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Valstybinė radiologinė
aplinkos stebėsena
Už valstybinės radiologinės stebėsenos vykdymą teisės
aktų nustatytą tvarka atsakingi Aplinkos apsaugos agentūra,
RSC, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Ignalinos AE sanitarinėje zonoje pati atominė elektrinė atlieka ūkio subjekto
stebėseną. RSC, remdamasis visų institucijų gautais aplinkos
radiologinės stebėsenos rezultatais, įvertina, kiek Ignalinos AE
tarša papildo gyventojų iš kitų šaltinių gaunamą apšvitą ir kokią įtaką tai daro visuomenės sveikatai.
Atliekant valstybinę radiologinę stebėseną imami įvairių aplinkos komponentų – oro, paviršinio ir geriamojo
vandens, dugno nuosėdų, dirvožemio, maisto produktų ir
kt. – ėminiai ir nuolat atliekami aplinkos apšvitos dozės matavimai ne tik Ignalinos AE regione, bet ir kitose Lietuvos
vietovėse, kad gautus rezultatus būtų galimą palyginti.
Maiste ir geriamajame vandenyje per visą tyrimų laikotarpį (1965–2008 m.) nustatyti radionuklidų aktyvumai neviršijo
leistinųjų lygių ir sudarė šimtąsias ar tūkstantąsias šių lygių dalis. Tirtų aplinkos komponentų Ignalinos AE įtakos regione tarša radionuklidais nesiskyrė nuo kitų Lietuvos regionų taršos.
Grybai yra linkę kaupti mikroelementus, jie kaupia ir radioaktyvųjį cezį 137Cs, kurio savitieji aktyvumai skiriasi skirtingų
rūšių grybuose. Nustatyta, kad grybų taršai 137Cs išmetimai iš
Ignalinos AE įtakos neturi, nes šalies aplinka, ypač pietvakarinė
Lietuvos dalis, 137Cs buvo užteršta po avarijos Černobylio AE.
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5 pav. Vidutinio šalies gyventojo gaunamos apšvitos
(mSv per metus) iš įvairių galimų šaltinių sudedamosios dalys

Kaip matyti, didžiausią apšvitos dalį Lietuvos gyventojams lemia radonas patalpose.
Į orą iš Ignalinos AE išmesti radionuklidai 2008 m. sąlygojo didesnes apšvitos dozes negu radionuklidai, išmesti į
vandenį. 2008 m. įvertinta kritinės grupės nario metinė efektinė dozė dėl Ignalinos AE išmetimų į atmosferą ir vandenį
sudarė apie 1 proc. nustatytos apribotosios apšvitos dozės.
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4 pav. 137Cs savitojo aktyvumo kitimas grybų mėginiuose iš
Lietuvos miškų ir iš miškų Ignalinos rajone, aplink Ignalinos AE
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Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimo projektai

Birželio 18 d. Radiacinės saugos centrui įteiktas sertifikatas, patvirtinantis kokybės vadybos sistemos atitiktį EN ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008) standarto
reikalavimams.
Sertifikatas įteiktas atlikus Radiacinės saugos centro
kokybės vadybos sistemos pirminį sertifikavimo auditą,
kurį atliko UAB „TUV Uolektis" auditoriai, atstovaujantys
Vokietijos sertifikavimo įstaigai TUV CERT.
Kokybės vadybos sistema galioja visame centre ir apima šias veiklos sritis: valstybinė radiacinės saugos priežiūra
ir kontrolė, gyventojų apšvitos vertinimas ir ekspertizė, radiacinės saugos mokymas.

Radionuklidai maiste ir

Dėl išmetimų į atmosferą
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Gegužės 26 d. Radiacinės saugos centre vyko Ignalinos
programos projekto „Parama Radiacinės saugos centrui,
vertinant radiacinės saugos užtikrinimą Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo metu” Priežiūros komiteto
posėdis ir baigiamasis susirinkimas, kuriame aptarti įgyvendinti projekto tikslai ir pasiekti rezultatai.
Susitikime dalyvavo ekspertai iš Vokietijos, Prancūzijos,
Švedijos, Italijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, taip pat
Radiacinės saugos centro, Centrinės projektų valdymo
agentūros, Fizikos instituto atstovai.
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Remiantis tyrimų rezultatais, įvertinama metinė efektinė apšvita gyventojams, nulemta įvairių apšvitos šaltinių.
Ignalinos AE išmetami radionuklidai gali turėti įtakos apšvitos dozei dėl radionuklidų, gaunamų kartu su maistu, geriamuoju vandeniu, įkvepiamų su oru, ir dėl išorinės apšvitos.
5 pav. pateikta vidutinio šalies gyventojo gaunama
apšvita nuo įvairių galimų apšvitos šaltinių.

Iš 4 pav. matyti, kad 137Cs savitieji aktyvumai yra didesni
grybuose, surinktuose Varėnos rajone nei Ignalinos AE regione, tačiau leistinojo lygio neviršija.

6 pav. Ignalinos AE išmestų radioaktyviųjų medžiagų (į atmosferą
ir į Drūkšių ežerą) sąlygotų metinių dozių kaita 1996–2008 m.

Radiologinių tyrimų programos
Ignalinos AE regione

Ignalinos AE vykdoma
stebėsena

Rengiantis Ignalinos AE uždarymui, svarbu nustatyti,
kaip kinta radionuklidų kiekiai aplinkoje ir įvertinti galimą apšvitos poveikį žmogui. Remiant Ignalinos AE uždarymo fondui, 2007–2008 m. RSC, Botanikos, Fizikos bei
Geologijos ir geografijos institutai Ignalinos AE regione
atliko kompleksinius tyrimus ir įvertino regiono radioekologinę padėtį. Vykdant mokslines programas, sukaupti išsamūs duomenys apie radionuklidų kiekius Ignalinos
AE regiono aplinkos komponentuose, įvertintas poveikis
aplinkai ir žmonėms, numatytos rekomendacijos aplinkos radiologinei stebėsenai ateityje.

Ignalinos AE kaip ūkio subjektui galiojančių teisės
aktų tvarka privaloma vykdyti aplinkos radiologinę stebėseną, siekiant įsitikinti, kad išmetimai į aplinką neviršija leidime išmetimams numatytų lygių. Matuojami
į aplinką išmetamų radionuklidų kiekiai ir tiriami radionuklidų aktyvumai aplinkos komponentuose pagal aplinkos monitoringo programą, kurią tvirtina
Aplinkos ministerija ir derina RSC. Didesnės taršos
radionuklidais aplinkos objektuose prie Ignalinos AE
nėra nustatoma.

Kaip bus tvarkomas panaudotas
branduolinis kuras ir
radioaktyviosios atliekos
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Radiologinė aplinkos
stebėsena: jos rezultatai
ir įtaka gyventojų apšvitai
uždarant Ignalinos AE
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Naujienos
Platesnė informacija apie
Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimą:

Birželio 30 d. Radiacinės saugos centre vyko seminaras
ir stalo pratybos asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, kurie pirmieji suteikia pagalbą nukentėjusiems
radiologinių avarijų atveju.
Seminaras parengtas pagal Europos Komisijos radiologinių avarijų valdymo vadove (angl. TMT Handbook – Triage,
Monitoring and Treatment of people exposed to ionising radiation fallowing a malevolent act) pateiktas rekomendacijas.
Pranešimus skaitė Radiacinės saugos centro, Greitosios medicinos pagalbos stoties, Sveikatos apsaugos ministerijos
Ekstremalių sveikatai situacijų centro ir Vilniaus universiteto
Onkologijos instituto Radiacinės saugos tarnybos specialistai. Seminare dalyvavo didžiausių Lietuvos asmens sveikatos
priežiūros įstaigų atstovai.

Valstybinė atominės
energetikos inspekcija (VATESI)
www.vatesi.lt
Radiacinės saugos centras (RSC)
www.rsc.lt
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
agentūra (RATA)
www.rata.lt
Aplinkos ministerija
www.am.lt

Liepos 2 d. Radiacinės saugos centre vyko Valstybės
sienos apsaugos tarnybos ir jos struktūrinių padalinių
vadovų bei pareigūnų, kurių darbas (veikla) susijęs su
nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių aptikimu, privalomieji radiacinės saugos mokymai.
Mokymus sudarė teorinės paskaitos apie radiacinę
saugą, jonizuojančiąją spinduliuotę, nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių identifikavimą bei tvarkymą
ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu dalyviai buvo supažindinti su dozės ir dozės galios matavimo prietaisais ir jų naudojimu. Sėkmingai išlaikiusiems radiacinės saugos žinių
patikrinimo testą įteikti radiacinės saugos pažymėjimai.
Mokymuose dalyvavo Vilniaus, Varėnos, Šiaulių, Lazdijų,
Pakrančių apsaugos rinktinių pareigūnai.
ISSN 2029-106X
9772029106001
Tiražas 500 vnt.
Leidžiamas nuo 2008 m. kovo mėn.
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Išleido Radiacinės saugos centras
Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius
Tel.: (8 5) 236 1936, (8 5) 236 1934, faks. (8 5) 276 3633
El. p. rsc@rsc.lt www.rsc.lt

Spaudai parengė LĮ „Kriventa“
V. Pietario g. 5–3, LT-03122 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 265 0629
www.kriventa.lt www.kriventa.lt

VĮ Ignalinos AE
www.iae.lt
Šiuo metu valstybė yra tinkamai
pasirengusi užtikrinti gyventojų radiacinę saugą uždarant
Ignalinos AE. Kadangi atominės
elektrinės uždarymas ilgas ir sudėtingas procesas, svarbu ir toliau
išlaikyti ir tobulinti tinkamą pasirengimą šiam procesui. RSC, kaip
įgaliotosios institucijos radiacinės
saugos klausimais vaidmuo, bendradarbiaujant su Ignalinos AE ir
kitais subjektais, kurie dalyvaus atominės elektrinės uždaryme, labai
svarbus siekiant, kad darbuotojai,
o kartu ir visa visuomenė, negautų nepagrįstos apšvitos. Valstybė
garantuoja, kad Ignalinos AE
bus uždaryta ir sutvarkyta pagal
visus Lietuvos ir tarptautinius
reikalavimus.

RADIACINË SAUGA
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO INFORMACINIS BIULETENIS

Gerbiamieji
skaitytojai,
Pristatome penktąjį Radiacinės saugos
centro informacinio biuletenio numerį,
skirtą apžvelgti svarbiausias Ignalinos atominės elektrinės (Ignalinos AE) uždarymo
metu taikomas radiacinės saugos priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad atominės elektrinės uždarymas būtų saugus
tiek šalies gyventojams, tiek ir aplinkai.
Veikiant atominei elektrinei į aplinką
išmetami nedideli kiekiai radioaktyviųjų teršalų, skleidžiančių jonizuojančiąją
spinduliuotę. Apskaičiuota, kad Ignalinos
AE išmetimų į aplinką sąlygota gyventojų
metinė efektinė apšvitos dozė sudaro vos
keletą procentų gyventojams nustatytos
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apribotosios apšvitos dozės, kuri yra
0,2 mSv.
Lietuva 2004 m. gegužės 1 d. įstojo į
Europos Sąjungą (ES). Narystės stojimo
į ES sutartyje numatytas įsipareigojimas
uždaryti Ignalinos AE. Pirmasis Ignalinos
AE reaktorius sustabdytas 2004 m. gruodį,
antrąjį Lietuva privalo sustabdyti 2009 m.
pabaigoje.
Eksploatavimo nutraukimas apima
atominės elektrinės veiklos sustabdymą,
įskaitant reaktoriaus sustabdymą ir tolesnius organizacinius bei techninius veiksmus: reaktoriaus paruošimą demontuoti,
pastatų ir įrangos deaktyvavimą ir demontavimą, radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą,
sklypo rekultivavimą. Taigi eksploatavimo
nutraukimas yra ilgas procesas ir gali trukti 20–30 m.

Metinė efektinė dozė – tai viso žmogaus kūno per metus gauta apšvita, įvertinat jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio stiprumą, atsižvelgiant tiek į jonizuojančiosios spinduliuotės tipą
(alfa dalelės, beta dalelės, rentgeno spinduliuotė, gama spinduliuotė, neutronai), tiek į atskiro
organo jautrumą jonizuojančiajai spinduliuotei.
Apribotoji apšvitos dozė – ribojant branduolinės energetikos objektų poveikį gyventojams
nustatyta apšvitos dozės vertė, kuri neturi būti viršijama.

Kaip Ignalinos AE uždarymo metu bus
užtikrinama radiacinė sauga?
Svarbu, kad Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimas radiacinės saugos požiūriu
būtų atliekamas saugiai – nekeltų pavojaus
žmonėms ir aplinkai nei dabar, nei po daugelio metų; būtų tinkamai sutvarkyti ir saugiai palaidoti panaudotą branduolinį kurą
ir radioaktyviąsias atliekas, o ateities kartos
nepaveldėtų nepelnytos naštos. Vienas iš
svarbiausių saugos užtikrinimo aspektų –
žmonių (tiek darbuotojų, tiek gyventojų)
sauga nuo galimo žalingo jonizuojančiosios

Ignalinos AE

spinduliuotės poveikio. Sėkmingas radiacinės saugos užtikrinimas pagrįstas apšvitos
optimizavimu (ALARA) ir dozių ribojimo
principais. Optimizavimo principas grindžiamas tuo, kad atskirų asmenų ir visos visuomenės apšvita turi būti tokia maža, kokią
įmanoma pasiekti atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius veiksnius.
Gyventojų radiacinė sauga
Radionuklidų išmetimai iš Ignalinos AE yra
ribojami. Gyventojų apribotoji metinė efektinė
dozė, taikoma projektuojant, eksploatuojant ir
nutraukiant branduolinės energetikos objektų
eksploatavimą, neturi viršyti 0,2 mSv. Metinė
efektinė dozė kritinės gyventojų grupės nariams, sąlygojama Ignalinos AE į atmosferą
ir vandenį išmetamų radionuklidų, 2008 m.
sudarė apytiksliai 2 μSv, t. y. 100 kartų mažiau
nustatytų apribojimų. Kritinė gyventojų grupė – tai gyventojų grupė, kurios nariai gali patirti didžiausią apšvitą dėl branduolinės energetikos objektų veiklos.
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Darbuotojų radiacinė sauga
Preliminariai įvertinta, kad visas eksploatavimo nutraukimas sąlygos apie 33 žm. Sv kolektyvinę dozę darbuotojams. Darbuotojų apšvitai mažinti numatytos taikyti šios priemonės: darbuotojų apšvitos ir darbo vietų
stebėsena, darbuotojų mokymas ir tinkamas parengimas
dirbti naujomis sąlygomis, distanciniai įrankiai, mobilūs
ekranai, ventiliacijos sistemos, esamos ir naujos technologijos, tinkamai hermetiškai izoliuotos darbo vietos ir
individualiosios saugos priemonės.

Aplinkos apsauga
Aplinkos apsaugai užtikrinti sudaryta aplinkos stebėsenos programa, kuri apima šiuos aspektus: atmosferinių
ir skystų radioaktyviųjų išmetimų stebėseną, vandens
kokybės ežere stebėseną, radionuklidų koncentracijos
stebėseną ore, atmosferiniuose krituliuose, ežere, gruntiniuose vandenyse, žuvyse, dumbliuose, dirvoje, nuosėdose, grybuose, lapuose, kanalizacijos ir drenažo vandenų iš
Ignalinos AE teritorijos cheminės sudėties bei taršos radionuklidais stebėseną bei dozės ir dozės galios stebėseną
sanitarinėje (3 km) ir stebėjimo (30 km) zonose.

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektai
Radiacinės saugos centras prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (RSC), yra viena iš įgaliotųjų institucijų, kuri
dalyvauja išduodant licencijas nutraukti branduolinės
energetikos objekto eksploataciją, statyti ir pradėti eksploatuoti naujus branduolinės energetikos objektus (tokius
kaip radioaktyviųjų atliekų saugyklas, kapinynus, perdirbimo kompleksą). RSC specialistai radiacinės saugos požiūriu vertina poveikio aplinkai ataskaitas (PAV), teikia išvadas
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, vertina ir derina
eksploatavimo nutraukimo projektus ir su jais susijusius
dokumentus (techninius projektus, technines specifikacijas, saugos analizės ataskaitas). Šie projektai nagrinėjami
radiacinės saugos požiūriu, vertinant planuojamos ūkinės
veiklos poveikį visiems aplinkos komponentams, jo įtaką
gyventojų ir darbuotojų sveikatai.
Pasirengimas Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui
reikalauja daug žmogiškųjų ir finansinių išteklių. Tinkamą

RSC pasirengimą šiam procesui padeda užtikrinti ES finansinė parama, gaunama vykdant projektus. Ignalinos programos projekto PI.05.01.02 „Parama Radiacinės saugos
centrui, vertinant radiacinės saugos užtikrinimą Ignalinos
AE eksploatavimo nutraukimo metu” vykdymo metu ES
ekspertai suteikė pagalbą nagrinėjant daugelį Ignalinos AE
parengtų eksploatavimo nutraukimo dokumentų, peržiūrint ir tobulinant atitinkamas RSC kokybės vadybos sistemos procedūras. Projekto metu įsigyta naujos laboratorijos
įrangos, kelta specialistų kvalifikacija.
Šiuo metu Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui
vykdyti projektuojama naujoji laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla, kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas, trumpaamžių, labai mažo
aktyvumo radioaktyviųjų atliekų tranšėjinis kapinynas,
mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų
atliekų paviršinis kapinynas.

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
agentūra (RATA) planuoja įrengti kapinynus trumpaamžėms radioaktyviosioms atliekoms laidoti, juos eksploatuoti ir prižiūrėti. Pagal radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
strategiją, ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas planuojama saugoti.
Prieš parenkant vietą saugykloms ar kapinynams, reikia ištirti numatomos vietovės gruntų savybes, nustatyti
požeminių vandens telkinių buvimo vietas. Tam atliekami geologiniai tyrimai. Atsižvelgiant į geologinių tyrimų
rezultatus, netoli būsimų saugyklų ir kapinynų esančią
socialinę aplinką, ekonominius ir kitus faktorius, įvairių
sričių specialistai rengia išvadas ir rekomendacijas dėl
galimybės ir tikslingumo įrengti saugyklą ar kapinyną
tam tikroje vietoje.
Planuojama, kad kapinynų ir saugyklų, kurie bus pastatyti, radiologinis poveikis gyventojams neviršys apribotosios dozės.

Tranšėjinis kapinynas
trumpaamžėms labai mažo
aktyvumo atliekoms

Kaip bus tvarkomas panaudotas branduolinis kuras ir
radioaktyviosios atliekos?
Radioaktyvios atliekos – radionuklidais užterštos
arba savo sudėtyje jų turinčios medžiagos, kurių ateityje naudoti nenumatoma (užterštas metalas, betonas,
mediena, plastikas, specialūs rūbai, šilumos izoliacija,
įvairūs įrenginiai ir jų dalys). Radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti taikomi griežti saugos reikalavimai,
Trumpaamžės labai mažo
aktyvumo
radioaktyviosios atliekos

Buferinė saugykla

Tranšėjinis kapinynas
60 000m 3

apskaita ir kontrolė. Tokios atliekos turi būti rūšiuojamos, apdorojamos ir vežamos laikinai saugoti į radioaktyviųjų atliekų saugyklas, vėliau – galutinai palaidoti
į radioaktyviųjų atliekų kapinynus.
Lietuvoje panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas palaidoti planuojama keliais būdais (1 pav.).

Trumpaamžės mažo ir
vidutinio aktyvumo
radioaktyviosios atliekos

Saugojimas

Paviršinis kapinynas
su gelžbetoniniais rūsiais
100 000m 3

Panaudotas branduolinis
kuras ir kitos ilgaamžės
radioaktyviosios atliekos

Ilgalaikis saugojimas

Giluminis kapinynas

1 pav. Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų laidojimo būdai (www.rata.lt)

2 pav. Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų tranšėjinio
kapinyno schema (www.rata.lt)

Trumpaamžių mažo ir
vidutinio aktyvumo atliekų
paviršinis kapinynas
Daugelyje šalių kietoms radioaktyviosioms atliekoms
laidoti įrengiami paviršiniai radioaktyviųjų atliekų kapinynai. Tokiame kapinyne įrengiami ilgaamžiai inžineriniai barjerai, užtikrinsiantys, kad radionuklidai nepatektų į aplinką ir gyventojai negautų nepagrįstos apšvitos.
VĮ RATA, atlikusi būtinus tyrimus bei PAV procedūrą, kapinynui parinko vietą Stabatiškės kaimo teritorijoje, netoli Ignalinos AE. Šioje vietoje išplėtotas kelių
tinklas, todėl atliekas vežant į aikštelę nereikės įveikti
didelių atstumų, važiuoti per stambias gyvenvietes.
Kapinyną planuojama pradėti eksploatuoti 2015 m.
Laikoma, kad šio tipo radioaktyviosios atliekos bus pavojingos apie 300 m., taigi kapinynas turi būti įrengtas taip, kad inžineriniai barjerai savo funkcijas atliktų visą šį laikotarpį. Aktyvi kapinyno priežiūra bus
atliekama apie 100 m., likusius 200 m. bus ribojimas žemės naudojimas kapinyno teritorijoje (pasyvi priežiūra).
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Panaudoto branduolinio kuro
iš Ignalinos AE saugojimas

RSC specialistai apžiūri planuojamų kapinynų statybos
aikštelių vietas netoli Ignalinos AE

Tranšėjinio kapinyno koncepcija pasiūlyta trumpaamžėms labai mažo aktyvumo radioaktyviosioms atliekoms,
remiantis Švedijoje veikiančių tokio tipo kapinynų eksploatavimo patirtimi. Šiame kapinyne bus laidojamos kietosios
radioaktyviosios atliekos.
Tai labai paprastas ant žemės paviršiaus įrengtas kapinynas – radioaktyviosios atliekos bus patalpinamos į konteinerius, dedamos ant betoninio pagrindo, užpilamos smėliu,
uždengiamos vandenį sulaikančiu sluoksniu ir užpilamos
gruntu, siekiant apsaugoti jas nuo vandens patekimo, augalų šaknų, gyvūnų.
Taip įrengtame kapinyne palaidotos radioaktyviosios
atliekos nekels grėsmės žmonėms ir aplinkai. Planuojama,
kad radioaktyviosios atliekos bus laidojamos apie 20 metų.
Šio kapinyno inžineriniai barjerai savo funkcijas turėtų atlikti bent 100 metų. Tiek laiko užteks, kad jame esančios atliekos taptų nebe pavojingos.
Kapinyną numatyta pastatyti ir pradėti eksploatuoti iki
2012 m.
Baigus laidoti radioaktyviąsias atliekas, bus suformuotas kaupas, tiesioginis radiologinis poveikis gyventojams
taps praktiškai nereikšmingas. Teoriškai buvo įvertinta
galimybė, kad dalis ilgainiui nespėjusių suskilti radionuklidų gali būti išplauti į gruntinius vandenis. Tačiau net
ir konservatyviu vertinimu, nustatytas radiologinis poveikis gyventojams neviršys apribotosios apšvitos dozės.

Apskaičiuota, kad iki 2010 m. Ignalinos AE bus panaudota apie 22 000 branduolinio kuro rinklių arba apie 2 500 t
urano. Panaudoto branduolinio kuro laidojimo problema
aktuali visame pasaulyje. Atliekami moksliniai tyrimai, ieškoma būdų, kaip galima būtų palaidoti panaudotą branduolinį kurą, nepaliekant spręsti problemą ateinančioms
kartoms. Lietuvoje panaudotas branduolinis kuras saugojamas aikštelėje, patalpintas į specialius konteinerius, kurie
suprojektuoti taip, kad radiacinė sauga būtų užtikrinama
50 metų. Dabartinėje panaudoto branduolinio kuro saugojimo aikštelėje galima saugoti tik apie ketvirtadalį to
panaudoto branduolinio kuro, kuris susidarė ir dar susidarys baigus eksploatuoti Ignalinos AE. Dėl to iškilo būtinybė
projektuoti naują saugojimo kompleksą.
Šalia Ignalinos AE, buvusio Stabatiškės kaimo teritorijoje, bus įrengtas kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
kompleksas ir naujoji laikinoji panaudoto branduolinio
kuro saugykla (LPBKS). Šiuos objektus planuojama pradėti
eksploatuoti 2011 m. pabaigoje.
Visą kurą iš 1-ojo ir 2-ojo Ignalinos AE energetinių blokų numatoma pervežti į LPBKS iki 2016 m. ir čia jį saugoti iki
2066 m. Konteineriai į LPBKS bus talpinami taip, kad kiekvieną
konteinerį galima būtų patikrinti atskirai. Pastebėjus pažeidimų, panaudotas branduolinis kuras būtų perkrautas

Kietųjų radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo ir
saugojimo kompleksas
Radioaktyviosioms atliekoms sutvarkyti šiuo metu projektuojamas Ignalinos AE kietųjų radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo ir saugojimo kompleksas, kuriame iš dabartinės saugojimo vietos – Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų saugyklų – perkeltos radioaktyviosios atliekos bus rūšiuojamos, apdorojamos (deginamos, presuojamos arba

į kitą konteinerį ir saugomas toliau. LPBKS galės būti saugoma apie 200 panaudoto branduolinio kuro konteinerių.
Bus sukurta visa reikalinga infrastruktūra panaudotam
branduoliniam kurui tvarkyti ir transportuoti iš Ignalinos
AE blokų į LPBKS.
Didžiausia tikėtina darbuotojų metinė efektinė apšvitos dozė per metus normaliomis eksploatavimo sąlygomis
neturėtų viršyti 4 mSv. Tai sudaro penktadalį ribinės metinės apšvitos dozės (20 mSv). Didžiausia metinė gyventojų
apšvitos dozė neviršys nustatytosios apribotosios apšvitos
dozės (0,2 mSv).

RSC specialistai panaudoto branduolinio kuro saugykloje
inspektavimo metu

cementuojamos), supakuojamos, taip pat saugojamos tol,
kol bus saugiai palaidotos paviršiniame kapinyne.
Komplekso aikštelės vieta pasirinkta apie 0,6 km nuo
Ignalinos AE. Planuojama, kad saugojimo kompleksas
galės talpinti apie 2 500 m3 trumpaamžių atliekų ir apie
2 000 m3 ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų su galimybe ateityje padidinti saugyklos talpą. Atliekų saugojimas numatomas 50 m. laikotarpiui. Planuojama, kad šis kompleksas
bus pradėtas eksploatuoti 2011 m. pabaigoje.
Įvertinta, kad komplekso išmetimų sąlygotas radiologinis poveikis gyventojams neviršys 0,01 mSv per metus, o
tai sudaro vos 5 proc. nustatyto apšvitos dozės apribojimo
gyventojams – 0,2 mSv per metus.

Radioekologinė aplinkos stebėsena: jos rezultatai ir įtaka
gyventojų apšvitai uždarant Ignalinos AE
Ignalinos AE, kaip ir kitos atominės elektrinės, į aplinką išmeta įvairių radioaktyviųjų medžiagų, todėl regione nuolat
vykdoma aplinkos radioekologinė stebėsena, kurios tikslas – įvertinti radionuklidų kiekius aplinkos komponentuose ir
galimą įtaką žmogui šių radionuklidų įkvėpus ar jiems patekus į organizmą su maistu.

Radiologinio poveikio ribojimas gyventojams

3 pav. Mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų
paviršinio kapinyno schema (www.rata.lt)

Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus (Lietuvos Higienos norma HN 87:2002 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose”) gyventojų apribotoji metinė efektinė dozė, taikoma projektuojant, eksploatuojant
ir nutraukiant branduolinės energetikos objektų eksploatavimą, yra 0,2 mSv. Jeigu gyventojų gaunamą apšvitą gali
lemti daugiau kaip vieno branduolinės energetikos objekto veikla, tai bendra metinė gyventojų efektinė dozė, nulemta visų apšvitą lemiančių branduolinės energetikos objektų veiklos, negali viršyti nustatytos apribotosios metinės
efektinės dozės.

