ sistemǐ eksploatavimo nutraukimas gali bǌti pradơtas tik tada, kai visas panaudotas
branduolinis kuras yra pašalintas iš reaktoriǐ blokǐ. Atsižvelgiant Ƴ tai, kad Lietuvoje nơra
giluminio geologinio kapinyno panaudotam branduoliniam kurui laidoti ir tikơtina, kad jo nebus
bent jau iki šio amžiaus vidurio, ilgalaikis saugojimas yra vienintelơ galimybơ saugiai tvarkyti
panaudotą branduolinƳ kurą. Lietuvos Respublikos Vyriausybơ nutarơ ,,pritarti ǋkio ministerijos
pasiǌlymui leisti valstybơs Ƴmonei Ignalinos atominei elektrinei projektuoti panaudoto
branduolinio kuro saugyklą“ [1].
Planuojama ǌkinơ veikla, kuriai parengta ši poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita,
apima visus naujos IAE laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (LPBKS)
projektavimo, statybos, montavimo, pasirengimo perduoti eksploatuoti, perdavimo ir priơmimo
eksploatuoti, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo veiksmus. LPBKS bus Ƴrengta karštoji
kamera, suteikianti galimybĊ perpakuoti panaudotą branduolinƳ kurą saugojimo laikotarpio metu.
Be paþios LPBKS, planuojama ǌkinơ veikla apima visus bǌtinus darbus, susijusius su
panaudoto branduolinio kuro (PBK) išơmimu, supakavimu, hermetizavimu, vežimu ir Ƴrangos,
tinkamos pasirinktam projektiniam sprendimui Ƴgyvendinti ir saugiam PBK, sukaupto IAE
išlaikymo baseinuose, išimti ir patalpinti LPBKS, eksploatavimu.
Su konsorciumu, kurƳ sudarơ RWE NUKEM GmbH ir GNS mbH, vadinamu ,,GNS –
RWE NUKEM GmbH konsorciumas“ (,,rangovas“), sudaryta sutartis atlikti planuojamos ǌkinơs
veiklos projektavimo, statybos ir eksploatavimo licencijavimo darbus. Konsorciumui vadovauja
RWE NUKEM GmbH. Numatyta, kad projekte dalyvaus Lietuvos ir Vakarǐ subrangovai.
Svarbiausioms projekto užduotims vykdyti, tokioms kaip kokybơs užtikrinimas, projekto
parengimas, projektavimo ir sąnaudǐ kontrolơ, sutarþiǐ sudarymas, pirkimai, statyba ir
montavimas, sauga, licencijavimas, išbandymas ir priơmimas bei perdavimas eksploatuoti,
konsorciumas paskirs aukštos kvalifikacijos patyrusius darbuotojus.
PAV ataskaita parengta sutinkamai su Planuojamos ǌkinơs veiklos poveikio aplinkai
vertinimo Ƴstatymo [2] reikalavimais ir aplinkos ministerijos patvirtinta PAV programa [3], taip
pat ataskaita atitinka ES direktyvos [4], konvencijǐ [5, 6] ir ERPB dokumentǐ [7–9] nuostatas.
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1.

Informacija apie planuojamos ǌkinơs veiklos organizatoriǐ

Planuojamos ǌkinơs veiklos organizatorius:
Organizacija:
Adresas:
Kontaktinis asmuo:
Telefonas:
Faksas:
El. paštas:

1.2.

Valstybơs Ƴmonơ Ignalinos atominơ elektrinơ
Ignalinos AE, 31V pastatas, Visaginas LT-31500, Lietuva
Konstantin Degtiarenko
8 386 24367
8 386 33600
degtiarenko@ent.lt

Informacija apie PAV ataskaitos rengơjus

PAV ataskaitos rengơjai:
Organizacija:

GNS–RWE NUKEM GmbH
konsorciumas (Vokietija)

Adresas:

Industriestr. 13, 63754 Alzenau,
Germany
Axel Beese
+49 0 6023 91 1546
+49 0 6023 91 1515
axel.beese@nukem.de

Kontaktinis asmuo:
Telefonas:
Faksas:
El. paštas:

1.3.

Lietuvos energetikos institutas,
Branduolinơs inžinerijos
problemǐ laboratorija
Breslaujos g. 3, LT-44403
Kaunas, Lietuva
Prof. Povilas Poškas
8 37 401 891
8 37 351 271
poskas@mail.lei.lt

Planuojamos ǌkinơs veiklos pavadinimas ir koncepcija

Planuojama ǌkinơ veikla apibrơžiama kaip ,,Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš
Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas“.
Šia planuojama ǌkine veikla numatoma IAE blokuose pakrauti apie 36000 panaudoto
RBMK-1500 branduolinio kuro pluoštǐ (iš apie 18000 PBK rinkliǐ) Ƴ CONSTOR®
RBMK1500/M2 konteinerius. Šie konteineriai bus pervežti Ƴ naujai pastatytą laikinąją panaudoto
branduolinio kuro saugyklą (LPBKS) ilgalaikiam (ne trumpesniam negu 50 metǐ) tarpiniam
saugojimui.
Kuro rinklĊ sudaro PBK pluoštai kartu su kitais konstrukciniais elementais. Prieš
kraunant Ƴ konteinerius, PBK pluoštai turi bǌti atskirti nuo PBK rinkliǐ konstrukciniǐ elementǐ,
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kuriuose nơra branduolinio kuro. Dauguma PBKR yra hermetiškos ir be mechaniniǐ pažeidimǐ.
Jos bus apdorojamos esamoje IAE karštojoje kameroje, kuri tokioms operacijoms atlikti yra
licencijuota ir sơkmingai eksploatuojama.
Taþiau nedidelơ dalis PBKR buvo (arba tikơtina, kad bus) pažeista. Speciali Ƴranga bus
suprojektuota ir sumontuota PBK išlaikymo baseinǐ salơje mechaniškai pažeistǐ PBKR
apdorojimui. Taip pat bus pateikta kuro fragmentǐ surinkimo Ƴranga, skirta ant išlaikymo baseinǐ
dugno esanþioms kuro tabletơms surinkti arba kuro tabletơms, atsitiktinai išbirusioms
mechaniškai pažeisto PBK tvarkymo operacijǐ metu, surinkti ir išimti.
Tam tikra dalis PBKR gali bǌti su nehermetišku apvalkalu. PBKR su nehermetišku
apvalkalu tvarkymas ir paskesnis saugojimas taip pat yra šios planuojamos ǌkinơs veiklos dalis.
Šios mechaniškai nepažeistos PBKR bus apdorojamos esamoje IAE karštojoje kameroje.
LPBKS bus suprojektuota pagal techninius reikalavimus, nurodytus techninơje
specifikacijoje [1]. Pagrindinis reikalavimas yra vadovaujantis nustatytomis sąlygomis patikimai
ir saugiai saugoti IAE panaudotą branduolinƳ kurą ne trumpiau kaip 50 metǐ laikotarpiu. PBK
saugojimo konteineriuose technologijos yra patvirtintos ir licencijuotos Ƴvairiose šalyse, o PBK
saugojimas naudojant pasiǌlytą konteinerio koncepciją jau buvo licencijuotas ir Lietuvoje.
Ilgalaikis saugojimas užtikrinamas naudojant konteinerio konstrukcijoje atsparias senơjimui
medžiagas, pašalinant bet kokią šilumą išskirianþiǐ elementǐ ir konteinerio korpuso korozijos
galimybĊ, taip pat išlaikant šilumą išskirianþiǐ elementǐ apvalkalo temperatǌrą mažesnĊ už
takumo ribą.
Numatyta, kad saugykloje bus saugomas 201 konteineris.
Konteineriǐ išorinƳ paviršiǐ galima apžiǌrơti bet kuriuo jǐ saugojimo metu. Konteineriai
lengvai gali bǌti paimti iš jǐ saugojimo vietos ir apžiǌrơti konteineriǐ paruošimo saugojimui
aikštelơje.
Bet kuriuo metu saugojimo konteineriuose esantis PBK gali bǌti perkrautas, jei bǌtǐ
nustatytas konteineryje atsiradĊs defektas. Tam LPBKS bus Ƴrengta speciali karštoji kamera, kur
saugomas kuras gali bǌti patikrintas ir perkrautas Ƴ naują konteinerƳ, kai bus išmontuoti IAE
išlaikymo baseinai.
Pasibaigus laikinojo saugojimo laikotarpiui PBK galơs bǌti išvežamas iš LPBKS be
papildomo perpakavimo, kadangi CONSTOR® RBMK1500M/2 konteineriai bus suprojektuoti
taip, kad atitiktǐ B(U) pakuotơms keliamus reikalavimus pagal TATENA radioaktyviǐjǐ
medžiagǐ transportavimo taisykles [2], todơl jie bus tinkami pervežimui už aikštelơs ribǐ.
Konteineriams pervežti už aikštelơs ribǐ jie bus papildomai supakuoti ir aprǌpinti dangþio ir
dugno pusiǐ amortizatoriais, kurie kartu su konteineriu sudarys transporto pakuotĊ. Ši pakuotơ
atitiks aukšþiau minơto TATENA dokumento reikalavimus transporto pakuotei. Tai bus pagrƳsta
saugos analizơs ataskaitoje. Konteineriams pervežti už aikštelơs ribǐ bus reikalinga
transportavimo licencija, kurią gauti nơra numatyta šioje planuojamoje ǌkinơje veikloje.

1.4.

Planuojamos ǌkinơs veiklos vietos

Planuojama ǌkinơ veikla bus vykdoma dvejose arti viena nuo kitos esanþiose vietose:
x numatytose IAE blokǐ patalpose, kur PBK bus atitinkamai apdorotas ir pakrautas Ƴ
konteinerius;
x naujosios LPBKS aikštelơje, kur konteineriai bus paruošiami laikinajam saugojimui ir
saugomi mažiausiai 50 metǐ.
Šios dvi vietos bus tinkamai sujungtos, užtikrinant saugǐ ir patikimą konteineriǐ
transportavimą.
14(259)
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Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

LPBKS numatoma pastatyti IAE priklausanþioje teritorijoje. Parinktoji vieta yra
maždaug 550 m pieþiau nuo IAE apsauginơs tvoros. Aikštelơs matmenys – apie 300 u 100 m.
Regiono žemơlapis su pažymơta naujosios LPBKS vieta pateiktas 1.4-1 paveiksle, o
žemơlapio sutartiniai pažymơjimai pateikti 1.4-2 paveiksle. LPBKS statybos sklypas – buvusi
atliekamo grunto sąvarta, dabar rekultivuota (užsodinta pušǐ sodinukais). Maždaug pusĊ sklypo
užima aukštapelkiǐ plynơs, o kitą pusĊ – žemapelkiniai raistai ir plynraisþiai (1.4-3 paveikslas).
A
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A

L

T

A

R

U

S

I

J
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L

1.4-1 pav. Regiono žemơlapis su pažymơta naujosios LPBKS vieta (sutartiniai pažymơjimai
pateikti žemiau 1.4-2 pav.)
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Miestai
sostinơ; daugiau nei 500000 gyventojǐ
nuo 100000 iki 500000 gyventojǐ
nuo 50000 iki 100000 gyventojǐ
nuo 20000 iki 50000 gyventojǐ
nuo 10000 iki 20000 gyventojǐ
nuo 3000 iki 10000 gyventojǐ
mažiau kaip 3000 gyventojǐ
Kaimo gyvenvietơs
miesteliai
kaimai
Sienos ir ribos
valstybơs siena
savivaldybơs riba
valstybiniǐ parkǐ, rezervatǐ draustiniǐ ribos
Keliai ir keliǐ numeriai
magistraliniai
krašto
apskriþiǐ
vietinơs reikšmơs
Geležinkeliai
dviejǐ keliǐ
vieno kelio
geležinkelio stotys
Hidrografija
upơs ir kanalai siauresni nei 10 m
upơs ir kanalai nuo 10 iki 30 m
upơs ir kanalai platesni nei 30 m
ežerai ir tvenkiniai
Reljefas
horizontalơs kas 10 m
horizontalơs 50 m
skardžiai
griovos
altitudơs metrais
Kiti ženklai
užstatytos teritorijos
sodai
kapinơs
miškai
pelkơs
smơlynai
durpynai
karjerai
sąvartynai
dirbama žemơ
330 kV elektros tiekimo linijos
koordinuotos bažnyþios
oro uostai

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita

Towns
capital; population over 500000
population from 100000 to 500000
population from 50000 to 100000
population from 20000 to 50000
population from 10000 to 20000
population from 3000 to 10000
population less than 3000
Settlements
small towns
villages
Boundaries
international boundary
boundary of municipality
boundaries of national parks and reservations
Roads and road numbers
main roads
state significance roads
regional roads
local roads
Railroads
double track
single track
railway stations
Hydrography
rivers and canals less then 10 m wide
rivers and canals from 10 to 30 m wide
rivers and canals over 30 m wide
lakes and ponds
Relief
contour lines 10 m
contour lines 50 m
cliffs
ravines
height points in meters
Other signs
built-up areas
orchards
cemeteries
forests
wetlands
sands
peat-bogs
quarries
dumps
agricultural areas
330 kV power lines
coordinated churches
airports

1.4-2 pav. Sutartiniai pažymơjimai LPBKS regiono žemơlapiui, pateiktam 1.4-1 pav.
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1.4-3 pav. Naujosios LPBKS aikštelơs biotopai, izohipsơs ir esama infrastruktǌra (sklypas
anksþiau buvo naudotas atliekamo grunto sąvartai)
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Geomorfologiniu požiǌriu statybos sklypas yra Baltijos aukštumǐ distalinơje dalyje,
kraštiniǐ dariniǐ ruože, dviejǐ plokšþiǐ fliuviokeiminiǐ kalvǐ su tarpukalviu ribose. Kalvǐ šlaitai
nuožulnǌs, o tarpukalvis užpelkơjĊs. Sklypo paviršius su nuolydžiu PV kryptimi, altitudơs 156–
162 m (1.4-3 paveikslas).
Išsamus regiono ir LPBKS aikštelơs aplinkos komponentǐ aprašymas yra pateiktas 4
skyriuje. Aikštelơs geotechninơs charakteristikos [3] atitinka projekto reikalavimus ir yra
tinkamos LPBKS statybai.

1.5.

Planuojamos ǌkinơs veiklos etapai

Pagrindiniai planuojamos ǌkinơs veiklos etapai ir jǐ trukmơ parodyti 1.5-1 paveiksle.
Smulkesnis pagrindiniǐ planuojamos ǌkinơs veiklos etapǐ aprašymas pateiktas tolimesniuose
skyreliuose.

1.5-1 pav. Pagrindiniai planuojamos ǌkinơs veiklos etapai

1.5.1. Projektavimas, statyba ir eksploatavimo licencijavimas
Projektavimas, statyba ir eksploatavimo licencijavimas yra suskirstyti Ƴ du etapus.
Pirmasis etapas turi bǌti užbaigtas 2008 m., o antrasis etapas – 2010 m.
Pirmasis etapas apima tokius uždavinius:
x Ƴrangos, skirtos PBK išimti, supakuoti, pakrauti Ƴ konteinerius ir išvežti iš IAE blokǐ,
pristatymas;
x pilnai funkcionalios ir licencijuotos LPBKS, skirtos 201 konteineriui CONSTOR®
RBMK1500/M2 saugoti, statyba;
x 39 konteineriǐ CONSTOR® RBMK1500/M2 pristatymas.
Antrasis etapas apima tokius uždavinius:
x Ƴrangos, skirtos nehermetiškam, mechaniškai pažeistam, eksperimentiniam PBK ir kuro
fragmentams išimti, supakuoti, pakrauti ir išvežti iš IAE blokǐ, pristatymas;
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x 163 konteineriǐ CONSTOR® RBMK1500/M2 pristatymas (201 konteineris bus skirtas
PBK saugoti, o 202-sis – atsarginis);
x LPBKS karštosios kameros statybos užbaigimas;
x rangovo statybiniǐ atliekǐ išvežimas iš aikštelơs;
x infrastruktǌros baigiamieji darbai ir rangovo Ƴrangos išvežimas iš aikštelơs.

1.5.2. Eksploatavimas
PBK supakavimas, pakrovimas ir transportavimas iš IAE blokǐ Ƴ LPBKS prasidơs
užbaigus pirmąjƳ etapą. Iki 2015 m. pabaigos visas PBK bus išimtas iš IAE išlaikymo baseinǐ ir
patalpintas LPBKS. Eksploatavimo laikotarpio trukmơ numatyta iki 2065 metǐ pabaigos.
LPBKS eksploatavimas iki 2065 m. pabaigos yra numatytas Galutiniame IAE eksploatavimo
nutraukimo plane. Eksploatavimo nutraukimo projektuose IAE numatys, kaip bus teikiamos
komunalinơs paslaugos ir tenkinami kiti LPBKS poreikiai, atsižvelgiant Ƴ pokyþius tiekimo
sistemose IAE eksploatacijos nutraukimo metu.

1.5.3. Eksploatavimo nutraukimas
Esama, modifikuota ir nauja Ƴranga bus naudojama naujiems konteineriams CONSTOR®
RBMK1500/M2 tvarkyti IAE blokuose. Naujos Ƴrangos eksploatavimo nutraukimas ir tvarkymas
IAE eksploatavimo nutraukimo ir išmontavimo metu galơs bǌti atliekamas kaip Ƴprastiniǐ atliekǐ
tvarkymas.
Mechaniškai pažeistǐ PBKR apdorojimo ir tvarkymo Ƴranga bus suprojektuota, Ƴvertinant
galimybes ją deaktyvuoti, išardyti moduliais ir sutvarkyti. Daugumą Ƴrangos ir komponentǐ bus
galima deaktyvuoti iki mažo aktyvumo atliekǐ. Ir tik nedidelis atskirǐ komponentǐ (pvz.,
abrazyviniai diskai ir filtravimo medžiagos) kiekis turơs bǌti tvarkomas kaip vidutinio aktyvumo
atliekos.
LPBKS eksploatavimo nutraukimas nesudarys technologinio pobǌdžio problemǐ ir
nesukels poveikio aplinkai. Pasibaigus PBK saugojimo laikotarpiui konteineriai galơs bǌti arba
pakartotinai panaudojami PBK ar radioaktyviǐjǐ atliekǐ saugojimui, arba turơs bǌti vykdomas jǐ
eksploatavimo nutraukimas. Tuo atveju, jei bus vykdomas jǐ eksploatavimo nutraukimas, turi
bǌti Ƴvertinti trys konteinerio radioaktyvumo aspektai:
x neutronǐ srauto sąlygotas konteinerio medžiagǐ aktyvacijos lygis;
x konteinerio ertmơs, krepšiǐ ir pirminio dangþio užterštumas, sąlygotas daleliǐ, kurios
gali atsiskirti nuo šilumą išskirianþiǐ elementǐ paviršiaus ir PBKR elementǐ, kietǐ išlaikymo
baseino vandens nuosơdǐ po vakuuminio džiovinimo ir dalijimosi produktǐ, kurie gali išsiskirti
iš šilumą išskirianþiǐ elementǐ su nehermetišku apvalkalu, nuosơdǐ;
x galimas išlikĊs išorinio konteinerio paviršiaus užterštumas, sąlygotas to, kad konteineris
buvo pakrautas po vandeniu.
PBK ilgalaikis vientisumas jo tvarkymo ir saugojimo metu bus pagrƳstas saugos analizơs
ataskaitoje ir techniniame projekte.
Plieniniǐ konteinerio ir krepšiǐ komponentǐ neutroninơ aktyvacija dơl juose esanþiǐ
kobalto priemaišǐ bus tokio lygio, kad atliekant šiǐ komponentǐ demontavimą bus reikalingos
papildomos priemonơs. Detalesnis neutroninơs aktyvacijos vertinimas bus pateiktas saugos
analizơs ataskaitoje.
Konteinerio korpuso, dangþiǐ ir kitǐ detaliǐ paviršiai yra lengvai deaktyvuojami. Po to
jie bus Ƴprastu bǌdu supjaustomi ir supakuojami kaip medžiagos pakartotiniam panaudojimui
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arba laidojimui kaip Ƴprastinơs atliekos. PBK krepšiams reikơs atlikti intensyvesnƳ bendrąjƳ
deaktyvavimą, kadangi juose yra tarpǐ ir jie gali bǌti papildomai užteršiami išmontavimo metu.
LPBKS konstrukcijǐ ir komponentǐ eksploatavimo nutraukimui nereikơs jokiǐ specialiǐ
technologijǐ ir priemoniǐ, kurios nebǌtǐ naudojamos kitǐ branduoliniǐ Ƴrenginiǐ ir IAE Ƴrangos
eksploatavimo nutraukimui. LPBKS eksploatavimo nutraukimas bus atliekamas kaip Ƴprasto
branduolinio Ƴrenginio. Taip pat bus panaudota IAE eksploatavimo nutraukimo metu Ƴgyta
patirtis.
Išsamesnơ LPBKS eksploatavimo nutraukimo koncepcijos analizơ bus atlikta rengiant
techninƳ projektą ir saugos analizơs ataskaitą. LPBKS eksploatacijos nutraukimas bus atliekamas
pagal Lietuvos Ƴstatymǐ ir kitǐ teisơs aktǐ reikalavimus.

1.6.

Ištekliǐ ir žaliavǐ poreikis

1.6.1. Energetiniǐ ištekliǐ poreikis
1.6.1.1.

Elektros tiekimas

Esami Ƴrenginiai yra pakankamos galios, kad bǌtǐ užtikrintas reikalingas elektros
tiekimas planuojamai ǌkinei veiklai.
Elektros energija LPBKS bus tiekiama iš energetikos sistemos. Elektros tiekimas bus
reikalingas LPBKS Ƴrangai, apšvietimui, ventiliacijai, oro kondicionavimui, fizinơs saugos
aptvarui ir t. t. Numatoma, kad elektros energijos tiekimo poreikis bus apie 700 kW.
Rezerviniu elektros tiekimu bus aprǌpinta tik saugai svarbi Ƴranga (tokia kaip
ventiliacijos sistemos ir kt.). RezervinƳ elektros tiekimą užtikrins avarinis dyzelinis generatorius
(maždaug 80 kW galingumo), kuris bus eksploatuojamas ne ilgiau kaip 24 valandas.
1.6.1.2.

Šiluminơ energija

Esami Ƴrenginiai yra pakankamos galios, kad bǌtǐ užtikrintas reikalingas šiluminơs
energijos tiekimas planuojamai ǌkinei veiklai.
Karštas vanduo Ƴ LPBKS bus tiekiamas iš esamos garo katilinơs. Karštas vanduo bus
reikalingas LPBKS šildymo sistemai, ventiliacijai ir sanitariniams tikslams. Bendrasis šiluminơs
energijos poreikis yra numatytas apie 1600 MWh per metus (šildymo sistemai – apie 150
MWh/metai, ventiliacijai – apie 1300 MWh/metai ir sanitariniams tikslams – apie 150
MWh/metai).
Bendrasis LPBKS energetiniǐ ištekliǐ poreikis yra pateiktas 1.6.1-1 lentelơje.
1.6.1-1 lentelơ. LPBKS energetiniǐ ištekliǐ poreikis
Ištekliai
Elektros tiekimas, kW
Šiluminơ energija, MWh/metai
Dyzelinis kuras, l/metai

Galia arba kiekis per metus
700
1600
300

Pastabos
Iš energetikos sistemos
Iš esamos garo katilinơs
Išorinis tiekimas
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1.6.2. Vandens poreikis
Esami Ƴrenginiai yra pakankamos galios, kad bǌtǐ užtikrintas reikalingas šalto vandens
tiekimas planuojamai ǌkinei veiklai. Geriamą vandenƳ tieks ,,Visagino energija“, jokie nauji
grĊžiniai nenumatomi.
Geriamas vanduo bus naudojamas LPBKS dušams, praustuvams, tualetams, taip pat
priešgaisrinei sistemai (hidrantams). Geriamasis vanduo yra apdorojamas vietinơje vandenvalos
Ƴmonơje, jo kokybơ yra kontroliuojama, jis yra naudojamas ir kitoms IAE reikmơms (dušams,
tualetams). Bendrasis geriamo vandens poreikis naujosios saugyklos eksploatacijos metu yra
numatomas maždaug 4200 m3 per metus (technologiniams procesams – apie 1000 m3/metai,
buitiniams operatoriǐ poreikiams – 2900 m3/metai, vejǐ ir asfaltuotǐ ar išgrƳstǐ vietǐ laistymui –
apie 300 m3/metai).

1.6.3. Kitos medžiagos
Numatomas pagrindiniǐ žaliavǐ, reikalingǐ LPBKS statybai, poreikis yra pateiktas 1.6.31 lentelơje.
1.6.3-1 lentelơ. Informacija apie LPBKS konstrukciją ir numatomas pagrindiniǐ statybai
reikalingǐ žaliavǐ poreikis
Statybinơs apimtys ir medžiagos*

Dimensija

Kiekis

m2
m3
m3
m3
m3
vnt.
m3
vnt.
t
t
m2
m2
m2

6200
90000
8500
6200
2400
1366
8100
32
2200
350
1200
13000
6900

Pastatǐ plotas (žemơs plotas pagrindiniams ir
pagalbiniams LPBKS pastatams)
Pastatǐ tǌris (pagrindiniǐ ir pagalbiniǐ LPBKS pastatǐ)
Iškastas gruntas
Grunto pagerinimas
Sutvirtinimas
Poliai (betoninơs vibrokolonos Ø0,6 × 10 m)
Betonas
Gamyklinơs gelžbetoninơs sijos
Armatǌra
Plienas
Plytǐ sienos
Stogǐ ir fasadǐ plokštơs
Keliai

* - Pavojingos cheminơs medžiagos ir preparatai pagal [4] nebus naudojami

1.7.

Potencialǌs aplinkos taršos šaltiniai

Planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygoti potencialǌs aplinkos taršos šaltiniai pateikti 1.7-1
lentelơje.
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1.7-1 lentelơ. Planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygoti potencialǌs aplinkos taršos šaltiniai
Taršos rǌšis

Hipotetinơ taršos galimybơ

Jonizuojanþioji spinduliuotơ Galima papildoma jonizuojanþioji
spinduliuotơ, sąlygota:
- PBK ištraukimo, supakavimo ir
pakrovimo IAE blokuose;
- PBK transportavimo iš IAE blokǐ Ƴ
LPBKS;
- PBK tvarkymo, paruošimo ir laikino
saugojimo LPBKS;
- LPBKS eksploatavimo nutraukimo.
Nejonizuojanþioji
Reikšminga šio pobǌdžio aplinkos
spinduliuotơ
komponentǐ tarša saugyklos statybos ir
eksploatavimo metu nenumatoma
Triukšmas
Galimas lokalus poveikis aplinkai
saugyklos statybos ir eksploatavimo
metu.
Biologinơ tarša
Nenumatoma
(mikroorganizmai, virusai)
Kita aplinkos gamtiniǐ
komponentǐ tarša

Galima oro tarša iš rezervinio dyzelinio
generatoriaus (80 kW)
Planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygota
reikšminga kitokio pobǌdžio aplinkos
tarša nenumatoma

Pastabos
Didžiausias leidžiamas poveikis
gyventojams (vis dar nežalingas aplinkai
ir žmonơms):
- dozơs riba – 1 mSv per metus;
- apribotoji dozơ – 0,2 mSv per metus
(turi bǌti Ƴtraukti visǐ branduolinơs
energetikos objektǐ, esanþiǐ toje paþioje
IAE sanitarinơje apsaugos zonoje,
sąlygojami poveikiai).

Galima kontroliuojama mažǐ apimþiǐ
komunalinio (buitinio) pobǌdžio tarša,
sąlygojama nuotekǐ išleidimo Ƴ aplinką
Mažǐ apimþiǐ kietǐjǐ daleliǐ, sieros,
azoto ir anglies oksidǐ išlakos
Nežymi aplinkos tarša galima dơl
transporto priemoniǐ ir kitǐ mechanizmǐ
degalǐ ar tepalǐ atsitiktinio nutekơjimo
ir sandơliuojant statybines medžiagas
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2. PAGRINDINIAI ƲRENGINIAI IR TECHNOLOGINIAI PROCESAI
Šia planuojama ǌkine veikla numatyta Ƴ CONSTOR® RBMK1500/M2 konteinerius
pakrauti apie 36000 RBMK-1500 PBK pluoštǐ (iš maždaug 18000 PBK rinkliǐ). Po to šie
konteineriai bus pervežti Ƴ LPBKS paruošimui saugoti ir ilgalaikiam saugojimui. LPBKS bus
Ƴrengta PBK inspektavimo karštoji kamera (KIKK), kur saugomas kuras galơs bǌti patikrintas ir
perkrautas Ƴ naują konteinerƳ, kai IAE išlaikymo baseinai bus išmontuoti.
Dauguma PBK rinkliǐ yra hermetiškos ir be mechaniniǐ pažeidimǐ. Jos bus apdorojamos
esamoje IAE karštojoje kameroje, kuri tokiai veiklai buvo licencijuota ir yra sơkmingai
eksploatuojama. Taþiau nedidelơ dalis PBKR buvo (arba tikơtina, kad bus) pažeista. Mechaniškai
pažeistoms PBKR rinklơms apdoroti bus sukonstruota ir IAE išlaikymo baseinuose sumontuota
speciali Ƴranga. Taip pat bus sumontuota Ƴranga kuro fragmentams (t. y. išlaikymo baseinuose
esanþioms ar ten patekusioms mechaniškai pažeisto PBK tvarkymo operacijǐ metu kuro
tabletơms) surinkti ir ištraukti iš išlaikymo baseinǐ dugno. Dalies PBK rinkliǐ apvalkalai yra
nehermetiški. Šios mechaniškai nepažeistos PBKR bus apdorojamos esamoje IAE karštojoje
kameroje.
Šioje PAV ataskaitoje pateikiant pagrindinơs Ƴrangos ir technologiniǐ procesǐ aprašymą
vadovautasi dviem pagrindiniais dokumentais – IAE parengta technine specifikacija [1] ir
konsorciumo GNS–RWE NUKEM GmbH parengtu techniniu pasiǌlymu [2].

2.1.

Panaudotas branduolinis kuras

2.1.1. Kuro rinklơs RBMK-1500 aprašymas
Visa RBMK-1500 kuro rinklơ (2.1.1-1 pav.) sudaryta iš apatinio ir viršutinio pluoštǐ,
sumontuotǐ ant nešanþiojo strypo (50 tipo rinklơs) arba nešanþiojo vamzdžio (49 tipo rinklơs) su
prailginimo strypu. Apatinis ir viršutinis antgaliai, fiksuojantys ir tvirtinimo elementai užtikrina
pluoštǐ sujungimą bei teisingą šilumą išskirianþiǐ elementǐ (ŠIEL’ǐ) išdơstymą rinklơje.
Kiekvieną kuro pluoštą sudaro 18 ŠIEL’ǐ.

2.1.1-1 pav. Kuro rinklơs RBMK-1500 schema: 1 – prailginimo strypas, 2 – viršutinis pluoštas, 3
– apatinis pluoštas, 4 – nešantysis vamzdis/strypas, 5 – šilumą išskiriantis elementas, 6 – apatinis
antgalis, 7 – viršutinis antgalis
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ŠIEL’as – tai Ƴ hermetišką vamzdelƳ (apvalkalą) patalpintas kuro tableþiǐ iš sukepinto
urano dioksido UO2 rinkinys. Tabletơs ilgis yra 15 mm, skersmuo – apie 11,5 mm. Tabletơs
masơ yra apie 15 g. Dauguma kuro tableþiǐ turi aksialines skyles vidiniam temperatǌros
gradientui sumažinti. Viduje ŠIEL’as yra užpildytas heliu.
IAE buvo naudojamas keliǐ rǌšiǐ branduolinis kuras, kuris iš esmơs skiriasi pradiniu U235 Ƴsodrinimu ir erbio absorberio buvimu. Kuro rinklơs su skirtingomis kuro tabletơmis turi tuos
paþius matmenis ir atsparumo savybes, bet gali turơti skirtingus išdegimo lygius. Kuro rinkliǐ
RBMK-1500 techninơs charakteristikos pateiktos 2.1.1-1 lentelơje.
2.1.1-1 lentelơ. Kuro rinkliǐ RBMK-1500 techninơs charakteristikos [1]
Kuro tipas (pradinis kuro Ƴsodrinimas)
Charakteristika
Nominali U-235 masơs dalis
urane, % nuo U masơs
Erbio absorberio (E2O3) vidutinơ
masơs dalis, % nuo U masơs
Urano masơ (izotopǐ sudơtis), kg
Urano dioksido (UO2) masơ, kg
Vidutinis išdegimas, MWupara/KR
Maksimalus išdegimas,
MWupara/KR
Tikơtinas numatomǐ saugoti
LPBKS PBKR kiekis *)

2,0 %

2,1 %

2,4 %

2,6 %

2,8 %

2,0

2,1

2,4

2,6

2,8

Nơra

Nơra

0,41

0,5

0,6

111,20 ± 1,60

111,08 ± 1,60

1900

1700

~ 126
2500

2600

2100

3000

3050

3200

~ 8500

~ 400

~ 3500

~ 2000

~ 2400

2700

3000

*) Tikslus PBK kiekis, kuris turơs bǌti saugomas LPBKS po IAE galutinio sustabdymo, priklauso nuo IAE
eksploatavimo režimo

PBK rinklơs saugojimui konteineriuose padalijamos Ƴ dvi dalis (atskiriami viršutiniai ir
apatiniai kuro pluoštai). Prailginimo strypas, nešantysis vamzdis/strypas, viršutinis ir apatinis
antgaliai (žiǌr. 2.1.1-1 pav.) yra atskiriami ir apdorojami kaip radioaktyviosios atliekos,
naudojant esamas IAE licencijuotas technologijas.

2.1.2. Pažeistas ir eksperimentinis panaudotas branduolinis kuras
Nedidelis kiekis PBKR buvo (arba bus) pažeistas. Tikơtina, kad pažeistǐ (esamǐ ir
bǌsimǐ) PBKR kiekis sudarys mažiau negu 3 % viso PBKR kiekio [1]. Pažeistos PBKR gali bǌti
su nežymiais (nedideli mechaniniai pažeidimai, nesukơlĊ apvalkalo hermetiškumo praradimo) ir
žymiais pažeidimais, t. y. su apvalkalo Ƴtrǌkimais (Ƴplyšimais), kai kuriais atvejais ir su kuro
tableþiǐ išbirimu. Išbirusios tabletơs priskiriamos kuro fragmentams, kurios saugomos išlaikymo
baseinuose. Daugumos pažeisto kuro rinkliǐ apvalkalas yra nehermetiškas. Pažeistas kuras,
Ƴskaitant ir kuro fragmentus, taip pat bus išimtas iš išlaikymo baseinǐ, pakrautas Ƴ konteinerius,
pervežtas Ƴ LPBKS ir ten saugomas.
Hermetiškos PBKR su nežymiais mechaniniais pažeidimais gali bǌti apdorotos esamoje
IAE karštojoje kameroje ir patalpintos Ƴ 32M krepšius ir žiedinƳ krepšƳ kaip Ƴprasti PBK pluoštai.
PBKR su nehermetišku apvalkalu ir nedideliais mechaniniais defektais (su kai kuriomis
išimtimis) gali bǌti apdorotos esamoje IAE karštojoje kameroje. Šie PBK pluoštai taip pat gali
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bǌti patalpinti Ƴ 32M krepšius ir žiedinƳ krepšƳ kaip Ƴprasti PBK pluoštai. Taþiau esama IAE
karštoji kamera ir PBKR tvarkymo metodai nơra licencijuoti darbui su nehermetiškomis PBKR.
Todơl esama IAE karštoji kamera ir PBKR tvarkymo metodai tokiems darbams atlikti bus
pagrƳsti papildomai.
PBKR su žymiais mechaniniais pažeidimais arba PBKR, pažeistos jas pjaustant, negali
bǌti apdorotos esamoje IAE karštojoje kameroje su esama PBK tvarkymo Ƴranga. Dơl jǐ bǌklơs ir
Ƴvairiǐ fiziniǐ parametrǐ tokios PBKR negali bǌti patalpintos Ƴ 32M krepšius ir žiedinƳ krepšƳ
kaip Ƴprasti PBK pluoštai. Tokios PBKR bus apdorojamos naudojant naujas technologijas, kurios
bus pateiktos planuojamos ǌkinơs veiklos Ƴgyvendinimo eigoje. PBK pluoštai su žymiais
mechaniniais pažeidimais bus patalpinti Ƴ penalus. Preliminariu vertinimu PBKR su žymiais
mechaniniais pažeidimais kiekis po IAE galutinio sustabdymo gali siekti 105.
Taip pat yra nedidelis kiekis (33) eksperimentiniǐ PBKR. Eksperimentiniǐ PBKR
funkcijos yra tokios:
x apvalkalo temperatǌros matavimas eksploatavimo metu reaktoriaus aktyviojoje zonoje
naudojant termoporas;
x prailgintǐ ŠIEL’ǐ temperatǌros matavimas eksploatavimo metu reaktoriaus aktyviojoje
zonoje naudojant termoporas;
x slơgio matavimas eksploatavimo metu reaktoriaus aktyviojoje zonoje naudojant slơgio
daviklius;
x kai kuriǐ reaktoriaus aktyviosios zonos parametrǐ matavimas PBK rinkliǐ Ƴkrovimo ir
iškrovimo iš reaktoriaus aktyviosios zonos metu.
Eksperimentinơs PBKR yra keliǐ modifikacijǐ. Iš esmơs eksperimentinơs PBKR yra
panašios Ƴ Ƴprastines rinkles. Eksperimentinơs PBKR turi vieną arba du kuro pluoštus.
Eksperimentiniǐ PBK pluoštǐ ilgis ir ŠIEL’ǐ skaiþius yra toks pat arba mažesnis negu Ƴprastiniǐ
PBK pluoštǐ. Apskritai eksperimentinơse PBKR yra 2 % U-235 pradinio Ƴsodrinimo kuras.
Taþiau keletas PBKR turi 4 atskirus ŠIEL’us su 4,4 % U-235 pradinio Ƴsodrinimo kuru. Šie
ŠIEL’ai yra ~7 m ilgio ir kiekvienas turi po 5 kg urano (izotopinơ sudơtis). Eksperimentinơs
PBKR negalơs bǌti apdorotos naudojant esamą IAE Ƴrangą. Jos bus apdorojamos naudojant naują
technologiją, numatytą šioje planuojamoje ǌkinơje veikloje. Bǌtina pažymơti, kad
eksperimentiniǐ rinkliǐ normalaus apdorojimo metu jas pjaustant Ƴ du pluoštus ŠIEL’ai su 4,4 %
Ƴsodrinimo kuru bus perpjauti. Todơl turi bǌti Ƴvertintos išlakos iš 4 ŠIEL’ǐ su 4,4 % Ƴsodrinimo
kuru eksperimentiniǐ rinkliǐ normalaus apdorojimo metu.

2.1.3. Radionuklidinơ sudơtis ir aktyvumai
Skirtingo pradinio Ƴsodrinimo RBMK-1500 kuro rinkliǐ radionuklidinơ sudơtis po 5 metǐ
aušinimo laikotarpio yra pateikta 2.1.3-1 lentelơje. Šioje lentelơje pateikiami svarbiausiǐ
lengvǐjǐ elementǐ izotopǐ aktyvumai (kuro rinklơs struktǌrinơse medžiagose), pagrindiniǐ
skilimo produktǐ aktyvumai, kurie sudaro daugiau nei 90 % bendro skilimo produktǐ aktyvumo,
ir pagrindiniǐ aktinoidǐ izotopǐ aktyvumai dviems kuro tipams, t. y. 2,0 % PBKR ir 2,8 %
PBKR [3]. Aktyvumo vertơs eksperimentinơms kuro rinklơms buvo apskaiþiuotos naudojant
SAS2/ORIGEN-S programinƳ paketą iš SCALE kompiuteriniǐ programǐ sistemos [4, 5]. Šis
verifikuotas ir patvirtintas programinis paketas [6–8] yra plaþiai naudojamas vertinant PBK
radiologines charakteristikas. SAS2/ORIGEN-S programinio paketo tinkamumas Ƴvertinti
RBMK kuro charakteristikas yra parodytas darbuose [9–11], kuriuose apskaiþiavimǐ rezultatai
yra palyginti su turimais eksperimentiniais duomenimis RBMK kurui. Taip pat ORIGEN-S
programinis paketas buvo naudojamas apšvitinto RBMK-1500 PBK nuklidinei sudơþiai Ƴvertinti
atliekant esamǐ CASTOR RBMK-1500 ir CONSTOR RBMK-1500 saugojimo konteineriǐ
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saugos analizĊ.
Pagrindinis LPBKS saugomǐ PBKR kiekis bus mažesnio Ƴsodrinimo, žiǌr. 2.1.1-1
lentelĊ. PBKR su 2,8 % U-235 pradiniu Ƴsodrinimu išdegimas yra didesnis negu eksperimentiniǐ
kuro rinkliǐ bei PBKR su mažesniu Ƴsodrinimu, todơl jǐ aktyvumǐ vertơs yra didesnơs ir didesnis
liekamasis šilumos išsiskyrimas. PBKR, kuriǐ aktyvumǐ vertơs yra didžiausios, gali sąlygoti
didžiausią poveikƳ aplinkai. Todơl PBKR su 2,8 % U-235 pradinio Ƴsodrinimo kuru yra parinktos
konservatyviai Ƴvertinant didžiausią galimą poveikƳ aplinkai. Reikia pažymơti, kad
eksperimentinơje kuro rinklơje susidariusiǐ radionuklidǐ Ce-144, Pr-144 ir Pm-147 aktyvumai
yra šiek tiek didesni nei 2,8% Ƴsodrinimo PBKR. Taþiau šiǐ nuklidǐ sukeliama apšvita yra
nežymi (žiǌr. 5 skyriǐ), todơl PBKR su 2,8% U-235 Ƴsodrinimu sąlygoja didžiausią poveikƳ
aplinkai.
2.1.3-1 lentelơ. RBMK-1500 panaudoto kuro rinkliǐ su skirtingo Ƴsodrinimo kuru pagrindiniǐ
radionuklidǐ aktyvumo ir bendrojo aktyvumo vertơs (Bq/PBKR)
Nuklidas

14

C
Mn
55
Fe
60
Co
59
Ni
63
Ni
93
Zr
93m
Nb
94
Nb
3
H
85
Kr
90
Sr
90
Y
106
Ru
106
Rh
125
Sb
129
I
134
Cs
137
Cs
137m
Ba
144
Ce
144
Pr
147
Pm
154
Eu
155
Eu
237
Np
238
Pu
239
Pu
54

Kuro rǌšis (pradinis kuro Ƴsodrinimas) ir išdegimas MW×para/PBKR
Eksperimentinơ PBKR
2,0% 1)
2,8% 1)
2632
2504
3268
2), 3)
4,4%
2,0%+4,4% 4)
5,84E+09
2,14E+10
5,76E+12
2,40E+12
3,71E+09
4,85E+11
5,12E+08
9,41E+07
2,21E+10
9,94E+11
2,24E+13
1,84E+14
1,85E+14
4,94E+13
4,94E+13
6,52E+12
1,12E+08
5,77E+13
2,67E+14
2,67E+14
3,34E+13
3,34E+13
1,42E+14
6,95E+12
3,20E+12
4,34E+08
3,04E+12
6,37E+11

5,89E+09
2,25E+10
5,52E+12
2,40E+12
3,72E+09
4,86E+11
5,49E+08
1,01E+08
2,49E+10
1,25E+12
2,93E+13
2,47E+14
2,47E+14
5,09E+13
5,09E+13
7,43E+12
1,45E+08
7,95E+13
3,44E+14
3,44E+14
3,55E+13
3,55E+13
1,63E+14
9,64E+12
4,11E+12
6,90E+08
5,09E+12
6,82E+11

Distancionuojanþiǐ
rơtiniǐ, kurios
normalios
eksploatacijos metu
nơra perpjaunamos,
aktyvacijos produktai
5,69E+07
1,05E+07
2,46E+09
2,49E+11
5,59E+12
5,32E+13
5,32E+13
5,94E+12
5,94E+12
1,15E+12
1,36E+07
8,20E+12
6,03E+13
5,69E+13
1,04E+13
1,04E+13
4,34E+13
7,80E+11
3,07E+11
6,75E+07
2,79E+11
9,92E+10

5,84E+09
2,14E+10
5,76E+12
2,40E+12
3,71E+09
4,85E+11
5,12E+08
9,41E+07
2,21E+10
1,13E+12
2,55E+13
2,17E+14
2,18E+14
4,99E+13
4,99E+13
6,94E+12
1,13E+08
5,95E+13
2,98E+14
2,94E+14
4,01E+13
4,01E+13
1,70E+14
6,96E+12
3,15E+12
4,53E+08
2,98E+12
6,65E+11
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Pu
Pu
241
Am
242m
Am
243
Am
242
Cm
243
Cm
244
Cm

1,82E+12
2,16E+14
2,23E+12
8,89E+09
4,26E+10
5,15E+10
2,11E+10
2,87E+12

1,96E+12
2,48E+14
2,62E+12
1,29E+10
6,03E+10
6,94E+10
3,15E+10
4,82E+12

2,00E+11
2,33E+13
2,33E+11
1,06E+09
1,16E+09
3,07E+09
6,96E+08
3,50E+10

1,82E+12
2,15E+14
2,22E+12
8,96E+09
3,90E+10
4,89E+10
1,95E+10
2,59E+12

Total

1,54E+15

1,92E+15

3,40E+14

1,71E+15

241

1)

– Nuklidǐ aktyvumo vertơs pagal [3];
– Aktyvumǐ vertơs apskaiþiuotos naudojant ORIGEN-S programinƳ paketą;
3)
– Keturiǐ ŠIEL’ǐ su 4,4 % U-235 pradinio Ƴsodrinimo kuru aktyvumǐ vertơs (šie ŠIEL’ai bus perpjauti
eksperimentiniǐ rinkliǐ normalaus apdorojimo metu);
4)
– EksperimentinĊ kuro rinklĊ sudaro 4 ŠIEL’ai su 4,4% U-235 Ƴsodrinimu ir 32 ŠIEL’ai su 2,0% U-235
Ƴsodrinimu.
2)

Bendrasis PBK, kuris bus saugomas LPBKS, aktyvumas gali bǌti apskaiþiuotas tokiu
bǌdu:

A

¦n

i

 ai ,

i

kur:
ni – konkreþios rǌšies PBKR, kurios bus saugomas LPBKS, kiekis, žiǌr. 2.1.1-1 lentelĊ;
ai – bendrasis konkreþios rǌšies PBKR aktyvumas, žiǌr. 2.1.3-1 lentelĊ. Kurui su 2,6 %
pradiniu Ƴsodrinimu buvo panaudoti kuro su 2,8 % pradiniu Ƴsodrinimu duomenys.
Apskaiþiuota, kad bendrasis PBK, kuris bus saugomas LPBKS, aktyvumas bus apie 1019
Bq. Tikslesni aktyvumo skaiþiavimo rezultatai bus pateikti saugos analizơs ataskaitoje.

2.1.4. Liekamasis šilumos išsiskyrimas
Panaudotame branduoliniame kure esantys radionuklidai sukuria šilumą tada, kai jǐ
skilimo metu emituojamą gama spinduliuotĊ ir kitas daleles absorbuoja medžiaga. PagrindinĊ
išskiriamos šilumos dalƳ sąlygoja dalijimosi produktai. Aktyvacijos produktai ir aktinidai sudaro
tik nedidelĊ dalƳ nuo bendrojo išskiriamos šilumos kiekio. RBMK-1500 PBKR liekamasis
šilumos išsiskyrimas yra pateiktas 2.1.4-1 lentelơje.
2.1.4-1 lentelơ. RBMK-1500 PBKR liekamasis šilumos išsiskyrimas [1]
Charakteristika
Išdegimas, MW×para/PBKR
Išlaikymo laikas, metai
Liekamasis šilumos išsiskyrimas,
W/PBKR

2,0 %
1900
5
119,6

Kuro rǌšis (pradinis kuro Ƴsodrinimas)
2,1 %
2,4 %
2,6 %
1700
3,3
143,1

2400
5
120

2800
5
140

2,8 %
3200
5
154,1

Maksimalus tikơtinas šilumos išsiskyrimas iš LPBKS gali bǌti paskaiþiuotas tokiu bǌdu:
Q

¦n

i

 qi ,

i
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kur:
ni – konkreþios rǌšies PBKR, kurios bus saugomas LPBKS, kiekis, žiǌr. 2.1.1-1 lentelĊ;
qi – konkreþios rǌšies PBKR liekamasis šilumos išsiskyrimas, žiǌr. 2.1.4-1 lentelĊ.
Paskaiþiuotas šilumos išsiskyrimas iš LPBKS yra apie 2,4 MW. Ši paskaiþiuota reikšmơ
yra konservatyvi, kadangi ji grindžiama minimaliais išlaikymo reikalavimais (išlaikymas yra ne
didesnis negu 5 metai), maksimaliu PBKR kiekiu ir priơmus, kad LPBKS bus užpildyta
išlaikymo laikotarpio pabaigoje. Realiai gi planuojama, kad LPBKS bus užpildyta tik iki 2016
metǐ, kadangi 1-asis blokas buvo sustabdytas 2004 metǐ pabaigoje, o 2-asis blokas bus
sustabdytas tik 2009 metǐ pabaigoje (žiǌr. 1.5-1 pav.). Daugumos PBKR išlaikymo laikotarpis
bus didesnis negu 5 metai (arba netgi 10 metǐ), todơl liekamasis šilumos išsiskyrimas bus
mažesnis. Paskaiþiuota [3], kad didơjant išlaikymo laikotarpiui nuo 5 iki 10 metǐ, liekamasis
šilumos išsiskyrimas sumažơja 1,5–1,6 karto. Todơl tikơtina, kad šilumos išsiskyrimas iš LPBKS
bus apie 1–2 MW. LPBKS yra atskirai stovintis pastatas sanitarinơs apsaugos zonoje ir
išsiskyrusi šiluma išsisklaidys atmosferoje.

2.2.

Saugojimo konteineris CONSTOR® RBMK1500/M2

Ilgalaikiam laikinam saugojimui PBK pluoštai bus pakrauti Ƴ saugojimo konteinerius.
PBK pluoštams patalpinti konteinerio viduje Ƴ jƳ bus dedami specialǌs kuro krepšiai. Konteineris
suprojektuotas kaip daugiapakopơ barjerǐ sistema, kuri užtikrins hermetiškumą ir ilgalaikƳ PBK
saugojimą be jokio planinio Ƴsikišimo per visą saugojimo laikotarpƳ. Konteinerio konstrukcija
tenkins visus Techninơje specifikacijoje [1] nustatytus reikalavimus. Išsami konteinerio saugos
analizơ bus pateikta saugos analizơs ataskaitoje.

2.2.1. Konteinerio korpusas ir dangþiǐ sistema
CONSTOR® RBMK1500/M2 konteineriai yra suprojektuoti ilgalaikiam (netrumpesniam
kaip 50 metǐ) RBMK-1500 PBK pluoštǐ saugojimui.
CONSTOR® RBMK1500/M2 konteineriǐ (2.2.1-1 pav.) apsauginiam korpusui pagaminti
naudojamas plienas, papildomam ekranavimui naudojamas sunkusis betonas, o užsandarinimui –
triguba uždarymo sistema su vienu varžtais prisuktu dangþiu ir dviem privirintais dangþiais.
CONSTOR® RBMK1500/M2 konteinerio konstrukcijos pagrindą sudaro konteinerio korpuso ir
dangþiǐ sistemos technologija bei CONSTOR® RBMK1500 konteinerio dangþiǐ privirinimo
procedǌros technologija, kuri sơkmingai naudojama IAE.
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2.2.1-1 pav. Bendrasis konteinerio CONSTOR® RBMK1500/M2 vaizdas
TrisluoksnĊ konteinerio korpuso konstrukciją sudaro du smulkiagrǌdžio konstrukcinio
plieno cilindrai storomis sienelơmis, tarp kuriǐ yra užpiltas sunkusis betonas (betonas su
smulkiagrǌdžiu plienu). Sistema plienas/sunkusis betonas/plienas užtikrina ekranavimą nuo
gama ir neutronǐ spinduliuotơs bei mechaninƳ tvirtumą. Konteineriai CONSTOR®
RBMK1500/M2 yra dvigubos paskirties konteineriai, tenkinantys ilgalaikio saugojimo ir
transportavimo reikalavimus. CONSTOR® RBMK1500M/2 konteineriai bus suprojektuoti taip,
kad atitiktǐ B(U) pakuotơms keliamus reikalavimus pagal TATENA radioaktyviǐjǐ medžiagǐ
transportavimo taisykles [13], todơl jie bus tinkami pervežimui už aikštelơs ribǐ pasibaigus
laikinajam saugojimui. Konteinerio transportavimui už aikštelơs ribǐ bus reikalingi
amortizatoriai ir papildomas supakavimas.
Konteinerio vidus yra padengtas antikoroziniu apsauginiu sluoksniu (cinko silikato
pagrindu), kuris užtikrina reikalingą suderinamumą su baseino vandeniu konteinerio krovimo
metu. Po pakrovimo konteinerio vidus vakuumo pagalba išdžiovinamas ir užpildomas
inertinơmis dujomis (heliu). Taip sulơtinami korozijos procesai ir pagerinamas šilumos
perdavimas konteinerio viduje.
Išorinis konteinerio paviršius apsaugotas keliais lengvai deaktyvuojamais ir turinþiais
patikrintǐ antikoroziniǐ savybiǐ epoksidinơs dervos arba panašios medžiagos sluoksniais.
Daugiasluoksnơ epoksidinơ derva taip pat sumažina dozơs galios vertes ant konteinerio
paviršiaus, kadangi ji apsaugo nuo paviršiaus pažeidimǐ ir užteršimo.
Išskirtinơ konteinerio ypatybơ yra trijǐ barjerǐ dangþiǐ sistema. Dangþiǐ sistemą sudaro:
x pirminis (pagrindinis) dangtis (užsandarintas su žiediniu elastiniu tarpikliu), kuris yra
ekranuojantis konteinerio barjeras, kartu užtikrinantis hermetiškumą konteinerio tvarkymo,
perkơlimo Ƴ LPBKS ir jo paruošimo saugojimui metu prieš privirinant sandarinimo dangtƳ;
x privirintas sandarinimo dangtis, kuris yra pagrindinis sandarinimo barjeras ilgalaikio
saugojimo metu;
x privirintas antrinis dangtis, kuris yra antrinis sandarinimo barjeras ilgalaikio saugojimo
metu.
Privirintǐ sandarinimo ir antrinio dangþiǐ kombinacija sudaro pilnai metalinĊ dvigubo
sandarinimo sistemą. Dviejǐ barjerǐ privirintǐ dangþiǐ sistema ir dviejǐ barjerǐ konteinerio
korpuso konstrukcija užtikrins pilną sandarumą ilgalaikio saugojimo metu. Pilnai suvirintǐ
dangþiǐ sistema leidžia saugoti CONSTOR® RBMK1500/M2 konteinerƳ nevykdant nuolatinio
konteinerio dangþiǐ sistemos sandarumo monitoringo.
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Preliminarǌs konteinerio CONSTOR® RBMK1500/M2 matmenys yra tokie: išorinis
korpuso skersmuo yra apie 2,7 m, konteinerio aukštis – apie 4,5 m; sienelơ yra sudaryta iš 4 cm
storio vidinio plieno sluoksnio, 25 cm storio specialaus betono sluoksnio ir 4 cm storio išorinio
plieno sluoksnio; dangþiǐ sistemą sudaro 27,5 cm storio pirminis dangtis, privirintas 4 cm storio
sandarinimo dangtis ir privirintas 4 cm storio antrinis dangtis.

2.2.2. Panaudoto branduolinio kuro krepšiai
PBK pluoštǐ patalpinimui Ƴ konteinerio CONSTOR® RBMK1500/M2 vidǐ bus dedami
kuro krepšiai. Ʋprastǐ (t. y. sandariǐ ir su nehermetišku apvalkalu) ir papildomai sudơtǐ Ƴ penalą
(t. y. mechaniškai pažeistǐ) PBK pluoštǐ patalpinimui bus naudojamos trys kuro krepšiǐ rǌšys:
x 32M kuro krepšys 102 Ƴprastǐ PBK pluoštǐ patalpinimui;
x žiedinis krepšys 80 Ƴprastǐ PBK pluoštǐ patalpinimui;
x specialus žiedinis krepšys 30 PBK pluoštǐ, Ƴdơtǐ Ƴ penalus, patalpinimui.
32M kuro krepšys šiuo metu naudojamas IAE PBK saugojimui konteineriuose
CONSTOR® RBMK-1500 ir CASTOR® RBMK-1500. Žiedinis ir specialus žiedinis krepšiai bus
naudojami kartu su 32M krepšiu konteinerio talpai padidinti užpildant Ƴprastais kuro pluoštais ir
Ƴprastiems bei patalpintiems Ƴ penalus PBK pluoštams saugoti vienu metu.
Konteinerio CONSTOR® RBMK1500/M2 talpa – 182 Ƴprasti PBK pluoštai arba 102
Ƴprasti PBK pluoštai ir 30 patalpintǐ Ƴ penalus PBK pluoštǐ.
Maksimalus PBK pluoštǐ kiekis konteineryje yra tada, kai Ƴ jƳ kraunami tik Ƴprasti PBK
pluoštai. Priklausomai nuo pakrauto PBK rǌšies toks konteineris gali turơti didesnƳ aktyvumą ir
todơl gali sąlygoti didesnƳ poveikƳ aplinkai. Tipinio PBK pluošto, patalpinto Ƴ 32M krepšƳ,
aktyvumas ir spinduliuotơs šaltinis gali bǌti sudarytas iš 2,0% ir 2,1% Ƴsodrinimo kuro.
Aktyvumas ir spinduliuotơs šaltinis tipinio PBK pluošto, esanþio konteinerio žiediniame
krepšyje, gali bǌti sudarytas iš eksperimentinio, 2,4%, 2,6% ir 2,8% Ƴsodrinimo kuro (žiǌr. 2.1.3
skyrelƳ). Todơl konteineris, kuriame 32M krepšys yra užpildytas 102 kuro pluoštais turinþiais
maksimalias 2,0% ir 2,1% kuro aktyvumo reikšmes, o žiedinis krepšys užpildytas 80 kuro
pluoštǐ su 2,8% Ƴsodrinimu (konservatyviausias atvejąs iš eksperimentinio, 2,4%, 2,6% ir 2,8%
kuro), yra parinktas didžiausio galimo poveikio aplinkai vertinimui. Konteinerio užpildymo metu
klaidingas 32M kuro krepšio su 2,8% kuru patalpinimas yra išvengiamas, kadangi yra tikrinami
32M krepšio identifikacijos duomenys. Klaidingas 32M kuro krepšio su 2,8% kuru patalpinimas
Ƴ konteinerƳ, radiologinis poveikis darbuotojams bei techninơs priemonơs klaidos nustatymui ir
jos pašalinimui bus išanalizuotos saugos analizơs ataskaitoje.

2.2.3. Penalai
Penalai atlieka keletą funkcijǐ:
x užtikrina saugǐ pažeistǐ (ar kitǐ netipiniǐ) PBK pluoštǐ tvarkymą;
x apsaugo nuo kuro daleliǐ pasklidimo ant išlaikymo baseinǐ Ƴrangos ir konteinerio ertmơs;
x užtikrina tinkamą kuro pluoštǐ išdơstymą konteinerio viduje;
x užtikrina vandens pašalinimą iš penalǐ ir jǐ vakuuminƳ džiovinimą tuo metu, kai
atliekamas vandens pašalinimas iš konteinerio ir jo vakuuminis džiovinimas.
Mechaniškai pažeistos PBKR bus apdorojamos (pjaustomos, pluoštai paruošiami Ƴdơti Ƴ
penalus) ir Ƴkrautos Ƴ penalus po vandeniu. Tušti penalai bus iš anksto Ƴdedami Ƴ kuro krepšƳ,
kuris patalpinamas perkơlimo kanale greta su saugojimo baseinu. Mechaniškai pažeisti kuro
pluoštai (kai jie jau yra atskirti iš rinklơs) bus išimami iš panardintos darbinơs platformos ir
perkeliami Ƴ tušþią penalą. Ant penalo nuotolinio valdymo bǌdu po vandeniu bus uždedamas
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dangtelis.
Penalǐ konstrukcija bus nustatyta rengiant techninƳ projektą. Priklausomai nuo kuro
pažeidimo charakterio gali bǌti naudojami keliǐ rǌšiǐ penalai.

2.2.4. Kiti konteinerio elementai
IAE blokuose konteineriai su pakrautu PBK bus uždengti tik pirminiu varžtais prisukamu
dangþiu. Konteinerio transportavimui Ƴ LPBKS ant konteinerio viršaus bus tvirtinamas
papildomas apsauginis dangtis. Apsauginis dangtis:
x apsaugo konteinerio dangþiǐ ertmĊ nuo atmosferos poveikio;
x yra papildomas neutronǐ ir gama spinduliuotơs ekranas;
x yra papildomas konteinerio konstrukcijos tvirtumo elementas.
LPBKS apsauginis dangtis bus nuimtas ir prie konteinerio korpuso bus privirinti
sandarinimo ir antrinis dangþiai, sudarantys pilnai metalinĊ dvigubą sandarinimo sistemą PBK
saugojimui. Po to apsauginis dangtis bus pritvirtintas vơl ir konteineris bus pervežamas Ƴ jo
saugojimo vietą. Konteinerio ir jo apsauginio dangþio sistema saugojimo vietoje suformuos
struktǌrą, gebanþią išlaikyti dideles mechanines (pvz., lơktuvo kritimo) apkrovas.
LPBKS saugojimo salơje konteineriai bus uždengti dviem papildomais dangþiais:
aukšþiau minơtu apsauginiu dangþiu ir betoniniu dangþiu.
Apsauginio dangþio funkcijos yra dvejopos:
x saugojimo metu: padidina konteinerio dangþiǐ sistemos atsparumą išorinơms apkrovoms
ekstremaliǐ situacijǐ metu (pvz., lơktuvo katastrofa);
x vežant arba saugant tušþią konteinerƳ ir vežant užpildytą konteinerƳ iš energetiniǐ blokǐ Ƴ
LPBKS: apsaugo konteinerio dangþiǐ ertmĊ nuo dulkiǐ, drơgmơs ir orǐ poveikio.
Betoninis dangtis suteikia papildomą biologinĊ apsaugą (neutronǐ ekranavimą),
sumažindamas dozơs galią LPBKS išorơje.
Prieš kuro patikrinimą saugyklos karštojoje kameroje konteineriǐ paruošimo patalpoje
bus nuimti apsauginis ir privirintieji antrinis ir sandarinimo dangþiai. Po to konteineris bus
pervežtas Ƴ karštąją kamerą. Po ilgalaikio saugojimo pirminio dangþio hermetiškumas gali bǌti
nepakankamas. Siekiant neleisti pasklisti radioaktyvumui pervežant konteinerƳ iš jo paruošimo
patalpos Ƴ karštąją kamerą, virš pirminio dangþio bus tvirtinamas dujoms nepralaidus dangtis
(taip vadinamas ,,alfa sandarinimas“).

2.3.

Pagrindinơ Ƴranga ir technologiniai procesai IAE blokuose

Šia planuojama ekonomine veikla numatyta IAE blokuose pakrauti Ƴ CONSTOR®
RBMK1500/M2 konteinerius PBK pluoštus ir paruošti šiuos konteinerius pervežimui Ƴ naująją
LPBKS.

2.3.1. Konteineriǐ priơmimas, pakrovimas PBK ir paruošimas
transportavimui
Tušþiǐ konteineriǐ priơmimas, pakrovimas PBK ir paruošimas transportavimui bus
atliekamas IAE blokuose išlaikymo baseinǐ salơje. Esama konteineriǐ paruošimo patalpa yra toje
paþioje salơje. Konteineriǐ perkơlimui bus naudojamas išlaikymo baseinǐ salơs kranas.
Transporterio stovơjimo vieta yra po išlaikymo baseinais ir konteinerio pakrovimas ant
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transporterio atliekamas per išlaikymo baseinǐ salơs liuką.
Tušþias konteineris CONSTOR® RBMK1500/M2 bus atvežtas Ƴ esamą konteineriǐ
paruošimo patalpą jo priơmimui ir pakrovimui. Esama konteineriǐ paruošimo patalpa, šiuo metu
naudojama konteineriǐ CONSTOR® RBMK-1500 tvarkymui, yra aprǌpinta atitinkama
konteineriǐ tvarkymo, radiologinơs kontrolơs ir kitokia bǌtina Ƴranga. Dauguma esamos Ƴrangos
galơs bǌti panaudota tvarkant naujuosius CONSTOR® RBMK1500/M2 konteinerius. Reikơs tik
nedidelơs konteineriǐ paruošimo patalpos modifikacijos. Vykdant planuojamą ǌkinĊ veiklą
numatyta sumontuoti papildomą mechaninĊ Ƴrangą naujǐjǐ konteineriǐ tvarkymui.
Priơmimo ir paruošimo pakrovimui operacijos metu nuimamas apsauginis konteinerio
dangtis, patikrinami žiedinio krepšio vidiniai matmenys ir uždedamas apsauginis gaubtas nuo
radioaktyviojo užteršimo. Po to konteineris nuleidžiamas Ƴ pakrovimo baseiną ir konteinerio
ertmơ užpildoma vandeniu.
Užpildytas vandeniu baseinas užtikrins tinkamą ekranavimą nuo jonizuojanþiosios
spinduliuotơs atliekant PBK pakrovimo darbus. Konteineriǐ perkơlimo operacijos bus atliekamos
su esama, modifikuota ir nauja Ƴranga.
PBK pluoštai (pakrauti Ƴ 32M krepšius) laikomi greta esanþiuose išlaikymo baseinuose,
toje paþioje išlaikymo baseinǐ salơje. Krepšiǐ 32M perkơlimui Ƴ pakrovimo baseiną bus
naudojama esama licencijuota PBK tvarkymo Ƴranga. Ta pati Ƴranga bus naudojama ir specialiǐ
transportavimo krepšiǐ su Ƴ penalus patalpintu PBK tvarkymui.
32M krepšiai bus kraunami Ƴ konteinerius naudojant esamą IAE Ƴrangą. Planuojamos
ǌkinơs veiklos metu kuro pluoštǐ ar kuro, patalpinto penaluose, krovimui Ƴ žiedinius krepšius bus
sumontuota nauja PBK pluoštǐ tvarkymo Ƴranga.
Funkciniai reikalavimai PBK pluoštǐ tvarkymo Ƴrangai yra tokie:
x kuro pluošto išơmimas iš 32M krepšio, patalpinto konteinerio CONSTOR®
RBMK1500/M2 centre, ir vơliau kuro pluošto Ƴkơlimas Ƴ konteinerio CONSTOR®
RBMK1500/M2 žiedinƳ krepšƳ;
x penalo išơmimas iš perkơlimo krepšio, patalpinto konteinerio centre, ir vơliau penalo su
pažeisto/eksperimentinio PBK pluoštu arba kuro fragmentais Ƴkơlimas Ƴ konteinerio CONSTOR®
RBMK1500/M2 specialǐ žiedinƳ krepšƳ.
Visos kuro pluoštǐ (tiek nepažeistǐ, tiek ir patalpintǐ penaluose pažeistǐ) perkơlimo
operacijos atliekamos išlaikymo baseinuose po vandens sluoksniu saugiomis ir
kontroliuojamomis sąlygomis pagal Lietuvos Ƴstatymǐ ir kitǐ teisơs aktǐ reikalavimus.
Pakrautas kuru konteineris uždengiamas pirminiu dangþiu. Po to pakrovimo baseinas
izoliuojamas, vanduo išleidžiamas ir prie konteinerio priveržiamas pirminis dangtis. Prieš
transportuojant konteinerƳ atgal Ƴ konteineriǐ paruošimo patalpą vanduo iš konteinerio vidaus
pašalinamas, apsauginis gaubtas nuo radioaktyviojo užterštumo nuplaunamas vandeniu ir
atliekami dozơs galios matavimai. Atitinkamuose pakrovimo baseino lygiuose esantys
amortizatoriai bus modifikuoti, atsižvelgiant Ƴ naujojo konteinerio didesnƳ svorƳ.
Konteineriǐ paruošimo patalpoje pakrauti konteineriai paruošiami transportavimui Ƴ
LPBKS. Prieinamos konteinerio vietos patikrinamos dơl radioaktyviojo užterštumo ir, jei bǌtina,
deaktyvuojamos. Nuimamas apsauginis gaubtas nuo radioaktyviojo užterštumo, atliekamas
konteinerio vidaus vakuuminis nusausinimas ir konteineris užpildomas heliu. Po to patikrinamas
konteinerio sandarumas ir uždedamas apsauginis gaubtas. Galutinơms konteinerio paruošimo
operacijoms atlikti bus naudojama esama ir papildoma Ƴranga.
Po to konteineris bus pakrautas ant transporterio ir pritvirtintas transportavimui Ƴ LPBKS.
Po konteinerio pakơlimo bus atlikta jo dugno užterštumo kontrolơ ir išmatuota dozơs galia.
Transporterio stovơjimo patalpos grindyse esantis amortizatorius bus modifikuotas, atsižvelgiant
Ƴ naujojo konteinerio didesnƳ svorƳ.
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2.3.2. Mechaniškai pažeistǐ ir eksperimentiniǐ PBKR tvarkymas
Mechaniškai pažeistoms ir eksperimentinơms PBKR, o taip pat kuro fragmentams
ištraukti ir supakuoti bus Ƴdiegta pažeisto kuro tvarkymo sistema, kurios pagrindinơs atliekamos
funkcijos yra tokios:
x saugus mechaniškai pažeistǐ ir eksperimentiniǐ PBKR ištraukimas iš išlaikymo baseinǐ,
mechaniškai pažeistǐ ir eksperimentiniǐ PBKR apdorojimas ir atskirǐ PBK pluoštǐ patalpinimas
Ƴ penalus ir vơliau penalǐ perkơlimas Ƴ CONSTOR® RBMK1500/M2 konteinerius;
x saugus panaudoto kuro tableþiǐ ir kuro fragmentǐ ištraukimas iš išlaikymo baseinǐ
dugno, vizualus patikrinimas ir jǐ patalpinimas Ƴ tinkamus, kritiškumo saugą užtikrinanþius
penalus, kurie vơliau pakraunami Ƴ CONSTOR® RBMK1500/M2 konteinerio specialǐ žiedinƳ
krepšƳ.
Iki 105 mechaniškai pažeistǐ PBKR tvarkymas bus atliekamas naudojant pažeisto kuro
tvarkymo sistemą. Be mechaniškai pažeistǐ PBKR yra 33 eksperimentinơs PBKR (jǐ ilgis yra
~10 m, ~16,3 m ir ~17 m), kurios bus apdorojamos naudojant pažeisto kuro tvarkymo sistemą.
Planuojamos ǌkinơs veiklos metu mechaniškai pažeistǐ bei eksperimentiniǐ PBKR ir
kuro fragmentǐ tvarkymui ištuštintuose išlaikymo baseinuose bus sumontuota speciali Ƴranga.
Pagrindiniai šios Ƴrangos komponentai yra darbinơ platforma ir Ƴranga kuro fragmentǐ
surinkimui.
Mechaniškai pažeistos ir eksperimentinơs PBKR bus ištrauktos iš IAE išlaikymo baseinǐ
ir perkeltos prie darbinơs platformos, naudojant pritaikytą tokioms operacijoms Ƴrangą. Darbinơ
platforma bus pagaminta iš plieno ir nuleidžiama Ƴ esamus išlaikymo baseinus. Ji bus instaliuota
tada, kai bus apdorotas visas nepažeistas kuras ir baseinas bus ištuštintas.
Darbinơ platforma leis, visǐ pirma, nupjauti prailginimo strypą, o po to atskirti viršutinƳ ir
apatinƳ kuro pluoštus nuo PBKR. Yra numatyta Ƴranga smulkioms metalo drožlơms, kurios gali
susidaryti pjaustant PBKR konstrukcinius elementus be branduolinio kuro, surinkti. Darbinơ
platforma taip pat leis bandyti pakoreguoti pažeistǐ PBKR su sulenktais nešanþiaisiais strypais
geometriją. Kai tik pažeistas kuro pluoštas bus atskirtas nuo PBKR, jis bus perkeliamas krano
pagalba Ƴ transportavimo krepšyje esanþius penalus su paskesniu perkơlimu prie kuro pluoštǐ
tvarkymo Ƴrangos ir po to Ƴ CONSTOR® RBMK1500/M2 konteinerƳ. Povandeninơ Ƴranga bus
suprojektuota atsižvelgiant Ƴ galimybĊ ją deaktyvuoti ir išmontuoti.
Eksperimentiniǐ kuro rinkliǐ tvarkymas taip pat bus atliekamas ant darbinơs platformos.
Jos bus pjaunamos Ƴ standartiniǐ kuro pluoštǐ ilgio fragmentus, pagal inžinerinius brơžinius
detaliai Ƴvertinus tinkamiausias pjovimo vietas. Taþiau dơl didesnio eksperimentiniǐ PBKR ilgio,
prieš atpjaunant kuro pluoštus, jas reikơs sutrumpinti. Numatoma, kad atpjauti eksperimentinio
kuro fragmentai, prieš juos kraunant Ƴ CONSTOR® RBMK1500/M2 konteinerƳ, bus talpinami Ƴ
standartinƳ krepšƳ.
Kuro tableþiǐ ir kuro fragmentǐ ištraukimas bus atliekamas po to, kai iš išlaikymo
baseinǐ bus iškrautas visǐ rǌšiǐ kuras (krepšiuose ir rinklơse – Ƴskaitant nepažeistą, pažeistą ir
eksperimentinƳ kurą) ir pašalintos nuosơdos. Kuro fragmentǐ surinkimo Ƴranga skirta ant
išlaikymo baseinǐ dugno esanþioms kuro tabletơms arba kuro tabletơms, atsitiktinai išbirusioms
pažeisto PBK tvarkymo operacijǐ metu, surinkti ir išimti. Visos kuro tabletơs ir jǐ fragmentai
bus surenkamos nuo baseino dugno ir sudedamos Ƴ penalą, suprojektuotą tokiam kuro fragmentǐ
kiekiui, kuris yra daug mažesnis už kuro kiekƳ, galintƳ sąlygoti kritiškumo avariją. Kuro tableþiǐ
surinkimas bus atliekamas nuo darbiniǐ platformǐ virš išlaikymo baseinǐ, kuriuose jos yra.
Surinkimas ir supakavimas bus atliekamas daugiausia rankiniu bǌdu, naudojant prailgintą
surinkimo ir supakavimo Ƴrangą, sukonstruotą specialiai šiems procesams. Povandeninơ Ƴranga
bus suprojektuota atsižvelgiant Ƴ galimybĊ ją deaktyvuoti ir išmontuoti.
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PBK ir kitǐ medžiagǐ transportavimas iš IAE Ƴ LPBKS

Konteineriǐ transportavimas iš IAE blokǐ Ƴ LPBKS pagrindinƳ technologinƳ korpusą bus
vykdomas geležinkelio transportu. Bus pastatytas naujas geležinkelis, jungiantis IAE ir LPBKS
aikšteles. Naujojo geležinkelio prijungimas prie esanþios IAE geležinkelio sistemos parodytas
2.4-1 paveiksle. Geležinkelio dalis, jungianti IAE ir LPBKS aikšteles (iki 1000 m), bus aptverta
aptvarǐ sistema.
Konteineriai iš IAE aikštelơs Ƴ LPBKS bus pervežami vertikalioje padơtyje ant
geležinkelio platformos. Transportavimo platforma bus modifikuota pritaikant ją konteineriams
CONSTOR® RMBK1500/M2 vežti. Tam reikơs modifikuoti pagrindinƳ platformos rơmą, nes
naujojo konteinerio skersmuo yra didesnis, nei iki šiol IAE naudojamǐ CONSTOR® RMBK1500
konteineriǐ. Transportavimo platformą trauks/stums turimas IAE lokomotyvas.

2.4-1 pav. Naujojo geležinkelio ir išoriniǐ keliǐ prijungimo prie esanþios keliǐ sistemos schema
Kitǐ medžiagǐ (pvz., atliekǐ ir pan.) transportavimui ir saugos tarnybǐ (pvz., IAE
priešgaisrinơs apsaugos ir pan.) transportui bus pastatyta keletas naujǐ keliǐ, kurie bus sujungti
su esama keliǐ sistema (2.4-1 pav.). Taip pat bus pastatyti LPBKS vidiniai keliai, skirti
saugyklos kontrolei ir aptarnavimui bei priešgaisriniams poreikiams.
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Pagrindinơ Ƴranga ir technologiniai procesai LPBKS aikštelơje

Planuojamos ǌkinơs veiklos metu LPBKS aikštelơje bus pastatytas pagrindinis
technologinis korpusas skirtas konteineriǐ paruošimui saugoti ir 201 konteinerio su PBK, atvežto
iš IAE, laikinajam saugojimui. Taip pat bus pastatyti reikalingi pagalbiniai statiniai (konteineriǐ
priơmimo kontrolơs, aikštelơs fizinơs apsaugos, aikštelơs ir darbuotojǐ aptarnavimo ir t.t.).
LPBKS bus Ƴrengta kuro inspektavimo karštoji kamera, kurioje po IAE išlaikymo baseinǐ
išmontavimo saugomas kuras galơs bǌti patikrintas ir perkrautas.

2.5.1. Pastatai ir statiniai LPBKS aikštelơje
Pagrindinis technologinis korpusas
Architektǌriniu požiǌriu pagrindinis technologinis korpusas išsiskiria funkciniǐ
sprendimǐ paprastumu, Ƴgalinanþiu gerai priderinti jƳ prie aplinkos.
Pagrindinis technologinis korpusas padalintas Ƴ dvi pagrindines eksploatavimo zonas:
priơmimo (priơmimo salơ) ir konteineriǐ saugojimo (saugojimo salơ). Karštoji kamera bus
integruota Ƴ pagrindinio pastato struktǌrą. Pagrindiniai preliminarǌs pagrindinio technologinio
korpuso gabaritai plane yra nurodyti 2.5.1-1 paveiksle. Preliminarus pagrindinio technologinio
korpuso aukštis yra 19,3 m. Galutiniai matmenys bus nustatyti pastatǐ projektavimo metu.
Priơmimo salơ
Priơmimo salĊ sudaro:
x kontroliuojamas transportavimo koridorius su Ƴ grindis Ƴmontuotais konteineriǐ išorinio
mechaninio poveikio ribotuvais - amortizatoriais. Tai užtikrina konteinerio apsaugą kritimo
atveju jo iškrovimo iš geležinkelio platformos metu;
x konteineriǐ paruošimo patalpa;
x valdymo patalpa;
x ištraukiamosios ventiliacijos oro tǌrinio radioaktyvumo matavimo prietaisǐ patalpa;
x dozimetrǐ, dirbtuviǐ, sandơliavimo patalpos;
x skystǐjǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ surinkimo talpyklos patalpa;
x aukštos bei žemos Ƴtampos Ƴrangos patalpos;
x TATENA patikrinimǐ patalpa;
x darbuotojǐ Ƴơjimo ir išơjimo vietos;
x darbuotojǐ sanitarinơs ir buitinơs patalpos, Ƴskaitant tualetus, dušo kabinas bei
persirengimo kambarys su doziǐ matavimo prietaisais ir dušais.
Konteineriǐ paruošimo patalpa bus suprojektuota su dviem darbinơmis aikštelơmis:
pirmoji atvira aikštelơ, skirta kontroliuojamam virinimui, antroji gali bǌti transformuota Ƴ
uždarąją patalpą su ventiliacija, nukreipta Ƴ karštosios kameros ventiliacijos sistemą.
Saugojimo salơ
Saugojimo salơ skirta konteineriǐ saugojimui. Saugojimo salơ išsidơsþiusi pagrindiniame
technologiniame korpuse ir yra bendros su priơmimo sale grindǐ ir sienǐ konstrukcijos. Ši salơ
yra atskirta nuo priơmimo salơs ekranuojanþia siena su stumdomomis apsauginơmis durimis
konteineriǐ perkơlimui.
Pagrindinio technologinio korpuso viduje (priơmimo ir saugojimo salơse) konteineriǐ
perkơlimui bus naudojamas tiltinis kranas su specialia vertikalia traversa. Krano valdymas bus
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atliekamas nuotoliniu bǌdu, naudojant monitorius, videokameras ir pagalbinĊ konteinerio
padơties lokalizacijos sistemą. Ši sistema leidžia vykdyti konteineriǐ tvarkymo operacijas
saugojimo salơje nuotoliniu bǌdu.
Saugojimo salơ yra ventiliuojama natǌraliu bǌdu, kuris užtikrins konteineriǐ
generuojamos šilumos nuvedimą. Normalios eksploatacijos sąlygomis visos ventiliacinơs angos
bus uždarytos. Jei saugyklos viduje temperatǌra pakils iki tam tikro lygio, ventiliacinơs angos
elektros pavarǐ pagalba bus atidarytos. Ventiliacinơs angos bus Ƴrengtos šoninơse sienose su
tolimesniu oro išmetimu per stogą. Jos bus apsaugotos išorinơmis ekranuojanþiomis sienomis,
kuriǐ aukštis bus pakankamas užtikrinti ekranavimą nuo jonizuojanþiosios spinduliuotơs.
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2.5.1-1 pav. LPBKS pagrindinio technologinio korpuso konceptualus planas
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Karštoji kamera PBKR patikrinimui ir perkrovimui Ƴ konteinerius
LPBKS PBK rinkliǐ patikrinimo ir perkrovimo patalpos – kuro inspektavimo karštoji
kamera (KIKK) bus uždaras gelžbetoninis statinys. Karštosios kameros išoriniǐ sienǐ storis bus
parinktas taip, kad darbuotojǐ ir gyventojǐ apšvitos dozơs bǌtǐ optimizuotos ir neviršytǐ ribiniǐ
doziǐ verþiǐ.
Karštojoje kameroje bus Ƴmontuoti švino-stiklo stebơjimo langai, per kuriuos operatorius
galơs stebơti visas karštosios kameros viduje atliekamas operacijas. Karštojoje kameroje taip pat
numatyta Ƴrengti mobilǐ vežimơlƳ kơlimo Ƴtaisǐ ir Ƴrankiǐ darbui su manipuliatoriais laikymui.
Vežimơlio judơjimas bus valdomas per sieną rankinơs pavaros pagalba. Arti stebơjimo langǐ bus
patalpinti manipuliatoriai, užtikrinantys technologiniǐ procesǐ valdymą kameros viduje, Ƴskaitant
vidiniǐ kơlimo mechanizmǐ pakeitimą.
Karštoji kamera bus aprǌpinta atskira ištraukiamosios ventiliacijos sistema su darbiniu ir
rezerviniu ventiliatoriais. Darbinio ventiliatoriaus charakteristikos atitiks PBKR patikrinimo ir
perkrovimo procedǌrǐ apimtis karštosios kameros viduje bei leis užtikrinti reikiamus srauto
kiekius ir oro išretinimą kameros viduje. Mažesnis atsarginis ventiliatorius atliks karštosios
kameros ventiliavimą su oro išretinimu kameros viduje, kai ji nebus naudojama arba joje nebus
PBKR.
Karštosios kameros ventiliacijos sistema naudos didelio efektyvumo grubaus ir smulkaus
valymo sausuosius filtrus (HEPA), patalpintus ventiliacijos Ƴrangos skyriuje kameros išorơje.
Numatoma naudoti du darbinius ir vieną atsarginƳ filtrus. Oras iš karštosios kameros bus
ištraukiamas pro du vamzdžius.
Karštosios kameros paviršiai bus lygǌs, kas leis išvengti užteršimǐ susikaupimo ant šiǐ
paviršiǐ bei Ƴrangos. Paviršiai bus padengti tinkamomis deaktyvavimui medžiagomis.
Distanciniu bǌdu valdoma deaktyvavimo Ƴranga Ƴgalins sumažinti užterštumo lygƳ iki ribǐ,
leidžianþiǐ Ƴeiti žmogui. Karštosios kameros deaktyvavimo metodai bus numatyti rengiant
techninƳ projektą ir išnagrinơti saugos analizơs ataskaitoje.
Pagalbinơs struktǌros
Praơjimas
Ʋvažiavimas Ƴ LPBKS teritoriją bus vykdomas per auto bei geležinkelio transporto
priemoniǐ kontrolơs aikštelĊ, kurioje Ƴrengti elektriniai ir mechaniniai vartai, o praơjimas - per
atskirus pơsþiǐjǐ vartus, vedanþius Ƴ administracijos ir apsaugos pastatą. Praơjimo patalpa kartu
bus administracijos ir apsaugos pastato dalimi.
Administracijos ir apsaugos pastatas
Patekimǐ Ƴ LPBKS kompleksą kontrolei bus pastatytas administracijos ir apsaugos
pastatas, kuris bus viena iš objekto fizinơs apsaugos sistemos sudedamǐjǐ daliǐ.
Administracijos ir apsaugos pastate numatyti tokie fizinơs apsaugos elementai:
x darbuotojǐ kontrolơs aikštelơ (su turniketais už pastato ribǐ, organizuotu praơjimu pro
Ƴrengtus metalo, radioaktyviǐjǐ bei sprogstamǐjǐ medžiagǐ ieškiklius, rentgeno prietaisus
darbuotojǐ ir Ƴrenginiǐ kontrolei);
x fizinơs apsaugos sistemos valdymo patalpa;
x elektroniniǐ korteliǐ-leidimǐ paruošimo ir išdavimo patalpa;
x budinþiojo patalpa.
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Parkavimo aikštelơs už apsauginơs aptvaros
Šalia pagrindiniǐ Ƴơjimo vartǐ ir administracijos bei apsaugos pastato bus Ƴrengta
parkavimo aikštelơ automobiliams. Nuo parkavimo aikštelơs link darbuotojǐ praơjimo vartǐ
numatytas pơsþiǐjǐ takelis.

2.5.2. Konteineriǐ paruošimas saugoti ir saugojimas
LPBKS priơmimo salơs konteineriǐ paruošimo patalpoje yra numatytos dvi konteineriǐ
paruošimo aikštelơs. Šiose aikštelơse konteineriai bus paruošiami saugoti. ýia bus atliekamas
konteineriǐ sandarinimo ir antrinio dangþiǐ privirinimas bei kitos bǌtinos operacijos (darbǐ
atlikimo kokybơs kontrolơ, konteinerio apsauginio dangþio uždơjimas ir t. t.).
Sandarinimo ir antrinio dangþiǐ privirinimas atliekamas fliuso sluoksnyje automatiškai.
Preliminariai privirinus sandarinimo bei antrinƳ dangþius ir patikrinus suvirinimo siǌles
atliekama daugiasluoksnio virinimo procedǌra. Virinimo siǌliǐ kontrolei bus naudojama
testavimo ultragarsu aparatǌra ir tikrinimas dažǐ prasiskverbimu.
Paruošti saugojimui konteineriai bus perkelti Ƴ saugojimo salĊ ir patalpinti atitinkamoje
saugojimo vietoje.

2.5.3. PBK patikrinimas ir perkrovimas
Konteineriai bus suprojektuoti taip, kad LPBKS galơtǐ bǌti eksploatuojama ne trumpiau
negu 50 metǐ. Konteinerio atitikimo reikalavimams kriterijai bus nustatyti techninio ir darbo
projektǐ atlikimo metu. Jei konteinerƳ saugant LPBKS bǌtǐ nustatyta, kad jis turi defektą, PBK
gali bǌti perkrautas LPBKS karštojoje kameroje.
PBK patikrinimui ir perkrovimui konteineriai iš saugojimo salơs Ƴ konteineriǐ paruošimo
patalpą bus perkeliami saugyklos tiltiniu kranu naudojant atitinkamus pagalbinius kơlimo
Ƴrenginius.
Konteineriǐ paruošimo patalpos konstrukcija numato užtikrinti sumažinto slơgio sąlygas,
kai PBK perkrovimo atveju yra nuimti antrinis ir sandarinimo dangþiai. Tai užtikrina visǐ galimǐ
radioaktyviǐjǐ išlakǐ nuvedimą tik per ventiliacijos sistemą su HEPA filtrais.
Konteineriǐ paruošimo patalpoje griežtai nustatyta seka bus atliekamos antrinio ir
sandarinimo dangþiǐ privirinimo siǌliǐ pašalinimo ir šiǐ dangþiǐ nuơmimo operacijos. Inertinơs
helio dujos bus išleidžiamos iš konteinerio ir konteineris užpildomas atmosferinio slơgio azoto
dujomis. Virš pirminio dangþio bus uždedamas papildomas sandarinimo dangtis (taip vadinamas
,,alfa sandarinimas“). Po to konteineris bus perkeliamas iš konteineriǐ paruošimo patalpos Ƴ greta
karštosios kameros esanþią pakrovimo ant transportavimo vežimơlio vietą. Toliau vežimơlis su
pakrautu konteineriu bơgiais bus nustumiamas Ƴ karštosios kameros technologinĊ angą.
Karštojoje kameroje kuro pluoštai bus išimami iš savojo krepšio ir talpinami Ƴ atsarginƳ
krepšƳ. Atsarginis krepšys turơs bǌti karštojoje kameroje iki patiekiant konteinerƳ patikrinimui.
Baigus perkrovimą, ištuštintas konteineris bus uždengtas pirminiu dangþiu ir pašalintas nuo
karštosios kameros technologinơs angos. Toliau Ƴ karštosios kameros technologinĊ angą bus
paduodamas naujas tušþias konteineris ir pakraunamas PBK iš karštosios kameros. Atlikus
perkrovimą, ant konteinerio bus dedamas ,,alfa sandarinimas“ ir konteineris bus perkeliamas Ƴ
konteineriǐ paruošimo patalpą jo saugojimo paruošimui, po to Ƴ saugojimo salĊ tarpiniam
saugojimui.
PBK ilgalaikio vientisumo jo tvarkymo ir saugojimo metu pagrindimas bus pateiktas
saugos analizơs ataskaitoje ir techniniame projekte.
Karštosios kameros normalios eksploatacijos metu ventiliacijos sistemos pagalba
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kameros viduje bus palaikomas oro išretinimas, užtikrinant apie 5 oro pakeitimus per vieną
valandą. Iš kontroliuojamos zonos patalpǐ nuvedamas oras praeis pilną pirminio ir antrinio
valymo HEPA filtrais sistemą. Pagrindinis ir antrinis filtrǐ blokai užtikrina 100 % atsarginĊ
gebą. Iš karštosios kameros ir konteineriǐ paruošimo patalpos nuvedamo oro kontrolơ bus
atliekama bendrame oro nuvedimo vamzdyje.
Karštosios kameros konstrukcija leidžia tikrinti tik tokius PBK pluoštus, kurie gali bǌti
išimti iš saugojimo krepšio kaip vientisas pluoštas. Karštosios kameros konstrukcija neleidžia
išimti pluošto iš penalo ar išmontuoti kuro pluoštą Ƴ atskirus elementus.
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3. ATLIEKǏ SUSIDARYMAS IR TVARKYMAS
Šio skirsnio struktǌra yra tokia pat, kaip ir patvirtintos PAV programos, jame pateikiami
tiek neradioaktyviǐjǐ, tiek ir radioaktyviǐjǐ atliekǐ susidarymo šaltiniai, numatomi kiekiai ir jǐ
tvarkymo bǌdai.
Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (LPBKS) statybos metu susidarys tik
neradioaktyviosios atliekos. LPBKS eksploatacijos metu susidarys ir nedideli radioaktyviǐjǐ
atliekǐ kiekiai iš saugyklos kontroliuojamosios zonos. Reikšmingas šioje planuojamoje ǌkinơje
veikloje numatomos konteineriǐ sistemos pranašumas yra tas, kad ją naudojant susidaro
minimalǌs atliekǐ kiekiai. Šis faktas patvirtintas ankstesne tokios technologijos naudojimo
patirtimi.

3.1.

Neradioaktyviosios atliekos

3.1.1. Kietos atliekos
Kietos neradioaktyviosios atliekos susidarys LPBKS statybos ir eksploatavimo metu.
Numatomas bendrasis kietǐ atliekǐ kiekis, susidarysiantis LPBKS statybos metu, yra
toks:
x konteineriai (20 m3) su statybinơmis medžiagomis (metalo konstrukcijos, izoliacinơs
medžiagos, plytos, tinkas, smơlis, žvyras): 20 vnt.;
x konteineriai (20 m3) su pakavimo medžiagomis (popierius, mediena, plastmasơs plơvelơ):
10 vnt.
Numatomas bendrasis komunaliniǐ kietǐ atliekǐ kiekis, susidarysiantis LPBKS
eksploatavimo metu per vieną mơnesƳ, yra toks:
x konteineriai (20 m3) su mišriomis buitinơmis atliekomis (popierius ir kartonas, skudurai,
mediena plastmasơs plơvelơ): 20 vnt.;
x konteineriai (1 m3) su organinơmis atliekomis kompostavimui: 10 vnt.
Neradioaktyviǐjǐ atliekǐ tvarkymas bus atliekamas pagal galiojanþiǐ atliekǐ tvarkymo
teisơs aktǐ ir taisykliǐ [1–4], IAE instrukcijos [5] ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolơs
leidimo [6] reikalavimus, bei vadovaujantis Atliekǐ šalinimo techniniu reglamentu (paraiškos
priedas Nr. 18). Bǌtina pažymơti, kad aukšþiau nurodyti LPBKS pagamintǐ atliekǐ metiniai
kiekiai popieriaus ir kartono pakuotơms (nepavojingos, kodas 15 01 02), plastikinơms pakuotơms
(nepavojingos, kodas 15 01 02), medinơms pakuotơms (nepavojingos, kodas 15 01 03), mišrioms
pakuotơms (nepavojingos, kodas 15 01 06), stiklo pakuotơms (nepavojingos, kodas 15 01 07)
sudarys tik atitinkamai 2 %, 1 %, 2 %, 0,5 % ir 1,5 % nuo leidimu [6] didžiausiǐ leidžiamǐ IAE
pagaminti metiniǐ kiekiǐ, absorbentǐ, pašluosþiǐ, skudurǐ, filtrǐ medžiagǐ, užterštǐ
pavojingomis cheminơmis medžiagomis ar naftos produktais (H14 pavojinga aplinkai, kodas 15
02 02) – 2 % nuo leidimu [6] didžiausiǐ leidžiamǐ IAE pagaminti metiniǐ kiekiǐ, betono
(nepavojingos, kodas 17 01 01) – 2 %, plytǐ (nepavojingos, kodas 17 01 02) – 0,5 %, medžio
(nepavojingos, kodas 17 02 01) – 0,5 %, metalǐ mišiniǐ (nepavojingos, kodas 17 04 07) – 1,5 %,
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kabeliǐ (nepavojingos, kodas 17 04 11) – 0,5 %, mišriǐ komunaliniǐ atliekǐ (nepavojingos,
kodas 20 03 01) 1 % nuo leidimu [6] didžiausiǐ leidžiamǐ IAE pagaminti metiniǐ kiekiǐ.
Galimas šios ǌkinơs veiklos poveikis aplinkos komponentams (vandeniui, orui,
dirvožemiui ir t. t.) yra analizuojamas 6 skirsnyje.

3.1.2. Nuotekos
Vienintelis neradioaktyviǐjǐ nuotekǐ šaltinis eksploatuojant LPBKS bus nuotekos iš
nekontroliuojamosios zonos dušǐ, tualetǐ ir praustuvǐ. Numatoma, kad metinis neradioaktyviǐjǐ
nuotekǐ kiekis bus apie 4000 m3. LPBKS buitiniǐ nuotekǐ sistema bus sujungta su atitinkama
veikianþia IAE sistema, kurios funkcinơs galimybơs tai leidžia.
Statybos metu aikštelơje dirbanþiǐ darbuotojǐ kiekis svyruos nuo 10 iki 70 žmoniǐ,
priimama, kad vidutiniškai dirbs 50 žmoniǐ. 50 statybininkǐ gali generuoti apie 5 m3 buitiniǐ
nuotekǐ per dieną. Visos šios nuotekos bus surenkamos Ƴ talpyklas, Ƴrengtas statybos aikštelơje,
ir išvežamos tinkamai apdoroti ir šalinti. Tiesiogiai išleisti neapdorotas nuotekas bus griežtai
draudžiama.
Numatoma, kad metinis paviršiniǐ (lietaus vandens) nuotekǐ kiekis bus apie 8300 m3.
Lietaus vandens nuotekos bus surenkamos Ƴrengta drenažo sistema, kuri bus sujungta su IAE
aikštelơje esamais Ƴrenginiais.
Galimas neradioaktyviǐjǐ nuotekǐ (Ƴskaitant statybos laikotarpƳ) poveikis aplinkos
komponentams analizuojamas 6 skirsnyje.

3.1.3. Išlakos
Vieninteliu kontroliuojamu neradioaktyviǐjǐ išlakǐ šaltiniu LPBKS aikštelơje bus
rezervinis dyzelis generatorius. Šiame skyrelyje Ƴvertinamas galimas dyzelio generatoriaus
eksploatavimo poveikis aplinkai ir sąnaudos, susijusios su aplinkos teršimu.
Teršalǐ kiekiai negali bǌti apskaiþiuoti naudojant metodiką Nr. 30.2 [7] iš ,, Ʋ atmosferą
išmetamo teršalǐ kiekio apskaiþiavimo metodikǐ sąrašo“ [8], kuri yra skirta apskaiþiavimams,
kai kuras yra deginamas garo katiluose. Mǌsǐ atveju rezervinis dyzelis generatorius yra vidaus
degimo variklis, kurio galingumas yra tik 80 kW. Todơl teršalǐ kiekiai buvo apskaiþiuoti
naudojant aplinkos ministerijos aprobuotą metodiką vidaus degimo varikliams [9]. Mokestis už
aplinkos teršimą buvo apskaiþiuotas pagal ,,Mokesþiǐ už aplinkos teršimą Ƴstatymą“ [10] ir
Vyriausybơs nutarimą [11].
Rezervinis maitinimas bus užtikrinamas rezerviniu dyzeliu generatoriumi iki 24 valandǐ
laikotarpiui. Dyzelio generatoriaus galingumas – maždaug 80 kW, metinis dyzelinio kuro
poreikis – maždaug 0,3 tonos.
Bendras teršalǐ, išmetamǐ Ƴ atmosferą stacionaraus rezervinio dyzelio generatoriaus su
vidaus degimo varikliu, kiekis apskaiþiuotas pagal formules [9]:
W

¦¦W

( k ,i )

k

kur:

,

(1)

i

W – bendras teršalǐ kiekis;
W(k,i) – k-osios teršianþios medžiagos kiekis sudegus i-osios rǌšies degalams;
k –teršianþios medžiagos: CO, CH, NOx, SO2, kietos dalelơs;
i – degalǐ rǌšys: benzinas, dyzelinis kuras, suskystintos naftos dujos, suslơgtos gamtinơs
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dujos.
Teršianþios medžiagos ,,k“ kiekis sudegus ,,i“ rǌšies degalams apskaiþiuojamas:
W( k ,i )

kur:

m( k ,i ) u Q(i ) u K 1( k ,i ) u K 2 ( k ,i ) u K 3( k ,i ) ,

(2)

m(k,i) – lyginamasis teršianþios medžiagos,,k“ kiekis sudegus ,,i“ rǌšies degalams (kg/t);
Q(i) –sunaudotas ,,i“ rǌšies degalǐ kiekis (t);
K1(k,i) – variklio darbo sąlygǐ Ƴvertinimo koeficientas;
K2(k,i) – variklio amžiaus Ƴvertinimo koeficientas;
K3(k,i) – variklio konstrukcijos ypatumǐ Ƴvertinimo koeficientas.

Mǌsǐ atveju koeficientas K1 buvo nustatytas pagal degalǐ sunaudojimo rodiklƳ M<0,8 iš
2 lentelơs [9]:
K1(CO) = 0,818; K1(CH) = 1,02; K1(NOx) = 0,914; K1(SO2) = 1,0; K1(kietos dalelơs) = 1,538.
Kadangi bus sumontuotas naujas dyzelis generatorius, kuris bus naudojamas retai, todơl
koeficientas K2 buvo priimtas 1,0 visoms penkioms teršianþioms medžiagoms pagal variklio
amžiaus rodiklƳ R<3 metai iš 4 lentelơs [9].
Kadangi dyzelis generatorius atitinka 91/542 EC (EURO II) reikalavimus, tai
koeficientas K3 buvo nustatytas pagal variklio konstrukcinius ypatumus iš 8 lentelơs [9]:
K3(CO) = 0,29; K3(CH) = 0,31; K3(NOx) = 0,39; K3(SO2) = 1.0; K3(kietos dalelơs) = 0.3.
Lyginamasis teršianþios medžiagos kiekis m(k) dyzeliniam kurui buvo nustatytas pagal 1
lentelĊ [9]:
m(CO) = 130; m(CH) = 40,7; m(NOx) = 31,3; m(SO2) = 1,0; m(kietos dalelơs) = 4,3.
Apskaiþiuoti teršianþiǐ medžiagǐ kiekiai ir mokestis už aplinkos teršimą, nustatytas pagal
[10, 11], pateikti 3.1.3-1 lentelơje.
3.1.3-1 lentelơ. Apskaiþiuoti teršianþiǐ medžiagǐ kiekiai ir mokestis už aplinkos teršimą
Teršianti medžiaga

Teršianþios medžiagos
kiekis, kg/metai

Mokestinis tarifas
2005–2009 m., Lt/kg
[11, 1 priedas]

Metinis mokestis,
Lt

CO
CH
NOx
SO2
Kietos dalelơs

9,3
3,9
3,3
0,3
0,6

0,013
0,587
0,311
0,57

0,12
2,29
0,09
0,34

Iš viso

17,4

-

2,84

Kaip matome iš 3.1.3-1 lentelơs, bendrasis teršalǐ kiekis yra tik 17,4 kg per metus, todơl
galima teigti, kad dyzelio generatoriaus išlakǐ kiekiai yra labai maži.
Galimas mobiliǐ šaltiniǐ (Ƴskaitant statybos laikotarpƳ) poveikis aplinkos komponentams
analizuojamas 6 skirsnyje.
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Radioaktyviosios atliekos

3.2.1. Kietos radioaktyviosios atliekos
Kietos radioaktyviosios atliekos bus surinktos Ƴ plastmasinius maišus ir maišai bus
užrišti. Ruošiant konteinerius saugojimui, susidaro nedideli mažo aktyvumo atliekǐ kiekiai, pvz.,
dangþiǐ privirinimo metu susidarantis šlakas, konteineriǐ ir technologinơs Ƴrangos
deaktyvavimui naudojamos medžiagos. Skudurai ir paviršinơs taršos nustatymui naudoti
tepinơliai taip pat surenkami Ƴ plastmasinius maišus. Plastmasiniai maišai bus sudơti Ƴ
transportavimo konteinerƳ.
Ilgalaikio saugojimo metu PBK saugojimo konteineriai negeneruos jokiǐ antriniǐ kietǐ
atliekǐ. Atliekos, susijusios su karštosios kameros Ƴrangos techniniu aptarnavimu, atsiras retai.
Numatomas bendrasis kietǐ A–C klasiǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ kiekis, susidarysiantis
LPBKS eksploatavimo metu, bus ne didesnis negu 20 standartiniǐ metaliniǐ statiniǐ (statinơs
tǌris – 200 litrǐ) per metus.
LPBKS eksploatavimo nutraukimo metu susidarysiantys A–C klasiǐ radioaktyviǐjǐ
atliekǐ kiekiai numatomi tokie:
x 200 litrǐ statinơs su karštosios kameros nuimamąja danga – 4 vnt.;
x 200 litrǐ statinơs su Ƴvairiomis išmontavimo medžiagomis – 6 vnt.;
x metalinis konteineris (3,00 m × 1,70 m × 1,45 m) su sienǐ nuograndomis vykdant pastato
deaktyvavimą – 1 vnt.
Tokie nedideli radioaktyviǐjǐ atliekǐ kiekiai sąlygoja tik nereikšmingą poveikƳ bǌsimǐ
kapinynǐ talpai.
Plieniniǐ konteinerio ir krepšiǐ komponentǐ neutroninơ aktyvacija dơl juose esanþiǐ
kobalto priemaišǐ bus tokio lygio, kad atliekant šiǐ komponentǐ demontavimą bus reikalingos
papildomos priemonơs. Detalesnis neutroninơs aktyvacijos vertinimas bus pateiktas saugos
analizơs ataskaitoje.
Toliau aprašomi kietǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ šaltiniai, kurie gali atsirasti IAE išlaikymo
baseinuose ir LPBKS eksploatavimo metu. Taip pat pateikiami numatomi šiǐ atliekǐ tvarkymo
bǌdai.
3.2.1.1.

Rinkliǐ prailginimo strypai, nešantieji strypai ir antgaliai

Mechaniškai pažeistǐ panaudoto branduolinio kuro rinkliǐ prailginimo strypai, nešantieji
strypai ir antgaliai išlaikymo baseinǐ salơje bus surenkami Ƴ atliekǐ konteinerius, kurie bus
tvarkomi naudojant esamą IAE Ƴrangą. Šios atliekos bus ir toliau tvarkomos laikantis esamǐ IAE
procedǌrǐ. Jos ir toliau bus vežamos Ƴ esamas kietǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ saugyklas. Dabartinơs
saugyklǐ talpos didinti nereikơs.
Numatoma, kad pjaustant rinkliǐ komponentus, neturinþius PBK, susidarys nedideli
kiekiai smulkiǐ drožliǐ. Siekiant, kad šios smulkios drožlơs nenusơstǐ ant PBK išlaikymo
baseinǐ dugno, aplink pjaustymo Ƴrankius bus Ƴrengta vandens siurbimo Ƴranga su filtrais, ant
kuriǐ nusơs smulkios drožlơs.
Pati pjaustymo Ƴranga bus suprojektuota taip, kad ją bǌtǐ galima lengvai deaktyvuoti,
išmontuoti ir sutvarkyti. Pjovimo Ƴrankiai (pvz., pjǌklǐ geležtơs) ir filtrai bus keiþiami ir
tvarkomi distancinio valdymo bǌdu.
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Panaudoto branduolinio kuro penalai

Pažeisto ir nepažeisto branduolinio kuro penalai šiuo metu laikomi saugojimo
baseinuose. Kai kuras bus iš jǐ iškrautas, penalai liks IAE ir bus tvarkomi kartu su išlaikymo
baseinais IAE eksploatavimo nutraukimo metu. Taip pat bus tvarkomi ir tie 32M krepšiai, kurie
nebus panaudoti PBK saugojimui LPBKS.
3.2.1.3.

Medžiagos, pašalintos nuo dangþiǐ suvirinimo siǌliǐ

Medžiagos, pašalintos nuo konteinerio antrinio ir sandarinimo dangþiǐ suvirinimo siǌliǐ
jǐ nuơmimo metu prieš PBK perkraunant kuro inspektavimo karštojoje kameroje bus surinktos
numatytose ventiliavimo sistemos vietose. Atliekos bus surinktos Ƴ sandarius maišus, o maišai
surenkami Ƴ konteinerƳ ir išvežami Ƴ IAE kietǐ atliekǐ apdorojimo ir saugojimo kompleksą.
3.2.1.4.

Skudurai, naudojami konteineriǐ deaktyvavimo metu

Skudurai, naudojami konteineriǐ deaktyvavimo metu jǐ atidarymo aikštelơje, bus
kaupiami maišuose varžtǐ nuơmimo aikštelơje, o maišai surenkami Ƴ konteinerƳ ir pervežami Ƴ
IAE kietǐ atliekǐ apdorojimo ir saugojimo kompleksą.
3.2.1.5.

Suvirinimo šlakas

Tarp likusiǐ po konteinerio sandarinimo operacijǐ medžiagǐ bus suvirinimo šlakas, kuris
bus surinktas Ƴ užrišamus maišus, o maišai surenkami Ƴ konteinerƳ ir pervežami Ƴ IAE kietǐ
atliekǐ apdorojimo ir saugojimo kompleksą.
3.2.1.6.

Ʋpakavimo medžiagos

Ʋpakavimo medžiagos, naudojamos atliekoms supakuoti ir išvežti iš kuro inspektavimo
karštosios kameros, bus rǌšiuojamos, sukraunamos Ƴ transportavimo konteinerƳ, o vơliau
išvežamos Ƴ IAE kietǐ atliekǐ apdorojimo ir saugojimo kompleksą.
3.2.1.7.

Karštosios kameros Ƴrangos techninio aptarnavimo atliekos

Atliekos, susijusios su kuro inspektavimo karštosios kameros Ƴrangos techniniu
aptarnavimu, atsiras retai. Šios rǌšies atliekos apima sandarinimo medžiagas, tarpines, techninio
aptarnavimo metu pagal poreikƳ keiþiamus šviestuvus ir panašius dalykus. Visa tai bus
surenkama ir rǌšiuojama pagal IAE galiojanþias procedǌras, talpinama Ƴ transportavimo
konteinerƳ ir vežama Ƴ IAE kietǐ atliekǐ apdorojimo ir saugojimo kompleksą.
Techninơ specifikacija [12] reikalauja, kad kuro inspektavimo karštojoje kameroje bǌtǐ
galima perkrauti kurą, jei kuriame nors saugomame konteineryje bus rastas defektas. Po kuro
perkrovimo Ƴ naują konteinerƳ, likĊs konteineris laikomas ne eksploatavimo atliekomis.
Priklausomai nuo defekto, konteineris gali bǌti restauruotas. Priešingu atveju jis turi bǌti
laikomas eksploatacijos nutraukimo atliekǐ dalimi. Ištuštintą defektinƳ konteinerƳ galima laikyti
LPBKS iki komplekso eksploatacijos nutraukimo. Eksploatacijos nutraukimo alternatyvos
aptartos 1.5.3 skyriuje.
Jeigu karštojoje kameroje buvo vykdomos kuro inspektavimo ar perkrovimo operacijos,
karštoji kamera turơs bǌti deaktyvuota. Deaktyvavimas apims (pagal poreikƳ) sausą
vakuumavimą ir valymą tamponais tǐ užterštǐ vietǐ, kurios bus rastos kameroje. Vakuuminis
siurblys turơs užterštǐ medžiagǐ surinkimo talpą, kuri bus kontroliuojama ir pakeiþiama.
Tamponǐ ir valymo medžiagǐ radioaktyvumas bus Ƴvertintas prieš juos išimant iš karštosios
kameros, juos irgi ketinama sudơti Ƴ sandarius maišus ir Ƴ specialǐ konteinerƳ, kuris vơliaus bus
pervežtas Ƴ IAE kietǐ atliekǐ apdorojimo ir saugojimo kompleksą.
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Numatomas bendrasis kietǐ A–C klasiǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ kiekis, susidarysiantis
karštosios kameros eksploatavimo metu, bus ne didesnis negu 5 standartinơs metalinơs statinơs
(statinơs tǌris – 200 litrǐ) per metus.
3.2.1.8.

HEPA filtrai

Bus tikrinamas didelio efektyvumo grubaus ir smulkaus valymo sausǐjǐ filtrǐ (HEPA),
naudojamǐ iš LPBKS karštosios kameros aerozoliams pašalinti, radioaktyvumas ir juose esantis
diferencialinis slơgis. Filtrǐ kasetơs bus keiþiamos rankiniu bǌdu dar iki tol, kol jǐ aktyvumas
neviršys leistinǐ ribiniǐ verþiǐ. Filtrǐ kasetơs bus surenkamos Ƴ sandarius maišus ir talpinamos Ƴ
konteinerƳ, kuris vơliaus bus pervežtas Ƴ IAE kietǐ atliekǐ apdorojimo ir saugojimo kompleksą.
3.2.1.9.

Atliekos iš persirengimo patalpǐ

Atliekas iš persirengimo patalpǐ sudarys panaudota avalynơ, respiratoriai, kitos saugos
priemonơs, Ƴvairi persirengimo patalpǐ Ƴranga. Šios atliekos bus surenkamos Ƴ atskirus užrišamus
maišus, talpinamos Ƴ konteinerƳ, kuris vơliaus bus pervežtas Ƴ IAE kietǐ atliekǐ apdorojimo ir
saugojimo kompleksą.

3.2.2. Skystos radioaktyviosios atliekos
LPBKS kontroliuojamosios zonos skystas atliekas sudarys tokie pagrindiniai šaltiniai:
x nuotekos iš kontroliuojamojoje zonoje esanþiǐ dušǐ ir praustuvǐ;
x kontroliuojamosios zonos Ƴrenginiǐ ir konstrukcijǐ valymui bei deaktyvacijai panaudotas
vanduo;
x kondensacijos vanduo nuo kontroliuojamosios zonos pastatǐ bei konstrukcijǐ paviršiǐ,
kondensacijos vanduo iš ventiliacijos, kondicionavimo ir šildymo sistemos.
Visos kontroliuojamosios zonos skystos atliekos bus surenkamos pagrindiniame korpuse
Ƴrengtose skystǐ atliekǐ priơmimo talpyklose. Bus matuojami surinktǐ atliekǐ cheminiai ir
radiologiniai parametrai. Priklausomai nuo matavimo rezultatǐ, skystos atliekos gali bǌti arba
išleidžiamos Ƴ LPBKS buitiniǐ nuotekǐ sistemą (žiǌr. 3.1.2 skyriǐ), arba bus perpumpuojamos Ƴ
specialǐ skystǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ transportavimo konteinerƳ ir nuvežamos IAE skystǐ
radioaktyviǐjǐ atliekǐ apdorojimo kompleksą.
Skystǐ atliekǐ tvarkymo koncepcija numato, kad visos kontroliuojamojoje zonoje
susidariusios skystos atliekos, jei reikơs, galơs bǌti išvežtos tolimesniam apdorojimui. Skystǐ
atliekǐ transportavimo konteineris bus bent 1 m3 talpos cisterna, sumontuota ant sunkvežimio
priekabos. Skystos radioaktyviosios medžiagos Ƴ aplinką galơs bǌti šalinamos tik teisơs aktǐ
numatyta tvarka gavus Leidimą išmesti Ƴ aplinką radioaktyviąsias medžiagas. Nekontroliuojamǐ
radioaktyviǐjǐ nuotekǐ šios planuojamos ǌkinơs veiklos normalios eksploatacijos sąlygomis
nebus.
Požeminio vandens (Ƴskaitant gruntinƳ vandenƳ) monitoringui aplink LPBKS numatyti
stebơjimo grĊžiniai, kurie bus aplinkos monitoringo sistemos dalimi (žiǌr. 8.3 skyriǐ).

3.2.3. Radioaktyviosios išlakos
Radioaktyviosios išlakos (t.y. Ƴ aplinkos orą išmetamos radioaktyviosios medžiagos) pro
pagrindinius reaktoriǐ blokǐ ventiliacinius kaminus galimos perkeliant panaudotą branduolinƳ
kurą iš reaktoriǐ blokǐ Ƴ LPBKS. Radioaktyviosios išlakos pro ventiliacinƳ LPBKS kaminą
galimos tik perkraunant kurą LPBKS karštojoje kameroje. Tikimybơ, kad LPBKS eksploatavimo
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laikotarpiu konteineriai gali prarasti sandarumą ir todơl kurą reikơs perkrauti Ƴ kitą konteinerƳ, yra
nedidelơ.
Planuojamos ǌkinơs veiklos normalios eksploatacijos metu numatomos radioaktyviosios
išlakos yra Ƴvertintos 5.1 skyriuje, žiǌr. 5.1.1-7 lentelĊ ,, Metinơs išlakos Ƴ atmosferą pro IAE
pagrindinius ventiliacinius kaminus“ ir 5.1.4-1 lentelĊ ,, Metinơs išlakos Ƴ atmosferą pro LPBKS
ventiliacinƳ kaminą“.
Planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygotǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ bus nedaug. Daugiausia išlakǐ
tikơtina perkeliant panaudotą branduolinƳ kurą iš reaktoriǐ blokǐ Ƴ LPBKS (2008–2015 metǐ
laikotarpiu). Didžiausią išlakǐ dalƳ sudarys nesandaraus PBK apdorojimas ir tvarkymas reaktoriǐ
blokuose. Išlakos, kurias sąlygos mechaniškai pažeisto ir eksperimentinio PBK apdorojimas bei
tvarkymas (t. y. pažeisto kuro tvarkymo sistemos eksploatacija), sandaraus PBK tvarkymas ar
kuro perkrovimas LPBKS karštojoje kameroje, bus mažesnơs.
Nesandaraus PBK apdorojimo ir tvarkymo reaktoriǐ blokuose sąlygotos išlakos yra
Ƴvertintos konservatyviai. Tariant, kad visas nesandarus kuras yra apdorojamas ir sutvarkomas
per vienerius metus, išlakǐ aktyvumas neviršys 9,17×1013 Bq. Didžiausią dalƳ sudarys Kr-85
inertinơs dujos (8,79×1013 Bq) ir dujinis H-3 (3,75×1012 Bq). Cs-134 ir Cs-137 išlakǐ aktyvumas
yra apie 1,27×109 Bq. Kadangi nesandarus kuras bus apdorojamas ir tvarkomas ilgiau nei
vienerius metus, realiai tikơtinos planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygotos išlakos bus mažesnơs
negu Ƴvertintosios.
Iš IAE aikštelơs Ƴ aplinkos orą išmetamǐ radioaktyviǐjǐ medžiagǐ ribinơs aktyvumo
vertơs yra nustatytos aplinkos ministerijos išduotame ,,Leidime išmesti Ƴ aplinką radioaktyviąsias
medžiagas“ [13]. Nustatytǐ ribiniǐ verþiǐ (tik radionuklidams, kuriǐ išmetimą sąlygotǐ
planuojama ǌkinơ veikla) ir Ƴvertintǐ planuojamos ǌkinơs veiklos radioaktyviǐjǐ išlakǐ
aktyvumo palyginimas yra pateiktas 3.2.3-1 lentelơje.
3.2.3-1 lentelơ. Ribiniai bei planuojami iš IAE aikštelơs Ƴ aplinkos orą išmetamǐ radioaktyviǐjǐ
medžiagǐ aktyvumai [13] ir Ƴvertinti planuojamos ǌkinơs veiklos Ƴ aplinkos orą išmetamǐ
radioaktyviǐjǐ medžiagǐ (radioaktyviǐjǐ išlakǐ) aktyvumai
Leidime numatyti
aktyvumai
Radionuklidas

Ribinis
aktyvumas,
Bq/metus

IAE
planuojamas
aktyvumas,
Bq/metus

H-3
Cs-134
Cs-137
Ce-144

2,39E+14
1,33E+09
1,39E+11
7,86E+09

2,43E+12
7,18E+07
9,84E+08
2,48E+07

Ʋvertinti planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygotǐ Ƴ aplinkos orą
išmetamǐ radioaktyviǐjǐ medžiagǐ aktyvumai
Nesandaraus
Kuro
Sandaraus kuro
Pažeisto ir
kuro
perkrovimas
tvarkymas
apdorojimas ir eksperimentinio kuro
LPBKS
reaktoriǐ
apdorojimas
tvarkymas
karštojoje
blokuose (1),
reaktoriǐ blokuose
reaktoriǐ
kameroje (4),
(3), Bq/metus
blokuose (2),
Bq/metus
Bq/metus
Bq/metus

6,94E+09
4,42E+05
1,91E+06
0

3,75E+12
2,39E+08
1,03E+09
0

7,69E+11
3,79E+05
1,84E+06
2,03E+05

1,04E+11
6,63E+05
2,87E+06
0

(1) – Galimos maksimalios metinơs radioaktyviosios išlakos, jei visas sandarus PBK reaktoriǐ blokuose bǌtǐ
sutvarkytas per vienerius metus, žiǌr. 5.1.1-7 lentelĊ.
(2) – Galimos maksimalios metinơs radioaktyviosios išlakos, jei visas nesandarus PBK reaktoriǐ blokuose bǌtǐ
sutvarkytas per vienerius metus, žiǌr. 5.1.1-7 lentelĊ.
(3) Galimos maksimalios metinơs radioaktyviosios išlakos reaktoriǐ bloke eksploatuojant pažeisto kuro
tvarkymo sistemą, žiǌr. 5.1.1-7 lentelĊ. Pažeisto kuro tvarkymo sistema bus pradơta eksploatuoti tik tada,
kai visas nepažeistas (Ƴskaitant nesandarǐ) PBK bus išimtas iš išlaikymo baseinǐ. Todơl nepažeisto
(Ƴskaitant nesandarǐ) PBK tvarkymo ir pažeisto kuro tvarkymo sistemos eksploatavimo sąlygotos išlakos
susidarys ne tuo paþiu metu, ir todơl jǐ aktyvumǐ vertơs neturi bǌti sumuojamos.
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(4) Metinơs išlakos perkraunant saugojimo konteinerƳ su nesandariu kuru, žiǌr. 5.1.4-1 lentelĊ. Tikimybơ, kad
LPBKS eksploatavimo laikotarpiu konteineriai gali prarasti sandarumą ir todơl kurą reikơs perkrauti Ƴ kitą
konteinerƳ, yra nedidelơ. Konteineris bus suprojektuotas kaip suvirinta dviejǐ barjerǐ sistema, užtikrinanti
mažiausiai 50 metǐ saugią eksploataciją. Todơl KIKK eksploatacijos nereikơtǐ laikyti normaliai
planuojama veikla.

Iš 3.2.3-1 lentelơje pateiktǐ duomenǐ matyti, kad Ƴvertintǐ planuojamos ǌkinơs veiklos
sąlygotǐ išlakǐ ir IAE planuojamǐ išlakǐ suminơs aktyvumǐ vertơs yra ženkliai mažesnơs už
ribiniǐ aktyvumǐ vertes.
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4. APLINKOS KOMPONENTǏ, KURIEMS PLANUOJAMA ǋKINƠ
VEIKLA GALI DARYTI POVEIKƲ, APRAŠYMAS
Šiame skirsnyje apibǌdinta dabartinơ IAE regiono ir LPBKS aikštelơs aplinka. Pateikta
informacija apibǌdina esamas sąlygas prieš pradedant vykdyti naują veiklą ir bus naudojama
Ƴvertinti galimą planuojamos ǌkinơs veiklos poveikƳ ir natǌraliai vykstanþius pokyþius aplinkoje.
Be to, ši išsami informacija reikalinga projektuojant LPBKS (inžinerinius sprendimus, statybines
konstrukcijas, priemones saugai užtikrinti ir t. t.), alternatyvǐ palyginimui ir poveikio
sumažinimo priemonơms nustatyti.
Galimas radiologinis poveikis aplinkai esant normalioms LPBKS eksploatavimo
sąlygoms analizuojamas 5 skirsnyje, o esant ekstremalioms situacijoms – 9 skirsnyje. Galimo
neradiologinio poveikio aplinkos komponentams (vandeniui, aplinkos orui, dirvožemiui,
biologinei Ƴvairovei, socialinei ir ekonominei aplinkai ir t. t.) vertinimas yra pateiktas 6 skirsnyje.
IAE regiono aplinkos radiologinơs bǌklơs monitoringas yra vykdomas pagal patvirtintą
aplinkos monitoringo programą. IAE radiologinio monitoringo sistemos bei dabartinơs aplinkos
radiologinơs bǌklơs aprašymas pateiktas 8 skirsnyje.

4.1.

Regiono ir aikštelơs geologinơ sandara

4.1.1. Prekvartero uolienos
LPBKS regionas yra Rytǐ Europos platformos dviejǐ stambiǐ regioniniǐ tektoniniǐ
struktǌrǐ – Mozǌrijos-Baltarusijos anteklizơs ir Latvijos balno – sandǌros zonoje, todơl jǐ
struktǌrinơs tektoninơs sąlygos yra sudơtingos. Šiuolaikinis kristalinio pamato reljefas atspindi jo
kitimą per 670 milijonǐ metǐ. Pagal kristalinio pamato paviršiaus reljefą þia išskiriamos
žemesnơs eilơs tektoninơs struktǌros (blokai): Šiaurơs Zarasǐ pakopa, Anisimoviþiǐ grabenas,
Rytǐ Drǌkšiǐ Ƴlinkis (grabenas) ir Pietǐ Drǌkšiǐ pakilimas. Šiaurơs Zarasǐ pakopa, Anisimoviþiǐ
grabenas, Rytǐ Drǌkšiǐ pakilimas priklauso Latvijos balnui, Pietǐ Drǌkšiǐ pakilimas –
Mozǌrijos-Baltarusijos anteklizei, o Drǌkšiǐ Ƴlinkis (grabenas) – minơtǐjǐ regioniniǐ struktǌrǐ
sandǌros zonai [1, 2].
Kristalinis pamatas slǌgso apie 720 m gylyje nuo žemơs paviršiaus. JƳ sudaro apatinio
proterozojaus uolienos – dažniausiai biotito ir amfibolo sudơties gneisas, granitas, migmatitas ir
kt. Prekvartero uolienǐ nuosơdinơs dangos storis regione kinta nuo 703 iki 757 metrǐ. Ją sudaro
vendo komplekso ir paleozojaus uolienos. Vendo kompleksą sudaro gravelitas, Ƴvairiagrǌdis
feldšpato-kvarcinis smiltainis, aleurolitas ir argilitas. Paleozojaus geologinƳ pjǌvƳ sudaro apatinio
ir vidurinio kambro, ordoviko, apatinio silǌro ir vidurinio bei viršutinio devono uolienos (4.1.1-1
ir 4.1.1-2 paveikslai).
ApatinƳ kambrą sudaro Ƴvairaus rupumo, dažniausiai smulkiagrǌdis ir itin smulkiagrǌdis
kvarcinis, kvarcinis-glaukonitinis smiltainis, aleurolitas ir molis, apatinƳ ir vidurinƳ kambrą –
smulkiagrǌdis ir itin smulkiagrǌdis smiltainis, ordoviką – klinties ir mergelio sluoksniai, apatinƳ
silǌrą – domeritas ir dolomitas, vidurinƳ devoną – gipsinga brekþija, domeritas, dolomitas, taip
pat smulkaus ir smulkuþio smơlio, smiltainio, aleurolito ir molio sluoksniai, viršutinƳ devoną –
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smulkaus ir smulkuþio smơlio bei smiltainio, aleurolito ir molio sluoksniai. Vendo komplekso
storis – 135–159 m, bendras apatinio ir vidurinio kambro uolienǐ storis – 93–114 m, ordoviko –
144–153 m, silǌro – 28–75 m, devono uolienǐ storis siekia 250 m [2].
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4.1.1-1 pav. LPBKS regiono prekvartero geologinis žemơlapis [2]: 1 – kvartero dariniai
(pjǌvyje); viršutinio devono svitos: 2 – Stipinai; 3 – Tatula–Ʋstra; 4 – Suosa–Kupiškis; 5 – Jara; 6
– Šventoji; vidurinio devono svitos: 7 – Butkǌnai; 8 – Kukliai; 9 – Kernavơ; 10 – Ledai; 11 –
lǌžis; 12 – geologinio-tektoninio pjǌvio linija; 13 – grĊžinys; 14 – IAE ir LPBKS
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4.1.1-2 pav. LPBKS regiono geologinis pjǌvis [2]: 1 – kvarteras: morena, smơlis, aleuritas ir
molis; 2 – vidurinis ir viršutinis devonas: smơlis, smiltainis, aleurolitas, molis, domeritas,
dolomitas, brekþija; 3 – apatinis siluras: domeritas, dolomitas; 4 – ordovikas: klintis, mergelis; 5
– apatinis ir vidurinis kambras Aisþiǐ Serija Lakajǐ svita: smiltainis; apatinis kambras
Rudaminos-Lontovo svitos: argillitas, aleurolitas, smiltainis; 7 – vendas: smiltainis, gravelitas,
aleurolitas, argillitas; 8 – apatinis proterozojus: granitas, gneisai, amfibolitas, milonitas;
struktǌriniai kompleksai: 9 – hercininis; 10 – kaledoninis; 11 – baikalinis; 12 – kristalinis
pamatas; 13 – ribos tarp sistemǐ; 14 – ribos tarp kompleksǐ; 15 – lǌžiai; 16 – grĊžinio vieta
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4.1.2. Kvartero nuogulos
Kvartero nuogulos slǌgso ant nelygaus, paleo Ƴrơžiais išraižyto, pokvarterinio paviršiaus
(4.1.2-1 pav.). Jǐ storis LPBKS regione kinta nuo 62 iki 260 m.

4.1.2-1 pav. LPBKS regiono pokvartero paviršiaus schema [2]: 1 – paleo Ƴrơžiai; 2 – pokvartero
paviršiaus izohipsơs, m; 3 – grĊžiniai ir pokvartero paviršiaus absoliutus gylis;. 4 – IAE ir
LPBKS
Kvartero storymĊ sudaro viduriniojo ir viršutiniojo pleistoceno bei holoceno nuogulos.
Nustatytos viduriniojo pleistoceno Dzǌkijos, Dainavos, Žemaitijos, Medininkǐ ledynǐ bei
viršutiniojo pleistoceno Viršutiniojo Nemuno Grǌdos ir Baltijos stadijǐ ledynǐ ir jǐ tirpsmo
vandenǐ paliktos nuogulos. Kvartero nuogulǐ storymơje aplink Drǌkšiǐ ežerą vyrauja glacialinơs
nuogulos (morena) – moreninis priemolis bei smulkaus grǌdơtumo smơlis. Tarpmoreniniǐ
nuogulǐ storis svyruoja nuo 10–15 m iki 25–30 m (4.1.2-2 pav.). Šias nuogulas sudaro labai
smulkaus ir smulkaus grǌdơtumo smơlis, aleurolitas ir durpơs (4.1.2-4 ir 4.1.2-5 pav.).
Holocenines nuogulas sudaro aliuvinơs, ežerinơs ir pelkiǐ nuosơdos. Aliuvinơs nuosơdos – tai
Ƴvairaus grǌdơtumo smơlynai su 1–1,2 m storio organiniais sluoksniais. Ežerinơs nuosơdos
(smulkaus grǌdơtumo smơlis, priemolis, aleurolitas) yra iki 3 m storio. Durpiǐ sluoksnio storis –
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5–7 m [2].

4.1.2-2 pav. LPBKS regiono kvartero geologinis žemơlapis (originalo mastelis 1:50 000, autorơ
R. Guobytơ [2]). Legendą žiǌr. 4.1.2-3 pav.

54(259)

GNS - NUKEM konsorciumas
LEI, Branduolinơs inžinerijos problemǐ laboratorija
Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita

4.1.2-3 pav. LPBKS regiono kvartero geologinio žemơlapio ir geologiniǐ pjǌviǐ legenda
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4.1.2-4 pav. LPBKS regiono geologinis pjǌvis A-A pagal 4.1.2-2 pav. (originalo mastelis 1:50 000, autoriai: R. Guobytơ, V. Raþkauskas [2]). Legendą
žiǌr. 4.1.2-3 pav.
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4.1.2-5 pav. LPBKS regiono geologinis pjǌvis B-B pagal 4.1.2-2 pav. (originalo mastelis 1:50 000, autoriai: R. Guobytơ, V. Raþkauskas [2]). Legendą
žiǌr. 4.1.2-3 pav.
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LPBKS aikštelơs kvartero geologinis žemơlapis pateiktas 4.1.2-6 paveiksle.

4.1.2-6 pav. LPBKS aikštelơs kvartero geologinis žemơlapis [2] (legendą žiǌr. 4.1.2-3 pav.)

4.1.3. LPBKS aikštelơs geologinơ sandara
LPBKS aikštelơ pagrindinai padengta sampylos (tplIV) gruntais: dulkingu smơliu [OH],
mažo plastiškumo moliu [OT] su organinơm priemaišom. Sampylos storis – 0,3–3,2 m [10].
Po sampylos gruntu, vietomis po augaliniu sluoksniu slǌgso Baltijos posvitơs kraštinơ
morena (gt III blo), kurią sudaro mažo plastiškumo (TL), reþiau dulkingas molis (TU) su
žvirgždu, gargždu ir sporadiškai išplitusiais dulkingo smơlio (SUo; SU) lĊšiais. Šiǐ nuogulǐ
storis yra 0,3–6,5 m. Kraštinơ morena lokaliai perdengta Baltijos posvitơs kraštiniais
fliuvioglacialiniais dariniais – (ft III bl), kuriuos sudaro dulkingas smơlis (SUo; SU). Sluoksnio
storis yra 0,9–1,1 m [10].
Pelkơs priekrantinơje zonoje slǌgso pelkiǐ nuogulos (bIV) – durpơs gerai susiskaidžiusios
(HZ), mažo plastiškumo molis su organinơm priemaišom (OT), organogeninis dulkis (OU).
Sluoksnio storis – 0,8–5,9 m [10].
Statybos sklypo ribose po kraštine morena 3,2–7,3 m gylyje (altit. 145,5–154,1 m) slǌgso
Baltijos–Grǌdos posviþiǐ fliuvioglacialinơs nuogulos (fIII bl-gr), kurias sudaro dulkingas smơlis
(SUo; SU), reþiau blogos sanklodos smơlis (SE), su žvirgždu, gargždu bei dulkingas žvyras (GU)
su gargždu. Užtinkami mažo plastiškumo dulkio (UL), tiksotropinio lĊšiai iki 2 m storio. Taip
pat užtikti Grǌdos posvitơs pagrindinơs morenos nuogulǐ (mažo plastiškumo molis (TL)) gIIIgr
reliktai [10].
10,4–23,6 m gylyje (altit. 133,8–144,3 m) slǌgsanþios fliuvioglacialinơs nuogulos
sąlyginai priskirtos Grǌdos posvitei – Medininkǐ svitai – f III-II gr-md. Šias nuogulas
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pagrindinai sudaro dulkingas smơlis (SUo; SU) su gausiais mažo plastiškumo dulkio (UL)
tiksotropinio, molio dulkingo (TU) tiksotropinio lĊšiais, tarpsluoksniais. Nuogulǐ bendras storis
– 12,3–21,6 m [10].
Pagrindiniais grĊžiniais 30,8–36,1 m gylyje (altit. 118,5–126,3 m) pasiektos glacialinơs
Medininkǐ svitos pagrindinơs morenos nuogulos (gIImd), kurias sudaro mažo plastiškumo molis
(TL) su žvirgždu ir gargždu [10].
Taigi, LPBKS aikštelơs geologinơ litologinơ sandara yra sudơtinga: dažna litologiniǐ
sluoksniǐ ir jǐ storiǐ kaita, sudơtingas persisluoksniavimas.

4.1.4. Tektoniniai lǌžiai
LPBKS apylinkơse nustatyti dviejǐ tipǐ tektoniniai lǌžiai: ikiplatforminiai – nekertantys
nuosơdinơs dangos ir platforminiai – kertantys nuosơdinĊ dangą. NuosơdinĊ dangą kertantys
lǌžiai yra sublatuminơs, submeridianalios, šiaurơs vakarǐ ir šiaurơs rytǐ krypþiǐ. Ryškiausiai
išsiskiria Drǌkšiǐ Ƴlinkio (grabeno) ir Anisimoviþiǐ grabeno lǌžiǐ serijos. Drǌkšiǐ grabenas,
kurio plotis 3–5 km, yra sudơtinga tektoninơ struktǌra, sudaryta iš trijǐ 0,5–1,5 km ploþio juostǐ.
Vidurinơ grabeno dalis iškelta ir sudaro horstą. Lǌžiǐ ilgis – virš 20 km. Horstą ribojanþiǐ lǌžiǐ
amplitudơs – 25–55 m, iš šiaurơs ir pietǐ ƳlinkƳ (grabeną) ribojanþiǐ lǌžiǐ amplitudơs siekia 10–
20 m. Lanko formos Anisimoviþiǐ grabeno lǌžiai jƳ suskaldo Ƴ beveik lygiagreþias 0,5–0,7 km
ploþio juostas, pakopomis nusileidžianþias rytǐ – šiaurơs rytǐ kryptimi.
Lǌžiǐ ilgis yra apie 10 km, amplitudơ – 15–60 m. Bendra sprǌdžiǐ amplitudơ nuo
apatinio silǌro kraigo yra apie 180 m. Šiaurơs Zarasǐ pakopoje ir Pietinio Drǌkšiǐ pakilimo
rytinơje dalyje paplitĊ submeridianalios krypties lǌžiai. Šiaurơs Zarasǐ pakopos rytinơ dalis
submeridianalios krypties lǌžiǐ suskaldyta Ƴ siaurus 0,5–1,5 km ploþio horstus ir grabenus.
Lǌžiai – 5–9 km ilgio, jǐ amplitudơs – 10–20 m. Pietiniǐ Drǌkšiǐ pakilimo lǌžiǐ, ribojanþiǐ 0,7–
1,75 km ploþio Apvardǐ-Prǌto ir Maþioniǐ grabenus, ilgis – 13–15 km, amplitudơs – 10–25 m.
Šiaurơs rytǐ ir šiaurơs vakarǐ krypties lǌžiai nustatyti visose LPBKS apylinkiǐ
tektoninơse struktǌrose (blokuose). Jǐ ilgis kinta nuo 3–5 km iki 15–18 km, amplitudơs – 15–20
m [2].

4.1.5. Neotektonika
Pagal morfometrinơs ir morfostruktǌrinơs analizơs bei kosminiǐ nuotraukǐ dešifravimo
duomenis LPBKS regione nustatyta sudơtinga neotektoniškai aktyviǐ linijiniǐ zonǐ, kuriǐ
dauguma beveik sutampa su pagal geofiziniǐ metodǐ ir grĊžimo duomenis išskirtǐ tektoniniǐ
lǌžiǐ zonomis arba atskirais lǌžiais, sistema. Neotektoniškai aktyvios linijinơs zonos yra
subplatuminơs, submeridianalios, šiaurơs vakarǐ ir šiaurơs rytǐ krypþiǐ, taþiau šiek tiek
pasislinkusios tektoniniǐ lǌžiǐ atžvilgiu. Patys aktyviausi lǌžiai yra Drǌkšiǐ regiono,
Anisimoviþiǐ gabeno bei Skirno lǌžis. Su neotektoniškai aktyviomis linijinơ mis zonomis susijĊ
ir siauri paleo Ƴrơžiai, kartais siekiantys beveik 200 m gylƳ (nuo pokvarterinio paviršiaus) [2, 3].

4.1.6. Seisminis aktyvumas
Lietuvos teritorija tradiciškai traktuojama kaip aseisminơ arba labai mažo seismingumo
sritis. Tą apsprendžia geologinơs sąrangos ypatumai (ankstyvojo prekambro konsolidacijos
Žemơs pluta) bei didžiulis nuotolis iki aktyviǐ tektoniniǐ sriþiǐ. Taþiau turimi duomenys rodo,
jog gretimuose Lietuvai kraštuose yra buvĊ juntamǐ žemơs drebơjimǐ (4.1.6-1 pav.) [4].
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4.1.6-1 pav. Baltijos kraštǐ seismingumas: apskritimai ( ) – istoriniai Ƴvykiai nuo 1616 iki 1965
m.; šešiakampiai ( ) – tektoniniai Ƴvykiai, užregistruoti nuo 1965 iki 2004 m.; trikampiai ( ) –
veikianþios seisminơs stotys
Paskutiniai 4,4 ir 5,0 magnitudơs (pagal Richterio skalĊ) stiprumo žemơs drebơjimai buvo
užfiksuoti Rusijos Kaliningrado srities teritorijoje 2004 m. rugsơjo 21 d. Juos užfiksavo
pasaulinơs seisminơs stotys, o taip pat Ignalinos AE seisminio monitoringo stotis.
Pagal istorinius duomenis nuo 1616 m. 250 km spinduliu apie Ignalinos AE yra buvĊ 19
žemơs drebơjimǐ [5]. 1999 m. IAE apylinkơse, vykdant elektrinơs saugumo projektus, buvo
Ƴrengtos 4 seisminio monitoringo stotys (4.1.6-1 pav.). Nuo to laiko Lietuvos geologijos tarnyba
pagal susitarimą su IAE apdoroja ir analizuoja šiose stotyse surenkamus duomenis.
Pagal šiuo metu turimus duomenis Lietuvos geologijos tarnyba vertina, kad IAE
teritorijoje yra 6 balǐ (MSK-64) skaiþiuotinas žemơs drebơjimǐ lygmuo, o maksimalus
skaiþiuotinas žemơs drebơjimǐ lygmuo gali bǌti iki 7 balǐ (MSK-64) [8]. Techninơje
specifikacijoje [9] nurodyta, kad skaiþiuotinas žemơs drebơjimǐ lygmuo yra 6 balai pagal MSK64 skalĊ su vieno karto per 100 metǐ dažniu (maksimalus grunto pagreitis amax = 0,5 m/s2 =
0,05g). Maksimalus skaiþiuotinas žemơs drebơjimo lygmuo IAE teritorijoje yra 7 balai pagal
MSK-64 skalĊ su vieno karto per 10000 metǐ dažniu (maksimalus grunto pagreitis amax = 1 m/s2
= 0,1g). Galimi intervalai – nuo 0,15 iki 0,4 s [9].
6 balǐ pagal MSK-64 skalĊ skaiþiuotinas žemơs drebơjimǐ lygmuo atitinka TATENA
seismingumo lygmenƳ SL-1 pagal Europos makroseisminĊ skalĊ EMS-98. LPBKS aikštelơje
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išplitĊ treþiosios seisminơs kategorijos silpni apvandeninti (dulkingas smơlis – SUo),
tiksotropiniai (mažo plastiškumo dulkis – UL), molis dulkingas – (TU) gruntai, kurie yra jautrǌs
dinaminiam poveikiui, praskystantys ir, vykstant žemơs drebơjimams, nusơdus žemơs paviršiui,
sąlygotǐ statiniǐ deformacijas [10].
LPBKS Ƴranga, struktǌros ir sistemos bus klasifikuojamos pagal PNAE-G-5-006-87 [7]
reikalavimus.
Skaiþiuotinam žemơs drebơjimui bus naudojami tokie parametrai:
x lygmuo
6 balai pagal MSK-64 skalĊ;
x dažnis
1 per 100 metǐ;
x grunto kategorija
III klasơ;
x maksimalus grunto pagreitis paviršiuje
amax = 0,1 g;
x maksimalus grunto pagreitis 10 m gylyje
amax = 0,075 g;
x pagrindiniai intervalai
Tmax = 0,15–0,4 s.

4.2.

Aikštelơs geomorfologija ir topografija

Geomorfologiniu požiǌriu LPBKS aikštelơ yra Baltijos aukštumǐ distalinơje dalyje,
atsitraukianþio Nemuno amžiaus ledyno suformuotame kraštiniǐ dariniǐ ruože, Gaidơs
glaciodepresijoje, esanþioje Ƴ pietus nuo Drǌkšiǐ ežero. Didžiąją glaciodepresijos dalƳ užima
moreniniǐ kalvǐ, volǐ ir Ƴ volus panašiǐ formǐ laukai ir masyvai [2].
LPBKS aikštelơ yra kraštiniǐ dariniǐ ruože, dviejǐ plokšþiǐ fliuviokeiminiǐ kalvǐ su
tarpukalviu ribose. Kalvǐ šlaitai nuožulnǌs, o tarpukalvis užpelkơjĊs. Sklypo paviršius yra su
nuolydžiu PV kryptimi (altit. 156–162 m, žiǌr. 1.4-5 paveikslą) [10].

4.3.

Regiono meteorologinơs ir klimato sąlygos

4.3.1. Klimatas
Lietuvos klimatas priklauso vidutinei klimatinei zonai. Aptariamas regionas yra
kontinentinơje Rytǐ Europos klimato zonoje. Viena iš pagrindiniǐ šio regiono klimato ypatybiǐ
yra ta, kad þia nesusidaro oro masơs. Ciklonai dažniausiai susijĊ su poliariniu frontu, tuo
sudarydami pastovǐ oro masiǐ judơjimą. Jie formuojasi Atlanto vandenyno vidutinơse platumose
ir juda virš Rytǐ Europos iš vakarǐ Ƴ rytus, o IAE regionas dažnai atsiduria ciklonǐ, atnešanþiǐ
drơgną jǌros orą, keliǐ sankirtoje. Kadangi jǌros ir žemyno oro masiǐ kaita dažna, regiono
klimatas yra pereinamasis – nuo Vakarǐ Europos jǌrinio klimato iki Eurazijos žemyninio
klimato [11].
Lyginant su kitomis Lietuvos zonomis, LPBKS regionas pasižymi dideliais metiniais oro
temperatǌros pokyþiais, šaltesnơmis ir ilgesnơmis žiemomis su daug sniego bei šiltesnơmis,
taþiau trumpesnơmis vasaromis. Vidutinis krituliǐ kiekis taip pat yra didesnis.
Naudingiausi meteorologiniai ir klimato duomenys, panaudoti PAV tikslais, remiasi
Ignalinos AE meteorologinơs stoties, esanþios maždaug 5,5 km Ƴ vakarus nuo LPBKS aikštelơs,
atliktais matavimais.
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4.3.2. Oro temperatǌra
Vidutinơs mơnesinơs oro temperatǌros LPBKS regione pateiktos 4.3.2-1 lentelơje.
4.3.2-1 lentelơ. Vidutinơs mơnesinơs oro temperatǌros (ºC) LPBKS regione [12, 15]
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Per paskutinƳ 20 amžiaus dešimtmet Ƴ (1988–1999) stebơti vidutiniai oro temperatǌros
svyravimai šiltuoju metǐ laiku (balandžio-spalio mơnesiais) ir šaltojo metǐ laiko pradžioje
(lapkriþio-gruodžio mơnesiais) nesiskiria nuo ilgalaikiǐ stebơjimǐ (1961–1990) duomenǐ. Taþiau
antroji šaltojo metǐ laiko pusơ (sausio-kovo mơnesiai) per pastarąjƳ dešimtmet Ƴ buvo šiltesnơ ir
vidutinơ oro temperatǌra šiuo laikotarpiu buvo aukštesnơ 4,3–2,3 ºC. Vidutinơs mơnesinơs
temperatǌros 2000–2003 metǐ laikotarpiu rodo nedidelƳ padidơjimą nuo kovo iki lapkriþio mơn.
Septynios iš eilơs šiltos žiemos (nuo 1988/1989 iki 1994/1995) yra laikomos unikaliu Lietuvai
klimato fenomenu.
Vidutinơs paskaiþiuotos oro temperatǌros šalþiausiuoju 5 dienǐ laikotarpiu yra –27 ºC.
Absoliutus užregistruotos temperatǌros maksimumas yra 36 ºC, o absoliutus minimumas yra –40
ºC. Absoliutus paskaiþiuotos temperatǌros maksimumas su tikimybe 1 per 10000 metǐ yra 40,5
ºC, ir absoliutus paskaiþiuotos temperatǌros minimumas su tikimybe 1 per 10000 metǐ yra –44,4
ºC [9].

4.3.3. Atmosferiniai krituliai
Vidutinis mơnesinis krituliǐ kiekis LPBKS regione pateiktas 4.3.2-2 lentelơje.
4.3.2-2 lentelơ. Vidutinis mơnesinis krituliǐ kiekis (mm) LPBKS regione [13–15]
Mơnuo (-esiai)

Iš viso mơnesiais

Meteorologinơ stotis ir
stebơjimǐ laikotarpis 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12 01-12 11-03 04-10

Dǌkštas, 1961–1990

32

25

28

43

58

69

75

66

64

50

42

40

592

167

425

Utena, 1961–1990

39

31

37

47

53

69

73

75

66

50

57

53

650

217

433

Zarasai, 1961–1990

45

36

39

42

59

72

75

66

66

55

60

56

671

236

435

IAE, 1988–1999

41

41

46

33

55

84

60

64

70

66

58

57

676

244

432

IAE, 2000–2005

46

46

36

40

52

92

78

68

38

75

59

46

676

233

443

Lyginant 2000–2004 metǐ krituliǐ duomenis IAE regione su 1988–2000 metǐ
duomenimis nematyti reikšmingǐ skirtumǐ.
Vidutinis metinis krituliǐ kiekis LPBKS regione yra 638 mm. Maždaug 65 % visǐ
krituliǐ iškrenta šiltuoju metǐ laiku (balandžio-spalio mơnesiais), o šaltuoju metǐ laiku
(lapkriþio-kovo mơnesiais) iškrenta maždaug 35 % krituliǐ. Mažiausiai krituliǐ iškrenta sausiokovo mơnesiais (40 mm per mơnesƳ), o daugiausiai – birželio-rugpjǌþio mơnesiais (70 mm per
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mơnesƳ).
Užfiksuoti didžiausi krituliǐ kiekiai (maksimalus krituliǐ kiekis per dieną kiekvienam
mơnesiui) pateikti 4.3.2-3 lentelơje.
4.3.2-3 lentelơ. Maksimalǌs atskirais mơnesiais/metais užfiksuoti krituliǐ kiekiai per dieną (mm)
[13]
Meteorologinơ
stotis
Dǌkštas
Utena
Zarasai

01
18,8

02
13,2

03
23,4

04
19,2

05
52,4

Mơnesiai
06
07
42,4 28,6

08
48,8

09
35,2

10
30,7

11
20,2

1989

1976

1979

1985

1980

1987

1987

1979

1978

1974

1983 1988

17,1

18,1

24,2

34,7

45

99,0

54,2

67,6

37,9

41,6

36,2

1958

1950

1930

1979

1982

1950

1960

1948

1953

1974

1960 1945

22

21,6

34,3

40,7

55,9

52,6

55,5

82,7

60,1

44,3

46,8

1959

1957

1979

1985

1955

1980

1955

1962

1950

1974

1930 1925

Max
12
11,4 52,4
23,0 99,0
23,7 82,7

Didžiausias krituliǐ kiekis per 24 valandas užfiksuotas 1973 metǐ liepos mơnesƳ ir yra
73,1 mm. Vidutinis maksimumas per 24 valandas yra 39 mm.
Sniego danga

Sniego danga regione išsilaiko apie 100–110 dienǐ per metus. Vidutinis sniego dangos
storis yra maždaug 16 cm, o maksimalus – 64 cm. Sniego dangos tankis palaipsniui didơja nuo
0,2 iki 0,5 g/cm3 kovo viduryje. Absoliuþiai maksimalus užregistruotas sniego dangos svoris yra
120 kg/m2 [9].

4.3.4. Vơjǐ režimas
Regione vyrauja vakarǐ ir pietǐ vơjai. Stipriausi vơjai puþia vakarǐ ir pietryþiǐ kryptimi.
Vidutinis metinis vơjo greitis yra apie 3,5 m/s, maksimalus vơjo greitis (gǌsiai) gali siekti 28 m/s.
Sąlygos, kai vơjo nebǌna visiškai, yra stebimos vidutiniškai 6 % laiko ir vasarą netrunka ilgiau
kaip vieną parą (24 val.), o žiemą netrunka ilgiau kaip dvi dienas [11].
LPBKS regiono vơjǐ ,,rožơ“, parengta pagal vietinius vơjo matavimus [14, 15], pateikta
4.3.4-1 paveiksle.
Vyrauja vơjai, kuriǐ greitis žemesnis nei 7 m/s, tai iliustruoja užregistruoti Ƴvykiai, kurie
sudaro daugiau nei 90 % visǐ stebơtǐ atvejǐ. Užregistruoti atvejai, kai vơjo greitis didesnis nei 10
m/s nơra dažni – mažiau nei 10 atvejǐ per metus.
Per 1998 metǐ audrą užregistruotas vơjo greitis siekơ 33 m/s [17].
Vidutinis paskaiþiuotas vơjo slơgis yra 0,18 kPa, o vơjo apkrovos pulsacinơ komponentơ
yra 0,12 kPa. Su 1,4 patikimumo koeficientu paskaiþiuota pastovioji vơjo apkrova yra 0,42 kPa,
o ekstremali vơjo apkrova (su tikimybe 1 per 10000 metǐ) yra 1,05 kPa, kai patikimumo
koeficientas yra 2,5 [9].
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404

9

9
202

340
-

4

300
-30

9

6069

3

320
-

329

349

5

0-9

Turmantas

808

9

2

289

1

-10
9
100

280
-

0

120
140
-14
9

-16
9
160

-20
9
189
80-

200

220
-22
9

240
-

249
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9
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9
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4.3.4-1 pav. Vơjǐ ,,rožơ“ LPBKS regione (vơjo kryptis nuo LPBKS)

4.3.5. Uraganai ir viesulai
Arti LPBKS vietos pasitaikanþiǐ viesulǐ stiprumas neviršija F-2 klasơs pagal Fujita
klasifikaciją [16]. F-2 klasơs viesulǐ tikimybơ 1 km2 yra 1 per 61667 metus. F-1 klasơs viesulǐ
tikimybơ yra 1 per 43023 metus. F-0 klasơs viesulǐ tikimybơ yra 1 per 10000 metǐ [9].
Viesulǐ sezonas prasideda balandžio pabaigoje ir baigiasi pirmoje rugsơjo pusơje.
Viesulǐ judơjimo kryptis 75 % atvejǐ yra iš pietvakariǐ Ƴ šiaurơs rytus. Vidutinis viesulǐ
trajektorijos ilgis yra apie 20 km ir kinta nuo 1 iki 50 km. Vidutinis viesulo plotis yra 50 m ir
kinta nuo 10 iki 300 m. Paskaiþiuotas maksimalus viesulo greitis su tikimybe 1 per 10000 metǐ
yra 39 m/s [9].
Skaiþiavimams paprastai naudojami tokie duomenys:
x maksimalus viesulo sienos sukimosi greitis yra 105 m/s;
x slơgio skirtumas tarp viesulo piltuvo centro ir pakrašþiǐ yra 135 kPa [6].

4.3.6. Rǌkas ir atmosferos priemaišǐ svyravimai
LPBKS regione rǌkas gali susidaryti bet kurią dieną per visus metus. Vidutinis ǌkanotǐ
dienǐ skaiþius per metus yra 45, maksimalus – 62 dienos. Rǌkas absorbuoja Ƴvairias priemaišas
(kenksmingas dujas, dǌmus, dulkes) ir, kartu su dideliu oro drơgnumu, didina korozijos
intensyvumą, sumažina matomumą ir trukdo transporto judơjimui [6].
Maksimalus dulkơtumas stebimas gegužơs mơnesƳ, minimalus – gruodžio mơnesƳ. Sieros
junginiǐ kiekis atmosferoje Ƴvairiais metǐ mơnesiais pasiskirsto taip: mažiausios reikšmơs
stebimos vasaros ir rudens mơnesiais, o didžiausios – šaltuoju metǐ laiku [11].
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4.3.7. Grunto Ƴšalas
Grunto Ƴšalas paprastai prasideda pirmoje gruodžio mơnesio pusơje ir tĊsiasi iki balandžio
mơnesio vidurio. Vidutinis Ƴšalo gylis siekia iki maždaug 50 cm. Priklausomai nuo grunto
sudơties ir jo drơgnumo, maksimalus Ƴšalo gylis gali siekti 110 cm [11].

4.3.8. Žaibavimas
Vidutinis audrǐ su žaibavimu skaiþius per metus yra apie 11. Keturios audros per mơnesƳ
paprastai Ƴvyksta liepos–rugpjǌþio ir 1–2 audros – kitais šiltojo metǐ laiko mơnesiais.
Vidutinơ audros trukmơ yra 2 valandos, maksimali – 4 valandos. Vidutinơ audrǐ su
žaibavimu trukmơ per vienerius metus yra maždaug 22 valandos [17].

4.4.

Regiono ir aikštelơs hidrologija ir hidrogeologija

4.4.1. Vandeningieji sluoksniai ir jǐ sąryšis
Ignalinos AE regionas (ir kartu LPBKS aikštelơ) yra Baltijos artezinio baseino rytinơje
dalyje, jo mitybos srityje. Regiono hidrogeologiniame pjǌvyje išskiriamos požeminio vandens
aktyvios, sulơtơjusios ir lơtosios apykaitos zonos. Aktyvios vandens apykaitos zoną nuo
sulơtơjusios vandens apykaitos zonos skiria 86–98 m storio regioninơ Narvos vandenspara
(aleurolitas, molis, domeritas, molingas dolomitas, o apatinơje dalyje – 8–10 m storio nuolaužinơ
gipsinga brekþija), kuri slǌgso 165–230 m gylyje nuo žemơs paviršiaus. Sulơtơjusios vandens
apykaitos zoną nuo lơtosios vandens apykaitos zonos skiria 170–200 m storio regioninơ silǌroordoviko vandenspara (domeritas, molingas dolomitas, klintis ir mergelis), slǌgsanti 220–297 m
gylyje nuo žemơs paviršiaus [2].
Kvartero vandeningojo komplekso storis kinta nuo 60 iki 260 m (dažniausiai 85–105 m).
Šis kompleksas yra sudarytas iš 7 vandeningǐjǐ sluoksniǐ: gruntinio vandens ir 6 spǌdiniǐtarpmoreniniǐ fliuvioglacialiniǐ nuogulǐ – Baltijos-Grǌdos, Grǌdos-Medininkǐ, MedininkǐŽemaitijos, Žemaitijos-Dainavos, Dainavos-Dzǌkijos ir Dzǌkijos – sluoksniǐ [2].
Gruntinis vanduo slǌgso pelkiǐ (durpơs), akvaglacialinơse (Ƴvairaus rupumo smơlis,
žvirgždas, žvirgždas-gargždas) nuogulose ir viršutinơje išdǌlơjusioje ir plyšiuotoje moreniniǐ
priemoliǐ ir priesmơliǐ dalyje bei juose esanþiuose akvaglacialiniǐ nuogulǐ smơlio ir žvyro
lĊšiuose ir tarpsluoksniuose, kurie kartais turi nedideli spǌdƳ.
Tarpmoreninius vandeningus sluoksnius sudaro Ƴvairaus rupumo smơlis, žvyras, o kai kur
paleo Ƴrơžiuose – gargždo-žvirgždo nuogulos. Ʋvairiǐ vandeningǐjǐ sluoksniǐ storiai kinta nuo
0,3–2 iki 20–40 m, o paleo Ƴrơžiuose siekia 100 m ir daugiau [2].
Tarpmoreninius spǌdinius vandeninguosius sluoksnius vieną nuo kito skiria vandeniui
mažai laidǌs moreninio priemolio ir priesmơlio sluoksniai su smơlio ir žvyro lĊšiais. Šiǐ
vandeniui mažai laidžiǐ sluoksniǐ storiai kinta nuo 0,5–1 iki 50–70 m (dažniausiai nuo 10–15 iki
25–30 m) [2].
Po kvartero vandeninguoju kompleksu slǌgso Šventosios–Upninkǐ vandeningasis
kompleksas, kurƳ sudaro susisluoksniavĊ smulkus ir smulkutis smơlis, silpnai sucementuotas
smiltainis, aleuritas ir molis. Komplekso storis yra 80–110 m. Vanduo iš Šventosios–Upninkǐ
komplekso yra naudojamas Visagino miesto ir IAE aprǌpinimui. Vandenvietơ yra maždaug 3,5
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km Ƴ pietvakarius nuo LPBKS aikštelơs [19].

4.4.2. Eksploatuojamojo požeminio vandens kokybơ
Visagino m. vandenvietơje eksploatuojamas turtingas požeminio vandens ištekliais
D3+2šv-up vandeningasis kompleksas. Eksploatuojamojo komplekso požeminio vandens kokybơ
ne tik vandenvietơje, bet ir visame regione yra gera, o ƳvykĊ jos pokyþiai vandenvietơje –
minimalǌs [19].

4.4.3. Regiono hidrologinơs sąlygos
Ignalinos AE regiono paviršinio vandens surinkimas (drenavimas) vyksta per Nemuno
(Šventosios) ir Daugavos upiǐ baseinus. Šventosios baseiną sudaro ežerǐ ištakos iki Antalieptơs
vandens saugyklos. Nedidelơ regiono teritorijos dalis Ƴ šiaurơs vakarus priklauso Stelmužơs
upelio ištakoms (Stelmužơ–Lukšta–Ilukštơ–Dvietơ–Daugava). Didesnơ šiaurinơs regiono
teritorijos dalis priklauso Laukesos baseinui (Nikajus–Laukesa–Lauþơ–Daugava). Didžiausia
regiono dalis priklauso Dysnos baseinui, kuris gali bǌti padalintas Ƴ dvi dalis: Dysnos ištakos ir
Drǌkšos baseinas su Drǌkšiǐ ežeru (Drǌkšiǐ ežeras–ištekanti Prorva–iš Drisvetos (arba Drǌkšos)
baseino–Dysna), (4.4.3-1 pav., 4.4.3-1 lentelơ).

4.4.3-1 pav. Pagrindiniai hidrografinio tinklo elementai 30 km spinduliu apie Ignalinos AE
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4.4.3-1 lentelơ. Pagrindiniai upiǐ baseinai Ignalinos AE regione
Pagrindinis
baseinas

Upơ
Šventoji
Dysna
Drǌkša
Laukesa
Stelmužơ

Nemunas
Daugava
Daugava
Daugava
Daugava

Upơs ilgis iki
Ignalinos AE
regiono, km
23,0
19,1
0,0
2,3
3,8

Atstumas nuo
žioþiǐ, km

Baseino plotas,
km²

Vidutinis pavasarinio
potvynio gylis, mm

241,6
154,3
44,5
29,1
7,8

218
445,2
620,9
274,9
48,3

90
90
90
95
100

Drǌkšiǐ ežeras yra didžiausias Lietuvos ežeras. Bendras ežero plotas, Ƴskaitant devynias
salas, dabar sudaro apie 49 km2 (6,7 km2 priklauso Baltarusijai, 42,3 km2 – Lietuvai).
Maksimalus ežero gylis yra 33,3 m, vidutinis gylis – 7,6 m, o dažniausiai pasitaikanti gylio
reikšmơ lygi 12 m. Ežero ilgis yra 14,3 km, maksimalus plotis – 5,3 km, perimetras – 60,5 km.
Ežero baseino plotas yra mažas, tik 564 km2 [21].
Ignalinos AE regione yra daug ežerǐ. Bendras vandens paviršiaus plotas yra 48,4 km2
(neƳskaitant Drǌkšiǐ ežero). Upiǐ tinklo tankis yra 0,3 km/km2. Drǌkšiǐ ežeras turi 11 intakǐ, o
viena upe (Prorva) vanduo išteka iš ežero. Pagrindinơs upơs Ƴtekanþios Ƴ Drǌkšiǐ ežerą yra
Riþianka (baseino plotas 156,6 km2), Smalva (baseino plotas 88,3 km2) ir Gulbinơ (baseino
plotas 156,6 km2).
Beveik visas paviršinis vandens debitas (74 %) Riþiankos ir Drǌkšơs upơmis Ƴteka
pietinơje Drǌkšiǐ ežero dalyje. LikĊs paviršinis debitas Smalvơs ir Gulbinơs upơmis Ƴteka
vakariniame krante. Iš Drǌkšiǐ ežero vanduo išteka Prorvos upe per pietinƳ vandens telkinio
krantą [22].
Ignalinos AE regione vyrauja molinơs, priemolio ir priesmơlio dirvos, kurios sąlygoja
skirtingas vandens filtravimo sąlygas Ƴvairiose regiono dalyse. Miškǐ masyvo procentas taip pat
plaþiai kinta – didžiausias Drǌkšiǐ ežero baseino teritorijoje. Vidutinis metinis krituliǐ kiekis
kinta nuo 590 iki 700 mm. Du treþdaliai šio kiekio tenka šiltajam metǐ laikotarpiui. Sniego
danga sudaro 70–80 mm krituliǐ. Bendrasis išgaravimas nuo žemơs paviršiaus sudaro 500 mm.
Požeminis drenažas sudaro 2–3 l/s/km2. Vidutinis metinis nutekơjimas yra 6,5–7,0 l/s/km2.
Vidutinis pavasarinis (kovas–gegužơ) nutekơjimas yra 120 mm. Vidutinis nutekơjimas sausuoju
metǐ sezonu (birželis–vasaris) yra 100–140 mm. Minimalus nutekơjimas šiltuoju metǐ laiku yra
2 l/s/km2, o šaltuoju metǐ laiku – 3 l/s/km2.

4.4.4. Požeminis vanduo LPBKS aikštelơje
Statybos sklype gruntinis vanduo paplitĊs lokaliai, reljefo pažemơjimuose, sampylǐ
(tplIV), pelkiǐ (bIV) bei morenos (gtIIIblo) nuogulose. Gruntinis vanduo grĊžiniuose nusistovơjo
0,3–4,5 m gylyje, vietomis su nežymiu spǌdžiu [10].
Pirmo nuo žemơs paviršiaus tarpmoreninio sluoksnio požeminis vanduo paplitĊs
fliuvioglacialinơse (fIIIbl-gr, fIII-IIgr-md) nuogulose. Aikštelơs aukštesnơse vietose
vandeningasis sluoksnis dalinai nudrenuotas, o žemesnơse – vanduo spǌdinis (spǌdžio aukštis –
0,7–4,2 m). Vandeningame sluoksnyje esantys vandeniui nelaidžiǐ nuogulǐ lĊšiai, tarpsluoksniai
1,1–7,2 m storio už sklypo ribǐ išsipleišơja ir todơl gali bǌti traktuojami kaip lokalinơs
vandensparos. Regioninơ vandenspara – morenos (gIImd) nuogulos. VandenƳ talpinanþiǐ
nuogulǐ filtracijos koeficientai yra 0,8–63,5 m/d [10].
Gruntinio vandens maitinimas – atmosferinis, nors yra labai nedidelơ infiltracija iš
Drǌkšiǐ ežero, kai Visagino vandenvietơ dirba intensyviu režimu. Požeminio tarpmoreninio
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sluoksnio maitinimas – mišrus. Gruntinis ir tarpmoreninis vanduo – kalcio hidrokarbonato,
Ƴvertintas kaip vidutiniškai agresyvus betonui [10].
Branduolinơs energetikos objektǐ aikšteliǐ tinkamumui Ƴvertinti turi bǌti atlikti išsamǌs
regiono hidrosferos tyrimai. TATENA saugos vadovas Nr. NS-G-3.2 [18] rekomenduoja Ƴvertinti
galimą poveikƳ gretimai esantiems geriamojo vandens šaltiniams. Tuo tikslu IAE užsakymu buvo
parengta studija [19], kurioje Ƴvertintas Visagino m. vandenvietơs sanitarinơs apsaugos zonos
(SAZ - nustatyta saugoma teritorija apie vandenvietĊ, kurioje ribojama ǌkinơ veikla, [20])
suderinamumas su bǌsima LPBKS ir Kietǐjǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ apdorojimo ir saugojimo
komplekso (KAASK) statyba. Atlikti išsamǌs tyrimai ir modeliavimo rezultatai [19] parodơ, kad
bǌsima naujǐ branduoliniǐ objektǐ aikštelơ yra už Visagino m. vandenvietơs SAZ ribos (kai
vandenvietơs debitas neviršija patvirtinto požeminio vandens eksploataciniǐ ištekliǐ kiekio – 31
tǌkst. m3/d).
Rengiant LPBKS aikštelơs požeminio vandens monitoringo tinklo struktǌros pagrindimo
projektą [23] buvo atlikti papildomi hipotetinơs taršos sklaidos iš LPBKS / KAASK aikštelơs
konservatyvǌs vertinimai, kuriais buvo nustatytos galimos taršos sklaidos kryptys ir taršos
migracijos greiþiai/laikai. Vertinant hipotetinơs taršos sklaidą, modelyje buvo priimtas
ekstremaliai pablogintas variantas, t. y. laikoma, jog taršos koncentracija susidaro visame po
LPBKS / KAASK aikštele esanþio gruntinio vandens sluoksnyje ir, kad tokia situacija išlieka per
visą skaiþiavimais vertinamą laikotarpƳ (t.y. 150 metǐ). Likusioje gruntinio vandeningojo
sluoksnio dalyje, o taip pat žemiau slǌgsanþiuose vandeninguosiuose sluoksniuose modelyje
priimta pradinơ taršos santykinơ koncentracija lygi nuliui. Migracijos metu taršos koncentraciją
mažinantys sorbcijos bei destrukcijos procesai nebuvo Ƴskaitomi, t. y. modelyje Ƴskaityti tik
advekcijos procesai. Priimtas maksimalus vandenvietơs debitas, 31 tǌkst. m3/d.
Modeliavimo rezultatai rodo, kad gơlo požeminio vandens srautas žemiau LPBKS /
KAASK aikštelơs slǌgsanþiuose vandeninguosiuose sluoksniuose žymiai atskiedžia
migruojanþios taršos frontą. Per prognozinƳ laikotarpƳ Ƴ Medininkǐ-Žemaitijos vandeningąjƳ
sluoksnƳ galơtǐ patekti daugiausia 40–45 %, Ƴ Žemaitijos-Dainavos – 3–4 %, o Ƴ ŠventosiosUpininkǐ vandeningąjƳ kompleksą – 0,15–0,2 % teršalǐ, esanþiǐ LPBKS / KAASK aikštelơs
gruntiniame vandenyje, koncentracijos. Paþią vandenvietĊ pasiektǐ vos šimtosios procento taršos
dalys. Taigi, konservatyvǌs hipotetinơs taršos sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, jog LPBKS
ir KAASK, kaip lokalǌs ir nedideli savo plotu (palyginus su vandenvietơs kaptažo sritimi) taršos
objektai, negali padaryti esminơs Ƴtakos požeminio vandens kokybei Visagino m. vandenvietơje.

4.5.

Biologinơ Ƴvairovơ

4.5.1. NATURA 2000 buveinơs
NATURA 2000 yra Europos Bendrijos svarbos saugomǐ teritorijǐ tinklas, apimantis
nykstanþias ir vertingas gamtos buveines bei ypatingos svarbos rǌšis, siekiant Europos Sąjungos
teritorijoje išsaugoti biologinĊ ƳvairovĊ.
Pagal LR saugomǐ teritorijǐ Ƴstatymą [41] Natura 2000 teritorijos yra skirstomos Ƴ
paukšþiǐ apsaugai svarbias teritorijas (PAST) ir buveiniǐ apsaugai svarbias teritorijas (BAST).
Steigiant BAST, pirmiausia, remiantis moksliniais kriterijais ir tyrimais, atrenkamos potencialios
BAST ir jǐ sąrašas pateikiamas Europos Komisijai (EK). Kai EK patvirtina potencialiǐ BAST
sąrašą, tada šalys narơs pradeda jǐ steigimą. Steigiant PAST, pirmiausia, remiantis moksliniais
kriterijais ir tyrimais, atrenkamos tinkamiausios teritorijos. Atrinktǐ teritorijǐ pagrindu Lietuvoje
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steigiamos nacionalinơs saugomos teritorijos ir vơliau joms suteikiamas Europos Bendrijos
svarbos saugomǐ teritorijǐ statusas (LR saugomǐ teritorijǐ Ƴstatymo [41] 24 straipsnio 2 dalis).
Didelơ Drǌkšiǐ ežero dalis ir dalis kitǐ teritorijǐ (dalis Smalvos hidrografinio draustinio
ir dvi zonos palei Drǌkšos upĊ) yra paskelbtos NATURA 2000 teritorijomis (4.5.1-1 pav.). EK
yra patvirtinusi ir Lietuvos potencialiǐ BAST sąrašą, Ƴ kurƳ Ƴrašytas ir Smalvos kraštovaizdžio
draustinis. Dysnǐ ir Dysnykšþio apyežeriǐ šlapžemiǐ kompleksas yra patvirtintas kaip PAST
2004 m. balandžio 8 d. LR Vyriausybes nutarimu Nr. 399 [42]. Šios teritorijos yra toli nuo
LPBKS (Smalvos kraštovaizdžio draustinis – apie 10 km nuo LPBKS, Dysnǐ ir Dysnykšþio
apyežeriǐ šlapžemiǐ kompleksas – apie 12 km nuo LPBKS).

4.5.1-1 pav. Lietuvos Vyriausybơs Europos Komisijai pasiǌlytos NATURA 2000 teritorijos
(perimetrai pažymơti raudonai)
Numatyta Drǌkšiǐ NATURA 2000 teritorija apima 3612 ha, kurios Ƴvairios buveinơs
apibǌdintos 4.5.1-1 lentelơje.
4.5.1-1 lentelơ. Buveinơs Drǌkšiǐ NATURA 2000 teritorijoje
CORINE kodas

Žemơs dangos pavadinimas

Plotas, ha

%

2.1.1.

Nedrơkinamos dirbamos žemơs

10,9

0,30

2.4.2.

Kompleksiniai žemdirbystơs plotai

7,8

0,21

2.4.3.

Dirbamos žemơs plotai su natǌralios augalijos intarpais

26,8

0,74

69(259)

GNS - NUKEM konsorciumas
LEI, Branduolinơs inžinerijos problemǐ laboratorija
Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas
CORINE kodas
3.1.1.

Žemơs dangos pavadinimas
Lapuoþiǐ miškas

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita
Plotas, ha
17,9

%
0,50

3.1.3.

Mišrusis miškas

34,7

0,96

3.2.4.

Pereinamosios miškǐ stadijos ir krǌmynai

69,0

1,91

4.1.1.

Kontinentinơs pelkơs

4,6

0,13

5.1.2.

Vandens telkiniai

3441

95,2

Ornitologiniu požiǌriu svarbios paukšþiǐ rǌšys yra (Ƴ Lietuvos raudonąją knygą [39]
Ƴtrauktos rǌšys yra paryškintos):
x ,,tikslinơ“ rǌšis: didysis baublys (Botaurus stellaris);
x kitos europinơs svarbos rǌšys [40]: juodakaklis naras (Gavia arctica; LRK 1(E)
kategorija), nendrinơ lingơ (Circus aeruginosus), švygžda (Porzana porzana; LRK 3(R)
kategorija), plovinơ vištelơ (Porzana parva; LRK 3(R) kategorija), juodoji žuvơdra (Chlidonias
niger; LRK 3(R) kategorija), mơlyngurklơ (Luscinia svecica; LRK 4(I) kategorija);
x nacionalinơs svarbos rǌšys: 11 perinþiǐ paukšþiǐ rǌšiǐ: sketsakalis (Falko subbuteo;
LRK 3(R) kategorija), tetervinas (Tetrao tetrix; LRK 3(R) kategorija), žvirblinơ pelơda
(Glaucidium paserinum; LRK 3(R) kategorija), pilkoji meleta (Picus canus; LRK 3(R)
kategorija), žalioji meleta (Picus viridis; LRK 3(R) kategorija), baltnugaris genys
(Dendrocopos leucotos; LRK 3(R) kategorija), geltongalvơ kielơ (Motacilla citreola; LRK 3(R)
kategorija), didysis baltasis garnys (Egretta alba; LRK 4(I) kategorija), vidutinis danþiasnapis
(Mergus serrator; LRK 4(I) kategorija), pilkoji starta (Miliaria calandra; LRK 4(I) kategorija),
didysis danþiasnapis (Mergus merganser; LRK 5(Rs) kategorija), o taip pat didysis kormoranas
(Phalacrocorax carbo).
Nurodytos grơsmơs yra ežero salǐ užžơlimas, plơšrǌnai ir rekreacinơ plơtra.
Ežere ir aplink ežerą esanþios buveinơs bei gyvenanþios rǌšys yra pateikiamos žemiau.

4.5.2. Drǌkšiǐ ežero buveinơs
Ežero flora

Prieš pradedant vystyti aktyvią veiklą šioje teritorijoje, Drǌkšiǐ ežeras buvo mezotropinio
tipo. Dơl šiluminiǐ ir sanitariniǐ nuotekǐ išleidimo Ƴ ežerą, jo kokybơ tapo beveik eutrofiška bei
Drǌkšiǐ ežere susiformavo skirtingos ekologinơs zonos.
Daug tyrimǐ buvo atlikta tyrinơjant šƳ reiškinƳ, tarp kuriǐ Lietuvos valstybinơ mokslo
programa [24] išsamiai Ƴvertino IAE Ƴtaką vietos ekologijai.
1996–1997 metǐ tyrimǐ duomenimis Drǌkšiǐ ežere užregistruota 69 vandens augalǐ
(makrofitǐ) rǌšys – iš jǐ 58 Angiosperms1, 8 Charophytes2, 3 Bryophyta3 rǌšys. 16 rǌšiǐ šiame
ežere ankšþiau nebuvo aptiktos [24].
Buvo aptiktos šios augmenijos bendrijos (deramai nurodant CORINE4 ir EUNIS5 kodus

1

Augalai su žiedais, kuriǐ piestelis yra pilnai užuomazgoje.
Augmenijos rǌšys tarp dumbliǐ ir samanǐ.
3
Nežydintys augalai, kuriems bǌdingi riziodai (o ne tikrosios šaknys) ir turintys mažai arba visai neturintys indǐ
audinio; bryophyta priklauso samanos.
4
CORINE = Informacijos, susijusios su aplinka koordinavimas, Ƴkurtas 1985.
5
EUNIS = Europos gamtos informacijos sistema.

2
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bei apsaugos statusą6):
x helofitai, tarp jǐ Phragmitetum australis (Ƴprastos nendriǐ augimo vietos, 53.11, C3.21)
ir Scirpetum lacustris (Ƴprastos meldǐ augimo vietos, 53.12, C3.22), paprastai augantys negiliose
vietose;
x vandens bendrijos, tokios kaip Potamogetonetum lucentis ir Potamogetonetum perfoliati
(didelơs, aukštos plǌdžiǐ populiacijos, auganþios švariame, giliame vandenyje 22.421, C1.33),
Potamogetonetum friesii (mažos plǌdžiǐ populiacijos, auganþios ne taip giliai, paprastai
seklumose, 22.422, C1.33);
x limneidai, su Nitellopsidetum obtusae (plaukiojanti, bet su šaknimis, augmenija, 22.442,
C1.33, ne prioritetinơ ) labai gerai veši ežero litoralơje.
Šios bendrijos retai sutinkamos Lietuvos vandens telkiniuose:
x Scolochloetum festucaceae (vandens pakrašþiǐ žoliǐ populiacijos, auganþios
eutrofiniuose vandenyse, 53.15, C3.25);
x Nitelletum opacae (eutrofiniǐ upiǐ augmenija paleoarktiniuose regionuose, 24.44, C2.34,
nesvarbi);
x Zanichellietum palustris (tipiškai auganti sǌrokuose vandenyse, 23.211, C1.54).
Kai kuriǐ eutrofiniams ir netgi sǌrokiems vandenims bǌdingǐ bendrijǐ aptikimas
patvirtina ekologinƳ nuotekǐ (tiek organiniǐ, tiek ir mineraliniǐ) poveikƳ ežero vandens kokybei
ir dơl to vykstantƳ biologinƳ kitimą.
Visame ežere taip pat stebimas suvešơjimas siǌliniǐ žaliadumbliǐ, kurie padengia
maurabraginiǐ dumbliǐ ir žiediniǐ augalǐ sąžalynus ir juos stelbia. Lyginant su ankstesniǐ
tyrimǐ duomenimis, makrofitǐ rǌšinơ sudơtis beveik nepakito, bet žymiai sumažơjo
maurabraginiǐ dumbliǐ užimami plotai, padidơjo helofitǐ ir potameidǐ užimami plotai.
Visame ežere taip pat stebimas suvešơjimas siǌliniǐ žaliadumbliǐ, kurie padengia
maurabraginiǐ dumbliǐ ir žiediniǐ augalǐ sąžalynus ir juos stelbia. Lyginant su ankstesniǐ
tyrimǐ duomenimis, makrofitǐ rǌšinơ sudơtis beveik nepakito, bet žymiai sumažơjo
maurabraginiǐ dumbliǐ užimami plotai, padidơjo helofitǐ ir potameidǐ užimami plotai.
Didžiausi augmenijos pokyþiai vyksta Drǌkšiǐ ežero litoralơje ties IAE, kur išnyko
maurabraginiai dumbliai (Charophyta) ir išliko tik eutrofiniams vandens telkiniams bǌdingos
rǌšys (Phragmites australis, Glyceria maxima, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum
spicatum).
Pagal kompleksinius hidrobiologinius Drǌkšiǐ ežero tyrimus planktoniniǐ organizmǐ
bendrijoje Ƴvyko dideli pokyþiai, šiǐ pokyþiǐ tendencijos Ƴvairiose ekologinơse zonose buvo
Ƴvertintos 1993–1997 metais [24]. Dơl antropogeninio poveikio sutriko normali planktoniniǐ
organizmǐ sezoninơs sukcesijos eiga, jǐ gausumo ir biomasơs pokyþiai Ƴgavo neapibrơžtą pobǌdƳ.
Dažniau pasitaikanþiǐ planktoniniǐ organizmǐ rǌšiǐ Ƴvairovơ 1993–1997 metais
sumažơjo 2–3 kartus, lyginant su situacija prieš IAE eksploatavimą: fitoplanktono nuo 116 iki
40–50, zooplanktono – nuo 233 iki 139. Bentoso dumbliǐ litoralinơje dalyje rasta 215 rǌšiǐ.
Pirminơs fitoplanktono produkcija Drǌkšiǐ ežere padidơjo nuo 22–50 mgC/m3 per parą
1993 metais iki 470–590 mgC/m3 per parą 1997 metais. Intensyviausia pirminơ produkcija (1290
mgC/m3 per parą) buvo nustatyta pietrytinơje ežero dalyje, eutrofikuotoje dơl nuotekǐ iš
Visagino miesto komunaliniǐ nuotekǐ valymo Ƴrenginiǐ. Taip pat padidơjo chlorofilo ,,a“ kiekis,
kuris 1996–1997 metais siekơ 70–113 mg/l. Didelio masto amino rǌgšþiǐ ir organiniǐ rǌgšþiǐ
medžiagǐ svyravimai rodo ekosistemos nestabilumą.

6

Ji gali bǌti: jokios konkreþios bǌklơs, neprioritetinơ arba prioritetinơ apsaugos bǌklơ.
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Ežero fauna

Žuvǐ skaiþius ir biomasơs pasikeitơ nuo oligotrofinơs iki eutrofinơs bǌklơs. Jos sumažơja
distrofiškuose7 ežeruose. Eutrofikacijos proceso metu žuvǐ bendrijos labai greitai kinta:
Salmonidae ir Coregonidae žuvǐ sumažơja, tuo tarpu kai Percidae ir Cyprinidae žuvǐ skaiþius ir
biomasơ padidơja [25].
Dar prieš pradedant IAE eksploatavimą, Drǌkšiǐ ežero ekosistema jau buvo patyrusi
antropogeninƳ poveikƳ. Net gi tuomet pietvakarinơje ežero dalyje, kur nutekơdavo Visagino
kanalizacija, buvo aptinkamos didesnơs azoto koncentracijos [24].
Zoobentosas taip pat pasikeitơ. Kai tik buvo pradơta eksploatuoti IAE, buvo pastebơtas
masinis Dressina polymorpha išplitimas [26].
Žemiau pateikiami faktoriai, Ƴtakojantys žuvǐ populiacijǐ kaitą:
x nuosơdos (dơl ežero vandens lygio padidơjimo pastaþius užtvanką ant Prorvos upơs ir dơ l
to, žinoma, vykstanþios aktyvios ežero krantǐ erozijos);
x vandens temperatǌra, ypaþ optimali žuvǐ populiacijai temperatǌra;
x vidutinơ fitoplanktono biomasơ;
x vidutinơ ištirpusio azoto ir fosforo koncentracija.
Metǐ laikas, ekologinơs žuvǐ savybơs, paros metas, maistiniǐ medžiagǐ kiekis bei
sezoninơ ir dienos migracija, visi šie faktoriai taip pat apsprendžia žuvǐ veisimosi ir
koncentravimosi vietas [27].
Padidơjus terigeninơms nuosơdoms8 ir organinơms medžiagoms (ypatingai giliose ežero
vietose), nuosơdose padidơjo anaerobinơs sąlygos. Dơl šio reiškinio susidarơ sulfidai ir sieros
vandenilis, kuris yra daugeliui hidrobiontǐ9 pavojingas [28]. Taip pat buvo pastebơtas ištirpusio
deguonies sumažơjimas, konkreþiai vasaros metu ir gilesnơse nei 15 m vietose [29].
Remiantis 1981–1982 m. atliktǐ tyrimǐ duomenimis, vidutinơ ežero zoobentoso biomasơ
sudarơ apie 3,2 g/m³ [14]: pašarǐ ištekliai buvo gana maži [30].
4.5.2-1 lentelơje pateikiamos stebimuoju laikotarpiu ežere gyvenusios 26 rǌšys žuvǐ iš 11
šeimǐ dar iki IAE eksploatavimo pradžios (1950–1984). Jos yra plaþiai arba gana plaþiai paplit Ċ
Lietuvoje [31].
Prieš pradedant IAE statybą šamai buvo ant išnykimo ribos [30]. Tuo metu apie 40 %
ichtiocenozơs biomasĊ sudarơ stenoterminơs10 žuvǐ rǌšys (stintos ir seliavos) [32] ir apie 55 %
žuvǐ populiacijos sudaro aukšlơs, ešeriai, karšiai ir kuojos. Tuo metu dominavo kuojos. Vidutinơ
biomasơ sudarơ 108 kg/ha.
Žuvǐ rǌšiǐ populiacija IAE statybos pabaigoje pakito (1983 m. dơl pablogơjusio dujǐ
režimo arti paviršiaus esanþiuose sluoksniuose) ir buvo tokia:
x stintǐ biomasơ sumažơjo 3 kartus;
x seliavǐ biomasơ sumažơjo daugiau nei 130 kartǐ.
Bendra visǐ žuvǐ biomasơ padidơjo iki 122,6 kg/ha.
Pirmaisiais IAE eksploatavimo metais (1984–1986), bendra biomasơ išliko beveik
nepakitusi, taþiau kai kuriǐ rǌšiǐ biomasơ labai stipriai pakito:
x nuo paskutinio periodo stintǐ biomasơ sumažơjo 50 kartǐ;
x aukšliǐ, karšiǐ ir lydekǐ biomasơ sumažơjo 10–50 %;
x ešeriǐ biomasơ padidơjo 25 %;
7

Buveinơs, turinþios vidutinƳ maistiniǐ medžiagǐ kiekƳ, yra vadinamos mezotrofinơmis, tos kurios turi nedidelƳ kiekƳ
yra vadinamos oligotrofinơmis ir tos, kurios yra toksiškos yra vadinamos distrofinơmis.
8
SusidarĊ iš grunto (po žemơs darbǐ, dơl erozijos).
9
Vandenyje gyvenantys organizmai.
10
Galintys gyventi ar augti tik tam tikrame ribotame temperatǌros režime.
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kuojǐ biomasơ padidơjo 100 % dơl jǐ augimo greiþio padidơjimo.

4.5.2-1 lentelơ. Drǌkšiǐ ežere gyvenusios žuvys prieš pradedant eksploatuoti IAE, 1993-1999 m.
tyrimo laikotarpiu ir iki 2005 m. (Ƴ Raudonąją knygą Ƴtrauktos rǌšys yra paryškintos)
Šeimos
Cyprinidae

Iki IAE eksploatavimo [30]

Kuoja (Rutilus rutilus)
Aukšlơ (Alburnus alburnus)
Saulažuvơ (Leucaspius
delineatus)
Strepetys (Leuciscus leuciscus)
Karpis (Cyprinus carpio)
Menkơ (Leuciscus idus)
Raudơ (Scardinius
erythrophthalmus)
Rainơ (Phoxinus phoxinus)
Lynas (Tinca tinca)
Plakis (Blicca bjoerkna)
Karšis (Abramis brama)
Karosas (Carassius carassius)
Gružlys (Gobio gobio)
Percidae
Ešerys (Perca fluviatilis)
Pǌgžlys (Gymnocephalus
cernuus)
Sterkas (Stizostedion
lucioperca)
Coregonidae Seliava (Coregonus albula)
Europietiškas sykas
(Coregonus lavaretus)
Osmeridae
Stinta (Osmerus eperlanus m.
relicta)
Esocidae
Lydeka (Esox lucius)
Cobitididae Šlyžys (Cobitis taenia)
Gadidae
Vơgơlơ (Lota lota)
Anguillidae Paprastasis ungurys (Anguilla
anguilla)
Cottidae
Paprastasis kǌjagalvis (Cottus
gobio)
Gasterosteidae Trispyglơ dyglơ (Pungitius
pungitius)
Siluridae
Šamas (Silurus glanis)

Rǌšys
1993–1999 m. laikotarpiu
[30, 31]
Kuoja (Rutilus rutilus)
Aukšlơ (Alburnus alburnus)
Nedideli kiekiai

Iki 2005 m. [39]

Šiuo metu neaptinkama
Labai nedideli kiekiai
Labai nedideli kiekiai
Raudơ (Scardinius
erythrophthalmus)
Daugiau neaptinkama
Lynas (Tinca tinca)
Plakis (Blicca bjoerkna)
Karšis (Abramis brama)
Labai nedideli kiekiai
Labai nedideli kiekiai
Ešerys (Perca fluviatilis)
Pǌgžlys (Gymnocephalus
cernuus)
Daugiau neaptinkama

Kuoja (Rutilus rutilus)
Aukšlơ (Alburnus alburnus)
Saulažuvơ (Leucaspius
delineatus)
Šiuo metu neaptinkama
Labai nedideli kiekiai
Labai nedideli kiekiai
Raudơ (Scardinius
erythrophthalmus)
Daugiau neaptinkama
Lynas (Tinca tinca)
Plakis (Blicca bjoerkna)
Karšis (Abramis brama)
Labai nedideli kiekiai
Labai nedideli kiekiai
Ešerys (Perca fluviatilis)
Pǌgžlys (Gymnocephalus
cernuus)
Daugiau neaptinkama

Seliava (Coregonus albula)
Daugiau neaptinkama

Seliava (Coregonus albula)
Daugiau neaptinkama

Labai maži kiekiai

Labai maži kiekiai

Lydeka (Esox lucius)
Labai maži kiekiai
Labai maži kiekiai
Daugiau neaptinkama

Lydeka (Esox lucius)
Labai maži kiekiai
Labai maži kiekiai
Daugiau neaptinkama

Daugiau neaptinkama

Daugiau neaptinkama

Daugiau neaptinkama

Daugiau neaptinkama

Daugiau neaptinkama

Daugiau neaptinkama

Pradơjus eksploatuoti antrąjƳ reaktoriǐ (1987–1989), šilumos kiekis vơl padidơjo ir bendra
biomasơ sudarơ 140 kg/ha. Bendra biomasơ išaugo dơl tokiǐ anksþiau nedominavusiǐ
euriterminiǐ11 ir termofiliniǐ12 žuvǐ rǌšiǐ, kaip kuojos ir kitos, biomasơs padidơjimo.
4.5.2-1 lentelơje taip pat pateiktos žuvǐ rǌšys, besiveisusios 1993–1999 m.; tuo metu apie
99 % visos ežero ichtiomasơs sudarơ 10 žuvǐ rǌšiǐ: kuojos, ešeriai, plakiai, karšiai, seliavos,
aukšlơs, raudơs, pǌgžliai, lydekos ir lynai [30]. Biomasơ svyravo tarp 150,3 ir 172,1 kg/ha. Nuo
11
12

Žuvǐ rǌšys, galinþios toleruoti didelius temperatǌrǐ svyravimus.
Organizmai, gyvenantys šiltose sąlygose.
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1950 m. biomasơ padidơjo 50 %.
Euriterminơs rǌšys, tokios kaip ešeriai, ir anksþiau nedominavusios tokios rǌšys, kaip
plakiai, raudơs ir lynai labai padidơjo, mažơjant stenoterminiǐ šaltamơgiǐ13 žuvǐ populiacijoms.
Palyginus su 1950–1975 m. laikotarpiu stenoterminiǐ žuvǐ bendra biomasơ sumažơjo beveik 6
kartus.
Per 1994–1999 m. laikotarpƳ vidutinơ euriterminiǐ žuvǐ biomasơ išaugo 2,3 karto
lyginant su iki IAE eksploatavimo periodu. Santykinơ stenoterminiǐ rǌšiǐ biomasơ, priešingai,
sudarơ vidutiniškai apie 4,3 % visos ežero žuvǐ biomasơs [30]. Stintǐ populiacijos gausa taip
sumažơjo, kad ji yra beveik ant eliminacijos iš ežero populiacijos ribos [27].
Pagrindiniai pakitimai Ƴvyko pirmaisiais metais po IAE eksploatavimo pradžios, o toliau
sukcesiniǐ pokyþiǐ tempai sulơtơjo. Paskutiniaisiais metais ežero žuvǐ populiacija kito labai
nežymiai. Ši dalinai stabili ežero žuvǐ populiacijos bǌsena yra lengvai pažeidžiama ir,
daugiausia priklauso nuo IAE darbo režimo [30].
Kai kurios žuvǐ rǌšys taip pat adaptavosi. Seliavos (stenoterminơs žuvies) populiacija
dalinai prisitaikơ prie pakitusiǐ aplinkos sąlygǐ, jos gausumas jau eilĊ metǐ yra sąlyginai didelis
ir pastovus. Seliavos populiacijos išlikimas ir atsistatymas rodo, kad kai kurios žuvǐ rǌšys gali
aklimatizuotis prie pakitusiǐ terminiǐ ir eutrofiniǐ ežero sąlygǐ [27].
Beveik 40 % žuvǐ populiacijos buvo pastebơtas poveikis lytiniǐ liaukǐ produktyvumui ir
net 2 % žuvǐ tapo hermafroditais.
Žuvǐ populiacijos evoliucijos rezultatai yra pateikti 4.5.2-1 paveiksle.
Anksþiau

Dabar

Vyrauja

Kuoja
Svarbios

Karšis

13

Tos, kurios mơgsta ar auga žemose temperatǌrose.
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Dabar

Ešerys

Reikšmingos

Aukšlơ

(Stintos ties išnykimo riba)

Stinta

Seliava

4.5.2-1 pav. Žuvǐ populiacijos evoliucija prieš ir po IAE statybos ir eksploatavimo – rǌšies
paveikslơlio dydis yra proporcingas rǌšies populiacijos evoliucijai, paveikslơliǐ eiliškumas
atspindi santykinĊ rǌšiǐ biomasĊ
Buvo nustatyta, kad citogenetinơs žalos dažnumas dơl specifinio radionuklidǐ sukelto
poveikio Drǌkšiǐ ežero vandens organizmuose, yra truputƳ didesnis nei aplinkos lygis ir 5 kartus
mažesnis nei ta pati žala Šveicarijos Murten ežere, netoli kurio yra dvi veikianþios atominơs
elektrinơs. IAE poveikis Drǌkšiǐ ežero žuvǐ reprodukcinei sistemai yra žymiai mažesnis nei
Švedijos Forsmarko ir Oskarshamno atominiǐ elektriniǐ aplinkoje. Pagal tirtus aplinkos
ekotoksiškumo parametrus Drǌkšiǐ ežerą galima priskirti silpnai toksiškǐ vandens telkiniǐ
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kategorijai, kur biologinius efektus kompensuoja gyvenanþiǐ organizmǐ adaptaciniai
mechanizmai.
Daugelio metǐ (1989–1996) tyrimǐ duomenys biotestuojant IAE nuotekas, Drǌkšiǐ ežero
vandenƳ ir dugno nuosơdas, parodơ, kad Ƴ ežerą išleidžiamos nuotekos yra daugiau ar mažiau
kenksmingi hidroorganizmams. Labiausiai teršia miesto buitinơs ir pramoninơs lietaus
kanalizacijos nuotekos. Drǌkšiǐ ežero vandens toksiškumą nulemia ne radioaktyviosios, bet
cheminơs medžiagos, nuolatos patenkanþios su nuotekomis.
Apibendrinant, buvo nustatyta, kad Drǌkšiǐ ežero floros ir faunos funkcinius ir
struktǌrinius kitimus daugiausia sukelia šiluminơ ir cheminơ tarša.
Po IAE blokǐ galutinio sustabdymo šiluminiai išmetimai Ƴ ežerą bus nutraukti, bet miesto
kanalizacijos nuotekos gali reikšmingai nepasikeisti (priklausomai nuo Visagino vystymosi
eksploatavimo nutraukimo metu ir po jo).

4.5.3. Sausumos buveinơs
4.5.1-1 lentelơje yra pateiktos siǌlomos NATURA 2000 teritorijos Drǌkšiǐ ežero regione.
Drǌkšiǐ ežero baseino floros bendrijos buvo tirtos Valstybinơs mokslo programos metu
[33]. Šios augalijos bendrijǐ žemơlapis pateiktas 4.5.3-1 paveiksle. Daugiau informacijos apie
ežero baseine aptiktas Ƴvairias augalijos bendrijas yra pateikta 4.5.3-1 lentelơje.
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4.5.3-1 pav. Drǌkšiǐ ežero baseino augalijos bendrijos [34]
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4.5.3-1 lentelơ. Drǌkšiǐ ežero baseine auganþios augalijos bendrijǐ sąrašas (Ƴ ES direktyvą14
Ƴtrauktos buveines, lentelơje yra paryškintos)
Legendos Nr.
(pagal 4.5.3-1 pav.)
I

II

III

IV
V

VI

VII
VIII
IX

X
XI-1
XI-2
XII
XIII

Augmenijos klasơ
Augalijos tvarka
Stellarietea medii
Aperion spicae-venti
Digitario-setarion
Artemisietea vulgaris
Dauco-melilotion
Convolvulo-agropyrion repentis
Onopordion acanthii
Phragmitetea australis
Caricion elatea Pignatii
Phragmition australis
Scheuchzerio-caricetea nigrae
Caricion nigrae
Caricion lasiocarpae
Caricion davallianae
Oxycocco-Sphagnetea
Sphagnion magellanici
Molinio-Arrhenetheretea elatioris
Calthion palustris
Cynosurion cristati
Arrhenaterion elatioris
Festuco-Brometea erecti
Mesobromion erecti
Nardetea strictae
Violion caninae
Alnetea glutinosae
Alnion glutinosae
Salicion cinereae
Vaccinietea uliginosi
Ledo-Pinion
Betulion pubescentis
Vaccionio-Piceetea
Dicrano-Pinion sylvestris
Vaccionio-Piceetea
Vaccinio-Piceion abietis
Querco-Fagetea sylvaticae
Alno-Padion avii
Epilobietea angustifolii
Carici piluliferae-Epilobion angustifolii

Plotas (ha)

%

2491

10,1

775

3,1

401

1,6

2915

11,8

79,5

0,32

2759

11,2

187

0,75

72,2

0,29

2738

11,1

387

1,6

3905

15,8

3826

15,5

1055

4,3

3144

12,7

Išsamiau (atitinkamai paminint CORINE kodą ir apsaugos bǌklĊ):
I. Stellarietea medii sudaro daug azoto turinþios pievos, susidaranþios dơl pǌdymavimo,
kas yra labai paplitĊ Lietuvoje:
 Aperion spicae-venti grupơ = ariamos dirvos, kuriose gyvena ruderalinơs
rǌšys,

14

Ʋ 92/43/EEC direktyvą Ƴtrauktos buveinơs saugomos ypatingomis faunos ir floros apsaugos taisyklơmis, taip
vadinamosiomis Specialiosios apsaugos teritorijomis, kurios šiuo metu nustatomos kaip NATURA 2000 teritorijǐ
tinklas.
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Digitario-setarion grupơ = ruderalinơs15 rǌšys, gyvenanþios kultivuojamose
dirvose, daug azoto turinþiame dirvožemyje;
Artemisietea vulgaris yra kserofilinio (sauso) pǌdymo buveinơ, kuri yra:
 Dauco-melilotion = pusiau kserofilinơ daugiameþiǐ rǌšiǐ buveinơ,
 Convolvulo-agropyrion repentis = pǌdymas, kuriame veisiasi daugiametơs,
ruderalinơs, mezokserofilinơs, psichrofilinơs (šalto oro, siekiant ypatingai
žemas temperatǌras) rǌšys,
 Onopordion acanthi = kserofilinis pǌdymas su daugiametơmis16 rǌšimis;
Phragmitetea australis paprastai yra pelkơs, apaugusios nendrơmis ar panašiomis
rǌšimis (kaip pav., Carex sp.), aptinkamos Drǌkšiǐ ežero šiauriniame krante, kurios
yra:
 Caricion elatea Pignatii = didelơs durpingos teritorijos, kuriose apstu Carex
rǌšiǐ,
 Phragmition australis = stabilios nendriǐ populiacijos;
Scheuchzerio-caricetea nigrae yra holarktinơs (iš botaninio šiaurơs borealinio regiono)
pelkơtos žemumos, dominuoja pietvakariniame Drǌkšiǐ ežero krante ir taip pat
aptinkamos pietrytiniame krante, kurios yra :
 Caricion nigrae = ant rǌgšþios, mažai dujǐ prisotintos dirvos,
 Caricion lasiocarpae = pirminơs pelkơs, kuriose augmenija auga ant
oligrotrofinio arba mezzo-oligotrofinio vandens paviršiaus,
 Caricion davallianae = ant šarminiǐ dirvǐ (šarminơs pelkơs, 54.2, D4.1E,
neprioritetinơs);
Oxycocco-Sphagnetea yra psychrofiliniai viržynai, daugiau ar mažiau durpingi, kur:
 Sphagnion magellanici = aukštumǐ pelkơs ant rǌgšþiǐ dirvǐ;
Molinio-Arrhenetheretea elatioris yra Europos pievos (žemumǐ šieningos pievos,
38.2, E2.2, neprioritetinơs), aptinkamos Drǌkšiǐ ežero pietrytiniame krante, kuriose
yra:
 Calthion palustris = higrofilinơs, vidutiniǐ aukštumǐ greitai užtvindomos
pievos,
 Cynosurion cristati = pusiau sausos, tinkamos ganymui pievos,
 Arrhenaterion elatioris = aukštumǐ ir kalvǐ pievos su aukštomis žolơmis,
auganþios nesenose ir drơgnose dirvose;
Festuco-Brometea erecti yra šarminơs pievos, kuriose:
 Mesobromion erecti = pusiau sausos ir pusiau terminơs kalkingos pievos,
potencialiai tinkamos orchidơjoms (34.3222, E1.26, prioritetinơs);
Nardetea strictae yra vidurio Europos ir šiaurơs – alpinơs acidofilinơs pievos, kuriose:
 Violion caninae = lygumǐ ir kalvǐ psichrofilinơs pievos;
Alnetea glutinosae yra aukštumose ir kalvose durpingose dirvose augantys vandeniniai
tankumynai su krǌmais, kuriose yra Alnion glutinosae ir Salicion cinereae; ši formacija
dominuoja pietrytiniame ežero krante;
Vaccinietea uliginosi (44A, G1.51, prioritetinơ) yra šiaurơs ir kalnuotǐ regionǐ
pelkơtos miškingos vietovơs, psichrofiliniai viržynai, daugiau ar mažiau durpingi:
 Ledo-Pinion = spygliuoþiǐ miškais apaugusios pelkơs,
 Betulion pubescentis = šiaurinơse ir pusiau šiaurinơse zonose esanþios beržais
apaugusios pelkơs su sumažơjusiu durpiǐ aktyvumu;


II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

15

Dykvietơse, senuose laukuose, pakelơse augantys augalai.
Ištisus metus auganþios augalǐ rǌšys (kaip pvz., žiemos metu išgyvenantys medžiai ar augalai, kadangi yra
prisitvirtinĊ šaknimis).
16
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XI. Vaccionio-Piceetea yra šiauriniai-alpiniai visžaliai spygliuoþiǐ miškai, dominuoja
šiauriniame ir šiaurơs-vakariniame ežero krantuose ir aptinkamos ežero pietvakariniame
krante, kuriuose:
 Dicrano-Pinion sylvestris (42.521, G3.42) = terminiai pušynai, augantys
silicingose dirvose šlaituose ir daubose,
 Vaccinio-Piceion abietis (42.2, G3.1) = spygliuoþiǐ miškai, kuriuose
dominuoja melsvosios eglơs;
XII. Querco-Fagetea sylvaticae pusiau higrofiliniai miškai, kuriuose:
 Alno-Padion avii (44.3, G1.2, prioritetiniai) = alksniǐ ir uosiǐ aliuviniai
miškai, augantys paprastai užtvindomose, bet tinkamai vơdinamose dirvose;
XIII. Epilobietea angustifolii yra priešmiškingi ar pomiškingi krǌmynai, augantys Atlanto ar
Vidurio Europos regione, kur:
 Carici piluliferae – Epilobion angustifolii = rǌgšþiose dirvose esanþios miškǐ
proskynos, kuriose auga ugniažolơ ir Carex pilulifera.
Valstybinơ mokslo programa [24] parodơ neigiamą augalijos kaitą Ignalinos AE regione.
Stebimos antropogeninơs kaitos – Ƴ natǌralias bendrijas skverbiasi svetimžemơs rǌšys. Stebơta
pirogeninơs ir ruderalinơs floros elementǐ – buvusiose natǌraliose pievose, miškuose.
Dažniausiai tokia kaita stebima visame Drǌkšiǐ ežero apyežeryje.
Naujosios LPBKS regiono žemơnauda, augalijos bendrijos ir vandens telkiniai yra
parodyti 4.5.3-2 paveiksle. LPBKS statybos sklypas – buvusi atliekamo grunto sąvarta, dabar
rekultivuota (užsodinta pušǐ sodinukais). Maždaug pusĊ sklypo užima aukštapelkiǐ plynơs, o
kitą pusĊ – žemapelkiniai raistai ir plynraisþiai.

80(259)

GNS - NUKEM konsorciumas
LEI, Branduolinơs inžinerijos problemǐ laboratorija
Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita

4.5.3-2 pav. Naujosios LPBKS regiono žemơnauda, augalijos bendrijos ir vandens telkiniai
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4.5.4. Biologiniǐ ištekliǐ naudojimas
Visagino savivaldybơs teritorija išaugo iki 5841 hektarǐ: 69 hektarai – privaþios
nuosavybơs, 2 hektarai – vieno asmens nuosavybơ, 1488 hektarai – nacionaliniai miškai ir
vandenys ir beveik 833 hektarai – privatizuojama nuosavybơ.
Smulki medžio apdirbimo, lengvoji pramonơ ir žemơs ǌkis buvo vystomi nuo seniai.
Visaginu susidomơjo naujos kompanijos, steigianþios þia savo kontoras dơl pigios darbo jơgos ir
geros infrastruktǌros.
Pradơjus IAE statybą ir jos eksploatavimo pradžioje žemơs ǌkio produktǐ suvartojimas
regione išaugo. Bet tai nebuvo labai svarbu, kadangi Visagine nơra žemơs ǌkio produkcijos
apdirbimo Ƴmoniǐ. IAE tiesiogiai remia žemơs ǌkio produkcijos gamintojus ir perdirbơjus,
supirkdama jǐ produkciją [35].
Pastaþius Visagino miestą ir IAE, pasikeitơ aplink esanþiǐ miškǐ suskirstymas Ƴ
saugomas kategorijas. IAE ir Visaginui tiesiogiai priklauso 1250 ha miško. Buvo bandyta
perduoti šiuose miškus Ignalinos miškǐ urơdijai, bet dơl blogos šiǐ miškǐ bǌklơs jie atsisakơ juos
priimti.
Kuriami nauji planai vystyti žemdirbystĊ, miškininkystĊ ir žuvininkystĊ.
Regiono medžioklơs ǌkis buvo mažai paveiktas: medžiojamǐ žvơriǐ ganymosi ir
medžioklơs teritorijos tik nežymiai sumažơjo. Visagine yra 30–40 medžiotojǐ, o tokiam miestui
tai yra palyginti nedaug.
Taþiau, grybǐ (pav., voveraiþiǐ) ir miško vaisiǐ (pav., uogǐ) rinkimas yra labai
populiarus regione ir maitina vietos rinką.
Regione taip pat labai plaþiai paplitusi žvejyba: ežere leidžiama mơgơjiška žǌklơ. Prieš
pradedant eksploatuoti elektrinĊ per metus buvo sugaunama iki 18 tonǐ, o 1986–1990 m. per
metus buvo sugaunama 41 tona [36].

4.6.

Dirvožemis

LPBKS teritorijos dirvožemis praeityje buvo paveiktas technogeniškai (þia buvo statybos
atliekǐ sąvartynas), taþiau neseniai ši teritorija buvo išlyginta ir rekultivuota (užsodinta pušǐ
sodinukais). Maždaug pusĊ sklypo užima aukštapelkiǐ plynơs, o kitą pusĊ – žemapelkiniai raistai
ir plynraisþiai. Aukštapelkiǐ plynơs – tai daugiausia psychrofiliniai viržynai, daugiau ar mažiau
durpingi, ir aukštumǐ pelkơs ant rǌgšþiǐ dirvǐ. Žemapelkiniai raistai ir plynraisþiai daugiausia
yra durpingose dirvose.
Statybos sklypas pagrindinai padengtas sampylos gruntais: dulkingu smơliu, mažo
plastiškumo moliu su organinơm priemaišom ir lokaliai užtinkamu statybiniu laužu. Sampylos
storis – 0,3–3,2 m. Pelkơs priekrantinơje zonoje slǌgso pelkiǐ nuogulos – durpơs gerai
susiskaidžiusios, mažo plastiškumo molis su organinơm priemaišom, organogeninis dulkis.
Sluoksnio storis – 0,8–5,9 m [10].

4.7.

Kraštovaizdis

Regiono kraštovaizdžio reljefas susiformavo ledynmeþio metu, jam bǌdingi gražǌs
kalvagǌbriai, siauros daubos, ežerai ir lygumos, taip pat pušynai bei didžiulơs vandeningos
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pievos (4.7-1 pav.).

4.7-1 pav. Drǌkšiǐ ežero baseino kraštovaizdžio tipai [34]
Kraštovaizdis Drǌkšiǐ ežero baseine degradavo statant ir eksploatuojant IAE, Visagino
miestą ir jǐ infrastruktǌrą. Dabar kraštovaizdis šalia IAE gali bǌti apibǌdintas kaip pramoninis:
elektros energijos gamybos blokai, pagalbiniai Ƴrenginiai, nebaigtas statyti treþias blokas
(pramoniniai griuvơsiai), panaudoto kuro saugykla, buitiniǐ nuotekǐ valymo Ƴrenginiai, Visagino
miesto šildymo sistemos vamzdynai ir elektros energijos perdavimo linijos.
Pasižiǌrơjus plaþiau, kraštovaizdƳ daugiausia sudaro miškai ir pelkơs. Gyvenamas vietas
sudaro maži kaimai su tradiciniais namais. Drǌkšiǐ ežeras yra pagrindinis natǌralaus
kraštovaizdžio elementas su tuo susijusiomis veiklomis (žǌklơ, poilsiavimas).
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Gražutơs regioninis parkas yra gana toli nuo IAE (apie 15 km Ƴ šiaurơs vakarus). Gražutơs
regioninio parko, užimanþio 29471 ha, paskirtis yra apsaugoti Šventosios upơs baseino
kraštovaizdƳ su jos ežerais, miškais, natǌralia ekosistema, taip pat ir kultǌrinio paveldo vertybes,
išlaikant ir racionaliai jas naudojant. Parke dominuoja pušynai (72 %) ir beržynai (17 %).
Vidutinis miško amžius yra 65 metai.
Smalvos hidrografinis draustinis (6 km Ƴ šiaurơs vakarus nuo LPBKS) taip pat yra
kraštovaizdžio atžvilgiu vertingas savo kalvotu reljefu ir ypatingais ekologiniais dariniais.
LPBKS aikštelơs kraštovaizdžio panorama pateikta 4.7-2 paveiksle.

4.7-2 pav. LPBKS aikštelơs kraštovaizdžio panorama
Naujos LPBKS statybos galimas poveikis kraštovaizdžiui yra Ƴvertintas 6.6 skyriuje.

4.8.

Socialinơ ir ekonominơ aplinka

4.8.1. Demografija
Gyventojǐ skaiþiaus kaita LPBKS regione

Visagino miestas yra Ignalinos rajono dalis (4.8.1-1 pav.). IAE statyba padarơ didžiulĊ
Ƴtaką rajono demografijai. 1979 m. bendras Ignalinos rajono gyventojǐ skaiþius sudarơ 37800, o
jau 1989 m. jis išaugo iki 59700 tuo tarpu kaime gyvenanþiǐ žmoniǐ skaiþius sumažơjo nuo
21600 iki 18200 [6].
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4.8.1-1 pav. Ignalinos ir Zarasǐ rajonai
Pagrindinơ gyventojǐ skaiþiaus augimo Ignalinos rajone priežastis buvo migracija Ƴ
Visaginą. Tai taip pat žymiai pakeitơ Ignalinos rajono gyventojǐ nacionalinĊ sudơt Ƴ. 1979 m.
rusǐ tautybơs bei rusakalbiǐ gyventojǐ skaiþius sudarơ 26 %, o 1989 m. jis išaugo iki apytikriai
53 %. Imigracija koncentravosi Visagino mieste, kuriame 92 % buvo rusǐ tautybơs arba
rusakalbiai [6].
Dabartinis gyventojǐ pasiskirstymas

2003 m. pradžioje bendrasis IAE regiono (Visagino savivaldybơ – 59 km2, Ignalinos
rajonas – 1496 km2 ir Zarasǐ rajonas – 1334 km2) gyventojǐ skaiþius siekơ 73900 (Visagine 28600, Ignalinos ir Zarasǐ rajonuose - atitinkamai 22700 ir 22600). Tai sudarơ 40,4 % Utenos
apskrities ir 2,1 % Lietuvos gyventojǐ skaiþiaus.
Palyginus su rajonǐ rodikliais, mirtingumas Visagino mieste yra daugiau nei per pusĊ
mažesnis dơl jauno gyventojǐ amžiaus, taþiau gimimǐ skaiþius yra taip pat mažesnis ir daug
greiþiau mažơja nei Ignalinos ir Zarasǐ rajonuose; iki 2002 m. gyventojǐ skaiþiaus kitimas
(kalbant apie natǌralǐ balansą17, neatsižvelgiant Ƴ imigraciją/emigraciją) Visagine buvo
teigiamas, o Ignalinos ir Zarasǐ rajonuose neigiamas (4.8.1-1 lent.).

17

Paskaiþiuotas kaip gimstamumo ir mirtingumo skirtumas.
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4.8.1-1 lentelơ. Gimimǐ ir mirtingumo santykis bei gyventojǐ kaita 2000–2002 m.
Teritorija
Lietuva
Utenos apskritis
Visaginas
Ignalinos
rajonas
Zarasǐ rajonas

Gimimǐ skaiþius
1000 gyventojǐ
2000
2001
2002
9,8
9,1
8,6
8,8
8,1
7,1
7,3
8
6,2

Mirtingumo rodiklis
1000 gyventojǐ
2000
2001
2002
11,1
11,6
11,8
13,5
13,7
14,5
5,5
6,2
5,2

Gyventojǐ skaiþiaus kitimas
1000 gyventojǐ
2000
2001
2002
-1,3
-2,5
-3,2
-4,7
-5,6
-7,4
1,8
1,8
1

9

7,6

7,8

17,1

17,8

21,4

-8,1

-10,2

-13,6

10,3

8,9

8,3

18,9

16,2

18

-8,6

-7,3

-9,7

Per paskutinius keletą metǐ yra pastebimas IAE regiono gyventojǐ mažơjimas. 2002 m.
bendras regiono gyventojǐ skaiþius sumažơjo beveik 1400 (1,9 %), o nuo 1999 m. – netgi 10100
(12 %). Per 2002–2003 m. laikotarpƳ daugiausiai sumažơjo Visagino gyventojǐ skaiþius – 400
(1,4 %). ŠƳ gyventojǐ skaiþiaus mažơjimą apsprendžia du procesai – natǌrali gyventojǐ kaita ir
migracija. 2002 metais IAE regione 501 žmogumi mirơ daugiau nei gimơ (2001 metais – 358).
Per paskutinius metus pastebima aiški IAE regiono gyventojǐ emigravimo tendencija.
Emigracija turơjo didžiausią poveikƳ Visagino miesto gyventojǐ skaiþiaus kitimui, kuris per 2002
metus sumažơjo 436 žmonơmis.
Pagrindinơ informacija apie gyventojǐ pasiskirstymą regione 30 km spinduliu yra
pateikta 4.8.1-2 lentelơje ir 4.8.1-2 paveiksle.
Ʋ 30 km spindulio zoną reikia Ƴtraukti ir apie 38000 Daugpilio (Latvija) gyventojǐ,
kadangi 30 % Daugpilio teritorijos yra 27–30 km atstumu nuo Ignalinos AE (4.8.1-2 pav.). 30
km spinduliu gyventojǐ tankumas yra maždaug 48 žmonơs/km2. Tai yra mažiau nei nominalus
gyventojǐ tankumas Lietuvoje, kuris yra lygus 56,7 žmonơs/km2. Faktiškai gyventojǐ tankumas
IAE regione yra vienas iš mažiausiǐ Lietuvoje [17].
Sanitarinơs apsauginơs zonos ribose (nustatytoje avarinio planavimo tikslais, R = 3 km)
nơra nei sodybǐ, nei gyventojǐ.
4.8.1-2 lentelơ. Gyventojǐ pasiskirstymas (tǌkstanþiai) [17]
Segmento
kryptis

Gyventojǐ skaiþius
Š

ŠR

R

PR

P

PV

V

ŠV

30 km

38,9

0,8

8,8

1,4

1,8

2,4

2,3

25 km

1,4

1,1

2,5

2,6

4,7

1,6

20 km

0,5

0,4

1,4

1,3

1,3

15 km

0,6

0,8

1,0

0,9

10 km

0,5

0,6

0,7

5 km

-

-

3 km

41,9

Rato
spindulys

Iš viso segmente

žiede

rate

0,9

57,3

135,9

1,4

8,7

24,0

78,6

2,9

0,9

0,7

9,4

54,6

0,9

1,3

0,4

1,0

6,9

45,2

0,5

1,0

0,5

34,0

0,3

38,1

38,3

-

-

0,1

-

-

0,1

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,7

14,4

6,7

9,8

8,7

39,0

11,7

Iš viso 135,9
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4.8.1-2 pav. Gyventojǐ pasiskirstymas 5, 10, 15, 20, 25 ir 30 km zonose

4.8.2. ǋkinơs veiklos
ǋkiniu požiǌriu IAE regionas yra nepakankamai išvystytas Lietuvos regionas (išskyrus
Visagino miestą). Regione dominuoja mažai intensyvǌs žemơs ǌkis ir miškininkystơ (pvz.,
gyvulininkystơs intensyvumas yra apie 1,4 karto mažesnis nei vidutinis Lietuvoje). Regione
nerasta svarbiǐ mineralǐ (išskyrus kvarco smơlƳ). Mažmeninơs prekybos apyvarta regione yra 1,5
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karto, o paslaugǐ apimtis daugiau nei 2,5 karto mažesnơ nei šalies vidutinơ.
Be IAE, kitǐ stambiǐ Ƴmoniǐ Ignalinos AE regione nơra. Akcinơ bendrovơ „Verslo
naujienos“ kas metai spausdina Lietuvos verslo lyderiǐ sąrašą. Ʋ 2003 metǐ sąrašą (400 vietǐ)
buvo Ƴtrauktos tik IAE (8-oji vieta) bei siuvimo fabrikas „Visatex“ (296-oji vieta). Regione
dominuoja tik mažos arba vidutinio stambumo Ƴmonơs.
10-ies km spinduliu (žiǌr. 4.8.1-2 pav.) nơra dideliǐ komerciniǐ Ƴmoniǐ. 5 km atstumu Ƴ
pietvakarius nuo IAE yra buvusi statybos pramonơs Ƴmonơ. Netoli šios Ƴmonơs, be kita, yra
išsidơstĊ Pasienieþiǐ mokymo centras ir Priešgaisrinơ gelbơjimo tarnyba.
IAE regiono savivaldybiǐ bendrasis gamybos rodiklis yra pateiktas 4.8.2-1 lentelơje. Ʋ šƳ
rodiklƳ Ƴskaiþiuota pramonơ, žemơs ǌkis, statyba ir paslaugos, jis analizuoja visuose sektoriuose
pagamintą produkciją. Skaiþiuojant bendrąjƳ rodiklƳ, buvo Ƴskaiþiuoti šie faktoriai (vienam
gyventojui): pramonơs produkcija, atlikti statybos darbai, žemơs ǌkio produktai ir suteiktos
paslaugos. Šie faktoriai sudaro svarius rodiklius pagal jǐ svarbą: pramonơ – 0,3, statyba ir
paslaugos – 0,25 bei žemơs ǌkis – 0,2.
4.8.2-1 lentelơ. IAE regiono savivaldybiǐ bendrasis gamybos rodiklis 2001m. [37]
Teritorija

Lietuva
Visaginas
Ignalinos
rajonas
Zarasǐ
rajonas

Parduota
pramonơs
produkcija,
Lt vienam
gyventojui

Atlikti
statybos
darbai,
Lt vienam
gyventojui

Parduota
žemơs ǌkio
produkcija,
Lt vienam
gyventojui

Suteiktos
paslaugos,
Lt vienam
gyventojui

Bendrasis
gamybos
rodiklis

Savivaldybơs
vieta
Lietuvoje

6319
2180

789
1173

459,6
1,2

1424
732

1,00
0,60

41

696

461

221,1

472

0,36

55

745

251

398,3

470

0,37

54

Šiuo metu IAE regione turimas verslo ir pramonơs potencialas yra praktiškai
neišnaudojamas ir regionas praranda konkurencingumą investicijǐ pritraukimo srityje. Teigiamas
faktorius verslo plơtojimo srityje yra regione sukurta verslo rơmimo infrastruktǌra. Ši verslo
rơmimo sistema orientuojasi Ƴ paslaugas vietos smulkiam ir vidutiniam verslui.
Visagino miesto darbo jơga yra urbanistinio tipo – jaunesnio amžiaus (67 % sudaro
gyventojai neturintys 41 metǐ), turintys geresnƳ išsilavinimą ir Ƴvairesnio pobǌdžio profesin Ƴ
pasirengimą. Ignalinos ir Zarasǐ rajonuose dominuoja kaimiško tipo darbo jơga – senesnio
amžiaus, turintys žemesnƳ išsilavinimą ir nedidelio Ƴvairumo profesinƳ pasirengimą. Visagino
mieste galintys dirbti darbingo amžiaus žmonơs sudaro 66 %, tai yra 22,2 tǌkstanþius žmoniǐ;
Ignalinos rajone – 52 %, tai yra 12,9 tǌkstanþiai žmoniǐ ir Zarasǐ rajone – 53 % (13 tǌkstanþiǐ
žmoniǐ). Taþiau, siǌlomos laisvos darbo vietos negali patenkinti darbo paklausos, todơl
bedarbystơ Visagine yra truputơlƳ didesnơ nei faktinis bedarbystơs lygis Lietuvoje [38].

4.8.3. Pagalbinơs komunikacijos
IAE techninio vandens reikmơms vanduo imamas iš Drǌkšiǐ ežero. Elektrinơje
naudojamas geriamas vanduo tiekiamas iš Visagino vandenvietơs.
IAE kaimynystơje, 1 km Ƴ pietus nuo IAE yra Ƴrengti buitiniǐ nuotekǐ valymo Ƴrenginiai.
IAE ir Visagino buitinơs nuotekos patenka Ƴ šiuos valymo Ƴrenginius. Šalia jǐ yra biologinio
valymo baseinai. Apdorotas vanduo (bet dar turintis teršalǐ) išleidžiamas Ƴ Skripkǐ ežerą, kuris
šiuo metu yra antrinis vandens organinơs taršos šaltinis. Po to vanduo Vosyliškiǐ upeliu
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išleidžiamas Ƴ Drǌkšiǐ ežerą.

4.8.4. Transporto linijos
Artimiausias plentas yra už 12 km Ƴ vakarus nuo LPBKS. Šis plentas jungia Ignalinos
miestą su Zarasais ir Dǌkštu, iš jo taip pat yra išvažiavimas Ƴ Kauno-Sankt Peterburgo plentą.
Ʋvažiavimas Ƴ plentą iš pagrindinio nuo IAE einanþio kelio yra netoli Dǌkšto miestelio (4.8.4-1
pav.). Yra ir kitas išvažiavimas Ƴ Vilniaus – Zarasǐ plentą. Kelio atkarpa nuo Ignalinos AE iki
Dǌkšto yra maždaug 20 km ilgio.
Pagrindinơ geležinkelio magistralơ Vilnius-Sankt Peterburgas praeina už 9 km Ƴ vakarus
nuo LPBKS (4.8.4-1 pav.).

4.8.4-1 pav. Keliǐ ir geležinkeliǐ tinklas
Pro Lietuvos Respublikos oro erdvĊ praeina virš 20 tarptautiniǐ oro linijǐ (4.8.4-2 pav.).
Šalies teritorijoje veikia 30 civiliǐ, kariniǐ ir mišrios paskirties aerouostǐ.
Lietuvoje nustatytos 3 zonos, virš kuriǐ skrydžiai yra draudžiami. Tai 5,4 myliǐ (10 km)
teritorija virš IAE, 3 myliǐ teritorijos virš Jonavos gamyklos „Achema“ ir virš Mažeikiǐ naftos
perdirbimo gamyklos. Be to, nustatytos 8 zonos, susietos su 5 teritorijomis, virš kuriǐ skrydžiai
yra apriboti (didesne dalimi tai susijĊ su kariniais tikslais). Taip pat išskirtos 7 pavojingos zonos,
susijĊ su teritoriniais kariniais veiksmais (kariniai poligonai). Šios zonos sukoncentruotos
šiaurinơje ir pietrytinơje (Jonava–Marijampolơ–Alytus) Lietuvos dalyse (4.8.4-3 pav.).
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4.8.4-2 pav. Lietuvos Respublikos oro linijos

4.8.4-3 pav. Lietuvos oro uostai, draudžiamos, apribotos ir pavojingos zonos
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Kaip matyti iš 4.8.4-3 paveikslo, didžiausias aerouostǐ tinklas yra Lietuvos šiaurơsvakarǐ ir šiaurơs-rytǐ dalyse. Aerouostai sukoncentruoti Vilniaus–Kauno–Marijampolơs ir
Panevơžio–Palangos teritorijose.
Oro linija M865 per dieną vidutiniškai praskrenda 1 ar 2 civiliai lơktuvai (Dassault
Mystere Falcon F-900, Boeing 737-900 arba Boeing 747-400). Minimalus atstumas nuo oro
linijos iki IAE yra 10–15 km. Oro linija P727 virš Baltarusijos Respublikos teritorijos per dieną
vidutiniškai praskrenda 6 civiliai dviejǐ tipǐ „Tupolev“ lơktuvai (TU134 ir TU154) 900 km/h
greiþiu. Minimalus atstumas nuo oro linijos iki IAE yra 15–20 km.
Be to, draudžiamojoje EYP1 zonoje periodiškai gali skraidyti Lietuvos ir užsienio
kariniai lơktuvai, dalyvaujantys OPEN SKIES programoje, o taip pat lơktuvai, atliekantys
fotografavimą, bei VIP lơktuvai.
Pagal civilinơs aviacijos administracijos duomenis per praơjusƳ dešimtmet Ƴ Lietuvos
teritorijoje Ƴvyko 40 lơktuvǐ avarijǐ. Dauguma šiǐ avarijǐ Ƴvyko aerouostǐ ir aeroklubǐ
apylinkơse. Didieji lơktuvai, kertantys Lietuvos oro erdvĊ ir þia besileidžiantys niekada nepatyrơ
jokiǐ avarijǐ.

4.8.5. Sprogimo banga
Netoli nuo LPBKS yra nustatyti tokie sprogimui pavojingi šaltiniai:
x vandenilio saugykla (8 rezervuarai, kiekvieno rezervuaro tǌris – 30 m3, slơgis – 10
kg/cm2, atstumas – 1,25 km);
x acetileno balionǐ saugykla (200 balionǐ, kiekvieno baliono tǌris – 40 l, slơgis – 20
kg/cm2, atstumas – 1,7 km);
x dyzelinio kuro saugykla (tǌris – 1000 m3, atstumas – 0,8 km);
x dujotiekis (dujǐ srautas – 4000 m3/val., vamzdžio skersmuo – 180 mm, slơgis – 6 barai,
atstumas – 600 m).

4.9.

Etninơs ir kultǌrinơs sąlygos, kultǌros paveldas

Aplink IAE ir LPBKS 10 km spinduliu saugomos yra šios teritorijos: Smalvos
hidrografinis draustinis, Tilžơs geomorfologinis draustinis ir Smalvos kraštovaizdžio draustinis
(4.9-1 pav.). Pušnies telmologinis draustinis yra apie 12 km nuo naujosios LPBKS.
Be šiǐ saugomǐ teritorijǐ LR vyriausybơ pasiǌlơ naujas NATURA 2000 teritorijas (žiǌr.
4.5.1 skyriǐ). Kai Europos Komisija jas patvirtins, šios teritorijos taip pat turơs bǌti laikomos
saugomomis teritorijomis.
Statant elektrinĊ ir pagalbinius statinius jokiǐ archeologiniǐ liekanǐ nebuvo rasta. IAE
aplinkoje yra septyni kultǌros paveldo objektai: Petriškơs senovinơ gyvenvietơ I, Petriškơs
piliakalnis, Petriškơs senovinơ gyvenvietơ II, Grinkiškơs senovinơ gyvenvietơ III, Grinkiškơs
senovinơ gyvenvietơ II, Grinkiškơs senovinơ gyvenvietơ I ir Stabatiškơs dvarvietơ (4.9-2 pav.).
Elektrinơs statybos metu jos aikštelơs ribose buvo atlikta daug žemơs kasimo ir pervežimo darbǐ,
kuriǐ metu nebuvo aptikta jokiǐ architektǌrinio ir archeologinio paveldo elementǐ. Todơl statant
LPBKS nebus paveikti jokie archeologinio paveldo elementai.
Apibendrinant galima konstatuoti, kad regione nơra tokiǐ kultǌrinio paveldo objektǐ,
etniniǐ ar kultǌriniǐ sąlygǐ, kuriuos galơtǐ neigiamai paveikti LPBKS statyba.
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4.9-1 pav. Saugomos teritorijos (pažymơta tamsiai žalia spalva) 10 km spinduliu aplink IAE ir
LPBKS

Vandens
INLET
paơmimas
Vandens
išleidimas
OUTLET

4.9-2 pav. Kultǌros paveldo objektai IAE reaktoriǐ blokǐ (A) ir transformatoriǐ pastotơs (B)
aplinkoje: 1 - Petriškơs senovinơ gyvenvietơ I, 2 - Petriškơs piliakalnis, 3 - Petriškơs senovinơ
gyvenvietơ II, 4 - Grinkiškơs senovinơ gyvenvietơ III, 5 - Grinkiškơs senovinơ gyvenvietơ II, 6 Grinkiškơs senovinơ gyvenvietơ I, 7 - Stabatiškơs dvarvietơ
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5. RADIOLOGINIS POVEIKIS APLINKAI IR JO SUMAŽINIMO
PRIEMONƠS
Planuojamos ǌkinơs veiklos normalios eksploatacijos sąlygomis potencialǌs poveikio
aplinkai šaltiniai (pavojai), galintys sąlygoti poveikƳ aplinkai, yra aptariami šiame PAV
ataskaitos skirsnyje siekiant parodyti, kad ši veikla, Ƴvertinus jos pobǌdƳ ir poveikƳ aplinkai,
galima pasirinktose vietose. Todơl nagrinơjamos ir vertinamos operacijos bei veikla, galinþios
sąlygoti poveikƳ aplinkai.
Šia planuojama ǌkine veikla radiologinis poveikis aplinkai galơtǐ bǌti daromas
radioaktyviosiomis išlakomis (aerozoliǐ, inertiniǐ dujǐ ir kt.), susidaranþiomis technologiniǐ
procesǐ metu arba apšvita, kurią sąlygotǐ radioaktyviosiomis medžiagomis užpildyti arba
užteršti pastatai ir Ƴrenginiai. Nekontroliuojamǐ radioaktyviǐjǐ nuotekǐ šios planuojamos ǌkinơs
veiklos normalios eksploatacijos sąlygomis nebus.
Atliekant poveikio aplinkai vertinimą konteinerio konstrukcijos saugos aspektai
neanalizuojami. Atliekant PAV yra priimama, kad konteineris atitinka visas „Laikinosios IAE 1ojo ir 2-ojo blokǐ panaudoto RBMK branduolinio kuro rinkliǐ saugyklos techninơje
specifikacijoje“ [1] apibrơžtas konstrukcines ypatybes ir jam keliamus funkcinius reikalavimus.
Tokie konteinerio saugos aspektai, kaip branduolinio kuro kritiškumas, šilumos nuvedimas,
konteineriǐ mechaninis atsparumas, medžiagǐ ilgaamžiškumas ir kt., bus užtikrinami rengiant
techninƳ projektą ir bus analizuojami bei pagrindžiami saugos analizơs ataskaitoje.
Taip pat Ƴvardijamos galimos poveikio aplinkai sumažinimo priemonơs. Realios poveikio
aplinkai sumažinimo priemonơs bus analizuojamos bei pagrindžiamos saugos analizơs
ataskaitoje atsižvelgiant Ƴ techninio projekto aspektus.
Šiame skirsnyje analizuojamas planuojamos ǌkinơs veiklos potencialus radiologinis
poveikis normalios eksploatacijos sąlygomis. Potencialaus radiologinio poveikio aplinkai
apibendrinimas ir išvados pateiktos 5.3.3 skyrelyje. Ekstremalios situacijos vertinamos 9
skirsnyje.

5.1.

Potencialus radioaktyviǐjǐ išlakǐ poveikis aplinkai

5.1.1. Potencialios išlakos iš reaktoriǐ blokǐ
Planuojamos ǌkinơs veiklos normalios eksploatacijos sąlygomis galimos šios
radioaktyviosios išlakos:
x radioaktyviosios išlakos apdorojant nesandarias PBK rinkles esamoje karštojoje
kameroje;
x radioaktyviosios išlakos tvarkant PBK penalus, pluoštus ir krepšius su nesandariu PBK;
x radioaktyviosios išlakos tvarkant mechaniškai pažeistas ir eksperimentines PBK rinkles
bei surenkant kuro fragmentus;
x radioaktyviosios išlakos Ƴ esamą ventiliacinĊ sistemą atliekant konteinerio vidaus
džiovinimo ir dujǐ išsiurbimo operacijas.
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Radioaktyviosios išlakos Ƴ reaktoriǐ blokǐ numatytas patalpas gali sąlygoti darbuotojǐ
apšvitą. Jei radioaktyviosios išlakos per reaktoriǐ bloko ventiliacinĊ sistemą pateks Ƴ atmosferą,
jos gali sąlygoti gyventojǐ apšvitą.
Galimǐ išlakǐ šaltiniai, išlakǐ sklaidos trasos ir galimai paveikiami objektai apibendrinti
5.1.1-1 lentelơje. Nagrinơjant PBK tvarkymo operacijǐ pobǌdƳ galima matyti, kad metiniai
radioaktyviǐjǐ išlakǐ kiekiai yra proporcingi PBK pluoštǐ, kurie per metus bus tvarkomi
reaktoriǐ blokuose, skaiþiui.
5.1.1-1 lentelơ. Radioaktyviǐjǐ išlakǐ, galimai susidarysianþiǐ apdorojant ir tvarkant panaudotą
branduolinƳ kurą reaktoriǐ blokuose, šaltiniai, išlakǐ sklaidos trasos ir galimai paveikiami
objektai
Galimǐ išlakǐ
Išlakǐ sklaidos trasos
šaltiniai
Nesandariǐ PBK Dujos iš
Išlakos pateks Ƴ karštąją kamerą ir bus susiurbtos Ƴ
rinkliǐ
nehermetiškǐ
esamą ventiliacijos sistemą. Po filtravimo
apdorojimas
(pažeistǐ) ŠIEL‘ǐ mažesnio aktyvumo išlakos gali bǌti išmestos per
esamoje
reaktoriǐ blokǐ pagrindinius ventiliacijos
karštojoje
kaminus.
kameroje
PBK penalǐ, kuro Dujos iš
Pirminơ terpơ, Ƴ kurią pateks išlakos, yra kuro
pluoštǐ ir krepšiǐ nehermetiškǐ
išlaikymo baseinǐ vanduo. Nuo atvirǐ išlaikymo
su nesandariu
(pažeistǐ) ŠIEL‘ǐ baseinǐ vandens paviršiaus radioaktyviosios dujos
PBK tvarkymas
pateks Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką, iš jos – Ƴ
esamas išlaikymo baseinǐ ir išlaikymo baseinǐ
salơs ventiliacijos sistemas. Po filtravimo
mažesnio aktyvumo išlakos gali bǌti išmestos per
reaktoriǐ blokǐ pagrindinius ventiliacijos
kaminus.
Mechaniškai
Dujos iš
Pirminơ terpơ, Ƴ kurią pateks išlakos, yra kuro
pažeistǐ ir
nehermetiškǐ
išlaikymo baseinǐ vanduo. Nuo atvirǐ išlaikymo
eksperimentiniǐ (pažeistǐ) ŠIEL‘ǐ; baseinǐ vandens paviršiaus radioaktyviosios dujos
kuro rinkliǐ
kuro dalelơs iš
pateks Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką, iš jos – Ƴ
apdorojimas ir
mechaniškai
esamas išlaikymo baseinǐ ir išlaikymo baseinǐ
kuro fragmentǐ pažeistǐ ŠIEL‘ǐ; salơs ventiliacijos sistemas. Po filtravimo
surinkimas
dujos ir kuro
mažesnio aktyvumo išlakos gali bǌti išmestos per
dalelơs pjaustant reaktoriǐ blokǐ pagrindinius ventiliacijos
eksperimentinius kaminus.
ŠIEL‘us
Konteinerio
Dujos iš
Išlakos pateks tiesiai Ƴ esamą ventiliacijos sistemą.
Po filtravimo mažesnio aktyvumo išlakos gali bǌti
vidaus
nehermetiškǐ
džiovinimas ir
(pažeistǐ) ŠIEL‘ǐ; išmestos per reaktoriǐ blokǐ pagrindinius
dujǐ išsiurbimas dujos iš savaime ventiliacijos kaminus.
išsisandarinusiǐ
ŠIEL‘ǐ
Operacija

5.1.1.1.

Paveikiami objektai
Išlakos, patekusios Ƴ
atmosferą, gali sąlygoti
gyventojǐ apšvitą.

Išlakos, patekusios Ƴ
išlaikymo baseinǐ
aplinką, gali sąlygoti
išlaikymo baseinǐ salơs
darbuotojǐ apšvitą.
Išlakos, patekusios Ƴ
atmosferą, gali sąlygoti
gyventojǐ apšvitą.
Išlakos, patekusios Ƴ
išlaikymo baseinǐ
aplinką, gali sąlygoti
išlaikymo baseinǐ salơs
darbuotojǐ apšvitą.
Išlakos, patekusios Ƴ
atmosferą, gali sąlygoti
gyventojǐ apšvitą.

Išlakos, patekusios Ƴ
atmosferą, gali sąlygoti
gyventojǐ apšvitą

Galimǐ išlakǐ šaltiniǐ Ƴvertinimas

Šiame skyrelyje pateikiamas planuojamos ǌkinơs veiklos normalios eksploatacijos
sąlygomis galimai susidaranþiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ šaltiniǐ Ƴvertinimas. Šio skyrelio rezultatai
naudojami tolimesniame 5.1.1.2 skyrelyje vertinant išlakǐ sklaidos trasas ir jǐ patekimą Ƴ
aplinkas, kur jos gali sąlygoti darbuotojǐ ir gyventojǐ apšvitą.
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Galimǐ metiniǐ išlakǐ, susidaranþiǐ apdorojant ir tvarkant nesandarias PBK rinkles,
Ƴvertinimas

Iš nesandariǐ PBK rinkliǐ Ƴvairios išlakǐ aktyvumo dalys gali išsiskirti Ƴvairiǐ PBK
rinkliǐ apdorojimo (karštojoje kameroje) ir kuro pluoštǐ tvarkymo (Ƴkraunant i krepšƳ, perkeliant
krepšƳ su kuro pluoštais, Ƴkraunant Ƴ konteinerƳ, vakuumuojant bei džiovinant konteinerio vidinĊ
ertmĊ ir t. t.) operacijǐ metu. Šiame Ƴvertinime nedaromos jokios konkreþios prielaidos apie
galimas išlakǐ aktyvumo dalis, išsiskirianþias konkreþiǐ PBK apdorojimo ir tvarkymo operacijǐ
metu. Kaip matyti iš 5.1.1-1 lentelơje pateiktǐ išlakǐ sklaidos trasǐ, konservatyviuose darbuotojǐ
ir gyventojǐ apšvitos Ƴvertinimuose priimama, kad galimos didžiausios metinơs išlakos išsiskirs
bǌtent ten, kur tikơtina didžiausia dozơ.
Apie 3 % esamo ir planuojamo panaudoto branduolinio kuro yra identifikuota kaip
pažeistas kuras. Šiose PBK rinklơse yra nehermetiškǐ ŠIEL’ǐ, jos bus apdorotos esamoje
karštojoje kameroje. Po to kuro pluoštai bus Ƴkrauti Ƴ konteinerƳ. Apytikriai vertinant iš viso bus
36000×0,03 = 1080 nehermetiškǐ kuro pluoštǐ. Ʋ konteinerƳ talpinamo nehermetiško kuro kiekis
bus ribojamas. Viename konteineryje galima patalpinti iki 30 kuro pluoštǐ su nehermetiškais
ŠIEL’ais. Taigi, apie 1080 / 30 = 36 konteineriuose bus kuro pluoštǐ su nehermetiškais ŠIEL’ais.
Vertinant metiniǐ išlakǐ aktyvumą konservatyviai priimama, kad visi kuro pluoštai su
nehermetiškais ŠIEL’ais bus sutvarkyti per vienerius metus.
Esamose IAE nehermetiško PBK tyrimǐ atskaitose [2–4] konstatuojama, kad daugumoje
atvejǐ vienoje rinklơje tikơtinas vienas nehermetiškas ŠIEL‘as (t. y. vienas nehermetiškas
ŠIEL‘as dviejuose pluoštuose). Tikimybơ, kad vienoje PBK rinklơje bus du nehermetiški
ŠIEL‘ai, yra mažesnơ dviem eilơm (kadangi pagrindinơ RBMK reaktoriǐ ŠIEL‘ǐ nesandarumo
priežastis yra korozijos produktǐ kietosios dalelơs reaktoriaus aušinimo sistemoje [5], vienalaikis
dviejǐ ŠIEL‘ǐ nesandarumas toje paþioje PBK rinklơje gali bǌti traktuojamas kaip nepriklausomi
Ƴvykiai). Taþiau neatsižvelgiant Ƴ tai, kas pasakyta aukšþiau, šiame Ƴvertinime konservatyviai
priimama, kad kiekvienoje nesandarioje PBK rinklơje yra 2 nehermetiški ŠIEL‘ai (t. y.
kiekviename kuro pluošte yra vienas nehermetiškas ŠIEL‘as).
Radioaktyviǐjǐ išlakǐ iš panaudoto RBMK kuro analizơ [6] rodo, kad didžioji ŠIEL‘o
viduje susikaupusiǐ dalijimosi produktǐ dalis yra kietojoje fazơje. Tiktai Kr-85 ir H-3 yra
dujinơje fazơje. Po ŠIEL‘o apvalkalu laisvoje bǌsenoje taip pat yra halogenǐ ir šarminiǐ metalǐ,
kuriǐ išsiskyrimas iš po apvalkalo gali bǌti Ƴrodymu, kad ŠIEL‘as tapo nehermetiškas. Tarp šiǐ
radionuklidǐ ilgiausią pusơjimo trukmĊ turi Cs-137 (apie 30 metǐ). Nors galima tikơtis, kad ne
daugiau negu 0,01 % visǐ dalijimosi produktǐ gali išsiskirti iš ŠIEL‘o saugojimo temperatǌroje,
taþiau pasikeitĊs Cs-137 aktyvumas gali liudyti, kad PBK yra nehermetiškas. Kiti apšvitintame
kure esantys ilgaamžiai radionuklidai (Ba-137, Sr-90) yra kietojoje fazơje ir praktiškai jie
neišsiskiria per ŠIEL‘o apvalkalo nesandarumus.
Esanþiuose IAE RBMK-1500 PBK saugojimo ir tvarkymo avarijǐ Ƴvertinimuose [7–9]
priimama, kad Cs radionuklidǐ išsiskyrusiǐ aktyvumǐ dalis yra 0,01 %, nors kartu pažymima,
kad ŠIEL‘o viduje esanþioje ertmơje gali bǌti susikaupĊ apie 0,5 % Cs aktyvumo [8].
Informacija apie Cs išsiskyrusiǐ aktyvumǐ dalƳ buvo gauta IAE matuojant Ƴ vandenƳ iš
nesandaraus kuro saugojimo penalǐ išsiskyrusius Cs aktyvumus [2]. Iš nehermetiško PBK Ƴ
vandenƳ išsiskyrusio Cs trumpaamžio (6–18 parǐ) aktyvumo dalies vertơs yra pasiskirsþiusios per
tris eiles su geometriniu 0,001 % vidurkiu. Išsiskyrusio ilgaamžio (keleriǐ metǐ) aktyvumo
dalies vertơs yra maždaug 10 kartǐ didesnơs už trumpaamžio, t. y. apie 0,01 %.
Išsiskyrusiǐ inertiniǐ dujǐ ir halogenǐ (I) aktyvumǐ dalies vertơs yra didesnơs.
Esanþiuose IAE RBMK-1500 PBK saugojimo ir tvarkymo avarijǐ Ƴvertinimuose priimama 1 %
išsiskyrusio Kr-85 aktyvumo dalis ir mažiau negu 1 % išsiskyrusio jodo aktyvumo dalis.
Ataskaitoje [2] pažymima, kad RBMK-1500 kuro švitinimo metu generuojama apie 5,7 % dujǐ
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aktyvumo, o tai yra didesnơ vertơ negu RBMK-1000 PBK dujǐ aktyvumo vertơ. RBMK-1000
apšvitinto urano-erbio oksidǐ kuro tyrimai parodơ, kad ŠIEL’o viduje esanþioje ertmơje
susikaupusiǐ Kr ir Xe dujǐ aktyvumas gali siekti 7 % [10]. Šie rezultatai derinasi su IAE atliktǐ
inertiniǐ dujǐ išsiskyrimo matavimǐ rezultatais, gautais COSTOR RBKM-1500 konteineriǐ
,,karštǐjǐ bandymǐ“ (vakuuminio džiovinimo) metu [4].
Lietuvos teisơs aktuose nơra reikalavimǐ, kaip reikia Ƴvertinti aktyvumǐ dalƳ, kuri gali
išsiskirti iš ŠIEL‘o su nehermetišku apvalkalu. Kaip reikalaujama techninơje specifikacijoje [1],
tokiu atveju turi bǌti naudojami atitinkami tarptautiniai standartai.
RBMK kuras iš esmơs nedaug skiriasi nuo lengvojo vandens reaktoriǐ kuro, kuriam yra
sudaryta patikima duomenǐ bazơ, naudojant eksperimentinius duomenis, gautus tiek Rusijos
Federacijoje, tiek ir kitose šalyse (JAV, Japonijoje) [11]. Todơl dalijimosi produktǐ dalies
ŠIEL‘o viduje esanþioje ertmơje vertơs yra parinktos vadovaujantis [12] pateiktomis
rekomendacijomis, kurios konservatyviai Ƴvertina esanþiǐ RBMK kuro tyrimǐ rezultatus. Išimtis
yra padaryta tik Cs dalijimosi produktǐ išsiskyrimo daliai, kur priimama mažesnơ vertơ (tokia,
kokia naudojama esanþiuose IAE RBMK-1500 PBK saugojimo ir tvarkymo avarijǐ
Ƴvertinimuose), kadangi bǌtina atsižvelgti Ƴ tą faktą, kad prieš pradedant vykdyti bet kokias
tolesnes PBK apdorojimo ir tvarkymo operacijas kuras bus išlaikytas saugojimo baseinuose.
Kaip buvo pažymơta aukšþiau, dalijimosi produktǐ dalies ŠIEL‘o viduje esanþioje ertmơje vertơs
yra parinktos atsižvelgiant Ƴ IAE atliktǐ Cs aktyvumo, išsiskyrusio Ƴ vandenƳ iš nesandaraus kuro
saugojimo penalǐ, matavimo rezultatus. Dalijimosi produktǐ dalis ŠIEL‘o viduje esanþioje
ertmơje yra pateiktos 5.1.1-2 lentelơje.
5.1.1-2 lentelơ. Dalijimosi produktǐ dalis ŠIEL‘e esanþioje ertmơje
Radionuklidas
H-3
Kr-85
I-129
Cs-134
Cs-137

Dalis, %
10
10
5
0,01
0,01

Metiniǐ išlakǐ iš nehermetiško PBK aktyvumas apskaiþiuojamas taip:
AFA u GF
ALFG
u N LFR u N LFB ,
N RA
þia:
AFA – atitinkamo radionuklido aktyvumas 2,8 % Ƴsodrinimo kuro rinklơje, žiǌr. 2.1.3-1
lentelĊ (konservatyviai priimama, kad visas PBK yra 2,8 % U-235 pradinio Ƴsodrinimo, žiǌr.
2.1.3.skyrelƳ);
GF – ŠIEL‘e esanþioje ertmơje susikaupusio radionuklido aktyvumo dalis (žiǌr. 5.1.1-2
lentelĊ);
N RA = 36, ŠIEL‘ǐ skaiþius kuro rinklơje;
N LFR = 1, nehermetiškǐ ŠIEL‘ǐ skaiþius kuro pluošte;
N LFB = 1080, bendras kuro pluoštǐ su nehermetiškais ŠIEL’ais skaiþius.
Išlakǐ aktyvumo skaiþiavimo rezultatai apibendrinti 5.1.1-3 lentelơje.
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5.1.1-3 lentelơ. Potencialiǐ metiniǐ išlakǐ tvarkant nehermetišką kurą reaktoriǐ blokuose
aktyvumas
Radionuklidas

Metiniǐ išlakǐ aktyvumas, Bq

H-3
Kr-85
I-129
Cs-134
Cs-137

3,75E+12
8,79E+13
2,18E+08
2,39E+11
1,03E+12

Bendras

9,29E+013

Galimǐ metiniǐ išlakǐ, susidaranþiǐ apdorojant mechaniškai pažeistas ir
eksperimentines kuro rinkles ir surenkant kuro fragmentus, Ƴvertinimas

Tik nedidelơ pažeisto kuro (t. y. tik mechaniškai pažeisto) ir eksperimentiniǐ kuro rinkliǐ
dalis turi bǌti apdorojama naudojant pažeisto kuro tvarkymo sistemą. Kaip pažymơta [1],
naudojant pažeisto kuro tvarkymo sistemą apdorojamas rinkliǐ kiekis apsiriboja 59 mechaniškai
pažeistomis ir 24 eksperimentinơmis kuro rinklơmis.
Pažeisto kuro tvarkymo sistema pradơs veikti, kai iš išlaikymo baseinǐ bus iškrautos
visos nepažeistos (Ƴskaitant su nehermetiškais ŠIEL’ais) kuro rinkles. Vykdant planuojamą ǌkinĊ
veiklą bus Ƴrengta tik viena pažeisto kuro tvarkymo sistema. Kai pažeistas ir eksperimentinis
kuras bus apdoroti 1-me energobloke, sistema bus perkelta ir sumontuota 2-ojo energobloko
baseine. Kuro apdorojimas nebus vykdomas taip paþiais metais, žiǌr. 1.5-1 pav. Todơl didžiausio
potencialiǐ metiniǐ išlakǐ kiekio Ƴvertinimas remiasi didžiausiu viename energobloke saugomo
pažeisto kuro kiekiu. Vertinant metiniǐ išlakǐ aktyvumą konservatyviai priimama, kad visi kuro
pluoštai su mechaniškai pažeistu ir eksperimentiniu kuru bus sutvarkyti per vienerius metus.
Kuro rinklơs pažeidimas gali bǌti nežymus, pavyzdžiui, nežymus pažeidimas
neprarandant kuro apvalkalo vientisumo, arba tai gali bǌti žymesnis pažeidimas ir sąlygoti
deformuotą kuro rinklĊ, kuro pluoštą ir ŠIEL’us su potencialiu kuro tableþiǐ išsiskyrimu iš
apvalkalo. Tik nedidelei daliai mechaniškai pažeistǐ kuro rinkliǐ bus reikalingos planuojamos
suveržimo ir apjuosimo apvadu operacijos, kuriǐ metu iš ŠIEL‘ǐ gali išsiskirti radioaktyviosios
išlakos. Kaip nustatyta [1], iš viso 1-ojo elektrinơs bloko baseinuose bus saugomos 18 tokiǐ
stipriai pažeistǐ kuro rinkliǐ ir 10 tokiǐ rinkliǐ 2-ojo bloko baseinuose.
Pradinis ŠIEL’o pažeidimas sąlygoja elemento deformacijas ir dơl to gali bǌti suardyta
jame esanti kuro tabletơ. Bet koks tolesnis netikslus sutvirtinimas veržikliu iki apjuosiant
sutvirtinimo apvadu gali sąlygoti apvalkalo Ƴtrǌkimą ir kuro tableþiǐ fragmentǐ bei dujiniǐ
dalijimosi produktǐ išsiskyrimą iš ŠIEL’o. Tokiame pažeistame kure paprastai yra 2–3 tokiu
bǌdu pažeisti ŠIEL’ai, nors išskirtinais atvejais galima tikơtis ir didesnio pažeistǐ ŠIEL‘ǐ kiekio
[1]. Atliekant šƳ Ƴvertinimą konservatyviai priimama, kad kuro rinklơje vidutiniškai yra 5 ƳtrǌkĊ
ŠIEL’ai. Žymiai didesnis pažeistǐ ŠIEL‘ǐ skaiþius yra laikomas išskirtiniu atveju ir todơl toks
atvejis nagrinơjamas 9 skirsnyje ,, Ekstremalios situacijos“ (žiǌr. 9.3 skyriǐ ,, Atsitiktinio kuro
pluošte esanþiǐ šilumą išskirianþiǐ elementǐ sulaužymo sąlygojamos dozơs Ƴvertinimas“).
Metinis išlakǐ aktyvumas apskaiþiuojamas taip:
AFA u GF
ADFG
u N DFR u N DFA ,
N RA
þia:
N DFR = 5, pažeistǐ ŠIEL’ǐ skaiþius vienoje kuro rinklơje;
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N DFA = 18, didžiausias viename reaktoriaus bloke saugomas pažeistǐ kuro rinkliǐ kiekis.
Kiti pažymơjimai pateikti aukšþiau.
Esant ŠIEL‘o lǌžiui, gali išsiskirti tam tikras kiekis smulkiǐ daleliǐ. ŠIEL’o pažeidimas
bus lokalinis ir tokiu bǌdu gali bǌti pažeistos ir išsiskirti skeveldros iš daugiausia 5 kuro tableþiǐ.
Kuro tableþiǐ masơ yra 15 g, todơl Ƴ išlaikymo baseinǐ vandenƳ gali patekti daugiausia 75 g kuro
tableþiǐ skeveldrǐ. SusidarĊ kuro fragmentai yra daugiau skeveldrǐ nei smulkiǐ daleliǐ pavidalo.
Taþiau konservatyviai priimama, kad apie pusơ (36 g ,,perpjauto kuro pluošto” atveju)
susidariusiǐ kuro fragmentǐ bus smulkiǐ kuro daleliǐ pavidalo, iš kuriǐ gali susidaryti
radioaktyviosios išlakos. Kasmet dơl kuro matricos pažeidimo išsiskirianþiǐ radionuklidǐ
aktyvumas apskaiþiuojamas taip:
AFA u 1  GF
ADFP
u M FP u N DFA ,
M FA
þia:
M FA = 126 kg, urano dioksido masơ vienoje kuro rinklơje, 2.1.1-1 lentelơ;
M FP = 0,036 kg, susidariusiǐ smulkiǐ daleliǐ masơ.
Kiti pažymơjimai yra apibrơžti aukšþiau.
Kai kurios IAE esanþios eksperimentinơs PBK rinklơs turi 4 atskirus apie 7 m ilgio
ŠIEL‘us, todơl jos negali bǌti apdorotos naudojant IAE turimą Ƴrangą ir Ƴrenginius. Šiuose
ŠIEL‘se yra 4,4 % U-235 pradinio Ƴsodrinimo PBK. Šios eksperimentinơs PBK rinklơs bus
apdorojamos naudojant pažeisto PBK tvarkymo sistemą. Eksperimentiniai ŠIEL‘ai bus
parpjaunami, kas leis kuro rinklĊ padalinti Ƴ du pluoštus. Pirmajame reaktoriǐ bloke saugoma 18
eksperimentiniǐ PBK rinkliǐ, o antrajame – 6 [1].
Metiniǐ dalijimosi produktǐ išlakǐ iš eksperimentiniǐ ŠIEL‘ǐ ertmiǐ aktyvumas
apskaiþiuojamas taip:
AEFG AEFA u GF u N EFA ,
þia:
AEFA – 4 eksperimentiniǐ ŠIEL’ǐ su 4,4 % U-235 pradinio Ƴsodrinimo PBK aktyvumas,
(žiǌr. 2.1.3-1 lentelĊ);
N EFA = 18, didžiausias viename reaktoriaus bloke saugomas eksperimentiniǐ kuro rinkliǐ
kiekis.
Kiti pažymơjimai yra apibrơžti aukšþiau.
Kasmet dơl eksperimentinio kuro matricos pažeidimo išsiskirianþiǐ radionuklidǐ
aktyvumas apskaiþiuojamas taip:
AEFA u 1  GF
AEFP
u M EFP u N EFA ,
M EFA
þia:
M EFA = 23,6 kg, urano dioksido masơ keturiuose eksperimentiniuose ŠIEL’uose (žiǌr.
2.1.2 skyrelƳ);
M FP = 0,012 kg, susidariusiǐ smulkiǐjǐ daleliǐ masơ.
Kiti pažymơjimai yra apibrơžti aukšþiau.
Ši planuojama ǌkinơ veikla pateiks naujus Ƴrenginius kuro fragmentams surinkti. Bus
surinktos išlaikymo baseinǐ dugne esanþios arba kuro tvarkymo operacijǐ metu atsitiktinai
pamestos kuro tabletơs ir PBK fragmentai. Ʋranga bus suprojektuota taip, kad kuro fragmentǐ
surinkimo ir sudơjimo Ƴ penalus metu tableþiǐ vientisumas nebǌtǐ pažeidžiamas. Baseinuose
esanþio vandens temperatǌra yra žema, todơl kuro matricoje imobilizuoti dalijimosi produktai
neišsiskirs. Kuro fragmentǐ surinkimo metu nenumatoma jokiǐ papildomǐ išlakǐ.
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Išlakǐ tvarkant mechaniškai pažeistą ir eksperimentinƳ kurą aktyvumo apskaiþiavimo
rezultatai yra apibendrinti 5.1.1-4 lentelơje.
5.1.1-4 lentelơ. Galimǐ metiniǐ išlakǐ, susidaranþiǐ tvarkant mechaniškai pažeistą ir
eksperimentinƳ kurą, aktyvumas
Radionuklidas

Metiniǐ išlakǐ aktyvumas, Bq

H-3
Kr-85
Y-90
Sr-90
Rh-106
Ru-106
Sb-125
I-129
Cs-134
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Pm-147
Eu-154
Eu-155
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Am-242m
Am-243
Cm-242
Cm-243
Cm-244

7,69E+11
1,76E+13
1,76E+12
1,76E+12
3,16E+11
3,16E+11
4,87E+10
3,12E+07
5,18E+11
2,52E+12
2,32E+12
2,78E+11
2,78E+11
1,24E+12
5,67E+10
2,39E+10
4,17E+06
2,87E+10
4,41E+09
1,19E+10
1,49E+12
1,56E+10
7,60E+07
3,21E+08
3,85E+08
1,68E+08
2,51E+10

Bendras

3,13E+13

Galimǐ metiniǐ išlakǐ, susidaranþiǐ tvarkant hermetišką kurą, Ƴvertinimas
Planuojamos ǌkinơs veiklos normalios eksploatacijos metu hermetiško kuro pažeidimǐ
nenumatoma. Yra potenciali galimybơ, kad kai kurie hermetiški ŠIEL‘ai konteineriǐ vidaus
džiovinimo ir dujǐ išsiurbimo metu gali savaime išsisandarinti. Savaiminio ŠIEL‘o
išsisandarinimo džiovinant ir išsiurbiant dujas iš konteinerio vidaus atveju gali išsiskirti ŠIEL‘o
viduje susikaupusios dujos, kuriǐ skilimas vyko mažiausiai 5 metus. Savaiminio ŠIEL‘o
išsisandarinimo džiovinimo ir dujǐ išsiurbimo metu tikimybơ yra vertinama vadovaujantis
dabartine PBK Ƴkrovimo Ƴ konteinerius patirtimi, ir ji yra mažesnơ negu 10-2 vienam konteineriui.
Iki 2005 metǐ galo Ƴ apie 330 GNS saugojimo konteineriǐ buvo Ƴkrautas DWR, BWR, VVER ir
RBMK-1500 PBK. Ʋ maždaug 25 % konteineriǐ buvo Ƴkrautas RBMK-1500 kuras. Iš viso buvo
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nustatyti tik dviejǐ ŠIEL‘ǐ savaiminio išsisandarinimo atvejai (nơ vieno atvejo su RBMK-1500
kuru). Todơl konservatyviai priimama, kad daugiausia 2 ŠIEL‘ai gali savaime išsisandarinti
atliekant konteinerio vakuuminio džiovinimo operacijas reaktoriǐ blokuose. Bendras metiniǐ
išlakǐ aktyvumas apskaiþiuojamas taip:
AFA u GF
ASLG
u N SLR ,
N RA
þia:
N SLR = 2, bendras savaime išsisandarinusiǐ ŠIEL‘ǐ skaiþius.
Kiti pažymơjimai apibrơžti aukšþiau. Išlakǐ aktyvumo Ƴvertinimo rezultatai apibendrinti
5.1.1-5 lentelơje.
5.1.1-5 lentelơ. Potencialiǐ metiniǐ išlakǐ iš savaime išsisandarinusiǐ ŠIEL’ǐ konteinerio
džiovinimo ir dujǐ išsiurbimo metu aktyvumas
Radionuklidas

5.1.1.2.

Metiniǐ išlakǐ aktyvumas, Bq

H-3
Kr-85
I-129
Cs-134
Cs-137

6,94E+09
1,63E+11
4,03E+05
4,42E+08
1,91E+09

Bendras

1,72E+11

Išlakǐ Ƴ aplinką Ƴvertinimas

Remiantis 5.1.1.1 skyrelyje patriktu galimai susidaranþiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ šaltiniǐ
Ƴvertinimu, šiame skyrelyje yra sugrupuojami galimǐ išlakǐ šaltiniai pagal galimas išlakǐ
sklaidos trasas, aptariami išlakǐ sklaidos ypatumai ir pateikiamas išlakǐ Ƴ aplinkas, kur jos gali
sąlygoti darbuotojǐ ir gyventojǐ apšvitą, Ƴvertinimas.

Išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salĊ Ƴvertinimas
Išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salĊ galima laukti tokiais atvejais (žiǌr. 5.1.1-1 lentelĊ):
x išlaikymo baseinǐ salơje tvarkant PBK penalus, kuro pluoštus ir krepšius su nesandariu
PBK tvarkymas;
x apdorojant mechaniškai pažeistas ir eksperimentines kuro rinkles naudojant pažeisto
PBK tvarkymo Ƴrangą.
Abiem atvejais pirminơ terpơ, Ƴ kurią patenka išlakos iš PBK, yra išlaikymo baseinǐ
vanduo. Nuo atvirǐ baseinǐ vandens paviršiaus radioaktyviosios dujos ir aerozoliai gali patekti Ƴ
išlaikymo baseinǐ salơs aplinką ir sąlygoti išlaikymo baseinǐ salơje dirbanþiǐ darbuotojǐ apšvitą.
Kadangi pažeisto kuro tvarkymo sistema bus pradơta eksploatuoti tik tada, kai visos nepažeistos
(Ƴskaitant ir nehermetiškas) PBK rinklơs bus išimtos iš išlaikymo baseinǐ, nagrinơjami du tikơtini
didžiausiǐ išlakǐ išsiskyrimo scenarijai:
x didžiausias radioaktyviǐjǐ išlakǐ išsiskyrimo Ƴ išlaikymo baseinǐ aplinką padidơjimas
vieneriǐ metǐ laikotarpyje tvarkant nehermetišką kurą. Šis scenarijus atitinka ribinƳ atvejƳ, kai
priimama, kad vykdant planuojamą ǌkinĊ veiklą visas nehermetiškas kuras sutvarkomas per
vienerius metus. Faktiškai nehermetiškas kuras bus tvarkomas keleriǐ metǐ laikotarpyje ir
galimos metinơs išlakos bus mažesnơs negu Ƴvertinta šiuo atveju. Be to, vertinant išlakas Ƴ
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išlaikymo baseinǐ salơs aplinką konservatyviai priimama, kad visos nehermetiškame kure
galimai esanþios dujos išsiskiria Ƴ išlaikymo baseinǐ vandenƳ;
x didžiausias radioaktyviǐjǐ išlakǐ išsiskyrimo padidơjimas vieneriǐ metǐ laikotarpyje
eksploatuojant pažeisto kuro tvarkymo sistemą. Šis scenarijus atitinka ribinƳ atvejƳ, kai priimama,
kad visas nepažeistas kuras (Ƴskaitant nehermetišką kurą) yra išimtas iš išlaikymo baseinǐ, o
reaktoriaus bloke laikomas mechaniškai pažeistas ir eksperimentinis kuras yra apdorojamas ir
sutvarkomas per vienerius planuojamos ǌkinơs veiklos metus.
Vertinant galimǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką aktyvumą buvo atsižvelgta Ƴ
išlakǐ išsiskyrimo nuo baseinǐ paviršiǐ specifiką. Vertinant išlakǐ nuo baseinǐ paviršiaus
aktyvumą buvo priimtos tokios prielaidos:
x inertiniǐ Kr-85 dujǐ ir H-3 dujinơje bǌsenoje sulaikymas baseinǐ vandenyje yra nežymus
(t .y. deaktyvacijos faktorius lygus 1). Bendras efektinis deaktyvacijos faktorius dujinio I-129
atveju yra 200 (t. y. 99,5 % viso Ƴ vandenƳ patekusio jodo sulaikoma vandenyje). Šie
deaktyvacijos faktoriai pagrƳsti rekomendacijomis [12];
x ištirpusiǐ ir smulkiǐ daleliǐ pavidalo radionuklidǐ išsiskyrimas nuo baseino vandens
paviršiaus Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs darbinĊ aplinką dơl išlaikymo baseinǐ salơs ventiliacijos oro
srauto virš baseinǐ Ƴvertinamas paros išsiskyrimo frakcija, lygia 5,0×10-7 aktinidǐ atveju ir
2,0×10-7 dalijimosi produktǐ atveju. Tokios paros išsiskyrimo frakcijos vertơs yra pagrƳstos
duomenimis, vartojamais Jungtinơs Karalystơs branduolinơs energetikos pramonơje, ir yra
taikomos išlakǐ išsiskyrimo iš uždarǐ PBK saugojimo baseinǐ vertinimuose.
Jungtinơs Karalystơs išlakǐ išsiskyrimo frakcijǐ vertơs yra grindžiamos ilgalaikiǐ (iki 5
metǐ) matavimǐ, atliktǐ virš uždarǐ ir atvirǐ baseinǐ, kuriuose laikomos PBK rinklơs (tame tarpe
ir oksido tipo kuras), vandens paviršiaus. Sąlygos, kuriomis buvo atliekami matavimai (kuro
tipas, baseinǐ vandens aktyvumas ir vietiniǐ išlakǐ aktyvumas ilgalaikiǐ matavimǐ metu), buvo
labai panašios Ƴ sąlygas, esanþias IAE išlaikymo baseinǐ salơje. Be to, parinktos išlakǐ
išsiskyrimo frakcijǐ vertơs Ƴvertina išsiurbiamo oro srauto virš baseinǐ paviršiaus sąlygas, kas
svarbu IAE atveju. Kad dar padidinti vertinimo konservatyvumą, papildomai priimamos tokios
konservatyvios prielaidos:
x pjovimo drožliǐ surinkimo mazgas nesugauna jokiǐ smulkiǐ kuro daleliǐ, patekusiǐ Ƴ
išlaikymo baseinǐ vandenƳ;
x visos kuro dalelơs, galǐ gale iš baseinǐ vandens patekusios Ƴ ventiliacijos sistemą arba
darbinĊ aplinką, yra tokios smulkios, kad gali bǌti Ƴkvơptos;
x atliekant apskaiþiavimus nevertinamas faktas, kad išlaikymo baseinǐ vanduo yra
pastoviai valomas IAE esanþiais Ƴrenginiais (t. y. nevertinamas aktyvumo sumažơjimas).
Todơl galima daryti išvadą, kad pasirinktas metodas ilgalaikiǐ išlakǐ išsiskyrimui iš
saugojimo baseinǐ vandens Ƴvertinimui atitinka IAE išlaikymo baseinǐ salơje esanþias sąlygas ir
yra savo prigimtimi konservatyvus.
Metiniǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką aktyvumǐ apskaiþiavimai yra
apibendrinti 5.1.1-6 lentelơje.
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5.1.1-6 lentelơ. Metiniǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką aktyvumas
Didžiausias radioaktyviǐjǐ išlakǐ
padidơjimas vieneriǐ metǐ laikotarpyje
tvarkant visą nehermetišką kurą,
Bq/metai

Didžiausias radioaktyviǐjǐ išlakǐ
padidơjimas vieneriǐ metǐ laikotarpyje
eksploatuojant pažeisto ir
eksperimentinio kuro tvarkymo sistemą,
Bq/metai

H-3
Kr-85
Y-90
Sr-90
Rh-106
Ru-106
Sb-125
I-129
Cs-134
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Pm-147
Eu-154
Eu-155
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Am-242m
Am-243
Cm-242
Cm-243
Cm-244

3,75E+12
8,79E+13
0
0
0
0
0
1,10E+06
1,74E+07
7,54E+07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,69E+11
1,76E+13
1,28E+08
1,28E+08
2,31E+07
2,31E+07
3,56E+06
1,58E+05
3,79E+07
1,84E+08
1,70E+08
2,03E+07
2,03E+07
9,02E+07
4,14E+06
1,75E+06
7,61E+02
5,25E+06
8,06E+05
2,18E+06
2,72E+08
2,85E+06
1,39E+04
5,86E+04
7,03E+04
3,07E+04
4,59E+06

Bendras

9,17E+13

1,83E+13

Radionuklidas

Išlakǐ Ƴ atmosferą pro pagrindinius reaktoriǐ blokǐ ventiliacijos kaminus Ƴvertinimas
Išlakos Ƴ atmosferą pro pagrindinius reaktoriǐ blokǐ ventiliacijos kaminus tikơtinos visǐ
planuojamos ǌkinơs veiklos operacijǐ reaktoriǐ blokuose metu (žiǌr. 5.1.1-1 lentelĊ).
Atsižvelgiant Ƴ konkreþias PBK tvarkymo ir apdorojimo operacijas išskiriami trys tikơtinǐ
didžiausiǐ išlakǐ išsiskyrimo scenarijai:
x didžiausias radioaktyviǐjǐ išlakǐ padidơjimas vieneriǐ metǐ laikotarpyje atliekant
hermetiško kuro vakuuminƳ džiovinimą. Šio scenarijaus potencialiǐ išlakǐ Ƴ atmosferą aktyvumas
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Ƴvertinamas konservatyviausiai priimant, kad visi statistiškai galimi ŠIEL‘ǐ savaiminiai
išsisandarinimai Ƴvyksta planuojamos ǌkinơs veiklos vieneriǐ metǐ laikotarpiu;
x didžiausias radioaktyviǐjǐ išlakǐ padidơjimas vieneriǐ metǐ laikotarpyje tvarkant visą
nehermetišką kurą. Šis scenarijus atitinka ribinƳ atvejƳ, kai vykdant planuojamą ǌkinĊ veiklą
vieneriǐ metu laikotarpiu tvarkomas nehermetiškas kuras. Faktiškai nehermetiškas kuras bus
tvarkomas keleriǐ metǐ laikotarpyje ir galimos metinơs išlakos bus mažesnơs negu Ƴvertinta šiuo
atveju. Vertinant išlakas Ƴ atmosferą konservatyviai priimama, kad visos nehermetiškame kure
galimai esanþios dujos išsiskiria konteinerio vakuuminio džiovinimo operacijos metu, kada
galimas tiesiausias išlakǐ kelias per reaktoriǐ bloko ventiliacijos sistemą Ƴ atmosferą. Scenarijai,
kuriuose bǌtǐ numatyta, kad visos arba dalis išlakǐ išsiskirs Ƴ atmosferą apdorojant kurą
karštojoje kameroje arba tvarkant kurą išlaikymo baseinuose, yra mažiau konservatyvǌs, kadangi
juose turơtǐ bǌti vertinami papildomi barjerai išlakǐ sklaidos trasose, tokie kaip karštosios
kameros išmetimǐ filtravimo sistema arba vandens sluoksnis išlaikymo baseinuose;
x didžiausias radioaktyviǐjǐ išlakǐ padidơjimas vieneriǐ metǐ laikotarpyje eksploatuojant
pažeisto kuro tvarkymo sistemą. Šis scenarijus atitinka ribinƳ atvejƳ, kai priimama, kad visas
nepažeistas kuras (Ƴskaitant nehermetišką kurą) yra išimtas iš išlaikymo baseinǐ, o reaktoriaus
bloke laikomas mechaniškai pažeistas ir eksperimentinis kuras yra apdorojamas ir sutvarkomas
per vienerius planuojamos ǌkinơs veiklos metus. Faktiškai pažeistas kuras bus tvarkomas keleriǐ
metǐ laikotarpyje ir galimos metinơs išlakos bus mažesnơs negu Ƴvertinta šiuo atveju.
Vertinant potencialiǐ išlakǐ Ƴ atmosferą pro reaktoriǐ blokǐ pagrindinius ventiliacinius
kaminus aktyvumą buvo atsižvelgta Ƴ išlakǐ nuo baseinǐ paviršiǐ aktyvumą ir esamos IAE
ventiliacijos sistemos specifiką.
Vertinant išlakǐ Ƴ atmosferą pro reaktoriǐ blokǐ pagrindinƳ ventiliacinƳ kaminą buvo
priimtos tokios prielaidos:
x smulkiǐ daleliǐ patekimas Ƴ atmosferą pro IAE ventiliacijos sistemą (ir vơliau pro
pagrindinƳ ventiliacinƳ kaminą) priklauso nuo esamǐ eksploataciniǐ filtrǐ deaktyvacijos
faktoriaus. Priimtas deaktyvacijos faktorius lygus 1000, kuris atitinka standartinƳ esamǐ
eksploataciniǐ filtrǐ separacijos efektyvumą (99,9 %) [13];
x dujǐ (H-3, Kr-85 ir I-129) atveju priimta, kad jo išlakǐ dơl filtravimo nesumažơja.
Vertinant išlakǐ nuo baseinǐ paviršiaus aktyvumą (tuo atveju, kai išlakos yra
susiurbiamos Ƴ išlaikymo baseinǐ ventiliacijos sistemą ir nukreipiamos Ƴ atmosferą per pagrindin Ƴ
ventiliacijos kaminą) buvo priimtos tokios prielaidos:
x inertiniǐ Kr-85 dujǐ ir H-3 dujinơje bǌsenoje sulaikymas baseinǐ vandenyje yra nežymus
(t.y. deaktyvacijos faktorius lygus 1). Bendras efektinis deaktyvacijos faktorius dujinio I-129
atveju yra 200 (t.y. 99,5 % viso vandenƳ patekusio jodo sulaikoma vandenyje). Cs yra ištirpĊs
išlaikymo baseinǐ vandenyje. Šie deaktyvacijos faktoriai pagrƳsti rekomendacijomis [12].
x radionuklidǐ išsiskyrimas smulkiǐ daleliǐ pavidalu nuo baseinǐ vandens paviršiaus
Ƴvertintas paros išsiskyrimo frakcija, lygia 5,0×10-6 aktinidǐ atveju ir 2.0×10-6 dalijimosi
produktǐ atveju. Tokios paros išsiskyrimo frakcijos vertơs yra pagrƳstos duomenimis,
vartojamais Jungtinơs Karalystơs branduolinơs energetikos pramonơje, ir yra taikomos išlakǐ
išsiskyrimo iš atvirǐ PBK saugojimo baseinǐ vertinimuose (žiǌr. paaiškinimus aukšþiau).
Galimǐ metiniǐ išlakǐ Ƴ atmosferą aktyvumo Ƴvertinimas yra apibendrintas 5.1.1-7
lentelơje.
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5.1.1-7 lentelơ. Metiniǐ išlakǐ Ƴ atmosferą pro IAE pagrindinius ventiliacinius kaminus
aktyvumas
Didžiausias radioaktyviǐjǐ
išlakǐ padidơjimas vieneriǐ
metǐ laikotarpyje tvarkant
visą nepažeistą kurą
aktyvumas, Bq/metai

Didžiausias radioaktyviǐjǐ
išlakǐ padidơjimas vieneriǐ
metǐ laikotarpyje tvarkant
visą nehermetišką kurą,
Bq/metai

H-3
Kr-85
Y-90
Sr-90
Rh-106
Ru-106
Sb-125
I-129
Cs-134
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Pm-147
Eu-154
Eu-155
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Am-242m
Am-243
Cm-242
Cm-243
Cm-244

6,94E+09
1,63E+11
0
0
0
0
0
4,03E+05
4,42E+05
1,91E+06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,75E+12
8,79E+13
0
0
0
0
0
2,18E+08
2,39E+08
1,03E+09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Didžiausias radioaktyviǐjǐ
išlakǐ padidơjimas vieneriǐ
metǐ laikotarpyje
eksploatuojant pažeisto ir
eksperimentinio kuro
tvarkymo sistemą, Bq/metai
7,69E+11
1,76E+13
1,28E+06
1,28E+06
2,31E+05
2,31E+05
3,56E+04
1,79E+05
3,79E+05
1,84E+06
1,70E+06
2,03E+05
2,03E+05
9,02E+05
4,14E+04
1,75E+04
7,61E+00
5,25E+04
8,06E+03
2,18E+04
2,72E+06
2,85E+04
1,39E+02
5,86E+02
7,03E+02
3,07E+02
4,59E+04

Bendras

1,70E+11

9,17E+13

1,83E+13

Radionuklidas

5.1.2. Potencialios išlakos transportuojant konteinerius iš reaktoriǐ blokǐ Ƴ
LPBKS
Normalios eksploatacijos sąlygomis radioaktyviǐjǐ išlakǐ, transportuojant konteinerius iš
reaktoriǐ bloko Ƴ LPBKS, nenumatoma. Konteinerio pirminio dangþio sandarumas bus
patikrintas prieš transportavimą. Konteinerio dangþiǐ ertmơ bus apsaugota papildomu apsauginiu
dangþiu. Transportavimo trukmơ yra nedidelơ. Konteinerio sandarumas jƳ transportuojant
normalios eksploatacijos sąlygomis yra užtikrintas. Šis konteinerio saugos aspektas užtikrinamas
rengiant techninƳ projektą ir bus pagrindžiamas saugos analizơs ataskaitoje.
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5.1.3. Potencialios išlakos parengiant konteinerƳ saugojimui ir saugant
LPBKS
Normalios eksploatacijos sąlygomis radioaktyviǐjǐ išlakǐ, parengiant konteiner Ƴ
saugojimui ir saugant LPBKS, nenumatoma. Konteinerio pirminio dangþio sandarumas bus
patikrintas prieš transportavimą. Konteinerio parengimo saugojimui metu bus uždơti ir užvirinti
sandarinimo ir antrinis dangþiai, nepažeidžiant pirminio dangþio sandarumo. Po dangþiǐ
užvirinimo, suvirinta dviejǐ barjerǐ dangþiǐ sistema ir dviejǐ barjerǐ konteinerio korpuso
konstrukcija užtikrins konteinerio sandarumą ilgalaikio saugojimo metu. Atliekant PAV yra
priimama, kad konteinerio sandarumas jƳ paruošiant saugoti ir saugant normalios eksploatacijos
sąlygomis yra užtikrintas. Šis konteinerio saugos aspektas bus užtikrinamas rengiant technin Ƴ
projektą ir bus pagrindžiamas saugos analizơs ataskaitoje.

5.1.4. Potencialios išlakos eksploatuojant kuro inspektavimo karštąją
kamerą
LPBKS kuro inspektavimo karštosios kameros (KIKK) paskirtis – inspektuoti ir perkrauti
panaudotą branduolinƳ kurą tuo neƳtikơtinu atveju, jei saugojimo konteineris pažeidžiamas tiek,
kad nebegali užtikrinti saugaus saugojimo ir/arba ekranavimo. Kuro perkrovimo operacijǐ
tikimybơ yra labai maža – per 4000 konteineriǐ saugojimo metǐ (kas atitinka pusĊ numatomo
konteineriǐ saugojimo metǐ LPBKS) GNS saugojimo konteineriuose saugojamo PBK
perkrovimo tokio poreikio nebuvo, todơl konservatyviai priimama, kad LPBKS atveju
perkrovimo tikimybơ yra mažesnơ negu 10-1 per metus. Nors per visą konteinerio gyvavimo
laikotarpƳ nenumatoma, kad konteineris nebeatitiktǐ projektiniǐ kriterijǐ, KIKK numatomas
projektinis našumas – daugiausia vieno konteinerio per metus perkrovimas.
Normalios eksploatacijos sąlygomis kuro pažeidimǐ nenumatoma. Tikimybơ, kad
saugojimo laikotarpiu papildomai išsisandarins ŠIEL’ǐ, yra labai maža dơl apvalkalǐ
temperatǌros apribojimǐ ir inertinơs aplinkos konteinerio viduje. Galimais išlakǐ šaltiniais gali
bǌti konteineriai, kuriuose patalpinti ŠIEL’ai su nehermetiškais apvalkalais.
Iš Ƴ konteinerƳ patalpintǐ ŠIEL’ǐ su nehermetiškais apvalkalais energoblokuose atliekamo
džiovinimo metu išsiurbiamos dujos. Taþiau konservatyviam galimǐ išlakǐ aktyvumo
Ƴvertinimui priimama, kad nehermetiškuose ŠIEL’se likusiǐ dujǐ aktyvumas yra toks, koks buvo
Ƴvertinant išlakǐ iš reaktoriǐ blokǐ aktyvumą, žiǌr. 5.1.1.1 skyrelƳ. Atsižvelgiant Ƴ ŠIEL’ǐ su
nehermetišku apvalkalu kiekio ribojimą konteineryje, 5.1.1.1 skyrelyje Ƴvertintas išlakǐ
aktyvumas (1080 kuro pluoštǐ) perskaiþiuotas trisdešimþiai kuro pluoštǐ su nehermetiškais
ŠIEL’ais.
Skirtingǐ kuro perkrovimo etapǐ metu konteinerio viduje esanþios radioaktyviosios dujos
per LPBKS aptarnavimo zonos ventiliacijos sistemos, ventiliuojanþios konteineriǐ paruošimo
patalpą ir karštąją kamerą, kanalą dujǐ nuvedimui ir per LPBKS kaminą patenka Ƴ atmosferą.
Ventiliacijos sistema bus aprǌpinta dviguba didelio efektyvumo sausojo grubaus ir smulkaus oro
valymo filtrǐ sistema (HEPA), dơl kurios deaktyvacijos faktorius bus nemažesnis negu 1000.
Tokiu bǌdu, jei kuro perkrovimo metu išsiskirs aerozoliai ir smulkios dalelơs, jos bus sulaikytos
filtravimo sistemoje. Vertinant dujines (H-3, Kr-85 ir I-129) išlakas Ƴ sulaikymo filtruose efektą
nebuvo atsižvelgiama.
Galimos metinơs išlakos Ƴ atmosferą eksploatuojant KIKK yra apibendrintos 5.1.4-1
lentelơje.
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5.1.4-1 lentelơ. Metiniǐ išlakǐ Ƴ atmosferą pro LPBKS ventiliacinƳ kaminą aktyvumas
Radionuklidas

Metiniǐ išlakǐ perkraunant konteinerƳ su
nehermetišku kuru aktyvumas, Bq/metai

H-3
Kr-85
I-129
Cs-134
Cs-137

1,04E+11
2,44E+12
6,04E+06
6,63E+05
2,87E+06

Bendras

2,55E+012

5.1.5. Poveikio vertinimo metodai ir galimo radioaktyviǐjǐ išlakǐ poveikio
Ƴvertinimas
5.1.5.1.

Metinơ darbuotojǐ apšvita dơl išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką

Panaudoto branduolinio kuro tvarkymo ir apdorojimo metu Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs
aplinką patekusios radioaktyviosios išlakos sąlygos vidinĊ darbuotojǐ apšvitą jas Ƴkvơpus ir
išorinĊ darbuotojǐ apšvitą.
Išlaikymo baseinǐ salơ yra vơdinama. Išlaikymo baseinǐ salơje esanþio oro tǌris užima
26800 m3, o oro kaitos laikas yra 28 minutơs. Metinis oro kaitos greitis yra:
365,25 u 24 u 60
VSPH 26800 u
5,03 u 10 8 m3.
28
Vidutinis metinis išlaikymo baseinǐ salơs aplinkos tǌrinis aktyvumas apskaiþiuojamas:
Q
C SPH
;
VSPH
þia:
Q – metiniǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką aktyvumas, 5.1.1-6
lentelơ;
VSPH – metinis oro kaitos greitis išlaikymo baseinǐ salơje, žiǌr. aukšþiau.
Darbuotojo efektinơ dozơ Ƴkvơpus ir išorinơ apšvita gali bǌti Ƴvertinta naudojant tokią
lygt Ƴ:
E C SPH u t u B u einh  esub ;
þia:
t = 6,12×106 s, apšvitos laikas (priimama 1700 darbo valandǐ per metus);
B = 3,3×10-4 m3/s, darbuotojǐ kvơpavimo greitis [14];
einh – darbuotojǐ kaupiamoji efektinơ dozơ per kvơpavimo takus Ƴ kǌną patekusio
radionuklido vienetiniam aktyvumui, Sv/Bq, [15]. Apskaiþiavimuose naudoti duomenys pateikti
5.1.5-1 lentelơje;
esub – darbuotojǐ efektinơs dozơs galia esant vienetiniam integruotam tǌriniam
aktyvumui ore, (Sv/s)/(Bq/m3). Inertiniǐ Kr-85 dujǐ dozơs daugiklis paimtas iš [15]. Kitǐ
radionuklidǐ dozơs daugikliai, kuriǐ nơra [15], yra paimti iš [16]. Efektinơs dozơs daugikliai,
pateikti [16], yra pagrƳsti [17] pateiktais efektinơs dozơs daugikliais esant vienetiniam
integruotam tǌriniam aktyvumui debesyje ir papildomai Ƴvertinta apšvitos dozơs komponente
106(259)

GNS - NUKEM konsorciumas
LEI, Branduolinơs inžinerijos problemǐ laboratorija
Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita

oda. Kur reikalinga papildomai Ƴvertinama motininiǐ radionuklidǐ Ƴtaka, kuriǐ pusơjimo trukmơ
mažesnơ negu 30 minuþiǐ. Todơl [16] pateikti dozơs koeficientai atitinka [15] pateikiamus
koeficientus. Apskaiþiavimuose naudoti duomenys pateikti 5.1.5-1 lentelơje.
Apibendrinti doziǐ Ƴvertinimo rezultatai pateikti 5.1.5-1 lentelơje.
5.1.5-1 lentelơ. Galima metinơ darbuotojǐ apšvita, sąlygota radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo
baseinǐ salơs aplinką
Radionuklidas
H-3
Kr-85
Y-90
Sr-90
Rh-106
Ru-106
Sb-125
I-129
Cs-134
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Pm-147
Eu-154
Eu-155
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Am-242m
Am-243
Cm-242
Cm-243
Cm-244

einh ,

esub ,

Sv/Bq

(Sv/s)/(Bq/m3)

0
0
1,70E-09
1,50E-07
0
6,20E-08
4,50E-09
5,10E-08
9,60E-09
6,70E-09
0
4,90E-08
3,00E-11
4,70E-09
5,00E-08
6,50E-09
2,10E-05
4,30E-05
4,70E-05
4,70E-05
8,50E-07
3,90E-05
3,50E-05
3,90E-05
4,80E-06
2,90E-05
2,50E-05

3,31E-19
2,55E-16
8,24E-16
9,82E-17
1,14E-14
1,14E-14
2,06E-14
3,80E-16
7,61E-14
2,76E-14
2,92E-14
3,49E-15
2,79E-15
8,87E-18
6,34E-14
2,54E-15
1,05E-15
5,39E-18
4,44E-18
5,07E-18
7,29E-20
8,24E-16
3,31E-17
2,21E-15
6,02E-18
5,98E-15
5,39E-18

Bendra metinơ efektinơ dozơ

Didžiausia efektinơ dozơ
vieneriǐ metǐ
laikotarpyje tvarkant
visą nehermetišką kurą,
Sv/metai

Didžiausia efektinơ dozơ
vieneriǐ metǐ laikotarpyje
eksploatuojant pažeisto ir
eksperimentinio kuro
tvarkymo sistemą, Sv/metai

1,51E-08
2,72E-04
0
0
0
0
0
2,26E-07
6,87E-07
2,05E-06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,09E-09
5,44E-05
8,77E-07
7,72E-05
3,20E-09
5,75E-06
6,52E-08
3,24E-08
1,49E-06
5,00E-06
6,02E-08
3,99E-06
3,13E-09
1,70E-06
8,34E-07
4,57E-08
6,41E-08
9,05E-04
1,52E-04
4,10E-04
9,27E-04
4,46E-04
1,95E-06
9,16E-06
1,35E-06
3,58E-06
4,60E-04

2,75E-04

3,47E-03

Galima daryti išvadą, kad galima radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką
sąlygojama darbuotojǐ metinơ apšvita yra maža. Daugumos su planuojama ǌkine veikla susijusiǐ
PBK tvarkymo operacijǐ metu tikơtina metinơ efektinơ darbuotojo apšvitos dozơ bǌtǐ mažesnơ
negu 1 mSv. Didesnơs metinơs dozơs gali bǌti laukiamos eksploatuojant pažeisto kuro tvarkymo
sistemą – tikơtina didžiausia efektinơ darbuotojo dozơ vieneriǐ metǐ laikotarpyje bǌtǐ mažesnơ
negu 4 mSv.
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Metinơ gyventojǐ apšvita dơl išlakǐ iš reaktoriǐ blokǐ Ƴ atmosferą

Radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ atmosferą sąlygojama IAE aplinkos kritinơs gyventojǐ grupơs
nariǐ apšvita buvo Ƴvertinta naudojant dozơs daugiklius ir daugiklius skirtingam emisijos
aukšþiui Ƴvertinti, kaip rekomenduojama Lietuvos normatyviniame dokumente [18]. Šie
kiekvieno radionuklido dozơs daugikliai Ƴvertina santykƳ tarp ilgalaikiǐ radionuklido išlakǐ
aktyvumo ir kritinơs gyventojǐ, gyvenanþiǐ numatomos didžiausios apšvitos vietoje, grupơs
nario apšvitos dozơs (t. y. ten, kur prognozuojama didžiausia radionuklidǐ koncentracija ore, prie
žemơs paviršiaus ir kur bus vartojami labiausiai užteršti maisto produktai). Ʋvertinant dozơs
daugiklius buvo naudojamas Gauso atmosferinơs difuzijos modelis, buvo atsižvelgiama Ƴ
statistinius IAE aplinkos keleriǐ metǐ meteorologinius duomenis, Ƴ kritinơs gyventojǐ grupơs
gyvensenos ir mitybos ypatumus bei visas išorinơs ir vidinơs apšvitos trasas:
x ǌkininkǐ atveju – Ƴ išorinĊ apšvitą, sąlygotą ore esanþiǐ ir iškritusiǐ ant žemơs paviršiaus
radionuklidǐ bei šiǐ daleliǐ pakơlimo Ƴ orą, ir vidinĊ apšvitą dơl radionuklidais užteršto
Ƴkvepiamo oro ir dơl radionuklidais užteršto maisto;
x žvejǐ atveju – Ƴ išorinĊ apšvitą, sąlygotą ežero vandenyje ir priekrantơs dirvožemyje
esanþiǐ radionuklidǐ, ir vidinĊ apšvitą dơl maitinimosi žuvimi;
x sodininkǐ atveju – Ƴ išorinĊ apšvitą nuo laistomo dirvožemio paviršiaus ir vidinĊ apšvitą
dơl maitinimosi laistomoje žemơje išaugintais maisto produktais bei dơl Ƴ orą pakeltǐ dirvožemio
daleliǐ Ƴkvơpimo.
Tada metinơ efektinơ kritinơs grupơs nariǐ apšvitos dozơ Ƴvertinama taip:
E Q u DCF u KVS ,
þia :
Q – per vienerius metus iš reaktoriǐ blokǐ Ƴ atmosferą patenkanþiǐ išlakǐ aktyvumas,
5.1.1-7 lentelơ;
DCF – dozơs daugiklis esant vienetiniam išlakǐ aktyvumui [18]. Apskaiþiavimuose
naudoti duomenys pateikti 5.1.5-2 lentelơje;
K VS = 1, daugiklis priklausantis nuo išlakǐ emisijos iš energobloko pagrindinio
ventiliacinio kamino aukšþio [18].
Dokumente [18] nơra pateikta duomenǐ kai kuriems galimose išlakose esantiems
radionuklidams. Tokie radionuklidai yra Rh-106, Ba-137m, Y-90, Sb-125, Ce-144, Pm-147, Np237, Pu-238, Pu-241, Cm-242, Cm-243, Cm-244, Am-241, Am-242m ir Am-243. Rh-106 ir Ba137m yra labai trumpaamžiai radionuklidai, kuriǐ pusơjimo trukmơ yra 29,9 sekundơs ir 2,6
minutơs atitinkamai. Šiǐ radionuklidǐ atveju reiktǐ atsižvelgti tik Ƴ galimą poveikƳ esant išorinei
apšvitai, sąlygotai debesyje esanþiǐ daleliǐ. Y-90, kurio pusơjimo trukmơ yra 2,67 dienos, tam
tikrais atvejais taip pat gali bǌti Ƴvardijamas kaip trumpaamžis radionuklidas. Likusiǐ
radionuklidǐ pusơjimo trukmơ kinta nuo 163 dienǐ (Cm-242) iki 2,14×106 metǐ (Np-237) ir
vertinant poveikƳ reikia Ƴvertinti jǐ sąlygojamą išorinĊ ir vidinĊ apšvitą.
Pu-239 dozơs daugiklis parinktas kaip tipinis dozơs daugiklis konservatyviam galimos
apšvitos dozơs Ƴvertinimui, kai ją sąlygoja radionuklidai, kuriǐ dozơs daugikliai nơra pateikti [18]
(išskyrus Rh-106 ir Ba-137m). Pu-239 yra ilgaamžis radionuklidas, kurio dozơs daugikliai
prarijus ir Ƴkvơpus yra didesni [15]. TATENA’os dokumente [16] pateikti dozơs daugikliai Ƴ
atmosferą patekusiǐ išlakǐ Ƴvertinimui parodo, kad duotu atveju pats konservatyviausias bǌdas
yra taikyti Pu-239 dozơs daugiklius.
Labai trumpaamžiǐ radionuklidǐ Rh-106 ir Ba-137m radioaktyviǐjǐ išlakǐ sąlygotos
išorinơs apšvitos dozơs buvo apskaiþiuotos naudojant jǐ aktyvumą didžiausios numatomos
apšvitos vietoje, kuris naudotas Ƴvertinant [18] pateiktus jǐ dozơs daugiklius (papildomai
Ƴvertinus radioaktyvǐjƳ skilimą), bei efektinơs dozơs daugiklƳ esant vienetiniam tǌriniam
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aktyvumui (5.1.5-1 lent.).
Dozơs apskaiþiavimo rezultatai yra apibendrinti 5.1.5-2 lentelơje.
5.1.5-2 lentelơ. Radioaktyviǐjǐ išlakǐ iš reaktoriǐ blokǐ sąlygojama galima metinơ kritinơs
gyventojǐ grupơs nariǐ apšvita
Radionuklidas

H-3
Kr-85
Y-90
Sr-90
Rh-106
Ru-106
Sb-125
I-129
Cs-134
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Pm-147
Eu-154
Eu-155
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Am-242m
Am-243
Cm-242
Cm-243
Cm-244

DCF, Sv/Bq

1,80E-21
4,50E-23
3,80E-16
7,00E-17
6,84E-23
7,80E-18
3,80E-16
1,20E-15
8,30E-17
1,20E-16
1,75E-22
3,80E-16
1,30E-22
3,80E-16
4,40E-17
1,60E-18
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16

Bendra metinơ efektinơ dozơ

Didžiausia efektinơ dozơ
Didžiausia efektinơ dozơ Didžiausia efektinơ dozơ
vieneriǐ metǐ laikotarpyje
vieneriǐ metǐ
vieneriǐ metǐ
eksploatuojant pažeisto ir
laikotarpyje tvarkant
laikotarpyje tvarkant
eksperimentinio kuro
visą nepažeistą kurą, visą nehermetišką kurą,
tvarkymo sistemą,
Sv/metai
Sv/metai
Sv/metai
1,25E-11
6,75E-09
1,38E-09
7,33E-12
3,96E-09
7,91E-10
0
0
4,88E-10
0
0
8,98E-11
0
0
1,58E-17
0
0
1,80E-12
0
0
1,35E-11
4,83E-10
2,61E-07
2,14E-10
3,67E-11
1,98E-08
3,14E-11
2,29E-10
1,24E-07
2,20E-10
0
0
2,97E-16
0
0
7,71E-11
0
0
2,64E-17
0
0
3,43E-10
0
0
1,82E-12
0
0
2,80E-14
0
0
2,89E-15
0
0
1,99E-11
0
0
3,06E-12
0
0
8,27E-12
0
0
1,03E-09
0
0
1,08E-11
0
0
5,28E-14
0
0
2,23E-13
0
0
2,67E-13
0
0
1,17E-13
0
0
1,74E-11
7,69E-10

4,15E-07

4,75E-09

Taigi galima daryti išvadą, kad galima kritinơs gyventojǐ grupơs nariǐ metinơ apšvita dơ l
radioaktyviǐjǐ išlakǐ iš reaktoriaus blokǐ yra labai maža. Tikơtina kritinơs gyventojǐ grupơs
nariǐ didžiausia metinơ efektinơ dozơ bǌtǐ mažesnơ negu 5×10-4 mSv.
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5.1.5.3.
Metinơ gyventojǐ apšvita, sąlygota išlakǐ iš kuro inspektavimo
karštosios kameros Ƴ atmosferą

Dơl konteinerio paruošimo perkrovimui ir kuro perkrovimo operacijǐ pobǌdžio (dujǐ
išsiurbimas iš konteinerio vidaus, palyginti trumpas kuro perkrovimo procesas ir maža
kasmetinio kuro perkrovimo tikimybơ), galima trumpalaikơ radioaktyviǐjǐ išlakǐ iš LPBKS
ventiliacinio kamino emisija. Trumpalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ prielaida reiškia
konservatyvesnƳ potencialios apšvitos Ƴvertinimą palyginus su ilgiau trunkanþia išlakǐ emisija.
Trumpalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ atmosferą sąlygota kritinơs gyventojǐ grupơs nario
dozơ gali bǌti apskaiþiuota taip:
E Q u C u B u einh  e sub ;
þia:
Q – trumpalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ atmosferą aktyvumas, 5.1.4-1 lentelơ;
C – LPBKS ventiliacinio kamino debesies dispersijos koeficientas (t. y. integruota
koncentracija), s/m3;
B = 3,3×10-4 m3/s, kritinơs gyventojǐ grupơs nario kvơpavimo greitis [14];
einh – gyventojǐ kaupiamoji efektinơ dozơ per kvơpavimo takus Ƴ kǌną patekusio
radionuklido vienetiniam aktyvumui, Sv/Bq [15]. Apskaiþiavimuose naudoti duomenys pateikti
5.1.5-3 lentelơje;
esub – efektinơs dozơs galia esant vienetiniam integruotam tǌriniam aktyvumui ore,
(Sv/s)/(Bq/m3) [15]. Skaiþiavimuose naudoti duomenys pateikti 5.1.5-3 lentelơje.
Debesies dispersijos koeficientas, tokiu bǌdu ir gyventojǐ apšvitos dozơ, priklauso nuo
keleto kintamǐjǐ, Ƴskaitant oro tipą, atstumą nuo išlakǐ išmetimo vietos iki apšvitos vietos ir
išlakǐ aukšþio. Konservatyviam kritinơs gyventojǐ grupơs nario apšvitos dozơs Ƴvertinimui
priimtos tokios klimato sąlygos ir apšvitos vieta, kurioms esant esti didžiausias tǌrinis aktyvumas
pažemio lygyje. Naudota [19] pateikta dispersijos koeficiento vertơ esant 30 minuþiǐ trukmơs
išlakǐ išmetimui 30 metrǐ aukštyje. Todơl 500 m zonoje apie LPBKS esant A kategorijos oro
sąlygoms didžiausias dispersijos koeficientas yra C = 2,0×10-4 s/m3.
Dozơs apskaiþiavimo rezultatai yra apibendrinti 5.1.5-3 lentelơje.
5.1.5-3 lentelơ. Radioaktyviǐjǐ išlakǐ iš LPBKS sąlygota kritinơs gyventojǐ grupơs nario
efektinơ dozơ didžiausios apšvitos vietoje

einh ,

esub ,

Sv/Bq

(Sv/s)/(Bq/m3)

Metinơ efektinơ dozơ perkraunant
konteinerƳ su nehermetišku kuru,
Sv/metai

0
0
5,10E-08
9,60E-09
6,70E-09

3,31E-19
2,55E-16
3,80E-16
7,61E-14
2,76E-14

6,90E-12
1,24E-07
2,03E-08
4,30E-10
1,28E-09

Radionuklidas
H-3
Kr-85
I-129
Cs-134
Cs-137

Bendra metinơ efektinơ dozơ

1,46E-07

Galima konstatuoti, kad potenciali kritinơs gyventojǐ grupơs nariǐ metinơ apšvita dơ l
radioaktyviǐjǐ išlakǐ iš LPBKS yra maža. Tikơtina didžiausia metinơ efektinơ dozơ didžiausios
apšvitos vietoje bǌtǐ mažesnơ negu 2×10-4 mSv.
500–2000 m atstumu aplink LPBKS didžiausia apšvita tikơtina esant E kategorijos oro
sąlygoms. Dispersijos koeficientas ( C = 3,1×10-5 s/m3) yra mažesnis negu didžiausios apšvitos
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vietos atveju. Todơl apšvitos dozơ už esamos IAE sanitarinơs apsaugos zonos bus 6,5 karto
mažesnơ negu pateikta 5.1.5-3 lentelơje.
2000 m atstumu aplink LPBKS didžiausia apšvita tikơtina esant F kategorijos oro
sąlygoms. Dispersijos koeficientas ( C = 1,7.1×10-5 s/m3) yra mažesnis negu didžiausios apšvitos
vietos atveju. Todơl apšvitos dozơ už esamos IAE sanitarinơs apsaugos zonos bus 11,8 kartǐ
mažesnơ palyginus su pateikta 5.1.5-3 lentelơje.

5.2. Galimas apšvitos poveikis, sąlygotas radioaktyviosiomis
medžiagomis užpildytǐ ar užterštǐ pastatǐ ir Ƴrenginiǐ

5.2.1. Galimas poveikis, sąlygotas veiklos reaktoriǐ blokuose
Pastatǐ ar Ƴrenginiǐ sąlygotos apšvitos poveikis yra vertinamas kaip vienodai reikšmingas
bet kuriam gyventojui, Ƴskaitant ir bet kurƳ kritiniǐ grupiǐ narƳ. Todơl atskiros kritinơs grupơs
kaip kad ǌkininkai, žvejai, sodininkai ir t.t. [18] nơra išskiriamos. Konkreþios apšvitos sąlygos
priklauso nuo vertinamos situacijos bei scenarijaus ir yra apibrơžtos atitinkamuose ataskaitos
skyreliuose, kur detalizuojama doziǐ apskaiþiavimo metodika.
5.2.1.1.
Darbuotojǐ kolektyviniǐ doziǐ, sąlygotǐ išorinơs apšvitos, vykdant
planuojamą ǌkinĊ veiklą normalios eksploatacijos sąlygomis, Ƴvertinimas

PAV ataskaitoje pateiktas preliminarus darbuotojǐ kolektyvinơs apšvitos Ƴvertinimas
tvarkant PBK bei konteinerius Ignalinos AE reaktoriǐ salơse. Ʋvertinimas yra paremtas esama
IAE CONSTOR ir CASTOR tipo konteineriǐ tvarkymo patirtimi, atsižvelgiant Ƴ naujo
CONSTOR® RBMK1500/M2 tipo konteineriǐ pagrindines ypatybes ir numatomas papildomas
konteinerio bei PBK aptarnavimo operacijas. Tokia analogija iš dalies galima, kadangi naujǐ
CONSTOR® RBMK1500/M2 konteineriǐ išorinơs apšvitos laukǐ ribinơs projektinơs vertơs iš
esmơs nesiskiria nuo esamǐ konteineriǐ ribiniǐ projektiniǐ verþiǐ (pvz. konteinerio paviršiaus
efektinơs dozơs galia neturi viršyti 1 mSv/h). PBK kuras tvarkomas tose paþiose reaktoriǐ bloko
salơse.
Kadangi PAV atliekamas, kai dar nơra parengtas planuojamos ǌkinơs veiklos techninis
projektas, pagrindinis tokio Ƴvertinimo tikslas yra parodyti, kad darbuotojǐ apšvita dơl esamǐ ir
papildomǐ su planuojama ǌkine veikla susijusiǐ operacijǐ išskirtinai nepadidơs ir todơl galơs bǌti
ribojama naudojant bǌtiną ekranavimą, distancinio valdymo Ƴrenginius, atitinkamas darbo
organizavimo procedǌras ir t. t.
Pagalbinio personalo apšvita PAV ataskaitoje papildomai nevertinta, kadangi, kaip rodo
esama Ignalinos AE praktika, tinkamai organizuojant darbą, pagalbinio personalo apšvita visada
yra mažesnơ nei darbuotojǐ, tiesiogiai tvarkanþiǐ PBK ir konteinerius.
Detaliai darbuotojǐ apšvita (individualioji ir kolektyvinơ) naujo CONSTOR®
RBMK1500/M2 tipo konteinerio tvarkymo ir kitǐ su planuojama ǌkine veikla susijusiǐ operacijǐ
metu gali bǌti Ƴvertinta tik saugos analizơs ataskaitoje atsižvelgiant Ƴ techninio projekto
sprendinius. Pagal galiojanþiǐ teisơs aktǐ reikalavimus, saugos analizơs ataskaita yra techninio
projekto dalis ir taip pat turơs bǌti pateikta reguliuojanþiǐ institucijǐ peržiǌrai ir Ƴvertinimui.

PBK Ƴkrovimas ir konteinerio tvarkymas reaktoriǐ blokuose
Pagal techninĊ specifikaciją [1] reikalingas našumas yra vieno CONSTOR®
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RBMK1500/M2 konteinerio išvežimas Ƴ LPBKS kas 18 dienǐ vienam energoblokui. Tai sudaro
iki 20 CONSTOR® RBMK1500/M2 konteineriǐ per metus kiekvienam energoblokui ir iki 40
konteineriǐ per metus iš abiejǐ energoblokǐ.
Numatoma, kad CONSTOR® RBMK1500/M2 konteineriams bus naudojami esami 32M
tipo kuro krepšiai su 51 PBK rinkle (102 kuro pluoštais), taþiau konteineriai papildomai bus
aprǌpinti stacionariais žiediniais krepšiais, kuris padidins konteineriǐ talpą iki 91 PBKR (182
kuro pluoštǐ). Žiedinis krepšyje bus 80 kanalǐ kuro pluoštǐ saugojimui.
Laikotarpyje nuo 1999-03-22 iki 2000-09-20 IAE PBK buvo Ƴkraunamas Ƴ CASTOR
RBMK1500 konteinerius, su jais atliekamos transporto-technologinơs operacijos, TATENA
specialistai vykdơ inspektavimo darbus, buvo tikrinamas konteineriǐ hermetiškumas. Visǐ
darbuotojǐ, vykdžiusiǐ šias operacijas su 20 CASTOR RBMK1500 konteineriǐ energobloke A1, kolektyvinơs dozơs dơl suminơs apšvitos (gama ir neutronǐ) vertơ buvo 151,25 žm mSv (tame
tarpe esamos panaudoto branduolinio kuro sausosios saugyklos (PBKSS) darbuotojǐ – 117,56
žm mSv) [20]. Bǌtina pažymơti, kad Ƴ pirmuosius du konteinerius vykdant ,,karštuosius
bandymus“ PBK buvo Ƴkraunamas po kelis kartus (Ƴ konteinerƳ Nr. 20 – 2 kartus, Ƴ konteinerƳ Nr.
18 – 3 kartus).
Taigi, visǐ darbuotojǐ, vykdžiusiǐ visas operacijas su vienu CASTOR RBMK1500
konteineriu, vidutinơ kolektyvinơs dozơs dơl suminơs apšvitos (gama ir neutronǐ) vertơ buvo
7,56 žm mSv vienam konteineriui (tame tarpe PBKSS darbuotojǐ – 5,89 žm mSv vienam
konteineriui) [20]:
151,25 žm mSv / 20 konteineriǐ = 7,56 žm mSv vienam konteineriui;
117,56 žm mSv / 20 konteineriǐ = 5,89 žm mSv vienam konteineriui.
Bendras darbuotojǐ, vykdžiusiǐ visas operacijas su 20 CASTOR RBMK1500
konteineriǐ, skaiþius buvo 234 žmonơs (tame tarpe PBKSS darbuotojǐ – 137 žmonơs).
Vidutiniškai operacijose su vienu konteineriu dalyvavo 11,7 žmogaus (tame tarpe PBKSS
darbuotojǐ – 6,85 žmogaus):
234 žmonơs / 20 konteineriǐ = 11,7 žmogaus vienam konteineriui;
137 žmonơs / 20 konteineriǐ = 6,85 žmogaus vienam konteineriui.
Taigi, vidutinơ individuali darbuotojo apšvita buvo 0,65 mSv vienam CASTOR
RBMK1500 konteineriui (PBKSS darbuotojo – 0,86 mSv vienam konteineriui) ir neviršijo
projektinơs vertơs (2,8 mSv vienam konteineriui) [20]:
7,56 / 11,7 = 0,65 mSv vienam konteineriui;
5,89 / 6,85 = 0,86 mSv vienam konteineriui.
Laikotarpyje nuo 2001-01-30 iki 2005-07-21 IAE PBK buvo Ƴkraunamas Ƴ CONSTOR
RBMK1500 konteinerius, su jais atliekamos transporto-technologinơs operacijos, TATENA
specialistai vykdơ inspektavimo darbus, buvo tikrinamas konteineriǐ hermetiškumas. Visǐ
darbuotojǐ, vykdžiusiǐ šias operacijas su 60 CONSTOR RBMK1500 konteineriǐ
energoblokuose ir 130-me pastate, kolektyvinơs dozơs dơl suminơs apšvitos (gama ir neutronǐ)
vertơ buvo 204,8 žm mSv (tame tarpe PBKSS ir centralizuoto remonto cecho (CRC) darbuotojǐ
– 192, 6 žm mSv) [20].
Taigi, visǐ darbuotojǐ, vykdžiusiǐ visas operacijas su vienu CONSTOR RBMK1500
konteineriu, vidutinơ kolektyvinơs dozơs dơl suminơs apšvitos (gama ir neutronǐ) vertơ buvo
3,41 žm mSv vienam konteineriui (tame tarpe PBKSS ir CRC darbuotojǐ – 3,21 žm mSv vienam
konteineriui) [20]:
204,8 žm mSv / 60 konteineriǐ = 3,41 žm mSv vienam konteineriui;
192, 6 žm mSv / 60 konteineriǐ = 3,21 žm mSv vienam konteineriui.
Bendras darbuotojǐ, vykdžiusiǐ visas operacijas su 60 CONSTOR RBMK1500
konteineriǐ, skaiþius buvo 1035 žmonơs (tame tarpe PBKSS ir CRC darbuotojǐ – 756 žmonơs).
Vidutiniškai operacijose su vienu konteineriu dalyvavo 17,25 žmogaus (tame tarpe PBKSS ir
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CRC darbuotojǐ – 12,6 žmogaus):
1035 žmonơs / 60 konteineriǐ = 17,25 žmogaus vienam konteineriui;
756 žmonơs / 60 konteineriǐ = 12,6 žmogaus vienam konteineriui.
Taigi, vidutinơ individuali darbuotojo apšvita buvo 0,198 mSv vienam CONSTOR
RBMK1500 konteineriui (PBKSS ir CRC darbuotojo – 0,255 mSv vienam konteineriui) ir
neviršijo projektinơs vertơs (1,3 mSv vienam konteineriui) [20]:
3,41 / 17,25 = 0,198 mSv vienam konteineriui;
3,21 / 12,6 = 0,255 mSv vienam konteineriui.
Konservatyviai galima priimti, kad vidutinơ kolektyvinơs dozơs dơl personalo suminơs
apšvitos, energoblokuose atliekant transporto-technologines operacijas su CONSTOR
RBMK1500 konteineriu, vertơ yra 3,5 žm mSv vienam konteineriui. PBK Ƴkraunant Ƴ
CONSTOR® RBMK1500/M2 konteinerius prisidơs naujos operacijos. Pagrindinơ nauja operacija
bus 80 kuro pluoštǐ perkơlimas iš 32M krepšio Ƴ žiedinƳ krepšƳ. Apytiksliais apskaiþiavimais
vienas kuro pluoštas bus perkeliamas per 30 minuþiǐ ir vidutinis laikas, reikalingas 80 kuro
pluoštǐ perkơlimui Ƴ žiedinƳ CONSTOR® RBMK1500/M2 konteinerio krepšƳ, bus apie 40
valandǐ. Bus reikalingi vienas operatorius ir vienas vyresnysis operatorius, kurie daugiausia bus
prie valdymo skydo. Numatoma, kad šis valdymo skydas bus nuo 9 iki 13 µSv per valandą
spinduliuotơs lauke. Atliekant šƳ Ƴvertinimą konservatyviai priimama, kad dozơs galia yra 15
µSv/val. Papildoma darbuotojǐ apšvitos dozơ atliekant papildomas pagrindines operacijas su
CONSTOR® RBMK1500/M2 konteineriu preliminariais vertinimais bus apie 1,3 žm·mSv.
Suminơ kolektyvinơ dozơ vienam CONSTOR® RBMK1500/M2 konteineriui sutvarkyti bus 3,5
žm·mSv + 1,3 žm·mSv = 4,8 žm·mSv. Konservatyviai priimama, kad atliekant kasdienes
operacijas su CONSTOR® RBMK1500/M2 konteineriu, Ƴskaitant dozơs galios matavimus,
deaktyvavimą ir darbǐ priežiǌrą, darbuotojǐ suminơ kolektyvinơ dozơ bus 5 žm·mSv vienam
konteineriui.
Kasmet iš abiejǐ energoblokǐ pervežant 40 konteineriǐ suminơ kolektyvinơ IAE
darbuotojǐ dozơ preliminariais apskaiþiavimais bus 5 žm·mSv vienam konteineriui × 40
konteineriǐ = 200 žm·mSv. Darbuotojǐ apšvita išsamiai bus Ƴvertinta saugos analizơs ataskaitoje
atsižvelgiant Ƴ techninƳ projektą.

Nehermetiško kuro tvarkymas reaktoriǐ blokuose
Techninơje specifikacijoje [1] yra Ƴvertinta, kad esamǐ ir ateityje bǌsianþiǐ PBK rinkliǐ
su nehermetiškais apvalkalais bet be mechaniniǐ pažeidimǐ bus 420. Konservatyviai priimama,
kad 540 tvarkomǐ kuro rinkliǐ (t. y. 1080 kuro pluoštǐ) turơs ŠIEL’ǐ su nehermetišku apvalkalu.
Daugiausia 15 nehermetiškǐ PBKR (30 kuro pluoštǐ) gali bǌti patalpinta viename konteineryje,
todơl 36 konteineriuose (apie 18 % nuo 201) bus nehermetiškǐ ŠIEL’ǐ. PBKR su nehermetišku
apvalkalu ir nežymiais mechaniniais defektais (neskaitant keliǐ išimþiǐ) bus apdorotos esamoje
karštojoje kameroje ir patalpintos 32M krepšiuose ir žiediniuose krepšiuose kaip paprasti kuro
pluoštai. IAE darbuotojǐ kolektyvinơ dozơ tvarkant PBKR su nehermetišku apvalkalu ir
nežymiais mechaniniais defektais (Ƴskaitant apdorojimą esamoje karštojoje kameroje)
konservatyviu vertinimu bus 0,1 žm-mSv/PBKR. Suminơ IAE darbuotojǐ kolektyvinơ dozơ
preliminariu vertinimu bus 0,1 žm-mSv/PBKR × 540 PBKR = 54 žm-mSv.

Pažeisto ir eksperimentinio kuro tvarkymas ir kuro fragmentǐ surinkimas
PBKR su žymiais mechaniniais pažeidimais ar PBKR, kurios gali bǌti pažeistos pjovimo
proceso metu, bus patalpintos PBK penaluose. Preliminariu vertinimu mechaniškai pažeistǐ
PBKR, kurios turơs bǌti apdorotos naudojant pažeisto kuro tvarkymo sistemą, galutinai uždarius
IAE gali bǌti nedaugiau negu 105. Pagal techninơs specifikacijos [1] A9.5 ir A9.6 lenteles bus 28

113(259)

GNS - NUKEM konsorciumas
LEI, Branduolinơs inžinerijos problemǐ laboratorija
Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita

stipriai pažeistos PBKR, 30 PBKR su ŠIEL‘ǐ apvalkalais, kurie gali bǌti pažeisti pjovimo
proceso metu, ir 47 PBKR su žymiais mechaniniais pažeidimais (10 % iš 467 nehermetiškǐ
PBKR). Taip pat yra nedidelis kiekis (33) eksperimentiniǐ PBKR (jǐ ilgis yra apytikriai 10 m,
16,3 m ir 17 m), kurios irgi turơs bǌti apdorotos naudojant pažeisto kuro tvarkymo sistemą.
Penaluose patalpintoms pažeistoms kuro rinklơms bus naudojamas specialus žiedinys krepšys,
kuriame telpa 15 PBKR (30 penaluose patalpintǐ kuro pluoštǐ).
Pažeisto ir eksperimentinio panaudoto branduolinio kuro rinklơs bus apdorojamos, kai
visos nepažeistos kuro rinklơs bus išimtos iš išlaikymo baseinǐ, kurie bus naudojami pažeisto
kuro apdorojimui.
Darbuotojǐ dozơs pažeisto bei eksperimentinio kuro tvarkymo ir kuro fragmentǐ
surinkimo metu priklauso nuo konkreþiǐ projektiniǐ sprendimǐ ir darbǐ organizavimo. Galima
darbuotojǐ apšvita gali bǌti planuojama iš anksto, koreguojama vykdant darbus ir, jei reikia,
sumažinama. Darbuotojǐ dozơs bus optimizuotos pagal ALARA principą naudojant distancinio
valdymo Ƴrenginius, atitinkamą ekranavimą ir eksploatacines procedǌras, ir jǐ vertơs jokiu atveju
neviršys ribinơs metinơs efektinơs dozơs vertơs. Darbuotojǐ doziǐ pažeisto bei eksperimentinio
kuro tvarkymo ir kuro fragmentǐ surinkimo metu Ƴvertinimas bus pateiktas saugos analizơs
ataskaitoje.

Esamǐ Ƴrenginiǐ modifikacija ir naujǐ Ƴrenginiǐ montavimas
Darbuotojǐ dozơs modifikuojant IAE esamus ir montuojant naujus Ƴrenginius
energoblokuose priklauso nuo konkreþiǐ projektiniǐ sprendimǐ ir darbǐ organizavimo. Galima
darbuotojǐ apšvita gali bǌti planuojama iš anksto, koreguojama vykdant darbus ir
optimizuojama. Darbuotojǐ doziǐ vertơs jokiu atveju neviršys ribinơs metinơs efektinơs dozơs
vertơs. Darbuotojǐ doziǐ modifikuojant IAE esamus ir montuojant naujus Ƴrenginius Ƴvertinimas
bus pateiktas saugos analizơs ataskaitoje.
5.2.1.2.

Galima reaktoriǐ blokǐ pastatǐ sąlygojama apšvita

Statybos etapo metu reaktoriǐ blokǐ patalpose bus sumontuoti tik radiologiškai neužteršti
Ƴrenginiai, todơl planuojama ǌkinơ veikla nesukurs papildomo radiologinio poveikio
gyventojams.
Esamas PBK išlaikymo baseinǐ salơs sienǐ storis yra pakankamas, kad atliekant jau
licencijuotas PBK išơmimo, tvarkymo ir pakrovimo operacijas bǌtǐ užtikrintas bǌtinas
jonizuojanþiosios spinduliuotơs ekranavimas reaktoriǐ blokǐ pastatǐ išorơje. Visos naujos PBK
išơmimo, apdorojimo, tvarkymo ir pakrovimo operacijos bus atliekamos po vandeniu, taip
užtikrinant bǌtiną ekranavimą išlaikymo baseinǐ salơs darbinơse patalpose. Planuojamos ǌkinơs
veiklos sąlygoto dozơs galios padidơjimo reaktoriǐ blokǐ pastatǐ išorơje nenumatoma. Todơl
apšvitos nuo reaktoriǐ blokǐ pastatǐ poveikis PAV ataskaitoje toliau nenagrinơjamas. Esamas
IAE poveikis aprašytas 5.3.2 skyrelyje.

5.2.2. Potencialus poveikis transportuojant konteinerius iš reaktoriǐ bloko Ƴ
LPBKS
Pervežant konteinerius iš IAE aikštelơs Ƴ LPBKS gali bǌti apšvitinti gyventojai.
Planuojama PBK pervežimą iš IAE Ƴ LPBKS pradơti 2008 m. viduryje ir baigti 2015 m.
pabaigoje. Iš viso Ƴ LPBKS reikơs pervežti 201 konteinerƳ. Per vienerius metus bus pervežama
daugiausia 40 konteineriǐ.
Konteineriǐ pervežimui bus naudojamas geležinkelis. Iš IAE Ƴ LPBKS bus nutiesta nauja
iki 1000 m ilgio geležinkelio linija, kuri bus sujungta su esama IAE geležinkelio sistema.
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Geležinkelio linijos dalis nuo esamos IAE tvoros iki LPBKS tvoros (iki 600 m ilgio) irgi bus
aptverta. Aptvertos geležinkelio linijos plotis bus mažiausiai 10 m [22]. Atstumas nuo
konteinerio iki vietos, kurioje gali bǌti apšvitintas gyventojas, kinta konteinerio transportavimo
metu. Mažiausias atstumas nuo pravežamo išorinio konteinerio paviršiaus iki gyventojo, esanþio
prie pat geležinkelio tvoros, yra apie 3,7 m.
Konteineriai iš IAE Ƴ LPBKS bus vežami geležinkelio platforma vertikalioje padơtyje.
Konteineriai nebus papildomai ekranuojami. Geležinkelio platformą trauks/stums IAE esantis
lokomotyvas. Saugus lokomotyvo greitis yra ribojamas – nedaugiau negu 5 km/val..
5.2.2.1.

Tikơtina CONSTOR® RBMK1500/M2 konteinerio dozơs galia

Dozơs galios skaiþiavimams buvo naudojama programos MCNP 4C versija [23]. MCNP
programa apskaiþiuotǐ tam tikrǐ energijǐ (spektriniǐ) neutronǐ ir gama srautǐ verþiǐ
perskaiþiavimas Ƴ apšvitos dozơs galią atliekamas naudojant ICRP leidinyje 74 pateiktus srauto
konversijos Ƴ dozĊ koeficientus lygiavertei dozei, sutinkamai su ICRP 60 leidiniu. Neskaitant
bendros visos sistemos dozơs galios, dozơs galios buvo apskaiþiuotos ir atskirai nuo konteinerio
šoninio paviršiaus bei konteinerio dangþio paviršiaus.
Detaliau skaiþiavimo modelis yra aprašytas [24]. Konteinerio inventorius susideda iš 182
kuro pluoštǐ su atitinkamais nominaliais radiacijos šaltiniais. Tipinơs kuro rinklơs esanþios 32M
krepšyje spinduliuotơs šaltinis yra sudarytas iš maksimaliǐ 2,0 % ir 2,1 % PBK aktyvumǐ verþiǐ.
Tipinơs kuro rinklơs esanþios žiediniame krepšyje spinduliuotơs šaltinis yra sudarytas iš
maksimaliǐ 2,4 %, 2,6 % ir 2,8 % PBK aktyvumǐ verþiǐ. Dangþiǐ sistema susideda iš pirminio
dangþio (27,5 cm storio) ir apsauginio dangþio (4 cm storio). Visiems komponentams buvo
taikomi jǐ nominalǌs storiai (5.2.2-1 pav.).
Transportavimo atvejo Ƴvertinimui, transportavimo vagonas buvo nevertinamas, bet vietoj
to vertikalus konteineris buvo sumodeliuotas 30 cm aukštyje virš pagrindo ant betoninơs plokštơs
(30 cm storio plokštơ iš 2,2 g/cm3 betono). Detektoriai buvo patalpinti vertikaliai nuo 50 cm iki
200 cm aukšþio virš pagrindo atitinkamu atstumu nuo konteinerio šoninio paviršiaus.
Priklausomai nuo atstumo nuo konteinerio šoninio paviršiaus, detektoriǐ tǌriai buvo didinami
tam, kad užtikrinti atitinkamai mažas rezultatǐ statistines paklaidas.

5.2.2-1 pav. Horizontalus ir vertikalus modeliuoto konteinerio CONSTOR® RBMK1500/M2
pjǌviai
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Apskaiþiuotos dozơs galios yra sąlygojamos:
Savaiminio skilimo ir (Į,n) reakcijǐ neutronǐ;
Antriniǐ gama spinduliǐ iš neutronǐ pagavos reakcijǐ;
Pirminiǐ gama spinduliǐ iš skilimo produktǐ;
Gama spinduliǐ iš aktyvacijos produkto Co-60 struktǌrinơse medžiagose.
Skaiþiavimo rezultatai yra pateikti 5.2.2-2 paveiksle ir 5.2.2-1 lentelơje. Statistinơs
skaiþiavimǐ paklaidos iki 10 m atstumo buvo mažesnơs nei 1 %, o iki 1000 m atstumo –
mažesnơs nei 7 %. Dozơs galios atstumu didesniu nei 600 m nơra aktualios (jos yra mažesnơs nei
0,001 µSv/val.).

Dozơs galia, µSv/val.

x
x
x
x

Atstumas, m

5.2.2-2 pav. Lygiavertơs dozơs galios vertơs Ƴvairiais atstumais nuo CONSTOR®
RBMK1500/M2 konteinerio šoninơs sienelơs
5.2.2-1 lentelơ. Lygiavertơs dozơs galios vertơs 0-3000 m atstumu nuo konteinerio
Atstumas, m
0
1
2
3,7
5
10
30
100
300
600
1000
1800
3000

Dozơs galia, µSv/val.
616,3
259,2
151
77,6
52,2
17,7
2,228
0,155
0,006
0,001 *)
3,60E-04 **)
1,11E-04 **)
4,00E-05 **)
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*)

Ataskaitoje [24] pateikta, jog dozơs galios reikšmơs, pradedant 600 m atstumu, yra mažesnơs nei 0,001
PSv/val. Konservatyviai priimta, kad 600 m atstumu dozơs galia yra 0,001 PSv/val.
**)
Dozơs galios reikšmơs gautos ekstrapoliuojant, priơmus, kad dozơs galia yra atvirkšþiai proporcinga
atstumo nuo šaltinio kvadratui (t. y. konteineris vertinamas kaip taškinis šaltinis).

Gyventojǐ efektinơ dozơ dơl PBK transportavimo iš reaktoriǐ blokǐ Ƴ

5.2.2.2.
LPBKS

Metinơ gyventojǐ efektinơ dozơ dơl konteinerio sąlygojamos išorinơs apšvitos
apskaiþiuojama taip:
t

D

N u ³ E r dt ;
0

þia:
N = 40, kasmet iš IAE Ƴ LPBKS transportuojamǐ konteineriǐ skaiþius;
E (r ) – išorinơs efektinơs dozơs galia atstumu r nuo konteinerio paviršiaus, mSv/val..
Lygiavertơs dozơs galia tam tikru atstumu nuo konteinerio šoninơs sienelơs pateikta 5.2.2-2
paveiksle. Žmogaus kǌno audiniǐ svorinis daugiklis ¦ WT 1;
T

t – apšvitos trukmơ transportuojant vieną konteinerƳ, val.. Laikant, kad transportuojant
konteinerƳ nebus sustojimǐ, transportavimo laikas yra:
L
t
;
v
þia:
L = 1 km, geležinkelio linijos ilgis;
v = 3 km/val., priimtas vidutinis konteinerio transportavimo (t. y. garvežio) greitis.
Didžiausia dozơ tikơtina, kai apšvitos vieta yra parinkta iškart už geležinkelio linijos
tvoros. Dozơs buvo Ƴvertintos ir 500 m atstumu nuo geležinkelio linijos tvoros, ir ties IAE
sanitarinơs apsaugos zonos riba. Metinơs gyventojǐ efektinơs dozơs dơl konteineriǐ
transportavimo apskaiþiavimǐ rezultatai apibendrinti 5.2.2-2 lentelơje.
5.2.2-2 lentelơ. Metinơ kritinơs gyventojǐ grupơs nario efektinơ dozơ šalia konteineriǐ pervežimo
geležinkelio, sąlygota konteineriǐ pervežimo iš IAE Ƴ LPBKS
Apšvitos vietos atstumas nuo
geležinkelio tvoros, m
3,7
500
2000

Metinơ efektinơ dozơ, Sv
2,03E-05
2,25E-08
1,31E-09

Metinơ gyventojǐ apšvita taip pat yra apskaiþiuota ir bǌdingose vietose aplink LPBKS
aikštelĊ (žiǌr. 5.2.3.2 skyrelƳ). Konservatyviai, Ƴ LPBKS aikštelơje esanþiǐ objektǐ spinduliuotơs
ekranavimo poveikƳ atsižvelgta nebuvo. Skaiþiavimǐ rezultatai yra pateikti 5.2.2-3 lentelơje.
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5.2.2-3 lentelơ. Kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinơ efektinơ dozơ, sąlygota konteineriǐ
pervežimo iš IAE Ƴ LPBKS
Atstumas
nuo
apsaugos
tvoros, m
0
50
500

Pastaba

Metinơ efektinơ dozơ atskiromis kryptimis, Sv
Šiaurơs

Rytǐ

Pietǐ

Vakarǐ

1,53E-05
1,96E-05
2,03E-05

8,87E-08
7,22E-08
7,96E-09

3,01E-08
1,81E-08
4,20E-09

2,02E-08
1,75E-08
5,36E-09

Šalia aikštelơs apsaugos tvoros
Ties aikštelơs riba
Ties siǌloma SAZ riba

Darbuotojǐ kolektyvinơs dozơs, sąlygotos PBK pervežimo iš reaktoriǐ blokǐ Ƴ LPBKS

Planuojama PBK pervežimą iš IAE Ƴ LPBKS pradơti 2008 m. viduryje ir baigti 2015 m.
pabaigoje. Iš viso Ƴ LPBKS reikơs pervežti 201 konteinerƳ. Per vienerius metus bus pervežama
daugiausia 40 konteineriǐ.
Konteineriǐ pervežimui bus naudojamas geležinkelis. Iš IAE Ƴ LPBKS bus nutiesta nauja
iki 1000 m ilgio geležinkelio linija, kuri bus sujungta su esama IAE geležinkelio sistema.
Konteineriai iš IAE Ƴ LPBKS bus vežami geležinkelio platforma vertikalioje padơtyje.
Konteineriai nebus papildomai ekranuojami. Geležinkelio platformą trauks/stums IAE esantis
lokomotyvas. Saugus lokomotyvo greitis yra ribojamas – nedaugiau negu 5 km/val..
Apšvitos laikas pervežant vieną konteinerƳ yra 20 minuþiǐ (1/3 val.), priimant, kad
vidutinis konteinerio pervežimo (t. y. lokomotyvo) greitis yra 3 km/val. Suminơ darbuotojǐ
kolektyvinơ dozơ pervežant 40 konteineriǐ Ƴ LPBKS konservatyviu vertinimu bus 0,1 mSv/val. ×
1/3 val. × 3 darbuotojai × 40 konteineriǐ = 4 žm-mSv per metus.

5.2.3. Galimas veiklos LPBKS aikštelơje sąlygotas poveikis
5.2.3.1.
Darbuotojǐ kolektyviniǐ doziǐ konteinerio tvarkymo, saugojimo ir
perkrovimo metu Ƴvertinimas

PAV ataskaitoje pateiktas preliminarus darbuotojǐ kolektyvinơs apšvitos Ƴvertinimas
tvarkant PBK bei konteinerius LPBKS. Ʋvertinimas yra paremtas esama IAE CONSTOR ir
CASTOR tipo konteineriǐ tvarkymo patirtimi, atsižvelgiant Ƴ naujo CONSTOR®
RBMK1500/M2 tipo konteineriǐ pagrindines ypatybes ir numatomas papildomas konteinerio bei
PBK aptarnavimo operacijas. Tokia analogija iš dalies galima, kadangi naujǐ CONSTOR®
RBMK1500/M2 konteineriǐ išorinơs apšvitos laukǐ ribinơs projektinơs vertơs iš esmơs nesiskiria
nuo esamǐ konteineriǐ ribiniǐ projektiniǐ verþiǐ (pvz. konteinerio paviršiaus efektinơs dozơs
galia neturi viršyti 1 mSv/h).
Kadangi PAV atliekamas, kai dar nơra parengtas planuojamos ǌkinơs veiklos techninis
projektas, pagrindinis tokio Ƴvertinimo tikslas yra parodyti, kad darbuotojǐ apšvita dơl esamǐ ir
papildomǐ su planuojama ǌkine veikla susijusiǐ operacijǐ išskirtinai nepadidơs ir todơl galơs bǌti
ribojama naudojant bǌtiną ekranavimą, distancinio valdymo Ƴrenginius, atitinkamas darbo
organizavimo procedǌras ir t. t.
Detaliai darbuotojǐ apšvita (individualioji ir kolektyvinơ) naujo CONSTOR®
RBMK1500/M2 tipo konteinerio tvarkymo ir kitǐ su planuojama ǌkine veikla susijusiǐ operacijǐ
metu gali bǌti Ƴvertinta tik saugos analizơs ataskaitoje atsižvelgiant Ƴ techninio projekto
sprendinius.
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Pagalbinio personalo (tokiǐ, kaip apsaugos darbuotojǐ, aptarnaujanþio personalo) apšvita
PAV ataskaitoje papildomai nevertinta, kadangi, kaip rodo esama Ignalinos AE praktika,
tinkamai organizuojant darbą, pagalbinio personalo apšvita visada yra mažesnơ nei darbuotojǐ,
tiesiogiai tvarkanþiǐ konteinerius. Pagal Techninơs specifikacijos [1] reikalavimus, LPBKS
projektavimo metu turi bǌti užtikrintos radiacinơs saugos požiǌriu priimtinos sąlygos darbo
vietose (kontroliuojamosios zonos patalpos turi bǌti klasifikuojamos Ƴ kategorijas, kaip tai
numato HN 87:2002 [30], priklausomai nuo patalpos kategorijos turi bǌti užtikrinamos
atitinkamos kontroliuojamosios radiacinơs apšvitos ir taršos sąlygos, atliekamas monitoringas,
numatoma leistina darbo laiko trukmơ, jei reikia, taikomos apsaugos priemonơs ir pan.).
LPBKS aikštelơje, konservatyviai Ƴvertinta maksimali efektinơs dozơs galia neviršija 0,23
µSv/h (žiǌr. 5.2.3.2 skyriǐ). Konservatyviai vertinant (priimant apšvitos laiką 2000 h per metus),
tokia dozơs galia gali sąlygoti 0,46 mSv metinĊ apšvitą. Todơl pagalbinio personalo apšvita
LPBKS aikštelơje neviršys ribiniǐ doziǐ. Detaliau pagalbinio personalo apšvita gali bǌti Ƴvertinta
saugos analizơs ataskaitoje atsižvelgiant Ƴ techninio projekto sprendinius.
Konteinerio tvarkymas LPBKS

Konteinerio tvarkymas LPBKS [25] apima tokias operacijas:
x konteinerio perkơlimas iš geležinkelio platformos Ƴ konteineriǐ paruošimo patalpą (3
darbuotojai × 8 val. × 5 µSv/val. = 0,12 žm-mSv/konteineris);
x konteinerio (dangþiǐ ir kt.) paruošimas saugojimui iškonservavimo patalpoje (3
darbuotojai × 5 val. × 1 µSv/val. = 0,015 žm-mSv/konteineris);
x konteinerio paruošimas saugojimui konteineriǐ paruošimo patalpoje (3 darbuotojai × 14
val. × 40 µSv/val. = 1,68 žm-mSv/konteineris);
x konteinerio perkơlimas Ƴ LPBKS saugojimo salĊ (3 darbuotojai × 5 val. × 5 µSv/val. =
0,075 žm-mSv/konteineris).
Bendroji suma visoms konteinerio tvarkymo LPBKS operacijoms yra 1,89 žm-mSv
vienam konteineriui. Konservatyviai priimama, kad ji bus 2 žm-mSv/konteineris. Suminơ
LPBKS darbuotojǐ kolektyvinơ dozơ LPBKS per metus tvarkant 40 konteineriǐ iš abiejǐ
reaktoriǐ blokǐ konservatyviu vertinimu bus 2 žm-mSv/konteineris × 40 konteineriǐ/metai = 80
žm-mSv per metus.
Konteineriǐ saugojimas LPBKS

Konservatyviai priimama, kad saugojimo laikotarpiu LPBKS bus vykdomos tokios
operacijos:
x konteinerio inspektavimas konteineriǐ paruošimo patalpoje (3 darbuotojai × 5
val./konteineris × 40 µSv/val. × 5 konteineriai/metai = 3 žm-mSv/metai);
x konteineriǐ saugojimo salơs valymo darbai (2 darbuotojai × 130 µSv/val. × 20 val./metai
= 3 žm-mSv/metai).
Pilnai užpildytos LPBKS valdymo pulto patalpoje ir buitinơse patalpose dozơs galios
preliminariu vertinimu bus labai mažos – atitinkamai 0,0005 ir 0,0008 µSv/val. Konservatyviu
vertinimu suminơ LPBKS darbuotojǐ kolektyvinơ dozơ konteineriǐ saugojimo laikotarpiu bus 15
žm-mSv per metus.
PBK perkrovimas LPBKS karštojoje kameroje

Jei ilgalaikio saugojimo laikotarpiu paaiškơs, kad konteineris yra pažeistas, PBK bus
perkrautas Ƴ naują konteinerƳ. Preliminariu vertinimu kuro perkrovimo iš pažeisto konteinerio Ƴ
naują konteinerƳ kuro inspektavimo karštojoje kameroje trukmơ standartinio kuro atveju
(blogiausias atvejis) yra apie 450 valandǐ. Pažeisto kuro, kuris yra patalpintas penaluose,
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perkrovimui reikia mažiau laiko, kadangi specialiame žiedinyje krepšyje yra mažiau penalǐ negu
standartiniǐ kuro pluoštǐ žiediniame kanale. Konservatyviu vertinimu suminơ LPBKS
darbuotojǐ kolektyvinơ dozơ PBK perkraunant kuro inspektavimo karštojoje kameroje bus 20
žm-mSv/konteineris.
5.2.3.2.

LPBKS pastatǐ sąlygota gyventojǐ dozơ

Statybos etapo metu LPBKS patalpose bus sumontuoti tik radiologiškai neužteršti
Ƴrenginiai, todơl planuojama ǌkinơ veikla nesukurs papildomo radiologinio poveikio
gyventojams.
LPBKS pastatǐ sąlygojamos išorinơs apšvitos dozơs galios vertơs (dơl gama ir neutronǐ
srautǐ) Ƴvertintos RWE NUKEM subrangovo WTI ataskaitoje [26]. Atliekant skaiþiavimus buvo
remtasi LPBKS pastato ir papildomǐ struktǌriniǐ komponentǐ, tokiǐ kaip karštoji kamera,
personalo patekimo zona ir konteineriǐ paruošimo patalpos zona, brơžiniais. Sudarytas
kompiuterinis modelis, kurio detalumas apibǌdintas sekanþiai:
x LPBKS modeliuojama detaliai kaip betoninis struktǌrinis komponentas. Sieneliǐ storis
priimtas 0,6 m (pietinơ siena – 0,7 m storio). Stogas buvo modeliuojamas kaip 0,2 m storio
betono plokštơ su 0,12 m storio izoliacine medžiaga ant viršaus;
x LPBKS šoninơse sienose bei stoge esantys oro ơmikliai modeliuojami pagal jǐ matmenis
kaip labirintai. Modelyje taip pat atsižvelgta Ƴ kas 6 m pagal ašƳ išdơstytus betono ir stogo
sutvirtinimus. Betono sutvirtinimams priimtas 0,6 m plotis ir vidutinis 2,35 m aukštis;
x laikoma, kad vartǐ ir avariniǐ durǐ ekranavimo nơra, taþiau modelyje Ƴvertinama
papildoma ekranuojanti siena priešais avarinƳ išơjimą;
x LPBKS grindys aprašytos kaip 0,2 m storio betono plokštơ, bei priimta, kad aplink ją ir
po betono plokšte yra dirvožemis;
x modeliuojamas LPBKS viduje ir aplink LPBKS iki 1800 m spinduliu esantis oras, kad
Ƴvertinti spinduliuotơs (ypatingai neutronǐ) išsklaidymą ore (angl. skyshine);
x trumpaamžiǐ, ilgaamžiǐ atliekǐ ir atliekǐ apdorojimo pastatai yra sumodeliuoti kaip
betoniniai korpusai iš 0,3 m storio sienǐ, atsižvelgiant Ƴ jǐ padơtƳ;
x konteineriai saugojimo salơje išdơstomi eilơmis 2 x 3. Modeliuojama atsižvelgiant Ƴ 202
konteineriǐ išdơstymą, kai priešais priơmimo salĊ yra 2 eilơs, kuriose yra tik 3 konteineriai, ir
viena eilơ iš 4 konteineriǐ priešingame saugojimo salơs gale. Atstumas tarp dviejǐ vienoje eilơje
esanþiǐ konteineriǐ centrǐ yra 3,45 m, gretimose eilơse esanþiǐ konteineriǐ atveju – 3,35 m (3,65
m priešais avarinius išơjimus);
x paviršinis šaltinis bus priimtas 202 konteineriams, kurie supaprastintai modeliuojami
kaip masyvǌs konstorito cilindrai su plieniniu cilindru ir 0,25 m storio betoninie plokšte ant
viršaus. Šaltinis yra sunormuotas iki didžiausios 730 µSv/val. dozơs galios vertơs ant konteinerio
šoninơs sienelơs (190 µSv/val. sąlygoja neutronai) ir 12 µSv/val. ant konteinerio dangþiǐ
sistemos (8 µSv/val. sąlygoja neutronai) su dengiamąja plokšte [27]. Išoriniai konteinerio
matmenys – 2,63 m skersmuo ir 4,77 m aukštis.
Ekranavimo ir spinduliuotơs išsklaidymo ore Ƴvertinimui buvo naudojama programos
MCNP 4C versija [23]. MCNP programa Ƴvertinama neutronǐ ir fotonǐ pernaša, ji yra tapusi
tarptautiniu standartu branduoliniǐ taikymǐ srityje. MCNP naudoja Monte Karlo metodą
kiekvienos dalelơs sekimui nuo jos susidarymo vietos iki jos absorbcijos vietos ar iki ji palieka
apibrơžtą tǌrƳ.
MCNP programa apskaiþiuotǐ tam tikrǐ energijǐ (spektriniǐ) neutronǐ ir gama srautǐ
verþiǐ perskaiþiavimas Ƴ apšvitos dozơs galią atliekamas naudojant ICRP leidinyje 74 [28]
pateiktus srauto konversijos Ƴ dozĊ koeficientus lygiavertei dozei. Leidinys ICRP 74 yra
suderintas su ICRP 60 nuostatomis [29]. Tokiu bǌdu visos šioje ataskaitoje apskaiþiuotos dozơs
120(259)

GNS - NUKEM konsorciumas
LEI, Branduolinơs inžinerijos problemǐ laboratorija
Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita

galios vertơs atitinka lygiavertơs dozơs galią.
Detaliau modeliavimo priartơjimas pateiktas [26] ir [27]. Skaiþiavimo rezultatai
apibendrinti 5.2.3-1 paveiksle.

5.2.3-1 pav. Dozơs galia LPBKS išorơje, kai LPBKS yra visiškai užpildyta
Didžiausia dozơs galia rytǐ kryptimi yra 5 m atstumu iš karto už avarinio išơjimo
apsauginơs sienos; jos vertơ – 0,23 µSv/val. Didžiausia dozơs galia vakarǐ kryptimi yra už 2 m;
jos vertơ – 0,23 µSv/val.. Didžiausios dozơs galios pietǐ (0,13 µSv/val.) ir šiaurơs (0,15 µSv/val.)
kryptimi yra iškart už sienos arba prieš išorinius vartus. Didžiausios dozơs galios vertơs yra
LPBKS apsaugos zonos nuolatinơs apsaugos tvoros perimetro viduje. Už apsauginơs tvoros
dozơs galiǐ vertơs greitai mažơja tolstant nuo LPBKS pastato.
KASK (Kietǐjǐ Atliekǐ Saugojimo Kompleksas) pastatǐ sąlygojamos išorinơs apšvitos
dozơs galios vertơs (dơl gama spinduliuotơs) yra Ƴvertintos ataskaitoje [34]. Suminơs dozơs galios
vertơs nuo LPBKS ir KAASK (Kietǐjǐ Atliekǐ Apdorojimo ir Saugojimo Kompleksas) pastatǐ
yra gautos susumavus dozơs galias nuo Laikinosios Panaudoto Branduolinio kuro Saugyklos
(B1), Kietǐjǐ Atliekǐ Apdorojimo Komplekso (B3), Kietǐjǐ Atliekǐ Saugojimo Komplekso (B4)
ir yra pateiktos ataskaitoje [35].
Dozơs galiǐ nuo B1 ir B4 kompleksǐ pastatǐ skaiþiavimams naudotos programos,
metodai, modeliai ir kt. modeliavimo aspektai yra detaliai aprašyti ataskaitose [26] ir [34].
Kadangi didžioji dalis dozơs galios vertơs LPBKS/KAASK teritorijoje yra sąlygojama B1
ir B4 kompleksǐ pastatǐ, dozơs galios Ƴtaka nuo B3 komplekso ataskaitoje [35] nebuvo
vertinama. B3 pastato spinduliuotơs šaltinis yra konteineriai, užpildyti radioaktyviosiomis
atliekomis, kurie užima sąlyginai mažą pastato viršutinio aukšto tǌrƳ. Ši spinduliuotơ sklinda
tiktai per pastato stogą, kurio plotas yra 144 m2, o vidutinơ dozơs galia virš stogo yra 2,6 µSv/val.
Palyginimui, vidutinơ dozơs galia virš B4 trumpaamžiǐ atliekǐ saugyklos stogo yra 3,7 µSv/val.,
o stogo plotas yra 9607 m2. Dơl šio daug didesnio stogo ploto bei didesnes dozơs galios virš
stogo, dozơs galia LPBKS/KAASK teritorijoje nuo B3 pastato siekia tik apie 1 % B4
trumpaamžiǐ atliekǐ saugyklos stogo skleidžiamos dozơs galios. Dơl šios priežasties dozơs galios
nuo B3 pastato nebuvo vertinamos [35].
Suminơs gyventojǐ apšvitos dozơs nuo LPBKS ir KAASK pastatǐ yra pateiktos 5.2.3-1
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lentelơje. Priimta apšvitos trukmơ per metus yra 2000 val. sanitarinơje apsaugos zonoje ir 8760
val. už sanitarinơs apsaugos zonos (SAZ) ribǐ.
5.2.3-1 lentelơ. Gyventojǐ metinơ efektinơ dozơ, sąlygota LPBKS ir KAASK pastatǐ
Atstumas
Metinơ
nuo
apšvitos
apsaugos trukmơ, val.
tvoros, m

Metinơ efektinơ dozơ atskiromis kryptimis, Sv
Šiaurơs

Rytǐ

Pietǐ

Vakarǐ

0

2000

5,00E-05

1,66E-04

1,48E-04

8,80E-05

50
500

2000
2000
8760
2000
8760

4,00E-05
1,80E-07
7,88E-07
-

1,00E-04
2,00E-07
8,76E-07
6,20E-09
2,72E-08

8,00E-05
2,20E-07
9,64E-07
6,00E-09
2,63E-08

6,40E-05
1,04E-07
4,56E-07
2,00E-09
8,76E-09

950

Pastaba

Šalia aikštelơs
apsaugos tvoros
Ties aikštelơs riba
Ties siǌloma SAZ riba

Didžiausia gyventojǐ apšvita tikơtina prie LPBKS/KAASK apsaugos zonos nuolatinơs
apsaugos tvoros. Didžiausia metinơ efektinơ dozơ tikơtina rytǐ kryptimi ir ties LPBKS/KAASK
apsaugos zonos nuolatine apsaugos tvora yra 0,166 mSv. Metinơ efektinơ dozơ pietǐ kryptimi
ties LPBKS/KAASK apsaugos zonos nuolatine apsaugos tvora yra 0,148 mSv.
Galima gyventojǐ apšvita smarkiai krenta didơjant atstumui nuo nuolatinơs apsaugos
tvoros. Ant LPBKS/KAASK aikštelơs ribos, kuri yra maždaug 50 m toliau negu
LPBKS/KAASK apsaugos zonos nuolatinơ apsaugos tvora, apšvita nuo LPBKS/KAASK
sumažơja (priklausomai nuo apšvitos krypties) maždaug 1,5 karto, lyginant su apšvita ties.
nuolatine apsaugos tvora.
Remiantis dozơs vertinimo rezultatais LPBKS/KAASK aikštelei siǌloma apie 500 m
ploþio sanitarinơ apsaugos zona, kur gyventojǐ apšvita galơtǐ bǌti laikoma nereikšminga
(efektinơ dozơ artima arba mažesnơ negu 1 µSv). Tikslios LPBKS/KAASK sanitarinơs apsaugos
zonos ribos bus apibrơžtos techninio projektavimo metu.

5.3. Planuojamos ǌkinơs veiklos galimo poveikio aplinkai normalios
eksploatacijos sąlygomis apibendrinimas

5.3.1. Radiacinơs saugos reikalavimai
Šiame skyrelyje pateikiama radiacinơs saugos reikalavimǐ apžvalga, taikomǐ vertinant ar
planuojama ǌkinơ veikla, atsižvelgus Ƴ jos pobǌdƳ ir poveikƳ aplinkai, galima pasirinktose vietose.
Šiame skyrelyje nơra pateikiami specifiniai darbuotojǐ radiacinơs saugos reikalavimai, tokie kaip
leistinos dozơs galios ir radionuklidǐ koncentracijos kontroliuojamosios zonos patalpose,
paviršiǐ užterštumo radionuklidais vertơs ir pan. Šiǐ saugos reikalavimǐ užtikrinimas ir, jei
reikia, poveikio sumažinimo priemoniǐ parinkimas yra techninio projekto uždavinys. Darbuotojǐ
radiacinơs saugos reikalavimǐ užtikrinimo analiz ơ ir ALARA pagrindimas bus pateikti saugos
analizơs ataskaitoje, kuri rengiama atsižvelgiant Ƴ techninio projekto sprendinius.
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Darbuotojǐ radiacinơs saugos reikalavimai

Lietuvos respublikos norminiame dokumente [15] nustatytos tokios darbuotojǐ ribinơs
dozơs:
x efektinơ dozơ – 100 mSv per 5 metǐ iš eilơs laikotarpƳ;
x didžiausia metinơ efektinơ dozơ – 50 mSv;
x lygiavertơ dozơ akies lĊšiukui – 150 mSv;
x lygiavertơ dozơ odai, galǌnơms (plaštakoms ir pơdoms) – 500 mSv per metus. Ši riba
taikoma dozei, tenkanþiai vidutiniškai 1 cm2 odos ploto, gaunanþio didžiausią apšvitą.
5.3.1.2.

Gyventojǐ radiacinơs saugos reikalavimai

Lietuvos respublikos norminiame dokumente [15] nustatytos tokios gyventojǐ ribinơs
dozơs:
x metinơ efektinơ dozơ – 1 mSv;
x metinơs efektinơs dozơs ypatingais atvejais – 5 mSv, su sąlyga, kad 5 iš eilơs metus
vidutinơ dozơ nebus didesnơ kaip 1 mSv per metus;
x lygiavertơ dozơ akies lĊšiukui – 15 mSv;
x lygiavertơ dozơ odai – 50 mSv. Ši riba taikoma dozei, tenkanþiai vidutiniškai 1 cm2 odos
ploto, gaunanþio didžiausią apšvitą.
Optimizuojant radiacinĊ saugą individualioji dozơ, kurią gali lemti konkretus šaltinis, yra
ribojama nustatant apribotąją dozĊ. Apribotoji dozơ taikoma tam, kad, netgi veikiant keliems
apšvitos šaltiniams, kritinơs grupơs nariǐ dozơs neviršytǐ nustatytosios ribinơs dozơs [15].
Gyventojǐ apribotoji metinơ efektinơ dozơ eksploatuojant ir nutraukiant branduolinơs energetikos
objektǐ eksploatavimą yra 0,2 mSv [30]. Kai keliǐ subjektǐ branduoliniai Ƴrenginiai yra greta
(turi bendrą sanitarinơs apsaugos zoną), subjektǐ susitarimu apribotosios dozơs turi bǌti
paskirstytos subjektams taip, kad suma neviršytǐ 0,2 mSv per metus [18].
5.3.1.3. Radiacinơs saugos reikalavimai kitiems aplinkos komponentams

Lietuvos Respublikos norminis dokumentas [18] apibrơžia radiacinơs saugos principą
kitiems aplinkos komponentams:
x Vertinant poveikƳ aplinkai, turi bǌti vadovaujamasi principu, kad tuo atveju, kai apsaugos
priemonơs užtikrina pakankamą žmoniǐ saugą, jos yra pakankamos ir aplinkai bei gamtos
ištekliams apsaugoti.

5.3.2. Esamas ir planuojamas kitǐ branduoliniǐ Ƴrenginiǐ radiologinis
poveikis
Naująją LPBKS numatoma pastatyti IAE esamoje 3 km spindulio sanitarinơs apsaugos
zonoje. Todơl vertinant apšvitos atitikimą galiojantiems reikalavimams (žiǌr. skyrelƳ aukšþiau),
bǌtina atsižvelgti ir Ƴ kitǐ IAE sanitarinơje apsaugos zonoje esamǐ ir planuojamǐ branduoliniǐ
Ƴrenginiǐ poveikƳ.
LPBKS statyba yra vienas iš savarankiškǐ Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo
projektǐ. Pagal galutinƳ IAE eksploatavimo nutraukimo planą [37], eksploatavimo nutraukimo
procesas yra suskaidytas Ƴ keliolika savarankiškǐ eksploatavimo nutraukimo projektǐ (ENP).
Kiekvienas iš šiǐ ENP yra procesas, apimantis tam tikrą veiklos srit Ƴ, apibrơžiantis darbus bei jǐ
ypatybes ir suteikiantis pradinius duomenis konkreþios veiklos organizavimui, saugos analizei ir
poveikio aplinkai vertinimui. Siekiant, kad poveikio aplinkai vertinimas remtǐsi patikima ir
detalia informacija, kuri tampa galima tik vykdant konkretǐ ENP, IAE eksploatavimo
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nutraukimo PAV programoje [38] numatoma, kad PAV ataskaitos bus rengiamos atskirai
kiekvienam ENP. Kiekviena vơlesnio ENP PAV ataskaita turi atsižvelgti Ƴ ankstesniǐ ataskaitǐ
rezultatus. Tokiu bǌdu bendras IAE eksploatacijos nutraukimo poveikis aplinkai bǌtǐ vertinimas
ir kontroliuojamas remiantis naujausia informacija, o poveikio aplinkai sumažinimo priemonơs
bǌtǐ adekvaþios realiai situacijai.
5.3.2.1.

Esami ir planuojami branduoliniai Ƴrenginiai IAE SAZ

Vykdant IAE eksploatacijos nutraukimą be LPBKS taip pat numatoma pastatyti naują
kietǐjǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ tvarkymo ir saugojimo kompleksą (KATSK), labai mažo
aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyną (taip vadinamą Landfill tipo kapinyną), paviršin Ƴ
mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyną. Šiuo metu eksploatuojamą
bitumuotǐ radioaktyviǐjǐ saugyklą ateityje numatoma pertvarkyti Ƴ kapinyną. 2006 m. pradơjo
veikti skystǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ sukietinimo (t.y. panaudotǐ jonǐ pakaitos dervǐ ir perlito
nuosơdǐ cementavimo) Ƴrenginys. Sukietintos atliekos bus laikinai saugomos IAE aikštelơje
pastatytoje naujoje saugykloje, vơliau bus palaidotos paviršiniame mažo ir vidutinio aktyvumo
radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyne. Jau nusprĊsta išplơsti esamą panaudoto branduolinio kuro
saugyklą. 2006 m. VATESI papildơ licencijos sąlygas ir leido saugykloje papildomai saugoti dar
18 CONSTOR RBMK-1500 tipo konteineriǐ. Planuojama dar viena modifikacija, padidinanti
esamos saugyklos talpą dar 10 CONSTOR RBMK-1500 tipo konteineriǐ.
Taip pat svarstoma galimybơ statyti naują atominĊ elektrinĊ, kurios suminơ elektrinơ
galia galơtǐ siekti 3400 MW.
Ignalinos AE sanitarinơs apsaugos zonoje naujai planuojami ar numatomi pertvarkyti
esami branduolinơs energetikos objektai (BEO) parodyti 5.3.2-1 pav. BEO veiklos etapai
(eksploatavimo, eksploatavimo nutraukimo, institucinơs priežiǌros ir pan.) apibendrinti 5.3.2-2
pav.
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5.3.2-1 pav. Ignalinos AE dabartinơje 3 km spindulio sanitarinơje apsaugos zonoje esantys ir
planuojami branduolinơs energetikos objektai:
(1) – Esamos bitumuotǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ saugykla ir nauja laikinoji sukietintǐ
radioaktyviǐjǐ atliekǐ (panaudotǐ jonǐ pakaitos dervǐ ir perlito nuosơdǐ) saugykla. Abi saugyklos yra
IAE pramoninơje aikštelơje, ir šiuo metu atskirǐ SAZ neturi. Uždarant IAE bitumuotǐ radioaktyviǐjǐ
atliekǐ saugyklą planuojama ją transformuoti Ƴ kapinyną. Rengiant kapinyno PAV bus numatyta atskira
šio naujo BEO SAZ.
(2) – Ignalinos AE reaktoriǐ blokai. IAE esamos SAZ dydis - 3 km spindulio zona aplink
reaktoriǐ blokus.
(3A), (3B) – planuojamos naujos AE alternatyvios aikštelơs. Naujos AE SAZ bus pasiǌlytos
rengiant naujos AE PAV dokumentus.
(4) – Esama PBK saugykla. Saugyklos projekte numatyta 1 km spindulio SAZ apie šƳ BEO.
Saugyklos projektinơ SAZ patenka Ƴ IAE esamą SAZ ir todơl šiuo metu atskirai nơra išskiriama.
(5), (6) – Nauja PBK saugykla (LPBKS) ir kietǐjǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ apdorojimo ir
saugojimo kompleksas (KAASK). Šie BEO bus greta, jǐ SAZ persidengs, BEO sups bendra apsaugos
tvora. PAV ataskaitose numatoma bendra SAZ abiems BEO. Siǌlomas SAZ dydis apie 500 m nuo
aikštelơs apsaugos tvoros. Už siǌlomos SAZ šiǐ BEO poveikis gali bǌti laikomas mažai reikšmingu.
Galutinai SAZ dydis bus nustatytas rengiant techninius projektus ir saugos analizơs ataskaitas.
(7) – Viena iš planuojamǐ labai mažo aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyno aikšteliǐ
(pietinơ). SAZ nenustatyta, preliminarǌs pasiǌlymai bus parengti ruošiant PAV dokumentus.
(8) – Planuojamo mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ paviršinio kapinyno
laidojimo rǌsiai Stabatiškiǐ aikštelơje. PAV ataskaitoje numatoma, kad SAZ turơtǐ apimti 300 m atstumą
nuo kapinyno rǌsiǐ. PAV ataskaitoje numatomas kapinyno išplanavimas laikomas preliminariu ir turơs
bǌti detalizuotas rengiant techninƳ projektą.
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5.3.2-2 pav. Ignalinos AE dabartinơje 3 km spindulio sanitarinơje apsaugos zonoje esaþiǐ ir
planuojamǐ branduolinơs energetikos objektǐ veiklos pagrindiniai etapai
Radioaktyviǐjǐ atliekǐ pakuotes, saugomas laikinojoje sukietintǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ
saugykloje numatoma palaidoti mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ paviršiniame
kapinyne. Todơl šio BEO eksploatacijos laikas gali bǌti trumpesnis, nei nurodyta 5.3.2-2 pav.
Kietǐ atliekǐ apdorojimo ir saugojimo komplekse radioaktyviosios atliekos bus
apdorojamos maždaug iki 2030 m (t.y. kol bus užbaigtas IAE eksploatacijos nutraukimas).
Vơliau, radioaktyviosios atliekos bus tik saugojamos. Mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviǐjǐ
atliekǐ pakuotes, laikinai saugomas KAASK trumpaamžiǐ atliekǐ saugyklose, taip pat
numatoma palaidoti paviršiniame kapinyne. Todơl šios saugyklos eksploatacijos laikas gali bǌti
trumpesnis, nei nurodyta 5.3.2-2 pav.
Planuojama, kad mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ paviršinio kapinyno
aktyvi priežiǌra bus vykdoma netrumpiau negu 100 metǐ. Pasibaigus aktyvios priežiǌros
laikotarpiui, bus vykdoma pasyvi priežiǌra (netrumpiau negu 200 metǐ). Prireikus ar paaiškơjus
naujai informacijai, uždaryto kapinyno priežiǌros laikotarpiai gali bǌti prailginti, o apsauginiai
barjerai atstatomi net ir praơjus 300 metǐ po kapinyno uždarymo arba atliekos išrǌšiuojamos.
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Radioaktyviǐjǐ išmetǐ poveikis

Radioaktyviosios išmetos iš IAE SAZ esanþiǐ BEO

Šiuo metu IAE SAZ esanþiǐ BEO radioaktyviǐjǐ išmetǐ (išlakǐ Ƴ atmosferą ir nuotekǐ Ƴ
Drǌkšiǐ ežerą) sąlygojamos dozơs apibendrintos 5.3.2-3 pav. [31].

5.3.2-3 pav. IAE SAZ esanþiǐ BEO radioaktyviǐjǐ išmetǐ (išlakǐ ir nuotekǐ) sąlygojama
kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinơ efektinơ dozơ 1992–2006 m. laikotarpiu [31]
Galima daryti išvadą, kad esamǐ BEO radioaktyviǐjǐ išmetǐ sąlygojamos dozơs yra daug
mažesnơs už apribotąją dozĊ (0,2 mSv per metus). Nuotekǐ Ƴ Drǌkšiǐ ežerą sąlygojama dozơ nuo
1995 m. palaipsniui mažơja. Išlakǐ sąlygojama dozơ bendru atveju yra žymiai mažesnơ. Išlakǐ
dozơs padidơjimas 2004 m. yra dơl I-131 išmetimo iš IAE skystǐjǐ atliekǐ apdorojimo
komplekso (150 pastato).
Nuo 1999 m. vyksta panaudoto branduolinio kuro išvežimas iš IAE reaktoriǐ blokǐ Ƴ
esamą sausojo tipo tarpinio saugojimo PBK saugyklą. Iki 2006 m. pabaigos buvo išvežta 20
CASTOR RBMK-1500 ir 60 CONSTOR RBMK-1500 konteineriǐ su panaudotu branduoliniu
kuru. Su esama panaudoto branduolinio kuro tvarkymo ir saugojimo veikla susijusio aiškaus
dozơs padidơjimo nestebima.
Eksploatuoti IAE planuojama iki 2009 metǐ pabaigos. Iki šio laiko taip pat bus užpildyta
esama PBK saugykla. Konservatyviam IAE eksploatacijos (iki 2010 m.) išmetǐ poveikiui
prognozuoti pasirinktos pastarǐjǐ septyneriǐ metǐ (1999–2006 m., kada vykdomas PBK
išvežimas) didžiausios dozơs. Priimta, kad kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinơ efektinơ dozơ,
kurią sąlygos radioaktyviosios išlakos bus 1,9×10-6 Sv (2004 m. dozơ) ir kurią sąlygos
radioaktyviosios nuotekos bus 4,1×10-6 Sv (2002 m. dozơ).
IAE SAZ esanþiǐ BEO poveikio prognozơ taip pat apima bǌsimǐ radioaktyviǐjǐ išmetǐ
sąlygotą poveikƳ vykdant tokią naujai planuojamą veiklą:
x galutinai sustabdant IAE 1-ojo bloko reaktoriǐ, iškraunat kurą, vykdant Ƴrenginiǐ
deaktyvaciją ir pan. pagal taip vadinamą IAE eksploatacijos nutraukimo projektą
U1DP0 [32]. U1DP0 veiklą planuojama Ƴgyvendinti nuo 2005 m. iki 2012 m;
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x

2006 m. pradedant eksploatuoti ir vơliau eksploatuojant naują cementavimo ƳrenginƳ,
skirtą skystǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ sukietinimui ir laikinąją saugyklą, skirtą
sukietintǐ atliekǐ saugojimui [33]. Cementavimo Ƴrenginys bus eksploatuojamas apie
14 metǐ. Projektinơ laikinosios saugyklos eksploatacijos trukmơ yra apie 60 m.
IAE SAZ esanþiǐ BEO prognozuojama radioaktyviǐjǐ išmetǐ sąlygojama gyventojǐ
apšvita apibendrinta 5.3.2-4 pav.

5.3.2-4 pav. IAE SAZ esanþiǐ BEO radioaktyviǐjǐ išmetǐ (išlakǐ ir nuotekǐ) sąlygojamos
kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinơs efektinơs dozơs prognozơ
Kaip matyti, prognozuojama radioaktyviǐjǐ išmetǐ iš IAE SAZ esanþiǐ BEO sąlygojama
dozơ yra maža. Didžiausią dozơs reikšmĊ (9,6×10-6 Sv) apsprendžia 2009 m. planuojama 1-ojo
energobloko Ƴrenginiǐ deaktyvacijos veikla (3,6×10-6 Sv) ir priimta prielaida, kad IAE 2-ojo
energobloko eksploatacija taip pat sąlygoja konservatyviai Ƴvertintą dozĊ (6,0×10-6 Sv).
5.3.2-4 pav. pateikta prognozuojama apšvita neƳvertina poveikio aplinkai dơl panašios
Ƴrenginiǐ deaktyvacijos veiklos 2-jame energobloke. Šiai veiklai bus rengiamas atskiras, taip
vadinamas U2DP0 projektas. Radioaktyviǐjǐ išmetǐ sąlygoto poveikio Ƴvertinimo šiuo metu
nơra, todơl galimas tik apytikslis vertinimas. Planuojama, kad kuro iškrovimas iš 2-ojo
energobloko, jau esant veikianþiai LPBKS, bus užbaigtas per keletą metǐ po galutinio
reaktoriaus sustabdymo. Lyginant su pirmuoju energobloku, antrojo energobloko Ƴrenginiǐ
deaktyvacijos veikla galơs bǌti pradơta praơjus mažiau laiko po galutinio reaktoriaus
sustabdymo. Todơl radioaktyviǐjǐ išmetǐ aktyvumas (trumpaamžiǐ Mn-54, Fe-55, Co-58, Co60, Cs-134 ir pan.) bus didesnis ir tai sąlygos didesnƳ poveikƳ, nei panaši U1DP0 veikla.
Numatoma, kad 2-ojo energobloko Ƴrenginiǐ deaktyvacija gali sąlygoti apie dvigubai didesnĊ
kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinĊ apšvitą (atskirais metais iki 8,0×10-6 Sv, vietoje 3,6×10-6
Sv).
Apibendrinant, galima prognozuoti, kad 2005–2018 m. laikotarpiu IAE SAZ esanþiǐ
BEO radioaktyviǐjǐ išmetǐ sąlygota kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinơ efektinơ dozơ bus
apie ar mažesnơ nei 1×10-5 Sv. Detalesniǐ radioaktyviǐjǐ išmetǐ poveikio aplinkai prognoziǐ
tolimesniems IAE eksploatacijos nutraukimo etapams šiuo metu nơra. Kaip numato IAE
eksploatavimo nutraukimo PAV programa [38], kiekvienas vơlesnis poveikio aplinkai vertinimas
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turơs atsižvelgti Ƴ ankstesniǐ studijǐ rezultatus. Pagal šią planuojamą ǌkinĊ veiklą visas
panaudotas branduolinis kuras iki 2016 m. bus patalpintas Ƴ hermetiškus saugojimo konteinerius
ir bus izoliuotas nuo aplinkos. Vơliau šios planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygotos
radioaktyviosios išmetos galimos tik atsiradus bǌtinybei perkrauti kurą LPBKS karštojoje
kameroje. Tikimybơ, kad PBK saugojimo laikotarpiu konteineriai gali prarasti sandarumą ir todơl
kurą reikơs perkrauti Ƴ kitą konteinerƳ, yra nedidelơ. Radioaktyviǐjǐ išlakǐ sąlygota dozơ yra
mažai reikšminga (1,67×10-7 Sv) ir sudaro mažiau kaip 0,1% nuo apribotosios dozơs reikšmơs
(0,2 mSv). Todơl šios planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygotǐ išlakǐ poveikis mažai Ƴtakos
vơlesnius IAE eksploatavimo nutraukimo veiklos projektinius sprendinius.
Radioaktyviosios išmetos iš IAE SAZ naujai planuojamǐ BEO

Iš IAE SAZ naujai planuojamǐ BEO, radioaktyviąsias išmetas gali sąlygoti ši planuojama
ǌkinơ veikla (LPBKS), Ignalinos AE naujojo kietǐjǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ tvarkymo ir
saugojimo komplekso (KATSK) eksploatacija bei naujai planuojama atominơ elektrinơ.
LPBKS išlakǐ sąlygoto poveikio vertinimas pateiktas 5.1.1 skyriuje. Konservatyviai
vertinant, PBK tvarkymo reaktoriǐ blokuose ir LPBKS sąlygota radioaktyviǐjǐ išlakǐ kritinơs
gyventojǐ grupơs nario metinơ efektinơ dozơ neviršys 4,15×10-7 Sv. Mažai tikơtinu PBK
perkrovimo LPBKS kuro inspektavimo karštojoje kameroje (KIKK) atveju, galima papildoma
apšvita iki 1,67×10-7 Sv.
KATSK PAV ataskaitoje [39] konservatyviai Ƴvertinta kritinơs gyventojǐ grupơs nario
metinơ efektinơ dozơ kietǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ išơmimo (iš IAE esamǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ
saugyklǐ) ir apdorojimo etape (2010-2020 m.) yra 7,26×10-6 Sv. Užbaigus radioaktyviǐjǐ atliekǐ
išơmimą iš IAE esamǐ saugyklǐ, radioaktyviosios išlakos ir gyventojǐ apšvita sumažơs.
2007 m. AB Lietuvos Energija pradơjo poveikio aplinkai vertinimo procedǌrą, kuria
siekiama Ƴvertinti planuojamos ǌkinơs veiklos “Nauja atominơ elektrinơ (nauja AE) Lietuvoje”
poveikƳ aplinkai. Kadangi dabartinơ IAE iki 2010 m. bus uždaryta, o esamǐ Lietuvos elektros
gamybos pajơgumǐ, Ƴskaitant planuojamas pastatyti mažos galios termofikacines elektrines,
vidaus poreikiǐ užtikrinimui pakaks tik iki 2013 m., planuojamos ǌkinơs veiklos koncepcija
numato dabartinơje IAE SAZ pastatyti naują atominĊ elektrinĊ.
Naujos atominơs elektrinơs suminơ elektrinơ galia neviršys 3400 MW. Galimos
technologinơs naujos atominơs elektrinơs alternatyvos yra verdanþio vandens, suslơgto vandens
ar suslơgto sunkiojo vandens reaktoriai. Planuojama, kad bent jau pirmas reaktoriǐ blokas galơtǐ
bǌtǐ pradơtas eksploatuoti apie 2015. Naujǐ reaktoriǐ blokǐ eksploatacija tĊstǐsi apytiksliai 60
metǐ ar dar ilgiau.
Naujos elektrinơs poveikio aplinkai vertinimas dar nơra atliktas ir poveikio aplinkai
vertinimo rezultatǐ šiuo metu dar nơra. Todơl potencialus naujos atominơs elektrinơs poveikis
šioje ataskaitoje nevertinamas. Naujai planuojamos atominơs elektrinơs koncepcija ir jos
poveikio aplinkai vertinimas turơs atsižvelgti Ƴ galimą IAE eksploatacijos nutraukimo veiklos
sąlygotą poveikƳ aplinkai ir atitinkamai koreguoti numatomus projektinius sprendinius.
Kaip jau buvo pažymơta, pagal šią planuojamą ǌkinĊ veiklą iki 2016 m. (t.y. praktiškai
iki naujos atominơs elektrinơs eksploatacijos pradžios) visas panaudotas branduolinis kuras bus
patalpintas Ƴ hermetiškus saugojimo konteinerius ir bus izoliuotas nuo aplinkos. Vơliau galimos
šios planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygotos išlakos mažai tikơtinos, o jǐ poveikis bus mažas.
Todơl šios planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygotǐ išlakǐ poveikis mažai Ƴtakos naujos atominơs
elektrinơs projektinius sprendinius.
Radioaktyviǐjǐ išmetǐ poveikio prognozơ

IAE SAZ esanþiǐ ir naujai planuojamǐ BEO radioaktyviǐjǐ išmetǐ (išlakǐ ir nuotekǐ)
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sąlygojamos kritinơs gyventojǐ grupơs nario maksimalios metinơs efektinơs dozơs prognozơ
apibendrinta 5.3.2-5 pav.

5.3.2-5 pav. IAE SAZ esanþiǐ ir naujai planuojamǐ BEO radioaktyviǐjǐ išmetǐ (išlakǐ ir
nuotekǐ) sąlygojamos kritinơs gyventojǐ grupơs nario maksimalios metinơs efektinơs dozơs
prognozơ
Radioaktyviǐjǐ išmetǐ iš kitǐ naujai planuojamǐ BEO, LPBKS eksploatacijos
laikotarpiu, nenumatoma.
Paviršiniame mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyne [40] bus
laidojamos tik kietos arba sukietintos radioaktyviosios atliekos. Kapinyne nebus radioaktyviǐjǐ
atliekǐ apdorojimo Ƴrenginiǐ – atliekos Ƴ kapinyną bus atvežamos galutinai apdorotos,
supakuotos ir paruoštos laidoti. Radioaktyviǐjǐ atliekǐ pakuotơs privalơs tenkinti priimtinumo
laidoti paviršiniame kapinyne kriterijus. Numatoma, kad normaliai eksploatuojant kapinyną,
radionuklidai Ƴ atmosferą aerozoline ar dujine forma nepateks. Kapinyno rǌsiǐ užpildymo metu
veiks laikina rǌsiǐ drenažo sistema, radioaktyviǐjǐ nuotekǐ Ƴ aplinką taip pat nebus.
Radioaktyviosios atliekos kapinyne bus laidojamos apytiksliai iki 2030 metǐ, kol bus
išmontuota Ignalinos AE ir baigtos apdoroti susidariusios atliekos. Baigus laidoti
radioaktyviąsias atliekas, kapinynas bus uždarytas Ƴrengiant ilgalaikius inžinerinius barjerus.
Radioaktyviosios atliekos bus izoliuotos ir nuo aplinkos, ir nuo aplinkos poveikio. Po kapinyno
uždarymo ne trumpiau kaip 100 metǐ bus vykdoma kapinyno aktyvi priežiǌra. Šiuo laikotarpiu
kapinyną eksploatuojanti organizacija užtikrins kapinyno fizinĊ saugą, atliks reikalingus
kapinyno priežiǌros darbus, organizuos kapinyno ir jƳ supanþios aplinkos bǌklơs stebơseną ir,
esant reikalui, atliks pataisomuosius veiksmus. Inžineriniǐ barjerǐ funkcionalumas bus
užtikrintas ir radioaktyviǐjǐ nuotekǐ, LPBKS eksploatacijos laikotarpiu, nenumatoma.
Paviršinio labai mažo aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyno poveikio aplinkai
vertinimas dar neatliktas. Galutinis IAE eksploatavimo nutraukimo planas [37], kapinyno
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koncepcija [41] ir preliminariǐ atliekǐ priimtinumo kriterijǐ parengimo studija [42] numato, kad
kapinyne bus laidojamos tik kietos arba sukietintos radioaktyviosios atliekos. Kapinyne nebus
radioaktyviǐjǐ atliekǐ apdorojimo Ƴrenginiǐ – atliekos Ƴ kapinyną bus atvežamos galutinai
supakuotos ir paruoštos laidoti. Vežant atliekas Ƴ kapinyną ir jas laidojant, turơs bǌti užtikrinta,
kad radionuklidai bǌtǐ tinkamai izoliuoti nuo aplinkos. Todơl šiame vertinime priimama, kad
LPBKS eksploatacijos laikotarpiu, iš paviršinio labai mažo aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ
kapinyno radioaktyviǐjǐ išmetǐ nebus.
Planuojama, kad baigiant IAE eksploatacijos nutraukimą (apie 2030), IAE esanti
bitumuotǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ saugykla galơs bǌti transformuota Ƴ kapinyną. Bitumuotǐ
radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyno poveikio aplinkai vertinimas dar neatliktas.
Bitumuotǐ atliekǐ saugykloje laikomos bitume Ƴmobilizuotos radioaktyviosios druskos,
liekanþios po radioaktyviǐjǐ skysþiǐ apdorojimo, naudojant išgarinimo technologiją. Bitumuotos
radioaktyviosios atliekos yra sukietơjusios. Kaip rodo saugyklos eksploatacinơs patirties analizơ,
radioaktyviǐjǐ dujiniǐ ar aerozoliniǐ išlakǐ iš bitumo matricos nơra. Transformuojant saugyklą Ƴ
kapinyną numatoma demontuoti nebereikalingas technologines sistemas ir Ƴrengti ilgalaikius
inžinerinius barjerus. Inžineriniai barjerai turơs izoliuoti radioaktyviąsias atliekas nuo aplinkos, ir
nuo aplinkos poveikio. Taip pat numatoma vykdyti aktyvią institucinĊ priežiǌrą, kuri turơs
užtikrinti kapinyno inžineriniǐ barjerǐ funkcionalumą. Todơl šiame vertinime priimama, kad
LPBKS eksploatacijos laikotarpiu, iš bitumuotǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyno radioaktyviǐjǐ
išmetǐ nebus.
5.3.2.3.

Tiesioginơs spinduliuotơs poveikis

IAE pramoninơje aikštelơje ir jos aplinkoje vykdomi radiaciniǐ laukǐ monitoringo
rezultatai rodo, kad jonizuojanþiosios spinduliuotơs dozơs galios padidơjimas yra stebimas
lokaliai ir tik arti kai kuriǐ radioaktyviǐjǐ medžiagǐ tvarkymo Ƴrenginiǐ. Tik atskirais atvejais
jonizuojanþiosios spinduliuotơs dozơs galios padidơjimas yra matuojamas už IAE pramoninơs
aikštelơs ribǐ. PadidơjĊ radiaciniai laukai taip pat matuojami lokaliai apie esamą PBK saugyklą.
Planuojamoje LPBKS / KAASK aikštelơje atlikti matavimai rodo, žiǌr. 8 skyriǐ, kad
gama spinduliuotơs fonas šiǐ aikšteliǐ aplinkoje neišsiskiria iš gama spinduliuotơs fono,
matuojamo už IAE esamos SAZ ribǐ. Vidutinơ dozơs galios reikšmơ atitinka IAE regiono dozơs
galios vidurkƳ [31]. Todơl vertinant išorinơs spinduliuotơs poveikƳ LPBKS / KAASK aikštelơs
aplinkoje buvo tariama, kad esami BEO šiuo metu nesukuria išskirtinio poveikio LPBKS /
KAASK aikštelơs aplinkoje, kurƳ bǌtǐ galima vertinti kaip nukrypimą nuo gamtinơs apšvitos
sąlygoto fono. Galimi jonizuojanþios spinduliuotơs poveikio pasikeitimai, susijĊ su esamǐ BEO
modifikacija ar naujǐ BEO statyba, aptariami žemiau.
Galima pažymơti, kad vykdant IAE eksploatacijos nutraukimą, radioaktyviosios
medžiagos (panaudotas branduolinis kuras, radioaktyviosios atliekos ir pan.) bus pašalintos iš
IAE aikštelơje esamǐ pastatǐ bei saugyklǐ. Todơl galutinai sustabdžius IAE reaktorius ir vykdant
IAE eksploatacijos nutraukimą, radiaciniai laukai IAE pramoninơje aikštelơje turơtǐ tik mažơti.
Bitumuotǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinynas

Radiaciniǐ laukǐ monitoringo rezultatai rodo, kad jonizuojanþiosios spinduliuotơs dozơs
galios padidơjimas yra matuojamas tik arti kai kuriǐ bitumuotǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ saugyklos
pastato vietǐ. Už IAE pramoninơs aikštelơs ribǐ jonizuojanþios spinduliuotơs poveikio nơra.
Šiuo metu saugykla užpildyta apie 60% projektinio tǌrio. Kaip rodo saugyklos
eksploatacija, užpildant saugyklą radioaktyviosiomis atliekomis, radiaciniǐ laukǐ pasikeitimai
yra mažai reikšmingi.
Transformuojant saugyklą Ƴ kapinyną numatoma demontuoti nebereikalingas
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technologines sistemas ir Ƴrengti ilgalaikius inžinerinius barjerus – aplink ir virš kapinyno
suformuoti molingos medžiagos, smơlio ir grunto kaupą. Ʋrengus kaupą, radiaciniai laukai aplink
saugyklą tik sumažơs.
Nauja laikinoji sukietintǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ (panaudotǐ jonǐ pakaitos dervǐ ir
perlito nuosơdǐ) saugykla

2006 m. IAE pradơtas eksploatuoti naujas cementavimo Ƴrenginys, skirtas skystǐ
radioaktyviǐjǐ atliekǐ (panaudotǐ jonǐ pakaitos dervǐ ir perlito nuosơdǐ) sukietinimui jas
maišant su cementu. Pagamintos sukietintos radioaktyviǐjǐ atliekǐ pakuotes numatoma laikinai
saugoti IAE aikštelơje pastatytoje naujojoje laikinojoje saugykloje, 5.3.2-1 pav.
Laikinoji saugykla suprojektuota taip, kad atliekos joje galơs bǌti saugiai laikomos iki 60
metǐ. Saugojimas bus laikinas, kadangi sukietintǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ pakuotes numatoma
palaidoti paviršiniame mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyne. Todơl
laikinosios saugyklos eksploatacijos laikas gali bǌti trumpesnis nei projektinis ir priklausys nuo
kapinyno projekto Ƴgyvendinimo eigos.
Gyventojo potencialios metinơs apšvitos Ƴvertinimas, kurią sąlygotǐ tiesioginơs
jonizuojanþiosios spinduliuotơs laukai tarp pilnai užpildytǐ LPBKS / KAASK aikštelơs ir pilnai
radioaktyviosiomis atliekomis užpildytos laikinosios saugyklos apibendrintas 5.3.2-6 pav.
Skaiþiuojant metinĊ dozĊ priimta, kad konkreþiame taške gyventojo apšvitos metinơ trukmơ yra
2000 valandǐ.

5.3.2-6 pav. Gyventojo potenciali metinơ apšvita, kurią sąlygotǐ tiesioginơs jonizuojanþiosios
spinduliuotơs laukai tarp LPBKS / KAASK ir laikinosios saugyklos IAE aikštelơje. Skaiþiuojant
metinĊ dozĊ priimta, kad gyventojo apšvitos metinơ trukmơ yra 2000 valandǐ
Kaip matyti, konservatyviai vertinamas laikinosios saugyklos poveikis yra nedidelis ir
LPBKS / KAASK numatomoje SAZ praktiškai nepasireiškia.
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Naujas kietǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ apdorojimo ir saugojimo kompleksas

Naujas kietǐjǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ apdorojimo ir saugojimo kompleksas (KAASK) bus
pastatytas greta LPBKS. Abu kompleksus juos bendra fizinơs apsaugos tvora, jie turơs bendrą
SAZ. Šiǐ BEO sąlygoto bendro poveikio vertinimas LPBKS / KAASK aplinkoje pateiktas
5.2.3.2 skyrelyje.
Esama panaudoto branduolinio kuro saugykla

Esamoje PBK saugykloje IAE panaudotas branduolinis kuras saugomas nuo 1999 m.
Pagal 2006 m. VATESI papildytas licencijos sąlygas saugykloje bus saugoma 20 CASTOR
RBMK-1500 ir iki 78 CONSTOR RBMK-1500 tipo konteineriǐ. Planuojama dar viena
modifikacija, padidinanti esamos saugyklos talpą dar 10 CONSTOR RBMK-1500 tipo
konteineriǐ. Tuomet saugykloje galơtǐ bǌti saugoma iki 88 CONSTOR RBMK-1500 tipo
konteineriǐ. Esama panaudoto branduolinio kuro saugykla bus užpildyta iki LPBKS
eksploatacijos pradžios.
2006 m. pabaigoje saugykloje buvo 20 CASTOR RBMK-1500 ir 61 CONSTOR RBMK1500 tipo konteineriǐ su panaudotu branduoliniu kuru. Radiaciniǐ laukǐ esamos PBK saugyklos
aplinkoje 2000–2006 m. matavimai [43] rodo, kad maksimalios jonizuojanþios spinduliuotơs
dozơs galios aplink saugyklos aikštelơs tvorą buvo matuojamos Ƴ saugyklą transportuojant
CASTOR RBMK-1500 tipo konteinerius su PBK. Šio tipo konteinerius IAE naudojo 1999–2001
metais. Pradơjus PBK saugojimui naudoti CONSTOR RBMK-1500 tipo konteinerius, radiaciniai
laukai aplink aikštelĊ stabilizavosi ir toliau kito nežymiai.
Jonizuojanþiosios spinduliuotơs dozơs galios padidơjimas matuojamas gana artimoje
esamos PBK saugyklos aplinkoje. Esamos PBK saugyklos projekte numatyta 1 km spindulio
SAZ apie šƳ BEO. Esama PBK saugykla yra nutolusi nuo planuojamos LPBKS aukštelơs daugiau
kaip 1,7 km. Esamos PBK saugyklos projektinơ ir naujos LPBKS planuojama sanitarinơs
apsaugos zonos nepersidengia. Šie BEO neturi bendros SAZ, 5.3.2-1 pav.
Vertinant pastarǐjǐ metǐ radiaciniǐ laukǐ kaitos tendenciją ir atsižvelgiant Ƴ didelƳ
atstumą tarp LPBKS ir esamos PBK saugyklos, nơra numatoma, kad tolesnơ esamos PBK
saugyklos eksploatacija (pagal papildytas eksploatavimo licencijos sąlygas) galơtǐ Ƴtakoti
radiologinĊ situaciją LPBKS planuojamoje SAZ (už kurios ribǐ LPBKS sąlygotas tiesioginơs
jonizuojanþiosios spinduliuotơs poveikis gali bǌti nebevertinamas).
Paviršinis mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžiǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinynas
Stabatiškiǐ aikštelơje

Viena iš numatomǐ paviršinio mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžiǐ radioaktyviǐjǐ
atliekǐ kapinyno Stabatiškiǐ aikštelơ yra Ƴ rytus nuo LPBKS / KAASK, 5.3.2-1 pav. Dơl
sudơtingo Stabatiškơs aikštelơs reljefo, joje radioaktyviǐjǐ atliekǐ laidojimo rǌsiai bǌtǐ išdơstyti
ant dviejǐ šioje aikštelơje esanþiǐ kalvǐ. Rengiant kapinyno techninƳ projektą rǌsiǐ išdơstymas,
išdơstymo aukšþiai, matmenys bei kiti parametrai bus koreguojami atsižvelgiant Ƴ inžineriniǐ
barjerǐ ir atliekǐ pakuoþiǐ konstrukcijos ypatybes bei patikslint ą atliekǐ kiekƳ [40]. Pirminiu
vertinimu, artimiausi kapinyno rǌsiai galơtǐ bǌti nutolĊ apie 600 m nuo LPBKS / KAASK
aikštelơs nuolatinơs apsaugos tvoros.
Paviršinio kapinyno fizinei saugai užtikrinti visą kapinyno teritoriją planuojama aptverti
tvora ir nustatyti teritorijos apsaugos zonas. Pirminiu vertinimu, kapinyno teritoriją juosianti
tvora turơs bǌti Ƴrengta 150 m atstumu nuo rǌsiǐ, o aplink kapinyną rekomenduojama nustatyti
iki 300 m dydžio sanitarinơs apsaugos zoną.
Tiesioginơs jonizuojanþios spinduliuotơs sąlygota gyventojǐ apšvita kapinyno
eksploatacijos (t.y. radioaktyviǐjǐ atliekǐ laidojimo) metu Ƴvertinta [40] atsižvelgiant Ƴ tokius
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apšvitos šaltinius: (1) radioaktyviǐjǐ atliekǐ pakuoþiǐ laikiną saugojimą kapinyno buferinơje
saugykloje, (2) radioaktyviǐjǐ atliekǐ pakuoþiǐ transportavimą kapinyno teritorijoje, (3) rǌsiǐ
užpildymo operacijas ir Ƴ (4) kapinyno rǌsiuose palaidotas radioaktyviǐjǐ atliekǐ pakuotes.
Skaiþiuojant radiacinius laukus buvo daroma prielaida, kad kapinyno eksploatacijos metu tik
vienas rǌsys yra atviras. Du kiti užpildyti rǌsiai yra tik uždaryti, kitǐ užpildytǐ ir uždarytǐ rǌsiǐ
šoninơs sienos dar papildomai užverstos moliu ir žemơmis. Numatoma, kad radioaktyviǐjǐ
atliekǐ kapinyną sudarys 50 rǌsiǐ.
Gyventojo potencialios metinơs apšvitos Ƴvertinimas, kurią sąlygotǐ tiesioginơs
jonizuojanþiosios spinduliuotơs laukai tarp LPBKS / KAASK ir paviršinio kapinyno aikšteliǐ,
apibendrintas 5.3.2-7 pav. Skaiþiuojant metinĊ dozĊ priimta, kad konkreþiame taške gyventojo
apšvitos metinơ trukmơ yra 2000 valandǐ.

5.3.2-7 pav. Gyventojo potenciali metinơ apšvita, kurią sąlygotǐ tiesioginơs jonizuojanþiosios
spinduliuotơs laukai tarp LPBKS / KAASK ir eksploatuojamo mažo ir vidutinio aktyvumo
trumpaamžiǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyno Stabatiškiǐ aikštelơje. Skaiþiuojant metinĊ dozĊ
priimta, kad gyventojo apšvitos metinơ trukmơ yra 2000 valandǐ
Uždarant kapinyną rǌsiai bus uždengti apsaugine daugiasluoksne danga. Numatomas
molingos medžiagos ir smơlio barjerǐ storis siektǐ apie 2 m (kapinyno kaupo viršuje) ir daugiau
(kapinyno kaupo šonuose). Uždarius kapinyną, tiesioginơs jonizuojanþiosios spinduliuotơs
poveikis už kapinyno aikštelơs tvoros laikomas nebereikšmingu ir toliau nebevertinamas.
Paviršiniame kapinyne bus palaidotos visos trumpaamžơs mažo ir vidutinio aktyvumo
radioaktyviosios atliekos, susidariusios IAE eksploatacijos ir eksploatacijos nutraukimo metu.
Tai apima ir atliekas, laikinai saugotas sukietintǐ atliekǐ laikinojoje saugykloje (IAE aikštelơje)
ir KAASK apdorotas ir saugotas trumpaamžes atliekas. Todơl pervežus trumpaamžiǐ atliekǐ
pakuotes Ƴ paviršinƳ kapinyną, radiaciniai laukai KAASK ir IAE aikštelơse taip pat sumažơs.

134(259)

GNS - NUKEM konsorciumas
LEI, Branduolinơs inžinerijos problemǐ laboratorija
Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita

Paviršinis labai mažo aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinynas pietinơje aikštelơje

Viena iš numatomǐ, pietinơ kapinyno aikštelơ gali bǌti visai greta bendros LPBKS ir
KAASK aikštelơs, 5.3.2-1 pav. Kapinynas patenka Ƴ numatomą LPBKS sanitarinơs apsaugos
zoną. Kaip jau minơta ankstesniame skyrelyje, paviršinio labai mažo aktyvumo radioaktyviǐjǐ
atliekǐ kapinyno poveikio aplinkai vertinimas dar neatliktas.
Didžiausias bendras naujos LPBKS saugyklos ir kapinyno poveikis tikơtinas nedidelơje
zonoje, skirianþioje šiuos abu BEO. Iš LPBKS pusơs, didžiausias tiesioginơs jonizuojanþiosios
spinduliuotơs poveikis numatomas greta šio BEO nuolatinơs apsaugos tvora. Tolstant nuo
LPBKS / KAASK apsaugos tvoros, tiesioginơs apšvitos poveikis greitai mažơja. Ant pietinơs
LPBKS / KAASK aikštelơs ribos (apie 50 m nuo LPBKS / KAASK apsaugos tvoros) jau apie
pusơ apribotosios dozơs reikšmơs (0,1 mSv) yra neišnaudojama ir gali bǌti skirta labai mažo
aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyno projektui.
Jei LPBKS / KAASK neišnaudojamo dozơs apribojimo neužtektǐ, rengiant kapinyno
projektą gali bǌti numatytos administracinơs ar / ir techninơs priemonơs, ribojanþios gyventojǐ
patekimą Ƴ zoną tarp LPBKS ir kapinyno, pvz. šiems BEO galơtǐ bǌti numatyta bendra apsaugos
zona. Minơta bendra apsaugos zona užtikrintǐ, kad šiǐ greta esanþiǐ BEO bendras poveikis
neviršytǐ apribotosios dozơs vertơs.
Nauja atominơ elektrinơ

Naujos elektrinơs poveikio aplinkai vertinimas dar nơra atliktas ir poveikio aplinkai
vertinimo rezultatǐ šiuo metu dar nơra. Todơl potencialus naujos atominơs elektrinơs poveikis
šioje ataskaitoje nevertinamas. Naujai planuojamos atominơs elektrinơs koncepcija ir jos
poveikio aplinkai vertinimas turơs atsižvelgti Ƴ galimą IAE eksploatacijos nutraukimo veiklos
sąlygotą poveikƳ aplinkai ir atitinkamai koreguoti numatomus projektinius sprendinius.

5.3.3. Galimo radiologinio poveikio apibendrinimas ir išvados
Šiame skyriuje apibendrinamas ankstesniuose šios ataskaitos skyriuose Ƴvertintas atskirǐ
poveikio aplinkai komponenþiǐ radiologinis poveikis planuojamos ǌkinơs veiklos normalios
eksploatacijos sąlygomis. Ʋvertinamas bendras poveikis ir radiacinơs saugos reikalavimǐ
užtikrinimas. Vertinimo rezultatai ir išvados pateikiami atskirai darbuotojams ir gyventojams.
5.3.3.1.
Planuojamos ǌkinơs veiklos galimas radiologinis poveikis darbuotojams
normalios eksploatacijos sąlygomis

Galimas planuojamos ǌkinơs veiklos radioaktyviǐjǐ išlakǐ sąlygotas poveikis
darbuotojams normalios eksploatacijos sąlygomis apibendrintas 5.3.3-1 lentelơje.

135(259)

GNS - NUKEM konsorciumas
LEI, Branduolinơs inžinerijos problemǐ laboratorija
Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita

5.3.3-1 lentelơ. Planuojamos ǌkinơs veiklos radioaktyviǐjǐ išlakǐ sąlygota darbuotojo metinơ
efektinơ dozơ normalios eksploatacijos sąlygomis
Veikla

Metinơ efektinơ dozơ, Sv

Nehermetiško kuro tvarkymas
(reaktoriǐ blokuose)
Pažeisto ir eksperimentinio kuro
tvarkymas ir kuro fragmentǐ
surinkimas (reaktoriǐ blokuose)
Konteineriǐ tvarkymas (LPBKS)

2,75E-04
3,47E-03

Pastabos ir nuorodos*)
Didžiausias dozơs padidơjimas vieneriǐ metǐ
laikotarpyje, 5.1.5.1 skyrelis
Didžiausias dozơs padidơjimas vieneriǐ metǐ
laikotarpyje, 5.1.5.1 skyrelis

Normalios eksploatacijos sąlygomis išlakǐ Ƴ
darbines patalpas nơra, 5.1.3 skyrelis
Panaudoto branduolinio kuro
Dozơs nesąlygoja
Normalios eksploatacijos sąlygomis išlakǐ Ƴ
perkrovimas (LPBKS KIKK)
darbines patalpas nơra, 5.1.4 skyrelis
*) Nurodytuose skyreliuose pateiktas detalus atskiros poveikio komponentơs vertinimas
Dozơs nesąlygoja

Galima radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ darbines patalpas sąlygota metinơ darbuotojǐ apšvita yra
maža. Daugumos su planuojama ǌkine veikla susijusiǐ PBK tvarkymo operacijǐ metu tikơtina
metinơ darbuotojo efektinơ dozơ bǌtǐ mažesnơ negu 1 mSv. Didesniǐ metiniǐ doziǐ galima
tikơtis pažeisto kuro tvarkymo sistemos eksploatacijos metu. Tikơtina didžiausia darbuotojǐ
metinơ efektinơ dozơ bǌtǐ mažesnơ negu 4 mSv.
Darbuotojǐ apšvitą lems išorinơ apšvita. Rengiant techninƳ projektą ir saugos analizơs
ataskaitą darbuotojǐ radiacinơs saugos priemoniǐ taikymas bus optimizuotas pagal ALARA
principą. RadiologinƳ poveikƳ mažinanþios priemonơs Ƴgyvendinamos tiek projektavimo, tiek
eksploatacijos metu.
Projektavimo metu:
x Ʋgyvendinamas „apsaugos gilyn“ principas numatant kompleksinĊ barjerǐ sistemą,
ribojanþią radioaktyviǐjǐ medžiagǐ patekimą Ƴ patalpas bei aplinką;
x Pirmenybơ teikiama SSK naudojimui vietoje administracinơs kontrolơs;
x Pirmenybơ teikiama pasyvioms SSK vietoje aktyviǐ SSK;
x Pirmenybơ teikiama neigiamo poveikio prevencijai vietoje poveikio pasekmiǐ
kontroliavimo koncepcijos;
x Užtikrinama, kad projektiniai sprendiniai bǌtǐ adekvatǌs potencialiam pavojui,
vertinamos alternatyvos, taikomas ALARA principas (parenkant patalpǐ išdơstymą, Ƴrengimǐ
išdơstymą, darbo vietǐ išdơstymą, taikant pavojǐ ekranavimo bei izoliavimo priemones, taikant
pakopinơs ventiliacijos sistemos koncepciją (oro srautas teka iš mažesnơs Ƴ didesnơs taršos
zonas) ir t.t.).
Radiologinio poveikio sumažinimo priemonơs eksploatavimo metu:
x Prevencinơs priežiǌros ir remonto koncepcijos Ƴgyvendinimas;
x Prevencinơs deaktyvacijos koncepcijos Ƴgyvendinimas;
x ALARA principo taikymas (veiklos ir personalo apšvitos planavimas, operacijǐ, galinþiǐ
sąlygoti reikšmingą apšvitą, planavimas ir paruošimas, personalo mokymas, patirties Ƴvertinimas,
eksploatacijos tobulinimas ir t.t.);
x Konteineriǐ dozơs galios ir radiacinơs taršos kontrolơ (ir deaktyvavimas, jei reikia);
x Tiesioginis radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ aplinką monitoringas;
x Aplinkos oro, grunto, gruntinio ir požeminio vandens radiologinơs taršos monitoringas,
jonizuojanþiosios spinduliuotơs dozơs galios monitoringas IAE ir LPBKS aikštelơse.
Darbuotojǐ apšvita normalios eksploatacijos sąlygomis neviršys ribiniǐ doziǐ. Tai bus
pagrƳsta saugos analizơs ataskaitoje.
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5.3.3.2.
Planuojamos ǌkinơs veiklos galimas radiologinis poveikis gyventojams
normalios eksploatacijos sąlygomis

Planuojamos ǌkinơs veiklos galimas radiologinis poveikis gyventojams normalios
eksploatacijos sąlygomis apibendrintas žemiau pateikiamose lentelơse. Rezultatai pateikiami
PBK tvarkymo reaktoriǐ blokuose ir pervežimo Ƴ LPBKS etapui (2008-2015 m). Šiuo laikotarpiu
planuojama ǌkinơ veikla potencialiai sąlygos didžiausią poveikƳ aplinkai. PBK laikinojo
saugojimo etape (2016-2065 m) nebebus radioaktyviǐjǐ išlakǐ dơl PBK tvarkymo reaktoriǐ
blokuose, nebus vykdomos PBK transportavimo operacijos Ƴ LPBKS. PBK laikinojo saugojimo
etape planuojamos ǌkinơs veiklos poveikis aplinkai bus mažesnis.
5.3.3-2 lentelơ. Kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinơs efektinơs dozơs prie KAASK / LPBKS
aikštelơs nuolatinơs apsaugos tvoros (PBK tvarkymo reaktoriǐ blokuose ir transportavimo Ƴ
LPBKS etape, 2008 – 2015 metais)
Poveikio šaltinis

Metinơ efektinơ dozơ atskiromis kryptimis, Sv
Šiaurơs

Rytǐ

Pietǐ

Vakarǐ

4,15E-07

4,15E-07

4,15E-07

4,15E-07

1,53E-05

8,87E-08

3,01E-08

2,02E-08

5,00E-05

1,66E-04

1,48E-04

8,80E-05

1,46E-07

1,46E-07

1,46E-07

1,46E-07

Bendra dozơ, sąlygota planuojamos ǌkinơs
veiklos (LPBKS)

6,59E-05

1,67E-04

1,49E-04

8,86E-05

Išorinơ ir vidinơ apšvita, sąlygota radioaktyviǐjǐ
išlakǐ iš KAIK ir KAASK, 5)
Išorinơ apšvita, sąlygota atliekǐ transportavimo iš
IAE Ƴ KAASK, 6)
Dozơ, sąlygota radioaktyviǐjǐ išmetǐ iš IAE SAZ
esanþiǐ BEO, 5)
Išorinơ apšvita, sąlygota sukietintǐ radioaktyviǐjǐ
atliekǐ saugyklos IAE aikštelơje 7)
Išorinơ apšvita, sąlygota paviršinio mažo ir
vidutinio aktyvumo trumpaamžiǐ radioaktyviǐjǐ
atliekǐ kapinyno Stabatiškiǐ aikštelơje 7)
Bendra dozơ, sąlygota planuojamos ǌkinơs
veiklos ir kitos esamos bei bǌsimos veiklos

7,29E-06

7,29E-06

7,29E-06

7,29E-06

6,87E-05

6,28E-06

1,03E-06

9,74E-07

1,00E-05

1,00E-05

1,00E-05

1,00E-05

1,67E-04

1,07E-04

Išorinơ ir vidinơ apšvita, sąlygota radioaktyviǐjǐ
išlakǐ, IAE tvarkant PBK, 1)
Išorinơ apšvita, sąlygota PBK transportavimo iš
IAE Ƴ LPBKS aikštelĊ, 2)
Išorinơ apšvita, sąlygota KAASK ir LPBKS
aikštelơs pastatǐ, 3)
Išorinơ ir vidinơ apšvita, sąlygota radioaktyviǐjǐ
išlakǐ, perkraunant PBK KIKK, 4)

1,80E-08
3,80E-06

1,52E-04

1,94E-04

1) Didžiausios vertơs konservatyviausio scenarijaus atveju – “Didžiausias dozơs padidơjimas vieneriǐ
metǐ laikotarpyje tvarkant visą nehermetišką kurą”, Ƴvertinimas pateiktas 5.1.5.2 skyrelyje.
2) Ʋvertinimas pateiktas 5.2.2.2 skyrelyje.
3) Ʋvertinimas pateiktas 5.2.3.2 skyrelyje.
4) Ʋvertinimas pateiktas 5.1.5.3 skyrelyje.
5) Ʋvertinimas pateiktas 5.3.2.2 skyrelyje.
6) Duomenys paimti iš [39].
7) Ʋvertinimas pateiktas 5.3.2.3 skyrelyje.
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5.3.3-3 lentelơ. Kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinơs efektinơs dozơs ant KAASK / LPBKS
aikštelơs ribos, t.y. maždaug už 50 m nuo nuolatinơs apsaugos tvoros (PBK tvarkymo reaktoriǐ
blokuose ir transportavimo Ƴ LPBKS etape, 2008 – 2015 metais)
Poveikio šaltinis

Metinơ efektinơ dozơ atskiromis kryptimis, Sv
Šiaurơs

Rytǐ

Pietǐ

Vakarǐ

4,15E-07

4,15E-07

4,15E-07

4,15E-07

1,96E-05

7,22E-08

1,81E-08

1,75E-08

4,00E-05

1,00E-04

8,00E-05

6,40E-05

1,46E-07

1,46E-07

1,46E-07

1,46E-07

Bendra dozơ, sąlygota planuojamos ǌkinơs
veiklos (LPBKS)

6,02E-05

1,01E-04

8,06E-05

6,46E-05

Išorinơ ir vidinơ apšvita, sąlygota radioaktyviǐjǐ
išlakǐ iš KAIK ir KAASK, 5)
Išorinơ apšvita, sąlygota atliekǐ transportavimo iš
IAE Ƴ KAASK, 6)
Dozơ, sąlygota radioaktyviǐjǐ išmetǐ iš IAE SAZ
esanþiǐ BEO, 5)
Išorinơ apšvita, sąlygota sukietintǐ radioaktyviǐjǐ
atliekǐ saugyklos IAE aikštelơje 7)
Išorinơ apšvita, sąlygota paviršinio mažo ir
vidutinio aktyvumo trumpaamžiǐ radioaktyviǐjǐ
atliekǐ kapinyno Stabatiškiǐ aikštelơje 7)

7,29E-06

7,29E-06

7,29E-06

7,29E-06

1,07E-04

5,21E-06

6,18E-07

7,87E-07

1,00E-05

1,00E-05

1,00E-05

1,00E-05

9,85E-05

8,27E-05

Išorinơ ir vidinơ apšvita, sąlygota radioaktyviǐjǐ
išlakǐ, IAE tvarkant PBK, 1)
Išorinơ apšvita, sąlygota PBK transportavimo iš
IAE Ƴ LPBKS aikštelĊ, 2)
Išorinơ apšvita, sąlygota KAASK ir LPBKS
aikštelơs pastatǐ, 3)
Išorinơ ir vidinơ apšvita, sąlygota radioaktyviǐjǐ
išlakǐ, perkraunant PBK KIKK, 4)

Bendra dozơ, sąlygota planuojamos ǌkinơs
veiklos ir kitos esamos bei bǌsimos veiklos

3,00E-08
5,00E-06

1,84E-04

1,28E-04

Pastabos 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) paaiškintos po 5.3.3-2 lent.
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5.3.3-4 lentelơ. Kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinơs efektinơs dozơs ant KAASK / LPBKS
aikštelei siǌlomos SAZ ribos, t.y. maždaug už 500 m nuo nuolatinơs apsaugos tvoros (PBK
tvarkymo reaktoriǐ blokuose ir transportavimo Ƴ LPBKS etape, 2008 – 2015 metais)
Poveikio šaltinis

Metinơ efektinơ dozơ atskiromis kryptimis, Sv
Šiaurơs

Rytǐ

Pietǐ

Vakarǐ

4,15E-07

4,15E-07

4,15E-07

4,15E-07

2,03E-05

7,96E-09

4,20E-09

5,36E-09

1,80E-07

2,00E-07

2,20E-07

1,04E-07

2,25E-08

2,25E-08

2,25E-08

2,25E-08

Bendra dozơ, sąlygota planuojamos ǌkinơs
veiklos (LPBKS)

2,09E-05

6,45E-07

6,62E-07

5,47E-07

Išorinơ ir vidinơ apšvita, sąlygota radioaktyviǐjǐ
išlakǐ iš KAIK ir KAASK, 5)
Išorinơ apšvita, sąlygota atliekǐ transportavimo iš
IAE Ƴ KAASK, 6)
Dozơ, sąlygota radioaktyviǐjǐ išmetǐ iš IAE SAZ
esanþiǐ BEO, 5)
Išorinơ apšvita, sąlygota sukietintǐ radioaktyviǐjǐ
atliekǐ saugyklos IAE aikštelơje 7)
Išorinơ apšvita, sąlygota paviršinio mažo ir
vidutinio aktyvumo trumpaamžiǐ radioaktyviǐjǐ
atliekǐ kapinyno Stabatiškiǐ aikštelơje 7), 8)

7,29E-06

7,29E-06

7,29E-06

7,29E-06

1,28E-04

1,19E-07

1,81E-08

3,63E-08

1,00E-05

1,00E-05

1,00E-05

1,00E-05

1,80E-05

1,79E-05

Išorinơ ir vidinơ apšvita, sąlygota radioaktyviǐjǐ
išlakǐ, IAE tvarkant PBK, 1)
Išorinơ apšvita, sąlygota PBK transportavimo iš
IAE Ƴ LPBKS aikštelĊ, 2)
Išorinơ apšvita, sąlygota KAASK ir LPBKS
aikštelơs pastatǐ, 3)
Išorinơ ir vidinơ apšvita, sąlygota radioaktyviǐjǐ
išlakǐ, perkraunant PBK KIKK, 4)

Bendra dozơ, sąlygota planuojamos ǌkinơs
veiklos ir kitos esamos bei bǌsimos veiklos

6,30E-06
1,62E-04

1,73E-04

1,80E-04

Pastabos 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) paaiškintos po 5.3.3-2 lent.
8) Ties paviršinio kapinyno planuojama tvora, apie 450 m nuo nuolatinơs LPBKS / KAASK apsaugos
tvoros.

Planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygotas potencialus radioaktyviǐjǐ išlakǐ poveikis
gyventojams yra labai mažas. Daugiausia radioaktyviǐjǐ išlakǐ galima tikơtis panaudoto
branduolinio kuro tvarkymo reaktoriǐ blokuose ir transportavimo Ƴ LPBKS metu (2008–2015
metais). Apskaiþiuota kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinơ efektinơ dozơ yra mažesnơ negu 1
µSv (5,61×10-7 Sv) ir radiologiniu požiǌriu yra nereikšminga.
Didžiausia gyventojǐ apšvita galima tik labai arti LPBKS / KAASK nuolatinơs apsaugos
tvoros, 5.3.3-1 pav. DozĊ nulemia KASK ir LPBKS pastatuose laikomǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ ir
panaudoto branduolinio kuro sąlygota išorinơ apšvita, dozơs dydis yra tiesiogiai proporcingas
apšvitos laikui. Skaiþiavimai atlikti konservatyviai priimant, kad gyventojo buvimas arti
nuolatinơs apsaugos tvoros specialiai nơra ribojamas (metinơs apšvitos laikas 2000 h), todơl
apskaiþiuota gyventojo metinơ efektinơ dozơ dơl planuojamos ǌkinơs veiklos yra apie 0.17 mSv
(1,67×10-4 Sv), 5.3.3-2 lent.
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5.3.3-1 pav. Planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygojama gyventojǐ metinơ apšvita rytinơje LPBKS /
KAASK pusơje
Laikantis to paties konservatyvaus požiǌrio apskaiþiuota didžiausia metinơ efektinơ dozơ
ties LPBKS / KAASK nuolatine apsaugos tvora, Ƴskaitant IAE SAZ esamǐ ir ateityje planuojamǐ
branduoliniǐ objektǐ poveikƳ yra apie 0,19 mSv (1,94×10-4 Sv), 5.3.3-2 lent. Metinơ efektinơ
dozơ yra mažesne negu apribotoji dozơ 0,2 mSv (žiǌr. 5.3.1.2 skyrelƳ), todơl galima teigti, kad
radiacinơs saugos reikalavimai nebus pažeidžiami, ir planuojama ǌkinơ veikla yra galima.
Kartu reikia pažymơti, kad nuolatinơ gyventojǐ ǌkinơ veikla arti LPBKS / KAASK
apsaugos zonos nuolatinơs apsaugos tvoros nơra numatoma. Gyventojǐ buvimas arti LPBKS /
KAASK aikštelơs turi bǌti kontroliuojamas (ir ribojamas) pagal branduoliniǐ objektǐ fizinơs
saugos reikalavimǐ nuostatas [36]. Taip pat, radiaciniǐ LPBKS laukǐ skaiþiavimai atlikti
priơmus konservatyvǐ jonizuojanþios spinduliuotơs šaltinƳ bei maksimaliai galimą LPBKS
užpildymą (žiǌr. 5.2.3.2 skyriǐ). Konservatyviǐ prielaidǐ reikšmingumo analizơ, patekta LPBKS
poveikio skaiþiavimuose [26] rodo, kad atsižvelgus Ƴ realią numatomo saugoti branduolinio kuro
sudơtƳ, jo išlaikymo laiką reaktoriǐ blokǐ baseinuose bei LPBKS užpildymo grafiką, neutronǐ
srautǐ (kurie apsprendžia dozơs galią arti LPBKS) sąlygojama apšvita turơtǐ bǌti apie 45%
mažesnơ nei dabar PAV ataskaitoje pateikti vertinimai. Todơl reali gyventojǐ apšvita arti LPBKS
/ KAASK aikštelơs bus mažesnơ, negu Ƴvertinta šioje PAV ataskaitoje.
Tolstant nuo LPBKS / KAASK aikštelơs, planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygota gyventojǐ
apšvita greitai mažơja, 5.3.3-1 pav. Ties LPBKS pasiǌlytos sanitarinơs apsaugos zonos riba (t. y.
500 m atstumu nuo LPBKS / KAASK nuolatinơs apsaugos tvoros ir geležinkelio tvoros)
planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygojamas radiologinis poveikis gyventojams gali bǌti laikomas
nereikšmingu. Apskaiþiuota planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygojama metinơ efektinơ dozơ yra
mažesne negu 0,002 mSv (1,55×10-6 Sv, 5.3.3-4 lent.).
Planuojamos ǌkinơs veiklos ir kitǐ esamǐ ir planuojamǐ BEO sąlygoto bendro poveikio
vertinimo rezultatai rodo, kad apribotoji dozơ planuojamoje LPBKS / KAASK sanitarinơje
apsaugos zonoje nơra viršijama, 5.3.3-2, 5.3.3-3 ir 5.3.3-4 lent. Todơl galima teigti, kad
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radiacinơs saugos reikalavimai nebus pažeidžiami, ir planuojama ǌkinơ veikla yra galima.
RadiologinƳ poveikƳ už LPBKS / KAASK pasiǌlytos sanitarinơs apsaugos zonos nulemia IAE
SAZ esamǐ ir ateityje planuojamǐ branduoliniǐ objektǐ poveikis.
Už siǌlomos SAZ ribǐ nauja LPBKS praktiškai nekelia jokiǐ apribojimǐ, susijusiǐ su
apribotosios dozơs taikymu kitǐ branduolinơs energetikos objektǐ veiklai, kurie gali bǌti
pastatyti IAE esamoje 3 km SAZ, su sąlyga, kad šiǐ objektǐ poveikiai bǌtǐ apriboti LPBKS /
KAASK aikštelei siǌlomos SAZ riba.
Didžiausias planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygotas radiologinis poveikis aplinkai tikơtinas
panaudoto branduolinio kuro tvarkymo reaktoriǐ blokuose ir perkơlimo Ƴ LPBKS etape. Kai
kuras bus pašalintas iš reaktoriǐ blokǐ ir saugiai patalpintas LPBKS, poveikis aplinkai pradơs
mažơti. Branduolinis kuras bus laikomas hermetiškuose konteineriuose, sudaranþiuose plieninĊ
suvirintą dviejǐ barjerǐ konstrukciją. Tai užtikrins ilgalaikĊ ir saugią pavojingǐ radioaktyviǐjǐ
medžiagǐ izoliaciją nuo aplinkos. Radioaktyviǐjǐ išmetǐ Ƴ aplinką nebus (tikimybơ, kad LPBKS
eksploatavimo laikotarpiu konteineriai gali prarasti sandarumą ir todơl kurą reikơs perkrauti Ƴ kitą
konteinerƳ, yra nedidelơ). Konteineriǐ transportavimo operacijos nebebus vykdomos. Dơ l
natǌraliai vykstanþio radioaktyviojo skilimo, jonizuojanþiosios spinduliuotơs poveikis aplink
LPBKS pradơs palaipsniui mažơti.
Kai laikinasis saugojimas bus užbaigtas, panaudotą branduolinƳ kurą bus galima išvežti iš
LPBKS aikštelơs be papildomo kuro perkrovimo Ƴ kitus konteinerius. CONSTOR®
RBMK1500/M2 tipo konteineriai bus suprojektuoti taip, kad bǌtǐ galima užtikrinti TATENA
reikalavimus saugiam radioaktyviǐjǐ medžiagǐ transportavimui.
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6. NERADIOLOGINIS POVEIKIS APLINKAI IR JO SUMAŽINIMO
PRIEMONƠS
Naujoji LPBKS bus pastatyta esamos IAE pramoninơs aikštelơs teritorijos ribose, todơl
tikơtina, kad ji nedarys jokios arba darys nedidelĊ Ƴtaką sausumos ekologijai. Nebus pastebimo
poveikio dirvožemiui ir augmenijai už šios jau anksþiau technogenizuotos teritorijos ribǐ. Jokiǐ
retǐ ir nykstanþiǐ augmenijos ir gyvǌnijos rǌšiǐ planuojamoje LPBKS statybos aikštelơje
nerasta.
Neradiologinis poveikis aplinkai, socialinei ir ekonominei sferoms LPBKS statybos metu
bus panašus Ƴ bet kokio statybinio projekto poveikƳ. Šis poveikis apims transporto srautǐ
padidơjimą pervežant darbuotojus ir medžiagas, triukšmo lygio padidơjimą dơl statybinơs
technikos darbo, laikiną paviršinio dirvos sluoksnio ir Ƴrangos sukaupimą, dulkiǐ susidarymą dơ l
sunkiojo transporto judơjimo ir dơl grunto kilnojimo (dulkiǐ debesys sausuoju periodu) ir
vietinơs oro taršos padidơjimą dơl mobiliǐjǐ šaltiniǐ dyzeliniǐ varikliǐ darbo. Ši Ƴtaka bus laikina
ir nedidelơ dơl LPBKS aikštelơs lokalizacijos ir palankiǐ infrastruktǌros sąlygǐ IAE regione.
Reikơtǐ paminơti, kad visi poveikiai bus grƳžtamieji.
Kadangi naujoji saugykla bus pastatyta pramoninơje teritorijoje, paukšþiai gali bǌti jau
pripratĊ prie veiklos IAE aikštelơje arba susiradĊ kitas, ramesnes Drǌkšiǐ ežero, kurƳ numatyta
paskelbti NATURA 2000 teritorija, vietas. Taþiau paukšþius gali išgąsdinti netikơtas didelis
triukšmas, todơl tikơtina, kad vietovơ aplink LPBKS gali truputƳ nukentơti kaip paukšþiǐ arealas.
Pagrindinơ šio poveikio mažinimo priemonơ yra ta, kad triukšminga veikla bus vykdoma tik
dienos metu. Išsamesnis planuojamos ǌkinơs veiklos galimo poveikio biologinei Ƴvairovei
vertinimas ir kitos poveikio mažinimo priemonơs yra pateikti 6.5 skyriuje. O dơl triukšmo
poveikio gyventojams galima nesibaiminti, kadangi artimiausi gyvenamieji namai yra per toli
nuo saugyklos, kad bǌtǐ veikiami padidơjusio triukšmo (žiǌr. skyrelƳ 6.8.2).

6.1.

Vanduo

LPBKS statyba ir eksploatacija nedarys ženklesnio poveikio paviršiniam ir požeminiam
(Ƴskaitant gruntinƳ) vandeniui bei jo kokybei. Kadangi eismo tarp IAE ir LPBKS aikšteliǐ
lygmuo bus nedidelis, poveikis paviršiniam ir gruntiniam vandeniui dơl galimos transporto
priemoniǐ sąlygojamos taršos bus irgi nedidelis. LPBKS paviršiniǐ nuotekǐ drenažo sistema bus
nuvesta iš saugyklos teritorijos ir prijungta prie esamos IAE pramoninơs aikštelơs lietaus nuotekǐ
drenažo sistemos. Mechaniniai tepalǐ surinkơjai yra Ƴrengti prieš technologiniǐ ir lietaus nuotekǐ
išleidimo Ƴ Drǌkšiǐ ežerą angą.
LPBKS buitiniǐ nuotekǐ sistema atitiks visus norminio dokumento [1] reikalavimus.
LPBKS paviršiniǐ nuotekǐ surinkimo ir drenažo sistema atitiks visus norminio dokumento [2]
reikalavimus.

6.1.1. Vandens tiekimas statybos metu
Geriamasis vanduo LPBKS statybos metu bus tiekiamas buteliuose. Vanduo statybos
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poreikiams bus tiekiamas per IAE vandens tiekimo sistemą.

6.1.2. Nuotekǐ tvarkymas statybos metu
50 LPBKS statyboje dirbanþiǐ statybininkǐ gali sudaryti apie 5 m3 buitiniǐ nuotekǐ per
dieną. Visos šios nuotekos bus surenkamos Ƴ statybos aikštelơje patalpintas talpas ir išvežamos
tinkamam apdorojimui ir šalinimui. Bet koks nevalytǐ nuotekǐ išleidimas Ƴ aplinką bus griežtai
draudžiamas, todơl poveikis aplinkai nenumatomas.

6.1.3. Lietaus vandens surinkimas statybos metu
Bus naudojamos tokios statybinơs technologijos, kurios Ƴgalins minimizuoti grunto
eroziją ir nuosơdǐ kiekius lietaus vandens nuotekose iš statybos aikštelơs. Statybos aikštelơs
profiliavimas ir statybiniǐ medžiagǐ sandơliavimas bus atliktas naudojant priemones,
Ƴgalinanþias sumažinti galimą viršutinio dirvos sluoksnio eroziją. Aikštelơs vietose su nuolydžiu
netoli vykdomǐ statybos darbǐ bus išdơstyti šieno ryšuliai ir/arba dumblo užtvaros, kurios
sumažins nuosơdǐ koncentraciją lietaus vandens nuotekose. Jei bus bǌtina, bus Ƴrengti laikini
baseinai lietaus vandens nuotekǐ nusistovơjimui, kas leis kontroliuoti pikinius lietaus vandens
nuotekǐ srautus ir nusodinti išsvertas daleles. Lietaus vandens nuotekos bus nukreipiamos Ƴ
esamą IAE pramoninơs aikštelơs lietaus vandens nuotekǐ sistemą.

6.1.4. Vandens pašalinimas iš pamatǐ duobơs
Šalinant vandenƳ (nusausinant) iš iškastos pamatǐ duobơs, netoli LPBKS aikštelơs gali
Ƴvykti nežymus trumpalaikis gruntinio vandens lygio pažemơjimas. Nusiurbto iš pamatǐ duobơs
vandens sudơtyje gali bǌti kietǐ daleliǐ. Prieš išleidžiant šƳ vandenƳ iš aikštelơs specialiǐ
nusodintuvǐ arba kitokios Ƴrangos, kontroliuojanþios nuosơdiniǐ medžiagǐ koncentraciją,
pagalba bus pašalintos kietos dalelơs. Todơl ribotas vandens išleidimas pamatǐ duobơs
nusausinimo metu nedarys poveikio aplinkai.

6.1.5. Degalǐ ir tepalǐ atsitiktinis nutekơjimas
Transporto priemoniǐ ir kitǐ mechanizmǐ degalǐ ir tepalǐ, dažǐ ar kitǐ toksiniǐ
medžiagǐ atsitiktinis nutekơjimas gali užteršti pakranþiǐ ir vidaus vandenis. Darbuotojai bus
specialiai apmokyti, kaip saugoti pavojingas bei toksines medžiagas ir kaip su jomis elgtis. Bus
parengtas veiksmǐ planas Ƴvykus atsitiktiniam nutekơjimui, o darbuotojai bus supažindinti su
nuotekǐ šalinimo procedǌromis bei atitinkamai apmokyti. Poveikio sumažinimo priemonơs yra
tokios:
x visǐ tepalǐ ir naftos produktǐ, panaudotǐ statybinơs technikos techniniam aptarnavimui,
atskyrimas ir šalinimas pagal norminiǐ dokumentǐ reikalavimus;
x aikšteliǐ antriniam teršianþiǐ medžiagǐ sklidimo sulaikymui ir kitǐ nusodintuvǐ
Ƴrengimas;
x reguliarus aikšteliǐ antriniam teršianþiǐ medžiagǐ sklidimo sulaikymui ir kitǐ
nusodintuvǐ tikrinimas;
x Ƴrenginiǐ, skirtǐ lietaus vandeniui pašalinti iš antrinio teršianþiǐ medžiagǐ sklidimo
sulaikymo struktǌrǐ, Ƴrengimas ir techninis aptarnavimas bei tepalǐ pašalinimas pagal norminiǐ
dokumentǐ reikalavimus.
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Aplinkos oras

Pati LPBKS negali sąlygoti reikšmingǐ neradiologiniǐ išlakǐ Ƴ atmosferą. Rezervinis
elektros tiekimas bus užtikrinamas rezerviniu dyzeliniu generatoriumi (galingumas 80 kW) 24
valandǐ laikotarpyje. 3.1.3 skyrelyje pateikti apskaiþiuoti teršalǐ kiekiai ir mokesþiǐ už aplinkos
teršimą dydžiai yra nereikšmingi.
Mobilǌs šaltiniai, tokie kaip esamas TM-2 lokomotyvas, kuris trauks arba stums
geležinkelio platformą, keliǐ transporto priemonơs, naudojamas LPBKS statyboje, ir asmeniniai
darbuotojǐ automobiliai nesąlygos apþiuopiamǐ neradiologiniǐ išlakǐ Ƴ atmosferą. ES standartai
dơl degalǐ naudojimo (Ƴskaitant degalus su sieros priemaišomis) bei senǐjǐ automobiliǐ
pakeitimo Ƴgalins sumažinti kiekvienos transporto priemonơs išmetamǐ teršalǐ kiekƳ.
Planuojamas naujasis 400 m ilgio kelias, jungiantis esamą kelią Nr. 6 su naująja LPBKS,
bus Ƴrengtas IAE sanitarinơje apsaugos zonoje ir nekirs gyvenamǐjǐ rajonǐ. Oro kokybĊ
tiesiogiai Ƴtakos NOx, SO2, ir dulkơs, susidaranþios keliais transportuojant statybines medžiagas
ir dirbant keliǐ statybos technikai. Poveikio zona apima statybinĊ zoną ir jos aplinką maždaug
100 m spinduliu. Kadangi prognozuojamas keliǐ transporto lygis nơra didelis, todơl jo poveikis
tiek LPBKS statybos metu, tiek jos eksploatacijos metu yra leistinas. Dauguma darbǐ bus
atliekami atvirame ore, todơl natǌrali oro cirkuliacija leis išvengti ženklesnơs teršalǐ
koncentracijos susikaupimo.
Apibendrinant galima konstatuoti, kad neradioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ aplinkos orą poveikis
aplinkai bus nereikšmingas.
Svarbiausiu galimu aplinkos oro taršos šaltiniu yra gaisras. IAE priešgaisrinơs apsaugos
planas bus pritaikytas ir planuojamai ǌkinei veiklai. Toliau aprašytos gaisro greito aptikimo ir
gesinimo priemonơs.

6.2.1. Priešgaisrinơs apsaugos sistemos
6.2.1.1.

Sistemos apimtis ir davikliǐ kiekis bei išdơstymas

Priešgaisrinơs apsaugos sistema apima visas pagalbinio korpuso patalpas ir visas PBK
priơmimo aikštelơs patalpas pagrindiniame korpuse (išskyrus konteineriǐ paruošimo patalpą).
Valdymo patalpoje numatyta Ƴrengti papildomą davikliǐ kiekƳ darbui su argono agento gaisrǐ
gesinimo priemonơmis [3].
Pagal pirminƳ Ƴvertinimą pagalbiniame korpuse bus Ƴrengta 17 davikliǐ, o PBK priơmimo
aikštelơje – 12 davikliǐ. Tikslus davikliǐ kiekis bus nustatytas techniniame projekte.
6.2.1.2.

Signalizacijos sistema ir galimas prisijungimas prie esamos sistemos

Signalizacijos sistema bus kombinuojama iš garsinơs signalizacijos priemoniǐ ir signalǐ
perdavimo Ƴ gaisrinơs komandos pultą. Galimi prisijungimai yra:
x prie duomenǐ surinkimo sistemos;
x prie gaisrinơs komandos priơmimo punkto;
x prie BUS sistemos – vietinio skaiþiavimo tinklo.
6.2.1.3.

Stacionariǐ gaisro gesinimo priemoniǐ aktyvacijos mechanizmas

Stacionariǐ gaisro gesinimo priemoniǐ Ƴrengimas numatytas tik pagalbinio korpuso
valdymo patalpoje ir aukštos bei žemos Ƴtampos elektros Ƴrangos patalpose (PBK priơmimo
aikštelơje pagrindiniame korpuse).
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Šiuo atveju bus naudojamos argono agento gaisrǐ gesinimo priemonơs. Visǐ pirma
suveiks priešgaisrinơs apsaugos sistemos davikliai, toliau – centrinơ priešgaisrinơs signalizacijos
sistema.
Gaisriniǐ hidrantǐ pajungimas bus atliekamas kontroliuojant gaisrinei komandai.
6.2.1.4.

Gaisrǐ gesinimo priemonơs

Gaisrǐ gesinimo priemones sudaro:
x rankiniai arba transportabilǌs gesintuvai;
x argono agento stacionarios priemonơs (valdymo patalpa ir aukštos bei žemos Ƴtampos
elektros Ƴrangos patalpos; šiǐ priemoniǐ konstrukcija neleis jǐ Ƴjungti, kol aptarnaujamojoje
teritorijoje yra žmonơs);
x gaisrinio vandentiekio su hidrantais žiedas.
Aplink visą LPBKS kas 80 m bus nutiestas gaisrinio vandentiekio su hidrantais žiedas.
Reikalingas vandens slơgis gaisriniame vandentiekyje yra ne mažesnis negu 3 barai (0.3 MPa),
našumas – 1800 l/min vienu metu veikiant abiem hidrantams (900 l/min arba 15 l/s kiekvienam).
Reguliarus gaisrinio vandentiekio praplovimas bus atliekamas per šƳ vandentiekƳ tiekiant
šaltąjƳ vandenƳ objektams. Vamzdžiǐ montavimas bus atliekamas pagal DN 100 standarto
reikalavimus, hidrantǐ pajungimas – pagal DN 150.
Gaisrǐ gesinimo sistemos efektyvumas tikrinamas savitestavimo principu.
6.2.1.5.

Nedegiǐ medžiagǐ panaudojimas

LPBKS statyba bus atliekama maksimaliai naudojant nedegias medžiagas. Atskirais
atvejais, pavyzdžiui, pamatǐ izoliavimui nuo grunto, krano elektros maitinimo kabeliǐ
izoliacijai, bus parinktos atitinkamos atsparumo ugniai klasơs medžiagos.
6.2.1.6.

Rankiniai gesintuvai

PBK priơmimo aikštelơs patalpos pagrindiniame korpuse bus sukomplektuotos rankiniais
ir transportabiliais gesintuvais. Šie gesintuvai taip pat numatyti automobiliǐ ir geležinkelio
transporto apžiǌros aikštelơse.
Geležinkelio sąstato priơmimo ir konteineriǐ kơlimo operacijǐ vietose PBK priơmimo
aikštelơje bus patalpinti transportabilǌs gesintuvai.

6.3.

Dirvožemis

LPBKS aikštelơje planuojama iškasti apie 8500 m3, pagerinti apie 6200 m3 ir sutvirtinti
apie 2400 m3 grunto. Planuojamas naujǐ keliǐ plotas sudarys apie 6900 m2. Netoli aikštelơs
esantys atvirieji smơlio ir žvyro karjerai pilnai patenkins visus statybos poreikius, vietiniai
resursai nebus išsemti. Bus naudojami esami užpildo resursai, nauji karjerai nebus kasami.
Maždaug 6000 m3 paviršinio dirvos sluoksnio bus nuimta, išvežta ir statybos metu
saugoma už statybos aikštelơs ribǐ. Kad šis saugomas sluoksnis nebǌtǐ veikiamas erozijos, jis
laikinai bus užsơtas žole. Galutinis LPBKS aikštelơs paviršiaus sutvarkymas užtikrins aikštelơs
drenavimą ir leis išvengti jos užtvindymo. Apsaugai nuo erozijos bus parengtas aikštelơs
drenavimo planas. Apsauginơs dumblo atitvoros ir nuolydžiǐ sumažinimas tai pat leis sumažinti
grunto eroziją statybos metu.
Visi nuolydžiai ir darbiniai paviršiai statybos pabaigoje bus stabilizuoti. Baigus statybą,
viršutinis dirvos sluoksnis bus tinkamai išlygintas ir užsơtas. Augalijos rekultivacija bus atlikta
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panaudojant vietinĊ augaliją.
PAV ataskaitos rengơjai rekomenduoja eksploatuojant kelius žiemos sąlygomis nuo
apledơjimo naudoti ne NaCl, o augaliją apsauganþias medžiagas (pvz., TRANSHEAT), kas
Ƴgalintǐ sumažinti dirvos taršą aplink kelius.
LPBKS statybos ir eksploatavimo metu nebus naudojamos pavojingos medžiagos, kurios
taptǐ atliekomis. Planuojamoje ǌkinơje veikloje taip pat nenumatyta naudoti cheminiǐ reagentǐ,
kurie avariniǐ nutekơjimǐ atveju galơtǐ užteršti dirvožemƳ ir paviršinƳ ar požeminƳ vandenƳ.

6.4.

Žemơs gelmơs

Vykdant planuojamą ǌkinĊ veiklą nenumatomos operacijos, kurios sąlygotǐ neradiologinƳ
poveikƳ požeminiams (geologiniams) aplinkos komponentams. Pastatai ir infrastruktǌra
sumažins pralaidaus paviršiaus plotą, tuo paþiu tai sumažins lietaus vandens sugơrimą. Ʋvertinus
žemơs panaudojimą šiame rajone ir santykinai nedidelƳ planuojamos ǌkinơs veiklos naudojamą
plotą, šis poveikis bus nereikšmingas.

6.5.

Biologinơ Ƴvairovơ

Pagrindinis žemơs apsaugos iniciatyvǐ tikslas – išsaugoti ekosistemos biologinĊ ƳvairovĊ
ir ekosistemoje vykstanþius natǌralius procesus. Kadangi LPBKS bus pastatyta IAE teritorijoje,
todơl nei žemơs ǌkio naudmenos, nei miškǐ masyvai ar kaimǐ teritorijǐ dalys nebus paliestos.
LPBKS projektas neprieštarauja gamtos draustiniǐ ir saugomǐ teritorijǐ keliamiems
reikalavimams. Retǐ augalǐ arba augalǐ bendrijǐ, kurioms grơstǐ išnykimo pavojus, LPBKS
aikštelơje arba greta jos nerasta. Neišnyks nơ viena ekologiškai vertinga ir specialiai saugoma
augalǐ bendrija. Naujoji LPBKS neturơs jokios Ƴtakos gyvǌnǐ migracijos maršrutams (pvz.,
paukšþiǐ, varliagyviǐ ar skraidanþiǐ vabzdžiǐ).
LPBKS aikštelơs teritorijoje nơra unikaliǐ paukšþiǐ ekosistemǐ arba pažymơtǐ kritiniǐ
arealǐ. Neigiamas poveikis LPBKS statybos metu – perinþiǐ paukšþiǐ trikdymas, kurƳ gali
sukelti statybinơs technikos išmetamǐ teršalǐ kvapai, triukšmas ir vizualinis trikdymas. Tikơtina,
kad dơl tokios Ƴtakos aplink LPBKS teritoriją paukšþiǐ arealai gali šiek tiek sumažơti.
Pastovus darbuotojǐ buvimas šiaip jau sąlyginai ramioje vietovơje yra pagrindinis
dirgiklis, net pavojingesnis negu statybinơ technika. Todơl LPBKS statybos aikštelơ bus aptverta.
Siekiant užtikrinti saugǐ konteineriǐ vežimą, geležinkelio linija bus aptverta, kas galơtǐ
trukdyti stambiǐ gyvǌnǐ migracijai. Taþiau šioje vietovơje stambǌs gyvǌnai (tokie kaip briedžiai
ar elniai) nesutinkami. Landšaftiniai, fiziniai ir arealiniai teritorijos ypatumai rodo, kad briedžiǐ
ar kitǐ stambiǐ gyvǌnǐ, kurie norơtǐ pereiti geležinkelƳ, neturơtǐ bǌti. Kadangi kai kurios
žinduoliǐ rǌšys gali bǌti sutinkamos netoli LPBKS statybos aikštelơs, gali bǌti, kad keletui iš jǐ
teks pasirinkti atokesnius arealus, negu IAE teritorija.
Poveikiui sumažinti ir žalos augalǐ bendrijoms bei arealǐ funkcijoms kompensuoti bǌtina
priimti kai kurias priemones. Pagrindinơs kompensavimo priemonơs – aplinkos ekologinơs
bǌklơs pagerinimas ir medžiǐ bei gyvatvoriǐ sodinimas. Medžiǐ rǌšys turơtǐ bǌti vietinơs,
geriausia su dideliais lapǐ vainikais.
Jeigu aplink LPBKS teritoriją bus vykdomas miško želdinimas, jis turi bǌti atliekamas
regiono gamtos landšafto kontekste ir tik tose vietose, kuriose miško želdinimas suderintas su
miškǐ priežiǌros institucijomis.
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LPBKS statybos darbai potencialiai gali paveikti florą ir fauną. Siekiant išvengti
nereikalingos žalos augalǐ bendrijoms ir arealǐ funkcijoms, statybos aikštelơ bus sumažinta iki
minimalaus dydžio, reikalingo vykdyti statybą, o statybinơs medžiagos bus sandơliuojamos tik
šios aikštelơs teritorijoje. Iš aikštelơs pašalintoji augmenija bus atsodinta baigus LPBKS statybą.

6.6.

Kraštovaizdis

Drǌkšiǐ ežero baseino kraštovaizdis degradavo dơl IAE statybos ir eksploatacijos,
Visagino miesto ir su tuo susijusios infrastruktǌros vystymo. Pagal valstybinĊ mokslo programą
[4] buvo nustatyta, kad 1,43 % baseino (neƳskaitant ežero) buvo negrƳžtamai pažeista. Palikti
laukai sudaro 1,5 %, o miškais užimtas plotas sumažơjo iki 3,83 %. 6.6-1 paveiksle parodyti
pradinio kraštovaizdžio pažeidimai Drǌkšiǐ ežero baseine.
Šiuo metu kraštovaizdis gali bǌti charakterizuojamas kaip industrinis šalia IAE: elektros
energijos gamybos blokai, pagalbiniai Ƴrenginiai, nepastatytas 3-is blokas (pramoniniai
griuvơsiai), veikiantys panaudoto branduolinio kuro saugojimo Ƴrenginiai, buitiniǐ nuotekǐ
valymo Ƴrenginiai, Visagino miesto šildymo sistemos vamzdynai ir elektros perdavimo linijos.
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6.6-1 pav. Kraštovaizdžio degradacija Drǌkšiǐ ežero baseine [5]
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Drǌkšiǐ ežero baseine santykis tarp natǌraliǐ (pusiau natǌraliǐ) teritorijǐ ir urbanizuotǐ
rajonǐ yra 21,4. Ekologiniu požiǌriu ši reikšmơ visos 30 km aplink IAE teritorijos šiek tiek
sumažơjo, bet vis dar yra teigiama. Nepaisant to, kad IAE ir Visagino miesto statyba žymiai
sumažino šƳ santykƳ (apie 2 kartus), jis išlieka keletą kartǐ didesnis, negu bet kuriame kitame
regione (7,9) (Utenos apskrityje – 10,6, Ignalinos rajone – 10,9). Taigi, galima daryti išvadą, kad
Drǌkšiǐ ežero baseine vyrauja pusiau natǌralus, mažai paveiktas kraštovaizdis su intensyvios
technogenizacijos rajonais. Aukšþiau minơtas santykis Visagino miesto ir IAE teritorijoje gerơja
dơl apleistǐ dirbamǐ žemiǐ ir rekultivuojamǐ teritorijǐ renatǌralizacijos.
Galima daryti išvadą: LPBKS greta IAE nepadidins kraštovaizdžio degradacijos ir
nesuardys pusiausvyros tarp natǌraliǐ ir antropogeniniǐ teritorijǐ. Vertinant LPBKS vietą ir
bendrąjƳ planą, vizualinis jos poveikis bus nežymus. LPBKS pastatai bus matomi tik važiuojant
arti esanþiais keliais ir iš IAE sanitarinơs apsaugos zonos.
LPBKS estetiniam vaizdui pagerinti bus parinkta tinkama kraštovaizdžiui pastato
architektǌra, projektas, medžiagos bei statybiniǐ konstrukcijǐ rǌšys (6.6-2 ir 6.6-3 pav.),
teritorija bus apželdinta.

6.6-2 pav. LPBKS pagrindinio pastato bendrojo vaizdo koncepcija

6.6-3 pav. Pagalbinio (administracijos ir apsaugos) pastato ir auto bei geležinkelio transporto
kontrolơs aikštelơs koncepcija
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Kultǌros vertybơs

IAE apylinkơse esantys kultǌros paveldo objektai (žiǌr. 4.9 skyriǐ) nebus paveikti naujos
LPBKS statybos metu, kadangi jie yra nutolĊ nuo numatytos LPBKS aikštelơs. Dalis LPBKS
aikštelơs yra dabar rekultivuotas (apsodintas pušǐ sodinukais) buvĊs atliekamo grunto
sąvartynas. Tiriant geologinĊ ir litologinĊ LPBKS aikštelơs struktǌrą joje buvo išgrĊžta daugybơ
grĊžiniǐ, pagrindiniai grĊžiniai pasiekơ 40 m gylƳ (žiǌr. skyrelƳ 4.1.3). Jokiǐ archeologiniǐ
objektǐ pơdsakǐ nebuvo aptikta.

6.8.

Socialinơ ir ekonominơ aplinka

Lietuvos Respublikos Radioaktyviǐjǐ atliekǐ tvarkymo strategijoje [6] buvo numatyta
saugyklos panaudotam branduoliniam kurui saugoti statyba: ,,… naudoti dvejopos paskirties
Ƴrenginius, tinkamus ir ilgalaikiam saugojimui, ir vežimui. Parengtą saugoti panaudotą
branduolinƳ kurą reikia išvežti Ƴ sausojo saugojimo saugyklą, kad bǌtǐ galima efektyviai dirbti
Ignalinos atominơs elektrinơs eksploatavimo nutraukimo darbus“.
Siǌlomos LPBKS vietos privalumai yra tokie:
x esama IAE infrastruktǌra yra tinkama LPBKS eksploatavimui;
x mažas atstumas iki išlaikymo baseinǐ salơs leis išvengti PBK transportavimo dideliais
atstumais;
x karšto ir geriamojo vandens šaltiniai, elektros maitinimas, telekomunikacijos,
signalizacija, apsauga ir kt. yra greta;
x vietiniai aukštos kvalifikacijos darbuotojai, turintys darbo branduolinơs energetikos
objektuose patirtƳ;
x greta esanti IAE pramoninơ aikštelơ, todơl ekologiškai jautrios vietovơs nebus paliestos,
kas leis sumažinti didelơs apimties aikštelơs paruošimo prieš statybą darbus.

6.8.1. Socialiniai, ekonominiai ir poveikio aplinkai privalumai
Be to, planuojama ǌkinơ veikla turơs ir kitǐ socialiniǐ, ekonominiǐ bei poveikio aplinkai
privalumǐ, kurie yra apibendrinti žemiau.
6.8.1.1.

Branduolinơ sauga

Kadangi visas panaudotas branduolinis kuras iš reaktoriǐ ir išlaikymo baseinǐ saliǐ bus
perkeltas Ƴ LPBKS, branduolinơ sauga bus garantuota ilgam laikotarpiui.
6.8.1.2.

Radioaktyviǐjǐ išlakǐ ir nuotekǐ sumažơjimas

Konteinerio CONSTOR® RBMK1500/M2 sandarinimo sistema normalios eksploatacijos
metu užtikrina nulinƳ radioaktyviǐjǐ išlakǐ lygmenƳ per visą ilgalaikio saugojimo laikotarpƳ.
Radioaktyviǐjǐ nuotekǐ iš planuojamos LPBKS visai nebus. Kadangi visas PBK bus perkeltas iš
IAE blokǐ Ƴ LPBKS, ženkliai sumažơs IAE radioaktyviosios išlakos, dơl ko ženkliai ir ilgam
laikui pagerơs oro ir vandens kokybơ regione. Tuo paþiu oro ir vandens kokybơs pagerơjimas
regione duos ilgalaikĊ naudą žmoniǐ sveikatai ir sumažins IAE eksploatacijos ekologinƳ poveik Ƴ
aplinkai.
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Regiono vystymas

Planuojama ǌkinơ veikla yra finansuojama tiesiogiai iš ES lơšǐ, skirtǐ IAE eksploatavimo
nutraukimui. Šiǐ dideliǐ investicijǐ Ƴliejimas Ƴ regiono ekonomiką padidins potencialiǐ
investuotojǐ pasitikơjimą vietinơmis ir tarptautinơmis rinkomis. Vien tik pirmojo etapo
(pateikiant 39 konteinerius) kaina yra apie 90 milijonǐ eurǐ, todơl vietinơs Ƴmonơs gali uždirbti
milijonus litǐ.
6.8.1.4.

Darbuotojǐ užimtumas

Ʋ LPBKS statybos procesą bus Ƴtrauktos vietinơs statybinơs bendrovơs. Per dvejus
naujosios LPBKS statybos metus bus Ƴdarbinta iki 50 darbuotojǐ.
Naujosios LPBKS eksploatacijos metu tiesiogiai bus sukurta iki 30 naujǐ darbo vietǐ,
taip pat bus reikalingi aptarnaujantys darbuotojai.
Darbams, susijusiems su PBK iškrovimu iš IAE blokǐ bei naujosios LPBKS
eksploatavimu, daugeliu atveju bus panaudoti IAE eksploatuojantys ir aptarnaujantys
darbuotojai.
6.8.1.5.

Susijusios pramonơs šakos

Antrinis ekonominis projekto efektas – galimas naujǐ verslo šakǐ, susijusiǐ su naujosios
LPBKS statyba, plơtojimas ir galimybơ gaminti CONSTOR® RBMK1500/M2 konteinerius
Lietuvoje. Paslaugǐ ir produkcijos, susijusios su naujosios LPBKS statyba, poreikis sudarys
papildomas galimybes plơtoti naujas verslo šakas Lietuvoje.
6.8.1.6.

Technologijǐ vystymas

Planuojama ǌkinơ veikla skatins naujǐ technologijǐ Ƴsisavinimą ir gamybos plơtojimą
Lietuvoje.

6.8.2. Triukšmas
LPBKS statyba tĊsis maždaug dvejus metus. Kadangi statybinơ technika dirbs periodiškai
ir keisis priklausomai nuo projekto etapo, triukšmo lygis aplink statybos aikštelĊ bus nepastovus.
Taþiau, kadangi artimiausi gyvenamieji rajonai yra beveik už 2 km nuo LPBKS aikštelơs,
tikơtina, kad Ƴprastasis triukšmo lygis gali bǌti viršytas tik retais atvejais. Taigi, statybos
operacijǐ sukeltas triukšmas darys minimalǐ laikiną poveikƳ bendram triukšmo lygiui
gyvenamuosiuose rajonuose pietǐ ir vakarǐ kryptimis nuo LPBKS.
Bus atkreiptas dơmesys triukšmo susidarymui nuo vienu metu dirbanþiǐ keliǐ triukšmo
šaltiniǐ. Jei tai bus bǌtina, tose vietose, kur triukšmas bus akivaizdžiai juntamas, bus atliekamas
triukšmo lygio matavimas.
LPBKS eksploatacijos metu artimiausiuose gyvenamuosiuose rajonuose girdimo
triukšmo nebus. Pavyzdžiui, jei aplink LPBKS statybos aikštelĊ triukšmas siekia 85 decibelus
(A) (tai yra keliǐ metrǐ atstumu pravažiuojanþio automobilio triukšmas), tai 2 km atstumu šis
triukšmas bus tik 20 decibelǐ (A), o tokio triukšmo negalima atskirti nuo Ƴprastǐ triukšmǐ net
tyliose vietose.

6.8.3. Darbuotojǐ apmokymas
Darbuotojǐ apmokymas bus svarbi planuojamos ǌkinơs veiklos sudơtinơ dalis. Projektas
numato ir mokymą, susijusƳ su Lietuvos teisơs aktǐ nuostatomis aplinkos apsaugos ir profesinơs
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darbo saugos srityse, su kuriomis didžioji dalis darbuotojǐ jau gali bǌti susipažinusi. Ne mažiau
svarbu ir tai, kad šis apmokymas apima ir supažindinimą su projektinơmis darbo saugos
normomis ir ES bei ERPB praktika aplinkosaugos srityje. Konsorciumo bendrasis tikslas yra
darbo sauga bei supanþios aplinkos pagerinimas, kuris taip pat yra mokomosios programos,
sudarytos visiems susijusiems su LPBKS statyba žmonơms, dalimi. Statybos metu, sprendžiant
Ƴvairius specifinius uždavinius, gali iškilti papildomo apmokymo bǌtinumas, kuris užtikrintǐ
darbo saugą ir aplinkos apsaugą.

6.8.4. Galimas visuomenơs nepasitenkinimas planuojama ǌkine veikla
Tikơtina, kad planuojama ǌkinơ veikla nesukels visuomenơs nepasitenkinimo, kadangi:
x alternatyvǐ šiai planuojamai ǌkinei veiklai nơra, nes IAE eksploatavimo nutraukimas yra
neišvengiamas. Todơl ilgalaikiam panaudoto branduolinio kuro saugojimui yra bǌtina saugi ir
patikima saugykla, t. y. naujosios LPBKS statyba yra bǌtina. Gali bǌti LPBKS vietos
alternatyvos, taþiau atliktas Ƴvertinimas aiškiai parodơ, kad IAE pramoninơ teritorija yra
tinkamiausia vieta naujai LPBKS (žiǌr. skyriǐ 7.1);
x naujoji LPBKS bus pastatyta pagal šiuolaikinius aplinkosauginius reikalavimus
panaudojus naujausias technologijas;
x naujosios LPBKS statyba bus finansuojama ERPB valdomo Tarptautinio Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo rơmimo fondo;
x naujoji LPBKS bus pastatyta esamoje pramoninơje teritorijoje;
x planuojamos statybos sąlygojamo grunto užteršimo bei erozijos nelaukiama;
x LPBKS eksploatacijos metu nebus generuojami fiziniai ar biologiniai teršalai;
x neradiologinis poveikis aplinkos komponentams bus nereikšmingas ir gali bǌti juntamas
tik greta LPBKS;
x vietinơs statybos Ƴmonơs dalyvaus statant naująją LPBKS;
x LPBKS eksploatavimo laikotarpiui bus sukurtos ilgalaikơs darbo vietos vietiniams
darbuotojams;
x planuojama ǌkinơ veikla nepaveiks vietiniǐ demografiniǐ sąlygǐ;
x šioje PAV ataskaitoje pateikti apskaiþiavimai ir Ƴvertinimai aiškiai parodơ, kad
planuojama ǌkinơ veikla nesąlygos ženklaus tiek radiologinio, tiek ir neradiologinio pobǌdžio
poveikio, kuris fiziškai galơtǐ paveikti gyventojǐ sveikatą.

6.9.

Visuomenơs sveikata

Kaip nurodyta PAV programoje, PAV ataskaitoje yra pateikiami duomenys, bǌtini
galimo planuojamos ǌkinơs veiklos poveikio visuomenơs sveikatai ir kitiems aplinkos
komponentams pagal LR planuojamos ǌkinơs veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ƴstatymo [7] 9
str. 1 p. reikalavimus. Vadovaujantis LR teisơs aktǐ reikalavimais poveikio visuomenơs
sveikatos vertinimo ataskaitą turi rengti poveikio visuomenơs sveikatai vertintojas pagal
Poveikio visuomenơs sveikatai vertinimo metodinius nurodymus [8], išnagrinơjĊs planuojamos
ǌkinơs veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą ir ataskaitą.
Atsižvelgiant Ƴ Poveikio visuomenơs sveikatai vertinimo metodiniǐ nurodymǐ [8]
reikalavimus, šioje ataskaitoje identifikuoti ir Ƴvertinti svarbiausi planuojamos ǌkinơs veiklos
lemiami veiksniai ir poveikiai. Planuojamos ǌkinơs veiklos poveikis (tiesioginio ir netiesioginio)
sveikatai darantiems veiksniams apibendrintas 6.8.4-1 lentelơje. Planuojamos ǌkinơs veiklos
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galimas poveikis visuomenơs grupơms apibendrintas 6.8.4-2 lentelơje. Poveikio ypatybiǐ
Ƴvertinimas pateikiamas 6.8.4-3 lentelơje.
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Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

6.8.4-1 lentelơ. Planuojamos ǌkinơs veiklos poveikis (tiesioginis ir netiesioginis) sveikatai darantiems veiksniams
Veiklos rǌšis ar priemonơs,
Sveikatai darantys Ƴtaką veiksniai
taršos šaltiniai
1. Elgsenos ir gyvensenos veiksniai LPBKS statyba ir
(mitybos Ƴproþiai, alkoholio
eksploatavimas
vartojimas, rǌkymas, narkotiniǐ bei
psichotropiniǐ vaistǐ vartojimas,
lošimai, fizinis aktyvumas, saugus
seksas ir kita)

2. Fizinơs aplinkos veiksniai
2.1. Oro kokybơ

Sunkiojo transporto judơjimas,
mobiliǐjǐ šaltiniǐ dyzeliniǐ
varikliǐ darbas (žiǌr. 6.2
skyriǐ)

Poveikis
Poveikis sveikatai
sveikatai:
darantiems Ƴtaką
teigiamas (+)
veiksniams
neigiamas (-)
Nenumatoma

Dulkiǐ
susidarymas ir
vietinơs oro taršos
padidơjimas
(-)

Nagrinơjamǐ
rodikliǐ
prognozuojami
pokyþiai

Galimybơs sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikƳ

Komentarai ir
pastabos
Planuojama ǌkinơ
veikla bus vykdoma
esamoje IAE sanitarinơs
apsaugos zonoje, kur
nơra nuolatiniǐ
gyventojǐ. Galimas
fizinis poveikis aplinkos
komponentams
pasireikš tik artimoje
LPBKS aplinkoje.
LPBKS veikloje
daugeliu atveju bus
panaudotas esamas IAE
personalas. Darbo
sąlygos bus užtikrintos
laikantis galiojanþiǐ
teisơs aktǐ reikalavimǐ.

LPBKS statybos
Poveikio zona apima Rezervinis elektros
metu oro kokybĊ
statybinĊ zoną ir jos tiekimas bus
tiesiogiai Ƴtakos NOx, aplinką maždaug 100 užtikrinamas rezerviniu
SO2, ir dulkơs,
m spinduliu. Kadangi dyzeliniu generatoriumi
susidaranþios keliais prognozuojamas keliǐ (galingumas 80 kW) 24
transportuojant
transporto lygis nơra valandǐ laikotarpyje.
statybines medžiagas didelis, todơl jo
3.1.3 skyriuje pateikti
ir dirbant keliǐ
poveikis tiek LPBKS apskaiþiuoti teršalǐ
statybos technikai. statybos metu, tiek jos kiekiai ir mokesþiǐ už
Visi pokyþiai bus
eksploatacijos metu aplinkos teršimą dydžiai
grƳžtamieji.
yra leistinas. Dauguma yra nereikšmingi.
darbǐ bus atliekami
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Veiklos rǌšis ar priemonơs,
Sveikatai darantys Ƴtaką veiksniai
taršos šaltiniai

2.2. Vandens kokybơ

LPBKS buitiniǐ nuotekǐ
sistema ir paviršiniǐ nuotekǐ
drenažo sistema (žiǌr. 3.1.2 ir
8.3.9 skyrius)

Poveikis
Poveikis sveikatai
sveikatai:
darantiems Ƴtaką
teigiamas (+)
veiksniams
neigiamas (-)

Galima
kontroliuojama
mažǐ apimþiǐ
komunalinio
(buitinio)
pobǌdžio tarša,
sąlygojama
nuotekǐ išleidimo Ƴ
aplinką (žiǌr. 4.5.2
skyriǐ).

(-)

Nagrinơjamǐ
rodikliǐ
prognozuojami
pokyþiai

Galimybơs sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikƳ

Komentarai ir
pastabos

atvirame ore, todơl
natǌrali oro
cirkuliacija leis
išvengti ženklesnơs
teršalǐ koncentracijos
susikaupimo (žiǌr. 6.2
skyriǐ).
Geriamą vandenƳ
LPBKS buitiniǐ
Kaip bǌtino aplinkos
tieks ,,Visagino
nuotekǐ sistema atitiks monitoringo dalis aplink
energija“, jokie nauji visus norminio
saugyklą yra numatyti
grĊžiniai nenumatomi dokumento [1]
stebơjimo grĊžiniai
(žiǌr. 1.6.2 skyriǐ). reikalavimus. LPBKS gruntinio vandens
Visagino m.
paviršiniǐ nuotekǐ
monitoringui. Gruntinio
vandenvietơje
surinkimo ir drenažo vandens monitoringo
eksploatuojamas
sistema atitiks visus programa numatytiems
turtingas požeminio norminio dokumento apie LPBKS grĊžiniams
vandens ištekliais
[2] reikalavimus (žiǌr. bus parengta pagal
D3+2šv-up
6.1 skyriǐ).
norminio dokumento
vandeningasis
[14] reikalavimus ir
kompleksas.
pateikta Lietuvos
Eksploatuojamojo
geologijos tarnybai
komplekso
tvirtinti (žiǌr. 8.3.8
požeminio vandens
skyriǐ).
kokybơ ne tik
vandenvietơje, bet ir
visame regione yra
gera, o ƳvykĊ jos
pokyþiai
vandenvietơje –
minimalǌs (žiǌr.
4.4.2 ir 4.4.4
skyrius). Pokyþiai
neprognozuojami.
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Veiklos rǌšis ar priemonơs,
Sveikatai darantys Ƴtaką veiksniai
taršos šaltiniai
2.3. Maisto kokybơ
2.4. Dirvožemis

LPBKS statyba ir
eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas

Poveikis
Poveikis sveikatai
sveikatai:
darantiems Ƴtaką
teigiamas (+)
veiksniams
neigiamas (-)
Nenumatomas
Dirvožemio
erozija (regiono
žemơnaudą žiǌr.
4.5.3 skyriuje,
LPBKS aikštelơs
dirvožemius – 4.6
skyriuje)

(-)

2.5. Nejonizuojanþioji spinduliuotơ LPBKS statyba ir
Nenumatomas
eksploatavimas
2.6 Jonizuojanþioji spinduliuotơ
1. PBK ištraukimas,
Galimas lokalus
supakavimas ir pakrovimas
poveikis aplinkai
IAE blokuose.
2. PBK transportavimas iš IAE

(-)

Nagrinơjamǐ
rodikliǐ
prognozuojami
pokyþiai

Galimybơs sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikƳ

Komentarai ir
pastabos

LPBKS aikštelơje
planuojama iškasti
apie 8500 m3,
pagerinti apie 6200
m3 ir sutvirtinti apie
2400 m3 grunto.
Planuojamas naujǐ
keliǐ plotas sudarys
apie 6900 m2.
Bus naudojami esami
užpildo resursai,
nauji karjerai nebus
kasami.

Maždaug 6000 m3
Visi nuolydžiai ir
paviršinio dirvos
darbiniai paviršiai
sluoksnio bus nuimta, statybos pabaigoje bus
išvežta ir statybos
stabilizuoti. Baigus
metu saugoma už
statybą, viršutinis dirvos
statybos aikštelơs ribǐ. sluoksnis bus tinkamai
Kad šis saugomas
išlygintas ir užsơtas.
sluoksnis nebǌtǐ
Augalijos rekultivacija
veikiamas erozijos, jis bus atlikta panaudojant
laikinai bus užsơtas
vietinĊ augaliją.
žole. Galutinis LPBKS
aikštelơs paviršiaus
sutvarkymas užtikrins
aikštelơs drenavimą ir
leis išvengti jos
užtvindymo. Apsaugai
nuo erozijos bus
parengtas aikštelơs
drenavimo planas.
Apsauginơs dumblo
atitvoros ir nuolydžiǐ
sumažinimas taip pat
leis sumažinti eroziją
statybos metu (žiǌr.
6.3 skyriǐ)

Galimas lokalus
jonizuojanþiosios
spinduliuotơs
apšvitos padidơjimas

Aplink LPBKS
aikštelĊ bus Ƴrengta
sanitarinơs apsaugos
zona, kurioje nơra

Galima apšvita
normalios
eksploatacijos
sąlygomis neviršys
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PAV ataskaita

Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Veiklos rǌšis ar priemonơs,
Sveikatai darantys Ƴtaką veiksniai
taršos šaltiniai

Poveikis
Poveikis sveikatai
sveikatai:
darantiems Ƴtaką
teigiamas (+)
veiksniams
neigiamas (-)

blokǐ Ƴ LPBKS.
3. PBK tvarkymas, paruošimas
ir laikinas saugojimas LPBKS.
4. LPBKS eksploatavimo
nutraukimas.

2.7. Triukšmas

2.8. Bǌsto sąlygos
2.9. Sauga

LPBKS statyba ir
eksploatavimas

LPBKS statyba ir
eksploatavimas
PBK ištraukimas iš IAE

Galimas lokalus
poveikis aplinkai

Nagrinơjamǐ
rodikliǐ
prognozuojami
pokyþiai
arti LPBKS (žiǌr.
5.3.3 skyriǐ).

(-)

Vietovơ aplink
LPBKS gali truputƳ
nukentơti kaip
paukšþiǐ arealas
(žiǌr. 6 skyriaus
pradžią).
Kadangi artimiausi
gyvenamieji rajonai
yra beveik už 2 km
nuo LPBKS
aikštelơs, tikơtina,
kad Ƴprastasis
triukšmo lygis gali
bǌti viršytas tik retais
atvejais. LPBKS
eksploatacijos metu
artimiausiuose
gyvenamuosiuose
rajonuose girdimo
triukšmo nebus (žiǌr.
6.8.2 skyriǐ).

(+)

Planuojama ǌkinơ

Galimybơs sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikƳ

Komentarai ir
pastabos

nuolatiniǐ gyventojǐ ir radiacinơs saugos
ǌkinơ veikla ribojama. reikalavimǐ (žiǌr. 5.3.3
skyriǐ).
Bus atliekamas
Galima gyventojǐ
jonizuojanþiosios
spinduliuotơs poveikio apšvita avariniǐ
ir galimǐ pokyþiǐ
situacijǐ metu bus
aplinkoje
nereikšminga (žiǌr. 9.4
monitoringas (žiǌr. 8 skyriǐ).
skyriǐ).
Triukšminga veikla
bus vykdoma tik
dienos metu.

Nenumatomas
Branduolinơs ir

Visos branduolinơs
157(259)

GNS - NUKEM konsorciumas
LEI, Branduolinơs inžinerijos problemǐ laboratorija
Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Veiklos rǌšis ar priemonơs,
Sveikatai darantys Ƴtaką veiksniai
taršos šaltiniai
baseinǐ, supakavimas,
perkơlimas ir saugojimas
LPBKS

2.10. Susisiekimas

LPBKS statyba

2.11. Teritorijǐ planavimas

LPBKS statyba

2.12. Atliekǐ tvarkymas

LPBKS statybos ir
eksploatavimo atliekǐ
tvarkymas

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita

Nagrinơjamǐ
Poveikis
Poveikis sveikatai
Galimybơs sumažinti
Komentarai ir
rodikliǐ
sveikatai:
(panaikinti)
darantiems Ƴtaką
pastabos
prognozuojami
teigiamas (+)
neigiamą poveikƳ
veiksniams
pokyþiai
neigiamas (-)
radiacinơs saugos
veikla, numatanti
medžiagos bus
pagerơjimas
Ƴdiegti progresyvią
sutvarkytos pagal
PBK saugojimo
TATENA saugos
technologiją,
standartus, naudojant
padidins branduolinĊ
modernias, bet Europos
saugą ir ženkliai
Sąjungos šalyse narơse
sumažins avariniǐ
jau patikrintas
technologijas (žiǌr.
situacijǐ galimybĊ,
10.3.8 skyriǐ).
palyginus su
dabartiniu PBK
saugojimu IAE
išlaikymo baseinuose
(žiǌr. 6.8.1 skyriǐ).
Kontroliuojamas
Galimas nedidelis
PBK transportavimui
mažos apimties
laikinas transporto
bus nutiestas naujas ir
poveikis aplinkai
srauto
aptvertas asfaltuotas
(-)
suintensyvơjimas
kelias, jungiantis IAE ir
LPBKS aikšteles (ilgis
apie 1 km, žiǌr. 2.4 ir
6.2 skyrius)
Nenumatomas
LPBKS bus statoma
IAE sanitarinơs
apsaugos zonoje
Kontroliuojamas
LPBKS
Atliekǐ tvarkymas bus Konteinerio
atliekamas pagal visus CONSTOR®
mažos apimties
susidarysiantys
Ƴstatymǐ ir kitǐ teisơs RBMK1500/M2
poveikis aplinkai
atliekǐ kiekiai yra
labai nedideli (žiǌr. 3 aktǐ ir taršos
sandarinimo sistema
integruotos
normalios
skyriǐ), be to,
(-)
atitinkamai sumažơs prevencijos ir
eksploatacijos metu
kontrolơs leidimo
užtikrina nulinƳ
dabar IAE
generuojami kiekiai, reikalavimus (žiǌr. 3, radioaktyviǐjǐ išlakǐ
todơl prognozuojami 5 ir 6 skyrius)
lygmenƳ per visą
ilgalaikio saugojimo
nedideli pokyþiai
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PAV ataskaita

Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Veiklos rǌšis ar priemonơs,
Sveikatai darantys Ƴtaką veiksniai
taršos šaltiniai

Poveikis
Poveikis sveikatai
sveikatai:
darantiems Ƴtaką
teigiamas (+)
veiksniams
neigiamas (-)

Nagrinơjamǐ
rodikliǐ
prognozuojami
pokyþiai

Galimybơs sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikƳ

Komentarai ir
pastabos
laikotarpƳ.
Radioaktyviǐjǐ nuotekǐ
iš planuojamos LPBKS
visai nebus. Kadangi
visas PBK bus perkeltas
iš IAE blokǐ Ƴ LPBKS,
ženkliai sumažơs IAE
radioaktyviosios
išlakos, dơl ko ženkliai
ir ilgam laikui pagerơs
oro ir vandens kokybơ
regione. Tuo paþiu oro
ir vandens kokybơs
pagerơjimas regione
duos ilgalaikĊ naudą
visuomenơs sveikatai ir
sumažins IAE
eksploatacijos ekologinƳ
poveikƳ aplinkai (žiǌr.
6.8.1.2 skyrelƳ).

2.13. Energijos panaudojimas
2.14. Nelaimingǐ atsitikimǐ rizika
2. 15. Pasyvus rǌkymas
2.16. Kita

LPBKS statyba ir
eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas

3. Socialiniai ekonominiai veiksniai
3.1. Kultǌra
LPBKS statyba ir
eksploatavimas
3.2. Diskriminacija
LPBKS statyba ir

Nenumatomas
Nenumatomas
Nenumatomas
Nenumatomas

Nenumatomas
Nenumatomas
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PAV ataskaita

Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Veiklos rǌšis ar priemonơs,
Sveikatai darantys Ƴtaką veiksniai
taršos šaltiniai

3.3. Nuosavybơ
3.4. Pajamos

3.5. Išsilavinimo galimybơs

eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas
Dideliǐ investicijǐ Ƴliejimas Ƴ
regiono ekonomiką

LPBKS statyba ir
eksploatavimas
3.6. Užimtumas, darbo rinka, darbo LPBKS statyba ir
galimybơs
eksploatavimas

Poveikis
Poveikis sveikatai
sveikatai:
darantiems Ƴtaką
teigiamas (+)
veiksniams
neigiamas (-)

Nagrinơjamǐ
rodikliǐ
prognozuojami
pokyþiai

Galimybơs sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikƳ

Komentarai ir
pastabos

Nenumatomas

(+)

Planuojama ǌkinơ
veikla yra
finansuojama
tiesiogiai iš ES lơšǐ,
skirtǐ IAE
eksploatavimo
nutraukimui. Šiǐ
dideliǐ investicijǐ
Ƴliejimas Ƴ regiono
ekonomiką padidins
potencialiǐ
investuotojǐ
pasitikơjimą
vietinơmis ir
tarptautinơmis
rinkomis. Vien tik
pirmojo etapo
(pateikiant 39
konteinerius) kaina
yra apie 90 milijonǐ
eurǐ, todơl vietinơs
Ƴmonơs gali uždirbti
milijonus litǐ
(žiǌr.6.8.1.3 skyrelƳ).

(+)

Ʋ LPBKS statybos
procesą bus Ƴtrauktos
vietinơs statybinơs
bendrovơs. Per

Padidơs gyventojǐ
pajamos

Nenumatomas
Darbo vietǐ
kǌrimas

Antrinis ekonominis
projekto efektas –
galimas naujǐ verslo
šakǐ, susijusiǐ su
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Veiklos rǌšis ar priemonơs,
Sveikatai darantys Ƴtaką veiksniai
taršos šaltiniai

Poveikis
Poveikis sveikatai
sveikatai:
darantiems Ƴtaką
teigiamas (+)
veiksniams
neigiamas (-)

3.7. Nusikalstamumas

Nenumatomas

LPBKS statyba ir
eksploatavimas
3.8. Laisvalaikis, poilsis
LPBKS statyba ir
eksploatavimas
3.9. Judơjimo galimybơs
LPBKS statyba ir
eksploatavimas
3.10. Socialinơ parama (socialiniai LPBKS statyba ir
kontaktai ir gerovơ, sauga)
eksploatavimas
3.11. Visuomeninis, kultǌrinis,
LPBKS statyba ir

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita
Nagrinơjamǐ
Galimybơs sumažinti
Komentarai ir
rodikliǐ
(panaikinti)
pastabos
prognozuojami
neigiamą poveikƳ
pokyþiai
dvejus naujosios
naujosios LPBKS
LPBKS statybos
statyba, plơtojimas ir
metus bus Ƴdarbinta
galimybơ gaminti
iki 50 darbuotojǐ.
CONSTOR®
Naujosios LPBKS
RBMK1500/M2
eksploatacijos metu
konteinerius Lietuvoje.
tiesiogiai bus sukurta
Paslaugǐ ir produkcijos,
susijusios su naujosios
iki 30 naujǐ darbo
LPBKS statyba,
vietǐ, taip pat bus
poreikis sudarys
reikalingi
papildomas galimybes
aptarnaujantys
plơtoti naujas verslo
darbuotojai.
šakas Lietuvoje (žiǌr.
Darbams, susijusiems
6.8.1.5 skyrelƳ)
su PBK iškrovimu iš
IAE blokǐ bei
naujosios LPBKS
eksploatavimu,
daugeliu atveju bus
panaudoti IAE
eksploatuojantys ir
aptarnaujantys
darbuotojai (žiǌr.
6.8.1.4 skyrelƳ).

Nenumatomas
Nenumatomas
Nenumatomas
Nenumatomas
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Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Veiklos rǌšis ar priemonơs,
Sveikatai darantys Ƴtaką veiksniai
taršos šaltiniai
dvasinis bendravimas
3.12. Migracija

3.13. Šeimos sudơtis
3.14. Kita
4. Profesinơs rizikos veiksniai
4.1 Cheminiai
4.2. Fizikiniai

4.3. Biologiniai
4.4. Ergonominiai
4.5. Psichosocialiniai
4.6. Fiziniai
5. Psichologiniai veiksniai
5.1. Estetinis vaizdas

eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas

Poveikis
Poveikis sveikatai
sveikatai:
darantiems Ƴtaką
teigiamas (+)
veiksniams
neigiamas (-)
Darbo vietǐ
kǌrimas mažina
migraciją
Nenumatomas

(+)

Nagrinơjamǐ
rodikliǐ
prognozuojami
pokyþiai

Galimybơs sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikƳ

Komentarai ir
pastabos

Nedideli pokyþiai
(žiǌr. 6.8.1.4 skyrelƳ).

Nenumatomas

LPBKS statyba ir
eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas, avarinơs
situacijos

Nenumatomas

LPBKS statyba ir
eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas

Nenumatomas

LPBKS statyba ir
eksploatavimas

Poveikis
kraštovaizdžiui

Jonizuojanþioji
spinduliuotơ
(-)

Galimǐ avarijǐ
vykdant planuojamą
ǌkinĊ veiklą rizikos
analizơ pateikta 9
skyriuje

Daugumos avariniǐ Galima darbuotojǐ
situacijǐ rizika gali
apšvita avariniǐ
bǌti pašalinta arba
situacijǐ metu gali bǌti
sumažinta atitinkamais kontroliuojama ir
projektiniais
ribojama.
sprendiniais.

LPBKS greta IAE
nepadidins
kraštovaizdžio
degradacijos ir
nesuardys

LPBKS estetiniam
vaizdui pagerinti bus
parinkta tinkama
kraštovaizdžiui pastato
architektǌra,

Nenumatomas
Nenumatomas
Nenumatomas

(-)
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Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Veiklos rǌšis ar priemonơs,
Sveikatai darantys Ƴtaką veiksniai
taršos šaltiniai

Poveikis
Poveikis sveikatai
sveikatai:
darantiems Ƴtaką
teigiamas (+)
veiksniams
neigiamas (-)

5.2. Suprantamumas

Nenumatomas

5.3. Sugebơjimas valdyti situaciją
5.4. Prasmingumas
5.5. Galimi konfliktai

LPBKS statyba ir
eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas
LPBKS statyba ir
eksploatavimas

Nagrinơjamǐ
Galimybơs sumažinti
rodikliǐ
(panaikinti)
prognozuojami
neigiamą poveikƳ
pokyþiai
projektiniai
pusiausvyros tarp
sprendimai,
natǌraliǐ ir
medžiagos ir
antropogeniniǐ
teritorijǐ. Vertinant statybinơs
konstrukcijos (6.6-2 ir
LPBKS vietą ir
6.6-3 pav.), teritorija
bendrąjƳ planą,
bus apželdinta.
vizualinis jos
poveikis bus
nežymus. LPBKS
pastatai bus matomi
tik važiuojant arti
esanþiais keliais ir iš
IAE sanitarinơs
apsaugos zonos (žiǌr.
6.6 skyriǐ).

Komentarai ir
pastabos

Nenumatomas
Nenumatomas
Galimas Latvijos ir
Baltarusijos
gyventojǐ
nepasitenkinimas
ir nepasitikơjimas
(-)

Psichologinis
poveikis sąlygojamas
esamos branduolinơs
praktikos
pasikeitimais (IAE
galutinis uždarymas
ir eksploatavimo
nutraukimas) ir naujǐ
branduoliniǐ objektǐ,
tokiǐ kaip LPBKS,
statyba.

Psichologinis poveikis
gali bǌti sumažintas,
aiškinant tokios
planuojamos ǌkinơs
veiklos bǌtinumą,
tikslus ir naudą (žiǌr.
10.3.8 skyriǐ).
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Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Veiklos rǌšis ar priemonơs,
Sveikatai darantys Ƴtaką veiksniai
taršos šaltiniai
6. Socialinơs ir sveikatos priežiǌros LPBKS statyba ir
paslaugos (Priimtinumas,
eksploatavimas
tinkamumas, tĊstinumas,
veiksmingumas, sauga,
prieinamumas, kokybơ, pagalba
sau)

Poveikis
Poveikis sveikatai
sveikatai:
darantiems Ƴtaką
teigiamas (+)
veiksniams
neigiamas (-)
Nenumatomas

Nagrinơjamǐ
rodikliǐ
prognozuojami
pokyþiai

Galimybơs sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikƳ

Komentarai ir
pastabos
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6.8.4-2 lentelơ. Planuojamos ǌkinơs veiklos galimas poveikis visuomenơs grupơms
Visuomenơs grupơs
1. Veiklos poveikio zonoje esanþios visuomenơs
grupơs (vietos populiacija)

Veiklos rǌšys ar
priemonơs, taršos
šaltiniai
Jonizuojanþioji
spinduliuotơ

2. Darbuotojai

Jonizuojanþioji
spinduliuotơ

3. Veiklos produktǐ vartotojai
4. Mažas pajamas turintys asmenys
5. Bedarbiai
6. Etninơs grupơs
7. Sergantys tam tikromis ligomis (lơtinơmis
priklausomybơs ligomis ir pan.)
8. NeƳgalieji
9. Vieniši asmenys
10. Prieglobsþio ieškantys ir emigrantai, pabơgơliai
11. Benamiai
12. Kitos populiacijos grupơs (areštuotieji, specialiǐ
profesijǐ asmenys, atliekantys sunkǐ fizinƳ darbą ir
pan.)
13. Kitos grupơs (pavieniai asmenysa0

Neišskiriama
Neišskiriama
Neišskiriama
Neišskiriama
Neišskiriama

Grupơs dydis
(asmenǐ skaiþius)
Sanitarinơs apsaugos
zonoje nuolatiniǐ
gyventojǐ nơra,
ǌkinơ veikla
ribojama
IAE reaktoriǐ cecho
darbuotojai, LPBKS
darbuotojai

Poveikis:
teigiamas (+)
neigiamas (-)
(-)

(-)

Komentarai ir pastabos
Sanitarinơs apsaugos zonoje poveikis bus
minimalus ir neviršys galiojanþiǐ radiacinơs
saugos reikalavimǐ, žiǌr. 5 ir 9 skyrius. Už
sanitarinơs zonos ribǐ poveikis gali bǌti laikomas
nereikšmingu.
Darbuotojǐ apšvita dơl esamǐ ir papildomǐ su
planuojama ǌkine veikla susijusiǐ operacijǐ
išskirtinai nepadidơs ir galơs bǌti kontroliuojama
ir ribojama naudojant, kur reikalinga,
ekranavimą, distancinio valdymo Ƴrenginius,
atitinkamas darbo organizavimo procedǌras ir t. t.
Galimas poveikis bus optimizuotas techninio
projektavimo metu ir neviršys galiojanþiǐ
radiacinơs saugos reikalavimǐ, 5, 8 ir 9 skyrius.

Neišskiriama
Neišskiriama
Neišskiriama
Neišskiriama
Neišskiriama
Neišskiriama

165(259)

GNS - NUKEM konsorciumas
LEI, Branduolinơs inžinerijos problemǐ laboratorija

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita

Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

6.8.4-3 lentelơ. Poveikiǐ ypatybiǐ Ƴvertinimas
Veikiamǐ asmenǐ skaiþius
Veiksnio sukeltas poveikis
Iki 500
žm.

501–1000
žm.

Daugiau
kaip 1001
žm.

Poveikio ypatybơs
Aiškumas (tikimybơ), Ƴrodymǐ
stiprumas
Aiškus

Galimas

1. Jonizuojanþioji
spinduliuotơ

X

X

2. Dulkiǐ susidarymas ir
vietinơs oro taršos
padidơjimas
3. Kontroliuojama mažǐ
apimþiǐ komunalinio
(buitinio) pobǌdžio tarša,
sąlygojama nuotekǐ
išleidimo Ƴ aplinką
4. Dirvožemio erozija
5. Triukšmas
6. Atliekǐ tvarkymas
7. Poveikis kraštovaizdžiui

X

X
X

X
X
X

Tikơtinas

Trumpas
(iki 1 m.)

Vidutinio
ilgumo
(1–3 m.)

X

X
X
X

Ilgas
(daugiau
kaip 3 m.)
X

Pastabos ir
komentarai
Galimas lokalus
poveikis arti
LPBKS. Galima
apšvita neviršija
radiacinơs saugos
reikalavimǐ. Už
numatomos
LPBKS
sanitarinơs zonos
ribǐ planuojamos
ǌkinơs veiklos
poveikis gali bǌti
laikomas
nereikšmingu.

X
X

X
X

Trukmơ

X
X
X
X
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7. ALTERNATYVǏ ANALIZƠ
Nagrinơtos alternatyvos yra suskirstytos Ƴ tris grupes (saugyklos vieta, PBK tvarkymo ir
saugojimo sistema ir saugyklos projekto koncepcija) ir pateikiamos žemiau.

7.1.

LPBKS vietos alternatyvos

RBMK panaudoto branduolinio kuro išvežimas Ƴ kitas šalis dơl Ƴvairiǐ techniniǐ ir
politiniǐ priežasþiǐ yra neƳmanomas nei dabar, nei artimiausioje ateityje. Todơl Lietuvos
Respublikos Vyriausybơ nusprendơ pradơti projektuoti panaudoto branduolinio kuro saugojimo
kompleksą IAE regione.
Ignalinos AE regione buvo nagrinơtos 4 alternatyvios vietovơs Zarasǐ ir Dysnǐ arealuose,
Didžiasalyje ir IAE priklausanþioje teritorijoje.
Zarasǐ aikštelơ yra ties Zarasǐ ir Turmanto seniǌnijǐ riba, atstumas nuo IAE (asfaltuotais
krašto keliais) – 27 km (aplenkiant Visaginą – 35 km.) Alternatyviǐ autotrasǐ yra (per Turmantą
arba aplenkiant Visaginą). Pagrindinis kelias driekiasi per 2 saugomas teritorijas. Aikštelơ yra
netoli Zarasǐ miesto (5 km) bei priemiestinơs stambios Maguþiǐ gyvenvietơs (3 km). Saugomǐ
teritorijǐ artimojoje aplinkoje nơra, taþiau greta yra ekologinio tinklo ruožai. Iki valstybinơs
sienos – 4 km.
Dysnǐ aikštelơ yra ties Kazitiškio ir Naujojo Daugơliškio seniǌnijǐ riba, atstumas nuo
IAE (krašto ir vietiniais keliais) – 45 km. Alternatyviǐ trasǐ (Ƴskaitant ir geležinkelƳ) nơra.
Pagrindinis kelias driekiasi per 2 stambias gyvenvietes, taþiau saugomǐ teritorijǐ nekerta. Jǐ nơra
ir artimojoje aikštelơs aplinkoje, taþiau yra piliakalniǐ, todơl gali kilti papildomo archeologinio
teritorijos ištyrimo poreikis.
Didžiasalio aikštelơ yra rytiniame Didžiasalio gyvenvietơs (2,4 tǌkst. gyventojǐ)
pakraštyje, atstumas nuo IAE asfalto keliu – 85 km, artimiausiu keliu – 70 km. Geležinkeliu
nepasiekiama (išardytas). Pagrindiniu keliu pravažiuojamos 6 stambios gyvenvietơs. Nedidelơ
kelio atkarpa driekiasi nacionalinio parko pakrašþiu, taþiau saugomǐ teritorijǐ pagrindinơ trasa
nekerta. Greta aikštelơs saugomǐ teritorijǐ nơra. Arti valstybinơ siena (1 km).
Aikštelơ IAE priklausanþioje teritorijoje apibǌdinta 1.4 skyriuje.
Parenkant labiausiai tinkamą vietą numatomai ǌkinei veiklai, buvo Ƴvertinti tokie
kriterijai:
x visuomenơs pritarimas: teritorijos, priklausanþios IAE, panaudojimas labiau priimtinas,
negu naujos kontroliuojamos zonos kǌrimas branduolinei veiklai už IAE teritorijos ribǐ;
x mažas atstumas tarp IAE blokǐ ir LPBKS, kas Ƴgalins išvengti PBK transportavimo per
gyvenamuosius rajonus;
x kitǐ kompleksǐ Ƴtakos LPBKS darbui nebus, kadangi ji bus pakankamai toli nuo
kompleksǐ, galinþiǐ Ƴtakoti LPBKS saugą;
x esamos pagalbinơs sistemos ir galimybơ pajungti LPBKS technologinio tiekimo linijas
(elektros maitinimas, šaltas ir karštas vanduo, kanalizacija, telefonas, signalizacija ir kt.) prie šiǐ
sistemǐ;
x aukštos kvalifikacijos darbuotojǐ buvimas (darbuotojǐ apmokymas bus reikalingas);
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x kitǐ IAE tarnybǐ ir padaliniǐ buvimas (priešgaisrinơs apsaugos, avarinio reagavimo,
fizinơs apsaugos, remonto ir techninio aptarnavimo, specialiosios skalbyklos ir kt.);
x galimybơ panaudoti esamą IAE aplinkos monitoringo sistemą, atlikus nedidelĊ jos
modifikaciją;
x galimybơ panaudoti esamą, be papildomo išplơtimo, radioaktyviǐjǐ atliekǐ tvarkymo ir
saugojimo kompleksą;
x aikštelơs geotechniniǐ charakteristikǐ tinkamumas.
Aukšþiau paminơti veiksniai lơmơ, kad buvo priimtas sprendimas statyti LPBKS IAE
priklausanþioje teritorijoje.
Kiti panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviǐjǐ atliekǐ kompleksai taip pat yra IAE
aikštelơje arba IAE priklausanþioje teritorijoje. Esamǐ kompleksǐ pajơgumai resursǐ
užtikrinimui ir radioaktyviǐjǐ atliekǐ tvarkymui bei saugojimui yra pakankamai dideli, kad bǌtǐ
pilnai patenkinami papildomi LPBKS poreikiai. Statybiniǐ medžiagǐ tiekimui (neradioaktyvǌs
pervežimai) gali bǌti panaudota esama infrastruktǌra (automobiliǐ keliǐ tinklas apie IAE). Jos
pajơgumai yra pakankami, kad patenkintǐ papildomus poreikius.
Grunto charakteristikos yra palankios LPBKS statybai, todơl nenumatytos problemos ar
neigiamas poveikis aplinkai dơl žemơs kasimo darbǐ neturơtǐ iškilti.
Alternatyvos, numatanþios LPBKS statybą už IAE teritorijos ribǐ, pareikalautǐ panaudoti
papildomus žemơs resursus, padidintǐ riziką, susijusią su PBK transportavimu didesniais
atstumais, ir pareikalautǐ papildomǐ sąnaudǐ bǌtinoms aptarnavimo, monitoringo, remonto,
fizinơs apsaugos ir kt. sistemoms sukurti. Visos šios sistemos jau yra IAE aikštelơje. Todơl visǐ
alternatyvǐ, numatanþiǐ LPBKS statybą už IAE teritorijos ribǐ, neigiamas poveikis aplinkai bǌtǐ
didesnis.
Be to, pervežant PBK iš IAE blokǐ Ƴ labiau nuo IAE nutolusią LPBKS aikštelĊ, padidơtǐ
apšvita, kadangi bǌtǐ paveiktas didesnis gyventojǐ skaiþius. Pagal planuojamą ǌkinĊ veiklą
LPBKS bus pastatyta IAE sanitarinơs apsaugos zonoje. Šioje teritorijoje nơra nei kaimǐ, nei
dirbamos žemơs, nei gyventojǐ. Šios planuojamos ǌkinơs veiklos radiologinio poveikio
gyventojams palyginimas su alternatyviǐ ǌkiniǐ veiklǐ poveikiu, pritaikius radiacinơs saugos
optimizavimo principą, aiškiai rodo, kad jei LPBKS nebus pastatyta arti IAE, optimizavimo
principas nebus išlaikytas.

7.2.

PBK tvarkymo ir saugojimo sistemǐ alternatyvos

PBK tvarkymo srityje yra pasirinkimo galimybơ tarp kuro perdirbimo ir tiesioginio
laidojimo.
PBK perdirbimas nơra numatytas Lietuvos Respublikos teisơs aktais. Be to, niekur
pasaulyje nơra RBMK reaktoriǐ PBK perdirbimo Ƴrenginiǐ. Ʋvertinant tai, kad pirmieji PBK
tiesioginio laidojimo atvejai yra tikơtini tik po 2020 metǐ, ilgalaikis saugojimas bus pagrindinis
PBK tvarkymo metodas pasaulyje mažiausiai iki šio amžiaus vidurio.
PBK saugojimas LPBKS yra laikinas sprendimas iki tol, kol bus priimtas galutinis
sprendimas ir Ƴgyvendintos bǌtinos priemonơs. LR Radioaktyviǐjǐ atliekǐ tvarkymo strategijoje
[1] nustatyta, kad, siekiant kuo patikimiau palaidoti PBK, bǌtina:
x analizuoti galimybes Ƴrengti Lietuvoje giluminƳ kapinyną;
x analizuoti galimybes keliǐ valstybiǐ jungtinơmis pastangomis Ƴrengti regioninƳ kapinyną;
x analizuoti galimybes palaidoti PBK kitose valstybơse;
x išnagrinơti galimybes pratĊsti PBK saugojimo saugyklose laiką iki 100 metǐ ir ilgiau.
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Tikơtina, kad ir ateityje bus naudojamos patikimos ir laiko patikrintos PBK sausojo ir
šlapiojo saugojimo technologijos. Toliau išnagrinơtos trys alternatyvos, grindžiamos šlapiojo ar
sausojo PBK saugojimo technologijomis.

7.2.1. Nulinơ alternatyva
Kadangi esama sausoji PBK saugykla jau užpildyta, todơl joje negali bǌti priimamas
saugoti naujas PBK. Nulinơ alternatyva yra ilgą laiką PBK saugoti IAE blokǐ išlaikymo
baseinuose, nestatant naujos LPBKS (t. y. esamus išlaikymo baseinus naudoti kaip šlapiąją
saugyklą). Pasirinkus šią alternatyvą bǌtǐ blokuotas IAE eksploatavimo nutraukimas, kadangi
pagrindiniǐ sistemǐ išmontavimas gali prasidơti tik tada, kai visas PBK bus išvežtas iš blokǐ.
Net atidơtojo išmontavimo variantuose buvo numatoma išvežti PBK ir eksploatacines
radioaktyviąsias atliekas bei ištuštinti kontǌrus jau pirmajame IAE eksploatavimo nutraukimo
etape, siekiant sumažinti riziką.
Lietuvos Respublikos Vyriausybơs nutarime Nr. 1848 konstatuojama: ,,… siekdama, kad
valstybơs Ƴmonơs Ignalinos atominơs elektrinơs eksploatavimo nutraukimas nesukeltǐ sunkiǐ
ilgalaikiǐ socialiniǐ, ekonominiǐ, finansiniǐ ir aplinkosauginiǐ padariniǐ, … valstybơs Ƴmonơ
Ignalinos atominơ elektrinơ pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimą planuoja ir vykdo
nedelstino išmontavimo bǌdu“. Nedelstino išmontavimo bǌdas numato kaip galima greiþiau
išvežti iš aikštelơs visas branduolines medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas. Visa Ƴranga
kontroliuojamojoje zonoje turi bǌti išmontuota. Radioaktyviosios medžiagos turi bǌti galutinai
apdorotos ir supakuotos taip, kad užtikrintǐ saugias jǐ saugojimo ir/arba laidojimo sąlygas.
Todơl nulinơ alternatyva yra atmestina.

7.2.2. Pirmoji alternatyva
Radioaktyviǐjǐ atliekǐ tvarkymo strategijoje [1] numatyta PBK saugoti sausojo
saugojimo saugyklose, kad bǌtǐ galima efektyviai dirbti Ignalinos atominơs elektrinơs
eksploatavimo nutraukimo darbus.
Pirmoji alternatyva – išplơsti esamos sausosios saugyklos talpą.
Atrodytǐ, kad tokios alternatyvos privalumas yra tai, kad bǌtǐ tik vienas ilgalaikio PBK
saugojimo kompleksas. Taþiau ši alternatyva buvo pripažinta netinkama, kadangi esamos
saugyklos aikštelơs dydis nơra pakankamas patalpinti dar maždaug 16800 panaudoto
branduolinio kuro rinkliǐ.

7.2.3. Antroji alternatyva
Antroji alternatyva – naujos sausosios PBK saugyklos statyba. Ši alternatyva buvo
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 2003 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 352 [2].
Nauja LPBKS bus suprojektuota taip, kad pilnai atitiktǐ visus reikalavimus, nustatytus
Lietuvos Ƴstatymuose ir kituose teisơs aktuose bei taikytinuose tarptautiniuose standartuose,
pirmiausia TATENA saugos standartuose. Joje bus galima patikimai ir saugiai saugoti IAE
panaudotą branduolinƳ kurą ne trumpiau kaip 50 metǐ laikotarpiu. Ilgalaikis saugojimas
užtikrinamas naudojant konteinerio konstrukcijoje atsparias senơjimui medžiagas, pašalinant bet
kokią šilumą išskirianþiǐ elementǐ ir konteinerio korpuso korozijos galimybĊ, taip pat išlaikant
šilumą išskirianþiǐ elementǐ apvalkalo temperatǌrą mažesnĊ už takumo ribą.
Pasibaigus laikinojo saugojimo laikotarpiui PBK galơs bǌti išvežamas iš LPBKS be
papildomo perpakavimo, kadangi CONSTOR® RBMK1500M/2 konteineriai bus suprojektuoti
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taip, kad atitiktǐ B(U) pakuotơms keliamus reikalavimus pagal TATENA radioaktyviǐjǐ
medžiagǐ transportavimo taisykles [13], todơl jie bus tinkami pervežimui už aikštelơs ribǐ.
PBK saugojimo laikotarpio pratesimas yra galimas, taþiau tai nơra Ƴtraukta Ƴ šios
planuojamos ǌkinơs veiklos apimt Ƴ. Branduoliniǐ atliekǐ tvarkymo ir su tuo susijusiǐ moksliniǐ
tyrimǐ ir planavimo tikslai ir Ƴgyvendinimo laikotarpiai yra nustatyti Radioaktyviǐjǐ atliekǐ
tvarkymo strategijoje [1]. Dơl PBK strategijoje numatyta, kad ,,siekiant kuo patikimiau palaidoti
panaudotą branduolinƳ kurą, bǌtina:
x analizuoti galimybes Ƴrengti Lietuvoje gelminƳ panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžiǐ
radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyną;
x analizuoti galimybes keliǐ valstybiǐ jungtinơmis pastangomis Ƴrengti regioninƳ kapinyną;
x analizuoti galimybes palaidoti panaudotą branduolinƳ kurą kitose valstybơse, nustatyti
ekonominƳ tokio laidojimo pagrƳstumą“.
PBK laikinasis saugojimas numatytas tik Lietuvos teritorijoje. Naujoji LPBKS bus
pastatyta sutinkamai su šiuolaikiniais aplinkosaugos reikalavimais naudojant naujausias bet jau
praktikoje patikrintas technologijas ir Ƴrenginius.

7.3.

Saugyklos projekto koncepcijos alternatyvos

Pasaulyje yra daug Ƴvairiǐ PBK sausojo saugojimo technologijǐ, o kiekvienoje
technologijoje gali bǌti keletas modifikacijǐ. Sausojo saugojimo technologijos apima
konteinerius, skirtus tik saugojimui (ventiliuojami ir neventiliuojami betoniniai konteineriai),
saugojimo ir transportavimo (dvigubos paskirties) konteinerius (metaliniai, metaliniaibetoniniai), saugojimo šachtas, horizontalius ir vertikalius betoninius modulius ar bunkerius,
požeminius sausuosius kesonus ir daugiafunkcines plonasieniǐ konteineriǐ sistemas.
PBK saugojimo sistemos gali bǌti Ƴrengtos su priverstine aušinanþiojo oro cirkuliacija.
Taþiau, jei naudojama natǌrali konvekcija, nereikia kai kuriǐ komponentǐ (pvz., siurbliǐ,
ventiliatoriǐ), dơl ko mažơja sistemos Ƴrengimo ir eksploatacijos sąnaudos. Kaip taisyklơ, tokiǐ
sistemǐ priežiǌra yra paprastesnơ, jǐ eksploatacijos laikas ilgesnis.
Sistemose, kuriose naudojamas plonasieniǐ konteineriǐ su PBKR perkrovimas iš
transportavimo konteineriǐ Ƴ modulinĊ saugyklą, plonasienis konteineris tam tikrą laikotarpƳ yra
vienintelis apsaugos barjeras, todơl avariniǐ situacijǐ atveju gali kilti problemǐ.
Lietuva PBK saugojimui pasirinko konteineriǐ koncepciją. Aikštelơ dideliam kiekiui
konteineriǐ saugoti yra sąlyginai maža. Paprastai konteineriui, esant vertikaliai jo orientacijai,
reikia 1,5 m2 ploto vienai tonai sunkiojo metalo. Saugant konteinerius horizontaliai, reikia
žymiai didesnio ploto vienai tonai sunkiojo metalo.
Kiti finansiniai PBK saugojimo konteineriuose sistemos privalumai yra: nơra sąnaudǐ
antrinơms atliekoms šalinti, mažos darbuotojǐ ir Ƴrangos eksploatacinơs išlaidos, maža
eksploatavimo nutraukimo kaina, konteineris gali bǌti pristatytas per pakankamai trumpą laiką.
Esant bǌtinumui išplơsti saugyklos talpą, patalpinant visą išimtą iš reaktoriǐ PBK, tai lengvai
Ƴgyvendinama, papildant saugyklą pavieniais konteineriais.
Dvigubos paskirties (saugojimo ir transportavimo) konteineriǐ panaudojimas yra
tobulesnơ sausosios saugyklos koncepcija, kadangi konteineris gali bǌti panaudotas PBK
pervežti iš saugyklos Ƴ galutinĊ laidojimo vietą neperkraunant kuro. Dar nežinoma, ar Lietuvoje
bus statomas PBK giluminis kapinynas, taþiau bet kuriuo atveju Lietuvai svarbu turơti galimybĊ
nuvežti saugomą PBK Ƴ laidojimo vietą be kuro perkrovimo.
Konteineriai CASTOR® RBMK1500 ir CONSTOR® RBMK1500 yra licencijuoti
VATESI. Kiekvienas konteineris sudaro uždarą ir nepriklausomą sistemą, kuri tenkina visus

170(259)

GNS - NUKEM konsorciumas
LEI, Branduolinơs inžinerijos problemǐ laboratorija
Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita

saugaus saugojimo normaliomis ir hipotetinơmis avarinơmis sąlygomis reikalavimus.
Esanti IAE sausoji PBK saugykla yra licencijuota saugoti iš viso 98 CASTOR RBMK1500 ir CONSTOR RBMK-1500 konteinerius. Todơl buvo nusprĊsta tĊsti šią patikimą ir laiko
patikrintą praktiką, naudojant dvigubos paskirties sausojo PBK saugojimo technologijas.
Konteineris CONSTOR® RBMK1500/M2 tenkina visus žemiau išvardintus projektavimo
principus, kurie garantuoja nežymǐ poveikƳ aplinkai normalios eksploatacijos sąlygomis:
x dviguba sandarumo barjerǐ sistema;
x nuliniǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ koncepcija;
x nulinơ antriniǐ atliekǐ susidarymo koncepcija;
x pasyvaus aušinimo koncepcija;
x aušinanþio oro kontakto nebuvimas su didelơs apšvitos laukais;
x nesudơtinga defektinio barjero sandarumo remonto galimybơ.
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8. MONITORINGAS

8.1.

Esama IAE aplinkos monitoringo programa

Nuo eksploatacijos pradžios IAE vykdo aplinkos monitoringą 30 km spindulio stebơjimo
zonoje aplink reaktoriǐ blokus. Monitoringas vykdomas pagal patvirtintą aplinkos monitoringo
programą. Monitoringo programa grindžiama radiacinơs saugos normǐ [1], aplinkos monitoringo
Ƴstatymo [2] ir aplinkosaugos norminiǐ dokumentǐ [3, 4] reikalavimais. Monitoringo duomenys
kasmet apibendrinami ir pateikiami atsakingoms Ƴstaigoms.
IAE aplinkos monitoringo programa [5] numato reikalavimus, pagal kuriuos atliekama:
x ežero ir gruntinio vandens kokybơs monitoringas (fiziniǐ ir cheminiǐ parametrǐ);
x radionuklidǐ koncentracijos ore ir krituliuose monitoringas;
x buitiniǐ ir paviršiniǐ nuotekǐ iš IAE aikštelơs cheminơs ir radiologinơs sudơties
monitoringas;
x radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ aplinkos orą monitoringas;
x meteorologiniǐ parametrǐ monitoringas;
x radionuklidǐ koncentracijos ežero ir gruntiniame vandenyje monitoringas;
x dozơs ir dozơs galios monitoringas sanitarinơje apsaugos (3 km) ir stebơjimo (30 km)
zonose;
x radionuklidǐ koncentracijos monitoringas dumbliuose, dirvožemyje, žolơje, dugno
nuosơdose, grybuose, lapuose;
x radionuklidǐ koncentracijos monitoringas maisto produktuose (Drǌkšiǐ ežero žuvyje,
piene, bulvơse, kopǌstuose, mơsoje, grǌduose).
Buitiniǐ nuotekǐ iš IAE aikštelơs cheminơs taršos monitoringą atlieka ,,Visagino
energija“.
Radiologiniai matavimai, atliekami pagal esamą IAE aplinkos monitoringo programą, yra
apibendrinti 8.1-1 lentelơje.
Planuojama LPBKS aikštelơ yra IAE vykdomo aplinkos monitoringo zonoje. Šiuo metu
esama IAE aplinkos monitoringo programa nenumato LPBKS monitoringo. LPBKS aplinkos
monitoringo sistema techninio projekto rengimo metu bus integruota Ƴ esamą IAE aplinkos
monitoringo sistemą.
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8.1-1 lentelơ. Esamo IAE radiologinio monitoringo suvestinơ
Nr.
1.

2.

Monitoringo
komponentas
Nuotekos
(išleidžiamas
vanduo)

Dujinơs ir
aerozolinơs
išlakos Ƴ
atmosferą

Matavimo
taškǐ
skaiþius
7

7

Matuojami
parametrai

Matavimo
metodas

Bendras ȕ aktyvumas

Radiometrinis

Radionuklidǐ tǌrinis
aktyvumas

Spektrometrinis

Sr-89, Sr-90

Radiometrinis

Bendras Į aktyvumas

Radiometrinis

Bendras ȕ aktyvumas

Radiometrinis

Bendras Į aktyvumas

Radiometrinis

Radioaktyviǐjǐ
inertiniǐ dujǐ
aktyvumas

Spektrometrinis

Monitoringo objektas / vieta ir periodiškumas
Kartą per savaitĊ – 1, 2 energoblokǐ techninio
vandens paơmimas, iš reaktoriǐ ir turbinǐ skyriǐ
išleidžiamas vanduo, iš 150 pastato išleidžiamas
techninis vanduo;
Kartą per mơnesƳ – techninis vanduo po
šilumokaiþiǐ;
Kiekvienam išleidimui – iš spec. skalbyklos
išleidžiamas vanduo.
Kartą per mơnesƳ – iš reaktoriǐ ir turbinǐ skyriǐ
išleidžiamas vanduo, techninis vanduo po
šilumokaiþiǐ, iš 150 pastato išleidžiamas vanduo,
vanduo koridoriaus 003 (D1, D2) priduobơse;
Kiekvienam išleidimui – iš 150 pastato
išleidžiamas debalansinis vanduo.
Kartą per mơnesƳ – iš reaktoriǐ ir turbinǐ skyriǐ
išleidžiamas vanduo.
Kartą per mơnesƳ – iš 150 pastato išleidžiamas
vanduo.
Nuo karto per parą iki karto per ketvirtƳ,
priklausomai nuo filtro ekspozicijos laiko.
Kartą per mơnesƳ –dujǐ ir aerozoliǐ išmetimai per
1, 2 reaktoriǐ ventiliacinius kaminus.
Kartą per savaitĊ – dujǐ ir aerozoliǐ išmetimai iš
150 pastato per 153 ƳrenginƳ.

Matavimo ribos /
detektavimo riba*)
Nuo 0.1 iki 1.85×108
Bq/l, priklausomai
nuo monitoringo
objekto

0.74÷1.85×108 Bq/l

0.1÷3×103 Bq/l
0.01÷103 Bq/l
Nuo 2.4×10-8 iki
1.85×107 Bq/l
priklausomai nuo
monitoringo objekto
0.01÷103 Bq/l
1.85÷3.7×105 Bq/l
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Nr.

3.

Monitoringo
komponentas

Termofikacinio
Ƴrenginio vanduo
119 pastate

Matavimo
taškǐ
skaiþius

2

Matuojami
parametrai

Matavimo
metodas

Radioaktyviǐjǐ
aerozoliǐ aktyvumas

Spektrometrinis

Radioaktyviǐjǐ
inertiniǐ dujǐ
aktyvumas

Spektrometrinis

Radioaktyviǐjǐ
aerozoliǐ aktyvumas

Spektrometrinis

Sr-89, Sr-90

Radiometrinis

I-131

Spektrometrinis

H-3, C-14

Radiometrinis

Bendras ȕ aktyvumas
Radionuklidǐ tǌrinis
aktyvumas

Radiometrinis
Spektrometrinis

Monitoringo objektas / vieta ir periodiškumas
Kartą per parą ir savaitĊ – išmetimai per 1, 2
reaktoriǐ ventiliacinius kaminus;
Kartą per mơnesƳ – išmetimai iš 130 ir 156
pastatǐ;
Kartą per ketvirtƳ – išmetimai iš 157 pastato.
Kartą per parą – išmetimai per 1, 2 reaktoriǐ
ventiliacinius kaminus;
Kartą per savaitĊ – išmetimai dơl 1, 2 reaktoriǐ
remonto metu išsiskirianþios likutinơs šilumos.
Kartą per parą ir mơnesƳ – išmetimai per 1, 2
reaktoriǐ ventiliacinius kaminus;
Kartą per savaitĊ – išmetimai per 1, 2 reaktoriǐ
ventiliacinius kaminus, išmetimai iš 150 pastato
per 153 ƳrenginƳ, išmetimai dơl 1,2 reaktoriǐ
remonto metu išsiskirianþios likutinơs šilumos.
Kartą per mơnesƳ – išmetimai per 1, 2 reaktoriǐ
ventiliacinius kaminus, išmetimai iš 130, 156 ir
159 pastatǐ.
Kartą per parą, savaitĊ, mơnesƳ – išmetimai per 1,
2 reaktoriǐ ventiliacinius kaminus;
Kartą per savaitĊ – išmetimai iš 150 pastato per
153 ƳrenginƳ, išmetimai dơl 1,2 reaktoriǐ remonto
metu išsiskirianþios likutinơs šilumos.
Išmetimai per 1, 2 reaktoriǐ ventiliacinius
kaminus, priklausomai nuo projekto TATENA
LIT/9/005 vykdymo
Kartą per parą – šiluminiǐ tinklǐ vanduo.
Kartą per dvi savaites – vanduo iš 141 Ƴrenginio;
Kartą per ketvirtƳ – šiluminiǐ tinklǐ vanduo.

Matavimo ribos /
detektavimo riba*)
Nuo 2.5×10-6 iki
3.7×105 Bq/l
priklausomai nuo
monitoringo objekto
1.85÷ 3.7×105 Bq/l

Nuo 2.5×10-6 iki
6.7×103 Bq/l
priklausomai nuo
monitoringo objekto
0.1÷3×103 Bq/l
Nuo 2,4×10-7 iki 26
Bq/l priklausomai
nuo monitoringo
objekto

0.1÷3×103 Bq/l
0.74÷1.85×108 Bq/l
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Nr.
4.

5.

Monitoringo
komponentas
Aplinkos oras ir
atmosferiniai
krituliai

IAE aplinkos
vandens terpơs

Matavimo
taškǐ
skaiþius
9

104

Matuojami
parametrai

Matavimo
metodas

Ȗ radionuklidǐ
aktyvumas

Spektrometrinis

Sr-90

Radiometrinis

Ȗ radionuklidǐ
aktyvumas

Spektrometrinis
išgarinus

Monitoringo objektas / vieta ir periodiškumas
Tris kartus per mơnesƳ – atmosferos oras
nuolatinio stebơjimo punktuose;
Kartą per mơnesƳ – atmosferos krituliai nuolatinio
stebơjimo punktuose ir pramoninơje aikštelơje.
Du kartus per metus (žiemą, vasarą) – atmosferos
oras nuolatinio stebơjimo punktuose.
20 kartǐ per mơnesƳ (darbo dienomis) – techninio
vandens išleidimo ir paơmimo kanalo vanduo;
Kartą per 10 d. – ǌkinơs-buitinơs kanalizacijos
vanduo, pramoninơs aikštelơs PLK-1, 2, PLK-3,
PLK-PBKS vanduo;
Kartą per mơnesƳ – gamybiniǐ atliekǐ poligono
apvedimo kanalo vanduo, IAE pramoninơs
aikštelơs drenažo vanduo;
Kartą per ketvirtƳ (sausƳ, balandƳ, liepą, spalƳ) –
šilumos tinklǐ vanduo;
Du kartus per metus (pavasarƳ, rudenƳ) – stebơjimo
grĊžiniǐ vanduo pramoninơje aikštelơje ir PBKS
teritorijoje;
Keturis kartus per metus (vasarƳ, gegužĊ, rugpjǌtƳ,
lapkritƳ) – geriamas vandentiekio vanduo,
geriamas vanduo iš šuliniǐ Tilžơje ir Gaidơje;
Kartą per metus (vasarą) – Drǌkšiǐ ež. vanduo;
Kartą per metus (žiemą) – sniegas nuolatinio
stebơjimo vietose, pramoninơs aikštelơs krituliǐ
paơmimo vietose ir PBKS aikštelơje.

Matavimo ribos /
detektavimo riba*)
1.5×10-6÷15 Bq/m3

3×10-5÷3×102 Bq/m3
1×10-3÷0.3 Bq/l
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Nr.

Monitoringo
komponentas

Matavimo
taškǐ
skaiþius

Matuojami
parametrai

Matavimo
metodas

Sr-90

Radiocheminis
išskyrimas

Pu izotopǐ
aktyvumas
H-3

Radiocheminis
išskyrimas
Be
koncentravimo,
filtruojant

Bendras Į aktyvumas

Koncentruotas
mơginys

Monitoringo objektas / vieta ir periodiškumas
Du kartus per metus (pavasarƳ, rudenƳ) – techninio
vandens išleidimo ir paơmimo kanalo vanduo,
ǌkinơs-buitinơs kanalizacijos vanduo, stebơjimo
grĊžiniǐ vanduo pramoninơs aikštelơs ir PBKS
teritorijose;
Kartą per metus (vasarą) – Drǌkšiǐ ež. vanduo;
Kartą per metus (žiemą) – šilumos tinklǐ vanduo,
gamybiniǐ atliekǐ poligono apvedimo kanalo
vanduo, sniegas nuolatinio stebơjimo vietose,
pramoninơs aikštelơs krituliǐ paơmimo vietose ir
PBKS aikštelơje, pramoninơs aikštelơs PLK-1, 2,
PLK-3, PLK-PBKS vanduo, IAE pramoninơs
aikštelơs drenažo vanduo.
Du kartus per metus (pavasarƳ, rudenƳ) – techninio
vandens išleidimo ir paơmimo kanalo vanduo.
Kartą per mơnesƳ – techninio vandens išleidimo
kanalo vanduo, ǌkinơs-buitinơs kanalizacijos
vanduo, pramoninơs aikštelơs krituliǐ paơmimo
vietose ir PBKS aikštelơje, pramoninơs aikštelơs
PLK-1, 2, PLK-3, PLK-PBKS vanduo;
Kartą per ketvirtƳ – gamybiniǐ atliekǐ poligono
apvedimo kanalo vanduo;
Du kartus per metus (pavasarƳ, rudenƳ) – stebơjimo
grĊžiniǐ vanduo pramoninơje aikštelơje ir PBKS
teritorijoje;
Keturis kartus per metus (vasarƳ, gegužĊ, rugpjǌtƳ,
lapkritƳ) – geriamas vanduo iš šuliniǐ Tilžơje ir
Gaidơje.
Keturis kartus per metus (vasarƳ, gegužĊ, rugpjǌtƳ,
lapkritƳ) – geriamas vanduo iš vandentiekio
(vandenvietơ), geriamas vanduo iš šuliniǐ Tilžơje
ir Gaidơje.

Matavimo ribos /
detektavimo riba*)
0,3 Bq/l

1×10-2 Bq/l
3 Bq/l

0,1 Bq/l
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Nr.

6.

7.

8.

Monitoringo
komponentas

Dozơ ir dozơs
galia IAE
aplinkoje

Dumblas iš
saugojimo
aikštelơs
Drǌkšiǐ ež.
dugno nuosơdos

Matavimo
taškǐ
skaiþius

86
TLD
dozimetrǐ
išdơstymas
parodytas
8.1-1 pav.

1

10
Ơminiǐ
ơmimo
vietos
Drǌkšiǐ
ežere
parodytos
8.1-2 pav.

Matuojami
parametrai

Matavimo
metodas

Bendras ȕ aktyvumas

Koncentruotas
mơginys

Ȗ spinduliuotơs dozơs
galia

Radiometrinis

Ȗ spinduliuotơs dozơ

Radiometrinis,
TLD

Ȗ radionuklidǐ
aktyvumas
Pu izotopǐ
aktyvumas

Be
koncentravimo
Radiocheminis
išskyrimas

Ȗ radionuklidǐ
aktyvumas

Džiovintas,
koncentruotas
mơginys.
Spektroskopinis
Džiovintas,
koncentruotas
mơginys.
Spektroskopinis
Deginimas ir
radiocheminis
išskyrimas
Radiocheminis
išskyrimas

Viršutinio sluoksnio
(2 cm) Ȗ
radionuklidinơ sudơtis
Sr-90 viršutiniame
sluoksnyje (2 cm)
Ȗ radionuklidǐ
pasiskirstymo profilis
(3-10 cm)

Monitoringo objektas / vieta ir periodiškumas
Keturis kartus per metus (vasarƳ, gegužĊ, rugpjǌtƳ,
lapkritƳ) – geriamas vanduo iš vandentiekio
(vandenvietơ), geriamas vanduo iš šuliniǐ Tilžơje
ir Gaidơje.
Keturis kartus per metus (vasarƳ, gegužĊ, rugpjǌtƳ,
lapkritƳ) – statybiniǐ atliekǐ sąvartyne ir keliuose.
Kartą per ketvirtƳ – dozơs galia nuo SPD-1, SPD-2
Ƴrangos, rǌbǐ, avalynơs ir technikos;

Matavimo ribos /
detektavimo riba*)
0,01 Bq/l

1×10-6÷1×10-1 Sv/h

2×10-8 iki 10 Sv/h
2.5×10-4÷5 Sv

Nuolat – SkyLink sistema
Du kartus per metus (pavasarƳ, rudenƳ) – dozơ
sanitarinơs apsaugos ir stebơjimo zonǐ TLD
išdơstymo vietose.
Kartą per mơnesƳ

15 Bq/kg

Du kartus per metus (pavasarƳ, rudenƳ)

300 Bq/kg

Kartą per ketvirtƳ – pramoninơs aikštelơs PLK-1,
PLK-3, PBKS aikštelơs, PLK-PBKS, išleidimo
kanale, po valymo Ƴrenginiǐ.

3 Bq/kg

Kartą per metus (vasarą) – Drǌkšiǐ ež. ơminiǐ
ơmimo vietose.

15 Bq/kg

Kartą per metus (vasarą) – Drǌkšiǐ ež. ơminiǐ
ơmimo vietose.

30 Bq/kg

Kartą per 5 metus – Drǌkšiǐ ež. ơminiǐ ơmimo
vietose.

15 Bq/kg
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Nr.

9.

10.

Monitoringo
komponentas

Drǌkšiǐ ež.
vandens
augmenija

Maisto
produktai,
augalai, gruntas

Matavimo
taškǐ
skaiþius

11
Ơminiǐ
ơmimo
vietos
Drǌkšiǐ
ežere
pateiktos
8.1-2 pav.
34

Matuojami
parametrai

Matavimo
metodas

Monitoringo objektas / vieta ir periodiškumas

Matavimo ribos /
detektavimo riba*)

Pu izotopǐ
pasiskirstymo profilis
(3-10 cm)
Ȗ radionuklidǐ
aktyvumas

Radiocheminis
išskyrimas

Kartą per 5 metus – Drǌkšiǐ ež. ơminiǐ ơmimo
vietose.

300 Bq/kg

Džiovinant
spektroskopinis

3 Bq/kg

Sr-90

Deginimas ir
radiocheminis
išskyrimas

Ȗ radionuklidǐ
aktyvumas

Koncentruotas,
nekoncentruotas,
integruotas
mơginys
priklausomai nuo
monitoringo
objekto

Sr-90

Radiocheminis
išskyrimas

Kartą per ketvirtƳ – pramoninơs aikštelơs PLK-1,
PLK-3, PBKS aikštelơs, PLK-PBKS, išleidimo
kanale, po valymo Ƴrenginiǐ;
Kartą per metus (vasarą) – Drǌkšiǐ ež. ơminiǐ
ơmimo vietose.
Kartą per metus (rudenƳ) – išleidimo kanale, po
valymo Ƴrenginiǐ;
Kartą per vasarą – Drǌkšiǐ ež. ơminiǐ ơmimo
vietose.
Kartą per mơnesƳ – pienas Tilžơje;
Kartą per mơnesƳ (nuo gegužơs iki spalio) –
ganyklǐ žolơ nuolatinio stebơjimo postǐ vietose ir
Grikeniškiǐ pusiasalyje;
Du kartus per metus (pavasarƳ, rudenƳ) – Drǌkšiǐ
ež. žuvis;
Kartą per metus (vasarą) – vandens terpiǐ
organizmai (moliuskai);
Kartą per metus (rugpjǌtƳ) – kopǌstai Tilžơje;
Kartą per metus (rugsơjƳ) – bulvơs Tilžơje;
Kartą per metus (rudenƳ) – gruntas nuolatinio
stebơjimo postǐ vietose ir Grikeniškiǐ pusiasalyje,
grybai ir samanos Vilaragio, Grikeniškiǐ, Tilžơs,
Gaidơs, Visagino vietovơse, stirniena 10 km
spindulio nuo IAE zonos ribose, grǌdinơs kultǌros
(rugiai arba avižos) Tilžơje, mơsa (kiauliena,
jautiena) Tilžơje arba Turmanto vietovơse.
Kartą per mơnesƳ (nuo gegužơs iki spalio) –
ganyklǐ žolơ nuolatinio stebơjimo postǐ vietose ir
Grikeniškiǐ pusiasalyje.

3 Bq/kg

3 Bq/kg

3 Bq/kg
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Nr.

Monitoringo
komponentas

Matavimo
taškǐ
skaiþius

Matuojami
parametrai

Matavimo
metodas

Monitoringo objektas / vieta ir periodiškumas

Matavimo ribos /
detektavimo riba*)

Kartą per metus (pavasarƳ) – Drǌkšiǐ ež. žuvis;
0,3 Bq/kg
Kartą per metus (vasarą) – vandens terpiǐ
organizmai (moliuskai);
Kartą per metus (rugpjǌtƳ) – kopǌstai Tilžơje;
Kartą per metus (rudenƳ) – pienas Tilžơje.
Kartą per metus (rudenƳ) – gruntas nuolatinio
30 Bq/kg
stebơjimo postǐ vietose ir Grikeniškiǐ pusiasalyje.
Į radionuklidǐ
Radiocheminis
Kartą per metus (vasarą) – vandens terpiǐ
3 Bq/kg
aktyvumas
išskyrimas
organizmai (moliuskai).
*) Lentelơje nurodyta detektavimo riba atitinka mažiausią išmatuojamą mơginio aktyvumą su 95% patikimumu. Su mažesniu patikimumu gali bǌti matuojami
ir mažesni aktyvumai. Taip pat, to paties tipo bandiniai gali skirtis savo sudơtimi (pvz. grunto bandiniai gali bǌti skirtingos granulometrinơs sudơties) todơl jǐ
detektavimo ribos bus skirtingos. Lentelơje pateiktos konservatyvios (maksimalios) detektavimo ribǐ reikšmơs.
Lentelơje:
x 150 pastatas – IAE skystǐjǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ apdorojimo kompleksas;
x D1, D2 – IAE 1 ir 2 reaktoriǐ kontrolơs, elektros ir deaeratoriǐ patalpos;
x 153 Ƴrenginys – 150 pastato ventiliacijos kaminas;
x 130 pastatas – IAE remonto dirbtuvơs;
x 156 pastatas – IAE speciali skalbykla;
x 157 pastatas – IAE vidutinio ir didelio aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ saugykla;
x 159 pastatas – IAE automobiliǐ plovimo pastatas;
x PLK-1, 2, PLK-3 – IAE pramoninơs lietaus kanalizacijos;
x PLK-PBKS – esamos panaudoto branduolinio kuro saugyklos (PBKS) pramoninơ lietaus kanalizacija;
x SPD-1, 2 – IAE sukarintos priešgaisrinơs tarnybos daliniai.
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8.1-1 pav. Termoliuminescenciniǐ dozimetrǐ (TLD) išdơstymo aplink IAE vietos
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8.1-2 pav. Drǌkšiǐ ež. ơminiǐ ơmimo vietos

8.2. Pagrindiniai IAE regiono ir LPBKS aikštelơs radiacinio
monitoringo rezultatai
Šiame skyriuje pateikiamas esamǐ IAE aplinkos radiologiniǐ sąlygǐ aprašymas, paremtas
monitoringo rezultatais [10]. LPBKS aikštelơs radiologinơs charakteristikos pateiktos, remiantis
IAE ataskaita [11].

8.2.1. Radioaktyviosios išlakos Ƴ atmosferą
Metinơs IAE radioaktyviǐjǐ inertiniǐ dujǐ, radioaktyviǐjǐ aerozoliǐ ir I-131 išlakos Ƴ
atmosferą yra pateiktos 8.2.1-1 lentelơje.
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8.2.1-1 lentelơ. Metinơs IAE radioaktyviǐjǐ inertiniǐ dujǐ, radioaktyviǐjǐ aerozoliǐ ir I-131
išlakos Ƴ atmosferą [10]
Metai

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Radioaktyviosios inertinơs
dujos, Bq*
Iš viso
% nuo RA***
14

7,03×10
4,85×1014
2,9×1014
2,83×1014
1,59×1014
9,97×1013
1,23×1014
7,06×1013
6,13×1013
9,64×1013
1,01×1014
6,72×1013
6,16×1013
7,44×1013
3,12×1013

4,15
2,87
1,72
1,68
0,94
0,59
0,73
0,42
0,36
0,57
0,60
0,40
0,36
0,44
0,22

Radioaktyvieji aerozoliai, Bq*
Iš viso

% nuo RA ***
9

2,15×10
1,46×109
8,23×109
4,18×109
7,79×109
1,31×109
8,46×108
8,00×108
1,59×109
1,34×109
9,08×108
8,30×108
8,65×108
5,59×108
6,91×108

0,42
0,29
1,62
0,83
1,53
0,26
0,17
0,16
0,31
0,26
0,18
0,16
0,17
0,12
0,07

Radioaktyvusis I-131, Bq**
Iš viso

% nuo RA ***
9

1,18×10
5,29×108
2,93×109
7,22×109
1,15×1010
6,28×109
6,94×109
2,72×109
2,64×109
1,95×109
2,49×109
1,42×109
1,06×1010
6,81×109
7,70×109

0,35
0,16
0,87
2,14
3,39
1,86
2,06
0,81
0,78
0,58
0,74
0,42
3,14
1,98
0,78

* - paros operatyvinơs kontrolơs duomenys pagal RKS-07 prietaisą, Ƴskaitant beta, gama radionuklidus.
** - bendra I-131 aktyvumo vertơ, Ƴskaitant molekulinĊ, organinĊ ir aerozolinĊ frakcijas.
*** - ribinis išlakǐ aktyvumas (RA).

Pastabos:
1. Nuo 1992 iki 2000 metǐ ribiniai išlakǐ aktyvumai buvo nustatomi pagal ,,Gamtos
ištekliǐ naudojimo leidimą” (IAE registracijos Nr. 0-654).
2. Nuo 2001 iki 2005 metǐ ribiniai išlakǐ aktyvumai buvo nustatomi pagal ,,Gamtos
ištekliǐ naudojimo leidimą” (IAE registracijos Nr. V-12).
3. Nuo 2006 metǐ ribiniai išlakǐ aktyvumai buvo nustatomi pagal ,,Leidimą išmesti Ƴ
aplinką radioaktyviąsias medžiagas” (Nr. 1, 2005-12-16).
Kaip matyti iš 8.2.1-1 lentelơs, radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ IAE aplinkos orą aktyvumǐ vertơs
neviršija keliǐ procentǐ ribinio išlakǐ aktyvumo.
Apskaiþiuotoji metinơ efektinơ dozơ gyventojǐ kritinơs grupơs nariui, kurią sąlygoja
išlakos Ƴ aplinką 2004 metais neviršija 1,9×10-6 Sv ir 2006 m. - 1,4×10-6 Sv.

8.2.2. Radionuklidǐ savitasis aktyvumas ore
Sanitarinơs apsaugos ir stebơjimo zonos ore pagrindiniai radionuklidai buvo Cs-137 ir
Be-7. 2005 metais Cs-137 savitojo aktyvumo vertơs sanitarinơs apsaugos ir stebơjimo zonǐ ore
buvo vienodos ir sudarơ vidutiniškai 0,2×10-6 Bq/m3. Pagal IAE ataskaitą [11] vidutinơ Cs-137
savitojo aktyvumo vertơ LPBKS aikštelơs ore 2005 metais buvo 0,21×10-6 Bq/m3. IAE sąlygotǐ
radionuklidǐ Mn-54 ir Co-60 savitǐjǐ aktyvumǐ vertơs IAE sanitarinơs apsaugos zonos ir
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LPBKS aikštelơs ore buvo labai nedidelơs.
2006 m. Cs-137 koncentracija monitoringo zonos atmosferos ore vidutiniškai sudarơ
0,37×10-6 Bq/m3.
Cs-137 buvimas regiono atmosferos ore yra susijĊs su globaline atmosferos tarša, nes
stebơjimo zonos ore neaptikti tokie radionuklidai kaip Co-60 ir Mn-54, kuriǐ savitasis aktyvumas
išlakose 1,5-2 kartus viršija Cs-137 savitąjƳ aktyvumą.

8.2.3. Radionuklidǐ savitasis aktyvumas krituliuose
Didžiausios IAE sąlygotǐ radionuklidǐ savitǐjǐ aktyvumǐ vertơs buvo teritorijos,
esanþios greta kietǐjǐ atliekǐ saugyklos, buitiniǐ atliekǐ poligono bei chemijos cecho,
krituliuose. Šioje teritorijoje, bendroji radionuklidǐ (be K-40 ir Be-7) savitǐjǐ aktyvumǐ vertơ
buvo 2005 metais buvo 1,1×104 Bq/(km2×diena) ir 2006 metais - 0,11×104 Bq/(km2×diena).
Vidutinơ radionuklidǐ koncentracija (išskyrus K-40 ir Be-7) monitoringo zonos
atmosferiniuose krituliuose (sniege) 2005 metais buvo 0,16×104 Bq/(km2×diena) ir 2006 metais 0,29×104 Bq/(km2×diena).
Pagal IAE ataskaitą [11] vidutinơ Cs-137 savitojo aktyvumo vertơ LPBKS aikštelơs
krituliuose 2005 metais buvo 1,1×103 Bq/(km2×diena).

8.2.4. Radionuklidǐ savitasis aktyvumas vandens terpơse
Ʋ Drǌkšiǐ ežerą Ƴteka 6 kanalai, kurie skirti IAE pramoninơs aikštelơs teritorijos ir
aplinkiniǐ teritorijǐ paviršiniǐ (lietaus) nuotekǐ drenažui. Šiuose kanaluose esanþiame vandenyje
Sr-90 savitojo aktyvumo vertơ yra maždaug vienoda ir atitinka natǌralaus fono savitojo
aktyvumo vertĊ. Valymo Ƴrenginiǐ dumble alfa radionuklidǐ nerasta.
2004 metais pro kanalus Ƴ Drǌkšiǐ ežerą pateko 9,2×1011 Bq triþio, o 2006 metais –
5,8×1011 Bq.
Pagal IAE ataskaitą [11], LPBKS aikštelơje 2006 m. kovo mơnesƳ paimtuose vandens
mơginiuose technogeninơs kilmơs gama spinduliuojanþiǐ radionuklidǐ nerasta.
Apskaiþiuota metinơ efektinơ dozơ gyventojǐ kritinơs grupơs nariui, kurią sąlygojo visos
nuotekos iš IAE, 2004 metais buvo 1,42×10-6 Sv ir 2006 metais - 0,15×10-6 Sv. Triþio nuotekǐ
sąlygota dozơ 2004 metais sudarơ 0,12 ×10-6 Sv ir 2006 metais - 0,02 ×10-6 Sv.

8.2.5. Radionuklidǐ savitasis aktyvumas stebơjimo grĊžiniǐ vandenyje
Šiuo metu veikia 69 požeminio vandens stebơjimo grĊžiniai – 50 grĊžiniǐ yra IAE
aikštelơje ir 19 grĊžiniǐ aplink esamą PBKS. Kai kuriuose stebơjimo grĊžiniuose buvo aptikti
nežymǌs Cs-137, Co-60, Sr-90, Mn-54 ir Nb-95 kiekiai. Jǐ savitǐjǐ aktyvumǐ vertơs buvo lygios
natǌralaus fono savitǐjǐ aktyvumǐ vertơms.
Nuo 1996 metǐ kai kuriǐ stebơjimo grĊžiniǐ, supanþiǐ esamas kietǐjǐ radioaktyviǐ
atliekǐ saugyklas bei buitiniǐ atliekǐ sąvartyną, vandenyje yra stebimas padidơjĊs triþio
aktyvumas. Nuo 1998 m. triþio aktyvumo padidơjimas taip pat fiksuojamas ir kanalo, skirianþio
minơtas saugyklas ir sąvartyną, vandenyje. Vidutinis metinis triþio aktyvumas stebơjimo
grĊžiniuose siekơ 4100 Bq/l. Vidutinis metinis triþio aktyvumas kanalo vandenyje 2002 - 2006
m. svyravo nuo 6800 iki 9800 Bq/l.
Aktyvumo padidơjimo priežastis gali bǌti triþio ištekơjimas iš esamǐ saugyklǐ ir/arba
sąvartyno. IAE yra Ƴgyvendinamas naujas projektas (naujojo kietǐjǐ atliekǐ tvarkymo ir
saugojimo komplekso Ignalinos AE statyba), kuris apima visǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ išơmimą iš
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esamǐ saugyklǐ bei saugojimo sekcijǐ išvalymą.

8.2.6. Radionuklidǐ savitasis aktyvumas dirvožemyje, augmenijoje, dugno
nuosơdose, augalinơs ir gyvulinơs kilmơs maisto produktuose
2006 metais radionuklidǐ savitojo aktyvumo vertơs dirvožemyje, augmenijoje ir dugno
nuosơdose išliko tokios pat, kaip ir ankstesniais metais. Augalinơs ir gyvulinơs kilmơs maisto
produktuose IAE sąlygotǐ radionuklidǐ neaptikta. Drǌkšiǐ ežero dugno nuosơdose buvo aptikta
Pu-239 ir Pu-240. Plutonio buvimas paaiškinamas jo globalia sklaida ekosistemos
komponentuose. Vidutinơ plutonio izotopǐ Pu-239 ir Pu-240 koncentracija dugno nuosơdose,
2005 m. surinktose Drǌkšiǐ ežero monitoringo taškuose, sauso oro mišinyje buvo 0,18 Bq/kg
[10].
Dirvožemio mơginiǐ, paimtǐ LPBKS aikštelơje 2006 m. kovo mơnesƳ, savitasis
aktyvumas buvo sąlygojamas natǌralios kilmơs radionuklidǐ K-40, Ra-226 ir Th-232 [11].
LPBKS aikštelơs dirvožemyje globaliai pasiskirsþiusio radionuklido Cs-137 savitojo aktyvumo
vertơs (1,7 Bq/kg arba 30 Bq/m2) ir IAE sąlygoto radionuklido Co-60 savitojo aktyvumo vertơs
(0,73 Bq/kg arba 6,6 Bq/m2) yra labai nedidelơs.

8.2.7. Dozơs galia
Dozơs galia stebơjimo zonoje nuolat matuojama stacionariais „Skylink“ sistemos gama
detektoriais ir 2006 metais ji svyravo nuo 0,062 iki 0,156 µSv/h. Panašus dozơs galios
svyravimas buvo matuojamas sanitarinơje apsaugos zonoje – nuo 0,066 iki 0,187 µSv/h.
LPBKS aikštelơje dozơs galia buvo išmatuota nešiojamu dozimetru DRG-01T
septyniuose taškuose tiek ant žemơs paviršiaus, tiek ir 1 m atstumu nuo žemơs paviršiaus. Tuose
paþiuose taškuose 1 m atstumu nuo žemơs paviršiaus didelio jautrumo scintiliaciniu dozimetru
SILENA ,,SNIP 204G“ buvo atlikti nepertraukiami dozơs galios matavimai. Dozimetrǐ DRG01T ir SILENA ,,SNIP 204G“ dozơs galios matavimǐ paklaida yra ± 15 %. Vidutinơ dozơs
galios matavimǐ dozimetru DRG-01T vertơ yra 0,13 µR/h ant žemơs paviršiaus ir 0,11 µR/h 1 m
atstumu nuo žemơs paviršiaus. Vidutinơ dozơs galios matavimǐ dozimetru SILENA ,,SNIP
204G“ vertơ 1 m atstumu nuo žemơs paviršiaus yra 0,08 µSv/h [11].
Gama spinduliuotơs dozơs galia IAE regione taip pat periodiškai matuojama
automobilyje Ƴrengtu dozimetru. Automobilis važiuoja nustatytu maršrutu. Jokiǐ nuokrypiǐ nuo
normalaus radiacinio foninio lygio nebuvo aptikta. 2006 metais vidutinơ dozơs galia IAE regione
buvo 0,063 µSv/h.
Nuolatinơs metinơs efektinơs dozơs matavimui IAE regione Ƴrengti 27 TLD dozimetrai.
Vidutinơ metinơ gama spinduliuotơs dozơ (kartu su natǌralia fonine spinduliuote) 2006 metais
buvo 0,62 mSv, o 2004 metais – 0,8 mSv.

8.2.8. Gyventojǐ apšvita dơl IAE veiklos
Metinơs efektinơs dozơs IAE aplinkos gyventojǐ kritinơs grupơs nariui, kurias sąlygoja
radioaktyviosios išmetos iš IAE, yra apibendrintos 8.2.8-1 lentelơje.
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8.2.8-1 lentelơ. Metinơs efektinơs dozơs IAE aplinkos gyventojǐ kritinơs grupơs nariui, kurias
sąlygoja radioaktyviosios išmetos iš IAE [10]
Metai

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

8.3.

Dơl radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ
atmosferą

Metinơ efektinơ dozơ, Sv
Dơl radioaktyviǐjǐ nuotekǐ Ƴ
Drǌkšiǐ ežerą

Bendroji išlakǐ bei nuotekǐ
sąlygojama dozơ

0,83×10-6
0,57×10-6
0,52×10-6
0,80×10-6
0,84×10-6
0,47×10-6
0,51×10-6
0,23×10-6
0,28×10-6
0,22×10-6
0,22×10-6
0,15×10-6
1,89×10-6
1,13×10-6
1,39×10-6

20,6×10-6
5,74×10-6
10,1×10-6
41,5×10-6
4,78×10-6
13,2×10-6
6,50×10-6
3,13×10-6
0,89×10-6
3,79×10-6
4,08×10-6
1,04×10-6
1,42×10-6
0,96×10-6
0,15×10-6

21,4×10-6
6,31×10-6
10,6×10-6
42,3×10-6
5,62×10-6
13,7×10-6
7,01×10-6
3,36×10-6
1,13×10-6
4,01×10-6
4,30×10-6
1,19×10-6
2,50×10-6
2,09×10-6
2,69×10-6

LPBKS radiacinio monitoringo sistema

LPBKS radiacinio monitoringo sistema bus suprojektuota taip, kad bǌtǐ užtikrinamas
saugus ir visapusiškas monitoringas tiek normalios eksploatacijos, tiek avarinơmis sąlygomis. Ši
sistema bus Ƴkomponuota Ƴ esamą IAE radiacinio monitoringo sistemą. LPBKS radiacinio
monitoringo sistema taip pat galơs veikti nepriklausomai, autonominiu režimu. LPBKS aplinkos
monitoringo sistema bus suprojektuota taip, kad bǌtǐ tenkinami visi Lietuvos Ƴstatymǐ ir kitǐ
teisơs aktǐ reikalavimai.
LPBKS radiacinio monitoringo sistema užtikrins:
x darbuotojǐ dozimetrinĊ kontrolĊ;
x paviršiǐ taršos kontrolĊ kontroliuojamoje zonoje;
x PBK saugojimo sąlygǐ matavimus ir kontrolĊ;
x radioaktyviǐjǐ išlakǐ ir nuotekǐ iš LPBKS aikštelơs matavimus;
x gama ir neutronǐ spinduliuotơs sąlygotos dozơs galios matavimus ir kontrolĊ.

8.3.1. Darbuotojǐ dozimetrinơ kontrolơ
Darbuotojǐ apšvitos dozimetrinơ kontrolơ apima:
x gama apšvitos sąlygotǐ doziǐ kontrolĊ;
x neutronǐ apšvitos sąlygotǐ doziǐ kontrolĊ;
x odos, drabužiǐ, individualiǐ apsaugos priemoniǐ paviršiǐ taršos kontrolĊ.
Darbuotojǐ išorinơs apšvitos kontrolơ bus atliekama naudojant personalinius dozimetrus.
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Darbuotojǐ viso kǌno tarša bus matuojamas naudojant stacionarią Ƴrangą. Numatyta, kad
bus atliekama tiek viso kǌno, tiek galǌniǐ kontrolơ.

8.3.2. Radioaktyviosios taršos kontrolơ kontroliuojamoje zonoje
Beta/gama paviršiǐ tarša kontroliuojamoje zonoje bus matuojama naudojant mobiliuosius
prietaisus.
Numatyta, kad vienalaikiam (lygiagreþiam) alfa, beta ir gama paviršiǐ taršos matavimui
bus naudojamos nešiojamos sistemos. Taip pat yra numatyta rankinio tepinơliǐ metodo mơginiǐ
Ƴvertinimo vieta.

8.3.3. Dozimetrinơ kontrolơ konteineriǐ saugojimo salơje
Stacionari neutronǐ/gama doziǐ galios kontrolơs sistema bus Ƴrengta saugojimo salơje.
Gama ir neutronǐ dozimetrinơ kontrolơ bus vykdoma atskirai naudojant atitinkamus
stacionarius detektorius. Registruojamos vertơs bus rodomos vietoje ir saugomos bei
apdorojamos LPBKS dozimetrinơs kontrolơs sistemoje, Ƴ kurią bus siunþiami visi LPBKS
stacionariǐ davikliǐ signalai. Ši sistema bus valdoma iš valdymo pulto patalpos. Šviesos
signalizacija saugojimo salơje ir prie Ƴơjimo Ƴ saugojimo salĊ taip pat bus kontroliuojama per šią
sistemą, kuri gali bǌti sujungta su esama IAE radiologinio monitoringo sistema informacijai
perduoti.
Nešiojamos sistemos bus naudojamos gama dozơs kontrolei saugojimo salơs Ƴvairiuose
taškuose apie konteinerius.

8.3.4. Temperatǌros kontrolơ ant konteineriǐ išorinio paviršiaus
Saugojimo salơje maždaug ant 50 konteineriǐ išorinio paviršiaus aukšþio viduryje bus
Ƴrengti elektriniai varžos termometrai. Tai numatyta padaryti ant vieno konteinerio kas antroje
eilơje skirtingose vietose. Visi termometrǐ signalai bus monitoringo sistemos kontroliuojami ir
perduodami Ƴ LPBKS valdymo pulto patalpą.

8.3.5. Radioaktyviǐjǐ išlakǐ monitoringas saugojimo salơje
Projekte numatyta oro (radioaktyviǐjǐ aerozoliǐ ir inertiniǐ dujǐ beta radionuklidǐ)
savitojo aktyvumo matavimas saugojimo salơje.
Numatyta, kad inertiniǐ dujǐ beta radionuklidǐ savitojo aktyvumo matavimui bus
panaudota stacionari matavimo Ƴranga (inertiniǐ dujǐ monitoriai). Šiǐ dujǐ savitasis aktyvumas
bus matuojamas nepertraukiamai stacionariais prietaisais, kurie paims orą stogo aukštyje.
Aktyvumo dydis bus nustatomas matuojant daleles, nusơdusias ant filtro.
Ši matavimo sistema užtikrins tiek beta spinduliuotơs iš inertiniǐ dujǐ nuklidǐ, tiek
išmetamǐ aerozoliǐ aktyvumo kontrolĊ. Monitorius nepertraukiamai matuos inertiniǐ dujǐ ore
tǌrinƳ aktyvumą. Išmetamǐ radioaktyviǐjǐ aerozoliǐ kontrolơ bus atliekama matuojant filtrǐ
aktyvumą (8.2.-1 pav.).
Stacionari inertiniǐ dujǐ monitoringo sistema galơs dirbti tiesioginiu režimu.
Aerozoliǐ savitajam aktyvumui matuoti bus naudojami ir mobilǌs aerozoliǐ monitoriai.
Priklausomai nuo darbo režimo monitoriai galơs matuoti arba dalijimosi produktǐ aktyvumą,
arba aerozoliǐ aktyvumą.
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8.2-1 pav. Radioaktyviǐjǐ išlakǐ monitoringo saugojimo salơje koncepcija
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8.3.6. Išlakǐ iš kuro inspektavimo karštosios kameros ir konteineriǐ
paruošimo patalpos monitoringas
Numatyta, kad alfa/beta aerozoliǐ, jodo ir triþio/inertiniǐ dujǐ išlakǐ iš kuro
inspektavimo karštosios kameros ir konteineriǐ paruošimo patalpos ventiliacijos sistemǐ
bendrojo savitojo aktyvumo ir radionuklidinơs sudơties kontrolơ bus vykdoma bendrame
išmetimo vamzdyje. Matavimo Ƴranga bus išdơstyta netoli nuo išmetimo vamzdžio, kad nebǌtǐ
didelio atstumo nuo mơginiǐ paơmimo vietǐ (jos yra išmetimo vamzdžio viduje). Smulkesnơ
informacija bus pateikta techniniame projekte.

8.3.7. Skystǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ monitoringas
Konteinerio dangþiǐ suvirinimo siǌliǐ tikrinimo ultragarsu operacijoje naudojamas
vanduo, panaudotas vanduo iš saugyklos kontroliuojamoje zonoje (priơmimo salơje) esanþiǐ
dušo bei praustuvǐ ir kontroliuojamos zonos valymui panaudotas vanduo bus surenkami
pagrindiniame korpuse Ƴrengtoje priơmimo talpykloje. Panaudotas vanduo iš priơmimo talpyklos
bus tikrinamas (cheminơ sudơtis ir savitasis aktyvumas). Skystǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ surinkimo
ir monitoringo sistema bus suprojektuota rengiant techninƳ projektą.

8.3.8. Gruntinio vandens monitoringas
Dơl patikimo konteineriǐ hermetiškumo LBPKS nebus nekontroliuojamos aplinkos
radioaktyviosios taršos šaltiniu. LBPKS bus suprojektuota taip, kad iš jos nebus
nekontroliuojamǐ radioaktyviǐjǐ nuotekǐ ir išlakǐ.
Taþiau kaip bǌtino aplinkos monitoringo dalis aplink saugyklą yra numatyti stebơjimo
grĊžiniai gruntinio vandens monitoringui. Gruntinio vandens monitoringo programa
numatytiems apie LPBKS grĊžiniams bus parengta pagal norminio dokumento [12] reikalavimus
ir metodologines rekomendacijas [13] ir pateikta Lietuvos geologijos tarnybai tvirtinti. Aplinkos
monitoringo programa [5] gali bǌti atnaujinta tik šios programos pagrindu.
GrĊžiniǐ gruntinio vandens monitoringui apie LPBKS Ƴrengimas bus išnagrinơtas ir
pateiktas techniniame projekte.

8.3.9. Lietaus vandens nuotekǐ monitoringas
Paviršinơs (lietaus vandens) nuotekos iš LPBKS aikštelơs bus nukreiptos Ƴ IAE
gamybiniǐ ir lietaus nuotekǐ sistemą. Paviršiniǐ nuotekǐ iš LPBKS aikštelơs cheminơ sudơtis ir
aktyvumas bus kontroliuojami.
Paviršiniǐ nuotekǐ monitoringo apimtis bus nustatyta pagal atnaujintą aplinkos
monitoringo programą [5], kurią koordinuoja Aplinkos ministerija ir kurios buvimas yra bǌtina
sąlyga gaunant ,,Taršos integruotos prevencijos ir kontrolơs leidimą“ [6]. LPBKS paviršiniǐ
nuotekǐ sistema bus suprojektuota taip, kad bǌtǐ tenkinami norminio dokumento [15]
aplinkosaugos reikalavimai.
Mơginiǐ cheminơs sudơties nustatymas bus atliekamas pagal Aplinkos ministerijos
patvirtintus metodus.
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8.3.10.Dozơs galios kontrolơ LPBKS teritorijoje
Efektinơs apšvitos dozơs bus matuojamos stacionariais dozimetrais ir pernešamais
prietaisais. Stacionarǌs dozimetrai bus išdơstyti Ƴvairiomis kryptimis ir Ƴvairiais atstumais nuo
LPBKS. Efektinơs apšvitos dozơs kontrolơs sistemos integracija Ƴ IAE veikianþią aplinkos
apsaugos monitoringo sistemą bus atlikta rengiant techninƳ projektą.
LPBKS aplinkos monitoringo sistema bus suprojektuota taip, kad bǌtǐ tenkinami visi
Lietuvos Ƴstatymǐ ir kitǐ teisơs aktǐ reikalavimai.
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9. EKSTREMALIOS SITUACIJOS
Planuojamos ǌkinơs veiklos potencialios avarinơs situacijos (pavojai), galintys sąlygoti
poveikƳ aplinkai, yra aptariami šiame PAV ataskaitos skirsnyje siekiant parodyti, kad planuojama
ǌkinơ veikla, Ƴvertinus jos pobǌdƳ ir poveikƳ aplinkai, galima pasirinktose vietose. Todơl
nagrinơjamos ir vertinamos operacijos bei veikla, galinþios sąlygoti poveikƳ aplinkai.
Labai svarbios yra avarinơs situacijos, kurios gali lemti PBK apvalkalo pažeidimą,
radionuklidǐ išsiskyrimą ir tokiu bǌdu sąlygoti darbuotojǐ ir/arba gyventojǐ apšvitą. Dauguma
šios planuojamos ǌkinơs veiklos avariniǐ situacijǐ, pvz., PBK pluošto kritimas arba
atsitrenkimas, gali sąlygoti radiologinƳ ir neradiologinƳ arba tik neradiologinƳ poveikƳ.
Nereikšmingǐ avariniǐ situacijǐ atvejǐ tikơtinos tik neradiologinơs pasekmơs, pvz., operacijos
sustabdymas. PBK pluošto kritimo iš didelio aukšþio atveju galimas tam tikro ŠIEL‘ǐ skaiþiaus
pažeidimas. Avarijos su neradiologinơmis pasekmơmis, kaip taisyklơ, sąlygoja daug mažesnƳ
poveikƳ ir todơl radiologiniǐ avarijǐ pasekmơs yra ,,gaubianþios“, t. y. jos Ƴvertina ir
neradiologiniǐ avarijǐ pasekmes.
Atliekant rizikos analizĊ nagrinơjami ir kiti Ƴvykiai, kurie nebǌtinai sąlygoja radiologin Ƴ
poveikƳ, taþiau yra tikơtini vykdant planuojamą ǌkinĊ veiklą ar gali bǌti Ƴvardijami kaip bǌdingi
pasiǌlytai projekto koncepcijai (pvz., vơdinimo ventiliacijos sistemos gedimas).
Jau licencijuotos operacijos, kurios bus sudơtinơ planuojamos ǌkinơs veiklos dalis (t.y.
32M krepšio su panaudotu branduoliniu kuru perkơlimas naudojant esamą IAE Ƴrangą ir t.t.),
nơra Ƴtrauktos Ƴ šią rizikos analizĊ. Šiǐ operacijǐ sauga yra pagrƳsta atitinkamais tyrimais, kurie
yra patvirtinti kompetentingǐ institucijǐ. Jau licencijuotos operacijos bus vykdomos nustatytose
ribose nepažeidžiant licencijos sąlygǐ.
Potencialaus poveikio aplinkai esant ekstremalios situacijoms apibendrinimas ir išvados
pateiktos 9.4 skyriuje.

9.1.

Galimos ekstremalios situacijos ir rizikos analizơ

Ekstremalios situacijos ir jǐ galima rizika nagrinơjamos remiantis norminiame
dokumente [1] pateikiamomis rekomendacijomis. Taip pat atsižvelgta Ƴ VATESI norminio
dokumento [2] reikalavimus. PAV ataskaitoje pateikiamas rizikos vertinimas bus laikomas kaip
preliminarus ir nepakeiþia sudơtingesnơs ir detalesnơs rizikos analizơs, kuri gali bǌti atlikta tik
turint realius techninius sprendimus, bǌtinybơs. Išsami rizikos ir patikimumo analizơ (kaip
HAZOP ar panašiai) bus atliekama techninio projektavimu metu ir bus Ƴvertinta saugos analizơs
ataskaitoje.
Rizikos analizơs rezultatai pateikti 9.1-1 lentelơje. Lentelơs struktǌra ir turinys atitinka
norminiame dokumente pateiktas rekomendacijas [1]. Žemiau pateikiama galimǐ avarijǐ
pasekmiǐ (žmonơms, gamtai ir nuosavybei), avarijos plơtojimosi greiþio ir avarijos tikimybơs
klasifikacija. Detalesni paaiškinimai yra pateikti [1]. Be to, pateikiamas bǌdingas pavyzdys,
išsamiau paaiškinantis, kaip buvo klasifikuojamos avarijos pasekmơs (L, E, P, S klasơs) ir avarijǐ
lygmenys (Pb, Pr klasơs).
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Pasekmiǐ žmoniǐ gyvybei ir sveikatai klasifikacija (L)
Žymơjimas Klasơ
Požymiai
1
Nereikšmingos
laikinas lengvas savijautos pablogơjimas
2
Ribotos
keletas sužalojimǐ, ilgalaikis savijautos pablogơjimas
3
Didelơs
keletas sunkiǐ sužalojimǐ, labai žymus savijautos pablogơjimas
4
Labai didelơs
kelios (daugiau kaip 5) mirtys, keliolika -keliasdešimt sunkiai sužalotǐ,
iki 500 - evakuotǐ
5
Katastrofinơs
keliolika mirþiǐ, keli šimtai sunkiai sužalotǐ, daugiau kaip 500 evakuotǐ
Pasekmiǐ gamtai klasifikacija (E)
Žymơjimas Klasơ
1
Nereikšmingos
2
Ribotos
3
Didelơs
4
Labai didelơs
5
Katastrofinơs

Požymiai
nơra užteršimo, poveikis lokalizuotas
nestiprus užteršimas, poveikis lokalizuotas
nestiprus užteršimas, išplitĊs poveikis
stiprus užteršimas, poveikis lokalizuotas
ypaþ stiprus užteršimas, išplitĊs poveikis

Pasekmiǐ materialinơms vertybơms (nuosavybei) klasifikacija (P)
Žymơjimas Klasơ
Padarytos žalos vertơ, tǌkst. Lt.
1
Nereikšmingos
mažiau 100
2
Ribotos
100 - 200
3
Didelơs
200- 1000
4
Labai didelơs
1000 - 5000
5
Katastrofiniai
daugiau 5000
Avarijǐ plơtojimosi greiþio klasifikacija (S)
Žymơjimas Klasơ
Požymiai
1
Ankstyvas ir aiškus
padariniai lokalizuoti, žalos nơra
Ƴspơjimas
2
3
Vidutiniškas
šiek tiek išplitĊs, nežymi žala
4
5
Jokio Ƴspơjimo
vyksta slaptai, iki poveikis pasireiškia visiškai, poveikis labai staigus
(sprogimas)
Avarijǐ tikimybơs klasifikacija (Pb)
Žymơjimas Klasơ
1
NeƳmanoma
2
Beveik neƳmanoma
3
Visiškai tikơtina
4
Tikơtina
5
Labai tikơtina

Grubiai paskaiþiuotas dažnis
reþiau negu kartą per 1000 metǐ
kartą per 100-1000 metǐ
kartą per 10-100 metǐ
kartą per 10-1 metus
dažniau kaip kartą per metus

Pasekmiǐ svarbos klasifikacija (Pr)
Žymơjimas Pasekmiǐ požymiai
A
Nereikšmingos
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Ribotos
Didelơs
Labai didelơs
Katastrofinơs

Praktinis pavyzdys: preliminarus galimos avarijos eksploatuojant PBK pluoštǐ tvarkymo Ƴrenginius
rizikos Ƴvertinimas – PBK pluošto susidǌrimas (su saugojimo konteineriu arba bet kokiu kitu masyviu objektu) arba
PBK pluošto kritimas (iš aukšþio, viršijanþio saugaus kritimo aukštƳ).
Parametras
Avarijos
tikimybơ

Aptarimas / Ʋvertinimas
Avarijos tikimybơ priklauso nuo PBK pluoštǐ tvarkymo Ƴrenginiǐ
projektiniǐ charakteristikǐ (tokiǐ kaip operacijos nutraukimo ir
nutraukimo kontrolơs sistema, apsauga nuo greiþio viršijimo, apsauga
nuo perkrovǐ, apsauga nuo užribinio judơjimo / užribinio pakơlimo,
dvigubǐ kơlimo sistemǐ naudojimas, neleidžiantis kroviniui kristi, jei
viena sistema nesuveikia, kontrolơs / stebơjimo sistemos projektinơs
charakteristikos ir t. t.) ir valdymo priemoniǐ (kontroliavimo užduoþiǐ,
žmogaus klaidos veiksnio mažinimo priemoniǐ ir t. t.). Šiame etape, kai
yra tik koncepcinis projektas ir jo pagrindu atliekamas poveikio aplinkai
vertinimas, avarijos tikimybơ negali bǌti tiksliai Ƴvertinta. Todơl
preliminariam PBK pluoštǐ tvarkymo Ƴrenginiǐ gedimui / avarijos
tikimybei Ƴvertinti naudojama bǌdingoji branduoliniǐ Ƴrenginiǐ kơlimo
mechanizmǐ projektavimo vertơ, kuri yra P1 = 1×10-5 vienai operacijai.
Ši vertơ gali bǌti laikoma konservatyvia, kadangi mažesnĊ tikimybĊ
galima pasiekti gerinant projektines charakteristikas priklausomai nuo
PBK pluoštǐ tvarkymo Ƴrenginiǐ saugos klasifikavimo ir saugos klasei
atitinkanþiǐ projektiniǐ reikalavimǐ.
Perkraunamǐ PBK pluoštǐ suma N = 15000.
Avarijos tikimybơ (visam PBK pluoštǐ tvarkymo Ƴrenginiǐ
eksploatavimo laikotarpiui):
PA P1 u N 0.00001 u 15000 0.15 .
PBK pluoštǐ tvarkymo Ƴrenginiǐ eksploatavimo laikotarpis T = 7 metai.
Metinơ avarijos tikimybơ:

PAY

PA
T

0.15
7

Išvada / Klasifikavimas
Laikotarpis iki avarijos
yra
ilgesnis
už
eksploatavimo laikotarpƳ.
Avarijos tikimybơs klasơ
(Pb) – 3 (visiškai
tikơtina, kartą per 10–100
metǐ).

0.0214 .

Avarijos dažnis (eksploatavimo metai iki avarijos):

Pb

1
PAY

1
0.0214

46.7 .

Taigi, laikotarpis iki avarijos yra ilgesnis už eksploatavimo laikotarpƳ.
Avarijos
pasekmơs
žmoniǐ
gyvybei
sveikatai

Apskritai, tik ribotas ŠIEL‘ǐ skaiþius tiesiogiai kontaktuos su
susidǌrimo objektu. Šie ŠIEL‘ai absorbuos poveikio energijos didžiumą.
Todơl avarijos metu tikơtini tik keliǐ ŠIEL‘ǐ stiprǌs pažeidimai (t. y.
ir PBK apvalkalo lǌžimas, radioaktyviǐjǐ dujǐ išmetimas iš ŠIEL‘o
ertmơs, kuro tableþiǐ išbirimas). Taþiau, siekiant kiek Ƴmanoma
konservatyviau Ƴvertinti avarijos pasekmes, priimama, kad stipriai
pažeisti bus visi 18 ŠIEL‘ǐ. Radiologinơs tokios avarijos pasekmơs yra
Ƴvertintos 9.3 skyriuje. Rezultatai yra tokie:
Dozơs gyventojǐ kritinơs grupơs nariui vertơ yra <0,01 µSv (<10-8 Sv) –
ženkliai mažesnơ (maždaug 100 kartǐ) už ribinơs dozơs vertĊ, taikomą
nereguliuojamai praktinei veiklai ar šaltiniui, todơl laikoma
nereikšminga.
Dozơs darbuotojams vertơ yra <1 mSv (10-3 Sv) – mažesnơ už 5 dienǐ
normalios eksploatacijos ribinơs dozơs vertĊ, todơl laikoma nesvarbia.

Avarijos
pasekmiǐ
žmoniǐ
gyvybei
ir
sveikatai klasơ (L) – 1
(nereikšmingos, laikinas
lengvas
savijautos
pablogơjimas)
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Avarijos
pasekmơs
gamtai

Avarijos
pasekmơs
materialinơms
vertybơms
(nuosavybei)

Avarijos
plơtojimosi
greitis
Pasekmiǐ
svarba

Prevencinơs
priemonơs

Vienkartinơ 1 mSv dozơ (iki 50 mSv išskirtiniais atvejais) yra leidžiama
normalaus remonto metu [3].
Avarijos pasekmơms pašalinti nereikơs jokiǐ neatidơliotinǐ veiksmǐ,
susijusiǐ su tiesioginiu personalo dalyvavimu. Išlaikymo baseinǐ
vanduo valomas naudojant IAE esamą Ƴrangą. Avarijos pasekmiǐ
likvidavimo veiksmus bus galima organizuoti atsižvelgiant Ƴ esamus
radiacinơs saugos reikalavimus.
Paþiam konservatyviausiam atvejui (visǐ 18 ŠIEL‘ǐ pažeidimas, žiǌr.
aiškinimą aukšþiau) išlakǐ aktyvumǐ vertơs (žiǌr. skyrelƳ 9.3.1) yra
ženkliai mažesnis už ribines aktyvumǐ vertes (žiǌr. 3.2.3-1 lentelĊ 3.2.3
skyrelyje). H-3 trumpalaikiǐ išlakǐ aktyvumo vertơ (6,3×1010 Bq) yra
eile mažesnơ už vidutinĊ dienos išlakǐ ribinĊ vertĊ (t. y. už 1/365
metinơs ribinơs vertơs dalƳ), kuri yra 6,6×1011 Bq. Cs-134 ir Cs-137
ilgalaikiǐ išlakǐ aktyvumo vertơs yra 2,9×106 Bq ir 1,3×107 Bq
atitinkamai, t. y. keliomis eilơmis mažesnơs už metines ribines vertes.
Bus bǌtina laikinai nutraukti PBK pluoštǐ tvarkymo Ƴrenginiǐ
eksploatavimą, išimti ir supakuoti pažeistą PBK pluoštą, deaktyvuoti
Ƴrangą ir išlaikymo baseinǐ vandenƳ, išimti PBK fragmentus ir t. t.
Nenumatoma, kad saugojimo konteineris galơtǐ bǌti pažeistas taip, kad
jis nebetiktǐ naudoti. PBK pluoštǐ tvarkymo ir PBK fragmentǐ išơmimo
Ƴrenginiai bus pateikti šiai planuojamai ǌkinei veiklai. Išlaikymo baseinǐ
vandens valymas bus atliekamas IAE esamais Ƴrenginiais.
Konservatyviu atveju laikoma, kad jokio Ƴspơjimo nơra
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Avarijos
pasekmiǐ
gamtai klasơ (E) – 1
(nereikšmingos,
nơra
užteršimo,
poveikis
lokalizuotas).

Avarijos
pasekmiǐ
materialinơms vertybơms
(nuosavybei) klasơ (P) –
1 (nereikšmingos, mažiau
100 tǌkst. Lt).

Avarijos
plơtojimosi
greiþio klasơ – 5 (jokio
Ƴspơjimo)
Pasekmiǐ žmoniǐ gyvybei ir sveikatai, gamtai ir nuosavybei klasơs L, E Pasekmiǐ svarbos klasơ
ir P yra nereikšmingos, laikotarpis iki avarijos yra ilgesnis už (Pr) – A (nereikšmingos)
eksploatavimo laikotarpƳ. Todơl pasekmiǐ svarbos klasơ laikoma
nereikšminga
Mažas judơjimo greitis, kai susidǌrimas yra galimas, moderni
daugiapakopơ PBK pluoštǐ pozicionavimo Ƴranga, stebơjimo ir kontrolơs
sistema, krovinio sudơtingo judơjimo (keliomis kryptimis tuo paþiu
metu) apribojimas ir t. t. Avarijos galimybơ ir pasekmơs gali bǌti
apribotos (arba jǐ išvengiama) projektiniais sprendimais.

193(259)

GNS - NUKEM konsorciumas
LEI, Branduolinơs inžinerijos problemǐ laboratorija

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita

Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas
L – žmonơs
E - gamta
P – nuosavybơ

S - plơtojimosi greitis
Pb - tikimybơ
Pr - svarba

9.1-1 lentelơ. Galimǐ avarijǐ vykdant planuojamą ǌkinĊ veiklą rizikos analizơ
Objektas

Operacija

Pavojingas
veiksnys

Nelaimingo atsiti- Pažeidžiami
kimo pobǌdis
objektai

Pasekmơs
pažeidžiamiems
objektams

Reikšmingu Rizikos
mas
laipsnis

Prevencinơs priemonơs

Pastabos

L E P S Pb Pr
Kuro
Kuro pluošto Kuro pluošte ar Stiprus kuro pluošto Darbuotojai, Darbuotojǐ
1 1
susidǌrimas su
pluoštǐ
ar penale
gyventojai,
penale
apšvita,
konteineriu,
nuosavybơ
tvarkymo patalpinto patalpintame
gyventojǐ
sąlygojantis tam
Ƴranga
kuro puošto kuro pluošte
apšvita,
tikro skaiþiaus
perkơlimas iš (18 šilumą
operacijos pauzơ
32M krepšio išskirianþiǐ ŠIEL’ǐ sulaužymą
ar perkơlimo elementǐ
ar pažeidimą,
krepšio Ƴ
radionuklidǐ
(ŠIEL’ǐ))
konteinerio
išsiskyrimą Ƴ
esantis
žiedinƳ krepšƳ panaudotas
išlaikymo baseinǐ
vandenƳ, kuro
branduolinis
tableþiǐ išbirimą,
kuras, kuro
radioaktyviąsias
tableþiǐ
konteineris. išlakas Ƴ išlaikymo
baseinǐ salơs
Viso apie
aplinką ir pro
15000
perkơlimo ventiliacijos sistemą
Ƴ atmosferą
operacijǐ bus

1

5

3

A Mažas judơjimo greitis, kai Ribotas skaiþius ŠIEL’ǐ
turơs tiesioginƳ sąlytƳ su
galimas susidǌrimas,
susidǌrimo objektu. Šie
tinkamas pozicionavimo,
monitoringo ir kontrolơs ŠIEL’ai absorbuos didžiausią
sistemǐ suprojektavimas, dalƳ smǌgio energijos. Todơl
sudơtingo kroviniǐ judơjimo tikơtinas stiprus keliǐ ŠIEL’ǐ
(keliomis kryptimis tuo
pažeidimas. Išbirusios kuro
paþiu metu) apribojimas ir
tabletơs bus surinktos
t.t.
naudojant kuro fragmentǐ
Avarijos galimybơ ir jos
surinkimo Ƴrangą.
pasekmơs gali bǌti apribotos
projektavimo metu.
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PAV ataskaita

Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Objektas

Operacija

Pavojingas
veiksnys

atlikta per 7
metǐ
laikotarpƳ.

Nelaimingo atsiti- Pažeidžiami
kimo pobǌdis
objektai

Kuro pluošto
nukritimas,
sąlygojantis tam
tikro skaiþiaus
ŠIEL’ǐ sulaužymą
ar pažeidimą,
radionuklidǐ
išsiskyrimą Ƴ
išlaikymo baseinǐ
vandenƳ, kuro
tableþiǐ išbirimą,
radioaktyviąsias
išlakas Ƴ išlaikymo
baseinǐ salơs
aplinką ir pro
ventiliacijos sistemą
Ƴ atmosferą
Kuro pluošto
pakơlimas
(iškơlimas) virš
saugaus
ekranuojanþio
vandens lygio

Pasekmơs
pažeidžiamiems
objektams

Reikšmingu Rizikos
mas
laipsnis
L E P S Pb Pr
1 1 1 5 3 A

Darbuotojai,
gyventojai,
nuosavybơ

Darbuotojǐ,
apšvita
gyventojǐ
apšvita,
operacijos pauzơ

Darbuotojai,
nuosavybơ

Išorinơ
3 darbuotojǐ
apšvita,
operacijos pauzơ

1

3

3

C

Prevencinơs priemonơs

Pastabos

Nukritusio kuro pluošto
Griebtuvai ir keltuvai,
paơmimas gali bǌti
suprojektuoti laikantis
atliekamas naudojant
branduolinơs saugos
reikalavimǐ, kur galima paprastus Ƴrankius. Išbirusios
kuro tabletơs bus
pakơlimo aukšþio ribojimas.
Avarijos galimybơ ir jos surenkamos naudojant Ƴrangą
pasekmơs gali bǌti apribotos kuro fragmentǐ surinkimui.
projektavimo metu.

Krovinio judơjimas tam
Viršutinơ kuro pluoštǐ
tikromis kryptimis gali bǌti pakơlimo padơtis ribojama
ribojamas tinkamai
projektiniais sprendiniais.
suprojektavus arba
Ƴgyvendinus alternatyvias
atitinkamas prevencines
priemones.
Avarijos galimybơ ir jos
pasekmơs gali bǌti apribotos
projektavimo metu.
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PAV ataskaita

Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Objektas

Operacija

Pavojingas
veiksnys

Nelaimingo atsiti- Pažeidžiami
kimo pobǌdis
objektai

Pasekmơs
pažeidžiamiems
objektams

Reikšmingu Rizikos
mas
laipsnis

Prevencinơs priemonơs

Pastabos

L E P S Pb Pr
Elektros energijos Nuosavybơ
Kabantis
- - - 5 5 A Saugus krovinio išlaikymas
tiekimo nutrǌkimas
krovinys,
bus užtikrintas projektiniais
operacijos pauzơ
sprendiniais.
ar kiti IAE
techniniai sutrikimai
Pažeisto
kuro
tvarkymo
sistema

Perkơlimas

PBKR (36 Stiprus kuro rinklơs Darbuotojai, Darbuotojǐ
1 1
gyventojai,
apšvita,
ŠIEL’ai)
susidǌrimas su
gyventojǐ
esantis
darbinơs platformos nuosavybơ
apšvita,
panaudotas
komponentais,
operacijos pauzơ
branduolinis
sąlygojantis tam
kuras. Viso
tikro skaiþiaus
apie 56
ŠIEL’ǐ sulaužymą
pažeistos
ar pažeidimą,
PBKR ir 28
radionuklidǐ
eksperimenti
išsiskyrimą Ƴ
nơs PBKR
išlaikymo baseinǐ
bus
vandenƳ, kuro
apdorojamos tableþiǐ išbirimą,
per 2 metǐ
radioaktyviąsias
laikotarpƳ
išlakas Ƴ išlaikymo
(abiejuose
baseinǐ salơs
energobloaplinką ir pro
kuose)
ventiliacijos sistemą
Ƴ atmosferą

1

5

1

Pauzơ operacijos metu
grơsmơs saugai nesukelia.
Taikomos IAE numatytos
atitinkamos avarinơs
procedǌros.
A Mažas tvarkymo greitis, kai Ribotas skaiþius ŠIEL’ǐ
turơs tiesioginƳ sąlytƳ su
galimas susidǌrimas,
susidǌrimo objektu. Šie
tinkamas pozicionavimo,
monitoringo ir kontrolơs ŠIEL’ai absorbuos didžiausią
sistemǐ suprojektavimas, dalƳ smǌgio energijos. Todơl
sudơtingo kroviniǐ judơjimo tikơtinas stiprus keliǐ ŠIEL’ǐ
(keliomis kryptimis tuo
pažeidimas. Išbirusios kuro
paþiu metu) apribojimas ir
tabletơs bus surinktos
t.t.
naudojant kuro fragmentǐ
Avarijos galimumas ir jos
surinkimo Ƴrangą.
pasekmơs gali bǌti apribotos
projektavimo metu.
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PAV ataskaita

Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Objektas

Operacija

Pavojingas
veiksnys

Nelaimingo atsiti- Pažeidžiami
kimo pobǌdis
objektai

Pasekmơs
pažeidžiamiems
objektams

Darbuotojai, Darbuotojǐ
Kuro rinklơs
gyventojai,
apšvita,
nukritimas nuo
gyventojǐ
darbinơs platformos, nuosavybơ
apšvita,
sąlygojantis tam
operacijos pauzơ
tikro skaiþiaus
ŠIEL’ǐ sulaužymą
ar pažeidimą,
radionuklidǐ
išsiskyrimą Ƴ
išlaikymo baseinǐ
vandenƳ, kuro
tableþiǐ išbirimą,
radioaktyviąsias
išlakas Ƴ išlaikymo
baseinǐ salơs
aplinką ir pro
ventiliacijos sistemą
Ƴ atmosferą.

Reikšmingu Rizikos
mas
laipsnis
L E P S Pb Pr
1 1 1 5 1 A

Prevencinơs priemonơs

Pastabos

Griebtuvai ir keltuvai,
Išbirusios kuro tabletơs bus
suprojektuoti laikantis
surinktos naudojant kuro
branduolinơs saugos
fragmentǐ surinkimo Ƴrangą.
reikalavimǐ, nukritimo
aukšþio ribojimas (kur
galima). Avarijos galimybơ
ir jos pasekmơs gali bǌti
apribotos projektavimo
metu.
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PAV ataskaita

Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Objektas

Operacija

Pavojingas
veiksnys

Nelaimingo atsiti- Pažeidžiami
kimo pobǌdis
objektai

ŠIEL’o Ƴpjovimas ar
perpjovimas,
radionuklidǐ
išsiskyrimas Ƴ
išlaikymo baseinǐ
vandenƳ, smulkiǐ
daleliǐ iš kuro
matricos
susidarymas, kuro
tableþiǐ praradimas,
radioaktyviosios
išlakos Ƴ išlaikymo
baseinǐ salơs
aplinką ir pro
ventiliacijos sistemą
Ƴ atmosferą
Deformuotǐ Kuro pluošte Tam tikro skaiþiaus
ŠIEL’ǐ
esantis
ŠIEL’ǐ sulaužymas,
sąlygojantis
apjuosimas panaudotas
radionuklidǐ
apvadu ir
branduolinis
išsiskyrimą Ƴ
suveržimas
kuras (18
išlaikymo baseinǐ
ŠIEL’ǐ)
vandenƳ, kuro
tableþiǐ išbirimą,
radioaktyviąsias
išlakas Ƴ išlaikymo
baseinǐ salơs
aplinką ir pro
ventiliacijos sistemą
Ƴ atmosferą

PBKR
Kuro
nešanþiojo pluoštuose (18
ŠIEL’ǐ),
strypo
nupjovimas eksperimentiar
niǐ kuro
rinkliǐ
branduolinio
pluoštuose
kuro
neturinþiǐ (<18 ŠIEL’ǐ)
PBKR daliǐ
esantis
pašalinimas panaudotas
branduolinis
kuras

Pasekmơs
pažeidžiamiems
objektams

Reikšmingu Rizikos
mas
laipsnis
L E P S Pb Pr
1 1 1 4 4 A

Darbuotojai,
gyventojai,
nuosavybơ

Darbuotojǐ
apšvita,
gyventojǐ
apšvita,
operacijos pauzơ

Darbuotojai,
gyventojai,
nuosavybơ

Darbuotojǐ
1 1
apšvita,
gyventojǐ
apšvita,
operacijos pauzơ

1

5

4

A

Prevencinơs priemonơs

Pastabos

Pjovimo disko judơjimo
ribojimas, bus
suprojektuotas drožliǐ
surinkimo Ƴrenginys.

Projektinơ avarija,
sąlygojanti stiprǐ daugumos
kuro pluošto ŠIEL’ǐ
pažeidimą ir dalies kuro
matricos perpjovimą (t.y.
smulkiǐ kuro matricos
daleliǐ susidarymą).
Pasirinkta avarija kaip
potencialiai sąlygojanti
didžiausią poveikƳ.
Radiologiniǐ pasekmiǐ
Ƴvertinimas pateiktas 9.2
skyriuje.

Priklauso nuo projektiniǐ
sprendiniǐ.

Tam tikro skaiþiaus ŠIEL’ǐ
pažeidimas priimtas kaip
galimas ir normalios
eksploatacijos sąlygomis.
Potencialus poveikis
Ƴvertintas 5.1 skyriuje ir
apibendrintas 5.3 skyriuje.
Ʋvykiu, kurio metu galimas
potencialiai poveikis,
pasirinkta avarija, kai
pažeidžiami visi kuro
pluošto ŠIEL’ai.
Radiologiniǐ pasekmiǐ
Ƴvertinimas pateiktas 9.3
skyriuje.
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PAV ataskaita

Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Objektas

Operacija

Visa veikla

Ʋranga kuro Penalǐ (kuro
fragmentǐ
tableþiǐ
surinkimui konteineriǐ)
tvarkymas

Pavojingas
veiksnys

Nelaimingo atsiti- Pažeidžiami
kimo pobǌdis
objektai

Pasekmơs
pažeidžiamiems
objektams

Reikšmingu Rizikos
mas
laipsnis

Prevencinơs priemonơs

L E P S Pb Pr
PBKR esantis Elektros energijos Nuosavybơ
Kabantis
- - 1 5 5 A Saugus krovinio išlaikymas
panaudotas tiekimo nutrǌkimas
krovinys,
bus užtikrintas projektiniais
branduolinis
ar kiti IAE
operacijos pauzơ
sprendiniais.
kuras (36 techniniai sutrikimai
ŠIEL’ai)
Panaudoto Stiprus susidǌrimas, Nuosavybơ
Operacijos
- - 1 5 1 A Mažas tvarkymo greitis, kai
branduolinio sąlygojantis penalo
pauzơ, išbirusio
galimas susidǌrimas.
pažeidimą ir
kuro tabletơs ir
kuro elementai
Avarijos galimumas ir jos
fragmentai
surinkto kuro
turi bǌti iš naujo
pasekmơs gali bǌti apribotos
išbirimą
surinkti ir
projektavimo metu.
supakuoti
Penalo nukritimas, Nuosavybơ
Operacijos
- - 1 5 1 A
Griebtuvai ir keltuvai,
sąlygojantis surinkto
pauzơ, išbirusio
suprojektuoti laikantis
kuro pažeidimą ir
kuro elementai
branduolinơs saugos
surinkto kuo
turi bǌti iš naujo
reikalavimǐ, kur galima
išbirimą
surinkti ir
pakơlimo aukšþio ribojimas.
Avarijos galimumas ir jos
supakuoti
pasekmơs gali bǌti apribotos
projektavimo metu.
Elektros energijos Nuosavybơ
Kabantis
- - 1 5 5 A Saugus krovinio išlaikymas
tiekimo nutrǌkimas
krovinys,
bus užtikrintas projektiniais
ar kiti IAE
operacijos pauzơ
sprendiniais.
techniniai sutrikimai

Konteine- Perkơlimas Konteineris su
riǐ
182 tipiniais
tvarkymas
kuro pluoštais
reaktoriǐ
(3276 ŠIEL’ai)

Susidǌrimas su
kitais objektais

Nuosavybơ

Operacijos
pauzơ

-

-

1

4

1

Pastabos

Pauzơ operacijos metu
grơsmơs saugai nesukelia.
Taikomos IAE numatytos
atitinkamos avarinơs
procedǌros.

Pauzơ operacijos metu
grơsmơs saugai nesukelia.
Taikomos IAE numatytos
atitinkamos avarinơs
procedǌros.
A Mažas tvarkymo greitis, kurƳ Dơl tvirtos konteineriǐ
tiesiogiai kontroliuoja
konstrukcijos nơra
operatorius.
galimybơs pažeisti kurą
susidǌrimo metu.
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PAV ataskaita

Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Objektas

blokuose

Operacija

Pavojingas
veiksnys

arba su 102
tipiniais kuro
pluoštais ir 30
penaluose
patalpintais
kuro pluoštais
(2376 ŠIEL’ai)

Nelaimingo atsiti- Pažeidžiami
kimo pobǌdis
objektai

Konteinerio
nukritimas

Gaisras

Nuosavybơ

Pasekmơs
pažeidžiamiems
objektams

Reikšmingu Rizikos
mas
laipsnis
L E P S Pb Pr
- - 2 5 1 A

Operacijos
pauzơ,
priežasþiǐ ir
pasekmiǐ
analizơ,
papildomǐ
prevenciniǐ
priemoniǐ ar
projekto
pakeitimǐ
Ƴgyvendinimas,
jei reikalinga.
Pažeistǐ
amortizatoriǐ
pakeitimas
Nuosavybơ
Operacijos
pauzơ

Elektros energijos Nuosavybơ
Kabantis
tiekimo nutrǌkimas
krovinys,
ar kiti IAE
operacijos pauzơ
techniniai sutrikimai

-

1

5

4

-

1

5

5

Prevencinơs priemonơs

Pastabos

Konteinerio pakơlimo
Dơl projektiniǐ sprendiniǐ ir
remiantis darbo patirtimi
apkaba ir pakabos yra
konteinerio nukritimo
suprojektuoti remiantis
griežtesnơmis Vokietijos su tikimybơ keliant kranu yra
labai maža. Vis dơlto
branduoline sauga susijusiǐ
galimas konteinerio
reikalavimǐ sąlygomis.
Konteineriai perkeliami 20 nukritimas yra analizuojamas
techniniame projekte ir
cm aukštyje virš grindǐ.
parodoma, kad leidžiamos
Pakrautǐ konteineriǐ
apkrovos nebus viršytos.
pakơlimo vietoje
sumontuojami tvirti
amortizatoriai (baseino
dugne ir transportavimo
koridoriaus grindyse).

A Tinkama gaisro prevencija ir Potenciali gaisro sąlygojama
gaisro gesinimo priemonơs
šiluminơ apkrova
konteineriams, esantiems
reaktoriaus baseinǐ salơje,
yra santykinai maža
palyginus su projektiniu
atsparumu gaisrui (600 °C, 1
h) vertinamu saugyklos
atveju.
Pauzơ operacijos metu
A Saugus krovinio išlaikymas
bus užtikrintas projektiniais grơsmơs saugai nesukelia.
sprendiniais.
Taikomos IAE numatytos
atitinkamos avarinơs
procedǌros.
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PAV ataskaita

Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Objektas

Operacija

Pavojingas
veiksnys

Konteine- Transporta- Konteineris su
rio
vimas
182 tipiniais
transportav
kuro pluoštais
imas iš
(3276 ŠIEL’ai)
reaktoriǐ
arba su 102
blokǐ Ƴ
tipiniais kuro
LPBKS
pluoštais ir 30
penaluose
patalpintais
kuro pluoštais
(2376 ŠIEL’ai)

Nelaimingo atsiti- Pažeidžiami
kimo pobǌdis
objektai

Pasekmơs
pažeidžiamiems
objektams

Reikšmingu Rizikos
mas
laipsnis

Prevencinơs priemonơs

Pastabos

L E P S Pb Pr
Pirminio dangþio Gyventojai, Dujǐ (gali bǌti 1 1 1 5 1 A Konteinerio dangþiǐ ertmơ Pirminio dangþio sandarumo
bus apsaugota apsauginiu praradimas transportavimo
sandarumo
nuosavybơ radioaktyvios)
dangþiu, konteinerio ertmơ metu gali bǌti eliminuotas.
praradimas
išsiskyrimas.
bus išdžiovinta, iš jos
Turi bǌti
išsiurbtos dujos (pašalinant
pakartotos
galimas radioaktyviąsias
konteinerio
sandarinimo,
išlakas) ir užpildyta heliu,
prieš transportavimą bus
dujǐ išsiurbimo
patikrintas konteinerio
iš konteinerio
sandarumas.
vidaus ir
Konteinerio pirminis dangtis
užpildymo helio
dujomis
ir jo varžtai yra
operacijos.
suprojektuoti atlaikyti
mechanines apkrovas
avarijǐ metu. Ir tarpiklis yra
apsaugotas griovelyje.
Traukinio
Nuosavybơ
Operacijos
- - 1 5 3 A
Mažas transportavimo
Konteineris ir pirminis
susidǌrimas,
pauzơ
greitis, tinkamas (jei reikia dangtis yra suprojektuoti
išoriniai Ƴvykiai
seismiškai Ƴvertintas)
taip, kad atlaikytǐ stiprias
tokie kaip sprogimo
konteinerio tvirtinimas ant
transportavimo avarijas.
banga nuo
transportavimo platformos.
LPBKS aikštelơ ir
potencialiai
Geležinkelio linija bus
geležinkelio linija yra toli
pavojingǐ IAE
aptverta ir saugoma,
potencialiai pavojingǐ IAE
Ƴrenginiǐ, žemơs
potencialaus susidǌrimo Ƴrenginiǐ, žiǌr. 4.8.5 skyrelƳ.
drebơjimas ir t.t.
vietose (LPBKS priơmimo Radionuklidǐ išsiskyrimas
nơra tikơtinas.
salơje ir t.t.) bus
sumontuotos atitinkamos
poveikƳ mažinanþios
priemonơs (amortizatoriai).
Avarijos galimumas ir jos
pasekmơs gali bǌti apribotos
projektavimo metu.
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PAV ataskaita

Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Objektas

Operacija

Pavojingas
veiksnys

Nelaimingo atsiti- Pažeidžiami
kimo pobǌdis
objektai

Išskirtiniai išoriniai Darbuotojai,
Ƴvykiai: lơktuvo
gyventojai,
katastrofa ir gaisras nuosavybơ

Lokomotyvo
kuras

Gaisras

Pasekmơs
pažeidžiamiems
objektams
Blogiausiu
atveju –
konteinerio
pažeidimas ir
radionuklidǐ
išsiskyrimas

Reikšmingu Rizikos
mas
laipsnis
L E P S Pb Pr
3 4 4 5 1 D

Nuosavybơ

Operacijos
pauzơ

-

-

1

5

4

Konteine- Tvarkymas Konteineris su Susidǌrimas su kitu Nuosavybơ
rio
182 tipiniais konteineriu ar kitais
tvarkymas
kuro pluoštais
objektais
LPBKS
(3276 ŠIEL’ai)
Ƴskaitant ir
arba su 102
konteinerio
tipiniais kuro
perkơlimą Ƴ
pluoštais ir 30
KIKK
penaluose
patalpintais

Operacijos
pauzơ

-

-

1

4

1

Prevencinơs priemonơs

Pastabos

Ypaþ neƳtikơtina (tikimybơ
<1E-8 per metus),
neprojektinơ avarija.

A Tinkama gaisro prevencija ir Potenciali gaisro sąlygojama
gaisro gesinimo priemonơs
šiluminơ apkrova
konteineriams
transportavimo metu yra
santykinai maža palyginus su
projektiniu atsparumu gaisrui
(600 °C, 1 h) vertinama
saugyklos atveju.
A Mažas tvarkymo greitis, kai Konteinerio susidǌrimas su
galimas susidǌrimas,
kitu konteineriu keliant jƳ
potencialiǐ susidǌrimo
kranu analizuojamas ir
objektǐ pašalinimas,
parodoma, kad leidžiamos
blokuojanþiǐ mechanizmǐ
apkrovos nebus viršytos.
taikymas ir t.t.
Avarijos galimumas ir jos
pasekmơs gali bǌti apribotos
projektavimo metu.
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Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Objektas

Operacija

Pavojingas
veiksnys

kuro pluoštais
(2376 ŠIEL’ai)

Nelaimingo atsiti- Pažeidžiami
kimo pobǌdis
objektai

Konteinerio
nukritimas

Nuosavybơ

Elektros energijos
tiekimo nutrǌkimas

Nơra

Pasekmơs
pažeidžiamiems
objektams
Operacijos
pauzơ,
priežasþiǐ ir
pasekmiǐ
analizơ,papildo
mǐ prevenciniǐ
priemoniǐ ar
projekto
pakeitimǐ
Ƴgyvendinimas,
jei reikalinga.

Reikšmingu Rizikos
mas
laipsnis

Prevencinơs priemonơs

Pastabos

L E P S Pb Pr
- - 1 5 1 A

Kabantis
krovinys,
operacijos pauzơ

-

1

5

5

201
Laikinasis Saugojimas
Abiejǐ suvirinimo Darbuotojai, Darbuotojǐ
1 1
konteinerio
konteineriǐ su jungþiǐ sandarumo gyventojai,
apšvita,
saugojimas
patalpintu
praradimas
nuosavybơ
gyventojǐ
LPBKS
panaudotu
apšvita,
branduoliniu
konteinerio
kuru, apie
perkrovimas
36000
LPBKS KIKK
panaudoto
branduolinio

4

4

2

Griebtuvai ir keltuvai,
Dơl projektiniǐ sprendiniǐ ir
remiantis darbo patirtimi
suprojektuoti laikantis
konteinerio nukritimo
branduolinơs saugos
tikimybơ keliant kranu yra
reikalavimǐ.
labai maža. Vis dơlto
Vietose, kuriose pakơlimo
galimas konteinerio
aukštis viršys saugaus
nukritimas yra analizuojamas
pakơlimo lygƳ, bus
ir parodoma, kad leidžiamos
naudojami atitinkami
apkrovos nebus viršytos.
amortizatoriai. Tinkamai
suprojektuotas konteinerio
perkơlimo vežimơlis
Avarijos galimumas ir jos
pasekmơs gali bǌti apribotos
projektavimo metu.
A Saugus krovinio išlaikymas
bus užtikrintas projektiniais
sprendiniais.
Saugai svarbios sistemos
bus aprǌpintos atsarginiu
energijos šaltiniu (dyzeliniu
generatoriumi).
Nơra numatoma, kad
D Dvigubas, ištisai suvirintas
konteinerio apvalkalas bei konteineris praras sandarumą
korozijai atsparǌs
kuro saugojimo metu.
konteinerio elementai
užtikrina konteinerio
sandarumą per visą
saugojimo laikotarpƳ. Išorinơ
pakrauto konteinerio dalis
gali bǌti visiškai patikrinta.

203(259)

GNS - NUKEM konsorciumas
LEI, Branduolinơs inžinerijos problemǐ laboratorija

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita

Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Objektas

Operacija

Pavojingas
veiksnys

Nelaimingo atsiti- Pažeidžiami
kimo pobǌdis
objektai

kuro pluoštǐ. Elektros energijos
Saugojimo tiekimo nutrǌkimas
laikas
mažiausiai 50
metǐ.
Aušinimo
ventiliacijos
sistemos sutrikimas
(sugenda elektros
pavaros, uždaranþios
ventiliacines angas),
sąlygojantis laikiną
temperatǌros
padidơjimą
saugojimo salơs
viduje.

Gaisras

Pasekmơs
pažeidžiamiems
objektams

Reikšmingu Rizikos
mas
laipsnis

Nơra

L E P S Pb Pr
- - - - -

Nơra

-

1

-

1

2

-

-

1

5

4

Nuosavybơ

Operacijos
pauzơ

Prevencinơs priemonơs

Pastabos

Priežiǌrai reikalingos
sistemos bus aprǌpintos
atsarginiu energijos šaltiniu
(dyzeliniu generatoriumi).
Tinkama priežiǌra.
Bus Ƴrengtos savarankiškai
A
Avarijos galimumas gali
veikianþios ventiliacinơs
bǌti apribotas projektavimo
angos.
metu.
Priežiǌrai reikalingos
sistemos bus aprǌpintos
atsarginiu energijos šaltiniu
(dyzeliniu generatoriumi).
Konteinerio paviršiaus
temperatǌra yra nuolatos
tikrinama, žiǌr. 8.3.4 skyrelƳ.
Avarijos pasekmiǐ
(temperatǌros padidơjimo)
plơtojimosi greitis yra mažas.
Konteineris yra
suprojektuotas atlaikyti
gaisro sąlygas ir laikinas
aplinkos temperatǌros
padidơjimas nepaveiks jo
vientisumo.
Tinkama
gaisro
prevencija
ir
Šiluminơ
apkrova
A
gaisro gesinimo priemonơs. konteineriui esant 600° C 1
Degiǐ medžiagǐ kiekis bus valandos trukmơs gaisrui yra
analizuojama ir parodoma,
apribotas.
kad leidžiamos apkrovos
nebus viršytos.
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Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Objektas

Operacija

Pavojingas
veiksnys

Nelaimingo atsiti- Pažeidžiami
kimo pobǌdis
objektai

Pasekmơs
pažeidžiamiems
objektams

Reikšmingu Rizikos
mas
laipsnis

Prevencinơs priemonơs

Pastabos

L E P S Pb Pr
Išoriniai Ƴvykiai
Nơra
- - - - - Apkrovos konteineriui dơl
tokie kaip žemơs
žemơs drebơjimo ir
drebơjimas,
sprogimo bangos yra
potvynis, sprogimo
analizuojamos ir parodoma,
banga nuo
kad konteinerio stabilumas
potencialiai
bus užtikrintas.
pavojingǐ IAE
Konteineriǐ eilơs patvinimas
Ƴrengimǐ ir t.t.
vandeniu nơra svarbus
neutronǐ daugơjimui.
Konteineriǐ palaidojimas po
saugyklǐ sienǐ nuolaužomis
analizuojamas ir parodoma,
kad kuro ribinơ apvalkalǐ
temperatǌra nebus viršyta
praơjus kelioms dienoms.
Išskirtiniai išoriniai Nuosavybơ, LPBKS gali bǌti 3 1 4 5 1 D
Konteinerio sauga
Ypaþ neƳtikơtina (tikimybơ
Ƴvykiai: lơktuvo
darbuotojai dalinai sugriauta
demonstruojama
<1E-7 per metus)
katastrofa ir gaisras
analizuojant lơktuvo
neprojektinơ avarija.
nuolaužos pataikymą Ƴ
konteinerƳ ir parodoma, kad
leidžiamos apkrovos nebus
viršytos.
Konteineriǐ palaidojimas po
saugyklǐ sienǐ nuolaužomis
yra išanalizuotas ir yra
parodyta, kad kuro
apvalkalǐ temperatǌra nebus
viršijama praơjus kelioms
dienoms.
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Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Objektas

Operacija

Pavojingas
veiksnys

Nelaimingo atsiti- Pažeidžiami
kimo pobǌdis
objektai

Pasekmơs
pažeidžiamiems
objektams

Konteineris / Elektros energijos
KonteineNơra
Operacijos
KIKK
KIKK su
rio
tiekimo nutrǌkimas
pauzơ
eksploatacija
patalpintais
perkrovi182 tipiniais
mas
LPBKS
kuro pluoštais
Pagrindinơs
Nơra
(3276 ŠIEL’ai)
kuro
ventiliacijos
ar 102 tipiniais sistemos sutrikimas
inspektakuro pluoštais
vimo
Pagrindinơs
Nơra
ir 30 penaluose
karštojoje
filtravimo sistemos
patalpintais
kameroje
sutrikimas
kuro pluoštais
(KIKK)
Gaisras
Nuosavybơ
Operacijos
(2376 ŠIEL’ǐ).
pauzơ
Išimtinơ
operacija.
Išoriniai Ƴvykiai
Nơra
tokie kaip žemơs
drebơjimas,
potvynis, sprogimo
banga nuo
potencialiai
pavojingǐ IAE
Ƴrengimǐ ir t.t.
Išskirtiniai išoriniai Darbuotojai,
Blogiausiu
Ƴvykiai: lơktuvo
gyventojai, atveju KIKK
katastrofa ir gaisras nuosavybơ gali bǌti dalinai
sugriauta

Reikšmingu Rizikos
mas
laipsnis
L E P S Pb Pr
- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

4

A

-

-

-

-

-

-

3 4

5

5

1

D

Prevencinơs priemonơs

Pastabos

Saugai svarbios sistemos
bus aprǌpintos atsarginiu
energijos šaltiniu (dyzeliniu
generatoriumi).
Projektuojant bus
garantuotas sistemos
dubliavimas.
Projektuojant bus
garantuotas sistemos
dubliavimas
Tinkama gaisro prevencija ir
gaisro gesinimo priemonơs.
Projektuojant bus atsižvelgta
Ƴ potencialiǐ išoriniǐ Ƴvykiǐ
poveikƳ.

Ypaþ neƳtikơtina (tikimybơ
<1E-8 per metus)
neprojektinơ avarija.
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Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

Objektas

Operacija

Pavojingas
veiksnys

Nelaimingo atsiti- Pažeidžiami
kimo pobǌdis
objektai

Pasekmơs
pažeidžiamiems
objektams

Reikšmingu Rizikos
mas
laipsnis

Prevencinơs priemonơs

Pastabos

L E P S Pb Pr
Gyventojǐ
KIKK
1 1 1 5 2 A Mažas tvarkymo greitis, kai Ribotas skaiþius ŠIEL’ǐ
Kuro pluošte ar Stiprus kuro pluošto Gyventojai,
nuosavybơ
apšvita,
eksploatacija
susidǌrimas,
galimas susidǌrimas,
penale
turơs tiesioginƳ sąlytƳ su
padidơjusi
– kuro
sąlygojantis tam
tinkamas pozicionavimo,
susidǌrimo objektu. Šie
patalpintame
darbuotojǐ
pluošto ar
tikro skaiþiaus
monitoringo ir kontrolơs ŠIEL’ai absorbuos didžiausią
kuro pluošte
apšvita dơl
penale
ŠIEL’ǐ sulaužymą
sistemǐ suprojektavimas, dalƳ smǌgio energijos. Todơl
esantis
deaktyvavimo
patalpinto
ar pažeidimą,
sudơtingo kroviniǐ judơjimo tikơtinas stiprus keliǐ ŠIEL’ǐ
panaudotas
(keliomis kryptimis tuo
pažeidimas.
veiklos,
kuro pluošto branduolinis
radioaktyviǐjǐ
paþiu metu) apribojimas ir
operacijos pauzơ
perkơlimas
medžiagǐ
kuras (18
t.t.
išsiskyrimą,
ŠIEL’ǐ ). Iš
Avarijos galimumas ir jos
konteinerio Ƴ karštosios kameros
pasekmơs gali bǌti apribotos
užteršimą,
karštąją
projektavimo metu.
radioaktyviąsias
kamerą ir iš
išlakas pro
karštosios
kameros Ƴ ventiliacijos sistemą
Ƴ atmosferą.
naują
konteinerƳ
Gyventojai,
Gyventojǐ
1 1 1 5 2 A
Griebtuvai ir keltuvai,
Kuro pluošto
reikia perkrauti
nuosavybơ
apšvita,
suprojektuoti laikantis
nukritimas,
iki 182 tipiniǐ sąlygojantis tam
padidơjusi
branduolinơs saugos
kuro pluoštǐ.
darbuotojǐ
reikalavimǐ, kur galima
tikro skaiþiaus
apšvita dơl
pakơlimo aukšþio ribojimas.
ŠIEL’ǐ sulaužymą
Avarijos galimumas ir jos
deaktyvavimo
ar pažeidimą,
pasekmơs gali bǌti apribotos
veiklos,
radioaktyviǐjǐ
projektavimo metu.
operacijos pauzơ
medžiagǐ
išsiskyrimą,
karštosios kameros
užteršimą,
radioaktyviąsias
išlakas pro
ventiliacijos sistemą
Ƴ atmosferą.
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Iš 9.1.-1 lentelơje pateiktǐ galimos rizikos analizơs galima padaryti kelias išvadas.
Rizikos analizơ apima Ƴvykius, kurie pagal savo svarbą gali bǌti eliminuoti techninio
projektavimo metu.
Daugumos avarijǐ, kuriǐ metu susiduria ar nukrenta branduolinio kuro turintys
elementai, atsitikimas gali bǌti apribotas tinkamais techniniais sprendimais. Naudojant
blokavimo mechanizmus neleidžianþius kroviniui judơti tam tikromis kryptimis ar neleidžianþius
kroviniui judơti, kai galimas susidǌrimas, yra sumažinama susidǌrimo galimybơ. Perkơlimo
greiþio ribojimas sumažins susidǌrimo pasekmes. Naudojant griebtuvus ir keltuvus,
suprojektuotus laikantis branduolinơs saugos reikalavimǐ, parenkant apkrovas atsižvelgiant Ƴ
vietovơs ypatybes (t.y. galimą žemơs drebơjimą, galimą sprogimo bangą ir t.t.) ir tinkamus
techninius sprendimus sumažinama krovinio nukritimo galimybơ. Naudojant amortizatorius, kur
viršijamas saugus konteinerio pakơlimo aukštis, bus sumažinamos konteinerio nukritimo
pasekmơs. Avarijǐ prevencijos priemonơs bus parinktos techninio projektavimo metu
atsižvelgiant Ƴ projekto ypatybes ir vietines sąlygas.
Labiausiai tikơtinos avarijos (esant rizikos tikimybơs klasei aukštesnei nei 3 klasơ ar
svarbos klasei aukštesnei nei A klasơ dơl pasekmiǐ gamtai), kurios negali bǌti eliminuotos dơl
pasiǌlytos projekto koncepcijos, yra atsitiktinis ŠIEL’ǐ perpjovimas ir sulaužymas atliekant
apjuosimo apvadu/suveržimo operacijas kuro pluoštǐ apdorojimo pažeisto kuro tvarkymo
sistemoje metu. Abiem atvejais daugelio kuro pluošto ŠIEL’ǐ pažeidimas yra priimamas kaip
potencialiai galimas. Parinktǐ avarijǐ pasekmơs Ƴvertintos sekanþiuose 9.2 ir 9.3 skyriuose.
Parinktos apribojanþios avarijos taip pat apima pasekmes, sąlygotas didžiosios dalies kuro
pluošto susidǌrimo ar nukritimo avarijǐ, kuriǐ metu pažeidžiamǐ ŠIEL’ǐ skaiþius tikơtina bus
mažesnis.
Galimos rizikos analizơje identifikuota, kad lơktuvo katastrofa konteineriǐ perkơlimo ar
perkrovimo metu kuro inspektavimo karštojoje kameroje gali sąlygoti labai dideles pasekmes
gamtai (pasekmiǐ svarba D). Avarijos galimumas Ƴvertintas kaip 1 klasơs Ƴvykis, taþiau
tiesioginio smǌgio Ƴ transportuojamą konteinerƳ tikimybơ ar Ƴ KIKK pastatą yra nepaprastai maža
(mažesnơ nei 10-8 per metus). Saugos analizơs ataskaitoje bus pateiktas detalus šio Ƴvykio
tikimybơs Ƴvertinimas. Bus parodyta, kad reguliuojanþiǐ institucijǐ reikalavimas “Kad bǌtǐ
išvengta bǌtinos gyventojǐ evakuacijos, ne mažesniu nei nustatyto norminiai reikalavimai
atstumu nuo AE, reikia siekti, kad nustatyto ribinio avarinio radioaktyviǐjǐ medžiagǐ išmetimo
tikimybơ neviršytǐ 10-7 reaktoriui per metus” [4] bus tenkinamas. Todơl lơktuvo katastrofa yra
laikoma neprojektine avarija ir nenagrinơjama PAV ataskaitoje.

9.2. Atsitiktinio kuro pluošte esanþiǐ šilumą išskirianþiǐ elementǐ
perpjovimo sąlygojamos dozơs Ƴvertinimas
Šioje analizơje pateikiamas konservatyvus galimǐ darbuotojǐ ir gyventojǐ doziǐ
Ƴvertinimas, kai operatorius pažeisto kuro rinklơs apdorojimo metu atsitiktinai Ƴpjauna ŠIEL’us.

9.2.1. Potencialiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴvertinimas
Pjǌklo judơjimo mechanizmo konstrukcija apribos pjovimo disko eigą taip, kad jis
praơjĊs atstumą lygǐ nešanþiojo strypo diametrui sustos. Todơl Ƴvykus tokiam Ƴvykiui, blogiausiu
atveju, 10 ŠIEL’ǐ bus visiškai perpjauti ir 4 dalinai Ƴpjauti, likĊ 4 ŠIEL’ai bus nepažeisti. Todơl
priimama, kad Ƴ baseinǐ vandenƳ patenka kuro tableþiǐ dalelơs iš 12 ŠIEL’ǐ ir dujos,
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susikaupusios 14 ŠIEL’ǐ.
Darbinơs platformos pjovimo diskas bus 3 mm storio. Kuro tabletơ yra 15 mm aukšþio 15
gramǐ svorio, 2.1.1 skyrelis. 3 mm storio tabletơs dalis sveria 3 gramus, todơl kuro daleliǐ iš 12
kuro tableþiǐ svoris bus 36 g. konservatyviai priimama, kad pjǌklo smulkiǐ drožliǐ surinkimo
Ƴranga neatitinka projektiniǐ reikalavimǐ ir nesurenka jokiǐ išsiskyrusiǐ kuro daleliǐ
2,8 % pradinio Ƴsodrinimo U-235 su erbio absorberiu kuro rinkliǐ išdegimo laipsnis
palyginus su kitomis mažesnio pradinio Ƴsodrinimo kuro rinklơmis gali bǌti didesnis ir todơl joje
esanþiǐ radionuklidǐ aktyvumas bus didesnis, 2.1.3 skyrelis. Vertinant didžiausią išsiskiriant Ƴ
aktyvumą tipiniu kuru pasirinktas 2,8 % pradinio Ƴsodrinimo su erbio absorberiu panaudotas
branduolinis kuras.
Ʋ baseinǐ vandenƳ patenkantis aktyvumas iš ŠIEL’o viduje susikaupusiǐ radioaktyviǐjǐ
dujǐ yra apskaiþiuojamas:
AFA u GF
u N AR ,
AG
N RA
þia:
AFA – radionuklido aktyvumas 2,8 % Ƴsodrinimo tipo kuro rinklơje, aktyvumas, 2.1.3-1
lentelơ.
GF – hermetiškame ŠIEL‘e esanþioje ertmơje susikaupusio radionuklido aktyvumo
dalis, žiǌr. 5.1.1.1 skyrelƳ, 5.1.1-2 lentelĊ. Konservatyviai priimama, kad iki avarijos visi ŠIEL‘ai
buvo nepažeisti ir todơl tuoj po ŠIEL‘ǐ perpjovimo išsiskiria juose susikaupusios dujos, kuriǐ
skilimas vyko mažiausiai penkerius metus.
N FB = 36, ŠIEL’ǐ skaiþius kuro rinklơje;
N AR = 14, paveiktǐ ŠIEL’ǐ skaiþius.
Radionuklidǐ, patekusiǐ Ƴ baseinǐ vandenƳ dơl PBK matricos sukapojimo, aktyvumas
apskaiþiuojamas:
AFA u 1  GF
AFP
u M FP ,
M FA
þia:
M FA = 126 kg, urano dioksido masơ kuro rinklơje, 2.1.1-1 lentelơ;
M FP = 0,036 kg, sukapotos kuro matricos masơ.
Išsiskyrusiǐ radionuklidǐ potencialus aktyvumas pateiktas 9.2.1-1 lentelơje.
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9.2.1-1 lentelơ. Radionuklidǐ, patekusiǐ Ƴ baseinǐ vandenƳ atsitiktinai perpjovus kuro pluoštą
(2,8 % Ƴsodrinimo U-235 su erbio absorberiu kuro atveju)
Radionuklidas

Ʋ baseinǐ vandenƳ patekusiǐ
radionuklidǐ aktyvumas, Bq

H-3
Kr-85
Y-90
Sr-90
Rh-106
Ru-106
Sb-125
I-129
Cs-134
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Pm-147
Eu-154
Eu-155
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Am-242m
Am-243
Cm-242
Cm-243
Cm-244

4,89E+10
1,15E+12
7,06E+10
7,06E+10
1,45E+10
1,45E+10
2,12E+09
2,86E+06
2,58E+10
1,12E+11
9,83E+10
1,01E+10
1,01E+10
4,66E+10
2,75E+09
1,17E+09
1,97E+05
1,45E+09
1,95E+08
5,60E+08
7,09E+10
7,49E+08
3,69E+06
1,72E+07
1,98E+07
9,00E+06
1,38E+09

Bendras

1,75E+12

Vertinant potencialiǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką ir atmosferą pro reaktoriǐ
blokǐ pagrindinius ventiliacinius kaminus aktyvumą buvo atsižvelgta Ƴ išlakǐ nuo baseinǐ
paviršiǐ aktyvumą bei esamos IAE ventiliacijos sistemos specifiką. Vertinant išlakǐ nuo baseinǐ
paviršiaus aktyvumą buvo priimtos tokios prielaidos:
x inertiniǐ Kr-85 dujǐ ir H-3 dujinơje bǌsenoje sulaikymas baseinǐ vandenyje yra nežymus
(t.y. deaktyvavimo faktorius lygus 1). Bendras efektinis deaktyvavimo faktorius dujinio I-129
atveju yra 200 (t. y. 99,5 % viso vandenƳ patekusio jodo sulaikoma vandenyje). Cs yra ištirpĊs
išlaikymo baseinǐ vandenyje. Šie deaktyvavimo faktoriai pagrƳsti rekomendacijomis [5];
x radionuklidǐ išsiskyrimas smulkiǐ daleliǐ pavidalu nuo baseinǐ vandens paviršiaus
Ƴvertintas dienos išsiskyrimo frakcija, lygia 5,0×10-6 aktinidǐ atveju ir 2.0×10-6 dalijimosi
produktǐ atveju (žiǌr. 5.1.1.2 skyrelƳ). Tokios dienos išsiskyrimo frakcijos yra pagrƳstos
Jungtinơs Karalystơs duomenimis apie išlakǐ išsiskyrimą iš atvirǐ vandens baseinǐ. Dauguma
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išsiskyrusiǐ išlakǐ yra surenkamos virš baseino praeinanþiu ventiliacijos oro srautu ir
nukreipiamos Ƴ esamą ventiliacijos sistemą;
x radionuklidǐ išsiskyrimas smulkiǐ daleliǐ pavidalu nuo baseino vandens paviršiaus
patekimas Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs darbinĊ aplinką dơl išlaikymo baseinǐ salơs ventiliacijos oro
srauto virš baseinǐ Ƴvertinamas dienos išsiskyrimo frakcija, lygia 5,0×10-7 aktinidǐ atveju ir
2,0×10-7 dalijimosi produktǐ atveju (žiǌr. 5.1.1.2 skyrelƳ). Tokios dienos išsiskyrimo frakcijos
yra pagrƳstos Jungtinơs Karalystơs duomenimis apie išlakǐ išsiskyrimą iš uždarǐ baseinǐ.
Vertinant išlakǐ Ƴ atmosferą pro reaktoriǐ blokǐ pagrindinius ventiliacinius kaminus buvo
priimtos tokios prielaidos:
x smulkiǐ daleliǐ patekimas Ƴ atmosferą pro IAE ventiliacijos sistemą (ir vơliau pro
pagrindinƳ ventiliacinƳ kaminą) priklauso nuo esamǐ eksploataciniǐ filtrǐ deaktyvavimo
faktoriaus. Priimtas deaktyvavimo faktorius lygus 1000, kuris atitinka standartinƳ esamǐ
eksploataciniǐ filtrǐ separacijos efektyvumą (99,9 %) [6];
x dujǐ (H-3, Kr-85 ir I-129) atveju priimta, kad jo išlakǐ dơl filtravimo nesumažơja.
Potencialiǐ metiniǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką ir atmosferą aktyvumo
Ƴvertinimas apibendrintas 9.2.1-2 ir 9.2.1-3 lentelơse.
9.2.1-2 lentelơ. Išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salĊ aktyvumas atsitiktinai perpjovus kuro pluoštą
(esant 2,8 % Ƴsodrinimo U-235 su erbio absorberiu kurui)
Radionuklidas
H-3
Kr-85
Y-90
Sr-90
Rh-106
Ru-106
Sb-125
I-129
Cs-134
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Pm-147
Eu-154
Eu-155
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241

Išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salĊ aktyvumas, Bq
Trumpalaikơs
Ilgalaikơs išlakos
Bendras
išlakos
4,89E+10
1,15E+12
0
0
0
0
0
1,43E+04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
5,16E+06
5,16E+06
1,06E+06
1,06E+06
1,55E+05
2,08E+02
1,88E+06
8,16E+06
7,18E+06
7,41E+05
7,41E+05
3,40E+06
2,01E+05
8,58E+04
3,60E+01
2,66E+05
3,56E+04
1,02E+05
1,29E+07
1,37E+05

4,89E+10
1,15E+12
5,16E+06
5,16E+06
1,06E+06
1,06E+06
1,55E+05
1,45E+04
1,88E+06
8,16E+06
7,18E+06
7,41E+05
7,41E+05
3,40E+06
2,01E+05
8,58E+04
3,60E+01
2,66E+05
3,56E+04
1,02E+05
1,29E+07
1,37E+05
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Am-242m
Am-243
Cm-242
Cm-243
Cm-244

0
0
0
0
0

6,73E+02
3,15E+03
3,62E+03
1,64E+03
2,52E+05

6,73E+02
3,15E+03
3,62E+03
1,64E+03
2,52E+05

Bendras

1,20E+12

4,87E+07

1,20E+12

9.2.1-3 lentelơ. Išlakǐ Ƴ atmosferą pro IAE pagrindinƳ ventiliacinƳ kaminą aktyvumas atsitiktinai
perpjovus kuro pluoštą (esant 2,8 % Ƴsodrinimo U-235 su erbio absorberiu kurui)
Radionuklidas

Išlakǐ Ƴ atmosferą aktyvumas, Bq
Trumpalaikơs
Ilgalaikơs išlakos
Bendras
išlakos

H-3
Kr-85
Y-90
Sr-90
Rh-106
Ru-106
Sb-125
I-129
Cs-134
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Pm-147
Eu-154
Eu-155
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Am-242m
Am-243
Cm-242
Cm-243
Cm-244

4,89E+10
1,15E+12
0
0
0
0
0
1,43E+04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
5,16E+04
5,16E+04
1,06E+04
1,06E+04
1,55E+03
2,08E+03
2,28E+06
9,84E+06
7,18E+04
7,41E+03
7,41E+03
3,40E+04
2,01E+03
8,58E+02
3,60E-01
2,66E+03
3,56E+02
1,02E+03
1,29E+05
1,37E+03
6,73E+00
3,15E+01
3,62E+01
1,64E+01
2,52E+03

4,89E+10
1,15E+12
5,16E+04
5,16E+04
1,06E+04
1,06E+04
1,55E+03
1,64E+04
2,28E+06
9,84E+06
7,18E+04
7,41E+03
7,41E+03
3,40E+04
2,01E+03
8,58E+02
3,60E-01
2,66E+03
3,56E+02
1,02E+03
1,29E+05
1,37E+03
6,73E+00
3,15E+01
3,62E+01
1,64E+01
2,52E+03

Bendras

1,20E+12

1,25E+07

1,20E+12
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9.2.2. Darbuotojǐ apšvita dơl radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs
aplinką
Radioaktyviosios išlakos Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką sąlygos vidinĊ darbuotojǐ
apšvitą dơl radionuklidais užteršto Ƴkvepiamo oro ir išorinĊ darbuotojǐ apšvitą.
9.2.2.1.

Trumpalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ sąlygojama darbuotojǐ dozơ

Kuro pluoštǐ pjovimo operacijos metu operatorius yra ant darbinơs platformos apie 0,5 m
virš baseino vandens. Tokiu bǌdu operatoriaus galva yra apie 2 m aukštyje nuo baseino vandens
paviršiaus. Todơl labiausiai tinkamas potencialios operatoriaus efektinơs dozơs Ƴvertinimui yra
debesies plơtimosi modelis:
E Q u > C inh u B u einh  C sub u e sub @ ,
þia:
Q – trumpalaikiǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką aktyvumas, 9.2.1-2 lentelơ;
C inh , C sub – debesies dispersijos koeficientai Ƴkvơpus ir panirus Ƴ debesƳ, s/m3;
B = 3,3×10-4 m3/s, darbuotojo kvơpavimo greitis, [7];
einh – darbuotojǐ kaupiamoji efektinơ dozơ per kvơpavimo takus Ƴ kǌną patekusio
radionuklido vienetiniam aktyvumui, Sv/Bq, [8]. Skaiþiavimuose naudoti duomenys pateikti
9.2.2-1 lentelơje.
esub – efektinơs dozơs galia esant vienetiniam integruotam tǌriniam aktyvumui ore,
(Sv/s)/(Bq/m3). Dozơs koeficientai pusiau begaliniam debesiui, pagal [8] dokumentą, patikslinti
atsižvelgiant Ƴ baigtinƳ išlaikymo baseinǐ salơs tǌrƳ, nudojant [5] dokumente rekomenduojamą
empirinĊ priklausomybĊ.
e subf u V 0.338
esub
,
1173
þia:
e subf – efektinơs dozơs koeficientas apšvitai, panirus Ƴ pusiau begalinƳ debesƳ,
(Sv/s)/(Bq/m3), [8];
V – išlaikymo baseinǐ salơs tǌris kubinơmis pơdomis (9,46u105). Skaiþiavimuose
naudoti duomenys pateikti 9.2.2-1 lentelơje.
Debesies dispersijos koeficientas C yra laike integruotas tǌrinis aktyvumas ore esant
išmetamam vienetiniam aktyvumui. Jis atitinka bendrą tǌrinƳ aktyvumą ore, kuris sąlygoja
žmogaus apšvitą, kai išsiskyrus vienetiniam aktyvumui susidarĊs debesis praeina pro šƳ žmogǐ.
Jis Ƴvertina tǌrinio aktyvumo kitimą dơl atsitiktiniǐ maišymosi procesǐ vykstanþiǐ po
momentinio išmetimo [9–11].
Debesies dispersijos koeficientas gali bǌti gautas iš debesies plơtimosi parametro, kuris
savo ruožtu yra susijĊs su pastato tǌriu ir pastato oro kaitos greiþiu sekanþiai:
VB
D
,
t3/ 2
þia:
VB = 26800 m3, išlaikymo baseinǐ salơs oro tǌris;
t = 1,68×103 s, išlaikymo baseinǐ salơs oro kaitos greitis (atitinka 28 minutes).
Tokiu bǌdu debesies plơtimosi parametras yra D = 0,39 m3/s3/2. debesies dispersijos
koeficientą galima apskaiþiuoti sekanþiai:
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§ 2 · 0.5  0.5
¨ ¸ u t1  t 2 ,
©D ¹

þia:
D – aukšþiau apibrơžtas debesies plơtimosi parametras;
t1 – apšvitos pradžios lakas, s;
t 2 – apšvitos pabaigos laikas, s. konservatyviai priimama, kad operatorius pasilieka ant
darbinơs platformos 10 minuþiǐ po aktyvumo išsiskyrimo ir pasišalina suskambus vietinơs oro
aktyvumo kontrolơs signalui ar supratĊs apie padarytą klaidą.
Apšvitos laikas ( t1 ) gali bǌti apskaiþiuojamas sekanþiai priơmus, kad debesis pleþiasi
kaip pusrutulis:
t1

§ 2S ·
¨
¸
© 3D ¹

2/3

u X2,

þia:
X – atstumas iki išmetǐ susidarymo vietos.
Ʋkvơpimo sąlygotos dozơs Ƴvertinimui naudojama reikšmơ X = 2 m, kuri apytiksliai
atitinka operatoriaus galvos aukšt Ƴ. Aukšþiau nurodyta priklausomybe apskaiþiuojama t1 = 12,3
s. Todơl apskaiþiuota sklaidos koeficiento reikšmơ – C inh = 1,26 s/m3.
Panirimo Ƴ debesƳ sąlygotos dozơs Ƴvertinimui naudojama reikšmơ X = 0,2 m, kad bǌtǐ
Ƴvertintas debesies plitimas, kol jis pasiekia darbuotoją. Aukšþiau nurodyta priklausomybe
apskaiþiuotas t1 = 0,1 s. Todơl apskaiþiuota sklaidos koeficiento reikšmơ C sub = 14,5 s/m3.
Dozơs Ƴvertinimo rezultatai apibendrinti 9.2.2-1 lentelơje.

9.2.2-1 lentelơ. Trumpalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką sąlygojama
operatoriaus efektinơ dozơ
Radionuklidas
H-3
Kr-85
I-129

einh ,

esub ,

Sv/Bq

(Sv/s)/(Bq/m3)

1,80E-15
0
5,10E-08

3,31E-19
2,55E-16
3,80E-16

Bendroji efektinơ dozơ

9.2.2.2.

Efektinơ dozơ, Sv
5,74E-08
3,77E-04
3,02E-07
3,77E-04

Ilgalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ sąlygojama darbuotojǐ dozơ

Vertinant darbuotojǐ dozĊ priimama, kad išlakos iš baseinǐ išlaikymo baseinǐ salơs ore
pasiskirsto tolygiai. Išlaikymo baseinǐ salơ yra vơdinama. Metinis išlaikymo baseinǐ salơs
aplinkos tǌrinis aktyvumas apskaiþiuojamas:
Q
C SPH
,
VSPH
þia:
Q – metinis ilgalaikiǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką aktyvumas, 9.2.1-2
lentelơ;
VSPH = 5.03×108 m3, metinis išlaikymo baseinǐ salơs oro kaitos greitis, žiǌr. 5.1.5.1
skyrelƳ.
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E C SPH u tW u B u einh  e sub ,
þia:
tW = 5.4×106 s, apšvitos laikas (priimama 1700 h darbo valandǐ per metus);
B = 3.3×10-4 m3/s, kvơpavimo greitis, [7];
einh – darbuotojǐ kaupiamoji efektinơ dozơ per kvơpavimo takus Ƴ kǌną patekusio
radionuklido vienetiniam aktyvumui, Sv/Bq, [8]. Apskaiþiavimuose naudoti duomenys pateikti
9.2.2-2 lentelơje.
esub – efektinơs dozơs galia esant vienetiniam integruotam tǌriniam aktyvumui ore,
(Sv/s)/(Bq/m3). Inertiniǐ dujǐ dozơs daugiklis paimtas iš [8]. Kitǐ radionuklidǐ dozơs daugikliai
paimti iš [12]. Efektinơs dozơs daugikliai, pateikti [12], yra pagrƳsti [13] pateiktais efektinơs
dozơs daugikliais esant vienetiniam integruotam tǌriniam aktyvumui debesyje ir papildomai
Ƴvertinta apšvitos dozơs komponente odai. Kur reikalinga papildomai Ƴvertinama motininiǐ
radionuklidǐ Ƴtaka, kuriǐ pusơjimo trukmơ mažesnơ nei 30 minuþiǐ. Todơl [12] pateikti dozơs
koeficientai atitinka [8] pateikiamus koeficientus. Apskaiþiavimuose naudoti duomenys pateikti
9.2.2-2 lentelơje.
Dozơs Ƴvertinimo rezultatai apibendrinti 9.2.2-2 lentelơje.
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9.2.2-2 lentelơ. Ilgalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką sąlygojama
operatoriaus metinơ efektinơ dozơ
Radionuklidas
H-3
Kr-85
Y-90
Sr-90
Rh-106
Ru-106
Sb-125
I-129
Cs-134
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Pm-147
Eu-154
Eu-155
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Am-242m
Am-243
Cm-242
Cm-243
Cm-244

einh ,
Sv/Bq

(Sv/s)/(Bq/m )

Metinơ efektinơ dozơ,
Sv

1,80E-15
0
1,70E-09
1,50E-07
0
6,20E-08
4,50E-09
5,10E-08
9,60E-09
6,70E-09
0
4,90E-08
3,00E-11
4,70E-09
5,00E-08
6,50E-09
2,10E-05
4,30E-05
4,70E-05
4,70E-05
8,50E-07
3,90E-05
3,50E-05
3,90E-05
4,80E-06
2,90E-05
2,50E-05

3,31E-19
2,55E-16
8,24E-16
9,82E-17
1,14E-14
1,14E-14
2,06E-14
3,80E-16
7,61E-14
2,76E-14
2,92E-14
3,49E-15
1,96E-15
8,87E-18
6,34E-14
2,54E-15
1,05E-15
5,39E-18
4,44E-18
5,07E-18
7,29E-20
8,24E-16
3,31E-17
2,21E-15
6,02E-18
5,98E-15
5,39E-18

0
0
3,52E-08
3,10E-06
1,47E-10
2,64E-07
2,84E-09
4,25E-11
7,43E-08
2,22E-07
2,55E-09
1,46E-07
1,14E-10
6,41E-08
4,05E-08
2,24E-09
3,03E-09
4,58E-05
6,71E-06
1,93E-05
4,41E-05
2,14E-05
9,45E-08
4,92E-07
6,97E-08
1,91E-07
2,52E-05

Bendroji efektinơ dozơ

9.2.2.3.

esub ,
3

1,67E-04

Potencialaus radiologinio poveikio apibendrinimas

Pažeisto kuro tvarkymo sistemoje apdorojant pažeisto kuro rinklĊ atsitiktinio ŠIEL’ǐ
perpjovimo sąlygotos operatoriaus dozơs apskaiþiavimai apibendrinti 9.2.2-3 lentelơje.

216(259)

GNS - NUKEM konsorciumas
LEI, Branduolinơs inžinerijos problemǐ laboratorija
Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas

S/14-658.5.9/EIA-R-04
4 leidimas
2007 m. spalio 24 d.
PAV ataskaita

9.2.2-3 lentelơ. Operatoriaus metinơ efektinơ dozơ atsitiktinai perpjovus kuro pluoštą (esant 2,8
% Ƴsodrinimo U-235 su erbio absorberiu kurui)
Radionuklidas

Metinơ efektinơ dozơ, Sv/metai
Trumpalaikơs
Ilgalaikơs išlakos
Bendroji
išlakos

H-3
Kr-85
Y-90
Sr-90
Rh-106
Ru-106
Sb-125
I-129
Cs-134
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Pm-147
Eu-154
Eu-155
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Am-242m
Am-243
Cm-242
Cm-243
Cm-244

5,74E-08
3,77E-04
0
0
0
0
0
3,02E-07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3,52E-08
3,10E-06
1,47E-10
2,64E-07
2,84E-09
4,25E-11
7,43E-08
2,22E-07
2,55E-09
1,46E-07
1,14E-10
6,41E-08
4,05E-08
2,24E-09
3,03E-09
4,58E-05
6,71E-06
1,93E-05
4,41E-05
2,14E-05
9,45E-08
4,92E-07
6,97E-08
1,91E-07
2,52E-05

5,74E-08
3,77E-04
3,52E-08
3,10E-06
1,47E-10
2,64E-07
2,84E-09
3,02E-07
7,43E-08
2,22E-07
2,55E-09
1,46E-07
1,14E-10
6,41E-08
4,05E-08
2,24E-09
3,03E-09
4,58E-05
6,71E-06
1,93E-05
4,41E-05
2,14E-05
9,45E-08
4,92E-07
6,97E-08
1,91E-07
2,52E-05

Bendroji

3,77E-04

1,68E-04

5,46E-04

Tikơtina trumpalaikiǐ (momentiniǐ) radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs
aplinką sąlygojama efektinơ dozơ yra apie 0,38 mSv. Tikơtina radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo
baseinǐ salơs aplinką sąlygojama efektinơ dozơ yra mažesnơ nei 1 mSv.
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9.2.3. Gyventojǐ apšvita dơl radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ atmosferą
9.2.3.1.
grupơs nario dozơ

Trumpalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ sąlygojama gyventojǐ kritinơs

Trumpalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ atmosferą pro pagrindinƳ reaktoriǐ blokǐ ventiliacinƳ
kaminą incidento metu sąlygojama dozơ gali bǌti apskaiþiuojama pagal formulĊ:
E Q u C u B u einh  e sub ,
þia:
Q – trumpalaikiǐ išlakǐ Ƴ atmosferą aktyvumas, 9.2.1-3 lentelơ;
C – debesies dispersijos koeficientas (laike integruota koncentracija) pagrindinio
reaktoriǐ blokǐ ventiliacinio kamino atveju, s/m3;
B = 3.3×10-4 m3/s, gyventojǐ kritinơs grupơs nario kvơpavimo greitis [7];
einh – gyventojǐ kaupiamoji efektinơ dozơ per kvơpavimo takus Ƴ kǌną patekusio
radionuklido vienetiniam aktyvumui, Sv/Bq, [8]. Skaiþiavimuose naudoti duomenys pateikti
9.2.3-1 lentelơje.
esub – efektinơs dozơs galia esant vienetiniam integruotam tǌriniam aktyvumui ore,
(Sv/s)/(Bq/m3), [8, 12]. Apskaiþiavimuose naudoti duomenys pateikti 9.2.3-1 lentelơje.
Debesies dispersijos koeficientas, taigi ir gyventojǐ dozơ, priklauso nuo tam tikro
skaiþiaus kintamǐjǐ, Ƴskaitant oro tipą, atstumą nuo išlakǐ vietos iki apšvitos vietos ir išlakǐ
vietos aukšþio. Konservatyviam gyventojǐ dozơs Ƴvertinimui priimtos oro sąlygos ir apšvitos
vieta, kurioms esant gaunamas didžiausias tǌrinis aktyvumas prie žemơs paviršiaus. Dispersijos
koeficiento vertơ paimta iš [14] esant 30 minuþiǐ trukmơs išlakoms A kategorijos sąlygomis ir
esant 150 m aukšþio kaminui. Tokiu bǌdu parinkta dispersijos koeficiento vertơ yra C =
8,3×10-6 s/m3 (500–600 m atstumu).
Dozơs apskaiþiavimo rezultatai apibendrinti 9.2.3-1 lentelơje.
9.2.3-1 lentelơ. Trumpalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ atmosferą pro pagrindinƳ IAE ventiliacinƳ
kaminą sąlygojama kritinơs gyventojǐ grupơs nario efektinơ dozơ
Radionuklidas
H-3
Kr-85
I-129

einh ,

esub ,

Sv/Bq

(Sv/s) / (Bq/m3)

1,80E-15
0
5,10E-08

3,31E-19
2,55E-16
3,80E-16

Bendroji efektinơ dozơ

Efektinơ dozơ, Sv
3,76E-13
2,42E-09
2,00E-12
2,43E-09

3000 m atstumu nuo reaktoriǐ blokǐ (ties esamos IAE sanitarinơs apsaugos zonos riba) ir
už jos tikơtina didžiausia apšvita esant B kategorijos oro sąlygoms. Dispersijos koeficientas ( C
= 1,2×10-6 s/m3) yra mažesnis nei didžiausios apšvitos vietos atveju. Todơl apšvitos dozơ už
esamos IAE sanitarinơs apsaugos zonos bus mažesnơ 6,9 kartus nei tai Ƴvertinta 9.2.3-1 lentelơje.
9.2.3.2.

Ilgalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ sąlygojama kritinơs grupơs nariǐ dozơ

Kritinơs gyventojǐ grupơs nariǐ apšvita IAE aplinkoje, sąlygota ilgalaikiǐ radioaktyviǐjǐ
išlakǐ, buvo apskaiþiuota naudojant dozơs daugiklius [15]. Naudota metodika aprašyta 5.1.5.2
skyrelyje, o ilgalaikiǐ išlakǐ aktyvumo vertơs pateiktos 9.2.1-3 lentelơje.
Dozơs skaiþiavimo rezultatai yra apibendrinti 9.2.3-2 lentelơje.
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9.2.3-2 lentelơ. Ilgalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ atmosferą pro pagrindinƳ IAE ventiliacin Ƴ
kaminą sąlygojama kritinơs gyventojǐ grupơs nario efektinơ dozơ
DCF, Sv/Bq

Metinơ efektinơ dozơ,
Sv per metus

1,80E-21
4,50E-23
3,80E-16
7,00E-17
6,84E-23
7,80E-18
3,80E-16
1,20E-15
8,30E-17
1,20E-16
1,75E-22
3,80E-16
1,30E-22
3,80E-16
4,40E-17
1,60E-18
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16
3,80E-16

0
0
1,96E-11
3,61E-12
7,27E-19
8,29E-14
5,89E-13
2,49E-12
1,89E-10
1,18E-09
1,26E-17
2,82E-12
9,63E-19
1,29E-11
8,85E-14
1,37E-15
1,37E-16
1,01E-12
1,35E-13
3,89E-13
4,92E-11
5,19E-13
2,56E-15
1,20E-14
1,38E-14
6,25E-15
9,56E-13

Bendroji metinơ efektinơ dozơ

1,47E-09

Radionuklidas
H-3
Kr-85
Y-90
Sr-90
Rh-106
Ru-106
Sb-125
I-129
Cs-134
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Pm-147
Eu-154
Eu-155
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Am-242m
Am-243
Cm-242
Cm-243
Cm-244

9.2.3.3.

Potencialaus radiologinio poveikio apibendrinimas

Pažeisto kuro tvarkymo sistemoje apdorojant pažeisto kuro rinklĊ atsitiktinio ŠIEL’ǐ
perpjovimo sąlygotos kritinơs gyventojǐ grupơs nariǐ dozơs skaiþiavimai apibendrinti 9.2.3-3
lentelơje.
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9.2.3-3 lentelơ. Kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinơ efektinơ dozơ atsitiktinai perpjovus kuro
pluoštą (esant 2,8 % Ƴsodrinimo U-235 su erbio absorberiu kurui)
Radionuklidas

Metinơ efektinơ dozơ, Sv per metus
Trumpalaikơs
Ilgalaikơs išlakos
Bendroji
išlakos

H-3
Kr-85
Y-90
Sr-90
Rh-106
Ru-106
Sb-125
I-129
Cs-134
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Pm-147
Eu-154
Eu-155
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Am-242m
Am-243
Cm-242
Cm-243
Cm-244

3,76E-13
2,42E-09
0
0
0
0
0
2,00E-12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1,96E-11
3,61E-12
7,27E-19
8,29E-14
5,89E-13
2,49E-12
1,89E-10
1,18E-09
1,26E-17
2,82E-12
9,63E-19
1,29E-11
8,85E-14
1,37E-15
1,37E-16
1,01E-12
1,35E-13
3,89E-13
4,92E-11
5,19E-13
2,56E-15
1,20E-14
1,38E-14
6,25E-15
9,56E-13

3,76E-13
2,42E-09
1,96E-11
3,61E-12
7,27E-19
8,29E-14
5,89E-13
4,49E-12
1,89E-10
1,18E-09
1,26E-17
2,82E-12
9,63E-19
1,29E-11
8,85E-14
1,37E-15
1,37E-16
1,01E-12
1,35E-13
3,89E-13
4,92E-11
5,19E-13
2,56E-15
1,20E-14
1,38E-14
6,25E-15
9,56E-13

Bendroji

2,43E-09

1,46E-09

3,89E-09

Tikơtina trumpalaikiǐ (momentiniǐ) radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ atmosferą sąlygojama kritinơs
gyventojǐ grupơs nario efektinơ dozơ yra apie 2,4×10-6 mSv. Tikơtina radioaktyviǐjǐ išlakǐ
(trumpalaikiǐ ir ilgalaikiǐ) Ƴ atmosferą sąlygojama kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinơ
efektinơ dozơ yra apie 3,9×10-6 mSv. Tikơtina gyventojǐ apšvita radiologiniu požiǌriu yra
nereikšminga.
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9.3. Atsitiktinio kuro pluošte esanþiǐ šilumą išskirianþiǐ elementǐ
sulaužymo sąlygojamos dozơs Ƴvertinimas
Šioje analizơje pateikiamas konservatyvus galimos operatoriaus ir kritinơs gyventojǐ
grupơs nario dozơs Ƴvertinimas, kai pažeisto kuro rinklơs apdorojimo atsitiktinai sulaužomi
ŠIEL’ai. Tam tikro skaiþiaus ŠIEL’ǐ pažeidimas priimtas kaip galimas ir normalios
eksploatacijos sąlygomis. Potencialus poveikis yra Ƴvertintas 5.1 skyriuje ir apibendrintas 5.3
skyriuje. Ʋvykiu, kurio metu galimas potencialiai didžiausias radionuklidǐ išsiskyrimas,
pasirinkta avarija, kai pažeidžiami visi PBK pluošto ŠIEL’ai.

9.3.1. Potencialiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴvertinimas
Atsitiktinai perpjauto kuro pluošto atveju, 9.2.1 skyrelis, buvo Ƴvertintas kuro tableþiǐ
daleliǐ išsiskyrimas Ƴ baseino vandenƳ iš 12 perpjautǐ ŠIEL’ǐ. Atsitiktinio ŠIEL’ǐ sulaužymo
atveju susidarys daugiau kuro fragmentai nei smulkios dalelơs. Todơl priimama, kad atsitiktinio
kuro pluošto ŠIEL’ǐ sulaužymo atveju kuro daleliǐ susidarymą apima atsitiktinio perpjovimo
atvejis, Ƴvertintas 9.2.1 skyrelyje (9.2.1-1, 9.2.1-2 ir 9.2.1-3 lentelơs).
Atsitiktinai perpjauto kuro pluošto atveju 9.2.1 skyrelyje buvo Ƴvertintas dujǐ
išsiskyrimas iš 14 ŠIEL’ǐ. Atliekant šƳ vertinimą konservatyviai priimama, kad visi 18 ŠIEL’ǐ
yra pakankamai pažeisti, kad iš jǐ galơtǐ išsiskirti dujiniai dalijimosi produktai. Todơl dujiniǐ
dalijimosi produktǐ išlakos, Ƴvertintos 9.2.1 skyrelyje (9.2.1-1, 9.2.1-2 ir 9.2.1-3 lentelơs), turi
bǌti perskaiþiuotos naudojant daugiklƳ lygǐ 18/14.

9.3.2. Darbuotojǐ apšvita dơl radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs
aplinką
Vertinant dozĊ taikoma 9.2.2 skyrelyje išdơstyta dozơs Ƴvertinimo metodika. Darbuotojǐ
metinơ apšvita tiesiogiai priklauso nuo radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką
kiekio. Todơl 9.2.2 skyrelyje pateikti dozơs Ƴvertinimo rezultatai yra atitinkamai perskaiþiuojami
kaip aprašyta 9.3.1 skyrelyje.
Pažeisto kuro tvarkymo sistemoje apdorojant pažeisto kuro rinklĊ atsitiktinio kuro
pluošto ŠIEL’ǐ sulaužymo sąlygotos operatoriaus dozơs apskaiþiavimai apibendrinti 9.3.2-1
lentelơje.
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9.3.2-1 lentelơ. Operatoriaus metinơ efektinơ dozơ atsitiktinai sulaužius kuro pluoštą (esant 2,8 %
Ƴsodrinimo U-235 su erbio absorberiu kurui)
Radionuklidas

Metinơ efektinơ dozơ, Sv per metus
Trumpalaikơs
Ilgalaikơs išlakos
Bendroji
išlakos

H-3
Kr-85
Y-90
Sr-90
Rh-106
Ru-106
Sb-125
I-129
Cs-134
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Pm-147
Eu-154
Eu-155
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Am-242m
Am-243
Cm-242
Cm-243
Cm-244

7,37E-08
4,84E-04
0
0
0
0
0
3,87E-07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
< 3,52E-08
< 3,10E-06
< 1,47E-10
< 2,64E-07
< 2,84E-09
5,45E-11
< 7,69E-08
< 2,30E-07
< 2,55E-09
< 1,46E-07
< 1,14E-10
< 6,41E-08
< 4,05E-08
< 2,24E-09
< 3,03E-09
< 4,58E-05
< 6,71E-06
< 1,93E-05
< 4,41E-05
< 2,14E-05
< 9,45E-08
< 4,92E-07
< 6,97E-08
< 1,91E-07
< 2,52E-05

7,37E-08
4,84E-04
< 3,52E-08
< 3,10E-06
< 1,47E-10
< 2,64E-07
< 2,84E-09
3,87E-07
< 7,69E-08
< 2,30E-07
< 2,55E-09
< 1,46E-07
< 1,14E-10
< 6,41E-08
< 4,05E-08
< 2,24E-09
< 3,03E-09
< 4,58E-05
< 6,71E-06
< 1,93E-05
< 4,41E-05
< 2,14E-05
< 9,45E-08
< 4,92E-07
< 6,97E-08
< 1,91E-07
< 2,52E-05

Bendroji

4,84E-04

< 1,68E-04

< 6,53E-04

Tikơtina trumpalaikiǐ (momentiniǐ) radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs
aplinką sąlygojama efektinơ dozơ yra apie 0,5 mSv. Tikơtina radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo
baseinǐ salơs aplinką sąlygojama metinơ efektinơ dozơ yra apie 0,7 mSv.

9.3.3. Gyventojǐ apšvita dơl radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ atmosferą
Vertinant dozĊ taikoma 9.2.3 skyrelyje išdơstyta dozơs Ƴvertinimo metodika. Gyventojǐ
metinơ apšvita tiesiogiai priklauso nuo radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ aplinką pro pagrindinƳ reaktoriǐ
blokǐ ventiliacinƳ kaminą kiekio. Todơl 9.2.3 skyrelyje pateikti dozơs Ƴvertinimo rezultatai yra
atitinkamai perskaiþiuojami kaip aprašyta 9.3.1 skyrelyje.
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Pažeisto kuro tvarkymo sistemoje apdorojant pažeisto kuro rinklĊ atsitiktinio kuro
pluošto ŠIEL’ǐ sulaužymo sąlygotos kritinơs gyventojǐ grupơs nariǐ dozơs apskaiþiavimai
apibendrinti 9.3.3-1 lentelơje.
9.3.3-1 lentelơ. Kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinơ efektinơ dozơ atsitiktinai sulaužius kuro
pluoštą (esant 2,8 % Ƴsodrinimo U-235 su erbio absorberiu kurui)
Radionuklidas

Metinơ efektinơ dozơ, Sv per metus
Trumpalaikơs
Ilgalaikơs išlakos
Bendroji
išlakos

H-3
Kr-85
Y-90
Sr-90
Rh-106
Ru-106
Sb-125
I-129
Cs-134
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Pm-147
Eu-154
Eu-155
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Am-242m
Am-243
Cm-242
Cm-243
Cm-244

4,82E-13
3,11E-09
0
0
0
0
0
2,56E-12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
< 1,96E-11
< 3,61E-12
< 7,27E-19
< 8,29E-14
< 5,89E-13
3,20E-12
< 2,42E-10
< 1,52E-09
< 1,26E-17
< 2,82E-12
< 9,63E-19
< 1,29E-11
< 8,85E-14
< 1,37E-15
< 1,37E-16
< 1,01E-12
< 1,35E-13
< 3,89E-13
< 4,92E-11
< 5,19E-13
< 2,56E-15
< 1,20E-14
< 1,38E-14
< 6,25E-15
< 9,56E-13

4,82E-13
3,11E-09
< 1,96E-11
< 3,61E-12
< 7,27E-19
< 8,29E-14
< 5,89E-13
5,76E-12
< 2,42E-10
< 1,52E-09
< 1,26E-17
< 2,82E-12
< 9,63E-19
< 1,29E-11
< 8,85E-14
< 1,37E-15
< 1,37E-16
< 1,01E-12
< 1,35E-13
< 3,89E-13
< 4,92E-11
< 5,19E-13
< 2,56E-15
< 1,20E-14
< 1,38E-14
< 6,25E-15
< 9,56E-13

Bendroji

3,12E-09

< 1,85E-09

< 4,97E-09

Tikơtina trumpalaikiǐ (momentiniǐ) radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ atmosferą sąlygojama kritinơs
gyventojǐ grupơs nario efektinơ dozơ yra apie 3,1×10-6 mSv. Tikơtina radioaktyviǐjǐ išlakǐ
(trumpalaikiǐ ir ilgalaikiǐ) Ƴ atmosferą sąlygojama kritinơs gyventojǐ grupơs nariǐ metinơ
efektinơ dozơ yra apie 5,0×10-6 mSv. Tikơtina gyventojǐ apšvita radiologiniu požiǌriu yra
nereikšminga.
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9.4. Potencialaus ekstremaliǐ situacijǐ poveikio aplinkai
apibendrinimas
Šiame skyriuje apibendrinamas planuojamos ǌkinơs veiklos ekstremaliǐ situacijǐ
potencialus poveikis aplinkai, Ƴvertintas ankstesniuose skyreliuose, ir atitikimas reguliuojanþiǐ
institucijǐ reikalavimams.
Rizikos analizơs (9.1 skyrius) metu buvo identifikuotos dvi avarijos, kurios negali bǌti
eliminuotos vơlesniuose projektavimo etapuose dơl planuojamos ǌkinơs veiklos koncepcijos ir
kurios pagal rizikos laipsnƳ gali bǌti laikomos tikơtinomis ir sąlygojanþiomis poveikƳ aplinkai.
Tokios avarijos yra:
x atsitiktinis kuro pluošto ŠIEL’ǐ perpjovimas pažeisto kuro rinklơs apdorojimo pažeisto
kuro tvarkymo sistemoje metu;
x atsitiktinis kuro pluošto ŠIEL’ǐ sulaužymas pažeisto kuro rinklơs apdorojimo pažeisto
kuro tvarkymo sistemoje metu.
Šiǐ avarijǐ pasekmơs buvo Ƴvertintos detaliau (9.2, 9.3 skyriuose). Rezultatǐ
apibendrinimas ir išvados pateikiamos žemiau. Reguliuojanþiǐ institucijǐ radiacinơs saugos
reikalavimai apžvelgti 5.3.1. skyrelyje.

9.4.1. Planuojamos ǌkinơs veiklos ekstremaliǐ situacijǐ sąlygojamas
potencialus radiologinis poveikis darbuotojams
Planuojamos ǌkinơs veiklos ekstremaliǐ situacijǐ sąlygojamas potencialus radiologinis
poveikis darbuotojams apibendrintas 9.4.1-1 lentelơje.
9.4.1-1 lentelơ. Planuojamos ǌkinơs veiklos ekstremaliǐ situacijǐ sąlygojama darbuotojǐ metinơ
efektinơ dozơ
Avarija
Atsitiktinis
kuro
pluošto
ŠIEL’ǐ
perpjovimas pažeisto kuro rinklơs
apdorojimo pažeisto kuro tvarkymo
sistemoje metu (reaktoriǐ blokuose)
Atsitiktinis
kuro
pluošto
ŠIEL’ǐ
sulaužymas pažeisto kuro rinklơs
apdorojimo pažeisto kuro tvarkymo
sistemoje metu

Metinơ efektinơ
dozơ, Sv
5,46E-04

< 6,53E-04

Pastabos ir nuorodos
Viso reikơs apdoroti apie 59 mechaniškai
pažeistǐ ir 24 eksperimentiniǐ branduolinio
kuro rinkliǐ (abiejuose reaktoriǐ blokuose),
9.2.2 skyrelis
Viso reikơs apdoroti apie 28 stipriai
mechaniškai pažeistǐ branduolinio kuro
rinkliǐ (abiejuose reaktoriǐ blokuose), 9.3.2
skyrelis

Tikơtina metinơ efektinơ dozơ dơl galimǐ avarijǐ yra mažesnơ nei 1 mSv. Apie 70 %
apšvitos sąlygos trumpalaikơs (momentinơs) radioaktyviosios išlakos avarijos metu. Avarijos
sąlygota metinơ efektinơ dozơ yra daug mažesnơ nei ribinơ metinơ efektinơ dozơ (50 mSv, 5.3.1.1
skyrelis).

9.4.2. Planuojamos ǌkinơs veiklos ekstremaliǐ situacijǐ sąlygojamas
potencialus radiologinis poveikis gyventojams
Planuojamos ǌkinơs veiklos ekstremaliǐ situacijǐ sąlygojamas potencialus radiologinis
poveikis gyventojams apibendrintas 9.4.2-1 lentelơje.
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9.4.2-1 lentelơ. Planuojamos ǌkinơs veiklos ekstremaliǐ situacijǐ sąlygojama gyventojǐ metinơ
efektinơ dozơ
Metinơ efektinơ dozơ skirtingomis
kryptimis, Sv
Pastabos ir nuorodos
Avarija
Didžiausios
Ties esamos IAE
apšvitos vietoje
SAZ riba *)
Atsitiktinis kuro pluošto ŠIEL’ǐ
3,89E-09
< 1,82E-09
Viso reikơs apdoroti apie 59
perpjovimas pažeisto kuro rinklơs
mechaniškai
pažeistǐ
ir
24
apdorojimo
pažeisto
kuro
eksperimentiniǐ branduolinio kuro
tvarkymo
sistemoje
metu
rinkliǐ
(abiejuose
reaktoriǐ
(reaktoriǐ blokuose)
blokuose), 9.2.3 skyrelis
Atsitiktinis kuro pluošto ŠIEL’ǐ
< 4,97E-09
< 2,30E-09
Viso reikơs apdoroti apie 28 stipriai
sulaužymas pažeisto kuro rinklơs
mechaniškai pažeistǐ branduolinio
apdorojimo
pažeisto
kuro
kuro rinkliǐ (abiejuose reaktoriǐ
tvarkymo sistemoje metu
blokuose), 9.3.3 skyrelis
*) 3000 m spindulio zona aplink IAE reaktoriǐ blokus

Tikơtina kritinơs gyventojǐ grupơs nariǐ metinơ efektinơ dozơ dơl galimǐ avarijǐ yra
mažesnơ negu 5,0×10-6 mSv. Avarijos sąlygota metinơ efektinơ dozơ yra daug mažesnơ už ribinĊ
metinĊ efektinĊ dozĊ (1 mSv, 5.3.1.2 skyrelis).
Ties esamos IAE sanitarinơs apsaugos zonos (t.y. 3000 m spindulio zonos aplink IAE
reaktoriǐ blokus) riba radiologinis poveikis gyventojams gali bǌti laikomas nereikšmingu.
Apskaiþiuota planuojamos ǌkinơs veiklos galimǐ avarijǐ sąlygojama metinơ efektinơ dozơ yra
mažesnơ negu 2,3×10-6 mSv.
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10.GALIMAS POVEIKIS KAIMYNINƠMS ŠALIMS
Dvi šalys – Baltarusija ir Latvija – yra gana arti nuo planuojamos ǌkinơs veiklos
aikšteliǐ. Lietuvos–Baltarusijos valstybơs siena yra maždaug 5 km Ƴ rytus nuo IAE blokǐ ir
maždaug 6 km Ƴ pietryþius nuo LPBKS aikštelơs. Lietuvos–Latvijos valstybơs siena yra maždaug
8 km Ƴ šiaurĊ nuo IAE blokǐ ir maždaug 9 km nuo LPBKS aikštelơs.
Latvijos Daugavpils (Daugpilio) ir Baltarusijos Braslav (Breslaujos) regionai yra
arþiausiai nuo LPBKS (10-1 pav.).

10-1 pav. Latvijos Daugpilio regionas ir Baltarusijos Braslavo (Breslaujos) rajonas

10.1. Trumpas aplinkos komponentǐ apibǌdinimas

10.1.1.Daugpilio regionas
Daugpilio regionas turi sienas su Lietuva ir Baltarusija. Bendras Daugpilio regiono plotas
yra 2598 km2.
Regiono žemơnauda yra tokia: dirbamoji žemơ – 48 %, miškai – 34 % ir kiti naudotojai –
18 %. Taþiau žemơs ǌkio Ƴnašas i regiono gamybos apimt Ƴ nơra didelis, todơl Daugpilio regionas
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gali bǌti laikomas pramoniniu. Nors þia yra daug tinkamos Ƴdirbimui žemơs, sąlygos
ǌkininkavimui nơra labai palankios. Didelius laukus Ƴdirbti trukdo kalvotas vietoviǐ reljefas.
Daugpilio regione gyvena 159503 gyventojai (2000 m.). Gyventojǐ tankumas yra
nedidelis – 61 gyventojas/km2. Daugpilis, antras pagal dydƳ Latvijos miestas po Rygos, yra
nepriklausomas struktǌrinis vienetas, turintis 111300 gyventojǐ. Regione yra 24 nedidelơs
kaimiškosios teritorijos ir 2 miesteliai – Ilukstơ (3177 gyventojai) ir Subatơ (1013 gyventojǐ).
Apytikriai 75 % regiono gyventojǐ gyvena urbanizuotose teritorijose. Gyventojǐ tankumas
kaimiškose teritorijose yra nedidelis, jǐ daugumą sudaro senyvi žmonơs.
Svarbiausios Daugpilio regiono Ƴmonơs yra dirbtinio pluošto gamykla Tolaram Fibres
(2840 darbuotojai), geležinkelio ir tramvajǐ vagonǐ gamykla Lokomotive (2330 darbuotojǐ) ir
Daugavpils pivedkezu rupnica, gaminanti guolius, krumpliaraþius ir vairo mechanizmus (1040
darbuotojǐ). Daugpilis yra svarbus transporto mazgas. Kiti svarbǌs infrastruktǌros objektai yra
Dauguvos kaskados termofikacinơ elektrinơ ir tranzitinio naftotiekio trasa Ƴ Ventspilio Ƴlanką.
Daugybơ kultǌros paminklǐ sąlygoja geras prielaidas turizmo plơtrai. Regiono
populiariausi objektai yra 17 a. Daugpilio tvirtovơ, Daugpilio muziejus, Petro ir Povilo katedra,
19 a. pradžioje carinơs Rusijos statyta tvirtovơ, Boriso-Glebo cerkvơ ir Vaclaiciena rǌmai.
Unikalus objektas yra hercogo Jakobo kanalas Asarơje (500 m ilgio), statytas 1667-1668 m.
siekiant sujungti dvi upes, VilkupĊ ir EglainĊ, ir susieti Dauguvos ir Lielupơs vandens kelius.
Didžiausia Latvijos upơ Dauguva (Daugava, rus. ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ⱦɜɢɧɚ) atiteka iš Baltarusijos
ir vingiuoja per visą regioną Rygos Ƴlankos link. Dauguvos ilgis yra 1040 km (367 km Latvijos
teritorijoje), baseino plotas – 87900 km2, vidutinis vandens debitas – 678 m3/s. Daugpilio
regione vingiuojanþioje Dauguvoje nuo Kraslavos iki Kraujos yra10 vingiǐ, o nuo Linksnos ir
Nicgalơs ji teka ramiai. Daugpilio regione yra 194 ežerai, kai kurie (Skujinơs, Medumu,
Bardinska, Sventơs ir kt.) yra gamtos draustiniai.
Regione gausu gražiǐ kraštovaizdžio teritorijǐ. Dauguvos atkarpa nuo Kraslavos iki
Daugpilio, kur upơ teka beveik 40 m gylio pirmapradơje dauboje, kartais vadinama Latgalơs
Šveicarija. Latvijos svarbiausios aukštumos – Augszemơs ir Latgalơs – taip pat yra Daugpilio
regione. Latvijos didžiausias akmuo (174 m3) yra Nicgalơje.

10.1.2.Braslavo (Breslaujos) rajonas
Braslavo rajonas yra Vitebsko srities administracinis vienetas. Vienintelis rajono miestas
Braslav (Breslauja) turi 10 tǌkst. gyventojǐ. Kitos gyvenvietơs yra Vidzy, Pliusy ir mažesni
kaimai (10-2 pav.). Braslavo miestas yra ant Driviaty ežero kranto, 30 km nuo Drujos
geležinkelio stoties, 220 km nuo Minsko ir 238 km nuo Vitebsko. Jame yra statybiniǐ medžiagǐ
gamykla, šiltnamiǐ kompleksas ir kt. Ƴmonơlơs.
Nacionalinis parkas ,,Braslavo ežerai“ užima 69,1 tǌkst. hektarǐ teritoriją arba beveik
treþdalƳ rajono teritorijos. Labiausiai vaizdingos ir vertingos teritorijos aplink Braslavo miestą
formuoja nacionalinio parko branduolƳ. Parkas driekiasi 56 km iš šiaurơs Ƴ pietus, jo plotis
Ƴvairuoja nuo 7 iki 29 km. Daugiau kaip 60 nacionalinio parko ežerǐ užima 17 % jo teritorijos.
Didžiausi ežerai yra Driviaty, Snudy, Strusto, Boginskoje (10-2 pav.). Ežeras Volos Južnyj yra
giliausias parke ir rajone, jo gylis – 40,4 m.
Nacionalinis parkas ,,Braslavo ežerai“ yra suskirstytas Ƴ 4 funkcines zonas:
x rezervato zona – 3452 hektarai (4,9 % parko teritorijos). Ši zona yra vertingiausia
Boginskoje miškǐ masyvo dalis. Rezervato paskirtis – charakteringǐ ir unikaliǐ ekosistemǐ ir
floros bei faunos genofondo nepaliestos bǌklơs išsaugojimas;
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x reguliuojamo naudojimo zona – 27746 hektarai (39 % parko teritorijos). Šios zonos
paskirtis – žmogaus veiklos nepaliestǐ ekosistemǐ atstatymo, rutuliojimosi dinamikos ir
stabilumo tyrinơjimai;
x rekreacinơ zona – 12103 hektarai (17 % parko teritorijos). Š zona skirta poilsio ir turizmo
statiniams ir kitiems objektams, bǌtiniems gyventojǐ poilsiui, kultǌriniams-masiniams ir
sveikatingumo renginiams rengti, taip pat palapinơms statyti, mašinǐ stovơjimo aikštelơms ir
laužavietơms Ƴrengti;

10-2 pav. Baltarusijos Braslavo rajonas
x ǌkinơs veiklos zona – 125815 hektarǐ (36,3 % parko teritorijos). Š zona skirta parko
lankytojǐ aptarnavimo, administracijos ir ǌkinơs paskirties objektams, gyvenamiesiems namams
ir ǌkinei veiklai.
Nacionalinio parko ,,Braslavo ežerai“ teritorija yra vienas iš vertingiausiǐ Baltarusijos
miškǐ ir ežerǐ kompleksǐ. Nepakartojamas kalvǐ, ežerǐ, pelkiǐ ir upiǐ slơniǐ derinys daro šƳ
kraštą labai vaizdingu.
Bǌdingi miško gyventojai yra briedis, šernas, stirna, voverơ, pilkasis kiškis, lapơ ir kt. Iš
retǐ rǌšiǐ, Ƴtrauktǐ Ƴ Baltarusijos raudonąją knygą, aptinkamas barsukas, lǌšis ir rudoji meška.
Nacionaliniame parke aptikta apie 200 paukšþiǐ rǌšiǐ, retos rǌšys yra juodasis gandras, pilkoji
gervơ, sidabrinơ žuvơdra, baltasis tetervinas, juodkrǌtis bơgikas ir kt.
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10.2. Galimas radiologinis poveikis aplinkai ir jo sumažinimo
priemonơs
Potencialus planuojamos ǌkinơs veiklos radiologinis poveikis normalios eksploatacijos
sąlygomis yra Ƴvertintas 5 skirsnyje. Potencialus planuojamos ǌkinơs veiklos ekstremaliǐ
situacijǐ sąlygojamas radiologinis poveikis Ƴvertintas 9 skirsnyje. Šiame skyriuje apibendrinami
radiologinio poveikio Baltarusijai ir Latvijai Ƴvertinimo rezultatai. Ʋvertinimo metu priimtos
prielaidos, naudota metodika ir t. t. išsamiau pateiktos minơtuose PAV ataskaitos skirsniuose.
Šia planuojama ǌkine veikla radiologinis poveikis aplinkai potencialiai galơtǐ bǌti
daromas radioaktyviosiomis išlakomis (aerozoliǐ, inertiniǐ dujǐ ir kt.), susidaranþiomis
technologiniǐ procesǐ metu arba apšvita, kurią sąlygotǐ radioaktyviosiomis medžiagomis
užpildyti Ƴrengimai arba struktǌriniai komponentai. Nekontroliuojamǐ radioaktyviǐjǐ nuotekǐ
šios planuojamos ǌkinơs veiklos normalios eksploatacijos sąlygomis nebus.
Abiejǐ šiǐ kaimyniniǐ šaliǐ valstybơs sienos yra už 3 km spindulio IAE sanitarinơs
apsaugos zonos (SAZ). Todơl radiologinis poveikis kaimyninơms šalims bus mažesnis negu
Ƴvertintas esant apšvitai ties IAE sanitarinơs apsaugos zonos riba.
Apšvitos ties IAE sanitarinơs apsaugos zonos riba dozơs Ƴvertinimo rezultatai parodơ, kad
potencialus radiologinis poveikis yra ypaþ mažas ir radiologiniu požiǌriu gali bǌti laikomas
nereikšmingu. Nereikšmingumo radiologiniu požiǌriu kriterijumi gali bǌti naudojama ribinơ
dozơ, taikoma nereguliuojamai praktinei veiklai. Praktinei veiklai ar naudojamam šaltiniui
kontrolơ gali bǌti panaikinama, jei nereguliuojamos praktinơs veiklos ar šaltinio sąlygojama
metinơ efektinơ dozơ, kurią gali gauti be kuris gyventojas, yra 1×10-2 mSv eilơs ar mažesnơ [1,
2]. Planuojamos ǌkinơs veiklos normalios eksploatacijos ir ekstremaliǐ situacijǐ sąlygojama
gyventojǐ metinơ efektinơ dozơ yra keliomis eilơmis mažesnơ nei nebekontroliavimo lygis (<10-4
mSv). Todơl galima daryti išvadą, kad radiologinio poveikio Baltarusijos ir Latvijos
respublikoms nebus. Smulkiau numatoma apšvita pateikta sekanþiuose skyreliuose.

10.2.1.Radiologinis poveikis normalios eksploatacijos sąlygomis
Vykdant šią planuojamą veiklą gali bǌti išskiriami du veiklos etapai, kada galimas
radiologinis poveikis, žiǌr. 1.5 skyriǐ. Radiologinio poveikio šaltiniai taip pat skirtingi. Kuro
perkơlimo Ƴ LPBKS etapo metu (2008–2015 metais) PBK bus iškrautas iš IAE kuro išlaikymo
baseinǐ ir pakrautas Ƴ kuro saugojimo konteinerius. Tada konteineriai bus transportuojami Ƴ
LPBKS laikinajam saugojimui. Pagrindiniais radiologinio poveikio šaltiniais bus kuro
pakrovimo ir transportavimo operacijos. Didžiausias LPBKS patalpinto kuro kiekis bus pasiektas
jau laikinojo saugojimo etapo (2016–2065 m.) pradžioje ir LPBKS taps pagrindiniu radiologinio
poveikio šaltiniu. Numatomos gyventojǐ metinơs efektinơs dozơs pateiktos 10.2.1-1 ir 10.2.1-2
lentelơse.
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10.2.1-1 lentelơ. Planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygojama gyventojǐ metinơ efektinơ dozơ
normalios eksploatacijos sąlygomis (PBK perkơlimo etapas, 2008–2015 metai)
Veikla

Metinơ efektinơ dozơ
ties esamos IAE SAZ
riba *), Sv

PBK tvarkymas reaktoriǐ blokuose
(išlakǐ sąlygota dozơ)

4,15E-07

PBK transportavimas iš reaktoriǐ blokǐ
Ƴ LPBKS (konteinerio sąlygota dozơ)
Laikinasis PBK saugojimas LPBKS
(LPBKS pastato sąlygojama dozơ)
PBK perkrovimas LPBKS KIKK
(išlakǐ sąlygojama dozơ)

1,31E-09
< 2,72E-08
1,24E-08

Pastabos ir nuorodos
Kritinơs grupơs nariǐ metinơ efektinơ dozơ
didžiausios numatomos apšvitos vietoje,
5.1.5.2 skyrelis
5.2.2.2 skyrelis
Didžiausia dozơ kritine apšvitos kryptimi
esant patalpintam visam PBK, 5.2.3.2 skyrelis
Kritinơs grupơs nariǐ metinơ efektinơ dozơ
didžiausios numatomos apšvitos vietoje,
5.1.5.3 skyrelis

< 4,56E-07
Bendra planuojamos ǌkinơs veiklos
sąlygojama dozơ
*) 3000 m spindulio nuo IAE reaktoriǐ blokǐ zonos riba

10.2.1-2 lentelơ. Planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygojama gyventojǐ metinơ efektinơ dozơ
normalios eksploatacijos sąlygomis (laikinojo PBK saugojimo etapas, 2016–2065 metai)
Veikla
PBK tvarkymas reaktoriǐ blokuose
(išlakǐ sąlygota dozơ)
PBK transportavimas iš reaktoriǐ blokǐ
Ƴ LPBKS (konteinerio sąlygota dozơ)
Laikinasis PBK saugojimas LPBKS
(LPBKS pastato sąlygojama dozơ)
PBK perkrovimas LPBKS KIKK
(išlakǐ sąlygojama dozơ)

Metinơ efektinơ dozơ
ties esamos IAE SAZ
riba *), Sv

Pastabos ir nuorodos

–

Operacijos nebus vykdomos

–

Operacijos nebus vykdomos

< 2,72E-08
1,24E-08

Didžiausia dozơ kritine apšvitos kryptimi
esant patalpintam visam PBK, 5.2.3.2 skyrelis
Kritinơs grupơs nariǐ metinơ efektinơ dozơ
didžiausios numatomos apšvitos vietoje,
5.1.5.3 skyrelis

3,96E-08
Bendra planuojamos ǌkinơs veiklos
sąlygojama dozơ
*) 3000 m spindulio nuo IAE reaktoriǐ blokǐ zonos riba

Ties esamos IAE sanitarinơs apsaugos zonos riba radiologinis poveikis gyventojams gali
bǌti laikomas nereikšmingu. Apskaiþiuota už IAE sanitarinơs apsaugos zonos esanþiǐ gyventojǐ
metinơ efektinơ dozơ yra mažesnơ negu 5×10-4 mSv (4,56×10-7 Sv). Baltarusijos ir Latvijos
respublikǐ gyventojǐ apšvita bus dar mažesnơ, nes šios šalys yra labiau nutolusios.

10.2.2.Radiologinis poveikis esant ekstremalios situacijoms
Galimǐ ekstremaliǐ situacijǐ rizikos analizơje (9 skirsnis) buvo identifikuotos 2 avarijos,
kurios negali bǌti eliminuotos vơlesniuose projektavimo etapuose dơl planuojamos ǌkinơs
veiklos koncepcijos ir kurios pagal rizikos laipsnƳ gali bǌti laikomos tikơtinomis ir
sąlygojanþiomis poveikƳ aplinkai. Tokios avarijos yra:
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x atsitiktinis kuro pluošto ŠIEL’ǐ perjovimas pažeisto kuro rinklơs apdorojimo pažeisto
kuro tvarkymo sistemoje metu;
x atitiktinis kuro pluošto ŠIEL’ǐ sulaužymas pažeisto kuro rinklơs apdorojimo pažeisto
kuro tvarkymo sistemoje metu.
Šiǐ avarijǐ pasekmơs gyventojams, esantiems ties IAE sanitarinơs apsaugos zonos riba,
pateiktos 10.2.2-1 lentelơje.
10.2.2-1 lentelơ. Planuojamos ǌkinơs veiklos ekstremaliǐ situacijǐ sąlygojama gyventojǐ metinơ
efektinơ dozơ
Metinơ efektinơ dozơ
ties esamos IAE SAZ
riba *), Sv

Avarija

Atsitiktinis kuro pluošto ŠIEL’ǐ
< 1,82E-09
perjovimas pažeisto kuro rinklơs
apdorojimo pažeisto kuro tvarkymo
sistemoje metu (reaktoriǐ blokuose)
Atitiktinis kuro pluošto ŠIEL’ǐ
< 2.30E-09
sulaužymas pažeisto kuro rinklơs
apdorojimo pažeisto kuro tvarkymo
sistemoje metu
*) 3000 m spindulio nuo IAE reaktoriǐ blokǐ zonos riba

Pastabos ir nuorodos
Viso reikơs apdoroti apie 59 mechaniškai
pažeistǐ ir 24 eksperimentiniǐ branduolinio
kuro rinkliǐ (abiejuose reaktoriǐ blokuose),
9.2.3 skyrelis
Viso reikơs apdoroti apie 28 stipriai
mechaniškai pažeistǐ branduolinio kuro
rinkliǐ (abiejuose reaktoriǐ blokuose), 9.3.2
skyrelis

Ties esamos IAE sanitarinơs apsaugos zonos riba radiologinis poveikis gyventojams gali
bǌti laikomas nereikšmingu. Apskaiþiuota planuojamos ǌkinơs veiklos ekstremaliǐ situacijǐ
sąlygojama metinơ efektinơ dozơ yra mažesnơ negu 2,3×10-6 mSv (2,3×10-9 Sv). Baltarusijos ir
Latvijos respublikǐ gyventojǐ apšvita bus dar mažesnơ, nes šios šalys yra labiau nutolusios.

10.3. Neradiologinis poveikis aplinkai ir jo sumažinimo priemonơs

10.3.1.Vanduo
10.3.1.1.

Galimas poveikis

Iš naujosios LPBKS aikštelơs nekontroliuojamǐ nuotekǐ Ƴ aplinką nebus. LPBKS buitinơs
nuotekos bus kontroliuojamos ir išleidžiamos Ƴ esamą IAE nuotekǐ sistemą sutinkamai su
norminio dokumento [3] reikalavimais. Saugyklos užtvindymui paviršiniu vandeniu išvengti bus
Ƴrengta ir prižiǌrima aikštelơs paviršiniǐ nuotekǐ drenažo sistema. Paviršiniǐ nuotekǐ sistema
bus prijungta prie esamos IAE gamybiniǐ-lietaus nuotekǐ sistemos. Dơl numatomo nedidelio
eismo lygmens transporto priemoniǐ poveikis paviršinơms nuotekoms ir gruntiniam vandeniui
bus nedidelis. Mechaniniai tepalǐ surinkơjai yra Ƴrengti prieš gamybiniǐ-lietaus nuotekǐ
išleidimo Ƴ Drǌkšiǐ ežerą angą. LPBKS paviršiniǐ nuotekǐ surinkimo ir drenažo sistema atitiks
visus norminio dokumento [4] aplinkosaugos reikalavimus.
Visagino miesto vandenvietơ yra 2,5 km Ƴ pietvakarius nuo LPBKS aikštelơs. Vanduo
siurbiamas iš Šventosios–Upininkǐ vandeningojo horizonto komplekso (žiǌr. 4.4 skyriǐ).
LPBKS aikštelơ yra už Visagino m. vandenvietơs sanitarinơs apsaugos zonos ribǐ [5], [6]. Taršos
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galimos sklaidos vandens komponente konservatyvǌs vertinimai rodo, jog LPBKS, kaip lokalus
ir nedidelis savo plotu (palyginus su vandenvietơs kaptažo sritimi) taršos objektas, negali
padaryti esminơs Ƴtakos požeminio vandens kokybei Visagino m. vandenvietơje [7].
Vandenvietơs Baltarusijos Braslavo rajone ir Latvijos Daugpilio regione yra daug tolimesnơse
teritorijose negu Visagino vandenvietơ.
LPBKS statybos metu visos buitinơs nuotekos bus surenkamos Ƴ statybos aikštelơje
patalpintas talpas ir išvežamos tinkamam apdorojimui ir šalinimui. Bet koks nevalytǐ nuotekǐ
išleidimas Ƴ aplinką bus griežtai draudžiamas, todơl poveikis aplinkai nenumatomas.
Galima daryti išvadą, kad LPBKS statybos ir eksploatavimo metu ženklaus poveikio
paviršinio ir gruntinio vandens kokybei nebus nei Lietuvos teritorijoje, nei tuo labiau
Baltarusijos Braslavo rajono ir Latvijos Daugpilio regiono teritorijose.
10.3.1.2.

Poveikio sumažinimo priemonơs

IAE aikštelơje yra Ƴrengtas stebơjimo grĊžiniǐ tinklas gruntinio vandens monitoringui.
LBPKS bus suprojektuota taip, kad iš jos nebus nekontroliuojamǐ nuotekǐ. Taþiau kaip bǌtino
aplinkos monitoringo dalis aplink saugyklą yra numatyti stebơjimo grĊžiniai gruntinio vandens
monitoringui. Gruntinio vandens monitoringo programa numatytiems apie LPBKS grĊžiniams
bus parengta pagal norminio dokumento [8] reikalavimus ir metodologines rekomendacijas [9] ir
pateikta Lietuvos geologijos tarnybai tvirtinti. Aplinkos monitoringo programa [10] gali bǌti
atnaujinta tik šios programos pagrindu (žiǌr. 8 skirsnƳ ,,Monitoringas“).

10.3.2.Aplinkos oras
10.3.2.1.

Galimas poveikis

LPBKS nesąlygos reikšmingǐ išlakǐ Ƴ atmosferą. Rezervinis elektros tiekimas bus
užtikrinamas rezerviniu dyzeliniu generatoriumi (galingumas 80 kW) 24 valandǐ laikotarpyje.
3.1.3 skyrelyje pateikti apskaiþiuoti teršalǐ kiekiai ir mokesþiǐ už aplinkos teršimą dydžiai yra
nereikšmingi.
Mobilǌs šaltiniai, tokie kaip esamas lokomotyvas, kuris trauks arba stums geležinkelio
platformą, keliǐ transporto priemonơs bei mechanizmai, naudojami LPBKS statyboje, ir
asmeniniai darbuotojǐ automobiliai nesąlygos reikšmingǐ išlakǐ Ƴ atmosferą. Poveikio zona
apims statybinĊ zoną ir jos aplinką maždaug 100 m spinduliu.
Apibendrinant galima konstatuoti, kad išlakǐ Ƴ aplinkos orą poveikis Baltarusijos
Braslavo rajono ir Latvijos Daugpilio regiono aplinkai bus nereikšmingas.
10.3.2.2.

Poveikio sumažinimo priemonơs

Kadangi numatomas keliǐ eismas bus nedidelis, todơl jo poveikis tiek LPBKS statybos
metu, tiek jos eksploatacijos metu bus leistinas. Dauguma darbǐ bus atliekama atvirame ore,
todơl natǌrali oro cirkuliacija leis išvengti ženklesnơs teršalǐ koncentracijos susikaupimo. ES
standartai dơl degalǐ naudojimo (Ƴskaitant degalus su sieros priemaišomis) ir senǐ automobiliǐ
pakeitimas Ƴgalins sumažinti kiekvienos transporto priemonơs išmetamǐ teršalǐ kiekƳ.
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10.3.3.Dirvožemis
10.3.3.1.

Galimas poveikis

LPBKS numatoma pastatyti IAE priklausanþioje pramoninơje teritorijoje. IAE statybos
metu LPBKS aikštelơs dalis buvo naudojama kaip atliekamo grunto sąvarta. Aikštelơje nơra
vertingo dirvožemio sluoksnio. Reikšmingas poveikis dirvožemiui ir augalijai už šios anksþiau
pažeistos aikštelơs ribǐ nenumatomas.
Planuojamos ǌkinơs veiklos normalios eksploatacijos sąlygomis dirvožemio tarša
nenumatoma. Planuojamoje ǌkinơje veikloje nenumatyta naudoti cheminiǐ reagentǐ, kurie
avariniǐ nutekơjimǐ atveju galơtǐ užteršti dirvožemƳ.
LPBKS statybos metu laikinas paviršinio dirvos sluoksnio ir Ƴrangos sukaupimas, dulkiǐ
susidarymas dơl sunkiojo transporto judơjimo ir dơl grunto kilnojimo (dulkiǐ debesys sausuoju
periodu) bus pagrindiniai galimo poveikio šaltiniai Baltarusijos ir Latvijos pasienio ruožams.
Vietinơs dirvožemio taršos atveju (atsitiktinai išpylus vežamas medžiagas, pvz., cementą)
bus taikomos atitinkamos procedǌros pavojui ir pasekmơms pašalinti).
Šie poveikiai bus laikini ir nedideli dơl LPBKS aikštelơs lokalizacijos ir palankiǐ
infrastruktǌros sąlygǐ IAE regione. Reikơtǐ paminơti, kad visi poveikiai bus grƳžtamieji.
10.3.3.2.

Poveikio sumažinimo priemonơs

Bus naudojamos tokios statybinơs technologijos, kurios Ƴgalins minimizuoti grunto
eroziją ir nuosơdǐ kiekius paviršinơse nuotekose iš statybos aikštelơs. Statybos aikštelơs
profiliavimas ir statybiniǐ medžiagǐ sandơliavimas bus atliktas naudojant priemones,
Ƴgalinanþias sumažinti galimą viršutinio dirvos sluoksnio eroziją. Bus Ƴrengtos dumblo užtvaros,
kurios sumažins nuosơdǐ koncentraciją paviršinơse nuotekose.
Visi nuolydžiai ir darbiniai paviršiai statybos pabaigoje bus stabilizuoti. Baigus statybą,
viršutinis dirvos sluoksnis bus tinkamai išlygintas ir užsơtas. Augalijos rekultivacija bus atlikta
panaudojant vietinĊ augaliją.

10.3.4.Žemơs gelmơs
Lietuvos teritorijoje vyko žemơs drebơjimai. Per pastaruosius 400 metǐ Baltijos regione
buvo užregistruota apie 20 žemơs drebơjimǐ, kuriǐ intensyvumas 2–5 balai (pagal 12 balǐ MSK64 skalĊ) (žiǌr. skyrelƳ 4.1.6). Nurodyta, kad seismiškai silpname grunte žemơs drebơjimǐ
intensyvumas gali siekti 6–7 balus. Todơl LPBKS bus suprojektuota taip, kad atlaikytǐ 6 balǐ
(MSK-64) skaiþiuotiną žemơs drebơjimǐ lygmenƳ. Taip pat priimtas 7 balǐ (MSK-64)
maksimalus skaiþiuotinas žemơs drebơjimo lygmuo.
LPBKS aikštelơ buvo parinkta už nustatytǐ tektoniniǐ lǌžiǐ zonǐ ribǐ.
Vykdant planuojamą ǌkinĊ veiklą nenumatomos operacijos, kurios sąlygotǐ reikšmingą
poveikƳ požeminiams (geologiniams) aplinkos komponentams. Pastatai ir infrastruktǌra
sumažins pralaidaus paviršiaus plotą, tuo paþiu tai sumažins lietaus vandens sugơrimą. Ʋvertinus
žemơs panaudojimą šiame rajone ir santykinai nedidelƳ planuojamos ǌkinơs veiklos naudojamą
plotą, šis poveikis žemơs gelmơms bus nereikšmingas.

10.3.5.Biologinơ Ƴvairovơ
LPBKS aikštelơ yra gana nedidelơ (300 × 100 m). LPBKS aikštelơs teritorijoje nơra
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unikaliǐ paukšþiǐ ekosistemǐ arba pažymơtǐ kritiniǐ arealǐ. Pagrindinis neigiamas poveikis
LPBKS statybos metu – perinþiǐ paukšþiǐ trikdymas, kurƳ gali sukelti statybinơs technikos
išmetamǐ teršalǐ kvapai, triukšmas ir vizualinis trikdymas.
Kadangi naujoji saugykla bus pastatyta pramoninơje teritorijoje, paukšþiai gali bǌti jau
pripratĊ prie veiklos IAE aikštelơje arba susiradĊ kitas, ramesnes Drǌkšiǐ ežero, kurƳ numatyta
paskelbti NATURA 2000 teritorija, vietas Baltarusijos Braslavo rajono pakrantơse. Taþiau
paukšþius gali išgąsdinti netikơtas didelis triukšmas, todơl tikơtina, kad vietovơ aplink LPBKS
gali truputƳ nukentơti kaip paukšþiǐ arealas. Pagrindinơ šio poveikio mažinimo priemonơ yra ta,
kad triukšminga veikla bus vykdoma tik dienos metu.
LPBKS statybos ir eksploatacijos metu artimiausiose Baltarusijos Braslavo rajono ir
Latvijos Daugpilio regiono teritorijose girdimo triukšmo nebus, kadangi jos yra ne mažiau kaip 6
km nuo LPBKS aikštelơs. Pavyzdžiui, jei aplink LPBKS statybos aikštelĊ triukšmas siekia 85
decibelus (A) (tai yra keliǐ metrǐ atstumu pravažiuojanþio automobilio triukšmas), tai 2 km
atstumu šis triukšmas bus tik 20 decibelǐ (A), o tokio triukšmo negalima atskirti nuo Ƴprastǐ
triukšmǐ net tyliose vietose.
Išskyrus statybos laikotarpƳ (kuris bus trumpalaikis ir, esant bǌtinumui, galima priimti
specialias poveikio sumažinimo priemones), planuojama ǌkinơ veikla neturơs sąveikos su
biologine Ƴvairove už LPBKS aikštelơs ribǐ. Naujoji LPBKS neturơs Ƴtakos gyvǌnǐ migracijos
maršrutams (pvz., paukšþiǐ, varliagyviǐ ar skraidanþiǐ vabzdžiǐ). Landšaftiniai, fiziniai ir
arealiniai teritorijos ypatumai rodo, kad briedžiǐ, stirnǐ ar kitǐ stambiǐ gyvǌnǐ migracija joje
nơra tikơtina. Kadangi kai kurios žinduoliǐ rǌšys gali bǌti sutinkamos netoli LPBKS statybos
aikštelơs, gali bǌti, kad keletui iš jǐ teks pasirinkti atokesnius arealus, negu IAE teritorija.
Galima daryti išvadą, kad planuojama ǌkinơ veikla neturơs reikšmingo poveikio
Baltarusijos nacionalinio parko ,,Braslavo ežerai“ rezervatǐ zonai, kurios paskirtis yra
charakteringǐ ir unikaliǐ ekosistemǐ ir floros bei faunos genofondo nepaliestos bǌklơs
išsaugojimas, ir Latvijos Daugpilio regiono biologinei Ƴvairovei.

10.3.6.Kraštovaizdis
Drǌkšiǐ ežero baseino kraštovaizdis degradavo dơl IAE statybos ir eksploatacijos,
Visagino miesto ir su tuo susijusios infrastruktǌros vystymo. Architektǌros požiǌriu LPBKS
pastatai bus suprojektuoti taip, kad jǐ išorinis vaizdas bus funkcionalus ir estetiškas (žiǌr. 6.6-2 ir
6.6-3 paveikslus). Jie nesuardys pusiausvyros tarp natǌraliǐ ir antropogeniniǐ teritorijǐ. Iš
Latvijos ir Baltarusijos teritorijǐ jie nebus matomi.

10.3.7.Nekilnojamosios kultǌros vertybơs
Dalis LPBKS aikštelơs yra dabar rekultivuotas (apsodintas pušǐ sodinukais) buvĊs
atliekamo grunto sąvartynas. Pagal turimą informaciją nơra nơ vieno kultǌros paveldo objekto,
istoriniǐ ir archeologiniǐ vertybiǐ, kurioms planuojama ǌkinơ veikla galơtǐ daryti poveikƳ.
Planuojama ǌkinơ veikla nơra tiesiogiai susijusi su Latvijos ir Baltarusijos etninơmis ir
kultǌrinơmis sąlygomis ar nekilnojamosios kultǌros vertybơmis.

10.3.8.Socialinơ ir ekonominơ aplinka
Planuojama ǌkinơ veikla bus vykdoma IAE pramoninơje teritorijoje ir nustatytoje 3 km
spindulio sanitarinơs apsaugos zonoje. Mažiausias atstumas nuo LPBKS aikštelơs iki esanþios
sanitarinơs zonos ribos yra apie 2 km. Sanitarinơje apsaugos zonoje nơra pastoviai gyvenanþiǐ
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gyventojǐ, ǌkinơ veikla irgi yra apribota. Nuo Latvijos ir Baltarusijos teritorijose pastoviai
gyvenanþiǐ gyventojǐ planuojama ǌkinơ veikla bus dar toliau.
Reikšmingo fizinio neradiologinio poveikio Baltarusijos ir Latvijos gamtinơs aplinkos
komponentams ir gyventojǐ sveikatai nebus. Neradiologinis poveikis gali bǌti aptinkamas tik arti
LPBKS aikštelơs, bet poveikio šaltiniai (t. y. išlakos ir kt.) neviršys leistinǐ ribǐ.
Naujoje LPBKS bus moderni panaudoto branduolinio kuro saugojimo sistema pagal
TATENA tvarkymo principus ir atsižvelgiant Ƴ Europos Sąjungos šaliǐ nariǐ Ƴprastą praktiką.
Taþiau gyventojǐ nepasitenkinimas ir nepasitikơjimas yra galimas. Toks psichologinis
poveikis sąlygojamas esamos branduolinơs praktikos pasikeitimais (IAE galutinis uždarymas ir
eksploatavimo nutraukimas) ir naujǐ branduoliniǐ objektǐ, tokiǐ kaip LPBKS, statyba.
Psichologinis poveikis gali bǌti sumažintas, aiškinant tokios planuojamos ǌkinơs veiklos
bǌtinumą, tikslus ir naudą:
x alternatyvǐ šiai planuojamai ǌkinei veiklai nơra, nes IAE eksploatavimo nutraukimas yra
neišvengiamas. Todơl ilgalaikiam panaudoto branduolinio kuro saugojimui yra bǌtina saugi ir
patikima saugykla, t. y. naujosios LPBKS statyba yra bǌtina. Gali bǌti LPBKS vietos
alternatyvos, taþiau atliktas Ƴvertinimas aiškiai parodơ, kad IAE pramoninơ teritorija yra
tinkamiausia vieta naujai LPBKS (žiǌr. skyriǐ ,,7.1. LPBKS vietos alternatyvos“);
x naujoji LPBKS bus pastatyta pagal šiuolaikinius aplinkosaugos reikalavimus, naudojant
modernias, bet praktikoje jau patikrintas technologijas;
x naujoji LPBKS bus pastatyta esamoje pramoninơje teritorijoje;
x planuojama ǌkinơ veikla yra finansuojama tiesiogiai iš ES lơšǐ, skirtǐ IAE
eksploatavimo nutraukimui. Šiǐ dideliǐ investicijǐ Ƴliejimas Ƴ regiono ekonomiką padidins
potencialiǐ investuotojǐ pasitikơjimą ne tik vietine rinka, bet ir tarptautinơmis rinkomis, Ƴskaitant
Latviją ir Baltarusiją;
x šioje PAV ataskaitoje pateikti apskaiþiavimai ir Ƴvertinimai aiškiai parodơ, kad
planuojama ǌkinơ veikla nesąlygos ženklaus tiek radiologinio, tiek ir neradiologinio pobǌdžio
poveikio, kuris fiziškai galơtǐ paveikti Baltarusijos ir Latvijos teritorijǐ aplinkos komponentus ir
gyventojǐ sveikatą.
Vadovaujantis JTO Poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (ESPOO)
konvencija [11], Latvijai ir Baltarusijai buvo pranešta apie planuojamą veiklą ir pateikta
informacija apie PAV programą. Latvija ir Baltarusija pažymơjo, kad jos ketina dalyvauti PAV
procedǌroje ir pasiǌlơ papildomǐ klausimǐ, kurie turơtǐ bǌtǐ išnagrinơti PAV dokumentuose [12,
13]. Baltarusijos visuomeninơs organizacijos ir pilieþiai yra susirǌpinĊ naujosios LPBKS
Ƴrengimu [14, 15]. Visi Latvijos ir Baltarusijos pasiǌlyti papildomi klausimai ir Baltarusijos
visuomeniniǐ organizacijǐ bei pilieþiǐ pareiškimai yra Ƴvertinti šioje PAV ataskaitoje.
Vietinơs bendruomenơs, vietiniai ir regiono politikai ir valdžios institucijos, taip pat
nacionalinơ ir regiono žiniasklaida turi bǌti deramai supažindinti su LPBKS aikštelơs parinkimo,
planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo rezultatais. Visuomenơs ir politikǐ pritarimas gali bǌti
gautas tik pateikiant tikslią ir objektyvią informaciją apie šƳ specifinƳ projektą. Visuomenơ gali
pritarti tik tada, jei debatai bus nešališki, o informaciją pateiks išmanantys specialistai.
Naujoji LPBKS bus eksploatuojama griežtai kontroliuojant nacionalinơms
reguliuojanþioms institucijoms. Šios valstybơs institucijos priverþia laikytis Lietuvos Ƴstatymǐ ir
kitǐ teisơs aktǐ, suderintǐ su Europos Sąjungos teisine baze, reikalavimǐ, tarptautiniǐ
organizacijǐ taikytinǐ rekomendacijǐ, konvencijǐ nuostatǐ ir TATENA saugos standartuose
nustatytǐ reikalavimǐ.
Planuojama ǌkinơ veikla, numatanti Ƴdiegti progresyvią panaudoto branduolinio kuro
saugojimo technologiją, padidins branduolinĊ saugą ir ženkliai sumažins avariniǐ situacijǐ
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galimybĊ, palyginus su dabartiniu panaudoto branduolinio kuro saugojimu Ignalinos AE
išlaikymo baseinuose. Daugpilio ir Braslavo regionǐ žmonơs turi bǌti tikri, kad po galutinio
Ignalinos AE uždarymo þia nebus palikta branduoliniǐ medžiagǐ sąvartynǐ, kaip yra ýernobylio
AE. Visos branduolinơs medžiagos bus sutvarkytos pagal TATENA saugos standartus, naudojant
modernias, bet Europos Sąjungos šalyse narơse jau patikrintas technologijas.
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11.PROBLEMǏ APRAŠAS
Iškilusiǐ problemǐ (techninio ir praktinio pobǌdžio), su kuriomis rengơjas susidǌrơ
atlikdamas poveikio aplinkai vertinimą ir rengdamas programą bei ataskaitą, aprašymas bus
pateiktas, jei tokios problemos iškils. Kol kas su jokiomis problemomis nesusidurta.
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12.SANTRAUKA

12.1. Ʋvadas
Ignalinos atominơ elektrinơ (IAE) yra vienintelơ atominơ elektrinơ Lietuvoje. Atominơje
jơgainơje yra du energetiniai blokai su RBMK-1500 tipo reaktoriais. Pirmasis IAE energetinis
blokas buvo galutinai sustabdytas 2004 m. gruodžio 31 d. Antrojo bloko galutinis sustabdymas
numatytas 2009 metǐ gale. LR Vyriausybơ patvirtino IAE pirmojo bloko eksploatavimo
nutraukimo strategiją nedelstino išmontavimo bǌdu.
Pagrindiniǐ IAE sistemǐ eksploatavimo nutraukimas gali bǌti pradơtas tik tada, kai visas
panaudotas branduolinis kuras yra pašalintas iš reaktoriǐ blokǐ. RBMK panaudoto branduolinio
kuro perkơlimas Ƴ kitas šalis (pvz., perdirbti, saugoti, palaidoti ir kt.) dơl Ƴvairiǐ techniniǐ ir
politiniǐ priežasþiǐ yra neƳmanomas nei dabar, nei artimiausioje ateityje. Atsižvelgiant Ƴ tai, kad
Lietuvoje nơra giluminio geologinio kapinyno panaudotam branduoliniam kurui laidoti ir
tikơtina, kad jo nebus bent jau iki šio amžiaus vidurio, ilgalaikis saugojimas šiuo metu yra
vienintelơ galimybơ saugiai tvarkyti panaudotą branduolinƳ kurą (PBK). Ilgalaikis PBK
saugojimas yra laikinas sprendimas iki tol, kol bus priimtas galutinis sprendimas ir Ƴgyvendintos
bǌtinos priemonơs. LR Radioaktyviǐjǐ atliekǐ tvarkymo strategijoje nustatyta, kad, siekiant kuo
patikimiau palaidoti PBK, bǌtina:
x analizuoti galimybes Ƴrengti Lietuvoje giluminƳ kapinyną;
x analizuoti galimybes keliǐ valstybiǐ jungtinơmis pastangomis Ƴrengti regioninƳ kapinyną;
x analizuoti galimybes palaidoti PBK kitose valstybơse;
x išnagrinơti galimybes pratĊsti PBK saugojimo saugyklose laiką iki 100 metǐ ir ilgiau.
Ruošiantis IAE eksploatavimo nutraukimui, pagal sutartƳ tarp Europos rekonstrukcijos ir
plơtros banko (EBRD), kuris yra Tarptautinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rơmimo
fondo administratorius, ir LR Vyriausybơs bus pastatyta nauja laikinoji panaudoto branduolinio
kuro saugykla (LPBKS). Be paþios LPBKS, naujoji PBK tvarkymo veikla apims visus bǌtinus
darbus, susijusius su panaudoto branduolinio kuro išơmimu ir supakavimu, operacijomis
reaktoriǐ blokuose, PBK pervežimu iš reaktoriǐ blokǐ Ƴ LPBKS, ir kitus darbus, bǌtinus
pasirinktam projektiniam sprendimui Ƴgyvendinti ir saugiam PBK, sukaupto IAE išlaikymo
baseinuose, išimti ir patalpinti LPBKS.
Su konsorciumu, kurƳ sudarơ NUKEM Technologies GmbH ir GNS mbH, vadinamu
,,GNS – NUKEM Technologies GmbH konsorciumas“, sudaryta sutartis atlikti naujos PBK
tvarkymo veiklos projektavimo, statybos ir eksploatavimo licencijavimo darbus. Projekte
dalyvauja Lietuvos ir Vakarǐ subrangovai. Lietuvos energetikos institutas yra vietinis
konsorciumo subrangovas ir dalyvauja rengiant poveikio aplinkai vertinimo ir kitus documentus.

12.2. Technologija
Planuojamos ǌkinơs veiklos pavadinimas – ,,Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš
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Ignalinos atominơs elektrinơs 1-jo ir 2-jo blokǐ laikinas saugojimas“. Šia planuojama ǌkine
veikla numatoma IAE reaktoriǐ blokuose pakrauti iki 36000 panaudoto RBMK-1500
branduolinio kuro pluoštǐ (iš apie 18000 PBK rinkliǐ) Ƴ CONSTOR® RBMK1500/M2
konteinerius. Šie konteineriai bus pervežti Ƴ naujai pastatytą LPBKS ilgalaikiam (ne
trumpesniam negu 50 metǐ) tarpiniam saugojimui.
CONSTOR® RBMK1500/M2 konteineris (12-1 pav.) bus suprojektuotas kaip
daugiapakopơ barjerǐ sistema, kuri užtikrins hermetiškumą ir ilgalaikƳ PBK saugojimą be jokio
planinio Ƴsikišimo per visą saugojimo laikotarpƳ. Konteinerio apsauginiam korpusui pagaminti
naudojamas plienas, papildomam ekranavimui naudojamas sunkusis betonas, o užsandarinimui –
triguba uždarymo sistema su vienu varžtais prisuktu dangþiu ir dviem privirintais dangþiais.
Sistema plienas/sunkusis betonas/plienas užtikrina ekranavimą nuo gama ir neutronǐ
spinduliuotơs bei mechaninƳ tvirtumą. Dviejǐ barjerǐ privirintǐ dangþiǐ sistema ir dviejǐ barjerǐ
konteinerio korpuso konstrukcija užtikrins pilną sandarumą ilgalaikio saugojimo metu.
Konteinerio vidus yra padengtas antikoroziniu apsauginiu sluoksniu, kuris užtikrina
reikalingą suderinamumą su baseino vandeniu konteinerio krovimo metu. Po PBK Ƴkrovimo
konteinerio vidus vakuumo pagalba išdžiovinamas ir užpildomas inertinơmis dujomis (heliu).
Taip sulơtinami korozijos procesai ir pagerinamas šilumos perdavimas konteinerio viduje.
Išorinis konteinerio paviršius apsaugotas keliais lengvai deaktyvuojamais ir turinþiais patikrintǐ
antikoroziniǐ savybiǐ epoksidinơs dervos arba panašios medžiagos sluoksniais.

12-1 pav. Bendrasis konteinerio CONSTOR® RBMK1500/M2 vaizdas
LPBKS bus pastatyta naujoje aikštelơje maždaug 600 m Ƴ pietus nuo IAE apsauginơs
tvoros. LPBKS aikštelơs matmenys – apie 300 u 100 m.
Konteineriai iš IAE reaktoriǐ blokǐ Ƴ naują LPBKS bus pervežami geležinkeliu. Bus
pastatytas naujas apie 1000 m ilgio geležinkelis, jungiantis IAE ir LPBKS aikšteles. Geležinkelio
dalis, jungianti IAE ir LPBKS aikšteles, bus aptverta aptvarǐ sistema.
LPBKS aikštelơje bus pastatytas pagrindinis technologinis korpusas (12-2 pav.) ir
pagalbiniai statiniai (12-3 pav.), reikalingi konteineriǐ priơmimo kontrolei, aikštelơs fizinei
apsaugai, aikštelơs ir darbuotojǐ aptarnavimui ir t. t. Numatyta, kad saugykloje bus saugomas
201 CONSTOR® RBMK1500/M2 konteineris.
Bet kuriuo metu saugojimo konteineriuose esantis PBK gali bǌti perkrautas, jei bǌtǐ
nustatytas konteineryje atsiradĊs defektas, nors normalios eksploatacijos metu to nesitikima.
Tam LPBKS bus Ƴrengta speciali karštoji kamera, kur saugomas PBK gali bǌti patikrintas ir
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perkrautas Ƴ naują konteinerƳ, kai bus išmontuoti IAE išlaikymo baseinai. Kuro inspektavimo
karštoji kamera bus integruota Ƴ pagrindinio technologinio korpuso konstrukciją.

12-2 pav. LPBKS pagrindinio pastato bendrojo vaizdo koncepcija

12-3 pav. Pagalbinio (administracijos ir apsaugos) pastato ir auto bei geležinkelio transporto
kontrolơs aikštelơs koncepcija
Pasibaigus laikinojo saugojimo laikotarpiui PBK galơs bǌti išvežamas iš LPBKS be
papildomo perpakavimo, kadangi CONSTOR® RBMK1500M/2 konteineriai bus suprojektuoti
taip, kad atitiktǐ B(U) pakuotơms keliamus reikalavimus pagal Tarptautinơs atominơs energijos
agentǌros (TATENA) radioaktyviǐjǐ medžiagǐ transportavimo taisykles. Konteineriams pervežti
už aikštelơs ribǐ jie bus papildomai supakuoti ir aprǌpinti dangþio ir dugno pusiǐ amortizatoriais,
kurie kartu su konteineriu sudarys transporto pakuotĊ. Ši pakuotơ atitiks aukšþiau minơto
TATENA dokumento reikalavimus transporto pakuotei.
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12.3. Galimas radiologinis poveikis
Galimo radioliginio poveikio gyventojams Ƴvertinimas yra pirmaeilis uždavinys, siekiant
parodyti, kad planuojama ǌkine veikla atitiks norminiǐ dokumentǐ reikalavimus. Lietuvos
Respublikos norminiai dokumentai nustato, kad gyventojǐ apšvita eksploatuojant ir nutraukiant
branduolinơs energetikos objektǐ eksploatavimą neturi viršyti apribotosios metinơs efektinơs
dozơs, kuri yra 0,2 mSv. Kai keliǐ subjektǐ branduoliniai Ƴrenginiai yra greta (turi bendrą
sanitarinơs apsaugos zoną), subjektǐ susitarimu apribotosios dozơs turi bǌti paskirstytos
subjektams taip, kad suma neviršytǐ 0,2 mSv per metus.
Šia planuojama ǌkine veikla radiologinis poveikis aplinkai potencialiai galơtǐ bǌti
daromas radioaktyviosiomis išlakomis (aerozoliǐ, inertiniǐ dujǐ ir t.t.), susidaranþiomis
technologiniǐ procesǐ metu ir apšvita, kurią sąlygotǐ radioaktyviosiomis medžiagomis užpildyti
arba užteršti pastatai ir Ƴrenginiai. Nekontroliuojamǐ radioaktyviǐjǐ nuotekǐ šios planuojamos
ǌkinơs veiklos normalios eksploatacijos sąlygomis nebus.
Planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygotas potencialus radioaktyviǐjǐ išlakǐ poveikis
gyventojams yra labai mažas. Daugiausia radioaktyviǐjǐ išlakǐ galima tikơtis panaudoto
branduolinio kuro tvarkymo reaktoriǐ blokuose ir transportavimo Ƴ LPBKS metu (2008–2015
metais). Apskaiþiuota kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinơ efektinơ dozơ yra mažesnơ negu
0,001 mSv ir radiologiniu požiǌriu yra nereikšminga.
Didžiausia gyventojǐ apšvita galima tik labai arti LPBKS nuolatinơs apsaugos tvoros, 124 pav. DozĊ nulemia LPBKS pastate laikomo panaudoto branduolinio kuro ir greta planuojamo
naujo kietǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ apdorojimo ir saugojimo komplekso (KAASK) pastatuose
esanþiǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ sąlygota išorinơ apšvita. Konservatyviai apskaiþiuota didžiausia
kritinơs gyventojǐ grupơs nario metinơ efektinơ dozơ prie LPBKS aikštelơs nuolatinơs apsaugos
tvoros yra apie 0.17 mSv. Metinơ apšvita, Ƴskaitant IAE SAZ esamǐ ir ateityje planuojamǐ
branduoliniǐ objektǐ poveikƳ yra apie 0,19 mSv Metinơ efektinơ dozơ yra mažesne negu
apribotoji dozơ 0,2 mSv, todơl galima teigti, kad radiacinơs saugos reikalavimai nebus
pažeidžiami, ir planuojama ǌkinơ veikla yra galima. Atsižvelgiant Ƴ apskaiþiavimuose priimtǐ
prielaidǐ konservatyvumą ir branduolinơs energetikos objektǐ fizinơs saugos reikalavimais
nustatytą gyventojǐ veiklos ribojimą, reali gyventojǐ apšvita arti LPBKS aikštelơs bus mažesnơ,
negu Ƴvertinta šioje PAV ataskaitoje.
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12-4 pav. Planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygojama gyventojǐ metinơ apšvita rytinơje LPBKS /
KAASK pusơje
Tolstant nuo LPBKS aikštelơs, planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygota gyventojǐ apšvita
greitai mažơja. 500 m atstumu nuo LPBKS nuolatinơs apsaugos tvoros planuojamos ǌkinơs
veiklos sąlygojamas radiologinis poveikis gyventojams gali bǌti laikomas nereikšmingu.
Apskaiþiuota planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygojama metinơ efektinơ dozơ yra mažesne negu
0,001 mSv. Remiantis dozơs vertinimo rezultatais LPBKS aikštelei gali bǌti siǌloma apie 500 m
ploþio sanitarinơ apsaugos zona (SAZ).
Planuojamos ǌkinơs veiklos ir kitǐ esamǐ ir planuojamǐ BEO sąlygoto bendro poveikio
vertinimo rezultatai rodo, kad apribotoji dozơ planuojamoje LPBKS / KAASK sanitarinơje
apsaugos zonoje nebus viršyjama. Todơl galima teigti, kad radiacinơs saugos reikalavimai nebus
pažeidžiami, ir planuojama ǌkinơ veikla yra galima. RadiologinƳ poveikƳ už LPBKS / KAASK
pasiǌlytos sanitarinơs apsaugos zonos nulemia IAE SAZ esamǐ ir ateityje planuojamǐ
branduoliniǐ objektǐ poveikis.
Už siǌlomos SAZ ribǐ nauja LPBKS praktiškai nekelia jokiǐ apribojimǐ, susijusiǐ su
apribotosios dozơs taikymu kitǐ branduolinơs energetikos objektǐ veiklai, kurie gali bǌti
pastatyti IAE esamoje 3 km SAZ, su sąlyga, kad šiǐ objektǐ poveikiai bǌtǐ apriboti LPBKS /
KAASK aikštelei siǌlomos SAZ riba.
LPBKS eksploatavimo metu kontroliuojamoje zonoje susidarys nedideli kiekiai antriniǐ
radioaktyviǐjǐ atliekǐ. Radioaktyviosios atliekos bus tvarkomos naudojant esamus arba naujai
planuojamus IAE technologinius Ƴrenginius. LPBKS eksploatacijos metu susidariusios kietos
radioaktyviosios atliekos bus apibǌdinamos, supakuojamos ir specialiais transportavimo
konteineriais bus pervežamos Ƴ atitinkamus IAE kietǐjǐ atliekǐ apdorojimo ir saugojimo
kompleksus. Visos skystos radioaktyviosios atliekos bus surenkamos pagrindiniame korpuse
Ƴrengtose priơmimo talpyklose, o po to prvežamos Ƴ IAE skystǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ
apdorojimo kompleksą.
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12.4. Galimas neradiologinis poveikis
LPBKS bus pastatyta esanþioje pramoninơje teritorijoje ir numatoma, kad ji nedarys
jokios arba darys nedidelĊ Ƴtaką sausumos ekologijai. Reikšmingas poveikis dirvožemiui ir
augalijai už šios anksþiau pažeistos aikštelơs ribǐ nenumatomas. Jokiǐ retǐ ir nykstanþiǐ
augmenijos ir gyvǌnijos rǌšiǐ planuojamoje statybos aikštelơje nerasta.
Pagrindinis poveikis aplinkai, socialinei ir ekonominei sferoms LPBKS statybos metu
bus panašus Ƴ bet kokio statybinio projekto poveikƳ. Šis poveikis apims transporto srautǐ
padidơjimą pervežant darbuotojus ir medžiagas, triukšmo lygio padidơjimą dơl statybinơs
technikos darbo, laikiną paviršinio dirvos sluoksnio ir Ƴrangos sukaupimą, dulkiǐ susidarymą dơ l
sunkiojo transporto judơjimo ir dơl grunto kilnojimo (dulkiǐ debesys sausuoju periodu) ir
vietinơs oro taršos padidơjimą dơl mobiliǐjǐ šaltiniǐ dyzeliniǐ varikliǐ darbo. Ši Ƴtaka bus laikina
ir nedidelơ dơl LPBKS aikštelơs lokalizacijos ir palankiǐ infrastruktǌros sąlygǐ IAE regione.
Vietinơs dirvožemio taršos atveju (atsitiktinai išpylus vežamas medžiagas, pvz., cementą) bus
taikomos atitinkamos procedǌros pavojui ir pasekmơms pašalinti). Visi poveikiai bus grƳžtamieji.
Vykdant planuojamą ǌkinĊ veiklą nenumatomos operacijos, kurios galơtǐ sąlygoti
reikšmingą neradiologinƳ poveikƳ aplinkos komponentams. Iš LPBKS aikštelơs nebus
nekontroliuojamǐ išlakǐ ir nuotekǐ Ƴ aplinką. LPBKS eksploatacijos metu artimiausiose
gyvenamose teritorijose triukšmas nebus girdimas. Mobilǌs šaltiniai, tokie kaip esamas
lokomotyvas, kuris trauks arba stums geležinkelio platformą, darbuotojǐ transportas (asmeniniai
automobiliai, visuomeniniai mikroautobusai) nesąlygos reikšmingǐ išlakǐ Ƴ atmosferą. Poveikio
zona apims statybinĊ zoną ir jos aplinką maždaug 100 m spinduliu. Išskyrus statybos laikotarpƳ
(kuris bus trumpalaikis ir, esant bǌtinumui, galima priimti specialias poveikio sumažinimo
priemones), planuojama ǌkinơ veikla neturơs sąveikos su biologine Ƴvairove už LPBKS aikštelơs
ribǐ. Pati LPBKS aikštelơ yra gana nedidelơ (300 × 100 m). LPBKS pastatai bus matomi tik
važiuojant arti esanþiais keliais IAE sanitarinơs apsaugos zonoje. LPBKS estetiniam vaizdui
pagerinti bus parinktas tinkamas kraštovaizdžiui pastato architektǌrinis sprendimas, statybinơs
medžiagos, teritorija bus apželdinta.

12.5. Alternatyvǐ analizơ
Nagrinơtos alternatyvos gali bǌti suskirstytos Ƴ tris grupes: saugyklos vieta, PBK
tvarkymo ir saugojimo sistema ir saugyklos projekto koncepcija.
Alternatyvǐ paþiai planuojamai ǌkinei veiklai nơra, nes IAE eksploatavimo nutraukimas
yra neišvengiamas. Panaudotas branduolinis kuras susikaupơ IAE eksploatavimo metu ir dabar
yra saugomas reaktoriǐ blokǐ išlaikymo baseinuose. Todơl ilgalaikiam panaudoto branduolinio
kuro saugojimui yra bǌtina saugi ir patikima saugykla, t. y. naujosios LPBKS statyba yra bǌtina.
Gali bǌti LPBKS vietos alternatyvos, taþiau atliktas Ƴvertinimas aiškiai parodơ, kad IAE
sanitarinơs apsaugos zona yra tinkamiausia vieta naujai LPBKS. Nedidelis atstumas iki IAE yra
labai palankus veiksnys, kuris lemia mažiausią galimą neigiamą poveikƳ aplinkai ir gyventojams.
Visǐ kitǐ galimǐ alternatyvǐ, numatanþiǐ LPBKS statybą toliau nuo IAE ar net už IAE
sanitarinơs apsaugos zonos ribǐ, neigiamas poveikis aplinkai bǌtǐ didesnis.
Yra keletas skirtingǐ PBK sausojo ir šlapiojo saugojimo technologijǐ, o kiekvienoje
technologijoje gali bǌti keletas techniniǐ sprendimǐ. Lietuva laikinam RBMK panaudoto
branduolinio kuro saugojimui jau pasirinko dvigubos paskirties (saugojimo ir transportavimo)
konteineriǐ koncepciją. Esanti IAE sausoji PBK saugykla yra licencijuota saugoti iš viso 98
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CASTOR RBMK-1500 ir CONSTOR RBMK-1500 konteinerius. Todơl buvo nusprĊsta tĊsti šią
patikimą ir laiko patikrintą praktiką, naudojant dvigubos paskirties sausojo PBK saugojimo
technologijas.

12.6. Avarinơs situacijos
Planuojamos ǌkinơs veiklos potencialios avarinơs situacijos (avarijos), galinþios sąlygoti
poveikƳ aplinkai, yra išnagrinơtos šioje PAV ataskaitoje, siekiant parodyti, kad planuojama ǌkinơ
veikla, Ƴvertinus jos pobǌdƳ ir poveikƳ aplinkai, galima pasirinktose vietose. Todơl nagrinơjami ir
vertinami pavojai bei veiksniai, galintys sąlygoti poveikƳ aplinkai.
Labai svarbios yra avarinơs situacijos, kurios gali lemti PBK apvalkalo pažeidimą,
radionuklidǐ išsiskyrimą ir tokiu bǌdu sąlygoti darbuotojǐ ir/arba gyventojǐ apšvitą. Dauguma
šios planuojamos ǌkinơs veiklos avariniǐ situacijǐ, pvz., PBK pluošto kritimas arba
atsitrenkimas, gali sąlygoti radiologinƳ ir neradiologinƳ arba tik neradiologinƳ poveikƳ.
Nereikšmingǐ avariniǐ situacijǐ atvejǐ tikơtinos tik neradiologinơs pasekmơs, pvz., operacijos
sustabdymas. PBK pluošto kritimo iš didelio aukšþio atveju galimas tam tikro šilumą išskirianþiǐ
elementǐ skaiþiaus pažeidimas. Avarijos su neradiologinơmis pasekmơmis, kaip taisyklơ,
sąlygoja daug mažesnƳ poveikƳ ir todơl radiologiniǐ avarijǐ pasekmơs yra ,,gaubianþios“, t. y. jos
Ƴvertina ir neradiologiniǐ avarijǐ pasekmes.
Rizikos analizơs metu buvo identifikuotos dvi avarijos, kurios negali bǌti eliminuotos
vơlesniuose projektavimo etapuose dơl planuojamos ǌkinơs veiklos koncepcijos ir kurios pagal
rizikos laipsnƳ gali bǌti laikomos tikơtinomis ir sąlygojanþiomis poveikƳ aplinkai. Tokios avarijos
yra:
x atsitiktinis kuro pluošto ŠIEL’ǐ perpjovimas pažeisto kuro rinklơs apdorojimo defektinio
kuro tvarkymo sistemoje metu;
x atsitiktinis kuro pluošto ŠIEL’ǐ sulaužymas pažeisto kuro rinklơs apdorojimo defektinio
kuro tvarkymo sistemoje metu.
Šiǐ avarijǐ pasekmơs buvo Ƴvertintos detaliau. Buvo apskaiþiuota, kad galimas
radiologinis poveikis gyventojams yra labai nedidelis ir radiologiniu požiǌriu gali bǌti laikomas
nereikšmingu.

12.7. Galimas poveikis kaimyninơms šalims
Dvi šalys – Baltarusija ir Latvija – yra gana arti nuo planuojamos ǌkinơs veiklos
aikšteliǐ. Lietuvos–Baltarusijos valstybơs siena yra maždaug 5 km Ƴ rytus nuo IAE blokǐ ir
maždaug 6 km Ƴ pietryþius nuo LPBKS aikštelơs. Lietuvos–Latvijos valstybơs siena yra maždaug
8 km Ƴ šiaurĊ nuo IAE blokǐ ir maždaug 9 km nuo LPBKS aikštelơs. Latvijos Daugavpils
(Daugpilio) ir Baltarusijos Braslav (Breslaujos) regionai yra arþiausiai nuo LPBKS.
Abiejǐ kaimyniniǐ šaliǐ (Baltarusijos ir Latvijos) valstybơs sienos yra už 3 km spindulio
IAE sanitarinơs apsaugos zonos (SAZ). Todơl radiologinis poveikis kaimyninơ ms šalims bus
mažesnis nei Ƴvertintas esant apšvitai ties IAE sanitarinơs apsaugos zonos riba.
Apšvitos ties IAE sanitarinơs apsaugos zonos riba dozơs Ƴvertinimo rezultatai parodơ, kad
potencialus radiologinis poveikis yra ypaþ mažas ir radiologiniu požiǌriu gali bǌti laikomas
nereikšmingu. Nereikšmingumo radiologiniu požiǌriu kriterijumi gali bǌti naudojama ribinơ
dozơ taikoma nereguliuojamai praktinei veiklai. Praktinei veiklai ar naudojamam šaltiniui
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kontrolơ gali bǌti panaikinta, jei nereguliuojamos praktinơs veiklos ar šaltinio sąlygojama metinơ
efektinơ, kurią gali gauti bet kuris gyventojas, yra 0,01 mSv (t. y. 10 µSv) eilơs ar mažesnơ.
Planuojamos ǌkinơs veiklos normalios eksploatacijos ir ekstremaliǐ situacijǐ sąlygojama
gyventojǐ metinơ efektinơ dozơ yra keliomis eilơmis mažesnơ nei nebekontroliavimo lygis (t. y.
0,0001 mSv arba 0,1 µSv). Todơl galima daryti išvadą, kad radiologinio poveikio Baltarusijos ir
Latvijos respublikoms nebus.
Reikšmingo fizinio neradiologinio poveikio Baltarusijos ir Latvijos gamtinơs aplinkos
komponentams ir gyventojǐ sveikatai nebus. Neradiologinis poveikis gali bǌti aptinkamas tik arti
LPBKS aikštelơs, bet poveikio šaltiniai (t. y. išlakos ir kt.) neviršys leistinǐ ribǐ.
Naujoje LPBKS bus moderni panaudoto branduolinio kuro saugojimo sistema pagal
Tarptautinơs atominơs energijos agentǌros (TATENA) tvarkymo principus ir atsižvelgiant Ƴ
Europos Sąjungos šaliǐ nariǐ Ƴprastą praktiką. Taþiau gyventojǐ nepasitenkinimas ir
nepasitikơjimas yra galimas. Toks psichologinis poveikis sąlygojamas esamos branduolinơs
praktikos pasikeitimais (IAE galutinis uždarymas ir eksploatavimo nutraukimas) ir naujǐ
branduolinơs energetikos objektǐ, tokiǐ kaip LPBKS, statyba.
Psichologinis poveikis gali bǌti sumažintas, aiškinant tokios planuojamos ǌkinơs veiklos
bǌtinumą, tikslus ir naudą:
x alternatyvǐ šiai planuojamai ǌkinei veiklai nơra, nes IAE eksploatavimo nutraukimas yra
neišvengiamas. Todơl ilgalaikiam panaudoto branduolinio kuro saugojimui yra bǌtina saugi ir
patikima saugykla, t. y. naujosios LPBKS statyba yra bǌtina;
x naujoji LPBKS bus pastatyta tik IAE susikaupusiam PBK laikinai saugoti
konteineriuose, naudojant modernias, bet praktikoje jau patikrintas technologijas;
x naujoji LPBKS bus pastatyta pramoninơje teritorijoje, esanþioje IAE sanitarinơs
apsaugos zonoje;
x naujoji LPBKS bus pastatyta pagal šiuolaikinius aplinkosaugos reikalavimus, naudojant
pažangiausias technologijas;
x naujoji LPBKS bus eksploatuojama griežtai kontroliuojant nacionalinơms
reguliuojanþioms institucijoms. Šios valstybơs institucijos priverþia laikytis Lietuvos Ƴstatymǐ ir
kitǐ teisơs aktǐ, suderintǐ su Europos Sąjungos teisine baze, reikalavimǐ, tarptautiniǐ
organizacijǐ taikytinǐ rekomendacijǐ, konvencijǐ nuostatǐ ir TATENA saugos standartuose
nustatytǐ reikalavimǐ.
Planuojama ǌkinơ veikla, numatanti Ƴdiegti progresyvią panaudoto branduolinio kuro
saugojimo technologiją, padidins branduolinĊ saugą ir ženkliai sumažins avariniǐ situacijǐ
galimybĊ, palyginus su dabartiniu panaudoto branduolinio kuro saugojimu Ignalinos AE
išlaikymo baseinuose. Visos radioaktyviosios medžiagos bus sutvarkytos pagal TATENA saugos
standartus ir Europos Sąjungos šalyse narơse naudojamą praktiką. Planuojamos ǌkinơs veiklos
techninis projektas užtikrins, kad naujos saugyklos statybos ir eksploatavimo poveikis aplinkai
bǌtǐ tik Lietuvos Ƴstatymǐ bei kitǐ teisơs aktǐ ir atitinkamǐ tarptautiniǐ dokumentǐ leidžiamose
ribose.
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Visuomenơs supažindinimas su PAV ataskaita buvo atliktas laikantis Planuojamos ǌkinơs
veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ƴstatymo (Žin. 2005 Nr. 84-3105) ir Visuomenơs
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ǌkinơs veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos aprašo (Žin. 2005 Nr. 93-3472) reikalavimǐ.
Parengta PAV ataskaita, išleidimo data 2006 m. lapkriþio 16 d., buvo pateikta
visuomenei. Apie galimybĊ susipažinti su parengta PAV ataskaita ir jos planuojamą viešą
pristatymą visuomenơ buvo informuota per nacionalinĊ, Ignalinos rajono, Zarasǐ rajono bei
Visagino miesto žiniasklaidą (respublikiniame dienraštyje ,,Lietuvos rytas”, Ignalinos rajono
laikraštyje ,,Nauja vaga”, Zarasǐ rajono laikraštyje „Zarasǐ kraštas“, Visagino miesto laikraštyje
„Sugardas“) daugiau, kaip prieš 10 darbo dienǐ iki numatyto susitikimo su visuomene.
Skelbimas, informuojantis apie planuojamą susitikimą su visuomene ir galimybĊ susipažinti su
PAV ataskaita buvo iškabintas Visagino m. savivaldybơs skelbimǐ lentoje. Su parengta PAV
ataskaita buvo galima susipažinti Visagino m. savivaldybơje, Ignalinos AE informacijos centre.
Skelbimas, informuojantis apie planuojamą susitikimą su visuomene ir PAV ataskaitos
elektroninơ versija buvo patalpinta Ignalinos AE interneto svetainơje (www.iae.lt).
Iki šiol jokiǐ visuomenơs motyvuotǐ pasiǌlymǐ dơl planuojamos ǌkinơs veiklos nơra
gauta.
Viešas PAV ataskaitos pristatymas ir svarstymas buvo numatytas 2007 m. sausio 26 d.
Ignalinos AE Eksploatacijos nutraukimo tarnybos pastate, visuomenei patogiu, ne darbo metu.
Praơjus valandai nuo paskelbtos susitikimo pradžios nebuvo sulaukta nei vieno visuomenơs
atstovo. Todơl konstatuota, kad visuomenơ nơra suinteresuota planuojama ǌkine veikla ir viešo
supažindinimo procedǌra atlikta.
Vykdydama ESPOO konvencijos (Žin. 1999, Nr. 92-2688) reikalavimus, LR Aplinkos
ministerija apie planuojamą ǌkinĊ veiklą informavo atitinkamas Latvijos ir Baltarusijos
respublikǐ institucijas bei pateikơ PAV ataskaitą jǐ peržiǌrai. Kaimyniniǐ šaliǐ prašymu, buvo
surengti susitikimai su šiǐ respublikǐ visuomene (2007 m. kovo 13 d. Daugavpils, Latvijoje ir
2007 m. balandžio 19 d. Vidzy, Baltarusijoje). Susirinkimǐ metu buvo apibǌdinta planuojama
ǌkinơ veikla, dalyviai supažindinti su planuojamos ǌkinơs veiklos PAV ataskaita, buvo atsakyta Ƴ
pateiktus klausimus. Baltarusijos ir Latvijos respublikǐ institucijǐ bei visuomenơs pastabos PAV
ataskaitai pateiktos Aplinkos ministerijos 2007 m. balandžio 3 d. rašte Nr. (1-15)-D8-2987.
Atsakymai Ƴ Baltarusijos respublikos pastabas PAV ataskaitai pateikti 1 priede.
Atsakymai Ƴ Latvijos respublikos pastabas PAV ataskaitai pateikti 2 priede.
Parengta PAV ataskaita, išleidimo data 2006 m. lapkriþio 16 d., buvo pateikta PAV
subjektǐ peržiǌrai. PAV ataskaita pateikta tokioms LR institucijoms:
x Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui. Pastabǐ, kurias reikơtǐ Ƴvertinti,
negauta;
x Visagino savivaldybơs administracijai. Pastabǐ, kurias reikơtǐ Ƴvertinti, negauta;
x Utenos apskrities viršininko administracijai. Pastabǐ, kurias reikơtǐ Ƴvertinti, negauta;
x Kultǌros paveldo departamentui prie Kultǌros ministerijos. Pastabǐ, kurias reikơtǐ
Ƴvertinti, negauta. Nurodytas netikslumas PAV ataskaitoje pateikiant informaciją apie kultǌros
paveldo objektǐ kiekƳ Ignalinos AE regione;
x Valstybinei atominơs energetikos inspekcijai (VATESI). Pastabǐ, kurias reikơtǐ Ƴvertinti,
negauta;
x Priešgaisrinơs apsaugos ir gelbơjimo departamentui prie Vidaus reikalǐ ministerijos.
Pastabǐ, kurias reikơtǐ Ƴvertinti, negauta;
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x Sveikatos apsaugos ministerijai. Sveikatos apsaugos ministerija 2007-03-05 rašte Nr. 101231 pateikơ 5 pastabas ir 2007-04-17 rašte Nr. 10-2099 pateikơ 6 pastabas.
Atsakymai Ƴ Sveikatos ministerijos pastabas pateikti 3 ir 4 prieduose.
Radiacinơs saugos centro ir Valstybinio aplinkos sveikatos centro specialistai išnagrinơjo
ir Ƴvertino pateiktus atsakymus. Minơtǐ institucijǐ specialistai daugiau pastabǐ PAV ataskaitai
neturơjo (2007-06-15 Sveikatos apsaugos ministrijos raštas Nr. 10-3287). Kartu pažymima, kad
šiuo metu PAV ataskaitą analizuoja techninơs paramos organizacijǐ ekspertai. Todơl galutinơ
išvada dơl galimumo vykdyti planuojamą ǌkinĊ veiklą bus pateikta, atsižvelgiant Ƴ techninơs
paramos organizacijǐ ekspertǐ išvadas.
Pagal PAV subjektǐ pastabas patikslinta PAV ataskaita, išleidimo data 2007 m. birželio
21 d., buvo pateikta atsakingos institucijos (Aplinkos ministerijos) peržiǌrai. Aplinkos
ministerija 2007-08-02 rašte Nr. (1-15)-D8-6614 pateikơ 19 pastabǐ. Taip pat buvo gautos
Radiacinơs saugos centro techninơs paramos organizacijǐ ekspertǐ atliktas PAV ataskaitos
Ƴvertinimas. Pastabos pateiktos Sveikatos apsaugos ministerijos 2007-08-01 rašte Nr. 10-4263.
Aplinkos ministerija nurodơ Ƴvertinti ir techninơs paramos organizacijǐ ekspertǐ pastabas bei
pasiǌlymus.
Atsakymai Ƴ Sveikatos ministerijos techninơs paramos organizacijǐ ekspertǐ pastabas bei
pasiǌlymus pateikti 5 priede. Atsakymus Ƴvertino Radiacinơs saugos centro specialistai ir
Sveikatos apsaugos ministerijos 2007-10-09 rašte Nr. 10-5524 pateikia išvadą, kad planuojama
ǌkinơ veikla “ Panaudoto RMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas
saugojimas” yra galima.
Atsakymai Ƴ Aplinkos ministerijos pastabas bei pasiǌlymus pateikti 6 priede.
Tokie dokumentai pridedami šios PAV atskaitos Lietuviškos versijos II dalyje:
x Respublikiniame dienraštyje ,,Lietuvos rytas” 2007-01-06 išspausdinto skelbimo kopija,
1 puslapis;
x Ignalinos rajono laikraštyje ,,Nauja vaga” 2007-01-06 išspausdinto skelbimo kopija, 1
puslapis;
x Zarasǐ rajono laikraštyje „Zarasǐ kraštas“ 2007-01-09 išspausdinto skelbimo kopija, 1
puslapis;
x Visagino miesto laikraštyje „Sugardas“ 2007-01-11 išspausdinto skelbimo kopija, 1
puslapis;
x Skelbimo, iškabinto Visagino m. savivaldybơs skelbimǐ lentoje ir taip pat patalpinto
Ignalinos AE interneto svetainơje, kopija, 1 puslapis;
x Visuomenơs supažindinimo su planuojama ǌkine veikla susirinkimo, Ƴvykusio 2007-0126 protokolo kopija, 1 puslapis;
x Aplinkos ministerijos 2007 m. balandžio 3 d. rašto Nr. (1-15)-D8-2987 kopija, 11
puslapiǐ;
x PAV ataskaitos II skyriaus priedas Nr. 1. Atsakymai Ƴ Baltarusijos Respublikos Gamtos
ištekliǐ ir aplinkos apsaugos ministerijos klausimus ir motyvuotǐ pasiǌlymǐ Ƴvertinimas, 6
puslapiai;
x PAV ataskaitos II skyriaus priedas Nr. 2. Atsakymai Ƴ Latvijos Respublikos Aplinkos
apsaugos ministerijos klausimus ir motyvuotǐ pasiǌlymǐ Ƴvertinimas, 4 puslapiai.
x Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2007-02-23 rašto Nr. (5.1)-s-359 kopija,
1 puslapis;
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x Visagino savivaldybơs administracijos 2007-02-06 rašto Nr. (4.17)-1-408 kopija, 1
puslapis;
x Utenos apskrities viršininko administracijos 2007-02-06 rašto Nr. (1.33)-6-182 kopija, 1
puslapis;
x Kultǌros paveldo departamento prie Kultǌros ministerijos 2007-02-07 rašto Nr. (1.29) 2242 kopija, 1 puslapis;
x Valstybinơs atominơs energetikos inspekcijos 2007-03-09 d. rašto Nr. (12.11.17)-22.1195 kopija, 1 puslapis;
x Priešgaisrinơs apsaugos ir gelbơjimo departamento prie Vidaus reikalǐ ministerijos 20702-28 rašto Nr. 9.4-829 (10.6) kopija, 1 puslapis;
x Sveikatos apsaugos ministerijos 2007-03-05 rašto Nr. 10-1231 kopija, 1 puslapis;
x PAV ataskaitos II skyriaus priedas Nr. 3 Atsakymai Ƴ LR Sveikatos ministerijos pastabas,
8 puslapiai;
x Sveikatos apsaugos ministerijos 2007-04-17 rašto Nr. 10-2099 kopija, 2 puslapiai;
x PAV ataskaitos II skyriaus priedas Nr. 4. Atsakymai Ƴ LR Sveikatos ministerijos
(Radiacinơs saugos centro) pastabas, 10 puslapiǐ.
x Sveikatos apsaugos ministerijos 2007-06-15 rašto Nr. 10-3287 kopija, 1 puslapis;
x Sveikatos apsaugos ministerijos 2007-08-01 rašto Nr. 10-4263 kopija su priedu, 22
puslapiai;
x PAV ataskaitos II skyriaus priedas Nr. 5. Atsakymai Ƴ Radiacinơs saugos centro
techninơs paramos organizacijǐ ekspertǐ pastabas, 23 puslapiai;
x Sveikatos apsaugos ministerijos 2007-10-09 rašto Nr. 10-5524 kopija, 1 puslapis;
x PAV ataskaitos II skyriaus priedas Nr. 6. Atsakymai Ƴ LR Aplinkos ministerijos pastabas,
15 puslapiǐ.
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D÷l visuomen÷s supažindinimo su planuojamos ūkin÷s
veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
Planuojamos ūkin÷s veiklos Organizatorius yra Valstyb÷s įmon÷ Ignalinos atomin÷ elektrin÷ (toliau
IAE), esanti adresu:
LT-31500 Visaginas
Lietuva
Tel.: +370 386 28985
Faksas: +370 386 24396
planuoja ūkinę veiklą – "Panaudoto branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokų laikinas
saugojimas". Ūkin÷ veikla planuojama IAE pramonin÷je aikštel÷je Visagino savivaldyb÷s teritorijoje
šiuo adresu: 31500 Visaginas, Utenos apskritis, Lietuva.
Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) dokumentų reng÷jai yra:
RWE NUKEM GmbH
Industriestrasse 13
63754 Alzenau
Germany (Vokietija)
Tel.: +49 6023 91 1452
Faksas: +49 6023 91 1486

Lietuvos energetikos institutas (toliau LEI):
Breslaujos 3,
Kaunas LT-44403
Lietuva
Tel.: +370 37 401891
Faksas: +370 37 351271

PAV ataskaitą nagrin÷s ir savo išvadas pateiks šios institucijos:
Sveikatos apsaugos ministerija, Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamentas prie Vidaus reikalų
ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros minsterijos, Utenos apskrities administracija,
Visagino miesto savivaldyb÷, Valstybin÷ atomin÷s energetikos inspekcija, Radiacin÷s saugos centras,
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas.
Sprendimą d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje pagal poveikio aplinkai
vertinimo rezultatus priims Aplinkos ministerija.
Su planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti Visagino m.
savivaldyb÷je, Parko 14 III aukšte esančiame stende nuo 2007-01-08 iki 2007-01-26 darbo dienomis nuo
8 iki 18 val., Ignalinos AE Informacijos centre darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. ir Ignalinos AE interneto
svetain÷je www.iae.lt. Viešas visuomen÷s supažindinimas vyks Ignalinos AE Eksploatavimo nutraukimo
tarnyboje, esančioje adresu: Drūkšinių k., Visagino sav., IAE, 31 V pastatas, 315 kabinete 2007-01-26 17
val.
Iki viešo visuomen÷s supažindinimo motyvuoti pasiūlymai d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos teikiami raštu, el. paštu arba faksu Organizatoriui arba PAV dokumentų
reng÷jui (kontaktin÷ įgaliotų asmenų informacija pateikiama žemiau), o pasiūlymų kopijos papildomai
gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ar atsakingai institucijai.
Kontaktin÷ informacija d÷l visuomen÷s pasiūlymų:
F. Tretjakov

R.Ziehm

Prof. P.Poškas

Tel.:
8 (386) 24266
Faks.:
8 (386) 24387
El. paštas: tretjakov@ent.lt

Tel:
00 (49 6023) 91 1535
Faks.:
00 (49 6023) 91 1515
El. paštas: ronny.ziehm@nukem.de

Tel:
Faks.:
El. paštas:

Pastatas 31V
IAE ENT
LT-31500 Visaginas
Lietuva

RWE NUKEM GmbH
Industriestrasse 13
63754 Alzenau
Germany (Vokietija)
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Įvadas

Šiame PAV ataskaitos priede pateikti atsakymai į Baltarusijos Respublikos Gamtos išteklių ir
aplinkos apsaugos ministerijos klausimus ir motyvuotus pasiūlymus PAV ataskaitai „Panaudoto
RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokų laikinas saugojimas“, pateiktus LR Aplinkos
ministerijos 2007 m. balandžio 3 d. rašte Nr. (1-15)-D8-2987. Taip pat nurodoma, kokie pakeitimai
bus padaryti naujoje (patikslintoje) PAV ataskaitos versijoje.
Šiame priede naudojamos nuorodos į PAV ataskaitą (teksto vieta, literatūros nuorodos) suderintos
su PAV ataskaitos versija, išleista 2006 m. lapkričio 16 d.

2

Pastabos ir atsakymai

1 pastaba
Nepateikiamas alternatyvių panaudoto branduolinio kuro (PBK) laidojimo variantų svarstymas.
Ataskaitoje nurodoma, kad laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (LPBKS) įrengimas
yra vienintel÷ PBK tvarkymo galimyb÷ ir tod÷l nepateikiamas alternatyvaus panaudoto
branduolinio kuro (PBK) laidojimo kitose šalyse varianto svarstymas. Tačiau viena iš
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s patvirtintos 2002 m.,
krypčių yra tokio laidojimo sąnaudų pateisinimo vertinimas.
Atsakymas
Panaudoto branduolinio kuro RBMK perdavimas kitoms šalims d÷l įvairių techninių ir politinių
priežasčių n÷ra galimas nei šiuo metu, nei numatomas artimiausioje ateityje. Atsižvelgiant į faktą,
kad Lietuvoje n÷ra, ir, greičiausiai bent jau iki šio amžiaus vidurio, nebus kapinyno giliosiose
geologin÷se formacijose PBK laidojimui, ilgalaikis saugojimas, kol kas, lieka vienintele PBK
tvarkymo galimybe Lietuvoje. Tod÷l Lietuvos Respublikos vyriausyb÷ pri÷m÷ nutarimą leisti
projektuoti laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą IAE regione.
Planuojama PBK tvarkymo koncepcija yra tokia, kad pasibaigus saugojimui (arba atsiradus kitoms
PBK tvarkymo alternatyvoms, pvz., išvežti perdirbti į kitas šalis arba laidoti į tarptautinį kapinyną),
PBK bus galima išveržti iš LPBKS jo neperkraunant. Konteineriai CONSTOR® RBMK1500/M2
bus suprojektuoti pagal TATENA saugaus radioaktyviųjų medžiagų transportavimo taisyklių
reikalavimus.
2 pastaba
Atsižvelgiant į tai, kad ribotoje Lietuvos teritorijoje šalia sienos su Baltarusija yra daug radiaciniu
požiūriu pavojingų objektų ir numatoma naujų AE blokų statyba, manome, kad būtų tikslinga atlikti
ilgalaikius aplinkos kompleksin÷s technogenin÷s apkrovos vertinimus tarpvalstybiniame kontekste.
Atsakymas
Pagal Lietuvos Seimo patvirtintą Nacionalinę energetikos strategiją pirmasis IAE reaktoriaus blokas
buvo sustabdytas 2004 m. gruodžio 31 d. Antrojo reaktoriaus bloko sustabdymas numatytas 2009
m. pabaigoje.
Sprendimas d÷l IAE reaktorių blokų su RBMK reaktoriais eksploatavimo nutraukimo priimtas
nepriklausomai nuo naujų AE blokų statybos galimumo ar negalimumo. Planuojama ūkin÷ veikla
yra dalis pasiruošimo IAE su RBMK reaktoriais eksploatavimo nutraukimui ir nutraukimo veiklos.
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Pagrindinių IAE sistemų eksploatavimo nutraukimas gali būti prad÷tas tik tada, kai panaudotas
branduolinis kuras (PBK) bus visiškai iškrautas iš reaktorių blokų.
Sustabdžius IAE reaktorių blokus ir v÷liau, sukrovus PBK į sandarius konteinerius, atlikus
dabartin÷s IAE įrangos ir sistemų deaktyvavimą ir išmontavimą, sutvarkius esamas skystąsias ir
kietąsias radioaktyvias atliekas bei pervedus jas į ilgalaikes ir stabilias formas, technogenin÷
aplinkos apkrova, lyginant su dabartine pad÷timi, tik sumaž÷s.
Naujų AE blokų statybos galimyb÷s svarstymas neįeina į šios planuojamos ūkin÷s veiklos
svarstomų uždavinių sferą. Naujų AE blokų ar kitų branduolinių objektų (jeigu tokie bus
planuojami) statybos galimyb÷s bus analizuojamos tolesniuose PAV, kuriuose (pagal įstatymų ir
atitinkamų norminių aktų reikalavimus) turi būti atsižvelgiama į esamą ir ateityje planuojamą
poveikį aplinkai (taip pat ir į šios planuojamos veiklos sąlygojamą poveikį).
3 pastaba
Ataskaitoje analizuojamas radiologinis oru pernešamo aktyvumo poveikis aplinkai. Manoma, kad
normalios LPBKS eksploatacijos ir galimų avarinių situacijų metu nebus radioaktyviųjų ištakų.
Mūsų nuomone, avarinių išlakų atveju, paviršiniai vandenys gali nuplauti galimas aktyvumo
iškritas ir tokiu būdu gali būti daromas radiologinis poveikis gyventojams ir aplinkai.
Atsakymas
Avarinių situacijų metu radioaktyviosioms išlakoms patekus į aplinką jų sąlygota efektin÷ doz÷
gyventojui gali būti apie 0,005 µSv (žr. 9.4.2 skyrių). Galimas poveikis yra išskirtinai mažas,
daugiausia sąlygojamas atmosferoje išsisklaidančio inertinio Kr-85. Vertinant radioaktyviųjų
aerozolių sąlygotą avarin÷s apšvitos dozę, buvo atsižvelgta į radionuklidų nus÷dimą ant žem÷s
paviršiaus, patekimą į vandenis, maisto produktus ir t.t. (kaip nurodyta 9.2.3.2 poskyryje, metodika
išsamiau aprašyta 5.1.5.2 poskyryje).
4 pastaba
Ataskaitoje, remiantis galimų avarijų rizikos analize, daroma išvada, kad tokie rimti išoriniai
įvykiai, kaip l÷ktuvo avarija ir gaisras, gali sukelti reikšmingas pasekmes aplinkai. Tačiau jie
klasifikuojami kaip neprojektiniai, o 10.2.2 skyriuje nenagrin÷jami radioaktyviosios taršos išlakų
arba vandeniu į Baltarusijos Respublikos teritoriją scenarijai, susidarius tokioms situacijoms. Tuo
pačiu metu ataskaitoje nurodoma, kad nagrin÷jamame regione vyrauja vakarų ir pietų krypčių v÷jai
(4.3.4 skyrius), d÷l šios priežasties Baltarusijos teritorija yra ypatingai pažeidžiama d÷l
radioaktyviųjų medžiagų išlakų, susidarius avarin÷ms situacijoms.
D÷l esamų hidrografinių ir hidrologinių sąlygų paviršiniai vandenys numatomos LPBKS ir
radioaktyviųjų atliekų saugojimo punktų statybos rajone teka iš Lietuvos teritorijos į Baltarusijos
teritoriją. Radioaktyviųjų nuotekų į aplinką atveju būtent vandens keliais gali įvykti pagrindinis
Baltarusijos vandent÷kmių užteršimas. Radionuklidai, patekę į valstybių riboje esančių vandens
objektų (Drisvetos up÷s, Drisvetos ežero) paviršinius vandenis, gali patekti į Prorvos upę, tekančią
per Baltarusijos teritoriją, po to į Boginskio ežerų sistemą, Dvinos upę ir toliau – į Vakarų Dviną
bei Baltijos jūros Rygos įlanką. Tokiu būdu radioaktyvioji tarša, patekusi į vandens objektų sistemą,
gali pasklisti ne tik po Baltarusijos teritoriją, bet ir po kitų kaimyninių valstybių teritorijas.
Atsakymas
Kadangi pamin÷tieji išoriniai įvykiai yra įmanomi, o radioaktyviųjų PBK medžiagų patekimas į
aplinką gali tur÷ti rimtų pasekmių, įgyvendinamos inžinerin÷s priemon÷s, neleidžiančios susidaryti
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radiologin÷ms tokių avarijų pasekm÷ms – konteineris bus suprojektuotas taip, kad atlaikytų l÷ktuvo
avariją arba gaisrą. Tod÷l konteinerio apvalkalo pažeidimo ir radioaktyviųjų medžiagų patekimo į
aplinką įvykiai PAV ataskaitoje nenagrin÷jami.
5 pastaba
Ataskaitos 8.2.6 skyriuje pažymima, kad Drūkšių ežero dugno nuos÷dose buvo aptikta plutonio239,240 izotopų, jų aktyvumas 0,16-3,59 Bq/kg, plutonio buvimas dugno nuos÷dose paaiškinamas
jo globalia sklaida ekosistemų komponentuose. Tačiau reikia pažym÷ti, kad 3,59 Bq/kg plutonio239,240 dugno nuos÷dose viršija globalias iškritas visa eile. Nor÷tume gauti šio klausimo
paaiškinimą.
Atsakymas
PAV programa patikslinama taip:
Teksto vieta

Ankstesnis tekstas

Patikslintas tekstas

8.2.6 skyrius, antra pastraipa
Pu-239 ir Pu-240 radionuklidai aptikti Drūkšių ežero dugno nuos÷dose, jų savitųjų
aktyvumų vert÷s yra nuo 0,16 iki 3,59 Bq/kg. Plutonio buvimas dugno nuos÷dose
paaiškinamas jo globalia sklaida ekosistemos objektuose.
Drūkšių ežero dugno nuos÷dose buvo aptikta Pu-239 ir Pu-240. Plutonio buvimas
paaiškinamas jo globalia sklaida ekosistemos komponentuose. Vidutin÷ plutonio
izotopų Pu-239 ir Pu-240 koncentracija dugno nuos÷dose, 2005 m. surinktose
Drūkšių ežero nulinio fono taškuose, sauso oro mišinyje buvo 0,18 Bq/kg [10].

6 pastaba
Ataskaitoje pateikiamuose duomenyse apie Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro, kuris bus
saugomas LPBKS, kiekius yra tam tikrų prieštaravimų.
2 ataskaitos skyriuje (13 spl.) nurodoma, kad planuojama veikla apima 18 000 vienetų panaudoto
branduolinio kuro rinklių (PBKR) RBMK-1500 (36 000 PBKR pusių, arba šilumą išskiriančių
elementų su branduoliniu kuru) pakrovimą į konteinerius СОNSTOR®RBMK1500/М2 ir
patalpinimą ne trumpesniam kaip 50 metų laikotarpiui į naująją LPBKS, kuri bus skirta 201
nurodyto tipo konteineriui.
Remiantis informacija apie panaudoto branduolinio kuro rinklių technines charakteristikas,
pateikta ataskaitos 2.1.1-1 lentel÷je su nuoroda į dokumentą Laikinosios panaudoto branduolinio
kuro rinklių RBMK iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokų saugyklos technin÷ specifikacija, В1/Т8/0001, 06
leidimas, PBKR kiekis su įvairių tipų (pagal U-235 įsodrinimą – nuo 2% iki 2,8%) kuru sudarys 16
800. Skirtumas tarp šio skaičiaus ir skaičiaus, nurodyto planuojamai veiklai, lygus 1800016800=1200 PBKR, o tai sudaro daugiau kaip 70% RBMK-1500 aktyviosios zonos pilno
pakrovimo. Kadangi į konteinerį СОNSTOR®RBMK1500/М2 telpa 91 PBKR (ataskaitos 30 psl.),
talpinamų konteinerių skaičiaus skirtumas gali sudaryti 13 vienetų.
Atsakymas
Numatoma projektin÷ LPBKS talpa – apytiksliai 36000 PBK RBMK-1500 kuro pluoštų. Tikrasis
saugomų PBK RBMK-1500 kuro pluoštų skaičius gali būti mažesnis, PAV ataskaita nurodo
apytikslį kiekį.
LPBKS saugojimo sal÷je bus daugiausia 202 vietos konteinerių CONSTOR®RBMK1500/M2
patalpinimui (įskaitant tuščią rezervinį konteinerį). Atliekant poveikio aplinkai (galimos gyventojų
ir personalo apšvitos) skaičiavimus, buvo konservatyviai priimta, kad į LPBKS patalpintas
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didžiausias įmanomas konteinerių kiekis (202) ir visuose konteineriuose yra didžiausias įmanomas
PBK kuro pluoštų kiekis (182).
Taip reikia tur÷ti omenyje, kad kai kurių konteinerių pakrovimas bus mažesnis, kadangi į juos bus
sud÷ti penalai (gali būti kelių tipų) su mechaniškai pažeistu kuru, eksperimentiniu kuru ir t.t.
7 pastaba
Šiuo metu Ignalinos AE aikštel÷je įrengta panaudoto branduolinio kuro RBMK-1500 iš IAE 1 ir 2
blokų laikinoji saugykla, kurioje laikoma 20 CASTOR®RBM 1500 tipo konteinerių ir 60
CONSTOR®RBMK 1500 tipo konteinerių. Šio tipo konteineriuose naudojami 32M krepšiai 51
PBKR patalpinimui (žr. ataskaitos 2.2.2 skyrių), tokiu būdu laikinojoje PBK saugykloje saugomų
PBKR kiekis sudaro apie 4000.
Kaip matome iš potencialių radioaktyviųjų aplinkos taršos, kurią sąlygoja planuojama ūkin÷ veikla,
šaltinių sąrašo (žr. ataskaitos 1.7-1 lentelę), nurodyto Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro
tvarkymas neįeina į planuojamą ūkinę veiką. D÷l šios priežasties esama laikinoji PBK saugykla turi
būti traktuojama kaip papildomas potencialus jonizuojančios spinduliuot÷s šaltinis Ignalinos AE
aikštel÷je.
Atsakymas
Esama laikinoji PBK saugykla yra apytiksliai 1,5 km atstumu nuo planuojamos LPBKS aikštel÷s.
Atliktų realių išorin÷s apšvitos fono matavimų planuojamoje LPBKS aikštel÷je ir jos apylink÷se
rezultatai parod÷, kad esama laikinoji PBK saugykla arba IAE aikštel÷ nedaro išorin÷s
jonizuojančios spinduliuot÷s poveikio, žr. 8.2.7 skyrių. Išorin÷s apšvitos fono padid÷jimas
fiksuojamas tik visiškai greta kai kurių IAE statinių.
Į esamų ir planuojamų radioaktyviųjų medžiagų išmetų iš IAE į aplinką sąlygojamą gyventojų
apšvitos dozę buvo atsižvelgta, žr. 5.3.2 skyrių.
8 pastaba
Ataskaitos 5 skyriuje atlikta potencialaus oru pernešamų išlakų poveikio aplinkai analiz÷ normalios
planuojamos ūkin÷s veiklos eksploatacijos metu, IAE reaktorių blokuose (nuo 1 iki 4 punkto) ir
LPBKS (nuo 5 iki 6 punkto).
Kaip rodo ataskaitos 5 skyriuje pateikta informacija, Lietuvoje n÷ra norminių reikalavimų
aktyvumo, kuris gali būti išleistas iš nesandarių šilumą išskiriančių elementų su RBMK-1500 kuru,
sud÷ties įvertinimui. D÷l šios priežasties ataskaitos 5 skyriuje buvo panaudoti atitinkamų
tarptautinių standartų reikalavimai, laikant, kad RBMK kuras nesiskiria nuo lengvojo vandens
reaktorių kuro. Tokiems reaktoriams surinkta patikima duomenų baz÷, naudojant eksperimentinius
duomenis, gautus Rusijos Federacijoje bei kitose šalyse (JAV, Japonijoje). Tačiau d÷l Ignalinos AE
RBMK-1500 reaktoriaus darbo režimo (didel÷s galios režimo) ir naudojamo kuro tipų (standartinio
pradinio U-235 2% įsodrinimo bei nestandartinio didesnio įsodrinimo) radionuklidų išsiskyrimo iš
apšvitinto kuro vertinimai gali būti neapibr÷žti.
Atsakymas
Lietuvoje n÷ra norminių reikalavimų aktyvumo, kuris gali išsiskirti iš nesandarių šilumą išskiriančių
elementų su branduoliniu kuru RBMK-1500, sud÷ties ir kiekio vertinimui. IAE yra sukaupusi Cs137 išsiskyrimo matavimų duomenis, kurie buvo panaudoti rengiant PAV ataskaitą. Taip pat yra
inertinių dujų (Kr, Xe) išsiskyrimo matavimų, atliktų „karštųjų“ CONSTOR®RBMK-1500
konteinerių bandymų (vakuuminio džiovinimo) IAE metu, duomenys. Šie duomenys atitinka
paskelbtus urano-erbio oksidų apšvitintame RBMK-1000 kure tyrimo rezultatus, kuriuose daroma
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išvada, kad susikaupęs po šilumą išskiriančių elementų apvalkalu Kr ir Xe dujų aktyvumas gali
siekti 7 %.
Rengiant PAV ataskaitą, skilimo produktų aktyvumo dalis šilumą išskiriančio elemento ertm÷je
buvo priimta pagal rekomendacijas, apibendrinančias turimus patikimus pasaulinius
eksperimentinius duomenis, kurie taip pat konservatyviai apima turimus RBMK kuro tyrimų
rezultatus (pvz., buvo priimta, kad Kr-85 išsiskyrimas lygus 10%).
Taip pat reikia tur÷ti omenyje, kad konservatyviai įvertinta didžiausia metin÷ gyventojų
doz÷ d÷l radioaktyviųjų dujų ir aerozolių išsiskyrimo neviršija 0,5 µSv (5.1.5-2 lentel÷).
teoriškai didžiausias 100% dujinio aktyvumo išsiskyrimas gali padidinti apskaičiuotąją
dozę apytiksliai iki 5 µSv, tačiau ir ši reikšm÷ taip pat yra maža bei radiacin÷s saugos
nereikšminga.

apšvitos
Priimtas
apšvitos
požiūriu

9 pastaba
Baltarusijoje (0,1 mSv/metai) ir Lietuvos Respublikoje (1 mSv/metai) priimtos skirtingos kritin÷s
gyventojų grup÷s apšvitos doz÷s apribojimo normos visų RA tvarkymo būdų atvejais. Vertinant
galimą išlakų aktyvumo poveikį Baltarusijos gyventojams planuojamų statyti objektų eksploatacijos
metu, laikome, kad būtų tikslinga taikyti traktavimą, siūlomą Tarptautin÷s radiacin÷s saugos
komisijos rekomendacijose (ICRP-2005), kur nurodoma, kad tuo atveju, kai apšvitinami žmon÷s iš
veiklos, darančios radiacinį poveikį, negauna tiesiogin÷s naudos, doz÷ turi būti ribojama iki 0,01
mSv/metai
Atsakymas
Nurodytas poveikio kaimyninių šalių gyventojams įvertinimo traktavimas naudojamas ir esamoje
PAV ataskaitoje. Išvada apie radiologinio poveikio nereikšmingumą daroma, jeigu metin÷ efektin÷
gyventojo apšvitos doz÷ lygi arba yra mažesn÷ už 0,01 mSv per metus. Įvertinta galima Baltarusijos
Respublikos gyventojo apšvita, sąlygojama planuojamos ūkin÷s veiklos, apytiksliai eile mažesn÷ už
nurodytą reikšmę, žr. 10.2 skyrių.
10 pastaba
Ataskaitos 5.3.3.2 poskyryje nustatyta didžiausia metin÷ efektin÷ doz÷ ties LPBKS/KAASK
apsaugin÷s zonos nuolatine apsaugos tvora, apimanti spinduliuotę iš Ignalinos AE aikštel÷s, kurią
sąlygoja radioaktyviųjų medžiagų išmetos, pernešamos oru ir vandeniu. Ši reikšm÷ lygi 0,177
mSv/metai ir tai neviršija Lietuvos Respublikos radiacin÷s saugos reikalavimuose nustatytos doz÷s
ribos 0,2 mSv/metai. Abejonių kelia faktas, kad metin÷ efektin÷ doz÷, kurią sąlygoja bendras visų
likusių radiaciniu požiūriu pavojingų objektų, esamų ir planuojamų įrengti Ignalinos AE rajone,
poveikis, bus mažesnis už 0,023 mSv/metai.
Atsakymas
Jonizuojančios spinduliuot÷s poveikis greitai maž÷ja, tolstant nuo LPBKS aikštel÷s. Jau 500 m
atstumu nuo LPBKS aikštel÷s nustatytoji metin÷ efektin÷ doz÷ sumaž÷ja apytiksliai viena eile (nuo
0,177 iki 0,019 mSv). Apšvita taip pat priklauso ir nuo krypties nuo LPBKS aikštel÷s (bei nuo
vietos konkrečia kryptimi). Tod÷l yra daug didesnis apribotosios doz÷s rezervas kitiems
branduoliniams objektams.
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Įvadas

Šiame PAV ataskaitos priede pateikti atsakymai į Latvijos Respublikos pareikštus klausimus ir
motyvuotus pasiūlymus PAV ataskaitai „Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir
2 blokų laikinas saugojimas“, pateiktus LR Aplinkos ministerijos 2007 m. balandžio 3 d. rašte Nr.
(1-15)-D8-2987.
Latvijos Respublikos pateiktas dokumentas „Nuomon÷ apie laikinosios Ignalinos AE panaudoto
branduolinio kuro saugyklos statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rezultatus“ apibendrina
platų požiūrių ir klausimų, kuriuos PAV ataskaitos peržiūros metu išk÷l÷ Latvijos institucijos ir
visuomen÷, spektrą. Be klausimų, susijusių su planuojamos ūkin÷s veiklos PAV, taip pat iškelti
klausimai apie šio projekto įgyvendinimą ir bendrai apie IAE eksploatavimo nutraukimą, keitimosi
informacija organizavimo gerinimą, nuostolių atlyginimą ir t.t.
Kai kurie iškelti klausimai apima platesnius aspektus nei vertinama PAV procedūros metu bei
nepriklauso planuojamos ūkin÷s veiklos sričiai. Tokie klausimai turi būti sprendžiami
instituciniame arba valstybiniame lygiuose. Tod÷l atsakant, buvo siekta atrinkti ir atsakyti į tuos
klausimus, tiesiogiai susijusius su šia PAV ataskaita.
Šiame priede naudojamos nuorodos į PAV ataskaitą (teksto vieta, literatūros nuorodos) suderintos
su PAV ataskaitos versija, išleista 2006 m. lapkričio 16 d.

2

Pastabos ir atsakymai

1 pastaba
Ataskaitoje trūksta informacijos apie pažeistų rinklių ir kuro elementų papildomą pakuotę; tod÷l
buvo iškeltas klausimas apie planus tokį kurą papildomai patalpinti į sandarias pakuotes. Viešo
svarstymo metu buvo atsakyta, kad papildomos pakuot÷s nebus sandarios, bet konteineriai (kaip ir
kitiems rinklių tipams) bus sandarūs ir užpildyti inertin÷mis dujomis.
Atsakymas
Pagrindin÷ supakavimo penalų paskirtis yra užtikrinti mechaniškai pažeistų, eksperimentinių kuro
pluoštų ir kuro fragmentų, surinktų iš baseinų, žr. 2.2.3 skyrių, saugų tvarkymą, patalpinimą į
saugojimo konteinerius ir pozicionavimą juose. Taip pat supakavimo penalų konstrukcija turi
užtikrinti, kad konteinerio sausinimo ir džiovinimo procesų metu penalas taip pat būtų išsausintas ir
išdžiovintas. Tod÷l supakavimo penalai ir n÷ra suprojektuoti sandarūs. Panaudoto branduolinio kuro
izoliaciją nuo aplinkos užtikrina pats konteineris – dvigubą barjerą sudarančių privirintų dangčių
sistemos kartu su dvigubą barjerą sudarančia konteinerio korpuso konstrukcijos d÷ka.
Bus naudojami kelių tipų supakavimo penalai (t.y. skirtingų dydžių, saugojimo talpumo ir t.t.),
priklausomai nuo jų viduje saugomų kuro elementų. Pakuočių techninio projekto detal÷s n÷ra
svarbios poveikio aplinkai vertinimo požiūriu (kadangi n÷ra daroma prielaidų d÷l penalų sandarumo
ir nevertinamas galimas aktyvumo išmetų iš supakuotų kuro elementų sumažinimas) ir tod÷l n÷ra
pateikiamos. Supakavimo penalų projektas bus parengtas techninio projektavimo etape.
2 pastaba
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Papildomai buvo paprašyta paaiškinti d÷l apskaičiuoto kritin÷s grup÷s didžiausios apšvitos,
sąlygojamos Kr-85, atstumo (atsakymas buvo ~ 500 m spinduliu nuo ventiliacijos). Yra planų d÷l
papildomos Kr-85 monitoringo sistemos, bet n÷ra jos detalizavimo.
Atsakymas
Atmosferin÷s dispersijos koeficiento (atitinkančio didžiausios aktyvumo koncentracijos ore vietą ir
didžiausios apšvitos vietą) didžiausių verčių vietos priklausys nuo išmetimo aukščio ir atmosferin÷s
dispersijos sąlygų (pvz., atmosferinio stabilumo klas÷s). Prašoma informacija apie didžiausios
apšvitos vietas išlakoms iš LPBKS (kuro perkrovimo karštojoje kameroje atveju) pateikta 5.1.5.3
poskyryje, o avarin÷ms išlakoms iš IAE reaktorių blokų – 9.2.3.1 poskyryje.
Nuolatinis inertinių dujų išlakų iš IAE monitoringas jau yra vykdomas. Tokia pati nuolatinio
monitoringo koncepcija yra numatyta ir LPBKS išlakoms (iš kamino ir saugojimo sal÷s, žr. 8.3.5 ir
8.3.6 skyrius). Monitoringo sistemos projektas bus parengtas techninio projektavimo etape.
3 pastaba
Paskutinis klausimas buvo d÷l bendro pažeistų kuro elementų skaičiaus apskaičiavimo / įvertinimo
metodų. Atsakymas buvo paremtas įrašais, taip pat buvo tvirtinama, kad išsamus visų kuro rinklių
tyrimas bus atliktas jų perkrovimo iš šlapiojo tipo saugyklos metu. Papildomas klausimas buvo d÷l
galimų planų padidinti šios saugyklos talpumą ryšium su naujais pasiūlymais branduolin÷s
energijos srityje. Buvo atsakyta, kad šiame etape visi planai siejami tik su esamu apšvitintu kuru iš
IAE (įskaitant kurą iš paskutinio eksploatuojamo bloko iki galutinio sustabdymo).
Atsakymas
Gali būti neaiškumų vertinant pažeisto kuro kiekį arba klasifikuojant pažeistą kurą. Tačiau pažeisto
kuro kiekis yra labai mažas lyginant su bendru PBK kiekiu. Numatomas projektinis LPBKS
talpumas yra pakankamas, kad galimi įvairių kuro tipų kiekio nukrypimai nesukeltų problemų. PAV
ataskaitoje atsižvelgiama į galimų neatitikimų kuro duomenyse padarinius. PAV ataskaita
analizuoja blogiausiojo atvejo sąlygas – poveikio vertinime daroma prielaida, kad LPBKS
patalpintas didžiausias projekte numatytas konteinerių skaičius, o visuose konteineriuose patalpintas
toks kuras, kad konteinerio išor÷je sukuriami didžiausi spinduliuot÷s laukai. Esant tokioms
sąlygoms, apskaičiuojami LPBKS spinduliuot÷s laukai ir gyventojų apšvita.
Atsakant į antrąją klausimo dalį, reikia pasakyti, kad LPBKS įrengimas yra IAE eksploatavimo
nutraukimo veiklos dalis, LPBKS paskirtis – laikinasis RBMK-1500 PBK iš esamų IAE reaktorių
blokų saugojimas, kol nebus įrengtas galutinio laidojimo kompleksas.
4 pastaba
Tur÷tų būti detaliau apsvarstytos galimos ir būtinos priemon÷s konteinerių dangčių sandarumo
praradimo atveju.
Atsakymas
Konteineriai bus suprojektuoti kaip užvirinto dvigubo barjero sistema, saugi konteinerių
eksploatavimo trukm÷ – mažiausiai 50 metų. Konteinerio sandarumo praradimas projektiniu
eksploatavimo metu tur÷tų būti vertinamas kaip išimtinis atvejis.
Tuo atveju, jei saugojimo LPBKS metu bus nustatyta, kad konteineris yra defektinis, panaudotas
branduolinis kuras bus perkrautas LPBKS karštojoje kameroje. Išsamus aprašymas apteiktas 2.5.3
skyriuje.
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5 pastaba
Prašoma pateikti išsamesnį paaiškinimą apie galimas alternatyvias veiklas po 50 laikinojo
saugojimo metų.
Atsakymas
PBK saugojimas LPBKS yra laikinas sprendimas prieš nustatant galutinį PBK kelią ir įgyvendinant
būtinus veiksmus. Nacionalin÷ radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategija numato keletą galimybių,
kurios turi būti išnagrin÷tos prieš priimant galutinį sprendimą:
• Galimyb÷ palaidoti PBK nacionaliniame giluminiame geologiniame kapinyne;
• Galimyb÷ palaidoti PBK regioniniame giluminiame geologiniame kapinyne;
• Galimyb÷ pervežti ir palaidoti PBK kitose šalyse;
• Galimyb÷ saugiai saugoti PBK 100 metų ir ilgiau.
LPBKS bus suprojektuota saugiai saugoti PBK mažiausiai 50 metų. Saugojimo konteinerių
konstrukcijos koncepcija tokia, kad pasibaigus laikinajam saugojimui PBK bus įmanoma išgabenti
iš LPBKS aikštel÷s jo neperpakuojant. Pašalinus PBK, LPBKS eksploatavimas bus nutrauktas, žr.
1.5.3 skyrių.
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Įvadas

Šiame PAV ataskaitos priede pateikti atsakymai į LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. kovo
5 d. rašte Nr. 10-1231 pareikštas pastabas ir pasiūlymus PAV ataskaitai „Panaudoto RBMK
branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokų laikinas saugojimas“. Taip pat nurodoma, kokie
pakeitimai bus padaryti naujoje (patikslintoje) PAV ataskaitos versijoje.
Šiame priede naudojamos nuorodos į PAV ataskaitą (teksto vieta, literatūros nuorodos) suderintos
su PAV ataskaitos versija, išleista 2006 lapkričio 16 d.

2

Pastabos ir atsakymai

1 pastaba
VĮ Ignalinos atomin÷s elektrin÷s 2006 m. rugs÷jo 22 d. rašte Nr. 10S-5315(15.1O) atsakant į
Sveikatos apsaugos ministerijos 2006 m. rugpjūčio 19 d. raštą „D÷l planuojamos ūkin÷s veiklos
poveikio aplinkai vertinimo", teigiama, kad rengiant Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai
ataskaitą, bus atsižvelgta į Poveikio visuomen÷s sveikatai vertinimo metodinius nurodymus (Žin.,
2004, Nr. 106-3947). Tačiau PAV ataskaitos atitinkama struktūrin÷ dalis neparengta, nepateikta
nuoroda į Metodinius nurodymus, šis teis÷s aktas neįtrauktas į PAV ataskaitos Literatūros sąrašą.
Taip pat neatsižvelgta į Reikalavimus licencijoms gauti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
patvirtintą Visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklos sričių, kurioms yra būtina sveikatos priežiūros
veiklos licencija, sąrašo (Žin., 2004, Nr. 33-1081) III skyrių.
Atsakymas
PAV ataskaita papildoma nauju 6.9 skyriumi, atitinkamai papildomas nuorodų sąrašas.
Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

6.9 Visuomen÷s sveikata
Kaip nurodyta PAV programoje, PAV ataskaitoje yra pateikiami duomenys, būtini
galimo planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio visuomen÷s sveikatai ir kitiems
aplinkos komponentams pagal LR planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo [7] 9 str. 1 p. reikalavimus. Vadovaujantis LR teis÷s aktų
reikalavimais poveikio visuomen÷s sveikatos vertinimo ataskaitą turi rengti poveikio
visuomen÷s sveikatai vertintojas pagal Poveikio visuomen÷s sveikatai vertinimo
metodinius nurodymus [8], išnagrin÷jęs planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio
aplinkai vertinimo programą ir ataskaitą.
Atsižvelgiant į Poveikio visuomen÷s sveikatai vertinimo metodinių nurodymų [8]
reikalavimus, šioje ataskaitoje identifikuoti ir įvertinti svarbiausi planuojamos ūkin÷s
veiklos lemiami veiksniai ir poveikiai. Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis
(tiesioginio ir netiesioginio) sveikatai darantiems veiksniams apibendrintas 6.9-1
lentel÷je. Planuojamos ūkin÷s veiklos galimas poveikis visuomen÷s grup÷ms
apibendrintas 6.9-2 lentel÷je. Poveikio ypatybių įvertinimas pateikiamas 6.9-3
lentel÷je.

Pastaba: Nurodytos 6.9-1, 6.9-2 ir 6.9-3 lentel÷s pridedamos atskirai.
Teksto vieta

Esamas tekstas

13 skyrius, 6 skyriaus literatūros sąrašas
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7. Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Žin., 1996, Nr.
82-1965; 2005, Nr. 84-3105.
8. Poveikio visuomen÷s sveikatai vertinimo metodiniai nurodymai. Žin., 2004, Nr.
106-3947.

2 pastaba
Neradioaktyviosios atliekos nesuklasifikuotos pagal jų pavojingumą ir šalinimo būdus, kaip to
reikalauja Atliekų tvarkymo taisykl÷s (Žin., 2004, Nr. 642381).
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

3.1.1 skyrius, priešpaskutin÷ pastraipa
Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas bus atliekamas pagal galiojančių atliekų
tvarkymo teis÷s aktų ir taisyklių [1–4], IAE instrukcijos [5] ir taršos integruotos
prevencijos ir kontrol÷s leidimo [6] reikalavimus.
Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas bus atliekamas pagal galiojančių atliekų
tvarkymo teis÷s aktų ir taisyklių [1–4], IAE instrukcijos [5] ir taršos integruotos
prevencijos ir kontrol÷s leidimo [6] reikalavimus, bei vadovaujantis Atliekų šalinimo
techniniu reglamentu (paraiškos priedas Nr. 18). Būtina pažym÷ti, kad aukščiau
nurodyti LPBKS pagamintų atliekų metiniai kiekiai popieriaus ir kartono pakuot÷ms
(nepavojingos, kodas 15 01 02), plastikin÷ms pakuot÷ms (nepavojingos, kodas 15 01
02), medin÷ms pakuot÷ms (nepavojingos, kodas 15 01 03), mišrioms pakuot÷ms
(nepavojingos, kodas 15 01 06), stiklo pakuot÷ms (nepavojingos, kodas 15 01 07)
sudarys tik atitinkamai 2 %, 1 %, 2 %, 0,5 % ir 1,5 % nuo leidimu [6] didžiausių
leidžiamų IAE pagaminti metinių kiekių, absorbentų, pašluosčių, skudurų, filtrų
medžiagų, užterštų pavojingomis chemin÷mis medžiagomis ar naftos produktais
(H14 pavojinga aplinkai, kodas 15 02 02) – 2 % nuo leidimu [6] didžiausių leidžiamų
IAE pagaminti metinių kiekių, betono (nepavojingos, kodas 17 01 01) – 2 %, plytų
(nepavojingos, kodas 17 01 02) – 0,5 %, medžio (nepavojingos, kodas 17 02 01) –
0,5 %, metalų mišinių (nepavojingos, kodas 17 04 07) – 1,5 %, kabelių
(nepavojingos, kodas 17 04 11) – 0,5 %, mišrių komunalinių atliekų (nepavojingos,
kodas 20 03 01) 1 % nuo leidimu [6] didžiausių leidžiamų IAE pagaminti metinių
kiekių.

3 pastaba
Neaiški LPBKS aikštel÷je iškastos pamatų duob÷s paskirtis; 6.1.4 p. prieštarauja 3.1.2 p. pateiktam
sprendiniui.
Atsakymas
Pasikeitus techniniams sprendimams pamatų duob÷ nebus kasama, tod÷l 6.1.4 skyrelis iš PAV
ataskaitos pašalinamas.
4 pastaba
Prie PAV ataskaitos neprid÷ti visuomen÷s informavimo ir dalyvavimo PAV procese, PAV subjektų
išvados, kitų. procedūrų dokumentai, o tai prieštarauja Poveikio aplinkai vertinimo programos ir
ataskaitos rengimo nuostatų (Žin., 2006, Nr. 6-225) 22 ir 23 p. reikalavimams.
Atsakymas
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PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

II dalis „Papildomi dokumentai“
PAV programos subjektų pastabos ir išvados bus pateiktos šioje dalyje, kai jos bus
gautos.
Informacija apie visuomen÷s informavimą bus pateikta šioje dalyje, kai ji bus gauta.
Visuomen÷s pasiūlymai, susiję su PAV programa, bus pateikti šioje dalyje, kai jie
bus gauti.
Visuomen÷s supažindinimas su PAV ataskaita buvo atliktas laikantis Planuojamos
ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin. 2005 Nr. 84-3105) ir
Visuomen÷s informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin. 2005 Nr. 93-3472) reikalavimų.
Parengta PAV ataskaita, išleidimo data 2006 m. lapkričio 16 d., buvo pateikta
visuomenei. Apie galimybę susipažinti su parengta PAV ataskaita ir jos planuojamą
viešą pristatymą visuomen÷ buvo informuota per nacionalinę, Ignalinos rajono,
Zarasų rajono bei Visagino miesto žiniasklaidą (respublikiniame dienraštyje
,,Lietuvos rytas”, Ignalinos rajono laikraštyje ,,Nauja vaga”, Zarasų rajono laikraštyje
„Zarasų kraštas“, Visagino miesto laikraštyje „Sugardas“) daugiau, kaip prieš 10
darbo dienų iki numatyto susitikimo su visuomene. Skelbimas, informuojantis apie
planuojamą susitikimą su visuomene ir galimybę susipažinti su PAV ataskaita buvo
iškabintas Visagino m. savivaldyb÷s skelbimų lentoje. Su parengta PAV ataskaita
buvo galima susipažinti Visagino m. savivaldyb÷je, Ignalinos AE informacijos
centre. Skelbimas, informuojantis apie planuojamą susitikimą su visuomene ir PAV
ataskaitos elektronin÷ versija buvo patalpinta Ignalinos AE interneto svetain÷je
(www.iae.lt).
Iki šiol jokių visuomen÷s motyvuotų pasiūlymų d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos n÷ra
gauta.
Viešas PAV ataskaitos pristatymas ir svarstymas buvo numatytas 2007 m. sausio 26
d. Ignalinos AE Eksploatacijos nutraukimo tarnybos pastate, visuomenei patogiu, ne
darbo metu. Pra÷jus valandai nuo paskelbtos susitikimo pradžios nebuvo sulaukta nei
vieno visuomen÷s atstovo. Tod÷l konstatuota, kad visuomen÷ n÷ra suinteresuota
planuojama ūkine veikla ir viešo supažindinimo procedūra atlikta.
Vykdydama ESPOO konvencijos (Žin. 1999, Nr. 92-2688) reikalavimus, LR
Aplinkos ministerija apie planuojamą ūkinę veiklą informavo atitinkamas Latvijos ir
Baltarusijos respublikų institucijas bei pateik÷ PAV ataskaitą jų peržiūrai.
Kaimyninių šalių prašymu, buvo surengti susitikimai su šių respublikų visuomene
(2007 m. kovo 13 d. Daugavpils, Latvijoje ir 2007 m. balandžio 19 d. Vidzy,
Baltarusijoje). Susirinkimų metu buvo apibūdinta planuojama ūkin÷ veikla, dalyviai
supažindinti su planuojamos ūkin÷s veiklos PAV ataskaita, buvo atsakyta į pateiktus
klausimus. Baltarusijos ir Latvijos respublikų institucijų bei visuomen÷s pastabos
PAV ataskaitai pateiktos Aplinkos ministerijos 2007 m. balandžio 3 d. rašte Nr. (115)-D8-2987.
Atsakymai į Baltarusijos respublikos pastabas PAV ataskaitai pateikti 1 priede.
Atsakymai į Latvijos respublikos pastabas PAV ataskaitai pateikti 2 priede.
Parengta PAV ataskaita, išleidimo data 2006 m. lapkričio 16 d., buvo pateikta PAV
subjektų peržiūrai. PAV ataskaita pateikta tokioms LR institucijoms:
• Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui. Pastabų, kurias reik÷tų
įvertinti, negauta;
• Visagino savivaldyb÷s administracijai. Pastabų, kurias reik÷tų įvertinti,
negauta;
• Utenos apskrities viršininko administracijai. Pastabų, kurias reik÷tų įvertinti,
negauta;
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Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos. Pastabų, kurias
reik÷tų įvertinti, negauta. Nurodytas netikslumas PAV ataskaitoje pateikiant
informaciją apie kultūros paveldo objektų kiekį Ignalinos AE regione;
• Valstybinei atomin÷s energetikos inspekcijai (VATESI). Pastabų, kurias
reik÷tų įvertinti, negauta;
• Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamentui prie Vidaus reikalų
ministerijos. Pastabų, kurias reik÷tų įvertinti, negauta;
• Sveikatos apsaugos ministerijai. Sveikatos apsaugos ministerija 2007-03-05
rašte Nr. 10-1231 pateik÷ 5 pastabas ir 2007-04-17 rašte Nr. 10-2099 pateik÷
6 pastabas.
Atsakymai į Sveikatos ministerijos pastabas pateikti 3 ir 4 prieduose.
•

Tokie dokumentai pridedami šios PAV atskaitos Lietuviškos versijos II dalyje:
• Respublikiniame dienraštyje ,,Lietuvos rytas” 2007-01-06 išspausdinto
skelbimo kopija, 1 puslapis;
• Ignalinos rajono laikraštyje ,,Nauja vaga” 2007-01-06 išspausdinto skelbimo
kopija, 1 puslapis;
• Zarasų rajono laikraštyje „Zarasų kraštas“ 2007-01-09 išspausdinto skelbimo
kopija, 1 puslapis;
• Visagino miesto laikraštyje „Sugardas“ 2007-01-11 išspausdinto skelbimo
kopija, 1 puslapis;
• Skelbimo, iškabinto Visagino m. savivaldyb÷s skelbimų lentoje ir taip pat
patalpinto Ignalinos AE interneto svetain÷je, kopija, 1 puslapis;
• Visuomen÷s supažindinimo su planuojama ūkine veikla susirinkimo,
įvykusio 2007-01-26 protokolo kopija, 1 puslapis;
• Aplinkos ministerijos 2007 m. balandžio 3 d. rašto Nr. (1-15)-D8-2987
kopija, 11 puslapių;
• PAV ataskaitos II skyriaus priedas Nr. 1. Atsakymai į Baltarusijos
Respublikos Gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos klausimus ir
motyvuotų pasiūlymų įvertinimas, 7 puslapiai;
• PAV ataskaitos II skyriaus priedas Nr. 2. Atsakymai į Latvijos Respublikos
Aplinkos apsaugos ministerijos klausimus ir motyvuotų pasiūlymų
įvertinimas, 4 puslapiai.
• Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2007-02-23 rašto Nr. (5.1)s-359 kopija, 1 puslapis;
• Visagino savivaldyb÷s administracijos 2007-02-06 rašto Nr. (4.17)-1-408
kopija, 1 puslapis;
• Utenos apskrities viršininko administracijos 2007-02-06 rašto Nr. (1.33)-6182 kopija, 1 puslapis;
• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2007-02-07 rašto
Nr. (1.29) 2-242 kopija, 1 puslapis;
• Valstybin÷s atomin÷s energetikos inspekcijos 2007-03-09 d. rašto Nr.
(12.11.17)-22.1-195 kopija, 1 puslapis;
• Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos 207-02-28 rašto Nr. 9.4-829 (10.6) kopija, 1 puslapis;
• Sveikatos apsaugos ministerijos 2007-03-05 rašto Nr. 10-1231 kopija, 1
puslapis;
• PAV ataskaitos II skyriaus priedas Nr. 3 Atsakymai į LR Sveikatos
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ministerijos pastabas, 8 puslapiai;
Sveikatos apsaugos ministerijos 2007-04-17 rašto Nr. 10-2099 kopija, 2
puslapiai;
PAV ataskaitos II skyriaus priedas Nr. 4. Atsakymai į LR Sveikatos
ministerijos (Radiacin÷s saugos centro) pastabas, 10 puslapių.

5 pastaba
Literatūros sąraše pateikta nuoroda į nepakeistą Lietuvos higienos normą HN 44:2003
„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra". Reikia rašyti: HN 44:2006
„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra", patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. Įsakymu Nr. V-613 (Žin., 2006, Nr.
81-3217).
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

13 skyrius, 4 skyriaus literatūros sąrašas
20. Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra. Lietuvos
higienos norma HN 44:2003. Patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2003 04 08
įsakymu Nr. V-201. Žin., 2003, Nr. 42-1957.
20. Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra. Lietuvos
higienos norma HN 44:2006. Patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2006 06 17
įsakymu Nr. V-613. Žin., 2006, Nr. 81-3217.
23. IAE panaudoto branduolinio kuro saugyklos aikštel÷s požeminio vandens
monitoringo tinklo struktūros pagrindimo projektas. UAB ,,Vilniaus hidrogeologija“
ataskaita. Vilnius, 2007.
13 skyrius, 10 skyriaus literatūros sąrašas
5. Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra. Lietuvos higienos
norma HN 44:2003. Patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2003 04 08 įsakymu Nr.
V-201. Žin., 2003, Nr. 42-1957.
5. Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra. Lietuvos higienos
norma HN 44:2006. Patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2006 06 17 įsakymu Nr.
V-613. Žin., 2006, Nr. 81-3217.
7. IAE panaudoto branduolinio kuro saugyklos aikštel÷s požeminio vandens
monitoringo tinklo struktūros pagrindimo projektas. UAB ,,Vilniaus hidrogeologija“
ataskaita. Vilnius, 2007.
13 skyrius, 12 skyriaus literatūros sąrašas
7. Lietuvos higienos norma HN 44:2003 ,,Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų
nustatymas ir priežiūra“. Patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2003 04 08 įsakymu
Nr. V-201. Žin., 2003, Nr. 42-1957.
7. Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra. Lietuvos higienos
norma HN 44:2006. Patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2006 06 17 įsakymu Nr.
V-613. Žin., 2006, Nr. 81-3217.
9. IAE panaudoto branduolinio kuro saugyklos aikštel÷s požeminio vandens
monitoringo tinklo struktūros pagrindimo projektas. UAB ,,Vilniaus hidrogeologija“
ataskaita. Vilnius, 2007.
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Teksto vieta
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4.4.2 skyrius
4.4.2. Eksploatuojamojo požeminio vandens kokyb÷
Branduolin÷s energetikos objektų aikštelių tinkamumui įvertinti TATENA saugos
normatyvas Nr. NS-G-3.2 [18] nustato reikalavimus įvertinti gretimai esančių
geriamojo vandens šaltinių įtakos zoną. Tuo tikslu IAE užsakymu buvo parengta
studija [19], kurios tikslas buvo nustatyti Visagino m. vandenviet÷s sanitarin÷s
apsaugos zonos suderinamumą su būsima LPBKS, vadovaujantis Lietuvos higienos
norma HN 44:2003 [20]. UAB ,,Vilniaus hidrogeologija“ atlikti išsamūs tyrimai ir
modeliavimo rezultatai parod÷, kad būsima LPBKS yra už Visagino m. vandenviet÷s
SAZ 3-sios juostos 3a ir net 3b sektorių ribų (kai vandenviet÷s debitas neviršija
patvirtinto požeminio vandens eksploatacinių išteklių kiekio – 31 tūkst. m3/d) [19].
Visagino m. vandenviet÷je eksploatuojamas turtingas požeminio vandens ištekliais
D3+2šv-up vandeningasis kompleksas. Eksploatuojamojo komplekso požeminio
vandens kokyb÷ ne tik vandenviet÷je, bet ir visame regione yra gera, o įvykę jos
pokyčiai vandenviet÷je – minimalūs [19].
4.4.2. Eksploatuojamojo požeminio vandens kokyb÷
Visagino m. vandenviet÷je eksploatuojamas turtingas požeminio vandens ištekliais
D3+2šv-up vandeningasis kompleksas. Eksploatuojamojo komplekso požeminio
vandens kokyb÷ ne tik vandenviet÷je, bet ir visame regione yra gera, o įvykę jos
pokyčiai vandenviet÷je – minimalūs [19].
4.4.4 skyrius „Požeminis vanduo LPBKS aikštel÷je” papildomas taip:
Branduolin÷s energetikos objektų aikštelių tinkamumui įvertinti TATENA saugos
normatyvas Nr. NS-G-3.2 [18] nustato reikalavimus įvertinti gretimai esančių
geriamojo vandens šaltinių įtakos zoną. Tuo tikslu IAE užsakymu UAB ,,Vilniaus
hidrogeologija“ pareng÷ studiją [19], kurioje buvo atliktas Visagino m. vandenviet÷s
sanitarin÷s apsaugos zonos (SAZ - nustatyta saugoma teritorija apie vandenvietę,
kurioje ribojama ūkin÷ veikla, [20]) įvertinimas bei perskaičiavimas, atsižvelgiant į
numatomų naujų branduolinių objektų (LPBKS bei kietųjų radioaktyviųjų atliekų
apdorojimo ir saugojimo komplekso) statybą. Atlikti tyrimai parod÷, kad būsima
naujų branduolinių objektų aikštel÷ yra už Visagino m. vandenviet÷s SAZ ribų (kai
vandenviet÷s debitas neviršija patvirtinto požeminio vandens eksploatacinių išteklių
kiekio – 31 tūkst. m3/d).
Rengiant LPBKS aikštel÷s požeminio vandens monitoringo tinklo struktūros
pagrindimo projektą [23] buvo atlikti papildomi hipotetin÷s taršos sklaidos iš LPBKS
aikštel÷s konservatyvūs vertinimai, kuriais buvo nustatytos galimos taršos sklaidos
kryptys ir taršos migracijos greičiai/laikai. Vertinant hipotetin÷s taršos sklaidą,
modelyje buvo priimtas ekstremaliai pablogintas variantas, t. y. skaitoma, jog taršos
koncentracija yra visame gruntiniame sluoksnyje nuo viršaus iki apačios visoje
LPBKS aikštel÷s teritorijoje ir kad tokia situacija išlieka per visą skaičiavimais
prognozuojamą laikotarpį (150 metų). Likusioje gruntinio vandeningojo sluoksnio
dalyje, o taip pat žemiau slūgsančiuose vandeninguosiuose sluoksniuose modelyje
užduota pradin÷ taršos santykin÷ koncentracija lygi nuliui. Migracijos metu taršos
koncentraciją mažinantys sorbcijos bei destrukcijos procesai nebuvo įskaitomi, t. y.
modelyje įskaityti tik advekcijos procesai. Priimtas maksimalus vandenviet÷s debitas,
31 tūkst. m3/d.
Modeliavimo rezultatai rodo, kad g÷lo požeminio vandens srautas žemiau LPBKS
aikštel÷s slūgsančiuose vandeninguosiuose sluoksniuose žymiai atskiedžia
migruojančios taršos frontą. Per prognozinį laikotarpį į Medininkų-Žemaitijos
vandeningąjį sluoksnį gal÷tų patekti daugiausia 40–45 %, į Žemaitijos-Dainavos – 3–
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4 %, o į Šventosios-Upininkų vandeningąjį kompleksą – 0,15–0,2 % teršalų, esančių
LPBKS aikštel÷s gruntiniame vandenyje, koncentracijos. Pačią vandenvietę pasiektų
vos šimtosios procento taršos dalys. Taigi, migracinio modelio rezultatai rodo, jog
LPBKS, kaip lokalus ir nedidelis savo plotu (palyginus su vandenviet÷s kaptažo
sritimi) taršos objektas, negali padaryti esmin÷s įtakos požeminio vandens kokybei
Visagino m. vandenviet÷je.
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

10.3.1.1 skyrius, 1 pastraipa
Kaip nustatyta higienos normoje HN 44:2003 [5], LPBKS aikštel÷ yra už trečiosios
vandenviet÷s sanitarin÷s-apsaugin÷s zonos 3a ir 3b sektorių ribų [6]. Tod÷l LPBKS
eksploatavimas nedarys poveikio Visagino miesto vandenvietei.
LPBKS aikštel÷ yra už Visagino m. vandenviet÷s sanitarin÷s apsaugos zonos ribų [5],
[6]. Taršos galimos sklaidos vandens komponente konservatyvūs vertinimai rodo, jog
LPBKS, kaip lokalus ir nedidelis savo plotu (palyginus su vandenviet÷s kaptažo
sritimi) taršos objektas, negali padaryti esmin÷s įtakos požeminio vandens kokybei
Visagino m. vandenviet÷je [7].
12 skyrius, 201 psl, 2 pastraipa
Kaip nustatyta higienos normoje HN 44:2003 [7], LPBKS aikštel÷ yra už trečiosios
vandenviet÷s sanitarin÷s-apsaugin÷s zonos 3a ir 3b sektorių ribų [8]. Tod÷l LPBKS
eksploatavimas nedarys poveikio Visagino miesto vandenvietei.
LPBKS aikštel÷ yra už Visagino m. vandenviet÷s sanitarin÷s apsaugos zonos ribų [7],
[8]. Taršos galimos sklaidos vandens komponente konservatyvūs vertinimai rodo, jog
LPBKS, kaip lokalus ir nedidelis savo plotu (palyginus su vandenviet÷s kaptažo
sritimi) taršos objektas, negali padaryti esmin÷s įtakos požeminio vandens kokybei
Visagino m. vandenviet÷je [9].
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Įvadas

Šiame PAV ataskaitos priede pateikti atsakymai į LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m.
balandžio 17 d. rašte Nr. 10-2099 pareikštas pastabas ir pasiūlymus PAV ataskaitai „Panaudoto
RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokų laikinas saugojimas“. Taip pat nurodoma,
kokie pakeitimai bus padaryti naujoje (patikslintoje) PAV ataskaitos versijoje.
Šiame priede naudojamos nuorodos į PAV ataskaitą (teksto vieta, literatūros nuorodos) suderintos
su PAV ataskaitos versija, išleista 2006 lapkričio 16 d.

2

Pastabos ir atsakymai

1 pastaba
5 skyrius. Vertinant darbuotojų apšvitą, būtina atsižvelgti ir į išorin÷s apšvitos nulemtas dozes ir tai
tur÷tų būti atlikta Ataskaitoje. Būtina taip pat įvertinti ir su planuojama ūkine veikla susijusių
pagalbinių darbuotojų (tokių, kaip apsaugos darbuotojų, aptarnaujančio personalo) apšvitos dozes.
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

5.2.1.1 skyrius
Žemiau pateikiamas darbuotojų dozių d÷l papildomų su planuojama ūkine veikla
susijusių operacijų kuro perk÷limo iš reaktorių blokų į LPBKS laikotarpiu
preliminarus vertinimas. Įvertinimas yra paremtas sukaupta IAE CONSTOR tipo
konteinerių tvarkymo patirtimi atsižvelgiant į naujo CONSTOR® RBMK1500/M2
tipo konteinerių pagrindines ypatybes.
Kadangi PAV atliekamas, kai dar n÷ra planuojamos ūkin÷s veiklos techninio
projekto, pagrindinis šio skyrelio tikslas yra parodyti, kad darbuotojų doz÷s d÷l
papildomų su planuojama ūkine veikla susijusių operacijų bus optimizuotos pagal
ALARA principą, naudojant būtiną ekranavimą (biologinę apsaugą), distancinio
valdymo įrenginius, kontrol÷s ir valdymo prietaisus, ventiliaciją, atitinkamas
eksploatavimo procedūras ir t. t. Darbuotojų doz÷s jokiais atvejais neviršys
didžiausios leidžiamosios doz÷s.
Detaliai darbuotojų apšvita (individualioji ir kolektyvin÷) naujo CONSTOR®
RBMK1500/M2 tipo konteinerio tvarkymo ir kitų su planuojama ūkine veikla
susijusių operacijų metu bus įvertinta saugos analiz÷s ataskaitoje atsižvelgiant į
techninį projektą.
PAV ataskaitoje pateiktas preliminarus darbuotojų kolektyvin÷s apšvitos įvertinimas
tvarkant PBK bei konteinerius Ignalinos AE reaktorių sal÷se. Įvertinimas yra
paremtas esama IAE CONSTOR ir CASTOR tipo konteinerių tvarkymo patirtimi,
atsižvelgiant į naujo CONSTOR® RBMK1500/M2 tipo konteinerių pagrindines
ypatybes ir numatomas papildomas konteinerio bei PBK aptarnavimo operacijas.
Tokia analogija iš dalies galima, kadangi naujų CONSTOR® RBMK1500/M2
konteinerių išorin÷s apšvitos laukų ribin÷s projektin÷s vert÷s iš esm÷s nesiskiria nuo
esamų konteinerių ribinių projektinių verčių (pvz. konteinerio paviršiaus efektin÷s
doz÷s galia neturi viršyti 1 mSv/h). PBK kuras tvarkomas tose pačiose reaktorių
bloko sal÷se.
Kadangi PAV atliekamas, kai dar n÷ra parengtas planuojamos ūkin÷s veiklos
techninis projektas, pagrindinis tokio įvertinimo tikslas yra parodyti, kad darbuotojų
apšvita d÷l esamų ir papildomų su planuojama ūkine veikla susijusių operacijų
išskirtinai nepadid÷s ir tod÷l gal÷s būti ribojama naudojant būtiną ekranavimą,
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distancinio valdymo įrenginius, atitinkamas darbo organizavimo procedūras ir t. t.
Pagalbinio personalo apšvita PAV ataskaitoje papildomai nevertinta, kadangi, kaip
rodo esama Ignalinos AE praktika, tinkamai organizuojant darbą, pagalbinio
personalo apšvita visada yra mažesn÷ nei darbuotojų, tiesiogiai tvarkančių PBK ir
konteinerius.
Detaliai darbuotojų apšvita (individualioji ir kolektyvin÷) naujo CONSTOR®
RBMK1500/M2 tipo konteinerio tvarkymo ir kitų su planuojama ūkine veikla
susijusių operacijų metu gali būti įvertinta tik saugos analiz÷s ataskaitoje
atsižvelgiant į techninio projekto sprendinius. Pagal galiojančių teis÷s aktų
reikalavimus, saugos analiz÷s ataskaita yra techninio projekto dalis ir taip pat tur÷s
būti pateikta reguliuojančių institucijų peržiūrai ir įvertinimui.
Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

2 pastaba

5.2.3.1 skyrius papildomas taip
PAV ataskaitoje pateiktas preliminarus darbuotojų kolektyvin÷s apšvitos įvertinimas
tvarkant PBK bei konteinerius LPBKS. Įvertinimas yra paremtas esama IAE
CONSTOR ir CASTOR tipo konteinerių tvarkymo patirtimi, atsižvelgiant į naujo
CONSTOR® RBMK1500/M2 tipo konteinerių pagrindines ypatybes ir numatomas
papildomas konteinerio bei PBK aptarnavimo operacijas. Tokia analogija iš dalies
galima, kadangi naujų CONSTOR® RBMK1500/M2 konteinerių išorin÷s apšvitos
laukų ribin÷s projektin÷s vert÷s iš esm÷s nesiskiria nuo esamų konteinerių ribinių
projektinių verčių (pvz. konteinerio paviršiaus efektin÷s doz÷s galia neturi viršyti 1
mSv/h).
Kadangi PAV atliekamas, kai dar n÷ra parengtas planuojamos ūkin÷s veiklos
techninis projektas, pagrindinis tokio įvertinimo tikslas yra parodyti, kad darbuotojų
apšvita d÷l esamų ir papildomų su planuojama ūkine veikla susijusių operacijų
išskirtinai nepadid÷s ir tod÷l gal÷s būti ribojama naudojant būtiną ekranavimą,
distancinio valdymo įrenginius, atitinkamas darbo organizavimo procedūras ir t. t.
Detaliai darbuotojų apšvita (individualioji ir kolektyvin÷) naujo CONSTOR®
RBMK1500/M2 tipo konteinerio tvarkymo ir kitų su planuojama ūkine veikla
susijusių operacijų metu gali būti įvertinta tik saugos analiz÷s ataskaitoje
atsižvelgiant į techninio projekto sprendinius.
Pagalbinio personalo (tokių, kaip apsaugos darbuotojų, aptarnaujančio personalo)
apšvita PAV ataskaitoje papildomai nevertinta, kadangi, kaip rodo esama Ignalinos
AE praktika, tinkamai organizuojant darbą, pagalbinio personalo apšvita visada yra
mažesn÷ nei darbuotojų, tiesiogiai tvarkančių konteinerius. Pagal Technin÷s
specifikacijos [1] reikalavimus, LPBKS projektavimo metu turi būti užtikrintos
radiacin÷s saugos požiūriu priimtinos sąlygos darbo vietose (kontroliuojamosios
zonos patalpos turi būti klasifikuojamos į kategorijas, kaip tai numato HN 87:2002
[30], priklausomai nuo patalpos kategorijos turi būti užtikrinamos atitinkamos
kontroliuojamosios radiacin÷s apšvitos ir taršos sąlygos, atliekamas monitoringas,
numatoma leistina darbo laiko trukm÷, jei reikia, taikomos apsaugos priemon÷s ir
pan.).
LPBKS aikštel÷je, konservatyviai įvertinta maksimali efektin÷s doz÷s galia neviršija
0,23 µSv/h (žiūr. 5.2.3.2 skyrių). Konservatyviai vertinant (priimant apšvitos laiką
2000 h per metus), tokia doz÷s galia gali sąlygoti 0,46 mSv metinę apšvitą. Tod÷l
pagalbinio personalo apšvita LPBKS aikštel÷je neviršys ribinių dozių. Detaliau
pagalbinio personalo apšvita gali būti įvertinta saugos analiz÷s ataskaitoje
atsižvelgiant į techninio projekto sprendinius.
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5 skyrius, 5.3.3.1 p. deklaruojama, kad „rengiant techninį projektą ir saugos analiz÷s ataskaitą,
darbuotojų apšvita (tiksliau reik÷tų rašyti - radiacin÷s saugos priemonių panaudojimas) bus
optimizuota pagal ALARA principą". Manome, kad šio principo taikymo koncepcija bei apsaugos
nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuot÷s poveikio priemon÷s tur÷tų būti plačiau aprašytos
Ataskaitoje. Ta pati pastaba taikytina ir vertinant gyventojų apšvitą. Prašome plačiau paaiškinti, ar
vertinant gyventojų metinę dozę ir numatant konkrečias apsaugos priemones (pvz., parenkant
saugyklos sienų storį, atstumą iki apsaugin÷s tvoros ir pan.) šios priemon÷s buvo optimizuojamos,
taikant ALARA principą? Jei taip, tai kokiais kriterijais buvo vadovaujamasi, parenkant optimalias
apsaugos priemones?
Atsakymas
PAV ataskaita gali nurodyti tik radiologinio poveikio sumažinimo principus. ALARA taikymas
konkrečioje darbo vietoje ar atliekant konkrečias operacijas priklausys nuo techninio projekto
sprendinių.
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

5.3.3.1 skyrius, paskutin÷ pastraipa
Darbuotojų apšvitą lems išorin÷ apšvita. Rengiant techninį projektą ir saugos analiz÷s
ataskaitą darbuotojų apšvita bus optimizuota pagal ALARA principą, naudojant
būtiną ekranavimą (biologinę apsaugą), distancinio valdymo įrenginius su uždara
televizijos sistema, kontrol÷s ir valdymo prietaisus, ventiliaciją, atitinkamas
eksploatavimo procedūras ir kitas apsaugines priemones. Darbuotojų efektin÷s doz÷s
jokiais atvejais neviršys darbuotojų ribinių dozių. Tai bus pagrįsta saugos analiz÷s
ataskaitoje ir techniniame projekte.
Darbuotojų apšvitą lems išorin÷ apšvita. Rengiant techninį projektą ir saugos analiz÷s
ataskaitą darbuotojų radiacin÷s saugos priemonių panaudojimas bus optimizuotas
pagal ALARA principą. Radiologinį poveikį mažinančios priemon÷s įgyvendinamos
tiek projektavimo, tiek eksploatacijos metu. Projektavimo metu:
• įgyvendinamas „apsaugos gilyn“ principas numatant kompleksinę barjerų
sistemą, ribojančią radioaktyviųjų medžiagų patekimą į patalpas bei aplinką;
• Pirmenyb÷ teikiama SSK naudojimui vietoje administracin÷s kontrol÷s;
• Pirmenyb÷ teikiama pasyvioms SSK vietoje aktyvių SSK;
• Pirmenyb÷ teikiama neigiamo poveikio prevencijai vietoje poveikio
pasekmių kontroliavimo koncepcijos;
• Užtikrinama, kad projektiniai sprendiniai būtų adekvatus potencialiam
pavojui, vertinamos alternatyvos, taikomas ALARA principas (parenkant
patalpų išd÷stymą, įrengimų išd÷stymą, darbo vietų išd÷stymą, taikant pavojų
ekranavimo bei izoliavimo priemones, taikant pakopin÷s ventiliacijos
sistemos koncepciją (oro srautas teka iš mažesn÷s į didesn÷s taršos zonas) ir
t.t.).
Radiologinio poveikio sumažinimo priemon÷s eksploatavimo metu:
• Prevencin÷s priežiūros ir remonto koncepcijos įgyvendinimas;
• Prevencin÷s deaktyvacijos koncepcijos įgyvendinimas;
• ALARA principo taikymas (veiklos ir personalo apšvitos planavimas,
operacijų, galinčių sąlygoti reikšmingą apšvitą, planavimas ir paruošimas,
personalo mokymas, patirties įvertinimas, eksploatacijos tobulinimas ir t.t.);
• Konteinerių doz÷s galios ir radiacin÷s taršos kontrol÷ (ir deaktyvavimas, jei
reikia);
• Tiesioginis radioaktyviųjų išlakų į aplinką monitoringas;
• Aplinkos oro, grunto, gruntinio ir požeminio vandens radiologin÷s taršos
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monitoringas, jonizuojančiosios spinduliuot÷s doz÷s galios monitoringas
Ignalinos AE ir LPBKS aikštel÷se.
Darbuotojų apšvita normalios eksploatacijos sąlygomis jokiais atvejais neviršys
ribinių dozių. Tai bus pagrįsta saugos analiz÷s ataskaitoje.

Numatomas radiologinis poveikis d÷l radioaktyviųjų išlakų yra labai mažas (detaliau žiūr.
atsakymus į 3 ir 4 pastabas) ir papildomų saugos priemonių taikymas n÷ra prasmingas. PBK
konteinerių transportavimo sąlygota apšvita taip pat yra nedidel÷, metin÷ efektin÷ gyventojo
apšvitos doz÷ yra apie 2 µSv, žiūr. 5.2.2-2 ir 5.2.2-3 lenteles. Potencialus planuojamos ūkin÷s
veiklos poveikis gyventojams yra susijęs su tiesiogine jonizuojančiosios spinduliuot÷s apšvita nuo
LPBKS ir greitai maž÷ja tolstant nuo LPBKS aikštel÷s.
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas
tekstas

5.3.3.2 skyrius, paskutin÷s dvi pastraipos
Didžiausia metin÷ gyventojų doz÷ galima tik labai arti branduolinių objektų, pastatytų
vykdant planuojamą ūkinę veiklą. Apskaičiuota didžiausia metin÷ efektin÷ doz÷ ties
LPBKS/KAASK apsaugos zonos nuolatine apsaugos tvora, įskaitant išlakų ir nuotekų
iš IAE sąlygojamą apšvitą, yra 0,177 mSv (1,77×10-4 Sv). Dozę nulemia išorin÷
apšvita, sąlygojama LPBKS ir KAASK pastatų. Metin÷ efektin÷ doz÷ yra mažesne
negu apribotoji doz÷ 0,2 mSv, žr. 5.3.1.2 skyrelį, tod÷l radiacin÷s saugos reikalavimai
n÷ra pažeidžiami.
Ties LPBKS pasiūlytos sanitarin÷s apsaugos zonos riba (t. y. 500 m atstumu nuo
LPBKS/KAASK ir geležinkelio linijos) planuojamos ūkin÷s veiklos sąlygojamas
radiologinis poveikis gyventojams gali būti laikomas nereikšmingu. Apskaičiuota
planuojamos ūkin÷s veiklos sąlygojama metin÷ efektin÷ doz÷ yra mažesne negu 10
µSv (9,22×10-6 Sv). Radiologinį poveikį už LPBKS/KAASK pasiūlytos sanitarin÷s
apsaugos zonos nulemia IAE esamų (ir ateityje planuojamų) branduolinių objektų
poveikis.
Didžiausia gyventojų apšvita galima tik labai arti LPBKS, 5.3.3-1 pav. Dozę nulemia
LPBKS pastate laikomų konteinerių sąlygota gyventojo išorin÷ apšvita, kuri yra
tiesiogiai proporcinga apšvitos laikui. Konservatyviai priimant, kad gyventojo
buvimas arti LPBKS/KAASK apsaugos zonos nuolatin÷s apsaugos tvoros specialiai
n÷ra ribojamas (metin÷s apšvitos laikas 2000 h), apskaičiuota gyventojo metin÷
efektin÷ doz÷ d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos yra 166 µSv (1,66×10-4 Sv). Laikantis to
paties konservatyvaus požiūrio apskaičiuota didžiausia metin÷ efektin÷ doz÷ ties
LPBKS/KAASK apsaugos zonos nuolatine apsaugos tvora, įskaitant išlakų ir nuotekų
iš IAE sąlygojamą apšvitą, yra 177 µSv (1,77×10-4 Sv), 5.3.3-2 pav. Metin÷ efektin÷
doz÷ yra mažesne negu apribotoji doz÷ 200 µSv (t.y. 0,2 mSv, žr. 5.3.1.2 skyrelį),
tod÷l galima teigti, kad radiacin÷s saugos reikalavimai nebus pažeidžiami, ir
planuojama ūkin÷ veikla yra galima.
Kartu reikia pažym÷ti, kad nuolatin÷ gyventojų ūkin÷ veikla arti LPBKS/KAASK
apsaugos zonos nuolatin÷s apsaugos tvoros n÷ra numatoma. Gyventojų buvimas arti
LPBKS/KAASK aikštel÷s turi būti kontroliuojamas (ir ribojamas) pagal branduolinių
objektų fizin÷s saugos reikalavimų nuostatas [36]. Taip pat, radiacinių LPBKS laukų
skaičiavimai atlikti pri÷mus konservatyvų jonizuojančios spinduliuot÷s šaltinį bei
maksimaliai galimą LPBKS užpildymą (žiūr. 5.2.3.2 skyrių). Konservatyvių prielaidų
reikšmingumo analiz÷, patekta LPBKS poveikio skaičiavimuose [26] rodo, kad
atsižvelgus į realią numatomo saugoti branduolinio kuro sud÷tį, jo išlaikymo laiką
reaktorių blokų baseinuose bei LPBKS užpildymo grafiką, neutronų srautų (kurie
apsprendžia doz÷s galią arti LPBKS) sąlygojama apšvita tūr÷tų būti apie 45% mažesn÷
nei dabar PAV ataskaitoje pateikti vertinimai. Tod÷l reali gyventojų apšvita arti
LPBKS/KAASK aikštel÷s bus mažesn÷, negu įvertinta šioje PAV ataskaitoje.
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Tolstant nuo LPBKS/KAASK aikštel÷s, galima gyventojų apšvita greitai maž÷ja,
5.3.3-1 pav. Ties LPBKS pasiūlytos sanitarin÷s apsaugos zonos riba (t. y. 500 m
atstumu nuo LPBKS/KAASK ir geležinkelio linijos) planuojamos ūkin÷s veiklos
sąlygojamas radiologinis poveikis gyventojams gali būti laikomas nereikšmingu.
Apskaičiuota planuojamos ūkin÷s veiklos sąlygojama metin÷ efektin÷ doz÷ yra
mažesne negu 10 µSv (9,22×10-6 Sv). Radiologinį poveikį už LPBKS/KAASK
pasiūlytos sanitarin÷s apsaugos zonos nulemia IAE esamų (ir ateityje planuojamų)
branduolinių objektų poveikis, 5.3.3-2 pav.
Vertinant apribotosios doz÷s kriterijaus tenkinimo galimybę kitų naujų branduolinių
objektų veiklai esamoje Ignalinos AE sanitarin÷s apsaugos zonoje, už planuojamos
LPBKS/KAASK SAZ ribų naujoji LPBKS įtakos praktiškai netur÷s, su sąlyga, kad
naujos veiklos poveikis bus apribotas numatomos LPBKS/KAASK aikštel÷s SAZ.

5.3.3-1 pav. Planuojamos ūkin÷s veiklos sąlygojama gyventojų metin÷ apšvita
(duomenys iš 5.3.3-2 lentel÷s)
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5.3.3-2 pav. Planuojamos ūkin÷s veiklos ir Ignalinos AE esamų bei planuojamų išlakų
ir ištakų sąlygojama gyventojų metin÷ apšvita (duomenys iš 5.3.3-2 lentel÷s)
Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

13 skyrius, 5 skyriaus literatūros sąrašas papildomas nuoroda
36. Branduolin÷s energetikos objektų ir branduolinių medžiagų fizin÷s saugos
bendrieji reikalavimai P-2005-01. Valstybin÷ atomin÷s energetikos saugos inspekcija
(VATESI), 2005. Žin., 2005, Nr. 75-2737.
12 skyrius „Santrauka“, 200 psl.
Didžiausia metin÷ gyventojų doz÷ galima tik labai arti branduolinių objektų,
pastatytų vykdant planuojamą ūkinę veiklą. Apskaičiuota didžiausia metin÷ efektin÷
doz÷ ties LPBKS/KAASK apsaugos zonos nuolatine apsaugos tvora, įskaitant išlakų
ir nuotekų iš IAE sąlygojamą apšvitą, yra 0,177 mSv. Dozę nulemia išorin÷ apšvita,
sąlygojama LPBKS/KAASK struktūrinių komponentų. Metin÷ efektin÷ doz÷ yra
mažesne nei apribotoji doz÷ 0,2 mSv [4], tod÷l radiacin÷s saugos reikalavimai n÷ra
pažeidžiami.
Ties LPBKS/KAASK pasiūlytos sanitarin÷s apsaugos zonos riba ...
Didžiausia gyventojų apšvita galima tik labai arti LPBKS. Dozę nulemia LPBKS
pastate laikomų konteinerių sąlygota gyventojo išorin÷ apšvita, kuri yra tiesiogiai
proporcinga apšvitos laikui. Konservatyviai priimant, kad gyventojo buvimas arti
LPBKS/KAASK apsaugos zonos nuolatin÷s apsaugos tvoros specialiai n÷ra
ribojamas, apskaičiuota didžiausia gyventojo metin÷ efektin÷ doz÷ ties
LPBKS/KAASK apsaugos zonos nuolatine apsaugos tvora, įskaitant išlakų ir
nuotekų iš IAE sąlygojamą apšvitą, yra 0,177 mSv. Metin÷ efektin÷ doz÷ yra
mažesne nei apribotoji doz÷ 0,2 mSv [4], tod÷l galima teigti, kad radiacin÷s saugos
reikalavimai nebus pažeidžiami, ir planuojama ūkin÷ veikla yra galima. Atsižvelgiant
į skaičiavimuose priimtų prielaidų konservatyvumą bei branduolinių objektų fizin÷s
saugos reikalavimais nustatomais gyventojų veiklos bei buvimo arti branduolinių
objektų ribojimą, reali gyventojų apšvita arti LPBKS/KAASK aikštel÷s bus mažesn÷,
negu įvertinta šioje PAV ataskaitoje.
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Tolstant nuo LPBKS/KAASK aikštel÷s, galima gyventojų apšvita greitai maž÷ja.
Ties LPBKS/KAASK pasiūlytos sanitarin÷s apsaugos zonos riba ...

3 pastaba
5 skyrius. Vertinant radiologinį poveikį aplinkai, šiame skyriuje prognozuojami galimi išmetimai,
vertinamos jų sąlygotos doz÷s darbuotojams ir gyventojams. Tačiau vertinant radiologinį poveikį
aplinkai, būtina įvertinti ne tik poveikį žmon÷ms, bet ir kitiems aplinkos komponentams (įvertinti ir
parodyti, kaip pasikeis (ar nepasikeis) parametrai, apibūdinantys radiologinę būseną aikštel÷je ir
aplinkoje):
- ore esančių aerozolių ir radioaktyviųjų dalelių tūrinis aktyvumas;
- kritulių ir/ar iškritusių radioaktyviųjų dalelių sąlygota radioaktyvioji tarša;
- gruntinio ir paviršinio vandenų tūrinis aktyvumas;
- dirvožemio savitasis aktyvumas;
- radiologinis poveikis florai ir faunai.
Atsakymas
Vertinant radiologinį poveikį aplinkai (tiek normalios eksploatacijos, tiek avarinių situacijų
atvejais) buvo remiamasi dviem bendraisiais principais, nurodytais normatyviniame dokumente
LAND 42:2001 [18]:
•

Vertinant poveikį aplinkai, turi būti vadovaujamasi principu, kad tuo atveju, kai apsaugos
priemon÷s užtikrina pakankamą žmonių saugą, jos yra pakankamos ir aplinkai bei gamtos
ištekliams apsaugoti (8 straipsnis);

•

Dozių vertinimai atliekami palaipsniui: visų pirma, taikomas paprasčiausias itin
konservatyvus modelis, neįvertinantis radionuklidų sklaidos aplinkoje. Jeigu netenkina
paprasčiausiu būdu gauti rezultatai, taikomi bendrieji modeliai ir remiamasi visuotinai
aprobuotais radionuklidų sklaidos, žmonių gyvensenos ir mitybos rodikliais (privalomasis A
priedas, A3 straipsnis).

Apskaičiuota tiek darbuotojų, tiek gyventojų metin÷ apšvita, sąlygota radioaktyviųjų išlakų yra
labai nedidel÷. Atskiru atveju (konservatyviai priimant, kad visas Ignalinos AE reaktorių bloke
esantis pažeistas ir eksperimentinis kuras sutvarkomas bei kuro fragmentų surinkimas atliekamas
per vienerius metus) galima metin÷ darbuotojų apšvitos doz÷, sąlygota radioaktyviųjų išlakų į darbo
patalpas yra apie 3,5 mSv (žiūr. 5.3.3.1 skyrių). Taip pat atskiru atveju (konservatyviai priimant,
kad visas Ignalinos AE nehermetiškas kuras sutvarkomas per vienerių metų laikotarpį) kritin÷s
gyventojų grup÷s nario metin÷ efektin÷ doz÷ didžiausios numatomos apšvitos vietoje yra apie 0.42
µSv (žiūr. 5.3.3.2 skyrių). Gyventojų apšvitos atveju (kada radioaktyviosios išlakos patenka į
aplinką) efektin÷s doz÷s įvertinimas apima apšvitą d÷l ore esančių ir iškritusių ant žem÷s paviršiaus
ar patekusio į vandens komponentę radionuklidų (žiūr. 5.1.5.2 skyrių). Tod÷l efektin÷ doz÷, kaip
integralinis poveikio vertinimo parametras, taip pat atspindi poveikį kitiems aplinkos
komponentams. Esant nereikšmingai efektinei dozei, aplinkos komponentų tarša, radiolologiniu
požiūriu, taip pat nereikšminga. Tod÷l detali galimos aplinkos taršos komponenčių analiz÷ PAV
ataskaitoje neatliekama.
Reikia pažym÷ti, kad PBK Ignalinos AE tvarkomas jau seniai. Nuo 1999 m. vykdomas panaudoto
branduolinio kuro pakrovimas į CASTOR 1500 ir CONSTOR 1500 konteinerius reaktorių
blokuose. Iki 2004 m. pabaigos viso buvo pakrauti 73 konteineriai ir transportuoti į esamą IAE
panaudoto branduolinio kuro saugyklą. Ignalinos AE regione atliekamas aplinkos monitoringas ir su
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esama panaudoto branduolinio kuro tvarkymo energoblokuose veikla susijusio aplinkos taršos ar
gyventojų apšvitos doz÷s padid÷jimo nestebima (žiūr. 5.3.2 skyrių).
4 pastaba
9 skyrius. Vertinant radiologinį poveikį aplinkai ekstremalių situacijų metu, taip pat būtina įvertinti
ir galimą poveikį aplinkos komponentams, išvardintiems 3 pastaboje.
Atsakymas
Žiūr. taip pat atsakymą į 3 pastabą.
Avarinių situacijų metu radioaktyviosioms išlakoms patekus į aplinką jų sąlygota efektin÷ doz÷
gyventojui gali būti apie 0.005 µSv (žiūr. 9.4.2 skyrių). Galimas poveikis yra išskirtinai mažas,
pagrinde apspręstas atmosferoje išsisklaidančio inertinio Kr-85, ir tod÷l detaliai neanalizuojamas.
5 pastaba
9 skyrius. Kadangi planuojamos ūkin÷s veiklos didžioji dalis bus vykdoma, įrengiant ir
eksploatuojant Laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, atliekant galimos rizikos analizę,
siūlome taip pat remtis (papildant nuorodų sąrašą) dokumentu „Bendrieji reikalavimai panaudoto
branduolinio kuro sausojo tipo saugykloms", VD-B-03-99 (Žin., 1999, Nr. 56-1828).
Atsakymas
Atliekant rizikos analizę į VD-B-03-99 pateiktus reikalavimus buvo atsižvelgta.
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

9.1 skyrius, pirma pastraipa
Ekstremalios situacijos ir jų galima rizika nagrin÷jamos remiantis norminiame
dokumente [1] pateikiamomis rekomendacijomis.
Ekstremalios situacijos ir jų galima rizika nagrin÷jamos remiantis norminiame
dokumente [1] pateikiamomis rekomendacijomis. Taip pat atsižvelgta į VATESI
norminio dokumento [2] reikalavimus.
13 skyrius, 9 skyriaus literatūros sąrašas papildomas nuoroda
2. Bendrieji reikalavimai panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugykloms VDB-03-99, Valstybin÷ atomin÷s energetikos saugos inspekcija (VATESI), 1999. Žin.,
1999, Nr. 56-1828.

6 pastaba
Lietuviškame dokumento tekste, nuorodų sąraše, siūlome Lietuvos Respublikos teis÷s aktų
pavadinimus (pvz., „Bendrieji atominių elektrinių saugos užtikrinimo nuostatai", VD-B-001-0-97)
rašyti lietuvių k.
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas

13 skyrius, 9 skyriaus literatūros sąrašas
3. General Regulations for Nuclear Power Plant Safety VD-B-001-0-97, State
Nuclear Energy Safety Inspectorate (VATESI), 1997.
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3. Bendrieji atominių elektrinių saugos užtikrinimo nuostatai VD-B-001-0-97,
Valstybin÷ atomin÷s energetikos saugos inspekcija (VATESI), 1997.
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Ʋvadas

Šiame PAV ataskaitos priede pateikti atsakymai Ƴ Radiacinơs saugos centro techninơs paramos
organizacijǐ ekspertǐ pareikštas pastabas ir pasiǌlymus PAV ataskaitai „Panaudoto RBMK
branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas“, pateiktus LR Sveikatos
apsaugos ministerijos 2007 m. rugpjǌþio 1 d. rašte Nr. 10-4263. Taip pat šiame priede nurodoma,
kokie pakeitimai bus padaryti naujoje (patikslintoje) PAV ataskaitos versijoje.
Šiame priede naudojamos nuorodos Ƴ PAV ataskaitą (teksto vieta, literatǌros nuorodos) suderintos
su PAV ataskaitos versija, išleista 2007 birželio 21 d.

2

Pastabos ir atsakymai

1 pastaba
1.6.3 skyrius – Kitos medžiagos; 1.6.3-1 lentelơ, 21 psl. 1.6.3-1 lentelơje statybos aikštelơs plotas
nurodomas lygus 6200 m2. Bendras aikštelơs plotas lygus 300*100 = 30 000 m2. Ar 6200 m2
taikoma pastatytǐ patalpǐ plotui? Išaiškinkite tekstą, pvz., išnaša ir/arba nuoroda Ƴ 2.5.1-1
paveikslą (36 psl.).
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta
Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

1.6.3-1 lentelơ
Pastatǐ plotas
Pastatǐ tǌris
Pastatǐ plotas (žemơs plotas pagrindiniams ir pagalbiniams LPBKS pastatams)
Pastatǐ tǌris (pagrindiniǐ ir pagalbiniǐ LPBKS pastatǐ)

2 pastaba
1.7 skyrius – Potencialǌs aplinkos taršos šaltiniai; 1.7-1 lentelơ, 21/22 psl. 1.7-1 lentelơje
esanþiame stulpelyje “Pastabos” turơtǐ bǌti Ƴtraukta papildoma pastaba, nurodanti, kad duotoji
dozơs riba ir apribotoji dozơ taikoma visai IAE aikštelei bei Ƴrenginiams. Visǐ Ƴrenginiǐ IAE
aikštelơje sąlygojamas radiologinis poveikis neturi viršyti šiǐ reikšmiǐ. Apsvarstykite ir pataisykite
lentelĊ.
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta
Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

1.7-1 lentelơ, stulpelis ,,Pastabos”
Didžiausia leidžiama tarša:
- dozơs riba – 1 mSv per metus;
- apribotoji dozơ – 0,2 mSv per metus.
Foninis jonizuojanþiosios spinduliuotơs lygis – apie 0,9 mSv per metus
Didžiausias leidžiamas poveikis gyventojams (vis dar nežalingas aplinkai ir
žmonơms):
- dozơs riba – 1 mSv per metus;
- apribotoji dozơ – 0,2 mSv per metus (turi bǌti Ƴtraukti visǐ branduolinơs energetikos
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objektǐ, esanþiǐ toje paþioje IAE sanitarinơje apsaugos zonoje, sąlygojami
poveikiai).

3 pastaba
1.7-1 lentelơ, 21/22 psl.; 1.7-1 lentelơje esanþiame stulpelyje “Pastabos” pateikiama gamtinio
jonizuojanþiosios spinduliuotơs fono sąlygojama 0,9 mSv per metus dozơ žmogui. Ši reikšmơ
atitinka dozĊ be radono Ƴkvơpimo, priešingai nei reikšmơ, pateikta PAV programoje, kur apšvita
radonu yra Ƴtraukta (2,3 mSv per metus). Suderinkite nurodytas reikšmes 1.7-1 lentelơje tarp PAVA
ir PAVP arba pateikite abi reikšmes.
Atsakymas
Siǌloma išbraukti šƳ sakinƳ. Esamǐ radiologiniǐ sąlygǐ IAE regione ir konkreþiai planuojamoje
LPBKS aikštelơje aprašymas pateiktas 8.2 skyriuje.
4 pastaba
2.1.2 skyrius – Pažeistas ir eksperimentinis panaudotas branduolinis kuras; 1 pastraipa, 23 psl.
2.1.2 skyriuje nurodoma, kad pažeistǐ PBKR kiekis nesieks 3 %. Kitoje to paties skyriaus
pastraipoje nurodoma, kad po galutinio IAE sustabdymo tikimasi iki 105 PBKR su mechaniniais
pažeidimais. Pažeistǐ PBKR skaiþiai nesutampa. Išnagrinơkite ir pataisykite duomenis apie kuro
rinkliǐ, kurios bus tvarkomos, bǌklĊ. Bǌtǐ labai naudinga Ƴtraukti lentelĊ, apibendrinanþią
duomenis apie kuro rinkliǐ bǌklĊ ir suskirstanþią kuro rinkles Ƴ atitinkamas kategorijas (pvz.,
sandarios, nesandarios, mechaniškai pažeistos ir t. t.).
Atsakymas
Ignalinos AE pažeistos PBKR klasifikuojamos, remiantis dviem kriterijais: (1) PBKR su vizualiais
mechaniniais pažeidimais ir (2) PBKR su apvalkalo nesandarumu. Galima ir abiejǐ defektǐ
kombinacija. Pagal LPBKS projekto techninĊ specifikaciją bendras esamǐ ir ateityje atsirasianþiǐ
pažeistǐ PBKR skaiþius neviršys 3 %. PBKR su taip vadinamais reikšmingais mechaniniais
defektais (t.y. 105 PBKR) sudaro tik viso pažeistǐ PBKR skaiþiaus dalƳ. Šios PBKR negali bǌti
apdorotos (arba nơra gauta licencija jǐ apdorojimui) esamoje IAE karštojoje kameroje ir todơl turi
bǌti apdorotos naudojant naująją pažeisto kuro tvarkymo sistemą.
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta
Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

2.1.2 skyrius. Ketvirtos pastraipos paskutinis sakinys.
Preliminariu vertinimu mechaniškai pažeistǐ PBKR kiekis po IAE galutinio
sustabdymo gali siekti 105.
Preliminariu vertinimu PBKR su žymiais mechaniniais pažeidimais kiekis po IAE
galutinio sustabdymo gali siekti 105.

PAV ataskaitoje nepateikiami tikslǌs duomenys apie pažeisto kuro bǌklĊ ir statistiką. Visǐ pirma,
IAE vis dar yra eksploatuojama. Tikslus pažeistǐ kuro rinkliǐ kiekis ir pažeidimǐ statistika paaiškơs
tik po reaktoriǐ blokǐ sustabdymo ir kuro iškrovimo. LPBKS projekte turi bǌti atsižvelgta Ƴ galimus
neapibrơžtumus, vertinant pažeistǐ kuro rinkliǐ kiekƳ. Antra, galimo poveikio aplinkai vertinimas
nơra paremtas duomenis, susijusiais su pažeidimais. PAV nagrinơja ribiniǐ atvejǐ sąlygas –
priimama, kad didžiausias numatytas pažeistǐ PBKR kiekis (t.y. 3 % bendro kiekio) yra
nesandarios, žr. skyrelƳ „Galimǐ metiniǐ išlakǐ, susidaranþiǐ apdorojant mechaniškai pažeistas ir
eksperimentines kuro rinkles ir surenkant kuro fragmentus, Ƴvertinimas“ 5.1.1.1 skyriuje.
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5 pastaba
Visas 2 skirsnis. PBK tvarkymo metu jis gali bǌti pažeistas Turi bǌti Ƴvertinta ir nurodyta kuro
pažeidimo jo tvarkymo metu tikimybơ.
Atsakymas
TikimybĊ, kad kuras bus pažeistas jo tvarkymo metu galima Ƴvertinti tik remiantis tikraisiais
techniniais sprendimais, kurie bus detalizuoti techninio projekto rengimo metu. PAV ataskaita yra
paremta planuojamos ǌkinơs veiklos koncepcija. Todơl galima pateikti tik konceptualius
svarstymus. Galimos avarinơs situacijos bei rizikos analizơ (tarp jǐ ir galimos avarijos kuro
tvarkymo metu) yra pateiktos 9 skirsnyje „Ekstremalios situacijos“. 2 skirsnyje aprašyta pagrindinơ
Ƴranga ir technologiniai procesai.
6 pastaba
Visas 2 skirsnis. Jeigu tvarkymo metu kuras bus pažeistas, gali bǌti išmesti radionuklidai, susikaupĊ
ertmơje tarp kuro ir apvalkalo. Tai taip pat yra svarbu kai kuriǐ avarijǐ atveju. Radionuklidǐ
išmetimas vyks, kai eksperimentinơs PBKR bus pjaustomos. Turi bǌti Ƴvertintas sandariǐ ir
eksperimentiniǐ PBKR ertmơje susikaupusiǐ radionuklidǐ kiekis. Pateikite informaciją apie
radionuklidǐ, susikaupusiǐ ertmơje tarp kuro ir apvalkalo, aktyvumą.
Atsakymas
2 skirsnyje aprašyta pagrindinơ Ƴranga ir technologiniai procesai. Išsami informacija apie
radionuklidǐ išmetǐ dalis iš PBKR yra pateiktos 5.1.1.1 skyrelyje (esant normalios eksploatacijos
sąlygoms) ir 9.2.1 skyriuje (esant avarinơs sąlygoms).
7 pastaba
2.1.3 skyrius – Radionuklidinơ sudơtis ir aktyvumai; 1 pastraipa, 24 psl. 2.1.3 skyrius. „Aktyvumo
vertơs eksperimentinơms kuro rinklơms buvo apskaiþiuotos naudojant SAS2/ORIGEN-S programinƳ
paketą iš SCALE kompiuteriniǐ programǐ sistemos“. Kuro nuklidinơs sudơties skaiþiavimui labiau
tiktǐ dvimaþiai kuro radiologiniǐ charakteristikǐ kitimo programǐ paketai, pvz., TRITON iš SCALE
5 kompiuteriniǐ programǐ sistemos. Eksperimentiniǐ kuro rinkliǐ aktyvumai turơtǐ bǌti patikrinti,
atlikus papildomus skaiþiavimus.
Atsakymas
SCALE kompiuteriniǐ programǐ sistemos programinis paketas SAS2/ORIGEN-S yra patikrintas ir
patvirtintas programinis paketas, plaþiai naudojamas vertinant PBK radiologines charakteristikas.
SAS2/ORIGEN-S programinio paketo tinkamumas Ƴvertinti RBMK kuro charakteristikas buvo
parodytas keliuose darbuose, kuriuose apskaiþiavimǐ rezultatai buvo palyginti su turimais
eksperimentiniais duomenimis. IAE apšvitinto RBMK-1500 branduolinio kuro nuklidinơs sudơties
nustatymui esamǐ CASTOR RBMK-1500 ir CONSTOR RBMK-1500 saugojimo konteineriǐ
saugos analizơje buvo naudojamas ORIGEN-S kodas.
8 pastaba
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2.1.3 skyrius – Radionuklidinơ sudơtis ir aktyvumai; 2.1.3-1 lentelơ, 26 psl. Ar Ƴ skaiþiavimus buvo
Ƴtrauktas Co iš ZrNb lydinio kuro apvalkale aktyvinimas? Išaiškinkite Co-60 aktyvumo
skaiþiavimus.
Atsakymas
Išlakǐ iš PBKR vertinimuose neatsižvelgiama Ƴ aktyvavimo produktǐ išsiskyrimą iš kuro apvalkalo.
Išsamiai PAV išlakǐ šaltinis aprašytas 5.1 skyriuje (esant normalioms eksploatacijos sąlygoms) ir
9.2 skyriuje (esant avarinơms sąlygoms).
Galimo poveikio, kurƳ sąlygoja tiesioginơ apšvita nuo pastatǐ ir Ƴrenginiǐ, turinþiǐ radioaktyviǐjǐ
medžiagǐ (PBK saugojimo konteinerio perkơlimo metu, nuo LPBKS pastatǐ), vertinime
atsižvelgiama Ƴ apvalkalo aktyvavimą, žr., pvz., 5.2.2.1 skyrelƳ.
9 pastaba
2.1.3 skyrius – Radionuklidinơ sudơtis ir aktyvumai; 2.1.3-1 lentelơ, 26 psl. 2.1.3-1 lentelơje Fe55
aktyvumas yra didesnis 2,0 % Ƴsodrinimo kurui, lyginant su 2,8 % Ƴsodrinimo kuru. Šio reiškinio
priežastys neaiškios. Turơtǐ bǌti pateiktos prielaidos radionuklidinơs sudơties vertinimui.
Atsakymas
Fe-55 (pusơjimo trukmơ 2,7 metǐ) yra Fe-54 aktyvavimo produktas, esantis apvalkale bei
konstrukcinơse medžiagose. Fe-55 kaupimąsi KR buvimo aktyviojoje zonoje metu lemia keletas
parametrǐ:
x vidutinơ branduolinơ galia, tenkanti vienai KR;
x pradinis U-235 Ƴsodrinimas;
x KR buvimo aktyviojoje zonoje trukmơ, kol pasiekiamas galutinis išdegimas (skirtinga abiem
KR tipams);
x Fe-55 skilimas apšvitinimo metu (Fe-55 neƳsisodrina per Ƴprastinius 3–5 metǐ periodus
branduoliniame reaktoriuje).
1. Vidutinơ abiejǐ kuro tipǐ vienos KR galia yra beveik tokia pati. Kadangi labai skiriasi
Ƴsodrinimas, vidutinis neutronǐ srautas taip pat yra labai skirtingas, t.y. didesnis 2 % Ƴsodrinimo
kurui negu 2,8 % Ƴsodrinimo kurui (numatoma, kad pirmuoju atveju didesnis 40 %). Dơl to Fe-55
aktyvavimas vyksta intensyviau 2 % Ƴsodrinimo kure ir tokiu bǌdu jame susikaupia didesnis Fe-55
aktyvumas negu labiau Ƴsodrintame kure.
2. Kadangi vidutinơ abiejǐ kuro tipǐ vienos KR galia yra beveik tokia pati, 2,8 % Ƴsodrinimo kuro
buvimo aktyviojoje zonoje trukmơ, per kurią pasiekiamas galutinis išdeginimas, yra ilgesnơ negu 2
% Ƴsodrinimo kuro. Todơl, pirma – dơl kaupimosi turơtǐ vykti intensyvesnis Fe-55 aktyvavimas, ir
antra – Fe-55 skilimo trukmơ turơtǐ bǌti ilgesnơ, t.y. skilimas didesnis. Tik išsamus skaiþiavimas
gali parodyti, kuris efektas taps vyraujantis.
Vertinant 1 ir 2 punktus, padaroma išvada, kad 2 % Ƴsodrinimo kuro intensyvesnis aktyvavimas ir
trumpesnis buvimo aktyviojoje zonoje laikas nustelbia efektus, aprašytus 2 punkte.
10 pastaba
2.2.1 skyrius; 8 pastraipa, 29 psl. Turơtǐ bǌti pateikta Ƴvertinta konteinerio dangþio gedimo
tikimybơ, kad bǌtǐ galima Ƴvertinti visos sistemos funkcionalumą bei nustatyti kuro perkrovimo
operacijǐ sąlygojamo potencialaus poveikio aplinkai mastą. Pateikite konteinerio dangþio gedimo
tikimybơs Ƴvertinimą.
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Atsakymas
Privirinto sandarinanþio dangþio ir privirinto antrinio dangþio derinys sudaro visiško sulaikymo
dvigubo metalinio dangþio sistemą. Dvigubą barjerą sudaranti privirintǐ dangþiǐ sistema su dvigubą
barjerą sudaranþia konteinerio korpuso konstrukcija užtikrins aktyvumo sulaikymą ilgalaikio
saugojimo metu.
Tikimybơ, kad reikơs perkrauti kurą, yra labai maža – per 4000 konteineriǐ saugojimo metǐ (kas
atitinka pusĊ numatomo konteineriǐ saugojimo metǐ LPBKS) GNS saugojimo konteineriuose
saugojamo PBK perkrauti nereikơjo.
Nors ir nenumatoma, kad saugojimo metu konteineriuose atsiras defektǐ, Ƴ PAV ataskaitą Ƴtrauktas
poveikio aplinkai vertinimas kuro perkrovimo KIKK metu, žr. 5.1.4 skyriǐ.
11 pastaba
2.2.2 skyrius – Panaudoto branduolinio kuro krepšiai; 29 psl. 2.2.2 skyriuje, kaip ir visame 2
skirsnyje, nepateikiama jokios informacijos apie konteinerio, pakrauto PBK, ar kitǐ PBK tvarkymo
operacijǐ kritiškumo problemą. Nurodykite, kaip bus vertinama kritiškumo problema ir kaip bus
palaikoma ikikritinơ bǌklơ kuro tvarkymo metu.
Atsakymas
PAV nơra nagrinơjami konteinerio konstrukcijos saugos klausimai. Atliekant PAV, priimama, kad
konteineris bus suprojektuotas taip, kad tenkintǐ visas projektines sąlygas ir funkcinius
reikalavimus, kaip nurodyta Ignalinos AE išleistoje „RBMK panaudoto branduolinio kuro rinkliǐ iš
1-ojo ir 2-ojo IAE energoblokǐ laikinosios saugyklos techninơje specifikacijoje“. Branduolinio kuro
ikikritiškumo, šilumos nuvedimo, konteinerio mechaninio atsparumo ir stabilumo bei kiti
konteinerio saugos aspektai turi bǌti užtikrinti atitinkamais techniniais sprendimais, kurie turi bǌti
išnagrinơti ir pagrƳsti saugos analizơs ataskaitoje.
12 pastaba
2.3.2 skyrius – Mechaniškai pažeistǐ ir eksperimentiniǐ PBKR tvarkymas; 32/33 psl. 2.3.2 skyriuje
rašoma, kad bus suprojektuota pažeisto kuro tvarkymo sistema (PKTS) bei kuro fragmentǐ
surinkimo Ƴranga. Nepaminơta, kad šis klausimas turơtǐ bǌti išnagrinơtas saugos analizơs
ataskaitoje. Tai yra svarbu, kadangi šios sistemos užtikrina saugǐ panaudoto branduolinio kuro
tableþiǐ ir kuro tableþiǐ fragmentǐ surinkimą nuo išlaikymo baseinǐ grindǐ. Abi šios sistemos
turơtǐ bǌti Ƴtrauktos Ƴ saugos analizơs ataskaitą.
Atsakymas
PAV tikslas nơra nustatyti SAA turinƳ. Todơl nurodomi ne visi klausimai, kurie turi bǌti Ƴtraukti Ƴ
SAA ir joje išnagrinơti. Pagal esamus norminius reikalavimus SAA turinys turi bǌti suderintas su
VATESI ir jos patvirtintas. SAA turinio pagrindas yra VATESI norminis dokumentas VD-B-03-99.
13 pastaba
3.2.1 skyrius – Kietos radioaktyviosios atliekos ir 3.2.2 – Skystos radioaktyviosios atliekos. 3.2.1.3 3.2.1.9 skyreliuose ir 3.2.2 skyriuje nurodoma, kad atliekos, susidariusios konteinerio atidarymo
operacijǐ metu arba kitǐ konteinerio aptarnavimo ir tvarkymo operacijǐ KIKK arba konteineriǐ
paruošimo patalpoje metu, bus perkeltos Ƴ IAE. Kaip šios atliekos bus tvarkomos po IAE
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eksploatacijos nutraukimo? Kaip ilgai bus eksploatuojami šiuo metu planuojami radioaktyviǐjǐ
atliekǐ Ƴrenginiai ir kaip bus tvarkomos radioaktyviosios atliekos iš LPBKS? Pateikite informacijos
apie LPBKS atliekǐ tvarkymo perspektyvą.
Atsakymas
Kietosios atliekos bus tvarkomos IAE arba naujame kietǐjǐ atliekǐ apdorojimo ir saugojimo
komplekse (KAASK), kuris bus eksploatuojamas iki 2030–2040 m. KAASK bus pastatytas šalia
LPBKS.
Skystosios atliekos bus tvarkomos esamame IAE skystǐjǐ atliekǐ apdorojimo komplekse (SAAK),
kuris bus eksploatuojamas iki 2030–2040 m.
Atliekǐ tvarkymo alternatyva 2040–2070 m. laikotarpiu bei ateityje susidarysianþiǐ LPBKS
eksploatacijos nutraukimo atliekǐ tvarkymas nơra galutinai apibrơžti. Yra galimos kelios
alternatyvos. IAE galutinis eksploatacijos nutraukimo planas yra peržiǌrimas kas 5 metus ir turi bǌti
atitinkamai atnaujintas.
14 pastaba
3.2.1.7 skyrelis – Karštosios kameros Ƴrangos techninio aptarnavimo atliekos; 2 pastraipa, 43 psl.
3.2.1.7 skyrelyje nurodoma, kad defektinis konteineris, jeigu neƳmanoma jo restauruoti, gali bǌti
deaktyvuotas ir palaidotas kaip kietosios atliekos. Dơl aktyvavimo neutronǐ sraute jƳ reikơs tvarkyti
kaip radioaktyviąsias atliekas. Abejotina, ar jis tenkins atliekǐ priimtinumo kriterijus (matmenǐ,
masơs ir t.t.). Ar numatoma konteinerƳ išardyti? Tas pats galioja ir 32M krepšiui bei kitiems kuro
krepšiams. Pateikite daugiau informacijos apie galimas defektiniǐ konteineriǐ laidojimo
alternatyvas.
Atsakymas
Konteineris bus suprojektuotas kaip dvigubą barjerą sudaranti suvirinta sistema, skirta saugiai
eksploatuoti mažiausiai 50 metǐ. Konteinerio sandarumo praradimas projektiniu naudojimo metu (ir
bǌtinybơ perkrauti PBK) turi bǌti laikoma išimtiniu atveju.
Ištuštintą defektinƳ konteinerƳ galima uždaryti ir laikyti LPBKS iki komplekso eksploatacijos
nutraukimo. Eksploatacijos nutraukimo alternatyvos aptartos 1.5.3 skyriuje.
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta
Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

3.2.1.7 skyrius, antra pastraipa
Techninơ specifikacija [12] reikalauja, kad kuro inspektavimo karštojoje kameroje
bǌtǐ galima perkrauti kurą, jei kuriame nors saugomame konteineryje bus rastas
defektas. Po kuro perkrovimo Ƴ naują konteinerƳ likĊs konteineris laikomas ne
eksploatavimo atliekomis, o turi bǌti priskiriamas eksploatavimo nutraukimo
atliekoms. Priklausomai nuo defekto, konteineris gali bǌti atnaujintas. Priešingu
atveju jis gali bǌti deaktyvuotas ir palaidotas kaip kietos atliekos. 32M krepšys, likĊs
po PBK perkrovimo bus deaktyvuotas ir palaidotas kaip kietos atliekos.
Techninơ specifikacija [12] reikalauja, kad kuro inspektavimo karštojoje kameroje
bǌtǐ galima perkrauti kurą, jei kuriame nors saugomame konteineryje bus rastas
defektas. Po kuro perkrovimo Ƴ naują konteinerƳ likĊs konteineris laikomas ne
eksploatavimo atliekomis. Priklausomai nuo defekto, konteineris gali bǌti
restauruotas. Priešingu atveju jis turi bǌti laikomas eksploatacijos nutraukimo atliekǐ
dalimi. Ištuštintą defektinƳ konteinerƳ galima laikyti LPBKS iki komplekso
eksploatacijos nutraukimo. Eksploatacijos nutraukimo alternatyvos aptartos 1.5.3
skyriuje.
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15 pastaba
3.2.3 skyrius – Radioaktyviosios išlakos; 44/45 psl. 3.2.3 skyriuje vertinamos radioaktyviosios
išlakos nesandaraus kuro tvarkymo metu. Turi bǌti aiškiai apibrơžtas metodas, naudojamas išlakǐ
aktyvumo vertinimui. Pateikite informacijos apie radioaktyviǐjǐ išlakǐ vertinimą.
Atsakymas
3.2.3 skyriuje pateikiamas vertinimo apibendrinimas. Antroje skyriaus pastraipoje pateikiama
nuoroda Ƴ 5.1 skyriǐ „Potencialus radioaktyviǐjǐ išlakǐ poveikis aplinkai“, kur pateiktas išlakǐ
vertinimas (taip pat ir vertinimo metodo aprašymas).
16 pastaba
4.1.6 skyrius – Seisminis aktyvumas; 55/56 psl. 4.1.6 skyriuje turơtǐ bǌti aptarta grunto LPBKS
aikštelơje suskystơjimo galimybơ projektinio žemơs drebơjimo metu. Šio klausimo nagrinơjimą gali
reikơti Ƴtraukti Ƴ SAA. Išnagrinơkite LPBKS aikštelơs grunto suskystơjimo pavojǐ.
Atsakymas
LPBKS pamato projektas bus parengtas ir pagrƳstas techninio projekto ruošimo etape. Vietinơs
aikštelơs sąlygos, projekto koncepcija, apkrovos ir susijĊ poveikiai bei grunto gerinimo priemonơs
(jeigu tokios bus reikalingos) ir t. t. bus taip pat išnagrinơtos.
SAA bus išnagrinơti projekto saugos aspektai. SAA turinio pagrindas bus VATESI norminis
dokumentas VD-B-03-99. Pagal esamus norminius reikalavimus, SAA turinys turi bǌti suderintas
su VATESI ir jos patvirtintas.
17 pastaba
Trǌkstamas skyrius apie vietines fonines koncentracijas ir spinduliuotĊ. 4 skyriuje neatsižvelgta Ƴ
PAV programos 4 skyriui pateiktą pastabą, kurioje buvo nurodyta Ƴtraukti informaciją apie
aikštelơs foninƳ užterštumą radiologiniais ir Ƴprastiniais teršalais. Ʋtraukite reikiamą informaciją,
kuri išsamiai aprašyta pastaboje, pateiktoje PAVP. Panaudokite duomenis ir informaciją iš IAE
metiniǐ monitoringo ataskaitǐ pagal 8 skirsnƳ (vertơs iš fono matavimǐ ar ơminiǐ paơmimo vietǐ).
Atsakymas
Radiologinơ situacija IAE regione bei planuojamoje LPBKS aikštelơje yra aprašyta 8.2 skyriuje.
Šiame skyriuje yra ir pastaboje paminơta informacija:
x gama spinduliuotơs dozơs galia aprašyta 8.2.7 skyriuje;
x oru pernešamǐ aerozoliǐ ir radioaktyviǐjǐ daleliǐ tǌrinis aktyvumas aprašytas 8.2.2 skyriuje;
x krituliǐ ir/arba radioaktyviǐjǐ daleliǐ sąlygojama radioaktyvioji tarša aprašyta 8.2.2 ir 8.2.3
skyriuose;
x gruntinio vandens ir paviršinio vandens tǌrinis aktyvumas aprašytas 8.2.4 ir 8.2.5 skyriuose;
x dirvožemio savitasis aktyvumas aprašytas 8.2.6 skyriuje.
Siǌloma informaciją apie radiologinĊ bǌklĊ laikyti vienoje vietoje ir tame paþiame dokumente
nepateikti tos paþios informacijos du kartus. 4 skirsnio pradžioje bus Ƴterpta nuoroda Ƴ monitoringui
skirtą skirsnƳ.
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

4 skirsnio Ƴvadinơ dalis. Pridedama nauja (treþia) pastraipa.
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IAE regiono aplinkos radiologinơs bǌklơs monitoringas yra vykdomas pagal
patvirtintą aplinkos monitoringo programą. IAE radiologinio monitoringo sistemos
bei dabartinơs aplinkos radiologinơs bǌklơs aprašymas pateiktas 8 skirsnyje.

18 pastaba
5.1.1.1 skyrelis – Galimǐ išlakǐ šaltiniǐ Ƴvertinimas; 5 pastraipa, 90 psl. Dokumente rašoma: „Po
ŠIEL‘o apvalkalu laisvoje bǌsenoje taip pat yra halogenǐ ir šarminiǐ metalǐ, ...“. Labai mažai
tikơtina, kad ypatingai reaktyvǌs šarminiai metalai bei halogenai liktǐ laisvoje bǌsenoje, ypatingai
po ilgo aušinimo laiko. Daug labiau tikơtina, kad galơtǐ bǌti metalǐ halogenidǐ – pvz., cezio
jodido. Pakeiskite tekstą.
Atsakymas
Sakinys yra ištrauka iš [6] dokumento.
Sutinkame, kad nuorodoje paminơtame dokumente formuluotơ galơtǐ bǌti geresnơ. Svarbus šio
sakinio aspektas yra elementǐ, kurie gali bǌti išmesti kuro apvalkalo vientisumo praradimo atveju,
identifikavimas.
19 pastaba
5.1.1.1 skyrelis – Galimǐ išlakǐ šaltiniǐ Ƴvertinimas; 5 pastraipa, 90 psl. Dokumente teigiama:
„Kiti apšvitintame kure esantys ilgaamžiai radionuklidai (Ba-137, Sr-90) yra kietojoje fazơje ir
praktiškai jie neišsiskiria per ŠIEL‘o apvalkalo nesandarumus,...“. Be abejonơs, kure pasireikš
stroncio – ir kai kuriǐ kitǐ dalijimosi produktǐ – savybơs, panašios Ƴ cezio, ir stroncis taip pat Ƴeis Ƴ
ertmơs nuklidinĊ sudơtƳ. Kokiǐ yra Ƴrodymǐ, kad šiǐ nuklidǐ nơra ertmơje? Ʋtraukite Sr-90 Ƴ nuklidǐ
sąrašą išlakose, išsiskirianþiose iš ertmơs, arba detaliau pagrƳskite, kodơl šarminiai žemơs metalai
yra nereikšmingi šiam vertinimui ir juos galima atmesti.
Atsakymas
Sakinys yra ištrauka iš [6] dokumento.
Dalijimosi produktǐ sudơtis ertmơje ir išsiskyrusios dalys buvo pasirinktos laikantis JAV
Branduolinơs saugos komisijos norminio vadovo 1.183 rekomendacijǐ. Vadove Sr priskiriamas prie
telǌro grupơs metalǐ (Te, Sb, Se, Ba, Sr). Kuro tvarkymo avarijoms (non-LOCA Ƴvykiams) Sr
išmetos neƳtraukiamos Ƴ aktyvumo šaltinƳ. Kuro tvarkymo avarijǐ aktyvumo šaltinis apima inertines
dujas, halogenus ir šarminius metalus. Tarp jǐ I-131 ir Kr-85 yra nagrinơjami atskirai.
Taip pat galơtǐ bǌti nurodyta IAE praktika. Sr-90 kiekis PBK baseinǐ vandenyje bei susijusiose
radioaktyviosiose atliekose yra žymiai mažesnis negu Cs-137 kiekis.
20 pastaba
5.1.1.1 skyrelis – Galimǐ išlakǐ šaltiniǐ Ƴvertinimas; 6 pastraipa, 90 psl. 0,01% radioaktyviǐjǐ
išlakǐ dalis ceziui akivaizdžiai nơra konservatyvi, kadangi ilgalaikơms išmetoms šis dydis yra 10
kartǐ didesnis nei trumpalaikơms, kuriǐ atveju šis dydis svyruoja nuo 0,0001% iki 0,01%
(geometrinis vidurkis 0,001%). Todơl 0,1% reikšmơ bǌtǐ akivaizdžiai konservatyvesnơ. Arba
pagrƳskite, kodơl ilgalaikiǐ išlakǐ dalys netinka šiuo atveju, arba naudokite didesnes reikšmes.
Atsakymas
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Radioaktyviǐjǐ išmetǐ (ir apšvitos) scenarijai nagrinơja galimas išmetas, numatomas per visus
metus. Per metus sutvarkomas tam tikras skaiþius PBKR. Todơl naudojamos vidutinơs reikšmơs.
21 pastaba
5.1.1.1 skyrelis – Galimǐ išlakǐ šaltiniǐ Ƴvertinimas; 8 pastraipa, 90 psl. ir 5.1.1-2 lentelơ. Atrodo,
kad nustatant dalijimosi produktǐ sudơties ertmơje dalƳ buvo panaudotas USNRC (JAV
branduolinơs saugos komisijos) norminis vadovas. Ar šios reikšmơs tinka kurui, kuris buvo taip
ilgai aušinamas? Jau pats ataskaitos pavadinimas („Alternatyvǌs radiologiniǐ išlakǐ šaltiniai
projektiniǐ avarijǐ branduoliniuose reaktoriuose vertinimui“) nurodo, kad ši ataskaita taikoma
veikiantiems reaktoriams. Galima numatyti, kad ertmơje per ilgesnƳ laiką susikaups didesni kiekiai
lakiǐjǐ dalijimosi produktǐ, tokiǐ kaip tritis ir Kr-85. Taip pat ar ataskaitoje Sr-90 bei kitiems
dalijimosi produktams ertmơje pateikiama nulinơ reikšmơ, ar jie tiesiog nepaminơti?
Nurodoma, kad išimtis buvo padaryta Cs, pasirinkus mažesnĊ vertĊ. Kiek mažesnĊ? Bǌtǐ naudinga
pateikti pirmines vertes. Pateikite tikrąsias vertes iš USNRC vadovo ir aiškiai nurodykite, kokioms
sąlygoms esant jos galioja ir kaip jos gali skirtis nuo þia vyraujanþiǐ.
Atsakymas
JAV Branduolinơs saugos komisijos norminis vadovas 1.183 nurodo reprezentacinơs avarijos
sąlygotǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ šaltinius daugumai tipiškǐ AE projektiniǐ avarijǐ. Jame
nagrinơjamos ne tik su reaktoriaus aktyviąja zona susijusios avarijos. Galima teigti, kad vadovas
pakeiþia (tarp kitǐ) gerai žinomą norminƳ vadovą 1.25 „Prielaidos, naudojamos vertinant galimas
radiologines kuro tvarkymo avarijos pasekmes kuro tvarkymo ir saugojimo komplekse verdanþio ir
suslơgto vandens reaktoriams“.
Svarstymas apie radioaktyviǐjǐ išlakǐ šaltinio atranką ir atrankos pagrindimą yra pateiktas PAV
ataskaitoje. Žinomi tyrinơjimai ir publikacijos nurodo, kad Branduolinơs saugos komisijos norminio
vadovo 1.183 rekomendacijos konservatyviai apima esamǐ RBMK kuro tyrinơjimǐ rezultatus.
Išimtis buvo padaryta tik Cs produktǐ išmetoms, kadangi esami IAE matavimai (kartu su kitais
žinomais tyrinơjimais) patvirtina mažesnes išlakǐ dalies reikšmes.
Norminis vadovas 1.183 yra viešai prieinamas. Iš oficialaus Branduolinơs saugos komisijos
tinklalapio galima nemokamai atsisiǐsti elektroninĊ kopiją.

22 pastaba
5.1.1.2 skyrelis – Išlakǐ Ƴ aplinką vertinimas; 2 pastraipa, 95 psl. Nurodoma, kad 99,5% viso
išsiskyrusio jodo yra sulaikoma baseinǐ vandenyje. Šis skaiþius nepagrƳstas. Iš tiesǐ sulaikyto jodo
dalis labai priklausys nuo vandens pH. Vandeninio jodo elgseną sąlygoja tokia pusiausvyra:
3I 2( g )  3H 2O( l ) l 5 I (aq )  IO3( aq )  6 H (aq )
Jeigu vandens pH gali bǌti palaikomas virš 7, tada Ƴ atmosfera išsiskirs tik labai nedaug jodo.
Taþiau, jei pH nukris mažiau 7, tada dauguma jodo išsiskirs bơgant laikui (neabejotinai daugiau
negu 0,5%). Arba pateikite teiginƳ, kad baseinǐ vandens pH yra didesnis negu 7, arba priimkite
didesnĊ jodo išlakǐ dalƳ.
Atsakymas
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Baseinǐ vandens deaktyvavimo faktoriai buvo atrinkti laikantis JAV Branduolinơs saugos komisijos
norminio vadovo 1.183 rekomendacijǐ. IAE PBK baseinǐ vandens pH palaikomas diapazone nuo
5,5 iki 8,0.
23 pastaba
5.1.1-6 lentelơ ir kitos išlakǐ šaltinio lentelơs 5 ir 9 skirsniuose. Žr. pastabas viršuje apie Sr-90
buvimą ertmơje. Jeigu Sr-90 ir kiti dalijimosi produktai Ƴtraukiami Ƴ ertmơs nuklidinĊ sudơtƳ, tada
šios lentelơs turi bǌti pakeistos, Ƴtraukiant šiuos nuklidus. Pakeiskite lenteles, Ƴtraukdami Sr-90,
jeigu tai tinka (žr. 2 pastabą 5 skirsniui).
Atsakymas
Žiǌr. atsakymą Ƴ 19 ir 21 pastabas.
24 pastaba
5.1.5.1 skyrelis – Metinơ darbuotojǐ apšvita dơl išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs aplinką; 101-102
psl. Neapskaiþiuota ir neaptarta kolektyvinơ dozơ personalui bei poveikio mažinimo priemonơs.
Aptarkite poveikio mažinimo priemones ir kolektyvinĊ dozĊ.
Atsakymas
5.1.5.1 skyrelyje pateiktas vertinimas tiesiog demonstruoja, jog numatoma, kad galima darbuotojǐ
apšvita dơl radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseino salơs aplinką bus pakankamai maža ir
reikalavimai apriboti metinĊ darbuotojǐ apšvitą gali bǌti tenkinami. Išsamus darbuotojǐ apšvitos
(individualiǐ ir kolektyviniǐ doziǐ) vertinimas, apšvitos optimizavimas bei ALARA principo
Ƴdiegimas gali bǌti atliktas tik saugos analizơs ataskaitoje, atsižvelgiant Ƴ techninio projekto
aspektus.
PAV ataskaitoje pateikiamas pirminis numatomos darbuotojǐ kolektyvinơs dozơs, kurią sąlygoja
išorinơ apšvita, vertinimas, žr. 5.2.1.1 skyrelƳ. Vertinimas paremtas IAE CONSTOR ir CASTOR
konteineriǐ tvarkymo patirtimi, atsižvelgiant Ƴ naujojo tipo CONSTOR® RBMK1500/M2
konteineriǐ pagrindines charakteristikas bei papildomai planuojamas konteineriǐ ir PBK tvarkymo
operacijas. Pagrindinis tokio vertinimo tikslas yra parodyti, kad darbuotojǐ apšvita, kurią sąlygoja
esamos ir papildomos planuojamos ǌkinơs veiklos operacijos, ypatingai nepadidơs ir todơl ją galima
apriboti, naudojant reikiamą ekranavimą, nuotolinio valdymo Ƴrangą, atitinkamas eksploatacijos
procedǌras ir t. t.
25 pastaba
5.1.5.2 skyrelis – Metinơ gyventojǐ apšvita dơl išlakǐ iš reaktoriǐ blokǐ Ƴ atmosferą; 103/104 psl.
Teigiama, kad 18 dokumente, Lietuvos norminiame dokumente, nepateikiamos dozơs daugikliǐ
vertơs kai kuriems radionuklidams ir toliau, kaip reprezentacinơs, naudojamos vertơs kitiems
nuklidams. Kodơl nenaudojamos standartinơs TRSK (Tarptautinơs radiacinơs saugos komisijos,
angl. – ICRP) leidiniuose pateiktos reikšmơs (ICRP-71 ir t. t.)? Apsvarstykite TRSK duomenǐ
vartojimą.
Atsakymas
[18] dokumente pateikiami išlakǐ-Ƴ-dozĊ keitimo koeficientai, kurie nurodo santykƳ tarp pastoviǐ
ilgalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ iš IAE aikštelơs, bǌdingǐ tam tikram nuklidui, ir dozơs, sąlygotos
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IAE regiono gyventojǐ kritinơs grupơs nariui. TRSK (ICRP) leidiniuose nepateikiamos reikšmơs,
bǌdingos IAE aplinkai.
26 pastaba
5.1.5.3 skyrelis – Metinơ gyventojǐ apšvita, sąlygota išlakǐ iš kuro inspektavimo karštosios kameros
Ƴ atmosferą; 105/106 psl. Išnagrinơtos tik apšvitos trasos dơl Ƴkvơpimo ir pasinơrimo Ƴ debesƳ. O
kaip dơl dozơs, sąlygojamos nusơdusio aktyvumo bei užterštǐ maisto produktǐ vartojimo?
Išnagrinơkite visas apšvitos trasas.
Atsakymas
Ʋprastinơmis sąlygomis konteinerio perkrovimo naujojoje KIKK nesitikima. Todơl KIKK
eksploatacija neturơtǐ bǌti laikoma normalios elektrinơs eksploatacijos dalimi. KIKK bus
naudojama tik išimtiniu atveju, kai kurą reikơs perkelti iš konteinerio, kuris, Ƴtariama, tapo
defektinis, Ƴ naują konteinerƳ.
Dơl konteinerio paruošimo perkrovimui ir kuro perkrovimo operacijǐ pobǌdžio (dujǐ išsiurbimas iš
konteinerio vidaus, palyginti trumpas kuro perkrovimo procesas ir maža kasmetinio kuro
perkrovimo tikimybơ) galima trumpalaikơ radioaktyviǐjǐ išlakǐ iš LPBKS ventiliacinio kamino
emisija.
Dơl mažai tikơtino ir trumpalaikio išmetimo buvo apskaiþiuota tik dozơ, kurią sąlygoja praơjĊs
debesis. Dơl aktyvumo sklaidos atmosferoje šiǐ radiologiniǐ pasekmiǐ neƳmanoma išvengti ar
sumažinti.

27 pastaba
5.2.1.1 skyrelis – Darbuotojǐ kolektyviniǐ doziǐ, sąlygotǐ išorinơs apšvitos, vykdant planuojamą
ǌkinĊ veiklą normalios eksploatacijos sąlygomis, Ƴvertinimas; 106/107 psl. Svarbus aspektas,
siekiant parodyti, kad kuro perkơlimo operacijǐ sąlygojamos dozơs personalui atitiks ALARA
principus, yra metinơ dozơ atskiram darbuotojui. Akivaizdu, kad pasitelkto personalo skaiþius nơra
tikrasis asmenǐ, atliekanþiǐ darbą, skaiþius (operacijas atliks komanda arba komandos, jeigu
darbas pamaininis). Nơra paaiškinimo, kodơl kiekvienai antrosios 60 konteineriǐ kampanijos
operacijai buvo pasitelkta daugiau personalo, kas reikšmingai sumažina vidutinĊ dozĊ asmeniui.
Priklausomai nuo asmenǐ, kuriems pasiskirsto dozơ (t.y. kvalifikuotǐ atlikti operacijas), skaiþiaus
metinơ vidutinơ asmeninơ dozơ gali siekti kelis mSv, o kai kurie operatoriai gali gauti žymiai
didesnĊ dozĊ. Nurodykite asmenǐ, pasitelktǐ operacijoms, skaiþiǐ.
Atsakymas
PAV ataskaitoje pateikiamas pirminis numatomos darbuotojǐ kolektyvinơs dozơs vertinimas.
Vertinimas paremtas IAE CONSTOR ir CASTOR konteineriǐ tvarkymo patirtimi. Pagrindinis tokio
vertinimo tikslas yra parodyti, kad darbuotojǐ apšvita, kurią sąlygoja esamos ir papildomos
planuojamos ǌkinơs veiklos operacijos, ypatingai nepadidơs ir todơl ją galima apriboti, naudojant
reikiamą ekranavimą, nuotolinio valdymo Ƴrangą, atitinkamas eksploatacijos procedǌras ir t.t.
Išsamus darbuotojǐ apšvitos (individualiǐ ir kolektyviniǐ doziǐ) vertinimas, apšvitos optimizavimas
bei ALARA principo Ƴdiegimas yra techninio projekto ir saugos analizơs ataskaitos uždaviniai.
Be atliekamǐ PBK tvarkymo operacijǐ panašumǐ CONSTOR ir CASTOR konteineriǐ tvarkymo
kampanijos turi ir tam tikrǐ darbo organizavimo, Ƴgytos patirties ir užduoþiǐ, kurias reikia atlikti,
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skirtumǐ. Konteineriǐ tvarkymo trukmơ taip pat skiriasi. Todơl skiriasi ir darbuotojǐ, pasitelktǐ
šioms kampanijoms, skaiþius.
28 pastaba
5.2.1.1 skyrelis – Darbuotojǐ kolektyviniǐ doziǐ, sąlygotǐ išorinơs apšvitos, vykdant planuojamą
ǌkinĊ veiklą normalios eksploatacijos sąlygomis, Ƴvertinimas; 108 psl. Pagal 5.3.1.1 skyrelƳ, metinơ
efektinơs dozơs riba lygi 50 mSv, o dozơs riba per 5 metǐ iš eilơs laikotarpƳ – 100 mSv. Daugumai
operatoriǐ nustatyta 20 mSv dozơs riba, kad bǌtǐ paprasþiau kontroliuoti dozĊ. Teiginyje apie
metinơs ribos tenkinimą turi bǌti Ƴtrauktas ir paminơjimas, kad dozơs riba per 5 metǐ iš eilơs
laikotarpƳ irgi yra tenkinama.
Atsakymas
PAV 5.3.1.1 skyrelyje pateikiama pagrindiniǐ radiacinơs saugos norminiǐ dokumentǐ reikalavimǐ
apžvalga. Neabejotinai yra papildomǐ kriterijǐ, padedanþiǐ supaprastinti operatoriaus dozơs
kontrolĊ, užtikrinti ALARA principo Ƴdiegimą ir optimizuoti darbo organizavimą. IAE turi saugos
procedǌras, kurios kontroliuoja metinĊ dozĊ, paros dozĊ ir t. t. Šie papildomi kriterijai yra Ƴtraukti Ƴ
techninĊ specifikaciją ir turi bǌti Ƴdiegti LPBKS projekte. SAA apima techninio projekto sprendimǐ
analizĊ. Taip pat žr. paaiškinimus, pateiktus 5.3.1 skyriaus pirmojoje pastraipoje.
29 pastaba
5.3 skirsnis – Potencialaus planuojamos ǌkinơs veiklos poveikio aplinkai normalios eksploatacijos
sąlygomis apibendrinimas; 117-123 psl. Ʋ apibendrinantƳ skyriǐ galơtǐ bǌti Ƴtrauktas poveikio per
ilgesnƳ laiko tarpą (iki 50 metǐ) nagrinơjimas. Diskusijoje pagrƳstai didžiausias dơmesys skiriamas
pirmiesiems metams, kai poveikis bus didžiausias, taþiau turơtǐ bǌti Ƴtrauktas ir teiginys apie
poveikƳ per visą komplekso eksploatavimo laiką, netgi jei tik bǌtǐ pasakoma, jog šis poveikis
nereikšmingas. Išnagrinơkite projekto poveikƳ aplinkai per jo visą eksploatavimo laiką.
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta
Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

5.3.3.2 skyriaus gale pridedamos dvi naujos pastraipos
Didžiausias planuojamos ǌkinơs veiklos sąlygotas radiologinis poveikis aplinkai
tikơtinas panaudoto branduolinio kuro tvarkymo reaktoriǐ blokuose ir perkơlimo Ƴ
LPBKS etape. Kai kuras bus pašalintas iš reaktoriǐ blokǐ ir saugiai patalpintas
LPBKS, poveikis aplinkai pradơs mažơti. Branduolinis kuras bus laikomas
hermetiškuose konteineriuose, sudaranþiuose plieninĊ suvirintą dviejǐ barjerǐ
konstrukciją. Tai užtikrins ilgalaikĊ ir saugią pavojingǐ radioaktyviǐjǐ medžiagǐ
izoliaciją nuo aplinkos. Radioaktyviǐjǐ išmetǐ Ƴ aplinką nebus (tikimybơ, kad
LPBKS eksploatavimo laikotarpiu konteineriai gali prarasti sandarumą ir todơl kurą
reikơs perkrauti Ƴ kitą konteinerƳ, yra nedidelơ). Konteineriǐ transportavimo
operacijos nebebus vykdomos. Dơl natǌraliai vykstanþio radioaktyviojo skilimo,
jonizuojanþiosios spinduliuotơs poveikis aplink LPBKS pradơs palaipsniui mažơti.
Kai laikinasis saugojimas bus užbaigtas, panaudotą branduolinƳ kurą bus galima
išvežti iš LPBKS aikštelơs be papildomo kuro perkrovimo Ƴ kitus konteinerius.
CONSTOR® RBMK1500/M2 tipo konteineriai bus suprojektuoti taip, kad bǌtǐ
galima užtikrinti TATENA reikalavimus saugiam radioaktyviǐjǐ medžiagǐ
transportavimui.
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30 pastaba
5.3 skyrius – Potencialaus planuojamos ǌkinơs veiklos poveikio aplinkai normalios eksploatacijos
sąlygomis apibendrinimas; 117-123 psl. Taip pat turơtǐ bǌti teiginys apie poveikƳ gyvǌnijai ir
augmenijai bei kitiems aplinkos komponentams, netgi vơl jei tik bus pasakoma, kad poveikis
nereikšmingas. Ʋtraukite teiginius apie poveikƳ kitiems aplinkos komponentams.
Atsakymas
PAV laikosi Lietuvos norminio dokumento LAND 42:2001 nuostatos (8 straipsnis), kuri nurodo,
kad „vertinant poveikƳ aplinkai, turi bǌti vadovaujamasi principu, kad tuo atveju, kai apsaugos
priemonơs užtikrina pakankamą žmoniǐ saugą, jos yra pakankamos ir aplinkai bei gamtos
ištekliams apsaugoti”. Todơl radiologinis poveikis gyvǌnijai, augmenijai ir kitiems aplinkos
komponentams atskirai nenagrinơjamas.
Taip pat reikơtǐ pažymơti, kad aplinkos komponentǐ aprašymas nenustatơ ypatingǐ aplinkos
komponentǐ, kuriuos reikơtǐ atskirai nagrinơti. Vertinimo rezultatai rodo, kad dơl radioaktyviǐjǐ
išmetǐ galima tikơtis tik nereikšmingo poveikio aplinkai. Poveikis dơl tiesioginơs apšvitos iš
LPBKS bus reikšmingas tik visiškai arti komplekso aikštelơs.
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta
Esamas tekstas
Pridedamas tekstas

Pridedamas naujas 5.3.1.3 skyrelis
5.3.1.3 Radiacinơs saugos reikalavimai kitiems aplinkos komponentams
Lietuvos Respublikos norminis dokumentas [18] apibrơžia radiacinơs saugos principą
kitiems aplinkos komponentams:
x Vertinant poveikƳ aplinkai, turi bǌti vadovaujamasi principu, kad tuo atveju,
kai apsaugos priemonơs užtikrina pakankamą žmoniǐ saugą, jos yra
pakankamos ir aplinkai bei gamtos ištekliams apsaugoti.

31 pastaba
7 skirsnis – alternatyvǐ analizơ; 134-138 psl. Ar buvo surengti viešieji aptarimai? Nơ vienas
nepaminơtas. Išnagrinơkite aptarimus.
Atsakymas
Visuomenơs dalyvavimas PAV procese aprašytas II-ojoje PAV ataskaitos dalyje. Ši dalis yra
nuolatos atnaujinama pagal gautus naujus rezultatus ir išvadas.
32 pastaba
7.2 skyrius – PBK tvarkymo ir saugojimo sistemǐ alternatyvos; 136-137 psl. Atrodo, kad nebuvo
išnagrinơta alternatyva išsiǐsti panaudotą branduolinƳ kurą Ƴ Rusiją. Prašome Ƴtraukti.
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta
Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

7.1 skyriaus pradžioje pridedama nauja pastraipa
RBMK panaudoto branduolinio kuro išvežimas Ƴ kitas šalis dơl Ƴvairiǐ techniniǐ ir
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politiniǐ priežasþiǐ yra neƳmanomas nei dabar, nei artimiausioje ateityje. Todơl
Lietuvos Respublikos Vyriausybơ nusprendơ pradơti projektuoti panaudoto
branduolinio kuro saugojimo kompleksą IAE regione.
Teksto vieta
Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

7.2 skyriaus antra ir treþia pastraipos
PBK perdirbimas nơra numatytas Lietuvos Respublikos teisơs aktais. Be to, RBMK
reaktoriǐ PBK neatitinka kriterijǐ, keliamǐ perdirbimui, ir nơra šiǐ reaktoriǐ PBK
perdirbimo Ƴrenginiǐ. Tiesioginio laidojimo variantui yra bǌtinas ilgalaikis tarpinis
PBK saugojimas. Ʋvertinant tai, kad pirmieji PBK tiesioginio laidojimo atvejai yra
tikơtini tik po 2020 metǐ, ilgalaikis saugojimas bus pagrindinis PBK tvarkymo
metodas pasaulyje mažiausiai iki šio amžiaus vidurio. Tikơtina, kad ir ateityje bus
naudojamos patikimos ir laiko patikrintos PBK sausojo ir šlapiojo saugojimo
technologijos.
Toliau išnagrinơtos trys alternatyvos grindžiamos šlapiojo ar sausojo PBK saugojimo
technologijomis.
PBK perdirbimas nơra numatytas Lietuvos Respublikos teisơs aktais. Be to, niekur
pasaulyje nơra RBMK reaktoriǐ PBK perdirbimo Ƴrenginiǐ. Ʋvertinant tai, kad
pirmieji PBK tiesioginio laidojimo atvejai yra tikơtini tik po 2020 metǐ, ilgalaikis
saugojimas bus pagrindinis PBK tvarkymo metodas pasaulyje mažiausiai iki šio
amžiaus vidurio.
PBK saugojimas LPBKS yra laikinas sprendimas iki tol, kol bus priimtas galutinis
sprendimas ir Ƴgyvendintos bǌtinos priemonơs. LR Radioaktyviǐjǐ atliekǐ tvarkymo
strategijoje [1] nustatyta, kad, siekiant kuo patikimiau palaidoti PBK, bǌtina:
x analizuoti galimybes Ƴrengti Lietuvoje giluminƳ kapinyną;
x analizuoti galimybes keliǐ valstybiǐ jungtinơmis pastangomis Ƴrengti
regioninƳ kapinyną;
x analizuoti galimybes palaidoti PBK kitose valstybơse;
x išnagrinơti galimybes pratĊsti PBK saugojimo saugyklose laiką iki 100
metǐ ir ilgiau.
Tikơtina, kad ir ateityje bus naudojamos patikimos ir laiko patikrintos PBK sausojo ir
šlapiojo saugojimo technologijos. Toliau išnagrinơtos trys alternatyvos grindžiamos
šlapiojo ar sausojo PBK saugojimo technologijomis.

33 pastaba
8.1 skyrius – Esama IAE aplinkos monitoringo programa; 8.1-2 paveikslas, 141 psl. 8.1.-2
paveikslo antraštơs tekstas „„Nulinio“ fono ... tyrimo ...“ gali bǌti klaidinantis. Nơra bǌtinybơs
tyrinơti kosminio spinduliavimo fono, kadangi jis yra santykinai pastovus. Kitu atveju tokie
matavimai – jeigu jie yra atliekami kaip pastovǌs gama spinduliǐ matavimai – yra labai svarbǌs
kaip ankstyvojo Ƴspơjimo sistemos dalis. Prašome paaiškinti.
Atsakymas
Nurodytos vietos yra naudojamos Drǌkšiǐ ežero vandens ơminiǐ paơmimui dar nuo IAE
pasiruošimo statybai laikotarpio. Todơl istoriškai šios vietos yra vadinamos „nulinio fono“ vietomis.
Sutinkame, kad pavadinimas gali bǌti klaidinantis.
8.1 skyrius yra perrašytas.
Atnaujinti 8.1 ir 8.2 skyriai pridedami atskirai.
34 pastaba
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8.1 skyrius – Esama IAE aplinkos monitoringo programa; 139-141 psl. 8.1 skyriuje pateikiama
informacija yra prastai struktǌrizuota ir nepilna. Be abejo, pagrindiniai matavimai, atliekami IAE
aikštelơje bei jos aplinkoje, yra trumpai aprašyti, bet be jokio tolesnio paaiškinimo. Skaitytojas
negauna aiškaus vaizdo apie esamos monitoringo sistemos funkcionalumą abiem atvejais –
Ƴprastiniǐ operacijǐ metu bei susidarius avarinơms situacijoms. Visiškai nơra ankstyvojo Ƴspơjimo
sistemos bei avarinơs matavimǐ programos aprašymo.
Taip pat nơra informacijos, ar Ƴ monitoringo programą Ƴtraukti H-3 ir C-14 matavimai
atmosferinơse išlakose, ar ne. Apie tai buvo priminta apžvalginơje EK ekspertǐ ataskaitoje (DG
TREN H4, Nr. LT-05/1; apsilankymas IAE, 2005 m. vasario 21-25 d.). Todơl reikơtǐ visiškai
perrašyti 8.1 skyriǐ, atsižvelgiant Ƴ šiuos aspektus:
Pirmosios pastraipos 139 psl. iki „...pagal dokumentǐ [4, 6–8] reikalavimus“ gali bǌti paliktos.
Toliau – duomenys apie monitoringo programą, tarp jǐ ơminiǐ/matavimǐ rǌšis, naudojami ơminiǐ
paơmimo/matavimo metodai, ơminiǐ paơmimo/matavimo dažnis ir t. t., turơtǐ bǌti pateikti lentelơje
ir, jeigu tai jiems tinka, su papildoma informacija, pvz., apie dažnesnius matavimus, susidarius
avarinơms situacijoms. Ʋ lentelĊ turơtǐ bǌti Ƴtraukta mažiausiai tokia informacija:
- kontroliuojama terpơ ir ơminiǐ paơmimo/matavimo vietǐ skaiþius;
- ơminiǐ/matavimǐ tipas;
- ơminiǐ paơmimo/matavimǐ dažnis;
- nurodymas, ar tai vietoje, ar laboratorijoje atliekami matavimai;
- taikomas matavimo metodas;
- detektavimo ribos.
Skyriaus pabaigoje turơtǐ bǌti 1 arba 2 žemơlapiai, kuriuose bǌtǐ parodytos ơminiǐ
paơmimo/matavimǐ stotys. Turơtǐ bǌti aiškiai nurodyta, kurios stotys yra ankstyvojo Ƴspơjimo
sistemos dalis ir/arba atlieka matavimus avarijos atveju.
Atsakymas
8.1 skyrius yra perrašytas.
Atnaujinti 8.1 ir 8.2 skyriai pridedami atskirai.
35 pastaba
8.2 skyrius - Pagrindiniai IAE regiono radiacinio monitoringo rezultatai; 8.2.1 skyrius –
Radioaktyviosios išlakos Ƴ atmosferą; 143 psl., 8.2.1 skyriaus paskutinis sakinys “…ir sudaro tik 1,9
% apribotosios dozơs vertơs (0,1 mSv per metus)”. O 1.7-1 lentelơje (21 psl.) apribotoji dozơ lygi
0,2 mSv per metus. Patikslinkite tekstą.
Atsakymas
8.2.1 skyrius yra perrašytas. Pridơti naujesni radiacinio monitoringo rezultatai. Klaidingas
apribotosios dozơs aiškinimas išbrauktas.
Atnaujinti 8.1 ir 8.2 skyriai pridedami atskirai.
36 pastaba
8.2.4 skyrius – Radionuklidǐ savitasis aktyvumas vandens terpơse; Teksto pastraipos, 144 psl.
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Metinơs triþio nuotekos Ƴ Drǌkšiǐ ežerą pateikiamos kartu su metine doze, kurią sąlygoja visos IAE
nuotekos. Atskirkite triþio sąlygojamą dozĊ nuo kitǐ išleistǐ nuklidǐ sąlygojamos dozơs arba
nurodykite triþio sąlygojamos dozơs procentą.
Atsakymas
8.2.4 skyrius yra atnaujintas. Pridơti naujesni radiacinio monitoringo rezultatai. Pridơta informacija
apie triþio išmetǐ sąlygojamą dozĊ.
Atnaujinti 8.1 ir 8.2 skyriai pridedami atskirai.
37 pastaba
8.2.5 skyrius – Radionuklidǐ savitasis aktyvumas stebơjimo grĊžiniǐ vandenyje; 2 pastraipa, 144
psl. GrĊžiniuose aplink esamas kietǐjǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ saugyklas bei buitiniǐ atliekǐ
poligoną nustatyta 100 Bq/l triþio koncentracija. Kokia yra tokios didelơs koncentracijos
priežastis?
Atsakymas
8.2.4 skyrius yra atnaujintas. Pridơti paaiškinimai.
Atnaujinti 8.1 ir 8.2 skyriai pridedami atskirai.
38 pastaba
8.2 skyrius – Pagrindiniai IAE regiono radiacinio monitoringo rezultatai; po 8.2.7 skyriaus.
Rekomenduojame po 8.2.7 skyriaus Ƴterpti lentelơs pavidalo 8.2 skyriaus apibendrinimą (panašiai
kaip 9.2.2.3 ir 9.2.3.3 skyreliai „Potencialaus radiologinio poveikio apibendrinimas“ bei 9.2.2-3 ir
9.2.3-3 lentelơs) su tokiais stulpeliais:
- radionuklidǐ savitasis aktyvumas arba gama spinduliuotơ nagrinơjamuose aplinkos
komponentuose;
- apšvitos trasa;
- apšvitos trasos sąlygojama metinơ dozơ (didžiausia ir vidutinơ) bei bendroji dozơ.
Atsakymas
Pridơtas naujas 8.2.8 skyrius, kuriame apibendrinta IAE eksploatacijos sąlygojama gyventojǐ
apšvita.
Atnaujinti 8.1 ir 8.2 skyriai pridedami atskirai.
39 pastaba
9.2.2.1 skyrelis – Trumpalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ sąlygojama darbuotojǐ dozơ; 170-172 psl.
Turơtǐ bǌti nurodyta integruoto koncentracijos koeficiento C naudojimo metodika, kuri buvo
panaudota apskaiþiuojant dozĊ operatoriui dơl Ƴkvơpimo. Pagrindinơ nuoroda yra ši:
Holloway, N, (1993), Models for Operator Dose Assessment in Radioactive Materials Handling
Accidents SRD/CLM(93) P47.
Šis modelis taikytinas tik dozei Ƴkvơpus ir neturơtǐ bǌti taikomas dozei panirus Ƴ radioaktyvǐjƳ
debesƳ, išskyrus tai, kad šƳ metodą galima panaudoti debesies matmenǐ kitimo laike nustatymui.
Gama spindulius spinduliuojanþiǐ inertiniǐ dujǐ debesis sukels operatoriǐ apšvitą dar prieš tai, kai
jis pakankamai išsiplơs, kad apgaubtǐ operatorius (t.y. prieš t1). Kaip nurodyta žemiau, pusiau
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begalinio debesies dozơs galios koeficiento iš TRSK 68 leidinio naudojimas yra neteisingas
baigtiniam debesiui. Dozơs galia mažơs, pleþiantis debesiui, bet ne tokiu paþiu bǌdu, kaip mažơs
dozơ Ƴkvơpus. Yra galimybơ atlikti dozơs galios skaiþiavimus sferinio debesies išoriniame paviršiuje,
naudojant paprastą kompiuterinĊ programą (pvz., Microshield). Microshield kode galima
panaudoti vidinio cilindro geometriją, kad bǌtǐ priartơta prie dozơs, panirus Ƴ baigtinƳ debesƳ.
Nurodykite metodiką debesies plơtimosi Ƴvertinimui. Peržiǌrơkite metodą, panaudotą išorinơs dozơs
dơl inertiniǐ dujǐ išlakǐ skaiþiavimui.
Atsakymas
Nurodyta metodika jau yra paminơta, žr. 9.2.2.1 skyrelio tekste nurodytą [10] dokumento nuorodą.
Nuoroda yra Ƴtraukta Ƴ 13 skirsnƳ „Literatǌros sąrašas“, žr. „9 skirsnio“ 10 nuorodą.
Sutinkame, kad metodika nenagrinơja išorinơs apšvitos debesies plitimo metu, kol jis pasiekia
darbuotoją (per pirmąsias 12,3 išmetimo sekundes), ir gali bǌti nepakankamai konservatyvi. Todơl
skaiþiavimai yra atnaujinti – debesies sklaidos koeficientas išorinơs apšvitos atveju yra atskirai
apskaiþiuotas mažesniam apšvitos pradžios laikui t1, lygiam 0,1 sekundơs.
Taip pat žr. svarstymus prie 41 pastabos.
9.2.2.1 skyrelis yra atnaujintas.
Atnaujintas 9.2.2.1 skyrelis pridedamas atskirai.
40 pastaba
9.2.2.1 skyrelis – Trumpalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ sąlygojama darbuotojǐ dozơ; 171 psl. 10
minuþiǐ apšvitos trukmơ paremta laiku, per kurƳ aptinkamos avarinơs išlakos, bei laiku, per kurƳ
operatorius sužino apie avariją. Aktyvumas, kuri aptinka detektoriai filtruose, yra daleliǐ formos,
todơl jis neatitinka inertiniǐ dujǐ ar garǐ aktyvumo. Be to (žr. pastabas apie 9.2.2-1 lentelĊ žemiau),
mažai tikơtina, kad J dozơs galia nuo besipleþianþio debesies bus pakankama, kad aktyvuotǐ
monitoriǐ (paprastai nustatytą 100 PSv h-1), nebent jei monitorius yra netoli nuo dujǐ burbulo
išsiskyrimo iš baseino (apie 2 m atstumu). Taþiau tikơtina, kad dơl žemiau aprašytǐ priežasþiǐ
gauta dozơ bus mažesnơ negu apskaiþiuotoji. Galimas daiktas, kad operatorius bus klaidingai
Ƴspơtas dơl dujǐ, kylanþiǐ dơl pjaustymo. Apsvarstykite, ar tikrai suveiks esami monitoriai arba
kokios kitos priemonơs Ƴspơs operatoriǐ apie pjaunamą kurą.
Atsakymas
Ʋ pastabą bus atsižvelgta techninio projekto ir SAA rengimo metu.
41 pastaba
9.2.2.1 skyrelis – Trumpalaikiǐ radioaktyviǐjǐ išlakǐ sąlygojama darbuotojǐ dozơ 9.2.2-1 lentelơ,
172 psl. Naudojama dozơs panirus galia, paimta iš D.1 lentelơs TRSK 68 leidinyje, yra pusiau
begaliniam debesiui; dozơs galia nuo diskretaus debesies, esant tai paþiai koncentracijai, yra daug
mažesnơ. Net reaktoriaus salơs matmenys nepriartơja prie pusiau begalinio debesies (pusơ oro
storio 0,51 MeV J spinduliams nuo Kr-85 lygi 65 m). Jeigu Kr-85 išlakos užpildytǐ reaktoriaus salĊ,
koncentracija bǌtǐ lygi 4,3E7 Bq.m-3, kas sąlygotǐ 1,1E-8 Sv s-1 arba 39 PSv h-1 dozơs galią,
naudojant pusiau begalinio debesies reikšmes; taþiau tikơtina, kad net ir šie dydžiai yra viena eile
per dideli (TRSK 30 pateikiamos dozơs panirus Ƴ debesƳ galios pusiau begaliniam debesiui bei 1000
m3, 500 m3 ir 100 m3 tǌrio patalpoms – pusiau begalinio debesies dozơs galia yra 1,5 eilơs didesnơ
negu 1000 m3 tǌrio patalpos).
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Triþio dujǐ sąlygojamos dozơs galios koeficientas TRSK 68 leidinyje yra dơl Ƴkvơpimo, o ne dơl
panirimo Ƴ debesƳ. Tritis yra grynas mažos energijos E spinduolis, jis nesąlygoja išorinơs dozơs; jo
sugơrimas vyksta plauþiuose, TRSK 68 leidinio C1 lentelơje nurodomas galimas 20 % padidơjimas
dơl triþio (Ƴkvơpto, ne sugerto) sąlygojamo plauþiǐ apšvitinimo.
Yra neƳprasta Ƴtraukti dozĊ panirus dơl I-129, kuris yra tipiškas EJ spinduolis, kadangi vyrauja dozơ
Ƴkvơpus. I-129 sąlygojama dozơ gali bǌti gauta arba dơl F tipo daleliǐ Ƴkvơpimo (lentelơje
pateikiama vertơ yra 5 Pm AMAD), arba dơl garǐ Ƴkvơpimo. Dujinơs fazơs Ƴkvơpimo koeficientas yra
šiek tiek didesnis (9,6E-8 Sv Bq-1). Todơl galutinis rezultatas yra pesimistinis mažiausia viena
dydžiǐ eile, galbǌt net ir daugiau (šis neteisingas duomenǐ panaudojimas bǌtǐ 1 kategorijos
pastaba, jeigu rezultatas nebǌtǐ toks pesimistinis ir netgi tuomet pakankamai žemas). Peržiǌrơkite
dozơs personalui apskaiþiavimus.
Atsakymas
Naudojant dozơs koeficientus, išvestus pusiau begaliniam debesiui ribotoje aplinkoje, paprastai
gaunami konservatyvǌs (netgi labai) rezultatai. Taþiau galima pažymơti, kad PAV užduotis yra
parodyti, kad planuojama koncepcija gali bǌti Ƴgyvendinta nepažeidžiant norminiǐ reikalavimǐ.
Realiai tikơtinǐ doziǐ apskaiþiavimas, apšvitos optimizavimas ir t t. yra techninio projekto bei SAA
užduotis, kur gali bǌti nagrinơjami tikrieji projektiniai sprendimai.
Konservatizmą galima sumažinti, pvz., pritaikant empirines rekomendacijas, kurios yra praktiškai
naudojamos branduolinơje pramonơje. Gali bǌti nurodomas JAV Branduolinơs saugos komisijos
norminis vadovas 1.183, kuris pusiau begalinio debesies dozơs ištaisymui Ƴ baigtinio debesies dozĊ
rekomenduoja naudoti šią išraišką:

,
þia DDE yra dozơs ekvivalentas dơl išorinơs apšvitos, o patalpa yra modeliuojama kaip pusrutulis,
kurio tǌris V, kubinơmis pơdomis, atitinka patalpos tǌrƳ. Skaiþiuojant IAE išlaikymo baseinǐ salơs
tǌriui (2,68E+04 m3 arba 9,46E+5 kubiniǐ pơdǐ), pusiau begalinio debesies dozơ sumažơja 11,2
karto.
Kiti klausimai, nurodyti pastaboje, nagrinơjami žemiau:
„Triþio dujǐ sąlygojamos dozơs galios koeficientas TRSK 68 leidinyje yra dơl Ƴkvơpimo, o ne dơl
panirimo Ƴ debesƳ...“. Dozơs koeficientai Ƴkvơpimui buvo paimti iš nacionalinio norminio
dokumento HN 73:2001, kuris atitinka TATENA saugos standartǐ seriją Nr. 115. TATENA SS-115
(II-V lentelơ, kuri yra identiška HN 73:2001 B1 lentelei) nepateikiami nei Ƴkvơpimo koeficientai H3, nei nuoroda Ƴ kitus šaltinius, kaip TRSK 68 atveju (B1 lentelơ ir nuoroda Ƴ C priedą, kur efektinơs
dozơs koeficientas tirpioms arba reaktyvioms triþio dujoms yra nurodomas 1,8E-15 Sv/Bq).
Ʋkvơpimo kelias triþio dujoms gali bǌti Ƴtrauktas Ƴ apskaiþiavimą. Tai sąlygos papildomą 3,66E-08
Sv apšvitą ir bendrosios triþio išmetǐ sąlygojamos dozơs padidơjimą nuo 2,04E-08 iki 5,70E-08 Sv.
„Yra neƳprasta Ƴtraukti dozĊ panirus dơl I-129...“. Dozơs koeficientas panirimo atveju yra tos paþios
eilơs (netgi truputƳ didesnis, žr. 9.2-4 lentelĊ) kaip ir Kr-85, todơl jis ir buvo Ƴtrauktas. Neabejotinai
vyrauja I-129 sąlygojama dozơ Ƴkvơpus.
„I-129 sąlygojama dozơ gali bǌti gauta arba dơl F tipo...“. Dozơs koeficientai Ƴkvơpimo atveju buvo
paimti iš nacionalinio norminio dokumento HN 73:2001, kuris atitinka TATENA saugos standartǐ
seriją Nr. 115. Buvo naudojami TATENA SS-115 II-V lentelơs „Efektinơ dozơ darbuotojams
patekusio radionuklido vienetiniam aktyvumui Ƴkvơpus ir nurijus“ duomenys.
9.2.2.1 skyrelis yra atnaujintas.
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Atnaujintas 9.2.2.1 skyrelis pridedamas atskirai.
Susijusiuose skyriuose bus padaryti atitinkami pakeitimai.
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta
Esamas tekstas

9.2.2.2 skyrius, 9.2.2-2 lentelơs atskira eilutơ
Radionuklidas

einh ,
Sv/Bq

(Sv/s)/(Bq/m )

Metinơ efektinơ
dozơ, Sv

0

3,31E-19

0

H-3

Patikslintas tekstas

Radionuklidas
H-3

Teksto vieta
Esamas tekstas

1,80E-15

3,31E-19

0

Metinơ efektinơ dozơ, Sv/metai
Trumpalaikơs
Ilgalaikơs išlakos
Bendroji
išlakos
2,04E-08
3,68E-04
3,03E-07

Bendroji

3,68E-04

1,67E-04

5,36E-04

Metinơ efektinơ dozơ, Sv/metai
Trumpalaikơs
Ilgalaikơs išlakos
Bendroji
išlakos

H-3
Kr-85
I-129

5,74E-08
3,77E-04
3,02E-07

0
0
4,25E-11

5,74E-08
3,77E-04
3,02E-07

Bendroji

3,77E-04

1,68E-04

5,46E-04

9.2.2.3skyrius, pastraipa po 9.2.2-3 lentele
Tikơtina trumpalaikiǐ (momentiniǐ) radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs
aplinką sąlygojama efektinơ dozơ yra apie 0,37 mSv.
Tikơtina trumpalaikiǐ (momentiniǐ) radioaktyviǐjǐ išlakǐ Ƴ išlaikymo baseinǐ salơs
aplinką sąlygojama efektinơ dozơ yra apie 0,38 mSv.
9.2.3.1 skyrius, 9.2.3-1 lentelơs atskira eilutơ
Radionuklidas

Radionuklidas
H-3

Teksto vieta
Esamas tekstas

Metinơ efektinơ
dozơ, Sv

0
0
4,25E-11

H-3

Patikslintas tekstas

esub ,
(Sv/s)/(Bq/m3)

2,04E-08
3,68E-04
3,03E-07

Radionuklidas

Teksto vieta
Esamas tekstas

einh ,
Sv/Bq

H-3
Kr-85
I-129

Patikslintas tekstas

Patikslintas tekstas

3

9.2.2.3 skyrius, 9.2.2-3 lentelơs atskiros eilutơs
Radionuklidas

Teksto vieta
Esamas tekstas

esub ,

einh ,

esub ,

Sv/Bq

(Sv/s) / (Bq/m3)

0

3.31E-19

1,34E-13

einh ,

esub ,

Sv/Bq

(Sv/s) / (Bq/m3)

Efektinơ dozơ, Sv

1,80E-15

3,31E-19

Efektinơ dozơ, Sv

3,76E-13

9.2.3.3 skyrius, 9.2.3-3 lentelơs atskira eilutơ
Radionuklidas

Metinơ efektinơ dozơ, Sv per metus
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H-3

Patikslintas tekstas
Radionuklidas
H-3

Teksto vieta
Esamas tekstas

Ilgalaikơs išlakos

Bendroji

1,34E-13

0

1,34E-13

Metinơ efektinơ dozơ, Sv per metus
Trumpalaikơs
Ilgalaikơs išlakos
Bendroji
išlakos
3,76E-13

Metinơ efektinơ dozơ, Sv per metus
Trumpalaikơs
Ilgalaikơs išlakos
Bendroji
išlakos

H-3
Kr-85
I-129

2,62E-08
4,72E-04
3,89E-07

0
0
5,45E-11

2,62E-08
4,72E-04
3,89E-07

Bendroji

4,73E-04

< 1,67E-04

< 6,40E-04

Radionuklidas

Metinơ efektinơ dozơ, Sv per metus
Trumpalaikơs
Ilgalaikơs išlakos
Bendroji
išlakos

H-3
Kr-85
I-129

7,37E-08
4,84E-04
3,87E-07

0
0
5,45E-11

7,37E-08
4,84E-04
3,87E-07

Bendroji

4,84E-04

< 1,68E-04

< 6,53E-04

9.3.3 skyrius, 9.3.3-1 lentelơs atskira eilutơ
Radionuklidas

Metinơ efektinơ dozơ, Sv per metus
Trumpalaikơs
Ilgalaikơs išlakos
Bendroji
išlakos

H-3

1,73E-13

0

1,73E-13

Bendroji

3,11E-09

< 1,85E-09

< 4,97E-09

Patikslintas tekstas
Radionuklidas

Metinơ efektinơ dozơ, Sv per metus
Trumpalaikơs
Ilgalaikơs išlakos
Bendroji
išlakos

H-3

4,82E-13

0

4,82E-13

Bendroji

3,12E-09

< 1,85E-09

< 4,97E-09

9.4.1 skyrius, dozơs vertơs 9.4.1-1 lentelơje
Avarija
Atsitiktinis kuro pluošto ŠIEL’ǐ
perpjovimas …
Atsitiktinis kuro pluošto ŠIEL’ǐ
sulaužymas …

Patikslintas tekstas

0

9.3.2 skyrius, 9.3.2-1 lentelơs atskiros eilutơs

Patikslintas tekstas

Teksto vieta
Esamas tekstas

Trumpalaikơs
išlakos

3,76E-13

Radionuklidas

Teksto vieta
Esamas tekstas

2007 m. spalio 18 d.
Puslapis 21 iš 23

Avarija
Atsitiktinis kuro pluošto ŠIEL’ǐ
perpjovimas …

Metinơ efektinơ
dozơ, Sv

Pastabos ir nuorodos

5,36E-04

Viso reikơs apdoroti apie 59…

< 6,40E-04

Viso reikơs apdoroti apie 28…

Metinơ efektinơ
dozơ, Sv
5,46E-04

Pastabos ir nuorodos
Viso reikơs apdoroti apie 59…
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< 6,53E-04

2007 m. spalio 18 d.
Puslapis 22 iš 23

Viso reikơs apdoroti apie 28…

42 pastaba
9 skirsnis – visas skirsnis. Taip pat kaip ir 5 skirsnyje, neaptartas poveikis aplinkai (gyvǌnijai,
augalijai ir t.t.). Akivaizdu, kad poveikis bus nereikšmingas, bet teiginys apie tai turơtǐ bǌti Ƴterptas.
Atsakymas
Žiǌr. atsakymą Ƴ 30 pastabą.
43 pastaba
9 skirsnis – visas skirsnis. Vertinant avarijǐ scenarijǐ toleranciją, nenagrinơjamas scenarijǐ dažnis.
Galbǌt to nereikalauja Lietuvos teisơ aktai, bet informacijai kaip 1 priedą reikơtǐ pridơti metodikos
ir kriterijǐ aprašymą, kaip to reikalaujama Didžiojoje Britanijoje.
Atsakymas
Galimǐ avariniǐ situacijǐ rizika (Ƴskaitant pirminƳ avarijǐ tikimybơs vertinimą ir praktinƳ pavyzdƳ)
nagrinơjama 9.1 skyriuje.
44 pastaba
192-201 psl. Nơra netechninơs santraukos, kaip reikalauja ES direktyva 85/337/EEC. Santrauka yra
daugiau techninio pobǌdžio, todơl turi bǌti pakeista.
Atsakymas
Europos Bendrijǐ Komisijos direktyvos 97/11/EC (1997 m. kovo 3 d., pakeiþianþios 1985 m.
direktyvą 85/337/EEC) 5 straipsnis reikalauja pateikti netechninĊ santrauką, kurioje turi bǌti:
x projekto aprašymas, pateikiantis informaciją apie aikštelĊ, projekto paskirtƳ ir dydƳ;
x priemoniǐ, numatytǐ reikšmingiems neigiamiems poveikiams išvengti, sumažinti ir, jei galima,
panaikinti jǐ daromą žalą, aprašymas;
x duomenys, leidžiantys nustatyti ir Ƴvertinti pagrindinius poveikius, kuriuos projektas gali
padaryti aplinkai;
x pagrindiniǐ alternatyvǐ, kurias PAV vykdytojas išnagrinơjo, bendrieji bruožai ir pagrindiniǐ
priežasþiǐ, dơl kuriǐ buvo pasirinkta pagrindinơ alternatyva, apibǌdinimas, atsižvelgiant Ƴ
poveikƳ aplinkai.
Galima sutikti, kad pateiktoji santrauka, nors ir atspindơjo PAV ataskaitos turinƳ, buvo per daug
techninơ, todơl dabar santrauka yra perrašyta, taþiau vis tiek laikomasi nurodytos ES direktyvos
reikalavimǐ. Santrauka yra gerokai sutrumpinta ir supaprastinta (pvz., panaikintos nuorodos Ƴ
techninius dokumentus).
Perrašytas 12 skyrius pateikiamas atskirai.
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta
Esamas tekstas

13 skyrius, nuorodos 11 ir 12 skyriams.
11 SKYRIUS
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12 SKYRIUS
Dơl Valstybơs Ƴmonơs Ignalinos atominơs elektrinơs panaudoto branduolinio
kuro saugyklos projektavimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 2003 03 25
nutarimas Nr. 352. Žin., 2003, Nr. 30-1243.
2. Technical Specification for Interim Storage Facility for RBMK Spent Nuclear
Fuel Assemblies from Ignalina NPP Unit 1 and 2. B1/TS/0001, Issue 06.
3. Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material. IAEA Safety
Standards Series No TS-R-1. 2005 Edition, Safety Requirements. IAEA, Vienna,
2005.
4. Radionuklidǐ išmetimo Ƴ aplinką iš branduolinơs energetikos objektǐ ribojimas ir
radionuklidǐ išmetimo leidimǐ išdavimo bei radiologinio monitoringo tvarka.
LAND 42-2001. Patvirtinta aplinkos ministro 2001 01 23 Ƴsakymu Nr. 60. Žin.,
2001, Nr. 13-415.
5. Vandens ištekliǐ naudojimo ir teršalǐ, išleidžiamǐ su nuotekomis, pirminơs
apskaitos ir kontrolơs tvarka. Patvirtinta LR aplinkos ministro 2001 m. kovo 30
d. Ƴsakymu Nr. 171. Žin., 2001, Nr. 29-941.
6. Aplinkosaugos reikalavimai paviršinơms nuotekoms tvarkyti. Patvirtinta LR
aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. Ƴsakymu Nr. 687. Žin., 2004, Nr. 10289.
7. Vandenvieþiǐ sanitariniǐ apsaugos zonǐ nustatymas ir priežiǌra. Lietuvos
higienos norma HN 44:2006. Patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2006 06 17
Ƴsakymu Nr. V-613. Žin., 2006, Nr. 81-3217.
8. Visagino m. vandenvietơs sanitarinơs apsaugos zonos perskaiþiavimas ir jos
bǌklơs Ƴvertinimas (SAZ projektas). VƲ Ignalinos AE Eksploatavimo nutraukimo
tarnybos ir UAB ,,Vilniaus hidrogeologija“ ataskaita, I tomas (tekstai ir priedai).
Vilnius, 2003, 103 p.
9. IAE panaudoto branduolinio kuro saugyklos aikštelơs požeminio vandens
monitoringo tinklo struktǌros pagrindimo projektas. UAB ,,Vilniaus
hidrogeologija“ ataskaita. Vilnius, 2007.
10. Lietuvos higienos norma HN 73:2001 ,,Pagrindinơs radiacinơs saugos normos“.
Patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2001 12 21 Ƴsakymu Nr. 663. Žin., 2002,
Nr. 11-388.
11. Council Directive 96/29/EURATOM of 13 May 1996 Basic Safety Standards for
the Protection of the Health of Workers and General Publics against the Dangers
Arising from Ionizing Radiation No. L 159, Volume 39.
12. International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation
and for the Safety of Radiation Sources. IAEA Safety Series No. 115, IAEA,
Vienna, 1996.
1.

Patikslintas tekstas

-

Konsorciumas
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Subrangovas
Lietuvos energetikos institutas

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas
II dalies „Papildomi dokumentai“ priedas Nr. 6

Atsakymai Ƴ LR Aplinkos ministerijos pastabas

Parengơ:

V. Šimonis, V. Ragaišis, J. E. Adomaitis, R. Kilda

Išleido:

P. Poškas

Data:

2007 m. spalio 22 d.

Puslapiǐ skaiþius:

15
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1

2007 m. spalio 22 d.
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Ʋvadas

Šiame PAV ataskaitos priede pateikti atsakymai Ƴ LR Aplinkos ministerijos 2007 m. rugpjǌþio 2 d.
rašte Nr. (1-15)-D8-6614 pareikštas pastabas ir pasiǌlymus PAV ataskaitai „Panaudoto RBMK
branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokǐ laikinas saugojimas“. Taip pat nurodoma, kokie
pakeitimai bus padaryti naujoje (patikslintoje) PAV ataskaitos versijoje.
Šiame priede naudojamos nuorodos Ƴ PAV ataskaitą (teksto vieta, literatǌros nuorodos) suderintos
su PAV ataskaitos versija, išleista 2007 birželio 21 d.

2

Pastabos ir atsakymai

1 pastaba
3.2.3 skyrelyje teigiama, kad radionuklidǐ, išmetamǐ Ƴ aplinkos orą planuojamos ǌkinơs veiklos ir
Ignalinos atominơs elektrinơs (toliau - IAE) veiklos metu, aktyvumas yra daug mažesnis už ribines
vertes, nustatytas Aplinkos ministerijos išduotame leidime išmesti Ƴ aplinką radioaktyviąsias
medžiagas, todơl atnaujinti ribiniǐ verþiǐ nereikơs. Kaip matyti iš ataskaitoje pateikto radionuklidǐ
sudơties ir aktyvumo vertinimo, planuojamos veiklos metu Ƴ aplinką pateks radionuklidai, kurie nơra
numatyti galiojanþiame leidime (pvz., Kr-85, I-129 ir kiti). Todơl leidimas išmesti Ƴ aplinką
radioaktyviąsias medžiagas turơs bǌti atnaujintas.
Atsakymas
Nurodytas teiginys iš PAV ataskaitos yra pašalintas. Taip pat pataisytas 3.2.3 skyrelio vertimas Ƴ
lietuviǐ kalbą (pridedamas atskirai).
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

3.2.3 skyrelis, paskutinơ pastraipa
Iš 3.2.3-1 lentelơje pateiktǐ duomenǐ matome, kad Ƴvertintǐ planuojamos ǌkinơs
veiklos sąlygotǐ išlakǐ ir IAE planuojamǐ radioaktyviǐjǐ medžiagǐ išmetimǐ
aktyvumǐ suminơs vertơs yra ženkliai mažesnơs už ribiniǐ aktyvumǐ vertes.
Atnaujinti aplinkos ministerijos leidime nustatytǐ ribiniǐ aktyvumǐ verþiǐ nereikơs.
Iš 3.2.3-1 lentelơje pateiktǐ duomenǐ matyti, kad Ƴvertintǐ planuojamos ǌkinơs
veiklos sąlygotǐ išlakǐ ir IAE planuojamǐ išlakǐ suminơs aktyvumǐ vertơs yra
ženkliai mažesnơs už ribiniǐ aktyvumǐ vertes.

2 pastaba
4.1 skyriuje turi bǌti Ƴvardyti visǐ paveikslǐ autoriai (4.1.1-1, 4.1.1-2, 4.1.2-1 ir 4.1.2-6 pav.).
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas
Teksto vieta

Esamas tekstas

4.1.1 skyrelis, 4.1.1-1 paveikslo legenda
4.1.1-1 pav. LPBKS regiono prekvartero geologinis žemơlapis: ...
4.1.1-1 pav. LPBKS regiono prekvartero geologinis žemơlapis [2]: ...
4.1.1 skyrelis, 4.1.1-2 paveikslo legenda
4.1.1-2 pav. LPBKS regiono geologinis pjǌvis: ...
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Patikslintas tekstas

4.1.1-2 pav. LPBKS regiono geologinis pjǌvis [2]: ...

Teksto vieta

4.1.2 skyrelis, 4.1.2-1 paveikslo legenda
4.1.2-1 pav. LPBKS regiono pokvartero paviršiaus schema: ...
4.1.2-1 pav. LPBKS regiono pokvartero paviršiaus schema [2]: ...

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas
Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

2007 m. spalio 22 d.
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4.1.2 skyrelis, 4.1.2-6 paveikslo legenda
4.1.2-6 pav. LPBKS aikštelơs kvartero geologinis žemơlapis (legendą žiǌr. 4.1.2-3
pav.)
4.1.2-6 pav. LPBKS aikštelơs kvartero geologinis žemơlapis [2] (legendą žiǌr. 4.1.23 pav.)
13 skyrius, 4 skyriaus literatǌros sąrašas
2. Ɇɚɪɰɢɧɤɹɜɢɱɸɫ ȼ. ɂ., Ȼɭɰɟɜɢɱɸɬɟ ȼ. ɢ ɞɪ. Ɉɬɱɟɬ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴɟɦɤɟ
...
2. Ɇɚɪɰɢɧɤɹɜɢɱɸɫ ȼ., Ȼɭɰɹɜɢɱɸɬɟ ɋ., ȼɚɣɬɨɧɢɫ ȼ., Ƚɭɨɛɢɬɟ Ɋ., Ⱦɚɧɫɹɜɢɱɟɧɟ
Ⱦ., Ʉɚɧɨɩɟɧɟ Ɋ., Ʌɚɲɤɨɜ ȿ., Ɇɚɪɮɢɧ ɋ., Ɋɚɱɤɚɭɫɤɚɫ ȼ., ɘɨɡɚɩɚɜɢɱɸɫ Ƚ. Ɉɬɱɟɬ
ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴɟɦɤɟ ...

3 pastaba
4.4 skyriuje vartojamas neaiškus terminas „aktyvaus, sulơtinto ir lơto pasikeitimo hidrodinaminơs
zonos", kuris turơtǐ bǌti keiþiamas Ƴ „aktyvios, sulơtintos ir lơtos požeminio vandens apykaitos
zonos". Vandeningieji sluoksniai vadinami „apribotais" ir „neapribotais", nors Lietuvoje vartojami
terminai yra „spǌdiniai" ir „nespǌdiniai". Vandeninguosius sluoksnius skirianþios nuogulos
ataskaitoje vadinamos „mažai skvarbiomis", o turơtǐ bǌti „mažai laidžios vandeniui". Angliškame
ataskaitos tekste (skyrelyje 4.4) terminas „underground water" yra nevartotinas, todơl siǌlome
pakeisti terminu „groundwater".
Atsakymas
PAV ataskaitos 4.4 skyriaus vertimas Ƴ lietuviǐ kalbą patikslintas, pataisyti kiti pastebơti
netikslumai. Angliškame ataskaitos tekste (4.4 skyriuje) terminǐ „underground water" ir
„groundwater" vartojimas peržiǌrơtas, atsisakyta nevartotino termino „underground“.
Patikslintas 4.4 skyrius pridedamas atskirai.
4 pastaba
4.5.1 skyrelyje (67 psl.) neteisingai rašoma, kad „Natura 2000 yra Europos Sąjungos draustiniǐ
tinklas"; atkreipiame dơmesƳ, kad draustinis yra konkreti saugomos teritorijos kategorija, todơl
reikơtǐ rašyti „Europos Bendrijos svarbos saugomǐ teritorijǐ tinklas". Neteisingai Ƴvardintos
Natura 2000 teritorijos - „bendrijoms reikšmingos vietos (BRV)" ir „specialios saugomos
teritorijos (SST)". Pagal LR saugomǐ teritorijǐ Ƴstatymą (Žin., 2001, Nr. 108-3902) Natura 2000
teritorijos yra skirstomos Ƴ paukšþiǐ apsaugai svarbias teritorijas (PAST) ir buveiniǐ apsaugai
svarbias teritorijas (BAST).
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Be to, netiksliai išdơstyti Natura 2000 teritorijǐ steigimo etapai. Steigiant BAST, pirmiausia,
remiantis moksliniais kriterijais ir tyrimais, atrenkamos potencialios BAST ir jǐ sąrašas
pateikiamas Europos Komisijai (EK). Kai EK patvirtina potencialiǐ BAST sąrašą, tada šalys narơs
pradeda jǐ steigimą. Steigiant PAST, pirmiausia, remiantis moksliniais kriterijais ir tyrimais,
atrenkamos tinkamiausios teritorijos. Atrinktǐ teritorijǐ pagrindu Lietuvoje steigiamos nacionalinơs
saugomos teritorijos ir vơliau joms suteikiamas Europos Bendrijos svarbos saugomǐ teritorijǐ
statusas (LR saugomǐ teritorijǐ Ƴstatymo 24 straipsnio 2 dalis).
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

4.5.1 skyrelis, nuo pradžios 3 pastraipos (67 psl.)
NATURA 2000 yra Europos Sąjungos draustiniǐ tinklas, apimantis nykstanþias ir
vertingas gamtos buveines bei ypatingos svarbos rǌšis, siekiant Europos Sąjungos
teritorijoje išsaugoti biologinĊ ƳvairovĊ.
NATURA 2000 tinklo sukǌrimas yra labai svarbi, bet sunki užduotis. Siekiant
sơkmingai atlikti šƳ darbą, šalys narơs (ir buvusios šalys kandidatơs) turi praeiti šias
tris derybǐ su Europos Komisija stadijas:
x parengti šalies teritorijǐ, pretenduojanþiǐ Ƴ NATURA 2000 sąrašą;
x nustatyti bendrijoms reikšmingas vietas (BRV);
x Ƴvardinti specialias saugomas teritorijas (SST).
Šiuo metu jau yra numatytos ir ES Komisijai pasiǌlytos BRV.
NATURA 2000 yra Europos Bendrijos svarbos saugomǐ teritorijǐ tinklas, apimantis
nykstanþias ir vertingas gamtos buveines bei ypatingos svarbos rǌšis, siekiant
Europos Sąjungos teritorijoje išsaugoti biologinĊ ƳvairovĊ.
Pagal LR saugomǐ teritorijǐ Ƴstatymą [41] Natura 2000 teritorijos yra skirstomos Ƴ
paukšþiǐ apsaugai svarbias teritorijas (PAST) ir buveiniǐ apsaugai svarbias teritorijas
(BAST). Steigiant BAST, pirmiausia, remiantis moksliniais kriterijais ir tyrimais,
atrenkamos potencialios BAST ir jǐ sąrašas pateikiamas Europos Komisijai (EK).
Kai EK patvirtina potencialiǐ BAST sąrašą, tada šalys narơs pradeda jǐ steigimą.
Steigiant PAST, pirmiausia, remiantis moksliniais kriterijais ir tyrimais, atrenkamos
tinkamiausios teritorijos. Atrinktǐ teritorijǐ pagrindu Lietuvoje steigiamos
nacionalinơs saugomos teritorijos ir vơliau joms suteikiamas Europos Bendrijos
svarbos saugomǐ teritorijǐ statusas (LR saugomǐ teritorijǐ Ƴstatymo [41] 24
straipsnio 2 dalis).
13 skyrius, 4 skyriaus literatǌros sąrašas
–
41. LR saugomǐ teritorijǐ Ƴstatymas. Žin., 2001, Nr. 108-3902.

5 pastaba
4.5 skyrelyje (68 psl.) antroje pastraipoje pateikiami seni duomenys. Informuojame, kad EK jau yra
patvirtinusi Lietuvos potencialiǐ BAST sąrašą, Ƴ kurƳ Ƴrašytas ir Smalvos kraštovaizdžio draustinis.
Taip pat Dysnǐ ir Dysnykšþio apyežeriǐ šlapžemiǐ kompleksas yra patvirtintas kaip PAST 2004 m.
balandžio 8 d. LR Vyriausybes nutarimu Nr. 399 (Žin., 2004, Nr. 55-1899).
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

4.5.1 skyrelis, 4 pastraipa
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Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

2007 m. spalio 22 d.
Puslapis 5 iš 15

Didelơ Drǌkšiǐ ežero dalis ir truputis kitǐ teritorijǐ (dalis Smalvos hidrografinio
draustinio ir dvi zonos palei Drǌkšos upĊ) yra numatyta paskelbti NATURA 2000
teritorijomis (4.5.1-1 pav.). Kitos tokios teritorijos taip pat yra numatytos (dar
nepatvirtintos Europos Komisijoje šiame etape), taþiau jos yra toli nuo LPBKS
(Smalvos kraštovaizdžio draustinis – apie 10 km nuo LPBKS, Dysnai ir Dysnykštis
ežeras – apie 12 km nuo LPBKS).
Didelơ Drǌkšiǐ ežero dalis ir dalis kitǐ teritorijǐ (dalis Smalvos hidrografinio
draustinio ir dvi zonos palei Drǌkšos upĊ) yra paskelbtos NATURA 2000
teritorijomis (4.5.1-1 pav.). EK yra patvirtinusi ir Lietuvos potencialiǐ BAST sąrašą,
Ƴ kurƳ Ƴrašytas ir Smalvos kraštovaizdžio draustinis. Dysnǐ ir Dysnykšþio apyežeriǐ
šlapžemiǐ kompleksas yra patvirtintas kaip PAST 2004 m. balandžio 8 d. LR
Vyriausybes nutarimu Nr. 399 [42]. Šios teritorijos yra toli nuo LPBKS (Smalvos
kraštovaizdžio draustinis – apie 10 km nuo LPBKS, Dysnǐ ir Dysnykšþio apyežeriǐ
šlapžemiǐ kompleksas – apie 12 km nuo LPBKS).
13 skyrius, 4 skyriaus literatǌros sąrašas
–
42. Dơl Lietuvos Respublikos saugomǐ teritorijǐ arba jǐ daliǐ, kuriose yra paukšþiǐ
apsaugai svarbiǐ teritorijǐ, sąrašo patvirtinimo ir paukšþiǐ apsaugai svarbiǐ teritorijǐ
ribǐ nustatymo. LR Vyriausybơs 2004 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 399 (nauja
nutarimo redakcija nuo 2006 m. rugpjǌþio 30 d.). Žin., 2006, Nr. 92-3635.

6 pastaba
4.5.1 skyrelyje rašant apie paukšþiǐ rǌšis (69 psl.) minimos „kitos I priedo rǌšys", nepaaiškinant,
kokio priedo. Turi bǌti aiškiai Ƴvardinta (nurodant Direktyvą). Be to, trǌksta informacijos apie
nacionalinơs svarbos perinþiǐ paukšþiǐ rǌšis - reikia jas išvardinti, pateikti informaciją apie jǐ
Ƴrašymą Ƴ Raudonąją knygą. Atkreipiame dơmesƳ, kad, vardinant paukšþiǐ rǌšis, reikia pateikti ir jǐ
lietuviškus pavadinimus, nes dabar nurodomi tik lotyniški.
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

Tekstas po 4.5.1-1 lentele
Ornitologiniu požiǌriu svarbios rǌšys yra:
x ,,tikslinơ“ rǌšis: Didysis baublys (Botaurus stellaris);
x kitos papildomos I priedo rǌšys: Gavia arctica, Circus aeruginosus, Porzana
porzana, P.parva, Chlidonias niger, Luscinia svecica;
x nacionalinơs svarbos rǌšys: 18 perinþiǐ paukšþiǐ rǌšiǐ; Phalacrocorax carbo.
Ornitologiniu požiǌriu svarbios paukšþiǐ rǌšys yra (Ƴ Lietuvos raudonąją knygą [39]
Ƴtrauktos rǌšys yra paryškintos):
x ,,tikslinơ“ rǌšis: didysis baublys (Botaurus stellaris);
x

kitos europinơs svarbos rǌšys [40]: juodakaklis naras (Gavia arctica; LRK
1(E) kategorija), nendrinơ lingơ (Circus aeruginosus), švygžda (Porzana
porzana; LRK 3(R) kategorija), plovinơ vištelơ (Porzana parva; LRK 3(R)
kategorija), juodoji žuvơdra (Chlidonias niger; LRK 3(R) kategorija),
mơlyngurklơ (Luscinia svecica; LRK 4(I) kategorija);

x

nacionalinơs svarbos rǌšys: 11 perinþiǐ paukšþiǐ rǌšiǐ: sketsakalis (Falko
subbuteo; LRK 3(R) kategorija), tetervinas (Tetrao tetrix; LRK 3(R)
kategorija), žvirblinơ pelơda (Glaucidium paserinum; LRK 3(R) kategorija),
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pilkoji meleta (Picus canus; LRK 3(R) kategorija), žalioji meleta (Picus
viridis; LRK 3(R) kategorija), baltnugaris genys (Dendrocopos leucotos;
LRK 3(R) kategorija), geltongalvơ kielơ (Motacilla citreola; LRK 3(R)
kategorija), didysis baltasis garnys (Egretta alba; LRK 4(I) kategorija),
vidutinis danþiasnapis (Mergus serrator; LRK 4(I) kategorija), pilkoji
starta (Miliaria calandra; LRK 4(I) kategorija), didysis danþiasnapis
(Mergus merganser; LRK 5(Rs) kategorija), o taip pat didysis kormoranas
(Phalacrocorax carbo).
Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

13 skyrius, 4 skyriaus literatǌros sąrašas
39. Lietuvos raudonoji knyga. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Vilnius,
2007. 800 p.
40. Birds Directive, 1979: Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the
conservation of wild birds. O. J. L103, 25.04.79.

7 pastaba
4.5.2-1 lentelơje (71-72 psl.) neteisingai pažymơtos Raudonosios knygos žuvǐ rǌšys. Pateikta
klaidinga informacija apie saulažuvơs paplitimą.
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas
tekstas

4.5.2.2 skyrius, 4.5.2-1 lentelơ
4.5.2-1 lentelơ. Drǌkšiǐ ežere gyvenusios žuvys prieš pradedant eksploatuoti IAE ir 19931999 metǐ tyrimo laikotarpiu (Ƴ Raudonąją knygą Ƴtrauktos rǌšys yra paryškintos)
Šeimos
Cyprinidae

Percidae

Coregonidae

Osmeridae
Esocidae
Cobitididae
Gadidae

Rǌšys
Iki IAE eksploatavimo
Kuoja (Rutilus rutilus)
Aukšlơ (Alburnus alburnus)
Saulažuvơ (Leucaspius delineatus)
Strepetys (Leuciscus leuciscus)
Karpis (Cyprinus carpio)
Menkơ (Leuciscus idus)
Raudơ (Scardinius erythrophthalmus)
Rainơ (Phoxinus phoxinus)
Lynas (Tinca tinca)
Plakis (Blicca bjoerkna)
Karšis (Abramis brama)
Karosas (Carassius carassius)
Gružlys (Gobio gobio)
Ešerys (Perca fluviatilis)
Pǌgžlys (Gymnocephalus cernuus)
Sterkas (Stizostedion lucioperca)
Seliava (Coregonus albula)
Europietiškas sykas (Coregonus
lavaretus)
Stinta (Osmerus eperlanus m. relicta)
Lydeka (Esox lucius)
Šlyžys (Cobitis taenia)
Vơgơlơ (Lota lota)

1993–1999 m. laikotarpiu
Kuoja (Rutilus rutilus)
Aukšlơ (Alburnus alburnus)
Šiuo metu Lietuvoje neaptinkama
Šiuo metu neaptinkama
Labai nedideli kiekiai
Labai nedideli kiekiai
Raudơ (Scardinius erythrophthalmus)
Daugiau neaptinkama
Lynas (Tinca tinca)
Plakis (Blicca bjoerkna)
Karšis (Abramis brama)
Labai nedideli kiekiai
Labai nedideli kiekiai
Ešerys (Perca fluviatilis)
Pǌgžlys (Gymnocephalus cernuus)
Daugiau neaptinkama
Seliava (Coregonus albula)
Daugiau neaptinkama
Labai maži kiekiai
Lydeka (Esox lucius)
Labai maži kiekiai
Labai maži kiekiai
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Paprastasis kǌjagalvis (Cottus gobio)
Gasterosteidae Trispyglơ dyglơ (Pungitius pungitius)
Siluridae
Šamas (Silurus glanis)

Patikslintas
tekstas
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Daugiau neaptinkama
Daugiau neaptinkama
Daugiau neaptinkama

4.5.2-1 lentelơ. Drǌkšiǐ ežere gyvenusios žuvys prieš pradedant eksploatuoti IAE, 1993-1999
m. tyrimo laikotarpiu ir iki 2005 m. (Ƴ Raudonąją knygą Ƴtrauktos rǌšys yra paryškintos)
Šeimos
Cyprinidae

Percidae

Coregonidae

Iki IAE eksploatavimo
[30]
Kuoja (Rutilus rutilus)
Aukšlơ (Alburnus
alburnus)
Saulažuvơ (Leucaspius
delineatus)
Strepetys (Leuciscus
leuciscus)
Karpis (Cyprinus carpio)
Menkơ (Leuciscus idus)
Raudơ (Scardinius
erythrophthalmus)
Rainơ (Phoxinus
phoxinus)
Lynas (Tinca tinca)
Plakis (Blicca bjoerkna)
Karšis (Abramis brama)
Karosas (Carassius
carassius)
Gružlys (Gobio gobio)
Ešerys (Perca fluviatilis)
Pǌgžlys (Gymnocephalus
cernuus)
Sterkas (Stizostedion
lucioperca)
Seliava (Coregonus albula)

Europietiškas sykas
(Coregonus lavaretus)
Osmeridae
Stinta (Osmerus eperlanus
m. relicta)
Esocidae
Lydeka (Esox lucius)
Cobitididae
Šlyžys (Cobitis taenia)
Gadidae
Vơgơlơ (Lota lota)
Anguillidae
Paprastasis ungurys
(Anguilla anguilla)
Cottidae
Paprastasis kǌjagalvis
(Cottus gobio)
Gasterosteidae Trispyglơ dyglơ (Pungitius
pungitius)
Siluridae
Šamas (Silurus glanis)

Rǌšys
1993–1999 m. laikotarpiu
[30, 31]

Iki 2005 m. [39]

Kuoja (Rutilus rutilus)
Kuoja (Rutilus rutilus)
Aukšlơ (Alburnus alburnus) Aukšlơ (Alburnus
alburnus)
Nedideli kiekiai
Saulažuvơ (Leucaspius
delineatus)
Šiuo metu neaptinkama
Šiuo metu neaptinkama
Labai nedideli kiekiai
Labai nedideli kiekiai
Raudơ (Scardinius
erythrophthalmus)
Daugiau neaptinkama

Labai nedideli kiekiai
Labai nedideli kiekiai
Raudơ (Scardinius
erythrophthalmus)
Daugiau neaptinkama

Lynas (Tinca tinca)
Plakis (Blicca bjoerkna)
Karšis (Abramis brama)
Labai nedideli kiekiai

Lynas (Tinca tinca)
Plakis (Blicca bjoerkna)
Karšis (Abramis brama)
Labai nedideli kiekiai

Labai nedideli kiekiai
Ešerys (Perca fluviatilis)
Pǌgžlys (Gymnocephalus
cernuus)

Labai nedideli kiekiai
Ešerys (Perca fluviatilis)
Pǌgžlys (Gymnocephalus
cernuus)
Daugiau neaptinkama

Daugiau neaptinkama
Seliava (Coregonus albula)
Daugiau neaptinkama

Seliava (Coregonus
albula)
Daugiau neaptinkama

Labai maži kiekiai

Labai maži kiekiai

Lydeka (Esox lucius)
Labai maži kiekiai
Labai maži kiekiai
Daugiau neaptinkama

Lydeka (Esox lucius)
Labai maži kiekiai
Labai maži kiekiai
Daugiau neaptinkama

Daugiau neaptinkama

Daugiau neaptinkama

Daugiau neaptinkama

Daugiau neaptinkama

Daugiau neaptinkama

Daugiau neaptinkama

8 pastaba
4.7 skyriuje (82 psl.) nurodytas neteisingas Gražutơs regioninio parko plotas, šiuo metu jis yra 29
471 ha. Be to, Smalvos draustinis yra ne hidrologinis, o hidrografinis.
Atsakymas
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PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

4.7 skyrius, 4 pastraipa
Gražutơs regioninis parkas yra gana toli nuo IAE (apie 15 km Ƴ šiaurơs vakarus).
Gražutơs regioninio parko, užimanþio 2,8 tǌkstanþius ha, paskirtis yra apsaugoti
Šventosios upơs baseino kraštovaizdƳ su jos ežerais, miškais, natǌralia ekosistema,
taip pat ir kultǌrinio paveldo vertybes, išlaikant ir racionaliai jas naudojant.
Gražutơs regioninis parkas yra gana toli nuo IAE (apie 15 km Ƴ šiaurơs vakarus).
Gražutơs regioninio parko, užimanþio 29471 ha, paskirtis yra apsaugoti Šventosios
upơs baseino kraštovaizdƳ su jos ežerais, miškais, natǌralia ekosistema, taip pat ir
kultǌrinio paveldo vertybes, išlaikant ir racionaliai jas naudojant.
4.7 skyrius, 5 pastraipa
Smalvos hidrologinis draustinis (6 km Ƴ šiaurơs vakarus nuo LPBKS) taip pat yra
kraštovaizdžio atžvilgiu vertingas savo kalvotu reljefu ir ypatingais ekologiniais
dariniais.
Smalvos hidrografinis draustinis (6 km Ƴ šiaurơs vakarus nuo LPBKS) taip pat yra
kraštovaizdžio atžvilgiu vertingas savo kalvotu reljefu ir ypatingais ekologiniais
dariniais.

9 pastaba
Atsižvelgti Ƴ Kultǌros paveldo departamento 2007-02-07 rašte Nr. (1.29)2-242 pateiktą informaciją
ir atitinkamai papildyti ataskaitos 4.9 ir 6.7 skyrius.
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

4.9 skyrius, 3 pastraipa
Jokiǐ kultǌros paveldo objektǐ aplink IAE ir LPBKS 10 km spinduliu nơra.
IAE aplinkoje yra septyni kultǌros paveldo objektai: Petriškơs senovinơ gyvenvietơ I,
Petriškơs piliakalnis, Petriškơs senovinơ gyvenvietơ II, Grinkiškơs senovinơ
gyvenvietơ III, Grinkiškơs senovinơ gyvenvietơ II, Grinkiškơs senovinơ gyvenvietơ I
ir Stabatiškơs dvarvietơ (4.9-2 pav.).

Vandens
INLET
paơmimas
Vandens
išleidimas
OUTLET
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4.9-2 pav. Kultǌros paveldo objektai IAE reaktoriǐ blokǐ (A) ir transformatoriǐ
pastotơs (B) aplinkoje: 1 - Petriškơs senovinơ gyvenvietơ I, 2 - Petriškơs piliakalnis, 3
- Petriškơs senovinơ gyvenvietơ II, 4 - Grinkiškơs senovinơ gyvenvietơ III, 5 Grinkiškơs senovinơ gyvenvietơ II, 6 - Grinkiškơs senovinơ gyvenvietơ I, 7 Stabatiškơs dvarvietơ
Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

6.7 skyrius, 1 pastraipa
Pagal turimą informaciją nơra nơ vieno kultǌros paveldo objekto, istoriniǐ ir
archeologiniǐ paminklǐ, kuriuos Ƴtakotǐ LPBKS statyba.
IAE apylinkơse esantys kultǌros paveldo objektai (žiǌr. 4.9 skyriǐ) nebus paveikti
naujos LPBKS statybos metu, kadangi jie yra nutolĊ nuo numatytos LPBKS aikštelơs.

10 pastaba
5.1.4 skyrelyje (103 psl.) nurodyta, kad radionuklidǐ išmetimas Ƴ aplinkos orą eksploatuojant kuro
inspektavimo karštąją kamerą (toliau - KIKK) galimas tik po to, kai visas panaudotas kuras bus
iškrautas iš reaktoriǐ blokǐ, t. y. po 2008-2015 metǐ, todơl radionuklidǐ aktyvumai iš reaktoriǐ
blokǐ ir aktyvumai eksploatuojant KIKK nesumuojami. Atsižvelgiant Ƴ tai, atitinkamai turơtǐ bǌti
vertinamos darbuotojǐ ir gyventojǐ apšvitos dơl planuojamos veiklos dozơs. Taþiau 5.3.3.2 skyriuje
(125 psl.) 5.3-2 lentelơje gyventojǐ metinơ efektinơ dozơ dơl KIKK eksploatavimo sumuojama su
dozơmis, numatomomis 2008-2015 metǐ laikotarpyje.
Atsakymas
Planuojama, kad naująją KIKK bus galima eksploatuoti po 2008 metǐ, žiǌr. 1.5.1 skyrelƳ. Taþiau
normaliai, konteinerio perkrovimo bǌtinybơ KIKK yra mažai tikơtina. Konteineris bus
suprojektuotas kaip suvirinta dviejǐ barjerǐ sistema, užtikrinanti mažiausiai 50 metǐ saugią
eksploataciją be bǌtinybơs kokiai nors intervencijai. Todơl KIKK eksploatacijos nereikơtǐ laikyti
normaliai planuojama veikla kaip kad nesandariǐ arba pažeistǐ kuro rinkliǐ tvarkymas.
Siekiant parodyti, kad radiacinơs saugos reikalavimai gali bǌti tenkinami net ir normaliai
neplanuojamomis sąlygoms, KIKK eksploatacijos sąlygota dozơ yra vertinama abiem LPBKS
eksploatacijos etapais, tiek PBK perkơlimo Ƴ LPBKS metu, žiǌr. 5.3-2 lentelĊ, tiek PBK laikino
saugojimo metu, žiǌr. 5.3-3 lentelĊ.
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

Teksto vieta

Esamas tekstas

5.1.4 skyrelis, paskutinơ pastraipa
Galimos metinơs išlakos Ƴ atmosferą eksploatuojant KIKK yra apibendrintos 5.1–8
lentelơje. Reikia pažymơti, kad KIKK gali bǌti reikalinga tik po to, kai visas PBK bus
iškrautas iš reaktoriǐ blokǐ. Išlakos Ƴ atmosferą iš reaktoriǐ blokǐ (5.1–7 lent.) ir iš
KIKK (5.1–8 lent.) neišsiskirs tuo paþiu metu, todơl neturi bǌti sumuojamos.
Galimos metinơs išlakos Ƴ atmosferą eksploatuojant KIKK yra apibendrintos 5.1.4–1
lentelơje.
3.2.3 skyrelis, pirma pastraipa
Radioaktyviosios išlakos pro pagrindinius reaktoriǐ blokǐ ventiliacinius kaminus
tikơtinos panaudoto branduolinio kuro perkơlimo iš reaktoriǐ blokǐ Ƴ LPBKS etape,
2008–2015 metǐ laikotarpiu. Išlakos pro ventiliacinƳ LPBKS kaminą galimos
perkraunant kurą LPBKS karštojoje kameroje laikinojo PBK saugojimo etape, 2016–
2065 metǐ laikotarpiu. Taþiau nelaukiama, kad konteineriǐ saugojimo laikotarpiu
gali bǌti aptikti jǐ defektai. Kuro perkrovimo operacijǐ poreikis yra mažai tikơtinas.
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Išlakos iš reaktoriǐ blokǐ ir LPBKS karštosios kameros bus išmetamos ne tuo paþiu
metu, todơl jos neturi bǌti sumuojamos.
Radioaktyviosios išlakos (t.y. Ƴ aplinkos orą išmetamos radioaktyviosios medžiagos)
pro pagrindinius reaktoriǐ blokǐ ventiliacinius kaminus galimos perkeliant panaudotą
branduolinƳ kurą iš reaktoriǐ blokǐ Ƴ LPBKS. Radioaktyviosios išlakos pro
ventiliacinƳ LPBKS kaminą galimos tik perkraunant kurą LPBKS karštojoje
kameroje. Tikimybơ, kad LPBKS eksploatavimo laikotarpiu konteineriai gali prarasti
sandarumą ir todơl kurą reikơs perkrauti Ƴ kitą konteinerƳ, yra nedidelơ.
3.2.3 skyrelis, (4) pastaba 3.2.3-1 lentelei
(4) – Metiniǐ išlakǐ, sąlygotǐ saugojimo konteineriǐ, turinþiǐ kuro su nesandariu
apvalkalu, perkrovimo, aktyvumai, žiǌr. 5.1.4-1 lentelĊ. Išlakos Ƴ aplinkos orą iš
reaktoriǐ blokǐ ir iš LPBKS karštosios kameros bus išmetamos ne tuo paþiu metu,
todơl jǐ aktyvumǐ vertơs neturi bǌti sumuojamos.
(4) Metinơs išlakos perkraunant saugojimo konteinerƳ su nesandariu kuru, žiǌr. 5.1.41 lentelĊ. Tikimybơ, kad LPBKS eksploatavimo laikotarpiu konteineriai gali prarasti
sandarumą ir todơl kurą reikơs perkrauti Ƴ kitą konteinerƳ, yra nedidelơ. Konteineris
bus suprojektuotas kaip suvirinta dviejǐ barjerǐ sistema, užtikrinanti mažiausiai 50
metǐ saugią eksploataciją. Todơl KIKK eksploatacijos nereikơtǐ laikyti normaliai
planuojama veikla.

11 pastaba
5.3.2 skyriaus 1 paveikslas turơtǐ bǌti papildytas 2005 ir 2006 m. doziǐ vertinimo duomenimis.
Turơtǐ bǌti patikslintas ir to paties skyriaus 2 paveikslas.
Atsakymas
5.3 skyrius yra perrašytas.
Atnaujintas 5.3 pridedamas atskirai.
Taip pat patikslinamas 5 skyriaus litertǌros sąrašas. PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

13 skyrius, 5 skyriaus literatǌra
31. IAE regiono 2004 m. radiacinio monitoringo rezultatǐ ataskaita. IAE kodas
PTOot-0545-12.
31. IAE regiono 2006 m. radiacinio monitoringo rezultatǐ ataskaita. IAE kodas
PTOot-0545-14.
13 skyrius, 5 skyriaus literatǌra
37. Galutinis Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo blokǐ eksploatavimo nutraukimo planas.
A1.1/ED/B4/0004, 06 leidimas. IAE Eksploatavimo nutraukimo projektǐ valdymo
grupơ, 2004.
38. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programa.
A1.1/ED/B4/0001, 05 leidimas. IAE Eksploatavimo nutraukimo projektǐ valdymo
grupơ, 2004.
39. Ignalinos AE naujasis kietǐjǐ atliekǐ tvarkymo ir saugojimo kompleksas.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, versija 3, 2007 m. birželio 18 d. NUKEM
Technologies GmbH ir Lietuvos energetikos instituto Branduolinơs inžinerijos
problemǐ laboratorija, 2007.
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40. Paviršinio radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyno Ƴrengimo poveikio aplinkai vertinimo
ataskaita, Versija 3-2. RATA, 2007.
41. Jan Dahlberg, Ulla Bergström. INPP Landfill. Studsvik Report. ISBN 91-7010371-2. Studsvik RadWaste AB, Sweden, 2004.
42. Landfill tipo kapinyno preliminariǐ atliekǐ priimtinumo kriterijǐ parengimas. LEI
galutinơ ataskaita, 2006.
43. IAE regiono 2006 m. radiacinio monitoringo rezultatǐ ataskaita. IAE, PTOot0545-14.
44. PBK saugyklos eksploatacijos kasmetinơs ataskaitos, 2000 – 2006 metai. IAE,
PTOot-1245.

12 pastaba
5.2 skyriuje reikơtǐ nurodyti, kokiai kritinei gyventojǐ grupei/grupơms buvo atliktas doziǐ
vertinimas, sąlygotas tiesioginơs jonizuojanþiosios spinduliuotơs panaudoto kuro pervežimo Ƴ
saugyklą metu, saugant LPBK saugykloje ir saugant radioaktyviąsias atliekas kietǐjǐ atliekǐ
saugojimo komplekse.
Atsakymas
Poveikis, kurƳ sąlygotǐ tiesioginơ spinduliuotơ, yra vertinamas kaip vienodai reikšmingas bet
kuriam gyventojui, Ƴskaitant ir bet kurƳ kritiniǐ grupiǐ narƳ, kaip apibrơžiama norminiame
dokumente LAND 42:2001. Todơl atskiros kritinơs grupơs kaip kad ǌkininkai, žvejai, sodininkai ir
t.t. nơra išskiriamos. Konkreþios apšvitos sąlygos priklauso nuo vertinamos situacijos bei
scenarijaus ir yra apibrơžtos atitinkamuose ataskaitos skyriuose, kur detalizuojama doziǐ
apskaiþiavimo metodika. Vertinant konteineriǐ transportavimo sąlygotą apšvitą, žiǌr. 5.2.2.2
skyrelƳ, priimta, kad išorinơs apšvitos trukmơ lygi konteineriǐ transportavimo trukmei. Vertinant
LPBKS struktǌros sąlygojamą apšvitą, žiǌr. 5.2.3.2 skyrelƳ, priimta, kad bet kuris gyventojas gali
bǌti apšvitinamas iki 2000 valandǐ per metus, jei jis yra sanitarinơs apsaugos zonoje. Už sanitarinơs
apsaugos zonos ribǐ taikoma neribojamos apšvitos trukmơ (8760 valandǐ per metus).
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

5.2 skyrius, prieš 5.2.1 skirsnƳ Ƴterpiama nauja pastraipa
Pastatǐ ar Ƴrenginiǐ sąlygotos apšvitos poveikis yra vertinamas kaip vienodai
reikšmingas bet kuriam gyventojui, Ƴskaitant ir bet kurƳ kritiniǐ grupiǐ narƳ. Todơl
atskiros kritinơs grupơs kaip kad ǌkininkai, žvejai, sodininkai ir t.t. [18] nơra
išskiriamos. Konkreþios apšvitos sąlygos priklauso nuo vertinamos situacijos bei
scenarijaus ir yra apibrơžtos atitinkamuose ataskaitos skyreliuose, kur detalizuojama
doziǐ apskaiþiavimo metodika.

13 pastaba
IAE teritorijoje veikianþiǐ branduolinơs energetikos objektǐ (toliau - BEO) poveikio gyventojams
vertinimas pagrƳstas tik Ƴ aplinką išmetamǐ radionuklidǐ sąlygotǐ doziǐ gyventojǐ kritinơs grupơs
nariams vertinimu. Neatsižvelgta Ƴ esamos panaudoto branduolinio kuro saugyklos tiesioginơs
jonizuojanþiosios spinduliuotơs apšvitos dozĊ (Ƴvertinant atliktas modifikacijas saugomǐ
konteineriǐ skaiþiui padidinti). Taip pat nenagrinơtas IAE teritorijoje ir šalia jos planuojamǐ naujǐ
BEO - paviršinio trumpaamžiǐ mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyno (kurio
Ƴrengimui poveikio aplinkai vertinimas jau atliktas) ir labai mažo aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ
kapinyno poveikis, nevisiškai išnagrinơtas kietǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ apdorojimo ir saugojimo
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komplekso (B2/3/4) poveikis (nepateiktas Ƴ aplinką išmetamǐ radionuklidǐ sąlygotǐ doziǐ
vertinimas). Visǐ paminơtǐ objektǐ poveikis gyventojams turi bǌti vertinamas kompleksiškai, nes
pagal teisơs aktǐ reikalavimus turi bǌti užtikrinta, kad gyventojǐ kritinơs grupơs nariǐ metinơ
efektinơ dozơ dơl visǐ šalia esanþiǐ BEO veiklos neturi viršyti 0,2 mSv.
Atsakymas
5.3 skyrius yra perrašytas. Atitinkamai patikslinti 5.2.2.2, 5.2.3.2 ir 10.2.1 skyreliai.
Atnaujintas 5.3 pridedamas atskirai.
14 pastaba
Ataskaitą reikơtǐ papildyti schema, kurioje bǌtǐ nurodytos IAE aikštelơje ir šalia jos esanþiǐ ir
planuojamǐ BEO Ƴrengimo vietos (Ƴskaitant esamą panaudoto branduolinio kuro saugyklą,
paviršinio trumpaamžiǐ mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviǐjǐ atliekǐ kapinyną ir kietǐ
radioaktyviǐjǐ atliekǐ tvarkymo ir saugojimo kompleksą, labai mažo aktyvumo radioaktyviǐjǐ
atliekǐ kapinyną). Schemoje turơtǐ bǌti nurodytos minơtǐ objektǐ esamos ir planuojamos
sanitariniǐ apsaugos zonǐ ribos, atstumai tarp BEO.
Atsakymas
Žiǌr. atsakymą Ƴ 13 pastabą.
15 pastaba
8.1 skyriuje (159 psl.) teigiama, kad „Radionuklidinơs sudơties ir paimtuose mơginiuose aptiktǐ
radionuklidǐ savitojo aktyvumo matavimai atliekami pagal dokumentǐ [4, 6-8] reikalavimus".
Taþiau tarp nurodytǐ dokumentǐ nơra paminơti Lietuvoje galiojantys dokumentai:
1)
LAND 64-2005 ,,Radioaktyvaus Sr-90 nustatymas aplinkos elementǐ mơginiuose.
Radiocheminis metodas" (Žin., 2005, Nr. 24-786).
2)
LST ISO 9698:2006 Vandens kokybơ. Triþio tǌrinio aktyvumo nustatymas. Skysþio
scintiliacijos skaiþiavimo metodas (tapatus ISO 9698:1989).
3)
LST ISO 9697:2004 Vandens kokybơ. Bendrojo tǌrinio beta aktyvumo matavimai
mažai mineralizuotame vandenyje (tapatus ISO 9697:1992).
4)
LST ISO 9696:1998 Vandens kokybơ. Bendrojo tǌrinio alfa aktyvumo matavimai
mažai mineralizuotame vandenyje. Storo sluoksnio metodas (tapatus ISO 9696:1992).
Laboratorijos, atliekanþios tyrimus, privalo vadovautis Lietuvoje galiojanþiais normatyviniais
dokumentais ir standartais. Galiojanþiǐ dokumentǐ pagrindu gali bǌti parengtos vidinơs
standartinơs veiklos procedǌros. Taþiau pateikiant informaciją apie naudojamus tyrimǐ metodus,
turơtǐ bǌti nurodyti ir pirminiai galiojantys normatyviniai dokumentai ar standartai.
Atsakymas
Detalơs apie IAE naudojamǐ matavimo ir ơminiǐ paơmimo metodǐ atitikimą specialiems
standartams nơra svarbios PAV ataskaitai. IAE vykdo monitoringą pagal patvirtintą aplinkos
monitoringo programą ir atestuotus metodus. 8.1 skyriaus tikslas yra pateikti trumpą apžvalgą apie
tai, kokios aplinkos terpơs yra kontroliuojamos ir kokiu bǌdu. Be nurodytǐ dokumentǐ galơtǐ bǌti
paminơti ir kiti standartai bei norminiai aktai. Todơl pareiškimas apie kai kuriǐ metodǐ atitikimą
galiojantiems norminiams aktams yra pašalintas iš PAV ataskaitos.
8.1 skyrius yra perrašytas.
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Atnaujinti 8.1 bei 8.2 skyriai yra pridơti atskirai.
16 pastaba
Skirtingose PAV ataskaitos vietose skiriasi analizei paimtǐ duomenǐ laikotarpis, kai kur paimti
tyrimǐ rezultatai iki 2004 metǐ (pvz., 162 psl. 8.2.1-1 lentelơ; 8.2.2, 8.2.5 sk.), kai kur tekste
pateikiami ir 2005, 2006 metǐ duomenys (pvz., 8.2.3, 8.2.4 sk.). Tikslinga bǌtǐ visus skyrius
papildyti turima vơlesniǐ nei 2004 metǐ informacija.
Atsakymas
8.1 skyrius yra perrašytas.
Atnaujinti 8.1 bei 8.2 skyriai yra pridơti atskirai.
17 pastaba
8.2.5 skyrelyje (164 psl.) teigiama, kad „kai kuriǐ stebơjimo grĊžiniǐ, esanþiǐ aplink kietǐjǐ atliekǐ
saugyklą ir buitiniǐ atliekǐ poligoną, vandenyje triþio savitojo aktyvumo vertơ buvo didesnơ negu
100 Bq/1." Reikơtǐ nurodyti, kad tas viršijimas yra iki keliǐ dešimþiǐ kartǐ, pavyzdžiui, buitiniǐ
atliekǐ poligono kanalo vandenyje 2006 m. triþio koncentracija buvo nuo 2500 iki 13000 Bq/1, kai
kuriuose grĊžiniuose iki 4100 Bq/1 (duomenys paimti iš IAE regiono 2006 m. radiacinio
monitoringo rezultatǐ ataskaitos).
Atsakymas
8.1 skyrius yra perrašytas.
Atnaujinti 8.1 bei 8.2 skyriai yra pridơti atskirai.
18 pastaba
8.3.9 skyriuje nurodytas neteisingas Aplinkos ministerijos pavadinimas.
Atsakymas
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas

8.3.9 skyrius, 2 ir 3 pastraipos
Paviršiniǐ nuotekǐ monitoringo apimtis bus nustatyta pagal atnaujintą aplinkos
monitoringo programą [5], kurią koordinuoja Aplinkos apsaugos ministerija ir kurios
buvimas yra bǌtina sąlyga gaunant ,,Taršos integruotos prevencijos ir kontrolơs
leidimą“ [6]. LPBKS paviršiniǐ nuotekǐ sistema bus suprojektuota taip, kad bǌtǐ
tenkinami norminio dokumento [17] aplinkosaugos reikalavimai.
Mơginiǐ cheminơs sudơties nustatymas bus atliekamas pagal Aplinkos apsaugos
ministerijos patvirtintus metodus.
Paviršiniǐ nuotekǐ monitoringo apimtis bus nustatyta pagal atnaujintą aplinkos
monitoringo programą [5], kurią koordinuoja Aplinkos ministerija ir kurios buvimas
yra bǌtina sąlyga gaunant ,,Taršos integruotos prevencijos ir kontrolơs leidimą“ [6].
LPBKS paviršiniǐ nuotekǐ sistema bus suprojektuota taip, kad bǌtǐ tenkinami
norminio dokumento [17] aplinkosaugos reikalavimai.
Mơginiǐ cheminơs sudơties nustatymas bus atliekamas pagal Aplinkos ministerijos
patvirtintus metodus.
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19 pastaba
Skirtingose ataskaitos vietose (5, 8.3.7, 10.2 skyriuose) nurodyta, kad skystos atliekos iš
kontroliuojamos zonos, kuriǐ aktyvumas neviršys nebekontroliuojamǐjǐ lygiǐ (pagal LAND 342000) bus išleidžiamos Ƴ buitiniǐ nuotekǐ sistemą.
Normatyvinio dokumento LAND 34-2000 „Radionuklidǐ nebekontroliuojamieji lygiai; medžiagǐ
pakartotinio naudojimo ir atliekǐ šalinimo sąlygos" 2 punkte nustatytas šio dokumento taikymas:
„Šio normatyvinio dokumento reikalavimai taikomi medžiagoms, prietaisams, aparatams,
Ƴrenginiams, statiniams, kietoms atliekoms ir panaudotiems tepalams, susidarantiems arba
atsirandantiems eksploatuojant arba išmontuojant branduolinơs energetikos ir radioaktyviǐjǐ
atliekǐ tvarkymo objektus, naudojant radioaktyviąsias medžiagas pramonơje, medicinoje, mokslo
Ƴstaigose ir kitur bei panaudotiems uždariesiems jonizuojanþiosios spinduliuotơs šaltiniams (toliau medžiagos ir atliekos)".
LAND 34-2000 nơra taikomas skystoms atliekoms. Skystos atliekos, susidariusios kontroliuojamoje
zonoje, turi bǌti tvarkomos kaip radioaktyviosios arba jǐ šalinimo Ƴ aplinką atveju turi bǌti neviršyti
leidime numatyti šalinamǐ radionuklidǐ aktyvumai.
Atsakymas
3.2.2 skyrelyje pateiktas planuojamo skystǐ radioaktyviǐjǐ atliekǐ tvarkymo aprašymas yra
patikslintas (pridedamas atskirai). Teiginys apie dokumento LAND 34-2000 taikymą yra pašalintas.
PAV ataskaita patikslinama taip:
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas
Teksto vieta

Esamas tekstas

Patikslintas tekstas
Teksto vieta

Esamas tekstas
Patikslintas tekstas

Teksto vieta

Esamas tekstas

8.3.7 skyrelis, paskutinơ pastraipa
Skystos atliekos gali bǌti išleistos Ƴ buitiniǐ nuotekǐ sistemą tik jei jos yra
neradioaktyvios, t. y. turi bǌti tenkinami LAND 34-2000 [12] nustatyti reikalavimai.
Be to, cheminơs sudơties matavimai turi patvirtinti, kad tenkinami ir norminiame
dokumente [13] nustatyti reikalavimai.
–
13 skyrius, 8 skyriaus [12], [13] literatǌros šaltiniai
12. Radionuklidǐ nebekontroliuojamieji lygiai, medžiagǐ pakartotinio naudojimo ir
atliekǐ šalinimo sąlygos. LAND 34-2000. Patvirtinta LR aplinkos ministro 2000 05
03 Ƴsakymu Nr. 194. Žin., 2000, Nr. 38-1075.
13. Nuotekǐ tvarkymo reglamentas. Patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 05 17
Ƴsakymu Nr. D1-236. Žin., 2006, Nr. 59-2103.
–
5 skyrius, antra pastraipa
Nekontroliuojamǐ radioaktyviǐjǐ nuotekǐ, kuriǐ aktyvumas viršija
nebekontroliuojamuosius lygius, šios planuojamos ǌkinơs veiklos normalios
eksploatacijos sąlygomis nebus.
Nekontroliuojamǐ radioaktyviǐjǐ nuotekǐ šios planuojamos ǌkinơs veiklos normalios
eksploatacijos sąlygomis nebus.
10.2 skyrius, antra pastraipa
Nekontroliuojamǐ radioaktyviǐjǐ nuotekǐ, kuriǐ aktyvumas viršija
nebekontroliuojamuosius lygius, šios planuojamos ǌkinơs veiklos normalios
eksploatacijos sąlygomis nebus.
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Nekontroliuojamǐ radioaktyviǐjǐ nuotekǐ šios planuojamos ǌkinơs veiklos normalios
eksploatacijos sąlygomis nebus.

