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MENAXHIMI I MBETJEVE RADIOAKTIVE NË KOSOVË

PËRMBLEDHJE
Menaxhimi i mbetjeve radioaktive është një etapë e rëndësishme dhe me shumë përgjegjësi në shfrytëzimin
emetodave bërthamore për qëllime paqësore.
Në këtë punim është bërë përpjekje për të lokalizuar, inventarizuar dhe klasifikuar mbetjet radioaktive në
territorin e Republikës së Kosovës. Nga ana tjetër duke u bazuar në klasifikimin e kryer është bërë e
mundur të përcaktohen rrugët e administrimit të këtyre mbetjeve, duke u nisur nga procesi i veçimit të tyre,
përpunimit paraprak, trajtimit, kondicionimit, depozitimit të përkohshëm dhe depozitimit përfundimtar. Për
të gjitha etapat e treguara më lartë është punuar kryesisht në terren duke shfrytëzuar aparate matëse
dozimetrike portative, nëpërmjet të cilave është i mundur identifikimi i mbetjeve, përcaktimi i llojeve të
bërthamave radioaktive që ndodheshin në to nëpërmjet analizave spektrometrike si dhe përcaktimi i
aktivitetit të tyre nëpërmjet matjes së fuqisë së dozës ekuivalente në një largësi të caktuar.
Fjalë Kyçe: mbetje radioaktive, klasifikim, përpunim, kondicionim, depozitim i përkohshëm, depozitim
përfundimtar.

Abstract
Radioactive waste management is an important and very responsible stage in the use of nuclear energy for
peaceful purposes.
In the present work it is carried out an effort for localization, inventary and classification of radioactive
waste in republic of Kosovo territory. From the other hand based in their classification it was possible to
determine the ways of their tratement, beginning from preprocessing, management, conditioning, interim
storage and final disposal. For all the above mentioned stage it is worked mainly in the ground using
portative dosimetric apparatus through which were carried out the identification of waste, determination of
the radionuclide type in the waste through spectrometric analyses as well the waste activity determination
through measurement of equivalent dose rate in a defined distance.

Key words: radioactive waste, classification, processing, conditioning, interim storage, final disposal
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PARATHËNIE
Punimi me temë “ Menaxhimi i mbetjeve radioactive nëRepublikën e Kosovës “ i përket
fushës së Fizikës së Mjedisi, një nga drejtimet themelore të Fizikës. Procesi i menaxhimit
efikas të mbetjeve radioactive sot ka një rëndësi fundamentale per çdo vend në botë. Ky
process eshte i rregulluar sipas rregulloreve te ANEA, por secili vend i pershtat këto
parime me specifikat dhe konfiguracionin që e ka.
Për përgatitjen e punimit kam bashkëpunuar me një grup fizikanësh me eksperiencë në
këtë drejtim, si në Universitetin e Prishtines ashtu edhe në atë të Tiranes.
Gjithashtu shumë e dobishme ka qenë dhe pjesëmarrja në dy workshope të organizuara
në Tiranë nga ANEA.
Përgatitja e punimit ka zgjatur për një periudhë afërsisht prej katër vitesh. Pasi u njohëm
me format e menaxhimit duke i përcjell mënyrat e menaxhimit të këtij problemi në rajon e
pastaj edhe më gjërë, fituam idenë e ndërtimit të këtij punimi duke i’u përshtatur
specifikave të vendit. Shpresoj që ky punim të kontribuaj sado pak në njohjen dhe
ndërtimin e një baze të shëndoshë për menaxhimin efikas të mbetjeve radioactive në
Republikën e Kosovës.

Dëshiroj të shpreh falenderimet për udhëheqësin e tezës, Prof. Dr. Kostandin Dollani, i
cili më ka mbështetur gjatë gjithë punës për përgatitjen e punimit. Ai bëri të mundur që
përmes kontakteve të tij unë të kem qasje më të lehtë si dhe bashkëpunim me institucionet
përkatëse në lidhje me kryerjen e punëve në teren.
Një falënderim për të gjithë bashkëpunëtorët, si Institutin e Mjekësisë së Punës, KFORin, FSK-në, Menaxhmentit të KEK-ut etj.
Falenderim të veçantë për të dashurin tim Blerin, i cili më ka qëndru pranë në çdo
moment. Mbështetja dhe përkrahja e Blerit mua m’ka dhënë forcë e guxim për të
kapërcyer çdo vështërsi.
Gjithashtu do të falenderoja kolegët e mi të punës në Universitet si dhe familjen time për
ndihmën dhe mbështetjen që më dhanë gjatë periudhës së përgatitjes së doktoratës.
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HYRJE
Mbetjet radioaktive gjenerohen si rezultat i përdorimit të lëndëve radioaktive si dhe
burimeve radioaktive te hapura dhe te mbyllura. Sasia dhe lloji i mbetjeve varet nga
radiobërthamat që përdoren në një praktikë të dhënë si dhe nga zbatimi i saj. Gjatë
përdorimit të materialeve radioaktive në mënyrë të planifikuar është e nevojshme që të
parashikohet një sistem i posaçëm për përpunimin dhe trajtimin e mbetjeve që
gjenerohen. Përpunimi nënkupton të gjitha hapat ose veprimtaritë që përfshihen në
menaxhimin e mbetjeve prej gjenerimit të tyre deri në depozitimin e tyre përfundimtar.
Veçantitë e një sistemi të menaxhimit të mbetjeve do të varen nga lloji dhe sasia e
mbetjeve. Një nga qëllimet kryesore të menaxhimit të sigurtë të mbetjeve radioaktive
është zvogëlimi i rreziqeve që ato paraqesin gjatë përpunimit dhe depozitimit të tyre.
Natyra e mbetjeve radioaktive që gjenerohen në veprimtari të ndryshme është tepër e
gjerë. Mbetjet mund të jenë në formën e burimeve të konsumuara radioaktive, e burimeve
të hapura, ose e produkteve të konsumit. Veprimtari që gjenerojnë mbetje në mjekësi janë
radiodignostika dhe radioterapia, proceset e kontrollit dhe të matjes në industri, përdorimi
i materialeve radioaktive në bujqësi, gjeologji, ndërtim dhe fusha të tjera.
Mbetjet radioaktive mund të jenë në formë të ngurtë, të lëngët ose të gaztë.
Mbetje të ngurta janë burimet radioaktive të konsumuara, pajisjet e ndotura me lëndë
radioaktive, enët e qelqit, dorëzat, filtrat, ekskrementet etj.
Mbetje të lëngëta përfshijnë tretësira ujore dhe organike që gjenerohen nga kërkimi dhe
nga proceset e prodhimit, tretësira që vijnë nga pastrimi i ndotjeve radioaktive të
pajisjeve laboratorike, nga sistemet matëse si p.sh nga përdorimi i numëruesve me
shintilatore të lëngët.
Mbetje të gazta gjenerohen në një sërë instalimesh që përdoren për prodhimin dhe
shenjimin radioaktiv të komponimeve kimike si dhe në trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe
të lëngëta.
Një nga qëllimet kryesore të menaxhimit të sigurtë të mbetjeve radioaktive është
zvogëlimi i rrezikut të rrezatimeve që ato paraqesin gjatë përpunimit dhe depozitimit të
tyre.
Mbetjet radioaktive mund të përmbajnë sasira të konsiderueshme të radiobërthamave të
ndryshme, të cilat përfaqësojnë një rrezik serioz potencial për publikun dhe mjedisin nëse
ato nuk menaxhohen në mënyrë të sigurtë. Duke zbatuar praktika të mira punë për
trajtimin e mbetjeve radioaktive mund të arrihen zvogëlime të ndjeshme të vëllimit të
mbetjeve radioaktive, ndërkohë që është e pamundur eliminimi total i tyre
Zbatimi i praktikave jo të mira gjatë menaxhimit të burimeve të konsumuara lidhet me
ekspozime të larta të personelit të specializuar dhe të publikut, duke krijuar ndotje të larta
të mjedisit. Për këtë qëllim është e nevojshme respektimi i parimeve themelore të sigurisë
së rrezatimeve gjatë trajtimit të mbetjeve radioaktive si dhe ekzistenca në vend e një
kuadri të përshtatshëm legjislativ dhe e një organi mbikëqyrës rregullator me kualifikimin
e nevojshëm.
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SIMBOLET DHE KONSTANTET
Simbolet dhe konstantet më të përdorshëm në këtë punim së bashku me një përshkrim të
shkurtër të kuptimit të tyre.
a - aktiviteti i burimit
a 0 - aktiviteti fillestar
λ -

konstanja e zbërthimit radioaktiv

t -

koha e kaluar prej instalimit të burimit

H’ -

fuqia e dozës ekuivalente

r -

distanca nga burimi radioaktiv

Γ -

konstanta specifike gama e burimeve radioaktive

Lista e shkurtesave:
NORM Materialet Radioaktive Natyrore
ANEA Agjencia Ndërkombtare për Energji Atomike
EW

Exempt Waste

VSLW Very short lived waste
VLLW

Very low level waste

LLW

Low level waste

ILW

Intermediate level waste

HLW

High level waste

IMP

Instituti i Mjeksisës së Punës

KEK

Koorporata Energjetike e Kosovës

IFBZ Qendra e Fizikës Bërthamore të zbatuar – Tiranë
FSK
KFOR

Forcat e Sigurisë së Kosovës
Forcat e NATO-s në Kosovë
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KAPITULLI I

KLASIFIKIMI DHE GJENERIMI I MBETJEVE RADIOAKTIVE

Hyrje
Mbetje radioaktive konsiderohet çdo burim radioaktiv ose çdo objekt i ndotur me lëndë
radioaktive, i cili nuk parashikohet për përdorim të mëtejshëm [1]. Mbetjet radioaktive
krijohen nga veprimtaritë, që përmbajnë burime radioaktive në trajtë të hapur ose të
mbyllur. Veprimtari të tilla janë përdorimi i radiobërthamave në mjekësi, industri,
bujqësi, kërkim shkencor dhe arsim, pastrimi i vendeve në të cilat ka ndodhur një aksdent
me materiale radioaktive ose në të cilat janë përpunuar lëndë të para (si p.sh. minerale
radioaktive), të cilat përmbajnë materiale radioaktive natyrore. Mbetjet radioaktive si
mbetje te rrezikshme nga vetë natyra e tyre kërkojnë marrjen e masave mbrojtëse nga
rrezatimet që ato lëshojnë gjatë menaxhimit të tyre. Rëndësia e menaxhimit të sigurtë të
mbetjeve radioaktive për mbrojtjen e shëndetit të njeriut dhe të mjedisit eshtë vënë në
dukje prej shumë kohësh, ndërkohë që në këtë fushë është grumbulluar një eksperiencë e
gjatë dhe tepër e vlefshme.

1.1. Objektivat dhe kriteret e klasifikimit të mbetjeve radioaktive

Klasifikimi i mbetjeve radioaktive si rregull i përgjithshëm është bazuar në mënyrën e
menaxhimit të tyre. Nga ana tjetër klasifikimi i mbetjeve radioaktive është i nevojshëm
për të krijuar një bazë të përbashkët për zhvillimin e aspekteve të ndryshme që lidhen me
nivelin e tyre konceptual dhe operacional, menaxhimin teknik, komunikimin dhe çështje
të tjera të ngjashme [2].
Për të realizuar të gjitha nevojat e përmendura më sipër, skema e klasifikimit të mbetjeve
radioaktive duhet të përmbushë objektivat e mëposhtme:
- të mbulojë të gjithë gamën e llojeve të ndryshme të mbetjeve radioaktive,
- të jetë e përdorshme gjatë gjithë etapave të menaxhimit të mbetjeve
radioaktive,
- të lidhë klasat e mbetjeve radioaktive me rrezikun e tyre potencial për
gjeneratat e sotme dhe të ardhshme,
- të shërbejë si një bazë solide për karakterizimin e mbetjeve radioaktive
nga organet rregullatore, operatorët, përdoruesit dhe palët e tjera të
interesuara.
1
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Ekzistenca e një klasifikimi të mbetjeve radioaktive, i pranuar gjerësisht do të shmangte
vështirësitë në praktikën e menaxhimit të mbetjeve si në shkallë kombëtare ashtu dhe
ndërkombëtare në kontekstin e zbatimit të Konventës së Bashkuar për Sigurinë e
Menaxhimin të Lëndës Djegëse Bërthamore dhe për Sigurinë e Menaxhimit të Mbetjeve
Radioaktive [3].
Duke u nisur nga konsiderata të përgjithshme, është e vështirë të zhvillohet një skemë e
vetme klasifikimi, që të përmbushë të gjitha objektivat e mësipërme. Rrjedhimisht është e
nevojshme të bëhen disa kompromise për të siguruar thjeshtësinë, fleksbilitetin dhe
zbatueshmërinë e gjerë të kësaj skeme. Skema e klasifikimit bazohet kryesisht në
konsiderata që lidhen me sigurinë e rrezatimeve për gjatë gjithë kohës së ruajtjes së
mbetjeve dhe që mund të zbatohet për të gjitha praktikat e menxhimit të mbetjeve sikurse
janë ndarja, trajtimi, kondicionimi, ruajtja e përkoheshme dhe depozitimi i përhershëm.
Kriteret kryesore që përdoren për skemen e klasifikimit janë:
o Përqendrimi i aktivitetit ose aktviteti i përgjithshëm i mbetjeve radioaktive,
o perioda e përgjysmimit e radiobërthamave që ndodhen në mbetje,
o rreziku potencial që zotërojnë radiobërthamat e ndryshme.
Për specifikimin e kritereve për klasat e ndryshme të mbetjeve radioaktive, është e
nevojshme të mbahen parasysh llojet e mbetjeve. Kështu p.sh. kriteri që specifikon
përqendrimin e aktivitetit ose aktivitetin e përgjithshëm, që mund të jetë i zbatueshem për
vellime të medha mbetjesh, nuk do të rezultojë i përshtatshëm për të klasifikuar burimet e
mbyllura radioaktive, që kanë dalë nga përdorimi, për shkak të vëllimit t tyre të vogël.
Zbatimi i skemës së klasifikimit të mbetjeve radioaktive duhet të mbajë parasysh
karakteristikat e veçanta që lidhen me rrezikun potencial që zotërojne këto mbetje.
Shkalla e kufizimit dhe e izolimit të mbetjeve, që siguron një ruajtje afatgjatë të tyre do të
ndryshojë sipas përzgjedhjes së bërë për menyrat e ruajtjes së tyre të përkohëshme ose
depozitimit përfundimtar.
Skema e klasifikimit bazohet në konsideratat e sigurimit afatgjatë të mbetjeve, që arrihet
nëpërmjet mënyrave të ndryshme që përdoren aktualisht ose që parashikohen të përdoren
në të ardhmen për mbetjet radioaktive.
Në skemën e klasifikimit të mbetjeve radioaktive janë mbajtur parasysh mënyrat e
mëposhtme të menaxhimit të këtyre mbetjeve, të cilat synojnë rritjen e shkallës së
kufizimit dhe izolimit të tyre afatgjatë, të cilat janë:
 përjashtimi i mbetjeve nga kontrolli rregullator,
 ruajtja e mbetjeve nëpërmjet zbërthimit, për mbetjet me periodë përgjysmimi
shumë të shkurtër,
 depozitimi i mbetjeve radioaktive në instalime inxhinierike tip të landfill
sipërfaqësor,
 depozitimi i mbetjeve radioaktive në instalime inxhinierike të tilla si transhe të
mbuluara, depozita ose instalime të posaçme nëntokësore të cekta,
 depozitimi në instalime inxhinierike në thellësi të tokës që shkojnë nga disa
dhjetra në disa qindra metra,
 depozitimi ne instalime inxhinierike të vendosura në formacione gjeologjike të
qendrueshme dhe të thella.
Mënyrat kryesore të menaxhimit të sigurtë të mbetjeve radioaktive emërtohen si më
poshtë [4]:
 “Ruajtje dhe zbërthim”
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 “Përqëndrim dhe kufizim”
 “Hollim dhe shpërndarje”
“Ruajtje dhe zbërthim” përfshin mbajtjen e mbetjeve radioaktive në ruajtje deri sa të
arrihet zvogëlimi i nevojshëm i aktivitetit të tyre nëpërmjet zbërthimit radioaktiv të
radiobërthamave që ndodhen në mbetje.
“Përqëndrim dhe kufizim” nënkupton zvogëlimin e vëllimit nëpërmjet procesit të
kondicionimit për të parandaluar ose për të zvogëluar ndjeshëm shpërndarjen e tyre në
mjedis.
“Hollim dhe shpërndarje” nënkupton shkarkimin e lëngjeve dhe gazeve radioaktive në
mjedis në mënyrë që përqendrimi i radiobërthamave të zvogëlohet deri në nivele të tilla
që impakti radiologjik i materialeve të lëshuara të jetë nën nivelet kufizuese të
përcaktuara nga organizatat e specializuara ndërkombëtare [5]

1.2. Klasat e mbetjeve radioaktive

Në përputhje me mënyrat e treguara më sipër janë përcaktuar gjashtë klasa të mbetjeve
radioaktive, të cilat përbëjnë bazën e skemës së klasifikimit të tyre [2].


Mbetje të përjashtuara ( Exempt Waste- EW ):

Kjo klasë e mbetjeve përmbush kriterin për përjashtimin e tyre nga kontrolli rregullator
për qellime të mbrojtjes nga rrezatimet. Përqëndrimet e përjashtuara të aktivitetit dhe
aktivitetet e përjashtuara janë specifikuar në referencën [6].


Mbetje me periodë përgjysmimi shumë të shkurtër (Very short lived waste VSLW):

Kjo klasë e mbetjeve mund të ruhet për t’u zbërthyer gjatë një intervali kohe të kufizuar
deri në disa vjet dhe më tej mbetjet përjashtohen nga kontrolli regullator. Kjo klasë
mbetjesh përmban kryesisht radiobërthama me periodë përgjysmimi shumë të shkurtër,
që shpesh përdoren për qëllime industriale, mjekësore dhe kërkimore.


Mbetje me nivel shumë të ulët (Very low level waste - VLLW):

Kjo klasë e mbetjeve nuk përmbush kriterin e mbetjeve të përjashtuara, kështu që kërkon
një nivel të moderuar të mbështjelleses dhe izolimit duke qenë e përshtatshme për
depozitim në një instalim të tipit të landfillit sipërfaqësor, industrial ose tregtar me
kontroll rregullator të kufizuar. Ky instalim i tipit landfill mund të përmbaj edhe mbetje
të tjera të rrezikshme. Mbetjet tipike të kësaj klase përfshijnë dhera dhe materiale bruto
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me nivel të ulët të përqendrimit të aktivitetit. Përqëndrimet e radiobërthamave me periodë
të gjatë përgjysmimi në këtë klasë mbetjesh janë shumë të kufizuara.


Mbetje me nivel të ulët (Low level waste - LLW):

Kjo klasë e mbetjeve është mbi nivelin e përjashtimit, por me sasi të kufizuara të
radiobërthamave me periodë të gjatë përgjysmimi. Këto mbetje kërkojnë mbeshtjellje
dhe izolim shumë të mirë për perioda kohore deri në disa qindra vjet dhe në këtë formë
janë të përshtatshme për depozitim në instalime inxhinierike afër sipërfaqes së tokës. Kjo
klasë mbulon një gamë shumë të gjerë të mbetjeve. Mbetjet me nivel të ulët mund të
përmbajnë radiobërthama me periodë të shkurtër përgjysmimi por me përqendrim
aktiviteti të lartë dhe radiobërthama me periodë të gjatë përgjysmimi por vetëm me
përqendrim aktiviteti relativisht të ulët.


Mbetje me nivel të ndërmjetëm (Intermediate level waste - ILW):

Kjo klasë e mbetjeve për shkak të përbërjes së saj, veçanërisht të radiobërthamave me
periodë të gjatë përgjysmimi kërkon një shkallë me të lartë të mbështjelljes dhe izolimit,
që mund të sigurohet nëpërmjet depozitimit të tyre në depozita pranë sipërfaqes së tokës.
Mbetjet me nivel të ndërmjetëm nuk kërkojnë kushte të posaçme për sa i takon largimit të
nxehtësisë që ato mund të prodhojnë gjatë ruajtjes dhe depozitimt të tyre. Mbetjet me
nivel të ndërmjetëm mund të përmbajnë radiobërthama me perioda të gjata përgjysmimi,
në veçanti radiobërthama që lëshojnë grimca alfa, të cilat nuk zbërthehen deri në një
përqendrim aktiviteti të pranueshëm për depozitimin e tyre në instalime pranë sipërfaqes
së tokës gjatë kohës për të cilën mund të ushtrohet kontroll institucional. Rrjedhimisht
mbetjet e kësaj klase kërkojnë depozitim në thellësi më të mëdha, të rendit nga disa
dhjetra deri në disa qindra metra.


Mbetjet me nivel të lartë (High level waste - HLW):

Kjo klasë e mbetjeve ka nivel të lartë të përqendrimit të aktivitetit, e cila mund të
prodhojë sasi të konsiderueshme nxehtësie nga procesi i zbërthimit radioaktiv ose mbetje
me sasi të mëdha të radiobërthamave me periodë të gjata përgjysmimi, që duhet të
mbahen parasysh gjatë projektimit të instalimit depozitues për këto mbetje.
Depozitimi i tyre në formacione të thella dhe të qëndrueshme gjeologjike disa qindra
metra nën tokë është zgjidhja më optimale për këto mbetje. Vlerat sasiore të përmbajtjes
së aktiviteteve të lejuara për çdo radiobërthamë të rëndësishme specifikohet në bazë të
vlerësimit të sigurisë për çdo vend individual të depozitimit të mbetjeve.
Një ilustrim nga ana konceptuale i skemës së klasifikimit të mbetjeve radioaktive është
paraqitur në Figurën 1.1. Në boshtin e ordinatave është paraqitur aktiviteti i mbetjeve,
kurse në boshtin e abshisave është paraqitur perioda e përgjysmimit të radiobërthamave
që ndodhen në mbetje.
Në shumicën e rasteve për të përcaktuar klasën e mbetjeve përdoret më tepër aktiviteti
total se aktivitet specifik. Kështu p.sh. mbetjet që përmbajnë sasi shumë të vogla të disa
radiobërthamave sikurse janë C-14 apo H-3 mund të përjashtohen nga kontrolli
rregullator.
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Kriteret për nivelet e aktivitetit ose aktivitetit specifik të materialeve të përjashtuara
radioaktive janë përcaktuar në Standardet Bazë të Sigurise [6].

Figura 1.1: Ilustrimi konceptual i skemës së klasifikimit të mbetjeve radioaktive
Duke marrë në konsideratë boshtin e ordinatave në Figurën 1.1. aktiviteti total i mbetjeve
mund të variojë nga aktivitete shumë të vogla deri në aktivitete shumë të larta. Sa më i
madh që është aktiviteti i mbetjeve, aq më e madhe është nevoja për ta mbështjellë dhe
për t’a izoluar mbetjen nga biosfera.
Kur aktiviteti i mbetjeve është nën nivelet e përjashtimit, atëherë menaxhimi i këtyre
mbetjeve kryhet pa marrë parasysh mbrojtjen e tyre radiologjike. .
Duke marrë në konsideratë boshtin e abshisave në Figurën 1, perioda e përgjysmimit të
radiobërthamave që ndodhen në mbetje mund të variojë nga shumë e shkurtër (sekonda)
deri në shumë të gjata (disa vjet).
Nga pikëpamja e sigurisë së mbetjeve radioaktive është me vend të bëhet një dallim
ndërmjet mbetjeve që përmbajnë radiobërthama me periodë përgjysmimi më të vogël se
40 vjet dhe mbetjeve që përmbajnë radiobërthama me periodë përgjysmimi më të gjatë,
sepse rreziku radioaktiv që lidhet me të parat është shumë më i vogël se i
radiobërthamave me perioda përgjysmimi të rendit të qindra vjetëve.
Një shkallë e lartë sigurie mund të arrihet nëpërmjet masave të kontrollit institucional, që
kontribuojnë në sigurinë e instalimeve depozituese pranë sipërfaqes së tokës për mbetjet
që përmbajnë radiobërthama me periodë përgjysmimi më të shkurtër se 40 vjetë, të cilat
mund të ruhen në këto depozita për këto intervale kohore.
Kufizimet që vendosen për aktivitetin (aktivitetin total, aktivitetin specifik ose
përqëndrimin e aktivitetit) e mbetjeve që mund të depozitohen në një instalim depozitues
të dhënë do të varen nga:
vetitë radiologjike, kimike, fizike dhe biologjike të mbetjeve; dhe
radiobërthama të veçanta që mbetjet përmbajnë.
Një shqyrtim më i hollësishëm për çdo klasë të mbetjeve paraqitet më poshtë:
5
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1.2.1. Mbetjet e përjashtuara (Exempt waste - EW)
Mbetjet e përjashtuara përmbajnë përqëndrime aq të vogla të radiobërthamave, të cilat
nuk kërkojnë kushte për mbrojtjen nga rrezatimet, pavarësisht nga fakti që mbetja është
depozituar në një landfill ose është ricikluar.
Këto mbetje përjashtohen nga kontrolli rregullator dhe më tej nuk i nënshtrohen ndonjë
kontrolli rregullator. Mbetjet gazore ose të lëngëta që largohen në mjedis në kushte të
përshtatshme të një kontrolli rregullator janë mbetje të përjashtuara, meqenëse si
materiale që largohen në mjedis nuk kërkojnë më tej kontrollë nga pikëpamja e sigurisë
dhe mbrojtjes nga rrezatimet .

1.2.2. Mbetjet me periodë përgjysmimi shumë të shkurtër (Very short lived waste VSLW)
Mbetjet me periodë shumë të shkurtër përmbajnë vetëm radiobërthama me periodë
përgjysmimi shumë të shkurtër me aktivitet ose aktivitet specifik mbi nivelet e
përjashtimit.
Këto mbetje mund të ruhen deri sa aktiviteti i tyre të bjerë, si rezultat i zbërthimit
radioaktiv, nën nivelet e përjashtimit, duke lejuar që mbetjet të menaxhohen si mbetje të
zakonshme. Shembuj të mbetjeve me periodë përgjysmimi shumë të shkurtër janë
mbetjet:
nga burimet e Ir-192, I-131 dhe Tc-99m; dhe
që përmbajnë radiobërthama të tjera me periodë përgjysmimi të rendit të 100
ditëve ose më të shkurtër dhe që kryesisht krijohen nga zbatimet mjekësore,
industriale dhe kërkimore.
Kriterët kryesore për klasifikimn e mbetjeve, si mbetje me periodë përgjysmimi shumë të
shkurtër janë:
o perioda e përgjysmimimt të radiobërthamës predominuese; dhe
o pranimi i sasive të radiobërthamave me periodë përgjysmimi më të gjatë
Meqenëse synimi i ruajtjes nëpërmjet zbërthimit është përjashtimi i pritshëm i mbetjes,
pramini i niveleve të përqëndrimit të radiobërthamave me periodë përgjysmimim të gjatë
përcaktohen nga nivelet e përjashtimit të këtyre radiobërthamave.
Menaxhimi i mbetjeve radioaktive nëpërmjet ruajtjes së thjeshtë të tyre zbatohet për
mbetjet që përnbajnë radiobërthama me periodë përgjysmimi të rendit të 100 ditëve ose
më të shkurtër.
Për këto mbetje shtrohet nevoja e ndarjes së tyre të plotë që në vendin që ato krijohen,
për të maksimalizuar zbërthimin e tyre si dhe për të shmangur përzjerjen e tyre me mbetje
me perioda përgjysmimi më të gjata.
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1.2.3. Mbetje me nivel shumë të ulët (Very low level waste - VLLW)
Një sasi e konsiderueshme mbetjesh radioaktive krijohen nga puna e qendrave të
mjekësisë bërthamore, veprimtarite industriale, kërkimi shkencor, me nivele përqëndrimi
të aktivitetit mbi nivelet e përcaktuara për përjashtimin e materialeve nga kontrolli
rregullator. Mbetje të tjera të ngjajshme mund të përmbajnë radioberthama natyrore, që
krijohen nga minierat ose përpunimi i mineraleve.
Menaxhimi i këtyre mbetjeve në kontrast me mbetjet e përjashtuara kërkojnë sigurimin e
kushteve të posaçme për mbrojtjen dhe sigurinë e rrezatimeve, ndonëse këto kushte janë
më të kufizuara në krahasim me kushtet që kërkohen për menaxhimin e mbetjeve të
klasave më të larta.
Një nivel i përshtatshëm (adekuat) për sigurinë e mbetjeve me nivel shumë të ulët mund
të arrihet nëpërmjet depozitimit të tyre në instalime të llojit landfillit inxhinjerik
sipërfaqësor.
Projektimi i instalimeve të tilla depozituese variojnë nga mbulesa të thjeshta në sisteme
komplekse depozituese dhe në përgjithësi sisteme të tilla depozituese kërkojnë kontroll
institucional aktiv dhe pasiv.
Perioda kohore për të cilën do të ushtrohet kontrolli institucional duhet të jetë e
mjaftueshme për të arritur besimin e përmbushjes së kritereve për depozitimin e mbetjeve
radioaktive.
1.2.4. Mbetje me nivel të ulët (Low level waste - LLW)
Mbetje radioaktive me nivel të ulët janë mbetjet që janë të përshtatshme për depozitim
pranë sipërfaqes së tokës. Në këto lloje depozitash vendosen mbetje që përmbajnë sasi të
tilla materiali radioaktiv të mbështjellë dhe të izoluar në mënyrë të tillë, që i rezistojnë
periodave kohore deri në disa qindra vjet.
Kjo klasë e mbetjeve mbulon një interval të gjërë të mbetjeve radioaktive që fillon nga
mbetjet radioaktive me aktivitet mbi nivelet e përjashtimit për mbetjet me nivel shumë të
ulët, që nuk kërkojnë mbrojtje ose mbështjellëse dhe izolim solid, deri në mbetjet
radioaktive me aktivitete që kërkojnë mbrojtje si dhe mbështjellëse dhe izolim shumë
solid për perioda deri në disa qindra vjet.
Fuqia e dozës në sipërfaqe ndonëse nuk është një faktor përcaktues për sigurinë afatgjate
për instalimet depozituese të mbetjeve me nivel të ulët, mbetet një çështje që duhet të
mbahet parasysh gjatë proceseve të mëposhtme:
 trajtimit të mbetjeve,
 transportimit të mbetjeve, dhe
 mbrojtjes operacionale nga rrezatimet gjatë menaxhimit dhedepozitimit të
mbetjeve.
Meqenëse mbetjet me nivel të ulët kanë një interval të gjerë të përqëndrimit të aktivitetit
dhe mund të përmbajnë një gamë të gjerë radiobërthamash, ekzistojnë shumë projekte për
instalimet depozituese pranë sipërfaqes, që variojnë nga instalime të thjeshta deri në
instalime komplekse.
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1.2.5. Mbetjet me nivel të ndërmjetëm (Intermediate level waste - ILW)
Mbetjet me nivel të ndërmjetëm përcaktohen si mbetje që përmbajnë radioberthama në
sasira të tilla që kërkojnë një shkallë më të lartë mbështjellimi dhe izolimi nga biosfera,
në krahasim me atë që sigurohet nga depozitimet e mbetjeve pranë sipërfaqes.
Për mbetjet me nivel të ndërmjetëm është i nevojshëm depozitimi i tyre në instalime të
vendosura në thellësi nga disa dhjetra metra në disa qindra metra.
Depozitimi në këto thellësi krijon mundësinë për të siguruar për një periodë të gjatë të
izolimit nga mjedisi nëse:
si pengesat natyrore ashtu dhe ato inxhinjerike të një sistemi depozitues janë
zgjedhur në mënyrë të përshtatshme; dhe
mbetjet janë kondicionuar në mënyrë të tillë që sigurojnë një paketim të
qëndrueshëm.
Një avantazh i rëndësishëm i depozitimit të mbetjeve në thellësi në krahasim me
depozitimin pranë sipërfaqes është zvogëlimi i mundësisë së një ndërhyrjeje të
paparashikuar në vendin e depozitimt.
Rrjedhimisht siguria afatgjate për instalimet depozituese në thellësi nuk do të varet nga
prania e kontrollit institucional.

1.2.6. Mbetjet me nivel të lartë (High level waste - HLW)
Mbetjet me nivel të lartë përkufizohen si mbetje që përmbajnë përqendrime të tilla të larta
aktiviteti të radiobërthamave me perioda të gjata dhe të shkurtëra përgjysmimi që në
krahasim me mbetjet me nivel të ndërmjetëm, kërkojnë një shkallë më të lartë
mbështjellimi dhe izolimi nga mjedisi për të arritur një siguri afatgjate.
Mbetjet me nivel të larte gjenerojnë sasi të mëdha nxehtësie nga zbërthimi radioaktiv dhe
si rregullë vazhdojnë të gjenerojnë nxehtësi për disa dekada.
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Tabela 1.1: Tabela me diagramë rrjedhëse që ilustron përdorimin e skemës së klasifikimit [2]
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1.3. Gjenerimi i mbetjeve radioaktive

Në një vështrim të përgjithshëm, mbetjet radioaktive gjenerohen në të gjitha praktikat e
zakonshme të punës, të cilat përfshijnë përdorimin e radiobërthamave të ndryshme.
Praktika të tilla janë:
 përdorimi i radioizotopeve dhe burimeve të mbyllura radioaktive në mjekësi,
industri, kërkim shkencor dhe arsim;
 nxjerrja dhe përpunimi i mineraleve ose materialeve të tjera që përmbajnë lëndë
radioaktive natyrore, të cilat në disa raste duhet të menaxhohen si mbetje
radioaktive. Si shembull mund të merret përpunimi i mineraleve fosfatike dhe
shfrytëzimi i naftës e gazit.
 veprimet e ndërhyrjes, të cilat janë te nevojshme per t’u kryer pas ndodhjes së
aksidenteve bërthamore ose radiologjike ose gjatë pastrimit të vendeve të ndotura
me lëndë radioaktive nga praktikat e kaluara.
 burimet radioaktive të konsumuara duke përfshirë edhe burimet “jetimë”.
Mbetjet radioaktive që krijohen në këto praktika ndryshojnë sipas formës së tyre
agregate, aktivitetit të tyre specifik dhe llojeve të ndryshme të ndotjeve radioaktive sipas
veprimit që i krijon ato. Ato mund të jenë të ngurta, të lëngëta dhe të gazta.
Niveli i aktivitetit specifik ndryshon gjithashtu nga mbetjet radioaktive me nivel të lartë
deri në nivele shumë të ulëta që lidhen me përdorimin e radiobërthamave në laboratore,
spitale etj. Edhe intervali i periodave të përgjysmimit të radiobërthamave që përmbahen
në mbetjet radioaktive ndyshon në intervale shumë të gjëra.
Më poshtë janë përshkruar në mënyrë të shkurtër dhe nga ana cilësore shumica e
praktikave që krijojnë mbetje radioaktive si dhe llojet e mbetjeve që krijohen në çdo
praktikë.

1.3.1. Mbetjet nga nxjerrja dhe përpunimi i mineraleve që përmbajnë
aktivitet të bërthamave radioaktive që ndodhen në natyrë

Disa prej llojeve të sasive të mbetjeve radioaktive që përmbajnë radiobërthama që
ndodhen në natyrë krijohen nga ekstraktimi dhe/ose përpunimi i materialeve të ndryshme
të cilat ndodh që të jenë të pasura me radiobërthama që ndodhen në natyrë, të cilat
përfshijnë:
minerale fosfatike;
rërat minerale;
shkëmbinjë që përmbajne ar;
qymyrguri; dhe
hidrokarburet.
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Materialet e sipërpërmendura normalisht përmbajnë radiobërthama me periodë të gjatë
përgjysmimi në përqendrime relativisht të ulëta. Përqëndrimi i radiobërthamave në këto
mbetje mund të kalojë nivelet për mbetjet e përjashtuara.
Në vitet e fundit është rritur ndërgjegjshmëria për të ndërmarrë veprime që çojne në uljen
e dozave për punonjësit dhe për publikun që krijohen nga ekspozimi ndaj mbetjeve të
ashtuquajtura NORM (Natural Occuring Radioactive Materials), kontrolli rregullator mbi
të cilat është i nevojshëm për të arritur sigurinë e kërkuar [7].
Me rëndësi të veçantë janë radiobërthamat me perioda të gjata të përgjysmimit që
përmbahen në këto mbetje si dhe vëllimet e mëdha të mbetjeve që krijohen. Disa mbetje
si p.sh. shtresat e bigorit që krijohen në tubat e industrisë së naftës dhe gazit, mund të
kenë nivele të larta të përqendrimit të aktivitetit. Këto nxjerrin nevojen e menaxhimit të
këtyre mbetjeve si mbetje me nivel të ulët ose në disa raste si mbetje me nivel të
ndërmjetëm.

1.3.2. Mbetjet nga zbatimi i praktikave me bërthama radioaktive

Përdorimet institucionale të materialeve radioaktive përfshijnë praktikat në fushën e
mjekësisë, industrisë, kërkimit shkencor dhe arsimit. Këto praktika sidomos ato në fushën
e kërkimit shkencor janë nga më të ndryshmet dhe krijojnë mbetje të llojeve nga më të
ndryshmet. Mbetjet nga zbatimi i praktikave krijohen në formë të gaztë, të lëngët ose të
ngurtë.
Mbetjet tipike nga mjekësia dhe laboratorët kërkimorë janë shumë të ndryshme, por në
përgjithësi ato janë me periodë të shkurtër përgjysmimi (si p.sh. tekneciumi Tc-99m ose
jodi J-131 që përdoren në mjekësi) dhe me aktivitet të ulët. Disa përdorime përfshijnë
sasira të përjashtuara të materialeve radioaktive.
Disa zbatime krijojnë mbetje që mund të ruhen deri në zbërthimin e tyre nën nivelet e
përjashtimit Të tjera krijojnë mbetje që mund të depozitohen duke përdorur p.sh.
depozitimin e tyre në landfille, shkarkimin në atmosferë, djegien e tyre ose shkarkimin në
kanalizimet urbane. Disa zbatime që përfshijnë aktivitete më të larta të radioizotopeve me
periodë përgjysmimi të gjatë krijojnë mbetje që mund të depozitohen në instalime
inxhinierike pranë sipërfaqes së tokës.
Këto lloj mbetjesh janë mbetje të përjashtuara, mbetje me periodë shumë të shkurtër
përgjysmimi ose mbetje me aktivitet të ulët.
1.3.3. Burimet e mbyllura radioaktive të konsumuara
Një lloj i veçantë mbetjesh janë burimet radioaktive të konsumuara. Burimet e mbyllura
të konsumuara karakterizohen nga gjendja e përqëndruar e përmbajtjes së tyre radioaktive
dhe përdoren gjerësisht në mjekësi ose zbatime të ndryshme industriale si p.sh. në sondat
radioaktive (nivelmatës, densitetmatës, lagështimatës etj).
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Këto burime mund të jenë ende të rrezikshëm edhe në fundin e kohës e tyre të punës dhe
kërkojnë një menaxhim të përshtatshëm, sepse ata zakonisht përmbajnë sasi të mëdha dhe
shumë të përqëndruara të një radiobërthame të vetme.
Burimet e mbyllura radioaktive mund të pershkruhen sipas aktivitetit dhe periodës së
përgjysmimit të radiobërthamës që ata përmbajnë. Burimet që përmbajnë radiobërthama
me periodë përgjysmimi më të vogël se 100 ditë (Y-90, Ir-192, Au-198) janë mbetje me
periodë shumë të shkurtër përgjysmimi dhe mund të ruhen nëpërmjet zbërthimit të tyre
radioaktiv dhe të depozitohen si mbetje të përjashtuara.
Burime të tjera si ato që përmbajnë Cs-137, Co-60 ose Pu-238 kanë perioda përgjysmimi
më të gjata dhe rrjedhimisht kërkojnë zgjidhje të tjera për menaxhimin e tyre. Një listë e
llojeve të ndryshme të burimeve radioaktive të konsumuara është dhënë në Tabelën 1.2.
[2].
Tabela 1.2: Shembuj të burimeve të mbyllura radioaktive të konsumuara
Shembulli në
Figurën 1.2

Perioda e
përgjysmimit

Aktiviteti

Vëllimi

Shembuj

i

< 100 dite

100 MBq

i vogël

Y-90, Au-198

ii

< 100 dite

5 TBq

i vogël

Ir-192

iii

< 15 vjet

< 10 MBq

i vogël

Co-60, Kr-85

Iv

< 15 vjet

< 100 TBq

i vogël

Co-60 (irradiat)

v

< 40 vjet

< disa GBq

i vogël

Cs-137 (brachy)

v

< 40 vjet

Rreth 1 PBq

i vogël

Cs-137, Sr-90

vi

> 40 vjet

Një numër i madh

Pu-238, Am-241,
Ra-226

< 10 GBq

Një numër i madh

Am-241,Ra-226

< 100 GBq

Mbetje të ngurta
(beta-gama)

< 10 MBq
vii

> 40 vite

viii

<< 100-300 vite
< 5 MBq
< 1 GBq
< 10 MBq (ά)
E ndryshme
< 1 GBq (β+γ)

Ix

< 10 MBq (ά)
x

E ndryshme
< 10 GBq (β+γ)

xi

E ndryshme

Pajisjet mbrojtese
NORM

Mbetje të ngurta
(alfa)
Mbetje të ngurta
Mbetje të ngurta
me aktivitet të lartë

Burime të
mbrojtura

Mbetje të ngurta
me përqëndrim të
lartë

Materiale
vëllimore

Mbetje që nuk
përfshihen në
kategoritë e sipër
treguara

Burime të
mbyllura
radioaktive
Mbetje vëllimore
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1.4. Përdorimi i skemës së klasifikimit të mbetjeve radioaktive

Në këtë paragraf ilustrohet zbatimi i skemës së klasifikimit të përshkruar më sipër për
disa nga llojet e mbetjeve radioaktive. Një shembull i përdorimit të skemës së klasifikimit
të përshkruar në Figurën 1.1. për mbetjet që ka gjasa të gjenerohen gjatë praktikave të
ndryshme është dhënë në Figurën 1.2.

Figura 1.2: Zbatimi i skemës së klasifikimit të mbetjeve. Shifrat brenda rrathëve i
referohen shembujve të burimeve të mbyllura radioaktive të vendosur në Tabelën 1.2.

Në këtë tabelë janë treguar klasat e mbetjeve në të cilat bien në mënyrë tipike llojet e
ndryshme të burimeve të mbyllura radoaktive të përshkruara në Tabelën 1.2. si dhe
mbetjet e radiobërthamave natyrore.
Mbetjet që përmbajnë radiobërthama natyrore mund të ndryshojnë shumë përsa i përket
karakteristikave të tyre dhe rrjedhimisht mund të bien në disa klasa lidhur me depozitimin
e tyre. Disa prej tyre mund të kenë nivele shumë të ulëta të përqendrimit të aktivitetit dhe
nuk kërkojnë depozitim si mbetje radioaktive.
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Mbetje të tjera me përqëndrime më të larta, por të kufizuara mund të jenë të përshtatshme
për depozitim në instalime pranë sipërfaqes së tokës dhe mbetjet me përqëndrime të larta
mund të kërkojnë depozitim në thellësi më të mëdha se ato që janë tipike për depozitim
pranë sipërfaqes.
Ky shembull ilustron faktin që skema e klasifikimit të mbetjeve është në gjendje për të
kryer depozitimin e mbetjeve të llojeve të ndryshme sipas klasës në të cilën ato bien.
Diagrame të ngjashme mund të zhvillohen edhe për lloje të tjera të mbetjeve.

1.5. Karakterizimi i mbetjeve radioaktive nëpërmjet spektrometrisë
gama

Karakterizimi i mbetjeve radioaktive është një proces i dorës së parë për sa i përket
efektivitetit dhe kostos së menaxhimit të tyre. Përpara fillimit të çdo llojë veprimi me
mbetjet radioaktive është e nevojshme të përcaktohet përmbajtja e aktivitetit të tyre, lloji i
radiobërthamave, forma fizike dhe kimike si dhe rreziqet që lidhen me menaxhimin e
tyre. Kjo arrihet nëpërmjet kombinimit të proceseve të sigurimit të cilësisë si inventari i
radiobërthamave, balanca e aktiviteteve të pranishme në mbetje, përbërja e materialit të
mbetjeve si dhe nëpërmjet matjeve direkte [8].
Procesi i veçimit të mbetjeve ndihmon për të realizuar një karakterizim sa më efektiv të
tyre si dhe për të përcaktuar rruget e mëtejshme të menaxhimit të mbetjeve. Karakterizimi
është esencial në rastin e mbetjeve me origjinë dhe përbërje të panjohur. Ky është një
proces kompleks që ka në themel spektrometrinë e rrezatimit gama.
Spektrometria e rrezatimit gama mbështetet në analizimin e rrezatimit gama që lëshojnë
radiobërthamat. Radiobërthamat zakonisht lëshojnë rrezatim game me një ose disa
energji të përcaktuara. Këto rrezatime kapen nga detektorët e rrezatimeve dhe
transformohen në sinjale elektrike të cilat i nënshtrohen një analize përsa i përket
madhësisë si dhe intensitetit të tyre.
Një spektrometër gama përbëhet nga një detektor, pajisjet elektronike që përpunojnë
impulset e detektorit - analizatorët shumëkanalësh, si dhe pajisjet që shfaqin dhe ruajnë
spektrat e rrezatimit.
Detektorët që përdoren më shumë në spektrometrinë gama janë me shintilim (joduri i
Natriumit – NaJ) dhe me gjysmëpërçues (germanium me pastërti shumë të lartë – HpGe)
[9].
Detektorët e rrezatimeve bashkëveprojnë me rrezatimin gama nëpërmjet disa proceseve
nga të cilët më të rëndësishëm janë:
 efekti fotoelektrik,
 efekti Kompton, dhe
 efekti i formimit të çiftit elektron-pozitron.
Nga bashkëveprimet e mësipërme rëndësi paraqet efekti fotoelektrik, nëpërmjet të cilit
energji e rrezatimit gama transformohet plotësisht në energji të një rrezatimi shintilues
ose rrezatim korpuskular që mbart të gjithë energjinë e rrezatimit gama.
Impulsi elektrik që prodhohet në detektor përpunohet nga një analizator shumëkanalësh.
Ky analizator uniformëzon impulset elektrike (p.sh. kuadratik ose trapezoidal) dhe i
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kthen ato në impulse dixhitale nëpërmjet konvertuesit analog-numerik (ADC).
Konvertuesi kryen edhe ndarjen e impulseve sipas lartësisë së tyre dhe i ruan ata në
kutiza të posaçme që janë kanalet e analizatorit. Numri kanaleve në analizator është 1024,
2048 e më shumë. Analizatori shumë kanalesh lidhet me një kompjuter i cili bën ruajtjen,
shfaqjen dhe analizimin e tyre.
Analizatorët shumë kanalësh paraqesin avantazhe të mëdha përsa i takon performancës së
tyre. Dy karakteristika të rëndësishme të tyre janë aftësia ndarëse dhe efektiviteti i
detektorëve.
Aftësia ndarëse lidhet me veçimin e energjive të ndryshme të këtij rrezatimi nga ana e
sistemit spektrometrik. Rrezatimet gama që përpunohen nga nje analizator prodhojnë
piqe (peaks), të cilat formojnë spektrin e këtij rrezatimi.
Gjerësia e një piku te rrezatimit gama, që ka formë gausiane, përfaqëson aftësinë ndarëse
të detektorit, e cila është një karakteristike e rëndësishme e sistemit sepse lidhet me
veçimin e dy piqeve të afërt. Sa më e lartë është aftësia ndarëse e detektorit, aq më mirë
do të ndahen dy piqe të afërta të rrezatimit gama me energji të afërta.
Aftësia ndarëse paraqitet nga raporti i gjerësisë së pikut në gjysmëlartësinë e tij me
energjinë e rrezatimit. Për detektorët shintilues (NaJ) aftësia ndarëse është rreth 10%,
kurse për detektorët gjysmëpërçues (HpGe) aftësia ndarëse është 1%
Efektiviteti i detektorit lidhet me aftësinë e tij për të rregjistruar fotonet. Dihet se jo të
gjitha gama kuante që bien në një detektor mund të prodhojnë një bashkëveprim, pra një
impuls elektrik.
Probabiliteti që një rrezatim gama të bashkëveprojë me detektorin dhe të prodhoj një
impuls përfaqëson efektivitetin e detektorit. Në përgjithësi detektorët me vëllim të madh
janë shumë më tepër efektive nga ata me vëllim të vogël.
Efektiviteti i detektorëve ashtu sikurse aftësia e tyre ndarëse mund të shprehet në
përqindje.
Detektorët me përdorim më të gjerë në spektrometrinë gama janë detektorët me shintilim
dhe detektorët gjysmëpërçues.
Detektorët shintilues janë kristale të disa materialeve të posaçme të cilët japin xixëllime
dritore kur në to bie një rrezatim gama. Intensiteti i rrezatimit dritor që del nga kristali
është në përpjestim të drejtë me energjinë e rrezatimit rrënës. Rrezatimi dritor që
emetohet nga kristali kapet nga një fotoshumëzues elektronik, i cili bën shumëfishimin e
elektroneve dhe nxjerrjen e një sinjali elektrik që është proporcional me energjinë e
rrezatimit rrënës.
Si detektor shintilues përdoret joduri i natriumit (NaJ). Ky material paraqet disa
avantazhe nga të cilët mund të përmendim krijimin e kristaleve me përmasa nga më të
ndryshmet dhe intensitetin e lartë dritor qe ai lëshon gjatë bashkëveprimit me rrezatimin
gama.
Detektorët gjysmëperçues bazohen në kalimet n-p të këtye materialeve, të cilat duke u
lidhur me polaritet të drejtë janë në gjendje të detektojnë një rrezatim jonizues nëpërmjet
ngarkesave elektrike që krijohen në zonën e varfëruar me ngarkesa. Detetorët
gjysmëpërçues zotërojnë aftësi ndarës shumë më të lartë se sa detektorët shintilues.
Rëndësi të veçantë merr kalibrimi i analizatorëve shumëkanalësh, i cili bën që këto
instrumenta të përdoren me efektivitet të lartë si për identifikimin e radiobërthamave
nëpërmjet rrezatimeve gama që ata lëshojnë ashtu dhe përcaktimin sasior të një
radiobërthame. Kjo bëhet e mundur meqenëse numri i kanaleve është proporcional me
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energjinë e rrezatimit gama, kurse intensiteti i rrezatimit në një kanal është proporcional
me sasinë e një radiobërthame të caktuar.
Kalibrimi i analizatorëve shumëkanalësh kryhet zakonisht me një burim radioaktiv miks
me përmbajtje të njohura të radiobërthamave në të.

Figura 1.3: Spektri i rrezatimit gama i burimit të Co-60 i marrë me një detektor shintilues

Figura 1.4: Spekti i rrezatimit gama i burimit të Am-241 i marrë me një detektor
gjysmëpërçues.

1.6. Përcaktimi i aktivitetit të burimeve radioaktive të mbetjeve

Përcaktimi i aktivitetit mbetës të një burimi radioaktiv që ndodhet në një instrument si
p.sh. në një sondë radioaktive (densitetmatës, nivelmatës, lagështimatës etj.) pas kalimit
të kohës së tij të punës bëhet duke u bazuar në lidhjen ndërmjet aktivtetit të tij mbetës dhe
atij fillestar. Ky i fundit si rregull shënohet në dokumentet që shoqërojnë një burim të
caktuar radioaktiv në kohën e instalimit të tij në një nga veprimtaritë e treguara më lartë.
Lidhja ndërmjet aktivitetit të burimit dhe atij fillestar jepet nga formula [10]:
a = a 0.exp ( - λt)
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ku a është aktiviteti i burimit, a0 aktiviteti fillestar, λ konstanja e zbërthimit radioaktiv
dhe t koha e kaluar nga prodhimi i burimit radioaktiv.
Por në shumë raste qoftë për burimet e instaluara në një kompani dhe për më tepër për
burimet me prejardhje të panjohur ose për burimet ”jetime”, shpesh mungojnë të dhënat
si për llojin e burimit ashtu dhe për aktivitetin e tij.
Në paragrafin e mësipërm u trajtua problemi i përcaktimit të llojit të një radiobërthame në
një mbetje për të cilat mungojnë të dhënat e mësipërme, kurse këtu do të trajtojmë
mënyrat e përcaktimit të aktviteteve të burimeve për të cilët është bërë identifikimi, por
mungojnë të dhënat për aktivitetin e tyre.
Në këtë rast na vjen në ndihmë e ashtuquajtura konstanta specifike gama e burimeve
radioaktive që shënohet me Γ. Kjo konstantë lidhet me aktivitetin e burimit me formulën
e njohur [11]
H’ = Γ. a / r2

1.2

ku H’ është fuqia e dozës ekuivalente, a aktiviteti i burimit dhe r distanca nga burimi
radioaktiv.
Lidhja e mësipërme krijon mundësinë që nëpërmjet matjes së fuqisë së dozës ekuivalente
H’ në një largësi të caktuar nga burimi radioaktiv si dhe njohjes së konstantës specifike
gama për atë lloj burimi, të përcaktohet aktiviteti i burimit radioaktiv.
a = H’. r2 / Γ

1. 3

Në praktikë për të kryer përcaktimin e aktivitetit të një burimi radioaktiv të panjohur por
të identifikuar, kryhet së pari matja e fuqisë së dozës së ekuivalente në një distancë të
largët prej tij, për të ditur paraprakisht dhe përafërsisht vlerat e kësaj doze, me qëllim
marrjen e masave për mbrojtjen e personelit që kryen matjet.
Kur këto doza janë nën standardet e përcaktuara për mbrojtjen nga rrezatimet të
punonjësve, aparatet matëse vendosen si rregullë në një largësi të caktuar p.sh. në
largësinë 1 m dhe në këtë pikë kryhen një seri matjesh për fuqinë e dozës ekuivalente me
qëllim përcaktimin e saj me saktësi sa më të mirë.
Duke njohur largësinë si dhe vlerën e konstantës specifike gama bëhet i mundur
përcaktimi i aktivitetit të burimit radioaktiv.
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1.7. Parimet themelore të menaxhimit të sigurtë të mbetjeve
radioaktive
Menaxhimi i sigurtë i mbetjeve radioaktive kërkon zbatimin e një seri masash që do të
përballojnë dhe përmbushin mbrojtjen e shëndetit të njeriut dhe të mjedisit. Në të kundërt
një menaxhim i paligjshëm i mbetjeve radioaktive mund të rezultojë me efekte negative
në shëndetin e njeriut apo mjedisin si për tani ashtu dhe për të ardhmen.
Krijimi i një kuadri efektiv ligjor kombëtar dhe i një infrastrukture shoqëruese
organizative, siguron bazën për menaxhimin e duhur të mbetjeve radioaktive.
Hapat individual në menaxhimin e mbetjeve radioaktive janë të mvarura nga njëri-tjetri,
dhe në këtë mënyrë ato kërkojnë nje bashkërendim dhe bashkëpunim ndërmjet
operatorëve dhe gjeneruesve të këtyre mbetjeve.
Duke marrë këtë parasysh, ndërvarësia do të ndihmojë për të fituar sigurinë në të gjitha
hapat e menaxhimit të mbetjeve radioaktive. Për të realizuar një menaxhim sa më të
sigurt të mbetjeve radioaktive është e nevojshme që në këtë veprimtari të mbahen
parasysh dhe të zbatohen me rigorozitet disa parime të përgjithshme, të cilat janë pranuar
nga komuniteti boteror.
Këto janë parimet e menaxhimit të mbetjeve radioaktive [12]:
Parimi 1: Mbrojtja e shëndetit të njeriut
Mbetjet radioaktive do të menaxhohen në një mënyrë të tillë qe të sigurojnë një nivel të
pranueshëm të mbrojtjes për shëndetin e njeriut.
Parimi 2: Mbrojtja e mjedisit
Mbetjet radioaktive do të menaxhohen në një mënyrë të tillë që të sigurojnë një nivel të
pranueshëm të mbrojtjes së mjedisit.
Parimi 3: Mbrojtja përtej kufijve kombëtarë
Mbetjet radioaktive do të menaxhohen në mënyrë të tillë që të mbajnë parasysh
shmangien e efekteve të mundshme mbi shëndetin e njeriut dhe mjedisin përtej kufijve
kombëtarë.
Parimi 4: Mbrojtja e gjeneratave të ardhshme
Mbetjet radioaktive do të menaxhohen në mënyrë të tillë që të parashikojnë se ndikimi i
tyre mbi shëndetin e brezave të ardhshëm nuk do të jetë më i madh se niveli përkatëse i
ndikimit në ditët e sotme.
Parimi 5: Barra e rrezatimeve mbi gjeneratat e ardhshme
Mbetjet radioaktive do të menaxhohen në mënyrë të tillë që të mos imponojnë barra të
panevojshme rrezatimi për gjeneratat e ardhshme.
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Parimi 6: Kuadri kombëtar ligjor
Mbetjet radioaktive do të menaxhohen brenda një kuadri të përshtatshëm ligjor kombëtar,
duke përfshirë ndarjen e qartë të përgjegjësive dhe të funksioneve të pavarura
rregullatore.
Parimi 7: Kontrolli i gjenerimit të mbetjeve radioaktive
Gjenerimi i mbetjeve radioaktive duhet të mbahet në minimumin e mundshëm për çdo
veprimtari me burime të rrezatimeve jonizuese.
Parimi 8: Ndërvarësia e gjenerimit dhe menaxhimit të mbetjeve
Gjatë menaxhimit të mbetjeve radioaktive duhet të mbahet parasysh ndërvarësia
ndërmjet të gjitha hapave në gjenerimin e mbetjeve radioaktive dhe menaxhimin e tyre të
sigurtë.
Parimi 9: Siguria e objekteve
Objektet për menaxhimin e mbetjeve radioaktive duhet të jetë të sigurta nga pikëpamja e
mbrojtjes nga rrezatimet si dhe të ketë një sigurim fizik sa më të mirë.
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KAPITULLI II

PËRPUNIMI I MBETJEVE RADIOAKTIVE PËRPARA DEPOZITIMIT

HYRJE
Përpunimi i mbetjeve radioaktive përpara depozitimit të tyre, përfshin, pranimin,
segregimin, trajtimin, kondicionimin dhe transportimin e tyre. Të gjitha proceset e
përshkruara më sipër duhet të kryhen në përputhje me parimet e menaxhimit të mbetjeve
radioaktive, të cilat si rregullë përmblidhen në formën e një kuadri rregullator të
posaçëm.

2.1. Kuadri rregullator i përpunimit të mbetjeve radioaktive

Menaxhimi i sigurtë i mbetjeve radioaktive ndërtohet në përputhje me objektivat
shtetërore për menaxhimin e këtyre mbetjeve si dhe me parimet ndërkombëtare për
menaxhimin e tyre. Për të arritur këtë qëllim nevojitet një kuadër rregullator kombëtar si
një element i rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve dhe të mjedisit si për tani
ashtu dhe për të ardhmen.
Ky kuadër rregullator duhet të përmbajë çështje të tilla sikurse janë politika dhe strategjia
e menaxhimit te mbetjeve radioaktive [13].
Politika dhe stategjia e menaxhimit të sigurt të mbetjeve radioaktive ne fakt përbëjnë
marrjen dhe zbatimin e një angazhimit serioz në shkallë kombëtare për të realizuar një
veprimtari bashkepunuese dhe koordinuese ndërmjet grupeve të interesit të vendit në këtë
fushë te rëndësishme.

2.1.1. Politika e menaxhimit të sigurt të mbetjeve radioaktive

Menaxhimi i sigurt i mbetjeve radioaktive ka si qëllim kryesor mbrojtjen e shëndetit të
njeriut dhe mbrojtjen e mjedisit, si për sot ashtu dhe për të ardhmen, bazuar në këto
parime:
 hartimi dhe zbatimi i një kuadri ligjor të kohës,
 mbrojtja e gjeneratave të sotme dhe të ardhme,
 ushtrimi i kontrollit për sasinë e mbetje radioaktive që gjenerohen në vend,
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 siguria nga rrezatimet dhe sigurimi fizik i qendrave që përdorin materiale
radioaktive.
Krahas parimeve të mësipërme çdo vend merr zotimin për të kryer menaxhimin e
sigurtë të mbetjeve radioaktive mbështetur edhe në rregullat e mëposhtme:
 sigurimin e fondeve për menaxhimin e mbetjeve nga institucionet që i gjenerojnë
ato,
 transparencë për të gjitha veprimtaritë që lidhen me menaxhimin e mbetjeve,
 bazimi i vendimmarrjes për menaxhimin e mbetjeve në të dhënat më të fundit
shkencore dhe në rekomandimet e organeve rregullatore,
 ndalimin e importit ose eksportit të mbetjeve radioaktive,
 bashkëpunimin me vendet e tjera dhe organizatat e specializuara ndërkombëtare
për probleme që lidhen me përmirësimn e menaxhimit të mbetjeve radioaktive,
 zhvillimin e aftësive dhe kapaciteteve të nevojshme për të përballuar menaxhimin
e sigurtë të mbetjeve radioaktive dhe në mbajtjen parasysh të interesave të
publikut dhe grupeve të interesit.

2.1.2. Strategjia e menaxhimit të mbetjeve

Synon që nëpërmjet proçedurave dhe masave teknike të arrihet zbatimi i qëllimeve të
treguara më lartë.
Këto procedura dhe masa duhet të gjejnë zbatim në drejtimet e mëposhtme:
 të gjitha veprimet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve duhet të jenë në
përputhje me kërkesat e formuluara nga organet rregullatore,
 gjatë gjenerimit dhe menaxhimit të mbetjeve radioaktive duhet të kryhet veçimi
i tyre si dhe te minimizohet sasia duke shqyrtuar rruget e ripërdorimit, riciklimit
dhe përpunimit të tyre,
 të kryhet kondicionimi i mbetjeve radioaktive dhe ruajtja e tyre e përkohëshme.
 të shqyrtohen mundësitë për depozitimin përfundimtar të mbetjeve radioaktive.
Përgjegjësitë brenda kuadrit rregullator të menaxhimit të mbetjeve radioaktive
shpërndahen ndërmjet shtetit, organit rregullator, institucioneve që gjenerojne mbetjet
dhe
operatorëve
të
menaxhimit
të
këtyre
mbetjeve.
Shteti përgjigjet për hartimin dhe zbatimin e kuadrit rregullator dhe për ngritjen e një
organi rregullator, i cili do të mbikëqyrë zbatimin e këtij kuadri.
Organi rregullator është përgjegjës për zbatimin e kuadrit rregullator dhe për realizimin e
procesit të licensimit dhe të inspektimit te institucioneve që gjenerojnë mbetje
radioaktive.
Institucionet që gjenerojnë mbetje radioaktive dhe operatorët e menaxhimit të mbetjeve
janë përgjegjës për sigurinë e menaxhimit të mbetjeve si dhe identifikimin e destinacionit
për mbetjet radioaktive.
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2.1.3. Agjencia për mbrojtjen nga rrezatimet i Kosovës
Në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë të Kosovës është
themeluar Agjencia për Mbrojtjen nga Rrezatimet dhe Sigurinë Bërthamore –AMRSB),
si autoritet kompetent qëndror që mbikëqyr dhe siguron zbatimin e dispozitave të ligjit
dhe akteve të tjera nënligjore në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet dhe sigurisë
bërthamore [14].
Detyrat e AMRSB-së janë:
- harton rregulloret dhe udhëzimet dhe aktet e praktikave të mbrojtjes nga rrezatimet
jonizuese, sigurinë dhe sigurimin bërthamor, të cilat janë të detyrueshme për zbatim nga
të gjithë personat fizikë e juridikë;
Kontrollon zbatimin e akteve ligjore e nënligjore për mbrojtje nga rrezatimi;
Pajis me licencë subjektet që kryejnë veprimtaritë e parashikuara në këtë ligj, e
cila sigurohet nga Ministri;
Drejton nga ana teknike të gjitha autoritetet kombëtare dhe lokale për zbatimin e
menjëhershëm të masave të nevojshme për zbutjen e efekteve të aksidenteve
radiologjike ose bërthamore;
Jap rekomandime dhe propozime për përmirësimin e legjislacionit në fuqi në
fushën e mbrojtjes nga rrezatimet;
Miraton standardet e sigurisë, sigurimit dhe mbrojtjen nga rrezatimet;
Bashkëpunon me organizmat kombëtarë e ndërkombëtarë për problemet e
mbrojtjes nga rrezatimet;
Bashkërendon punën me institucionet e specializuara brenda dhe jashtë vendit,
për kalibrimin e pajisjeve të rrezatimit jonizues, dozimetrinë personale,
monitorimin e mjedisit, për kontrollin mjekësor të punonjësve të ekspozuar
profesionalisht, trajnimin e personelit,si dhe me institucione të tjera, sipas
nevojave, në bazë të marrëveshjeve të mirëkuptimit për zgjidhjen e problemeve
kombëtare në fushën e mbrojtjes nga rrezatimi;
Bashkëpunon me Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe inspektoratin e Mjedisit;
Mban inventarin kombëtar të burimeve të rrezatimit jonizues,jo-jonizues,
materialeve berthamore dhe personelit të angazhuar me këto burime;
Mbledh informacion dhe kryen matjet e analizat bazë për kontrollin e mbrojtjes
nga rrezatimet,sigurinë dhe sigurimin;
Kryen inspektimin e instalimeve rrezatuese.

2.2. Kriteret e pranimit të mbetjeve radioaktive
Kriteret e pranimit të mbetjeve radioaktive janë kritere cilësore dhe sasiore të përcaktuara
nga organet rregullatore ose të përcaktuara nga operatorët e trajtimit të mbetjeve
radioaktive dhe të miratuara nga organet rregullatore për mbetjet radioaktive, që do të
pranohen nga operatorët e nje instalimi për depozitimin e tyre të përkohshëm ose
përfundimtar [15]. Nëpërmjet kritereve bëhet e mundur të realizohen kërkesat për një
siguri të lartë si gjatë proceseve të përpunimit të mbetjeve radioaktive ashtu dhe gjatë
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depozitimit të tyre të përkohshëm ose përfundimtar. Ato shërbejnë gjithashtu për të
parandaluar problemet teknologjike që mund të lindin gjatë trajtimit të mbetjeve dhe si
mjete komunikim ndërmjet operatorëve dhe gjeneruesve të mbetjeve, standardizimin e
procesve dhe ndjekjen e mbetjeve radioaktive gjatë proceseve të ndryshme të perpunimit
të tyre.
2.2.1. Kriteret e ndarjes

 Çdo kontenier me mbetje radioaktive që do të depozitohet duhet të
përmbajë mbetje të të njëtës klasë të mbetjeve.
 Mbetjet radioaktive, i nënshtrohen trajtimeve të veçanta, në përputhje me
natyrën e radiobërthames kryesore që ndodhet në to.
 Nga mbetjet radioaktive veçohen ato materiale, të cilat me ose pa trajtim të
veçantë, mund të ripërdoren ose të largohen me mbetjet komunale.
 Përpara përzjerjen së mbetjeve të ndryshme të lëngeta, operatori verifikon
se ndërmjet tyre nuk ndodhin reaksione kimike, të cilat mund të rezultojnë
me gjenerim nxehtësie, gazrash ose aerosolesh si dhe me shpërthime të
mundshme.

- Kufizimi i aktiviteteve te mbetjeve
Kufijtë e aktivitetit të mbetjeve që mund të vendosen në një vëllim të caktuar ruajtës (100
m3) ose në një paketim standard (0,2 m3) janë dhënë në tabelën 2.1. Në çdo rast duhet të
shmanget një përqendrim i lartë i aktiviteteve në pjesë të veçanta të vëllimit ruajtës duke
siguruar një shpërndarje sa më homogjene të aktivitetit në të gjithë vëllimin ruajtes.
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Tabela 2.1: Radioaktiviteti maksimal i mbetjeve radioaktive në një paketë dhe në një
vëllim standard
Radiobërthamat

Radioaktiviteti maksimal në një
vëllim prej 100 m3 (Bq)

Radioaktiviteti maksimal në 0,2
m3 paketim të mbetjeve (Bq)

H
7Be

1017
Pa limit

1013
1013

14C

1013

1010

22Na
35S
40K
36Cl
45Ca
51Cr
55Fe
56Co

Pa limit
Pa limit
1011
3 x 1012
Pa limit
Pa limit
Pa limit
Pa limit

1011
5 x 109
109
5 x 109
1013
1013
4 x 1013
3 x 1013

57Co

Pa limit

1013

58Co

Pa limit

1012

60Co

1022

1011

59Ni

1013

1010

63Ni

1014

1011

93Mo
99Tc
109Cd
113Sn

1012
3 x 1012
Pa limit
Pa limit

1010
5 x 109
3 x 1013
1013

137Cs
152Eu

1012
1013

3 x 1010
1012

154Eu
192Ir
210Pb
207Bi
210Po
222Rn
226Ra
228Ra
228Th
232Thsec
234U
242mAm

1016
Pa limit
1012
1012
Pa limit
1012
109
1019
Pa limit
3 x 108
3 x 108
3 x 108

1012
1013
1011
1010
1013
1011
5 x 106
1011
5 x 1011
106
106
106
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Mbetjet e lëngëta

Mbetjet e lëngëta radioaktive si rregull imobilizohen dhe ngurtësohen në një matricë të
caktuar, duke përdorur teknika të ndryshme . Mbetjet e lëngëta radioaktive si rregull
çimentohen në paketime standarde 0.2 m3 metalike.
Nëse për pastrimin e mbetjeve të lëngëta radioaktive janë përdorur rrëshira jono
këmbyese, atëherë këto rrëshira konsiderohen si mbetje radioaktive dhe trajtohen me
metoda të ndryshme, duke i vendosur në paketime metalike standarde 0.2 m3.


Mbetjet organike të lëngëta

Mbetjet organike të lëngëta radioaktive duhet të trajtohen në përputhje me vetitë e tyre
fiziko-kimike. Kryerja e çdo operacioni me këto mbetjet duhet të mbaj parasysh, vetitë e
tyre fiziko-kimike, ashtu si dhe veti te tjera si psh. toksike, ndezëse etj.
Mbetjet organike të lëngëta radioaktive në sasi të vogla, mund t’u shtohen mbetjeve të
lëngëta inorganike, në qoftë se provohet eksperimentalisht që ato formojnë një matricë
çimentoje të qëndrueshme.


Mbetjet e ngurta

Mbetjet e ngurta radioaktive, sipas llojit të radiobërthamave që ato përmbajnë,
radioaktivitetit, sasisë dhe përmasave të tyre trajtohen me një nga mënyrat e mëposhtme:
 Paketim me vëllim 0.2 m3 në fuçi metalike të betonuara.
 Paketim në kontejner prej betoni të armuar, ku përmasat e jashtme janë 1.2 x 1.2 x
1.2 m ose 2.4 x 1.2 x 1.2 m, dhe hapësira e brendëshme mbushet me beton.
Në qoftë se radioaktiviteti i mbetjeve është aq i lartë sa që paketimi nuk siguron
përmbushjen e kufijeve për ekspozimin ndaj rrezatimit, mbi sipërfaqen e paketimit,
vendosen shtresa shtesë mbrojtëse të formuara nga materiale te ndryshme.

2.2.2. Burimet e rrezatimit të konsumuara


Burimet e mbyllura të rrezatimit gama

Burimet e mbyllura të rrezatimit gama, në përputhje me radioaktivitetin e tyre, sasitë
dhe permasat trajtohen me njërën prej mënyrave të mëposhtme:
 vendosje në nje enë mbrojtese prej plumbi (si një përjashtim, mund të
përdoren ato kontejnerët industriale, në të cilën burimet e dhëna kanë qenë
vendosur gjatë përdorimit të tyre, Përveç kësaj behet sigurimi për të gjitha
hapjet e kontejnerit duke i mbushur me plumb, ndërkohë që hapësirat boshe
mbushen me beton.
 paketim në enë metalike (zakonisht çelik special), e mbrojtur me nje
shtresë plumbi dhe që vendoset në një enë të betonit të armuar, me përmasa
të jashtëme 1.2 x 1, 0,2 x 1.2 m.
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Burimet e mbyllura të rrezatimit beta

Burimet e mbyllura të rrezatimit beta sipas radioaktivitetit, sasisë dhe permasave të
tyre trajtohen në njërën prej këtyre mënyrave:
 Vendosja e tyre në një kontenier metalik (çelik special) ose në një kontejner
plastik (si një përjashtim mund të përdoren thasë të posaçme plastikë), të cilat
vendosen ne fuci metalike me vellim 0.2 m3 dhe hapësira boshe mbushet me
beton.
 Paketimi në kontejner metalikë, që mbushet me beton dhe që vendoset në një në
një kontenier prej betonit të armuar, permasat e jashtme e të cilit janë 1.2 x 1.2 x
1.2 m.


Burimet e rrezatimit të radiumit

Mbetjet radioaktive që përmbajnë radium trajtohen si më poshtë:
 Vendosen në një kapsulë bakri me karbon aktiv, i cili shërben per
perthithjen e radonit qe lind nga zberthii i radimit..
 Kapsula prej bakri vendoset në një cilinder prej çeliku special, i cili
saldohet në mënyrë të posaçme.. Permasat dhe trashësia e cilindrit prej
çeliku duhet të jetë e tillë që të përballojë presionin e krijuar nga radoni që
mund të çlirohet nga kapsula e bakrit..
 Cilindri i çelikut vendoset në një kontejner prej plumbi.
 Kontejneri prej plumbi vendoset në fuçi standadre metalke me vëllim 0.2
m3 dhe hapësira boshe mbushet me beton.


Burimet e rrezatimit të neutroneve

Burimet e rrezatimit të neutroneve trajtohen si më poshtë:
 Vendosen në një cilindër çeliku special, e cila saldohet në mënyrë të
posaçme.
 Cilindri prej çeliku vendoset në një kontenier plumbi.
 Kontejneri prej plumbit vendoset në një fuçi metalike me vellim 0.2 m3 dhe
hapësira boshe mbushet me beton.


Burimet e mbyllura të rrezatimit alfa

Burimet e rrezatimit alfa tajtohen si më poshtë:
 Burimet e mbyllura të rrezatimit alfa paketohen në kontejnerë çeliku
special, të cilët më pas vendosen në kontejner betonit të armuar, përmasat
e jashtme të cilëve janë 1.2 x 1.2 x 1.2 metra.
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2.2.3. Kriteret e pranimit në lidhje me trajtimin dhe transportin
Mbetjet e ngurta radioaktive si rregull mund të ruhen në qese plastike të veçanta dhe
mund të vendosen në:
 fuçi metalike (0.2 m3), në qoftë se sasitë e mbetjeve radioaktive nuk e
kalon sasine prej 1 m3 ne vit dhe radioaktivitetit me vlerat e përshkruara në
tabelën 2.1.
 kontejner special prej betoni të armuar me përmasa të jashtme 1.2 x 1.2 x
1.2 m ose 2.4 x 1.2 x 1.2 m, të cilat korrespondojnë ato lloje të paketimit te
transportit, në të cilat materiali radioaktiv mund të jetë i pranishëm me
radioaktivitet më pak se A1 (material radioaktiv në formë të posaçme) ose
më pak se A2 (material radioaktiv jo ne forme te posaçme) dhe në qoftë se:
- vëllimi i mbetjeve radioaktive kalon 1 m3 në vit.
- përmasat e mbetjeve janë më të mëdha se sa paketimi standard - 0.2 m3 të
vellimit të fuçise metalike.
Për të verifikuar që paketimi të përzgjidhet në përputhje me kërkesat për transportin
dhe menaxhimin e mbetjeve radioaktive, mbi këto paketime kryhen një sërë testesh të
cilat provojnë qendrueshmërinë e paketimit ndaj kushteve të ndryshme të transportit
si rënia nga lartësia, qendrueshmëria ndaj zjarrit, etj [16].
Operatori që pranon nje paketim me mbetje radioaktive që vijnë nga transporti duhet
të sigurohet se ato kanë një lexueshmëri të mirë lidhur me:
 Për të gjitha radiobërthamat - simbolet e tyre (për përzierje të
radiobërthamave - simbolet e radiobërthamave më të rëndësishme).
 Aktiviteti maksimal i përmbajtjes radioaktive, i shprehur në Bekerel, dhe
koha e përcaktimit të ketij aktiviteti.
 Kategoria e transportit te paketimit: I- bardhë, II e verdhë, III e verdhë.
 Indeksi i transportit (treguar vetëm për kategoritë e II e verdhë dhe III e
verdhë).
 Masa e mbetjeve radioaktive si dhe lloji i paketimit ( paketim industrial,
paketim i lloji A etj.).
Nga ana tjetër operatori që pranon një paketim me mbetje radioaktive duhet t’a
kontrollojë atë lidhur me përmbushjen e këtyre kërkesave:
Ndotja në sipërfaqen e jashtme të paketimit nuk duhet të kalojë:
Për rrezatimin beta, gama dhe materiale radioaktive alfa me toksicitet të ulët - 4
Bq/cm2 per nje siperfaqe prej 300 cm2 .
Për materiale të tjera radioaktive alfa - 0.4 Bq/cm2 për një sipërfaqe prej 300
cm2.
Vlera e fuqisë së dozës ekuivalente nuk e kalon nivelin e lejueshëm për
paketimin e dhënë dhe nuk kalon 2 mSv/orë në çdo pikë të sipërfaqes së
jashtme.
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Në rrethana të veçanta, norma e fuqise se dozes maksimale ekuivalente në sipërfaqen e
jashtme të paketimit të mbetjeve radioaktive mund të jetë 10 mSv/ore, për kategorine e
paketimit III e verdhë, dhe mbetje të tilla radioaktive duhet të transportohen sipas nje
marrëveshjeje të posaçme dhe që realizohet me një automjet të veçantë.

2.2.4. Kriteret e pranimit në lidhje me sistemimin efikas

Paketimet me mbetje radioaktive duhet të kenë një stabilitet strukturore te dhënë si
persa i perket formes se mbetjeve, përpunimit te tyre në një formë sa me të
qëndrueshme, ashtu dhe nga menyra e vendosjes se mbetjeve në një kontejner te
caktuar, i cili siguron nje stabilitetin sa me te mire te mbetjeve pas sistemimit te tyre
ne vendin e depozitimit.
Paketimet me mbetjet duhet të jenë sa më solide. Sistemimi i paketimeve me mbetjet
duhet të përmbajë praktikisht zbrastësi sa me pak që të jetë e mundur. Pakot me
mbetjet duhet të perballojnë cikle termike me amplitudë reale. Kontejneri ose
paketimet e mbetjeve nuk duhet te ndryshojne formen e tyre pas kalimit te nje cikli
termik.
Për të shmangur përkeqësimin e stabilitetit mekanik, të gjitha paketimet e mbetjeve
të cilat janë vendosur për t’u ruajtur ne një vend depozitues, duhet të jenë në gjendje
të përballojnë një ngarkesë prej 350 kPa me një deformim relative vertikal jo më
shumë se 3%.
 Etiketimi
Secili paketim me mbetjet radioaktive duhet të etiketohen qartë sipas llojit të
mbetjeve.
Çdo emërtim do të identifikojë të dhënat e mëposhtme:
- Numri identifikues i paketimit.
- Specifikimi i llojit të mbetjes në paketim.
- Emri i impiantit që ka kryer kondicionimin e mbetjeve.
- Lloji i matrices kondicionuese.
- Data e kondicionimit.
- Aktiviteti i mbetjeve.
- Fuqia e dozës ekuivalente në kontakt me sipërfaqen e paketimit dhe në largësinë 1
m prej tij).
- Niveli i ndotjes radioaktive në sipërfaqe.
- Pesha e përgjithshme e paketimit.
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2.2.5. Metodologjia e pranimit të mbetjeve

Paketat që përmbajnë mbetje radioaktive te niveleve të ulëta dhe të ndërmjetme
konsiderohen të pranueshme nëse janë në pajtueshmëri me kriteret e pranimit të këtyre
mbetjeve..
Pajtueshmëria me kriteret e pranimit të mbetjeve përbëhet nga tre faza:
Marrja e informacione të karakteristikave të paketimit të mbetjeve.
Realizimi i paketimit ne perputhje me llojin e mbetjeve.
Konfirmimi i paketimit të mbetjeve nepërmjet fletës shoqeruese.
Kërkesat specifike për secilin lloj të paketimit duhet të përputhen me kriteret e pranimit të
mbetjeve nga ana e derguesit.
2.2.6. Transportimi i mbetjeve

Prodhuesit e mbetjeve duhet të përgatisin paketime të cilat i nënshtrohen transportit dhe
vendosjes së tyre në vendet depozituese.
Paketimet e mbetjeve të specifikuara që përgatiten për transport në vendin e depozitimit
dhet te jene ne përputhshje me rregulloren kombëtare për transportin e materialeve
radioaktive.
Pajtueshmëria me rregullat kombëtare që përcaktojnë transportin e sigurtë të materialeve
radioaktive duhet të konfirmohet në dokumentacionin përkatës.
Ky dokumentacion që dorëzohet nga transportuesi tek operatori i vendit te depozitimit
përfshin:
 Dokumentacionin e ngarkesës radioaktive
 Llojin e paketimit dhe te mbetjeve te specifikuara
 Testet e kryera për paketimin e dhënë.

2.2.7. Kontrolli në vendin e depozitimit

Paketimi me mbërritjen ne vendin e depozitimit duhet të ketë te bashkëngjitura të gjitha
dokumentet e specifikuara me sipër. Nga ana tjeter janë të domosdoshme kryerja e
veprimeve te meposhtme:
 Operatori i vendit depozitues kryen një monitorim të përgjithshem për pranimin e
mbetjeve.
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 Për mbetjet e pranuara, kryhet një verifikim i të gjithë dokumentacionit lidhur me
mbetjet si dhe fuqia e dozës ekuivalente në sipërfaqe dhe largësinë 1 m si dhe
shkalla e ndotjes së sipërfaqes.
 Kur shihet e nevojshme mund te kryhet nje kontroll lidhur me demtimet e
mundeshme te paketimit.
 Pranimi i mbetjeve për asgjësimin është i autorizuar pas pajtueshmërisë se kriteret
e pranimit të mbetjeve janë plotësuar.

2.3. Veçimi (segregimi) dhe minimizimi i mbetjeve radioaktive

Një nga hapat e rëndësishëm të menaxhimit të sigurtë të mbetjeve radioaktive është
mbajtja në minimumin e mundshëm të aktivitetit dhe vëllimit të mbetjeve që gjenerohen
nga çdo veprimtari në të cilën përfshihen burime radioaktive. Proceset e veçimit dhe
minimizimit të mbetjeve janë pikërisht veprimtaritë që synojnë arritjen e këtij qëllimi.
Mbetjet duhet të veçohen që në vendin dhe momentin e gjenerimit të tyre në përputhje
me strategjinë e vendosur për menaxhimin e tyre [17].
Veçimi duhet të realizojë:
Ndarjen e mbetjeve radioaktive nga ato joradioaktive,
Përshtatshmërinë e mbetjeve për ruajtjen e tyre nëpërmjet zbërthimit,
(p.sh. kur perioda e përgjysmimit është më e vogël se 100 ditë),
Përcktimin e përmbajtjes në mbetje të aktivitetit dhe të radiobërthamave,
Përcaktimin e formës fizike dhe kimike të mbetjeve,
Përcaktimin e llojeve të burimeve të konsumuara radioaktive,
Përcaktimin e mbetjeve mikste që permbajne materiale te rrezikshme si toksike,
ndezëse, patogjene etj.
Në rastet kur është e mundëshme mbetjet duhet të veçohen në përputhje me kërkesat që
kanë përcaktuar institucionet që menaxhojnë mbetjet.
Minimizimi i mbetjeve konsiston në zvogëlimin e vëllimit të mbetjeve, të efekteve
dëmtuese që ato shkaktojnë në mjedis si dhe të kostos së përpunimit të tyre. Për
minimizimin e mbetjeve është e nevojshme të zbatohen masat e mëposhtme:
 Ndalimi i hyrjes në zonat me rrezik ndotjeje të pajisjeve, paketimeve ose sendeve
që nuk kane lidhje me punën që kryhet në këto zona.
 Zbatimi i procesit të riciklimit të pajisjeve të ndotura nëpërmjet pastrimit të tyre
në të gjitha rastet kur kjo është e mundëshme.
 Pastrimi i pajisjeve të ndotura duhet të kryhet me kujdes duke shmangur
përdorimin e sasive të medha të tretësirave pastruese.
 Përdorimi i radiobërthamave me periodë përgjysmimi të vogël kur është e
mundëshme, për të thjeshtuar përpunimn e mbetjeve.
 Rikthimi tek prodhuesi i burimeve të konsumuara në të gjitha rastet kur kjo është
e mundshme.
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2.4. Trajtimi dhe kondicionimi i mbetjeve radioaktive

Trajtimi i mbetjeve radioaktive perfshin operacionet qe synojne sigurimin nga ana
mbrojtjes nga rrezatimet por edhe ekonomike të këtyre mbetjeve duke ndryshuar
karakteristikat e tyre. Trajtimet themelore të mbetjeve janë zvoglimi i vëllimit të tyre,
veçimi i radiobërthamve si dhe ndryshimi i përbërjes së tyre [18], [19].

2.4.1. Mbetjet e ngurta radioaktive

Për trajtimin e mbetjeve të ngurta radioaktive përdoren disa mënyra. Mënyrat kryesore
për trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe konsidetatat kryesore për sigurinë e tyre janë si më
poshtë:
 Ngjeshja (Kompaktimi)
Ky proces zvogëlon në mënyrë të ndjeshme vëllimin e mbetjeve. Kompaktimi kryhet
nëpërmjet përdorimit të presave të posaçme duke vendosur paraprakisht mbetjet e ngurta
brënda paisjes ruajtëse, të cilat zakonisht janë fuçi standarde 200 litërshe. Procesi i
ngjeshjes mund të kryhet në të gjitha rastet kur sigurohemi që:
Në mbetje nuk ndodhen sende që mund të dëmtojnë paketimin e mbetjeve.
Në mbetje nuk ndodhen materiale të rrezikshme si p.sh. materiale spitalore ose
mikrorganizma të dëmshme.
Në mbetje nuk ndodhen paketime që përmbajnë gaze, të cilat mund të dalin në
mjedis si rezultat i ngjeshjes së tyre.
Në mbetje nuk ndodhen lëngje që mund të rrjedhin nga paketimet duke shkaktuar
ndotje.
Në mbetje nuk ndodhen burime radioaktive të konsumuara, të cilët mund të hapen
nga ngjeshja.
Në mbetje nuk ndodhen pluhura që mund të përhapen duke shkaktuar ndotje,
Në mbetje nuk ndodhen materiale kimike që nga ngjeshja mund të shkaktojnë
reaksione të pakontrolluara.
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Figura 2.1. Procesi i kompaktësimit
 Djegia (Insinerimi)
Ky proces gjithashtu zvogëlon ndjeshëm vëllimin e mbetjeve. Djegia e mbetjeve të mund
të kryhet në të gjitha rastet kur sigurohemi që:
Në mbetje nuk ka burime të konsumuara, të cilët mund të shkaktojnë gjatë
shkrirjes ndotje të larta.
Në mbetje nuk ka konteiner me material nën presion të cilët mund të çlirojnë
gaze, duke shkaktuar ndotje.
Në mbetje nuk ka materiale volatile, në rastet kur insineratorët nuk janë
projektuar për këto materiale.
Në mbetje nuk ka materiale me lageshtirë të madhe, të cilët nuk lejojnë djegien e
tyre të plotë.
Trajtimi dhe kontrolli i gazeve që gjenerohen kryhet konformë rregullave dhe
shkarkimi i tyre në atmosferë është brenda kufijëve të përcaktuar.
2.4.2. Mbetjet e lëngëta radioaktive
Për trajtimin e mbetjeve të lëngëta radiaktive ka metoda të ndryshme. Zgjedhja e metodës
së duhur për trajtimin e këtyre mbetjeve do të mbështetet në konsiderata që lidhen me
sigurinë, teknikën dhe koston.
Trajtimi i mbetjeve të lëngëta do të varet gjithashtu dhe nga treguesi i pH dhe i grimcave
të ngurta, kripërat dhe acidet që ndodhen në mbetje si dhe lehtësia e shvendosjes së tyre
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nga këto mbetje. Procesi i trajtimit duhet të kryhet në perputhje me kriteret që rrjedhin
nga vlerësimi i sigurisë dhe duhet të zbatohet nëpërmjet operacioneve të miratuara nga
organet rregullatore.
Mbetjet radioaktive duhet t’i nënshtrohen një procesi selektimi në se ato ndryshojnë
shumë në përmbajtjet e tyre kimike ose në vlerën e aktivitetit radioaktiv. Kështu p.sh.
tretësirat me veti të ndryshme kimike duhet të ruhen të ndara nga njera tjetra në se
shkarkimi i tyre nuk mund të behet pas një kohe të shkurtër.
Po ashtu duhet të parandalohen reaksionet e pakontrolluara ndërmjet tretësirave që mund
të gjenerojnë nxehtësi, aerozole ose precipitate. Tretësirat acide dhe bazike duhet të ruhen
veçmas për të shmangur çlirimin e materialeve volatile si p.sh. të jodit.
Trajtimi i mbetjeve te lengeta kur ato jane ne sasi te vogla nepermjet shkarkimit tetyre
direkt ne sistemin e kanalizimit urban mund te kryhet vetem pasi te jete marre autorizimi
nga autoritetet rregullatore.
Për trajtimin e sasive të mëdha të mbetjeve të lëngëta radioaktive përdoren proceset e
mëposhtme:
 precipitimi kimik,
 shkëmbimi jonik,
 avullimi dhe
 ultrafiltrimi
Gjate procesit të precipitimit kimik, në një vëllim të caktuar të mbetjeve të lëngëta
radioaktive hidhen sasira të përshtatshme të një tretësire bazike si psh. hidroksid natriumi
si dhe të një tretësirë si p.sh. të klorurit ferrik të hekurit. Me mjete të posaçme si psh. me
një rrymë ajri, realizohet përzjerja e këtyre dy tretësirave në të gjithë vëllimin e sasisë së
mbetjes radioaktive. Si pasojë e reaksionit kimik ndërmjet dy tretësirave të mësipërme në
të gjithe sasinë e mbetjes krijohet precipitati i hidroksidit ferrik të hekurit.
3NaOH + FeCl3 -> Fe(OH)3 + 3NaCl

2.1

Mbas përzjerjes dhe krijimit të precipitatit mbetja lihet në qetësi, ku ndodh procesi i
precipitimit të hidroksidit ferrik të hekurit, i cili gjatë precipitimit mbledh shumicën e
atomeve dhe molekulave radioaktive që ndodhen në mbetje. Në këtë mënyrë brenda
mbetjes së lëngët krijohen dy shtresa të dallueshme: një fundërri me radioaktivitet të lartë
dhe një tretesire siper funderrise me radioaktivitet te ulet. Pas kësaj nëpërmjet sifonit
bëhet ndarja e tretësirës me radioaktivitet të ulët nga fundërria me radioaktivitet të lartë.
Mbas kontrollit shtresa e sipërme e tretësirës mund të largohet nëpërmjet kanalizimit,
ndërsa fundërria i nënshtrohet procesi të kondicionimit nëpërmjet p.sh. betonizimit të saj.
Efektiviteti i procesit të pastrimit të ndotjeve radioaktive në një tretësirë nëpërmjet
metodës së precipitimit përcaktohet nga faktori i pastrimit FP, i cili jepet nga raporti i
aktiviteteve spefcifike të pjesë së lënget me atë të fundërrinës.
FP = Aktiviteti specifik.i fundërrisë / Aktiviteti specifik i lëngut
Vlera e këtij faktori luhatet nga 102 deri 104.
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2.4.2.1. Shkëmbimi jonik
Konsiston në kalimin e mbetjeve të lëngëta radioaktive nëpërmjet një rezine
jonokëmbyese, në të cilën jonet radioaktive shkëmbehen me jone jo radioaktive. Në këtë
mënyrë tretësira radioaktive pas kalimit nëpër rezinën jonokëmbyese ka një radioaktivitet
shumë më të ulët se ai fillestar, ndërkohë që rezina jonokëmbyese, në të cilën mbeten
jonet radioaktive trajtohet si mbetje e ngurtë radioaktive.
Rezinat jonokëmbyese janë të tipit kationik ose anionik, duke u shkëmbyer kështu me
jone në formën e kationeve ose anioneve radioaktive që mund të ndodhen në mbetjen e
lëngët radioaktive. Rezinat jonokëmbyese prodhohen në rrugë industriale, por për
pastrimin e mbetjeve të lëngëta radioaktive kanë gjetur përdorim edhe rezina natyrore me
kosto të ulët si p.sh. zeolitet dhe vermikulitet. Po ashtu përdorim kanë gjetur edhe
materiale të tjera natyrore si zeolitet, bentonitet dhe kaolinitet që shfaqin veti të mira
jonokembyese [20].
2.4.2.2. Procesi i avulllimit
Ky proces konsiston në avullimin e ngadaltë të mbetjeve të lëngëta radioaktive, si rezultat
i të cilit lëngu që avullon është thuajse pa radioaktivitet, kurse materialet radioaktive
mbeten në tretësirën që avullohet ose në mbetjen e ngurtë që krijohet pas avullimit. Gjatë
procesit të avullimit duhet të mbahen në konsideratë faktorë të tillë si gjenerimi i
mbetjeve dytësore, integriteti i avullimit që lidhet me proceset e korrozionit të enëve të
avullimit, rreziku i zjarrit dhe i forminmit të elementeve volatile, shmangia e vëlimit të
mbetjeve dhe së fundi kondicionimi i koncentrateve radioaktive që formohen pas
avullimit.
2.4.2.3. Ultrafiltrimi
Procesi i ultrafiltrimit mbështetet në përdorimin e membranave të posaçma filtruese, të
cilat kryejnë ndarjen e makromolekulave duke përdorur një presion shtesë mbi lëngun që
i nënshtrohet ultrafiltrimit. Ultrafiltrimi dhe mikrofiltrimi (në varësi të diametrit të
poreve) janë përdorur me sukses për veçimin selektiv nga mbetjet të atomeve dhe
molekulave radioaktive. Procesi i ultrafiltrimmit ka disa avantazhe si kushtet optimale të
operimit, faktor të lartë të pastrimit të mbetjeve të lëngëta dhe shpenzime minimale të
energjisë që nevojitet në këtë proces.
2.4.3. Kondicionimi i mbetjeve radioaktive

Kondicionimi i mbetjeve radioaktive nënkupton kthimin e këtyre mbetjeve në forma të
tilla që bëjnë të mundur mbështjelljen dhe izolimin e tyre nga biosfera ashtu dhe
pamundësinë ose lëvizjen më vështirësi të këtyre mbetjeve duke mbajtur parasysh
sigurimin e tyre nga ana fizike [21], [22].
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Përsa i takon mbetjeve të ngurta, problemi i kondicionimit është relativisht më i thjeshtë
sepse në shumicën e rasteve mbetjet nuk kërkojnë trajtim paraprak. Në këtë rast
kondicionimi i tyre realizohet nëpërmjet vendosjes së tyre në fuçi standarde 200 litërshe,
duke i përpunuar paraprakisht këto fuçi me bojra antikorroduese si dhe duke bërë veshjen
e tyre nga brenda me një shtresë të hollë betoni që realizon mbështjelljen dhe izolimin e
tyre si dhe dobëson në një shkallë të caktuar rrezatimin që del nga mbetjet e vendosura
brenda fuçisë [23].
Në rastin e mbetjeve që u nënshtrohen procesit të ngjeshjes, kondicionimi realizohet
direkt në fuçite ku kryhet ngjeshja dhe izolimit të mire të këtyre fuçive.
Lidhur me hirin që del nga djegia e mbetjeve, ai zakonisht i nënshtrohet procesit të
çimentimit, pra në hirin e vendosur në një fuçi standarde hidhet cimento e zakonshme,
rërë dhe ujë në raporte të caktuara, të cilat përzihen deri në arritjen e një mase
homogjene, e cila forcohet dhe kthehet në një mase të ngurtë brenda fuçisë.
Përsa i takon kondicionimit të mbetjeve të lëngëta, në rastin e përdorimit të metodës së
precipitimit, fundëria me aktivitet të lartë i nështrohet çimentimit. Ajo vendoset në një
fuçi standarde dhe në të shtohet çimento dhe rërë në raporte të caktuara. Të gjitha
materialet i nënshtrohen përzjerjes me mjete mekanike deri në homogjenizimin e tyre dhe
krijimin e një mase të ngurtë.
E njejta mënyrë përdoret edhe për kondicionimin e mbetjeve të lëngëta që i nënshtrohen
proceseve të shkëmbimit jonik dhe ultrafiltrimit. Në rastin e parë kondicionimi i
nënshtrohen rrëshirat jonokëmbyese, të cilat si rezultat i grumbulimit në to të joneve
radioaktive kanë radioaktivitet të lartë, kurse në rastin e dytë kondicionimi i mbetjeve të
membranave ultrafiltruese realizohet nëpërmjet procesit te kondicionimit me metodën e
çimentimit që u përshkrua më lartë.
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Figura 2.2: Funksionet e njëpasnjeshme për menaxhimin efikas të mbetjeve radioaktive
[24]
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KAPITULLI III

DEPOZITIM I PËRKOHSHËM DHE PËRFUNDIMTAR I MBETJEVE
RADIOAKTIVE

HYRJE
Mbetjet radioaktive në çfarëdo trajte qofshin kanë si karakteristikë të përbashkët rrezikun
potencial të dëmtimit të publiku dhe mjedisit, rrjedhimisht menaxhimi i tyre ka si qëllim
zvogëlimin e të gjitha risqeve që lidhen me to në nivele të pranueshme. Në radhën e
hapave që ndërmerren për këtë qëllim është edhe depozitimi i përkohshëm dhe
përfundimtar i tyre.
Në kuadrin ligjor të Republikës së Kosovës për problemet e mbrojtjes nga rrezatimet
konfirmohet fakti që organet shtetërore përgjegjëse duhet që brenda dy vjetëve të krijojnë
kushtet e përshtatshme për depozitimin e përkohshëm të mbetjeve radioaktive dhe pas
dhjetë vjetëve të kenë përfunduat praktikat që lidhen me depozitimin përfundimtar të
këtyre mbetjeve [14]. Kjo gjë kërkon para së gjithash njohjen e thelluar të këtyre
proceseve si kusht i nevojshëm për të arritur në përfundime sa më të arsyeshme dhe
realiste për kushtet e Kosovës.
Ruajtja e mbetjeve radioaktive ashtu sikurse edhe hapat e tjera në menaxhimin e
mbetjeve radioaktive duhet të përmbushë parimet e mëposhtme [25]:
 Ekspozimet normale të punonjësve dhe të publikut duhet të jenë të kufizuara dhe
në asnjë rast nuk duhet të kalojnë kufijtë e përcaktuara të dozave.
 Të gjitha praktikat duhet të jenë të justifikuara, duke mbajtur gjithmon parasysh
se dobia e një praktike duhet të jetë më e madhe se dëmi që ajo mund të shkatojë.
 Çdo praktikë duhet të jetë e optimizuar (parimi ALARA) në mënyrë të tillë që
prej saj të përfitohet dobia maksimale për një kosto të caktuar.

3.1. Ruajtja e përkohshme e mbetjeve radioaktive
Mbetjet radioaktive mbas trajtimit dhe kondicionimit transformohen në forma të tilla që
pengojnë ose reduktojnë mundësinë e radiobërthamave për të migruar ose përhapur gjatë
transportit, ruajtjes së përkohshme ose depozitimit të përhershëm. Për të arritur këto
qellime mbetjet gjate procesit te kondicionimit te tyre vendosen ne kontejner, i cili përbën
“enën” në të cilën vendoset mbetja për t’u ruajtur për një afat relativisht të gjatë që mund
të shkoj deri në 50 ose 100 vjet [[26], [27].
Kontejneri duhet të jetë i tillë që të mos pësoj dëmtime gjate proceseve të transportit ose
ruajtjes së përkohshme të mbetjeve radioaktive.
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Ruajtje e përkohshme e mbetjeve radioaktive zakonisht realizohet në një ndërtesë të
posaçme në të cilën sigurohen izolimi, mjedisi i përshtatshem për ruajtje, mbrojtja fizike
dhe kontrolli institucional. Ruajtja e përkohshme presupozon që mbetjet mund të lëvizen
në një kohë të ardhshme.
Ndërtesat për ruajtjen e përkohshme të mbetjeve radioaktive ndahen në tre kategori [28]:
 Ndërtesa zonale për ruajtjen e përkohshme të mbetjeve radioaktive ose sikurse
njihen ndryshe ndërtime të hapura për ruajtjen e përkohshme të këtyre mbetjeve.
Ato përbëhen zakonisht nga ndërtime të thjeshta që ndërtohen dhe mbulohen me
materiale të lehta mbi tokë. Këto ndërtime shërbejne për ruajtjen e përkohëshme
të vëllimeve të kufizuara të mbetjeve të kondicionuara dhe për intervale relativisht
të shkurtra kohe që mund të shkojnë deri në disa vjet.
 Ndërtime inxhinjerike mbitokësore, që përbëhen nga struktura të qëndrueshme,
zakonisht prej betoni të armuar. Këto ndërtesa parashikohen per ruajtjen e
përkohshme të vëllimeve relativisht të mëdha të mbetjeve të kondicionuara dhe
për periudha kohore që shkojnë deri në mbi 50 vjet. Keto ndërtime mund të
variojnë nga ndërtime të thjeshta dhe me vëllime të kufizuara për ruajtje, deri në
ndërtime komplekse të cilët mund të shërbejnë për ruajtjen e përkohshme të
vëllimeve të mëdha të mbetjeve dhe që pajisen me mbrojtje solide të këtyre
mbetjeve, komandim në distancë të veprimeve të ndryshme, ventilim të mjediseve
dhe kontroll të vazhdueshëm instrumental.
 Ndërtime nëntokësore të cilat konsistojnë në vendosjen e mbetjeve të
kondicionuara në transhe të cekta nëntokësore, të ndërtuara me bazament solid
dhe të hidroizoluar, me mure betoni të armuar, por që projektohet në mënyrë të
tillë që mban parasysh mundësinë e zhvendosjes prej tyre të mbetjeve të cilët do
të ruhen në to.
Për vendet e vogla interes paraqesin ndërtimet e kategorisë së dytë, meqenëse mbetjet e
krijuara zakonisht janë me intensitete të ulta të rrezatimeve dhe me perioda të shkurtra
dhe të mesme të radiobërthamave.
Një ndërtim inxhinjerik mbitokësor për ruajtjen e mbetjeve radioaktive me nivel shumë të
ulët (VLLW) dhe me nivel të ulët (LLW) mund të jetë një ndërtesë prej betoni të armuar i
pajisur me një vinç pirun për transportimin e fuçive dhe për sistemimin e tyre deri në
vendin e ruajtjes, por pa sistem ventilimi dhe ngrohje [29].
Në dekadat e fundit ka filluar ndërtimi i instalimeve inxhinjerike mbitokesore më të
sofistikuara, në të cilat përveç procesit të ruajtjes së përkohshme të mbetjeve është
parashikuar edhe pajisja e tyre me mjete për zhvendosjen e paketimeve, mbrojtje prej
betoni, kontrolli ne largësi, ajër i kondicionuar, nderkohe që sipërfaqja e vendosjes së
fuçive bëhet e lëmuar për të lehtësuar ndotjet eventuale radioaktive.
Transportimi dhe sistemimi i paketimeve me mbetje radioaktive brenda këtyre ndërtesave
mund të kryhet në menyre manuale ose me vinç pirun në varësi të numrit të paketimeve
dhe aktiviteteve që ato përmbajnë. Per nje numer te madh paketimesh mund të
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parashikohet një vinç transportier i montuar në tavanin e ndërtesës, i cili mund të
komandohet në largësi.
Paketimet me mbetje radioaktive mund të vendosen njëra mbi tjetrën të ndara me paleta
ose të sistemohen në rafte metalike të parapërgatitura. Mënyra e parë është më e
përdorshme, sidomos për fuçitë standarde me vellim 200 litra, ndërkohë që lartësia e
vendosjes së tyre është e kufizuar si nga aftësia mbajtëse e fucive që ndodhen në fund
ashtu dhe nga mundësia e dëmtimit prej rënieve eventuale ose nga lëkundjet sizmike. Për
të gjitha paketimet që vendosjen në ruajtje të përkohshme bëhen regjistrimet e tyre në një
regjistër të posaçëm dhe në një kompjuter nëpërmjet një programi të thjeshtë.
Eksperienca e kaluar ka treguar së gjatë kohës së ruajtjes së përkoheshme të paketimeve
me mbetje radioaktive ka ndodhur degradimi i disa paketimeve.
Në dekadat e fundit janë ndërmarrë studime të gjithanshme për mekaniznar e degradimit
të paketimeve, te cilat kane bere te mundur të minimizojnë ose të shmangin plotësisht
këto degradime nëpërmjet kryerjes së një procesi të kualifikuar të kondicionimit te
mbetjeve ashtu dhe projektimit të saktë të ndërtesës së ruajtjes së mbetjeve. Më poshtë po
rendisim disa nga mekanizmat e degradimit të paketimeve që gjithsesi nuk janë shteruese
por që ilustrojne rëndësinë e cilësisë së paketimeve të mbetjeve dhe të kushteve të ruajtjes
së tyre për të arritur një ruajtje sa më të sigurtë.
 Dëmtimi i paketimit mund të ndodhe si si rezulat i defekteve të fshehura gjatë
procesin te pergatitjes se tij ose si rezultat i mekanizmave të panjohura te
bashkëveprimit të materialit të paketimit me mbetjen.
Në praktikë këto dëmtime mund të shfaqen gjatë transportimit dhe sistemimit të
paketimeve, gjatë ruajtjes ose gjatë lëvizjes së paketimeve.
Defektet e paketimeve në përgjithësi dallohen herët dhe kjo shtron si kërkesë ndaj
operatoreve që të bëjnë ndarjen e paketimeve sipas datave të kondicionimit për të
siguruar integritetin e tyre.
 Thuajse të gjitha mbetjet, por në veçanti mbetjet e materialeve radioaktive që lëshojnë
grimca alfa ose që përmbajnë hidrokarbure çlirojnë gaze. Në disa raste ato mund të
janë gaze që marrin flakë si p.sh. hidrogjeni duke riskuar një zjarr ose një shpërthim.
Por në përgjithësi çdo gaz që do të çlirohet në brendësi të paketimit do të ushtrojë
presion mbi këtë paketim duke shkaktuar deformimin e tij, duke e bërë këtë paketim
të papranueshem për ruajtje të përkohshme. Për të parandaluar këtë dukuri është e
nevojshme që gjatë procesit të kondicionimit, të futen në mbetje materiale që
absorbojnë gazet si p.sh. karboni aktiv ose të merren masa për daljen e gazeve nga
paketimi.
 Disa mbetje ndonëse imobilizimi i tyre është kryer sipas të gjitha kritereve për një
kondicionim cilësor të tyre, ndryshojnë vetitë e tyre fizike dhe kimike gjatë kohës
së ruajtjes për arsye nga më të ndryshmet si p.sh. ndarja e fazave, kryerja e
reaksioneve jo të plota gjatë procesit të kondicionimit, efekteve të rrezatimeve dhe
kushteve ekstremale hidrometeorologjike. Gjatë ruajtjes mund të ndodhë zgjerimi
mbetjes duke shkaktuar deformimin e paketimit. Problem mund të përbëjë edhe
gjenerimi i lëngjeve, i cili shkakton korrodimin e paketimit.
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 Në disa raste si rezulat i proceseve të ndryshme në brendësi të mbetjeve mund të
ndodh rritja e fuqisë dozës në sipërfaqe të paketimit, si rezultat i migrimit të
radiobëthamave drejt sipërfaqes, përqëndrimit të tyre në një zonë të caktuar ose
degradimit të aftësive mbrojtëse të kontenierve mbrojtes që ndodhen brenda
paketimit. Në këtë rast paketimi duhet të tërhiqet nga vendi i ruajtjes dhe t’i
nënshtrohet një procesi të ri të kondicionimit.
 Transporti dhe sistemimi i paketimeve në vendin e ruajtjes mund të shkaktojë
dëmtime mekanike të paketmit në rastin kur për lëvizjen e tyre përdoren mjete të
papërshtatshme. Këto dëmtime mund të jenë p.sh. heqja e bojrave antikorrozive
nga sipërfaqja e paketimit deri në dëmtimin e tij që shkakton më vonë ndotje të
këtij paketimi por edhe të paketimeve fqinjë.
 Ruajtja e përkohshme e mbetjeve në paketime prej çeliku të zakonshëm në
mjedise të hapura shkakton korrodimin e paketimit si rezultat i ekspozimit të tij
ndaj elementeve mjedisore. Kjo ndodh gjithashtu ende më shumë kur në ndërtesat
ruajtëse nuk ka kushte të përshtatshme të ngrohjes. Korrodimi i paketimit ndodh
edhe në rastin kur brenda tij çlirohen tretësisa të ndryshme kimike.
 Paketimit mund të degradohen edhe si rezultat i reaksioneve galvanike
(ndryshimit te potencialeve elektrike që shkakton një rrymë elektrike) që ndodhin
në rastin kur materiali i paketimit (çeliku) bie në kontakt me një metal tjetër. Në
një rast të tillë rritja e kohës së ruajtjes si rezultat i ndikimeve të brendshme ose të
jashtme, i shton shumë mundësite e degradimit të paketimit.
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Figura 3.1. Lidhja mes prodhuesit të mbetjeve, depos/operatorit dhe rregullatorit

Sikurse është treguar edhe më parë, mbetjet radioaktive i nënshtrohen procesit të
segregimit që nga vendi i gjenerimit të tyre për të lehtësur trajtimin dhe kondicionimin e
tyre si dhe për të reduktuar vëllimin e tyre. Në rastet kur ende nuk është zgjidhur
problemi i depozitimit përfundimtar mbetjet mund t’i nënshtrohen një ruajtje të
përkohshme afatgjate dhe kushtet për këtë lloj ruajtje duhet të parashikohen paraprakisht
nga organet rregullatore [30]. Nga ana tjetër procesi i karakterizimit të mbetjeve dhe
zbatimi i një programi adekuat për sigurimin e cilësisë të duhet të fillojë që në vendin e
gjenerimit të tyre duke mbajtur shënimet e duhura për çdo parti mbetjesh.
Është e rekomandueshme që çdo instalim për ruajtjen e përkohshme të mbetjeve
radioaktive nuk duhet të pranoj mbetje të cilat nuk i janë nënshtuar procesit të
karakterizimit të tyre. Gjithashtu çdo paketim duhet të jetë në përputhje me kriteret e
percaktuara te pranimit te tyre.
Instalimet për ruajtjen e përkohshme të mbetjeve radioaktive zakonisht projektohen për
një afat të caktuar shërbimi. Për këtë qëllim kryhet vlerësimi i sigurisë për çdo instalim
ruajtës, i cili vërteton përshtatshmërisë e instalimit për periudhën që ai shërben pë ruajtjen
e përkohshme të mbetjeve. Instalimet për ruajtjen e përkohshme të paketimeve me mbetje
radioaktive të niveleve të ulta, projektohen në mënyrë të tillë që të lejojnë kontrollin
vizual dhe instrumental të paketimeve.
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Për ruajtjen me afate të gjata të paketimeve është e nevojshme të bëhen modifikime e
kërkesat pë mbikqyrjen e këtyre paketimeve përgjatë periodës së ruajtjes. Në mënyrë të
veçantë për paketimet me nivele të mesme ose të larta të fuçive të dozave në sipërfaqen e
tyre është e nevojshme të parashikohen kontrolle në largësi ose indirekte pë të informuar
operatorët në rastet e dëmtimeve të ndryshme të paketimeve që mund të shoqërohen me
ekspozime të nivelit të lartë.
Për paketimet me mbetje radioaktive të cilat u janë nënshtruar procesve të rregullta të
karakterizimit dhe kondicionimit, ka pak gjasa që të ndodhin dëmtime të këtyre
paketimeve. Por në rastin e ndodhjes së dëmtimeve edhe në këto paketime, duhet të
parashikohet mundësia e nxjerrjes së tyre nga instalimet e ruajtes.
Dëmtimet mund të vijnë edhe nga rënia e paketimeve gjatë proceseve të transportit ose
sistemimit të tyre. Për të garantuar funksionimin normal të instalimit ruajtes, ai duhet të
pajiset me mjetet e përshtatshme për nxjerrjen e paketimit të dëmtuar si dhe për të kryer
proceset e pastrimit të ndotjeve radioaktive në rast se ato ndodhin.
Në rastin e dëmtimit të një paketimi gjatë procesit të ruajtjes së tij të përkohshme
nëpërmjet korrodimit të kontejnerit, atëherë është e nevojshme të kryhet kontrolli i
hollësishëm i të gjitha paketimeve të ngjashme që ndodhen brenda instalimit ruajtës, me
qëllim eliminimin e dëmtimeve që mund të kenë ndodhur në këto paketime.
Për ato paketime që dëmtohen gjatë ruajtjes dhe që ndodhen ne kushtet e pamundësisë së
nxjerrjes, kryhet brenda mundësive izolimi sa më i mirë i tyre dhe i vendit ku ato
ndodhen me qëllim mbrojtjen e personelit, të mjedisit dhe të paketimeve fqinje nga
ndotjet radioaktive eventuale.
Nxjerrja e paketimeve nga instalimet ruajtëse kur ato pësojnë dëmtime duhet të kryhet me
kujdes dhe si rregull paraprihet nga një inspektim rigoroz i paketimit të dëmtuar.
Veprimet për nxjerrjen e paketimit të dëmtuar pasohen si rregull nga një kontroll i
posaçëm i të gjitha paketimeve që ndodhen për ruajtje.
Nxjerrja e një paketimi kryhet duke mbajtur parasysh aspektet e sigurisë, në perputhje me
kushtet e këtij paketimi.
Kondicionimi i mbetjeve të nxjerra për të riparuar problemet që lidhen me dëmtimin
kryhen duke mbajtur parasysh koston e ketij procesi. Do të ishte e levërdisshme që
kondicinimi të kryhej në vendin ku ndodhet instalimi ruajtës për të kufizuar ndotjet
eventuale.
Kondicionimi dhe ruajtja e përkohshme e mbetjeve radioaktive janë procese themelore ne
menaxhimin e sigurtë të mbetjeve radioaktive për të siguruar mbrojtjen e popullatës dhe
të mjedisit. Nëse parimet e sigurisë dhe masat e rekomanduara nga organizatat e
specializuara ndërkombëtare zbatohen pa asnjë lëshim, mund të thuhet se ruajtja e
përkohshme e mbetjeve radioakrive është një veprimtari e sigurtë. Këto parime dhe masa
sigurojnë njëkohësisht zbatimin e parimit ALARA dhe njëkohësisht sigurojnë një kosto
të arsyeshme për gjatë gjithë kohës së ruajtjes së përkohshme të paketimeve.
Zbatimi i tyre kërkon angazhimin serioz te organeve rregullator kombëtare të ngarkuara
me mbikeqyrjen e permbushjes se kerkesave ne kete veprimtari nga ana e përdoruesve.
Depozitimi i përkohshëm i paketimeve të mbetjeve radioaktive në praktikën e shumë
vendeve e sidomos të vendeve të vogla dhe me sasi të kufizuara të mbetjeve radioaktive,
realizohet në të ashtuquajturat “ndërtesa të centralizuara për menaxhimin e sigurtë të
mbetjeve radioaktive”.

42

MENAXHIMI I MBETJEVE RADIOAKTIVE NË KOSOVË

Në këto ndërtesa realizohen të gjitha proceset e përshkruara në kapitullin e mëparshëm
duke shtuar edhe ruajtjen e përkohshme të mbetjeve tashmë të kondicionuara.
Ndërtesat e centralizuara për menaxhimin e mbetjeve radioaktive duke përfshirë edhe
ruajtjen e përkohshme si rregullë ndahen ne dy zona kryesore [29]:
 Zona operacionale dhe
 Zona e ruajtjes së përkohshme të mbetjeve radioaktive.
Në zonën operacionale kryhen të gjitha proceset përfshirë edhe kondicionimin e
mbetjeve, kurse në zonen e ruajtjes së përkoheshme realizohet vendosja e mbetjeve të
kondicionuara, zakonisht për një periudhe të caktuar kohe, që lidhet me ritmet e zënies së
kapaciteteve ruajtëse të kësaj zone.

Figura 3.2: Ndërtesa për ruajtjen e përkohshme të mbetjeve radioaktive

Figura 3.3: Ndërtesa e centralizuar per menaxhimin e sigurt të mbetjeve radioaktive
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3.2. Depozitimi i përhershëm i mbetjeve radioaktive

Depozitimi i përhershëm i mbetjeve radioaktive nënkupton procesin e vendosjes së
mbetjeve në vende të tilla nga të cilat nuk parashikohen lëvizje të mëtejshme të këtyre
mbetjeve.
Gjatë procesit të projektimit, ndërtimit dhe funksionimit, problemet e sigurisë së
instalimeve për depozitimin përfundimtar të mbetjeve radioaktive janë të një rëndësie të
veçantë dhe duhet t’ju kushtohet vëmendje e posaçme nga ana e opëratoreve të këtij
instalimi. Këto instalime zakonisht zhvillohen dhe funksionojne për disa dekada. Për
ndërtimin e intalimeve për depozitimin përfundimtar të mbetjeve radioaktive merr rëndësi
zgjedhja e vendit si dhe vlerësimi i tij, të cilat përcaktohen mbi bazën e informacioneve të
besueshme [31].
Këto vendime kushtëzohen nga disa faktorë siç jane: politika kombëtare për menaxhimin
e mbetjeve, kapaciteti i instalimit bazuar edhe në kapacitetet ekzistuese për ruajtjen e
përkohëshme të mbetjeve, mundësia për zgjedhjen e vendit bazuar në të dhënat
gjeologjike. Përpara marrjes së çdo vendimi është e nevojshme të arrihet një nivel i
përshtatshëm besimi për sigurinë e vendit të zgjedhur për depozitimin përfundimtar të
mbetjeve. Siguria e instalimit duhet të mbahet parasysh si në fazen e projektimit ashtu
dhe në atë të funksionimit.
Nëse ekzistojnë më shumë se një zgjedhje për të arritur një nivel të pranueshëm sigurie,
atehere duet të merren parasysh edhe faktorë të tjerë sikurse janë pranueshmëria e
publikut, kostua, infrastruktura ekzistuese dhe rrugët e transportit.
Çdo instalim inxhinjerik i parashikuar për depozitimin përfundimtar të mbetjeve
radioaktive projektohet që në të të depozitohen paketimet me mbetjet radioaktive në
mënyrë te tillë që të sigurohet izolimi i tyre sa më i plotë nga biosfera. Projekti duhet t’i
kushtoj kujdes të veçantë reduktimit në maksimum të mundësisë së përhapjes së
radiobërthamave që ndodhen në paketime si dhe të siguroj izolimin e paketimeve nga
fenomenet agresive që dëmtojnë integritetin e paketimeve.
Projekti i instalimit depozitues duhet të siguroj gjithashtu mbrojtjen në thellësi të
mbetjeve radioaktive në menyrë të tillë që mbetjet të mos kenë si element mbrojtes vetëm
paketimim por edhe elemente të tjerë shtese ose të mos kenë vetëm një mënyrë kontrolli
ose vetem një procedurë administrative si p.sh. mirembajtja e instalimit depozitues.
Një mbrojtje në thellësi adekuate e instalimit depozitues krijon garanci për përmbushjen e
një sigurie të sigurtë për punonjësit dhe njëkohësisht krijon premisa për një performancë
të mirë të komponentëve të ndryshëm fizik të sistemit depozitues
Instalimet për depozitimin përfundimtar të paketimeve me mbetjet radioaktive të niveleve
të ulta zakonisht ndërtohen në thellësi të cekta që nuk kalojnë disa metra nën tokë ose
sikurse quhen ndryshe instalime depozituese pranë sipërfaqes së tokës.
Këto instalime depozituese ndërtohen prej betoni të armuar dhe paraqesin disa transhe të
izoluara nga njëra tjetra në të cilat vendosen paketimet me mbetje radioaktive. Pas
mbushjes së transhesë, mbi të hidhet beton i cili e mbyll atë përfundimisht.
Pas mbushjes së të gjitha transheve dhe hedhjes së betonit, mbi to hidhet një shtresë e
trashë dheu, dhe zona kthehet në një parcelë të gjelbëruar. Nga instalimi merren në
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mënyrë periodike kampione uji, tokë dhe bari për të monitoruar praninë eventuale të
radiobërthamave të depozituara.
Ky kontroll kryhet për një periudhë të arsyeshme kohore deri sa të jetë arritur në
përfundimin që mbetjet e depozituara tashmë janë nën nivelet e përjashtimit dhe nuk
përbëjnë me asnjë rrezik për popullatën në afërsi të instalimit.
Një tjetër instalim për depozitimin përfundimtar të paketimeve me mbetje radioaktive
konsiston në ndërtimin e puseve inxhinierike me thellësi 30 deri 50 m dhe me diametër
disa metra, të cilët parapraksht betonohen dhe hidroizolohen. Pas ndërtimit të tyre në
pusin inxhinierik vendosen paketimet me mbetjet radioaktive njëra mbi tjetrën dhe me
mbushjen e pusit ai betonohet dhe mbi të hidhet një shtresë e trashë dheu duke e kthyer
pusin në një zone të gjelbëruar [32].
Mënyra e depozitimit të paketimeve me mbetjet radioaktive në puset inxhinierike (në
gjuhen angleze “borehole”) është rekomanduar kohët e fundit nga ANEA si një zgjidhje e
mundeshme per vendet me aktivitete te vogla dhe te mesme ne fushën e zbatimeve të
energjisë bërthamore.
Për paketimet me mbetje radioaktive të niveleve të ndërmjetme dhe të larta, që zakonisht
përmbajnë radiobërthama që lëshojnë rrezatim alfa dhe që e kanë periodën e
pergjysmimit shume te madhe, rekomandohet depozitimi i tyre në thellësi të mëdha
gjeologjike, te cilat sigurojne ruajtjen e tyre per perioda kohore që shkojnë deri në qindra
vjet.
Depozitimi i mbetjeve në këto struktura kërkon paraprakisht kryerjen e studimeve të
hollësishme gjeologjike të formacioneve të shkëmbinjëve për të parë fortësinë e tyre,
depërtueshmërinë nga uji si dhe faktorë të tjerë që ndikojnë negativisht në vetitë ruajtëse
të këtyre shkëmbinjëve.

3.3. Vlerësimi i sigurimit të cilësisë së instalimeve për depozitimin e
mbetjeve radioaktive

Vlerësimi i sigurisë së cilësisë së instalimeve për depozitimin e përkohshem ose
përfundimtar të paketimeve me mbetje radioaktive ka qëllime të ndryshme në fazat e
ndërtimit, funksionimit dhe mbylljes së instalimit depozitues.
Në fazat e para vlerësimi i sigurisë ka si qellim të përcaktoj fizibilitetin e koncpteve
depozituese, të orientoje studimet për vendin e ndërtimit dhe të ndihmoje në marrjen e
vendimeve të para. Këto vleresime zhvillohen më tej për të ndihmuar në optimizimin e
sistemit dhe dhe në projektimin e instalimit duke kryer vlerësime krahasuese për
kombinime të ndryshme të paketimeve alternative, të moduleve depozituese dhe të
menaxhimit te vendit te zgjedhur [33], [34].
Cilësia dhe kompletimi i vlerësimit të sigurisë do të varet shumë nga cilësia e të dhënave
që lidhen me karakterizimin e mbetjeve dhe të vendit të zgjedhur performanca e
paketimeve dhe funksionimi i barierave te tjera inxhinierike.
Një problem themelor në vlerësimin e sigurisë është procesi i aplikimit për liçence dhe i
miratimit të liçencës. Ky proces përfshin aspekte të mbrojtjes radiologjike dhe asaj
mjedisore. Vlerësimi i sigurisë mund të kërkohet nga organet rregullatore në fazat e
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ndryshme të liçencimit, duke përfshirë ndërtimin, funksionimin dhe mbylljen e instalimit
si dhe në çdo rast kur ka ndryshime të rëmdësishme në gjendjen e instalimit. Në këtë
mënyrë vlerësimi i sigurisë kryhet dhe përditësohet gjatë gjithë fazave të zhvillimit të
instalimit depozitues duke përdorur modele dhe të dhëna të përshtatshme.
Rezultatet e vlerësimit të sigurisë shërbejnë si një mjet i rëndësishëm për konfirmimin e
niveleve të përqëndrimit të radiobërthamave në mbetjet e ndryshme si dhe të sasisë së
mbetjeve (inventarin) që mund të vendosen në një instalimi, duke siguruar kështu
zhvillimin e kërkesave të pranimit për të dy çështjet e mësipërme të një instalimi
inxhinierik pranë sipërfaqes së tokës.
Niveli i pranueshëm i inventarit do të varet gjithashtu edhe nga analiza e skenarit të
çlirimit të radiobërthamave në mjedis si dhe të rrugëve të këtij çlirimi. Në procesin e
vlerësimit duhet të mbahet parasysh dhe ndërhyrja e njeriut në instalim, e cila shpesh
përcakton edhe nivelet e pranimt sidomos të radiobërthamave me periodë përgjysmimi
shumë të gjatë.
Duhet mbajtur gjithashtu parasysh se sasitë e mëdha të radiobërthamave me periodë të
shkurtër mund të përbëjnë në problem potencial për sigurinë e instalimit si në fazën
opracionale ashtu dhe në fazën e mbylljes. Vlerësimi i sigurisë shërben gjithashtu për të
përcaktuar nivelet e substancave kimike tek mbetjet radioaktive që mund të shkaktojnë
degradimin e barrierave mbrojtëse të instalimit.
Vlerësimi i sigurisë dhe kushtet e liçencimit përcaktojnë disa nga kontrollet dhe kërkesat
kryesore për instalimin inxhinierik të depozitimit. Kështu p.sh. gjatë përcaktimit të
kërkesave për pranimin e paketimeve të mbetjeve radioaktive në një instalim depozitues,
vlerësimi i sigurisë mund të përdoret për të përcaktuar kërkesat ndaj paketimeve si dhe
nivelin e inventarit të instalimit.
Vlerësimi i sigurisë së cilësisë përdoret për të parashikuar rrugët e ekspozimeve
potenciale si dhe për të përcaktuar dhe shqyrtuar programin e monitorimit të mjedisit për
vendin e instalimit si dhe për zonën që e rrethon këtë instalim.Vlerësimi i sigurisë
bazohet në projektin e propozuar për ndërimin e instalimit depozituesi dhe në procesin e
menaxhimit të instalimit depozitues të ndërimit, funksionimit dhe të mbylljes.
Duke e përmbyllur këtë paragraf mund të shtojmë në kuadrin e sigurimit të cilësisë gjithë
proceseve që lidhen me menaxhimin e mbetjeve radioaktive disa probleme që duhen
mbajtur parasysh nga operatorët.
 Organizimin efektiv të të gjitha aktiviteteve që lidhen me menaxhimin e mbetjeve
radioaktive si funksionimin, mirembajtjen dhe kontrollin e sistemeve sipas
karateristikave të përcaktuara në projekt.
 Mbajtjen e shënimeve dhe kontrollin e të gjitha dokumentave që lidhen me
menaxhimin e mbetjeve radioaktive dhe te instalimeve përkatëse.
 Kontrollin lidhur me përputhjen e aktiviteteve që kryhen me standardet e
zbatueshme dhe me mbrojtjen dhe sigurinë e rrezatimeve.
 Përpunimin dhe zbatimin e procedurave të brendshme, instruksioneve dhe
programeve për menaxhimin e mbetjeve radioaktive në përputhje me kërkesat që
rrjedhin nga standardet bazë të sigurisë së rrezatimeve.
Sigurimi i cilësisë arrihet nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të programeve sipas kërkesave
përkatëse të organeve rregullatore.
Sigurimi i cilësisë realizohet edhe nëpërmjet auditimeve që ndërmerren nga organet
rregullatorë në bashkëpumin me operatorët mbi bazën e një programi të rregullt. Në çdo
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rast kur evidentohen shmangie nga kërkesat e sigurimit të cilësisë, ato duhet të
korrigjohen me masa të studiuara dhe të shpejta.
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KAPITULLI IV

4. PUNA EKSPERIMENTALE PËR MENAXHIMIN E SIGURTË TË
MBETJEVE RADIOAKTIVE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
4.1. Inventarizimi i mbetjeve radioaktive në Republikën e Kosovës
Inventarizimi i mbetjeve radioaktive në vend përbën hapin e parë drejt një menaxhimi sa
më efikas dhe të sigurt të këtyre mbetjeve. Ai konsiston në lokalizimin e mbetjeve, i cili
si rregull duhet të kryhet sipas dokumentacioneve që mbahen nga përdoruesit dhe nga
autoritet rregullatore për institucionet që kanë importuar burrime radioaktive si dhe për
qellimet e përdorimit të këtyre burimeve në momentin i instalimit të tyre në një pajisje të
caktuar ( p.sh. sondë radioaktive).
Autoritetet regullatore e kanë për detyrë të zotërojnë gjithashtu edhe sasinë dhe numrin e
burimeve të importuara nga çdo institucion. Por këto rregulla jo gjithmonë janë të
zbatueshme, sidomos kur në vend mungon infrastruktura e përshtatshme e mbrojtjes nga
rrezatimet jonizuese dhe kur nga ana e institucioneve nuk ka një vlerësim dhe angazhim
për “fatin” e këtyre burimeve sidomos kur ata dalin nga përdorimi. Kohët e fundit po i
jepet një rëndësi e veçantë të ashtuquajturës “kultura e mbrojtjes nga rrezatimet” ose
“kultura e sigurisë së rrezatimeve”, e cila nënkupton angazhimin institucional për
zbatimin me rigorozitet të rregullave për administrimin e burimeve radioaktive [35].
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike i përmbahet parimit të vendosjes nën
kontroll të plotë të çdo burimi radioaktive nga momenti i prodhimit, transportimit dhe
përdorimit të tij për një qëllim të caktuar, deri në depozitimin e tij të sigurt si mbetje
radioaktive. Ky parim i cili njihet edhe ndryshe si parimi i kontrollit të burimeve
radioaktive nga “djepi deri në varr” (from the cradle to the grave) siguron në çdo rast një
menaxhim të sigurt të burimeve radioaktive, duke minimizuar rreziqet që paraqet një
keqadministrim i tyre. Në kushtet e lindjes së terrorizmit ndërkombetar ky problem merr
një rendesi edhe më të madhe për shkak të rreziqeve që paraqet humbja dhe mundesia e
vjedhjes se burimeve radioaktive nga ana e grupeve terroriste me qëllim konstruktimin e
të ashtuquajturave “bomba të pista” te cilat jane te destinuara per te krijuar situata paniku.
Historia e Kosovës, sidomos ajo e tre dekadave të fundit shkaktoi ndërmjet të tjerash
edhe humbjen e informacioneve të sakta për institucionet që kishin ose kanë në përdorim
burime radioaktive, të cilat me kohë janë kthyer pjesërisht ose tërësisht në burime jashtë
përdorimit, pra në mbetje radioaktive.
Nga ana tjeter keqadministrimi ka çuar që në Republikën e Kosovës dhe në vendet e tjera
të rajonit të ketë një sasi të ashtuquajturish “burime jetime”, pra burime që kanë humbur
dhe si pasojë nuk kanë zotërues, por që mund të ndodhen të fshehur ose jo të fshehur në
vende të panjohura [36]. Këto burime si rregull përfundojnë në pikat e grumbullimit të
skrapit metalik, duke u bërë shkak për shkrirjen e tyre në uzinat metalurgjike dhe duke
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ndotur nga ana radioaktive produktet e ndryshme si p.sh. shufrat e hekurit që përdoren në
ndërtim ose në fusha të tjera.

Figura 4.1: Pamje nga puna per kontrollin e mbetjeve radioaktive
Menaxhimi i keq burimeve të përmendura më sipër që në fakt përbëjnë mbetje
radioaktive, krijon premisa për daljen e tyre nga kontrolli rregullator ose nga përdoruesi,
që sjell si pasojë rënien e këtyre mbetjeve në kontakt me publikun, duke shkaktuar në
këtë mënyrë rritjen artificiale të ekspozimeve publike jo vetëm për brezin ekzistues por
potencialisht edhe për brezat e ardhshëm.
Rrjedhimisht inventarizimi i mbetjeve radioaktive në Kosovë ka përbërë pikënisjen e
punës sonë eksperimentale, pas njohjes me parimet bazë të menaxhimit të sigurt të
mbetjeve si dhe përgatitjes teorike në fushën e menaxhimit të mbetjeve radioaktive, duke
u bazuar kryesisht në dokumentet themelore të botuara nga Agjencia Ndërkombëtare e
Energjisë Atomike si dhe nga institucione dhe organizata të tjera të specializuara
ndërkombëtare.
Si burim parësor informacioni për problemin e inventarizimit të burimeve që ndodhen
jashtë përdorimit ose të mbetjeve radioaktive në Kosovë kane shërbyer institucionet qe
kishin ne dispozicion keto mbetje, te cilat ishin krijuar me kohe nga dalja jashte
perdorimit e pajisjeve ne te cilat ndodheshin burime radioaktive ne formen e sondave
radioaktive qe sherbejne per kontrollin dhe automatizimin e proceseve te ndryshme
industriale dhe teknologjike. Ky proces ka paraqitur veshtiresi te ndryshme edhe per
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faktin qe ne shume raste ka qene e pamundur te gjendeshin dokumentacione qe te
sherbenin per identifikimin e llojit te radioizotopit ose te aktivitetit te tij fillestar.

Figura 4.2. Nga puna per inventarizimin e mbetjeve radioaktive ne nje institucion.
Një informacion i vlefshëm u mbodh dhe nga Forcat e Sigurimit të Kosovës (FSK) si dhe
nga institucionet e huaja ushtarake ndërkombëtare (KFOR) për lokalizimin e burimeve
brenda zonave të ndaluara në territorin e Kosovës ku dyshohej për ekzistencën e
burimeve radioaktive nga ngjarjet e zhvilluara gjatë konfliktit të Kosovës.
Nga ana tjetër një vëllim i madh pune hulumtuese u krye nga ana e autores me
institucionet që nga informacionet e mbledhura në rrugë të ndryshme ose në dijenin e saj
kanë përdorur ose kanë në përdorim materiale radioaktive në formen e sondave te
ndryshme radioaktive (radioactive gauges) sikurse janë nivelmatësat, densitetmatësat,
trashësimatësat etj.
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Figura 4.3: Pamje nga nga inspektimi i mbetjeve radioaktive
Informacione te vlefshëm u siguruan dhe për ekzistencën dhe lokalizimin e institucioneve
në Kosovë ku janë instaluar rrufepritës radioaktiv në të cilët si burime radioaktive janë
përdorur radiobërthamat e elementeve Eu-152 dhe Eu-154. Instalimi i rrufepritësve
radioaktivë, kryesisht në institucionet shtetërore të qyteteve kryesore të Kosovës ka qenë
një veprimtari mjaft e përhapur në kohën e ish-Jugosllavisë për shkak të përdorimit masiv
të tyre në këtë vend gjatë viteve 1970 – 1990 si nëpërmjet importimit të këtyre
rrufepritëseve ashtu dhe prodhimit të tyre në Qendrën Bërthamore të Vinçës Beograd)
nëpërmjet rrezatimit të Co-59 ose Eu-152 / Eu-154 me flukse të fuqishme neutronesh
termike dhe kthimit të tyre në izotope radioaktive.
Një prodhues të vazhdueshëm të mbetjeve radioaktive në Kosovë përbëjnë edhe
institucionet mjekësore (klinikat mjekësore) në të cilat zhvillohen procedurat e mjekësisë
bërthamore, duke përfshirë diagnostikimin dhe terapinë me burime radioaktive në trajtë të
hapur. Në këto klinika përdoren kryesisht bërthamat radioktive te Tc-99m dhe I-131, të
cilët krijojnë mbetje radioaktive që kërkojnë një trajtim të posaçëm. Sasia e këtyre
mbetjeve për momentin është pak a shumë e kufizuar, por duke mbajtur parasysh trendin
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e zhvillimit të këtyre procedurave, për këto mbetje është e nevojshme të vendoset një
kontroll rigoroz instiucional dhe rregullator, me qëllim trajtimin e tyre në përputhje me
rregullat e përcaktuara nga organizatat e specializuara ndërkombëtare.

Figura 4.4: Pamje nga puna per identifikimin e mbetjeve radioaktive
Pas një pune të gjatë e të vështirë në kuadrin e inventarizimit të burimeve radioaktive, u
arrit të përcaktoheshim institucionet ku ndodheshin burimet radioaktive në formën e
mbetjeve, vendndodhja e këtyre institucioneve si dhe numri i burimeve radioaktive që
ndodheshin në to. Rezultatet e këtyre hulumtimeve janë paraqitur në Tabelën 4.1.
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Tabela 4.1: Institucionet dhe vendndodhja e mbetjeve radioaktive në Kosovë
Nr.

Institucioni ose kompania

Vendndodhja

1.

Institucioni A

Obiliq

Po

2.

-“-

B

Obiliq

Po

3.

-“-

C

Prishtinë

Po

4

-“-

D

Prishtinë

Po

5

E
F

Fushë-Kosovë
Xërxë

Po

6

-“-“-

7
8

-“-“-

H
I

Prishtinë
Mitrovicë

Po
Po

9

-“-

J

Podujevë

Po

10

-“-

K

Mitrovicë

Po

11

-“-

L

Prishtinë

Po

12

-“-

M

Prishtinë

Po

13

-“-

N

Prishtinë

Po

14

-“-

O

15

-“-

P

Obiliq

Po

16

-“-

Q

Viti

Po

17

-“-

R

Ferizaj

Po

18

-“-

S

Gjakovë

Po

19

-“-

T

Deçan

Po

20

-“-

U

Fushë-Kosovë

21

- “-

V

Prishtinë

Trepçe, Mitrovicë

Mbetje radioaktive

Po

Po

2
Mbetje radioaktive Tc-99m, J131

Ne institucionet e sipertreguara ne qytete te ndryshme te Kosoves rezultojne mbetje
radioaktive qe ne shumicen e tyre nuk kane asnje dukumentacion shoqerues por me
aktivitete te dobta qe ne shume raste rezultojne si mbetje te perjashtuara
Inventarizimi fizik i kryer per keto burime radioaktive tregoi se ne keto institucione
ndodhet nje numer i tille burimesh radioaktive ne formen e mbetjeve, te cilat kane nevoje
qe te trajtohen konforme rregullave te pranuara nga komuniteti nderkombetar per
trajtimin e ketyre mbetjeve.
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Në vijim është paraqitur skematikisht harta gjeografike e Kosovës me vendndodhjet e
burimeve radioaktive në formën e mbetjeve, e pajisur me legjendën përkatëse (Fig. 4.5).

Figura 4.5: Harta gjeografike e Kosovës me vendndodhjet e burimeve radioaktive në
trajtën e mbetjeve

4.2. Aparatet e përdorura gjatë punës eksperimentale
Aparatet e përdorura janë “Inspector” [41] dhe “Exploranium GR-130” [42].
4.2.1. Aparati Inspector
Aparati inspector është një instrument për të zbuluar nivele të ulëta të rrezatimeve
jonizuese. Inspector bën matjen e rrezatimit gama, dhe të rrezeve X.
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Figura 4.6: Aparati matës Inspector
Aplikimet e tij përfshijnë:
• Zbulimin dhe matjen e ndotjes në sipërfaqe
• Monitorimi i ekspozimit të rrezatimit të mundshëm duke punuar me radiobërthama
• Ekzaminim për ndotjen e mjedisit
Pajisja Inspector përdor tubin Geiger-Muller për të detektimin e rrezatimit.
Të dhenat e rregjistruara nga Inspector ndryshojne nga minuta në minutë për shkak të
natyrës dhe llojit të radioaktivitetit. Një lexim shprehet më saktë si një mesatare me
kalimin e kohës, dhe mesatarja është më e saktë për një periudhë më të gjatë kohore.

Figura 4.7: Ekrani i treguesve të aparatit
• Një simbol i Rrezatimit (C) Shfaqet në të majtë të ekranit numerik kur mënyra e alarmit
është e aktivizuar.
• Një gotë orë (D) shfaqet në të majtë të ekranit numerik, gjatë kohës se duhur.
• TOTAL (E) shfaqet kur pajisja Inspector është në mënyrë të përgjithshme / kohë.
• X1000 (F) shfaqet në ekranin numerik, atehere duhet të shumëzohet me 1000.
• Cal (G) është treguar gjatë kohës që është kalibruar inspector.
• SET (H) shfaqet kur ju jeni të vendosur në kohë (ekrani numerik tregon periudhën në
kohën e duhur në vend të nivelit aktual të rrezatimit), në mënyrë Cal (ekrani numerik
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tregon faktorin Cal në vend të nivelit aktual të rrezatimit), dhe ndërsa përshtatur cilësimet
në dobi dhe menu të alarmit.
• Njësia e matjes aktuale (I)-PKM, CPS, mR / hr ose μSv / orë-shfaqet në të djathtë të
ekranit numerik.
Inspector ka dy çelsa përpara, dhe një çelës e tre butona në fund te kuadrit.
Çdo çelës ka tre parametrat të cilat janë përshkruar më poshtë.
mR / h μSv / h. Ekrani numerik tregon nivelin e rrezatimit aktuale në milliroentgens në
orë ose, kur njësitë SI janë përdorur, në microsieverts në orë.
Në formën mR / h, pajisja Inspector tregon nivelin e rrezatimit nga 001-100.
Në mënyrë μSv / h, pajisja Inspector tregon nivelin e rrezatimit nga 0,01-1.000.
Kur nivelet e rrezatimit rriten në disa mënyra më shumë se nivele të caktuara
paraprakisht, Inspector përdor autoranging, automatikisht ndryshon në shkallë x1000. Sa
herë që X1000 është treguar më lart në ekranin numerik, shumohet leximi i shfaqur me
1000 për të përcaktuar nivelin e rrezatimit. mR / orë, μSv / orë dhe CPS nuk janë të
zbatueshme.
Pajisja Inspector duhet të kalibrohet shpesh sipas rregulloreve të kërkuara, ose në çdo
rast, të paktën një herë në vit. Mënyra më e mirë për ta kalibruar pajisjen është duke
përdorur një burim të kalibruar Cs-137. .
4.2.2. Aparati “Exploranium-GR-130”
Exploranium GR-130 paraqet një përparim të madh në fushën e monitorimit të rrezatimit,
duke ofruar përdoruesit jo vetëm aftësinë për të kërkuar, për të gjetur edhe materialin
radioaktiv, por edhe për të identifikuar automatikisht berthamat radioaktive te cilat jane te
pranishme.

Figura 4.8: Matja e kryer me pajisjen Exploranium GR 130
Kjo aftësi të një levizshmërie te plotë, duke e mbajtur me dorë do të lejojë përdorimin e
saj në një shumëllojshmëri të gjerë të kërkesave duke përfshirë:
56

MENAXHIMI I MBETJEVE RADIOAKTIVE NË KOSOVË









Identifikimi i rrezikut dhe vlerësimi i rrezikut
Inspektimi i materialeve hyrëse dhe dalëse për kontaminim radioaktiv
Inspektimi i standardeve radioaktive për rrjedhjet.
Inspektimi i deponive për materiale radioaktive
Shkalla e ekspozimit te punonjësve dhe doza e monitorimit
Monitorimi i burimeve radioaktive
Klasifikimi i materialit radioaktiv për një shumëllojshmëri të gjerë të
përdoruesve.
GR-130 ka evoluar me kalimin e kohës dhe disa versione mund të ketë pajisje elektronike
pak më të ndryshme megjithatë versioni i ri i softuerit mbështet të gjitha versionet.
GR-130 me numerues me shintilim NaI – i ka te gjitha tiparet e njëjta si në njësi
standarde përveç shtimin e nje tubi GM i cili tregon matjet e dozës deri 1R/h (10mSv / h).
Këto njësi kanë "+ GM" në targë me numër serie.
GR-130 mund të operohet në 3 mënyra standarde:
- studimi
- doza në metër
- identifikimi i bërthamave ( analiza).
Instrumenti përbëhet nga 2 pjesë kryesore, në këllëf më të ulët dhe top kuadrin. Këllëfi
më i ulët është prej alumini, të formuar që ofron një strukturë të fortë themelore. Top
kuadri është i formuar posaçërisht prej plastike që minimizon peshën duke ruajtur
lartësirë e njësisë.
Kombinimi i të dy pjesëve ofron një shkallë të lartë të fortësisë së sistemit, të
përshtatshme për operacionet në terren ku shpërdorime mekanike mund të jenë të
pashmangshme. GR-130 është i pajisur me një burim Cezium – 137 me 0.25 μCi (nuk
kërkon licencimin) për të stabilizuar AL-130 për mënyrën e analizës dhe dozës në metër.
Stabilizimi duhet të kryhet para mënyrës së dozës ose analizës si mënyrë e përzgjedhjes.
Zgjidhet stabilizimi nga se mënyja kryesore dhe janë komplet me procedurën e ndjekur
nga ekrani nxitës.
Në mënyrën e hulumtimit, GR-130 automatikisht zgjedh vargun 0-1,5 MeV , duke e
vendosur një prag më të ulët sinjalizues prej 25 Kev.

4.3. Përcaktimi i llojit të bërthamave radioaktive dhe aktiviteteve i tyre
në mbetjet radioaktive në Republikën e Kosovës
Veprimtaria e dytë e rëndësishme pas inventarizimit të mbetjeve radioaktive në Kosovë,
të vendndodhjes së tyre dhe numrit të burimeve radioaktive, është përcaktimi i llojit të
bërthamave radioaktive si dhe aktiviteti i tyre.
Kjo veprimtari e veshtirë u realizua tërësisht në terren dhe u ndërmorr për shkak të
mungesës në shumicën e rasteve të certifikatave të burimeve ose të ndonjë dokumenti
tjetër me të dhënat e nevojshme, që do të bënte të mundur identifikimin e burimeve
radioaktive dhe aktivitetin e tyre. [37], [38], [39].
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Për përcaktimin e aktivitetit të burimeve të ndryshme radioaktive që u lokalizuan në
institucione të ndryshme, u shfrytëzua lidhja që ekziston ndërmjet aktivtetit të një burimi
radioaktiv dhe fuqisë së dozës ekuivalente që krijon ky burim radioaktiv në një largësi të
caktuar.
Lidhja ndërmjet këtyre madhësive jepet nga shprehja e mëposhtme:

H’ = Γ a / r2

4.1

ku H’ është fuqia e dozës ekuivalente në mSv/ore (ose μSv / ore), Γ është konstantja
specifike gama e burimeve radioaktive në mSv.m2/MBq.ore, a aktiviteti i burimit
radioaktiv dhe r është largësia e aparatit matës nga burimi radioaktiv
Duke u nisur nga lidhja e mesipërme mund të nxirret aktiviteti i një burimi radioaktiv a
në funksion të fuqisë së dozës ekuivalente H’ dhe largësisë r të aparatit matës nga burimi
radioaktiv në studim.

a = H’ r2/ Γ

4.2

Për këtë qëllim në çdo rast nga ana jonë u realizua matja e fuqisë së dozës ekuivalente
nga një burim radioaktiv i caktuar në një largësi fikse, që për lehtësi llogaritjeje është
marrë e barabartë me 1 metër.
Persa i takon vlerave te konstantes specifike gama (Γ), ato jane marre nga referenca (43)
ku krahas konstantes specifike gama per burimet e ndryshme radioaktive eshte dhene
edhe perioda e pergjysmimit te radioberthames perkatese si dhe vlerat e energjise se
rrezatimit gama te leshuara nga kjo radioberthame.
Keto aparate janë: “Exploranium GR-130”, “Inspector 100” dhe “Babyline 31”, te cilat
jane në pronësi të Sherbimit të Mbrojtjes nga Rrezatimet të Institutit të Mjekësisë së
Punes, Obiliq.
Si aparate matese jane perdorur tre aparate mates te fuqise se dozes ekuivalente, te cilet
krahas vlerës së fuqisë së dozës ekuivalente kanë identifikuar edhe llojin e
radioberthamës që i nënshtrohet matjes.
Duke u bazuar në këto matje është ndertuar Tabela 4.2. në të cilën janë paraqitur të
dhënat kryesore për secilin burim radioaktiv duke perfshire llojin e radiobërthamës,
periodën e përgjysmimit, konstantën specifike gama si dhe aktivitetin e burimit
radioaktiv.
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Tabela 4.2. Vlerat e periodës se përgjysmimit, konstantës specifike gama, fuqisë së dozës
dhe aktivitetit për burimet radioaktive në trajtën e mbetjeve

Perioda
e
përgjysmimit

Konstan.
specifike
gama,
mSv.m2/
MBq.orë

Burimi i 1 Co-60

5.3 vjet

3,697E-4

1.5m ,
0.08 µ Sv/h

0.01x103MBq

Burimi i 2 Co-60

5.3 vjet

3,697E-4

1.5m ,
0.09 µ Sv/h

0.02x103MBq

Burimi i 3 C0-60

5.3 vjet

3,697E-4

1.5m ,
4.13 µ Sv/h

Objekti ku ndodhen
mbetjet radioaktive

Distanca,
fuqia e
dozës

Aktiviteti

Objekti A

1.01x103MBq

Objekti B
Burimi i 1 Co-57

270.9 dite

4.087E-5

1m ,
4µSv/h

0.9x102 MBq

Burimi i 2 Co-60

5.3 vjet

3,697E-4

2m ,
0.78 µSv/h

0.3x103MBq

1.9 vjet

2.142E-5

1m ,
3 µSv/ h

1.5x102 MBq

5.3 vjet

3,697E-4

1m ,

9.19x103 MBq

Objekti C

Th-228

Objekti D

Co-60
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2 radioizotope

30 µ Sv/h

Objekti E

5.3 vjet

3,697E-4

Burime radioaktive
Co-60


1m ,
- Anësoret e
kontenjerit
0.17 μSv/h
-“Vrimat” e
kontenjerit
pa fletëza
5.14μSv/h
-“Vrimat” e
kontenjerit
me fletëza
1.53 μSv/h

0.018x103MBq

0.55x103MBq

0.16x103MBq

Objekti F

Burimi i 1
Cs-137

Burimi i 2
Am-241

Burimi i 3
Cs-137

Burimi i 4
Am-241

30.17 vjet

40 vjet

30.17 vjet

1.017E-4

8.479E-5

1.017E-4

1m,
1.06 µSv/h

0.4x103 MBq

2m,
0.13 µSv/h

0.2x103 MBq

1m,
5.25 µSv/h

0.62x102 MBq

2m,
0.14 µSv/h

0.06x102 MBq

1m,
2.78 µSv/h
2m,
0.15 µSv/h
1m,
1.91 µSv/h

40 vjet

1.19x103 MBq
0.25x103 MBq
0.22x102 MBq

8.479E-5
2m,
0.13 µSv/h
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Burimi i 5
Cs-137

30.17 vjet

1.017E-4

Burimi i 6
Cs-137

30.17 vjet

1.017E-4

Burimi i 7
Cs-137

30.17 vjet

1.017E-4

1m,
0.10 µSv/h

0.04x103 MBq

1m,
0.19 µSv/h

0.08x103 MBq

1m,
0.23 µSv/h

0.09x103 MBq

Objekti H

Burimi i 1
Cs-137

30.17 vjet

1.017E-4

1m,
1.52 µSv/h

0.16x103 MBq

Burimi i 2
Cs-137

30.17 vjet

1.017E-4

1m,
6.22 µSv/h

0.67x103 MBq

Burimi i 3
Cs-137

30.17 vjet

1.017E-4

1m,
2.36 µSv/h

0.25x103 MBq

Burimi i 4
Cs-137

30.17 vjet

1.017E-4

1m,
1.52 µSv/h

0.16x103 MBq

Duke perdorur pajisjen “Exploranium GR-130” është bërë analiza e spektrometrisë gama
për burimet, e cila ka rezultuar me përfitimin e spektrave gama të tyre. Në figuren (4.6)
është treguar spektri i një burimi të kobaltit Co-60, i cili emeton dy grupe të rrezatimit
gama: i pari me energji në intervalin 1119-1208 keV dhe i dyti me energji në intervalin
1285-1370 keV. Piku i parë i përgjigjet energjisë së rrezatimit gama prej 1170 keV,
ndërsa piku i dytë i takon energjisë së rrezatimit gama prej 1330 keV (shih fig.4.7)
Energjitë që i përgjigjet këtij zbërthimi kaskadë i përshtatet pikërisht burimit të Co-60, i
cili është pjesë e librarisë industriale të pajisjes GR-130. Teorikisht dihet se radioizotopi i
Co-60 ka një skemë të zbërthimit ku fillimisht ndodh zbërthimi beta, dhe si rezultat
krijohet bërthama e Ni-60 në gjendje të ngacmuar, e cila kalon në gjendjen e
qendrueshme duke çliruar dy rreze gama me energji 1170 keV dhe 1330 keV dhe periodë
përgjysmimit 5,27 vjet. Me pajisjen Exploranium GR-130 janë realizuar spektrat nga të
cilët janë paraqitur dy spektra për dy burime të ndryshme (Fig. 4.6).
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Figura 4.9. Spektri Gama i dy burimeve radioaktiv Co-60
Të gjitha burimeve radioaktive i’u është përfituar spektri gama dhe që të gjitha kanë
rezultuar se janë izotope të Co-60. Dallimi i vetëm që vërehet ndërmjet burimeve është
një ndryshim i vogël në aktivitetin e burimeve te bllokut 3 te termocentralit A të cilët
kanë një aktivitet më të vogël se aktivitetet e burimeve të matura në bllokun 5 te
termocentralit A.
Skema e zbërthimit të izotopit radioaktiv të Co-60 është dhënë në figurën e mëposhtme
(Fig. 4.7.).

Figura 4.10. Skema e zbërthimit radioaktiv e izotopit të Co-60
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Figura 4.11: Spektri i identifikimit të mbetjes radioaktive Cs- 137

Figura 4.12: Spektri i fituar ne te cilin tregohet prania e Eu152/Eu154.
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Figura 4.13. Gama spektri ku kemi matjen e një burimi radioaktiv i cili sipas formës
fizike, vendit te gjetjes dyshohet se është Eu 152/154.

Figura 4.14. Gama spekter ku mendohet se kemi perseri Eu 152/154
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Figura 4.15. Gama spektri i një fuçie ku janë çimentuar dy burime radioaktive: Co-60 dhe
Eu 152/154

Figura 4.16. Gama spekter ku vërehet kontributi i burimit të Co-60 dhe Eu 152/154
Matjet e fuqisë së dozës janë kryer me pajisjen Exploranium GR 130. Në figurën 4.20.
është dhënë matja e fonit natyror të rrezatimeve, e matur me këtë pajisje. Nga përpunimi
kompjuterik i rezultateve të fituara del se mesatarja e fonit natyror në hapësirën e matur
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është 50 nSv/h, një vlerë kjo që karakterizon vlerën e fonit natyror të rrezatimeve për
mjaft vende të rajonit.

Figura 4.17. Foni natyror i rrezatimit gama i dhënë nga pajisja matëse Exploranium GR
130
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Figura 4.18. Thoriumi 232 i identifikuar
Për të percaktuar aktivitetin e mbetjeve radioaktive te mjeksësisë bethamore, e sidomos të
mbetjeve të radioizotopit të Tc-99m në bashkepunim me stafin mjekesor është marrë
prodhimi i tekneciumit nga gjeneratorët e molibden-teknecit (Mo-99/Tc-99) që
importohen në Kosovë. Këta gjeneratore jane të tipit “Gentec 2-120”, prodhimi i
kompanise “Polatom” dhe aktiviteti i tyre fillestar është 6 GBq.
Gjeneratori i mësipërm shfrytëzon radioizotopn e Mo-99, i cili duke u zbërthyer jep
radioizotopin e Tc-99m. Në këtë mënyrë nga gjeneratori përftohet një tretësirë ujore
sterile e perteknetatit të natriumit (NaTc99mO4).
Radioberthamat e molibdenit (Mo-99), te cilat fiksohen ne nje kolonë kromatografike të
oksidit te aluminit (Al2O3), zbërthehen nëpërmjet rrezatimit beta me nje periodë
përgjysmimi të barabarte me 66 orë në radioizotopin e Tc-99m.
Ky i fundit nga ana e vet, duke qenë në gjendje metastabël i nënshtohet një transformim
izomerik me periodë përgjysmimi 6 ore duke u transformuar në izotopin radioaktiv te
Tc99.
Radioizotopi i fundit (Tc-99) zberthehet me periode përgjysmimi 2,13.105 vjet, duke
leshuar një grimcë beta dhe duke u transformuar në izotopin e qëndrueshëm te Ru-99.
Skema e zberthimit të gjeneratorit të Mo-Tc paraqitet si më poshtë:
β
γ
β
Mo-99 => Tc-99m => Tc-99 => Ru-99
T = 66 ore
T = 6 ore T = 2,13x105 vjet
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Tretësira e përftuar e perteknetatit të Tc-99m mund të përdoret për injektim intravenoz
ose administrim oral tek pacientët, ose për t’u trajtuar nga ana radiokimike së bashku me
kitet e ftohta (radiofarmaceutikatet) e ndryshme qe perdoren per diagnostikimin e
organeve.
Aktiviteti nominal i Tc-99m (6 GBq) merret në orën 12.00 të ditës së parë të eluimit dhe
përcaktohet nga prodhuesi (dita zero).
Aktivitetet maksimale nga gjeneratori në çdo rast do të merren në se nga koha e eluimit të
parë kanë kaluar 24 orë. Perioda e përdorimit të një gjeneratori Mo-Tc është 14 ditë, pas
te cilës është i nevojshëm importimi i një gjeneratori të ri.
Në Tabelën 6 jepen vlerat e aktivitetit (në GBq) të radioizotopit të Tc-99m për 14 ditë të
njëpasnjëshme (konsekutive) nga fillimi i eluimit.

Tabela 4.3: Aktiviteti i gjeneratorit të Mo-Tc (në GBq) në 14 ditët e njëpasnjëshme
Dita
Akt.

0
6,0

1
4,7

2
3,6

3
2,8

4
2,2

5
1,7

6
1,3

7
1,0

8
0,8

9
0,6

10
0,5

11
0,4

12
0,3

13 14
0,2 0,1

Eluimi i gjeneratorit mund të bëhet edhe në intervale kohë më të vogla se 24 orë, por në
këtë rast aktiviteti i tretësirës që eluohet do të jetë më i vogël se aktiviteti maksimal për
ditën përkatëse të eluimit.
Tabela 4.4: Faktorët korrigjues për llogatitjen e aktivtetit të tretësirës së Tc-99m
Koha nga
elumi i
fundit, orë
Faktori
korregjues
për zvogël.
Mo-99
Faktori
korregjues
për rritjen
e Tc-99m

Koha nga
elumi i
fundit, orë

0

2

4

1

0,98

1

0,21

12

14

6

8

10

0,96

0,94

0,92

0,90

0,39

0,51

0,62

0,71

16

68

18

20

23

MENAXHIMI I MBETJEVE RADIOAKTIVE NË KOSOVË

Faktori
korregjues
për zvogël.
Mo-99

Faktori
korregjues
për rritjen e
Tc-99m

0,88

0,86

0,84

0,83

0,81

0,78

0,79

0,85

0,89

0,93

0,96

1.00

Për të konkretizuar përdorimin e vlerave të sjella në tabelat e mësipërme po marrim një
shembull konkret.
Të pranojmë që për gjeneratorin e Mo-Tc me aktivitet të dites zero 6 GBq është kryer
eluimi në ditën e katërt, ora 09.00 dhe një eluim tjetër kryhet në të njëjtën ditë por në orën
13.00.
Të llogarisin aktivitetet e Tc-99m të kryera në të dy eluimet.
Në rastin e parë (ora 09.00) aktiviteti i Tc-99m do të jepet nga Tabela 6, ku gjejmë se në
ditën e katërt aktiviteti i gjeneratorit është 2,2 GBq, kështu që aktiviteti i Tc-99m, i cili
eluohet në orën 09.00 është i barabartë me 2,2 GBq, pra:

A1 = 2,2 GBq

4.3

Në rastin e dytë (eluimi i orës 13.00) aktiviteti i tretësirës së Tc-99 që do të merret nga
eluimi i kryer në orën 13.00, pra pas 4 orësh nga eluimi i parë, do të jetë i barabartë me:

A2 = 2,2 GBq x 0,96 x 0,39 = 0,82 GBq

4.4

Lidhur me rrufepritësit radioaktive, sikurse u përmend më siper, ato në shumicën
dërmuese përbëhen nga dy radioizotope e konkretisht nga Eu-152 dhe Eu-154. Këta
radioizotope janë prodhuar nga Qendra Bërthamore e Vinçës (Beograd) që zotëronte një
reaktor kërkimor me fluks të lartë të neutroneve.
Elementi stabël i europiumit (Eu) në gjendjen e tij natyrore përbëhet nga dy izotope: njëri
me masë atomike 151 (Eu-151) dhe tjetri me masë atomike 153 (Eu-153) që janë me
përmbajtje thuajse të barabartë, përkatësisht 52% dhe 48%.
Ky element që në natyrë ndodhet në trajtën e oksidit të europiumit Eu2O3 futet në reaktor.
Të dy bërthamat e Europiumit i kanë seksionet e bashkëveprimit me neutronet termike
shumë të larta dhe si rezultat i rrezatimit të tyre me neutrone (aktivimit neutronik)
formohen bërthamat radioaktive të Eu-152 dhe të Eu-154.
Karakteristikat kryesore të këtyre izotopeve janë si më poshtë:
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Eu-152
Zbërthimi radioaktiv:
- nëpërmjet K-kapjes dhe zbërthimit beta
Energjia e rrezatimit beta: 1,89 MeV
Energjitë e rrezatimit gama: në intervalin nga 0,121 MeV deri në 1,412 MeV.
Perioda e përgjysmimit 13,6 vjet.
Konstantja specifike gama: 2,01.10-4 mSv.m2/MBq.ore
Eu-154
Zbërthimi radioaktiv:
- nëpërmjet K-kapjes dhe zbërthimit beta
Energjia e rrezatimit beta: 1,45 MeV
Energjite e rrezatimit gama: në intervalin nga 0,123 meV deri në 1,227 MeV.
Perioda e përgjysmimit: 8,8 vjet.
Konstantja specifike gama: 2,04.10-4 mSv.m2/MBq.ore
Sikurse shihet nga të dhënat e mësipërme, duke mbajtur parasysh se këta burime janë
instaluar në vitet 1980 del se nga koha e instalimit tyre kanë kaluar rreth 30 vjet, pra rreth
tre perioda përgjysmimi.
Duke mbajtur parasysh se aktiviteti fillestar i ketyre burimeve ka qenë 2500 MBq del se
aktivteti mbetës tek këto burime është i rendit të 300 MBq.

Figura 4.19. Nga puna per shvendosjen e nje burimi ne forme mbetje radioaktive

4.4. Klasifikimi i mbetjeve radioaktive në Kosovë
Për të ndërmarrë një veprimtari sa më të dobishme dhe me kosto sa më të ulët në fushën e
menaxhimit të sigurt të mbetjeve radioaktive është e nevojshme të kryhet përcaktimi i
niveleve të përjashtimit për burimet radioaktive, qoftë për ata që janë në veprimtari aktive
ashtu dhe për burimet radioaktive që janë në trajtën e mbetjeve.
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Këto nivele janë percaktuar nga Agjencia Ndërkombetare e Energjisë Atomike (ANEA)
dhe bazohen si në vlerat e aktivitetit specifik (në Bq/g) të burimeve radioaktive, ashtu
dhe në vlerat e aktivitetit total (në Bq) të këtyre burimeve.
Burimet radioaktive aktiviteti i të cileve është nën vlerat e përjashtimit trajtohen si lëndë
të zakonshme kimike dhe nuk i nënshtrohen kërkesave ligjore dhe rregullatore.
Në këtë kuadër mbajtja parasysh e niveleve të përjashtimit krijon lehtësira si për
përdoruesit ashtu dhe për organet rregullatore përsa i përket trajtimit të burimeve
radioaktive si në periudhen e veprimtarisë aktive të këtyre burimeve ashtu dhe kur ata
kthehen në formën e mbetjve radioaktive [37].
Në rastin e parë nëse do të kemi të bëjmë me burime të përjashtuara, këto burime nuk i
nënshtrohen kërkesave për liçenzimin e veprimtarive me këto burime, ndërkohë që kryhet
vetëm rregjistrimi i tyre.
Përsa i takon burimeve radioaktive në formën e mbetjeve, mbajtja parasysh e niveleve të
përjashtimit lidhet direkt me mënyrën e menaxhimit të mbetjeve të përjashtuara, të cilat
si rregullë nuk kërkojnë kushte të veçanta për trajtimin e tyre.
ANEA krahas niveleve të përjashtimit ka futur në përdorim edhe nivelet e çlirimit
(clearance levels) në rastin kur kemi të bëjmë me vëllime të mëdha të mbetjeve
radioaktive [43].
Për vëllime të vogla dhe të moderuara të mbetjeve radioaktive (si rregullë nën 3 tonë në
vit) nivelet e përjashtimit dhe të çlirimit janë të njejta. Mbetjet radioaktive në të cilat
burimet e gjendura në to e kanë aktivitetin total më të ulët se nivelet e përjashtimt do të
quhen mbetje të përjashtuara.
Këto mbetje si rregullë pas grumbullimit dhe kontrollit të tyre për sasinë e aktivitetit që
përmbahen në to, trajtohen si mbetje të zakonshme. Për të lehtësuar punën tonë në
Tabelën 4.5. janë paraqitur vlerat e aktivitetit total dhe specifik për burimet radioaktive të
gjetura në Kosovë sipas vlerave të tyre.

Tabela 4.5: Nivelet e përjashtimit për burimet radioaktive të gjetura në Republikës së
Kosovës

Nr.
1
2
3
3
4
5
6
7
8

Lloji i
radioberthamës

Aktiviteti specifik
Bq/g

Aktiviteti total
Bq

Cobalt-60
Cobalt-57
Cesium-137
Europium-152
Europium-154
Thorium-228
Teknecium-99m
Jod-131
Americium-241

1.101
1.101
1.101
1.101
1.101
1.100
1.102
1.102
1.100

1.105
1.106
1.104
1.106
1.106
1.104
1.107
1.106
1.104

Duke u nisur nga të dhënat e Tabelës 4.2. si dhe duke mbajtur parasysh nivelet e
përjashtimit që përmbahen në tabelën e mësipërme, mund t’i referohemi skemës së
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klasifikimit të mbetjeve radioaktive të propozuar nga ANEA dhe e ndërtojmë skemën e
klasifikimit të mbetjeve radioaktive për Kosovën.

Figura 4.20. Skema e klasifikimit të mbetjeve radioaktive për Republikën e Kosovës
Duke u nisur nga kjo skemë, mund të bëhet një ndarje e burimeve radioaktive që ndodhen
në mbetjet e ndryshme sipas grupeve të mëposhtme:
o Mbetje të përjashtuara
o Mbetje me periodë shumë të shkurtër .
o Mbetje me nivel shumë të ulët
o Mbetjet me nivel të ulët
o Mbetjet nga NORM.
Sipas grupeve të propozuara për mbetjet radioaktive, lidhur me aktivitetet e burimeve si
dhe me periodat e tyre të përgjysmimit, mund të përshkruajmë përkatësinë e këtyre
mbetjeve sipas grupeve të mësipërme .

4.4.1. Mbetje të përjashtuara - EW
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Në këto mbetje hyn burimi i Co-57, i cili e ka aktivtetin fillestar të barabartë me 2000
MBq, por që për shkak të periodës së vogël të tij të përgjysmimit, aktiviteti aktual është
nën vlerat e përjashtimi për këtë izotop.
Ky aktivitet pas kalimit të rreth 20 periodave të përgjysmimit e ka aktivitetin rreth 2
MBq, që është nën nivelet e perjashtimit për këtë izotop.
Në kuadër të mbetjeve të përjashtuara bëjnë pjesë edhe mbetjet radioaktive që ndodhen
në bunker si stoqe të Mjekësisë bërthamore.
4.4.2. Mbetjet me periodë përgjysmimi shumë të shkurtër - VSLW
Gjeneratorët e molibden-teknecit që importohen në Republikën e Kosovës nga klinika
mjekësore universitare në intervale dyjavore e kanë aktivitetin fillestar të barabartë me 6
GBq.
Nga vlerat e sjella në Tabelën 6 për aktivitetin e Tc-99m gjatë intervalit të kohës prej dy
javësh të shfrytëzimit të gjeneratorit, vërehet se aktivteti i tij bie nga 6 GBq në ditën e
parë në rreth 0,1 GBq në ditën e 14.
Në këto kushte mbetjet që krijohen gjatë përdorimit të gjeneratorit sikurse janë shishet
me vakum që kryejnë procesin e mjeljes, shiringat me një përdorim që përdoren për
injeksione, pambukët dhe dorëzat e përdorura gjatë injektimit ose proceseve të tjera,
përbëjnë mbetje radioaktive dhe e kanë aktivitetin të paktën të rendit të disa MBq, pra ato
përfaqësojnë rrezik së pari si rrezatues të jashtëm dhe së dyti duke qënë burime në trajtë
të hapur, ekziston mundësia e rënies së tyre në ajër, veshje, pajisje etj.
Në këto kushte mbetjet e përshkruara më sipër nga përdorimi i gjeneratoreve të Mo-Tc
duhet të mblidhen në mbajtëse të posaçme dhe të ruhen për secilin gjenerator për të
pakten nje jave nga koha që gjeneratori del nga përdorimi.
Po ashtu duhet të kihet parasysh se kolona e aluminit që përmban të fiksuar
radiobërthamnë e molibdenit, duhet të ruhet në një vend të posaçëm dhe nuk duhet të
hidhet bashkë me mbetjet e zakonshme.
Mbetjet të cilat krijohen nga përdorimi i gjeneratorëve të molibden-teknecit i takojnë
mbetjeve me periodës shumë të shkurtër dhe si rregullë këto mbetje pas përfundimit të
punes me gjeneratorin e molibden-teknecit, mbidhen në mbajtëse të posaçme dhe
izolohen per ne periode kohore prej nje jave, pas te ciles ato mund te trajtohen si mbetje
te zakonshme.
Këtu bën përjashtim kolona e molibdenit e cila si rregullë duhet të mos hidhet po të
trajtohet si mbetje me nivel shumë të ulët.
4.4.3. Mbetje të nivelit shumë të ulët VLLW
Në këtë grup mbetjesh hyjnë të gjitha burimet e bërthamës radioaktive të kobaltit. Këto
burime që janë përdorur kryesisht në sondat radioaktive me aktivtete që nuk kalojnë 2000
MBq, për shkak të periodës së tyre të përgjysmimit, e kanë aktivitetin aktual të rendit disa
dhjetëra MBq.
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Këto burime zakonisht ndodhen të vendosura në pajisjet mbrojtëse të tyre dhe si pasojë
fuqia e dozës në sipërfaqen e tyre është e vogël.
Në fakt ky grup mbetjesh përbën dhe numrin më të madh të burimeve, ku hyjnë burimet e
gjetura në Koorporatën Elektroenergjetike të Kosovës si dhe në deponinë e mbetjeve të
kësaj koorporate.

4.4.4. Mbetjet me nivel të ulët – VLW
Në këtë grup mbetjesh hyjne mbetjet nga burimet e Am-241, Pu-238. Th-228 si dhe
burimet radioaktive qe ndodhen ne rrufepritesit radioaktive (Eu-152, Eu-154).
Këto burime për shkak të periodës së tyre të madhe ose të faktit që emetojnë rrezatim
alfa, konsiderohen si burime të cilat duhet të trajtohen me një izolim shumë të mirë që
duhet të rezistojë për disa qindra vjet.
4.4.5. Mbetjet nga NORM
Në mjaft vendndodhje të Republikës së Kosovës , në veçanti pranë komplekseve
energjetike ose kimike-minerale janë grumbulluar sasi të konsiderueshme mbetjesh
industriale që përmbajnë bërthama radioaktive natyrore. Këto lloj mbetjesh përbëjnë të
ashtuquajturat mbetje NORM.
Mbetjet NORM kanë në përbërje të tyre bërthama radioaktive të uraniumit si p.sh. hiri i
Tec-ve, ose bërthama radioaktive të tjera si p.sh. deponia e fosfogipsit në Drenas.
Këto materiale duke pasur në përbërje përqëndrime të vogla të radiobërthamave natyrore
me periodë të gjatë përgjysmimi i takojnë mbetjeve me nivel shumë të ulët.

4.5. Menaxhimi i mbetjeve radioaktive në Republikën e Kosovës
Pas përcaktimit të grupeve të mbetjeve radioaktive në territorin e Republikës së Kosovës,
lindi nevoja e menaxhimit të tyre të mundshëm sipas skemës klasifikuese të mbetjeve, të
përcaktuar nga dokumentat e ANEA. Sipas këtyre dokumentave, menaxhimi i mbetjeve
radioaktive realizohet sipas përkatësisë së këtyre mbetjeve në lidhje me grupet e
përcaktuara në skemën e klasifikimit të këtyre mbetjeve.
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Figura 4.21. Burime Cs-137 të deponuara në një institucion

Nga pikëpamja e sigurisë së mbetjeve radioaktive bëhet një dallim ndërmjet mbetjeve që
përmbajnë bërthama radioaktive me periodë përgjysmimi më të vogel se 100 ditë (Tc99m, I-131) për mbetjet me periodë përgjysmimi më të shkurtër se 40 vjet (Co-57, Co-60,
Eu-152, Eu-154, Cs-137) dhe mbetjeve që përmbajnë bërthama radioaktive me periodë
përgjysmimi shumë më të gjatë (disa qindra vjet si p.sh. Am-241). Kjo për faktin se
rreziku radioaktiv që lidhet me të parat ( me periodë përgjysmimi deri 100 ditë) është
shumë më i vogël se i bërthamave radioaktive me perioda gjysmëzbërthimi deri 40 vjet,
ndërkohë që mbetjet me periodë të gjatë përgjysmimi përfaqsojnë një rrezik më të madh
lidhur me ndikimin e tyre në mjedis.
Një shkallë e lartë sigurie mund të arrihet nëpërmjet masave të kontrollit institucional, që
mbajnë parasysh sigurinë e instalimeve depozituese landfilld ose të instalimeve
depozituese pranë sipërfaqes së tokës për mbetjet që përmbajnë bërthama radioaktive me
periodë përgjysmimi më të shkurtër se 40 vjet, të cilat mund të ruhen në këto depozita për
intervale të gjata kohore.
Kufizimet që vendosen për aktivitetin (aktivitetin total, aktivitetin specifik ose
përqëndrimin e aktivitetit) të mbetjeve radioaktive që mund të depozitohen në një
instalim depozitues të dhënë do të varen nga:
• vetitë radiologjike, kimike, fizike dhe biologjike të mbetjeve; dhe
• bërthamat radioaktive të veçanta që përmbajnë mbetjet.
Më poshtë po japim një mënyrë të klasifikimit të mbetjeve radioaktive duke e lidhur atë
me grupet e këtyre mbetjeve si dhe me mënyrën e menaxhimit të mundshëm të tyre.



Mbetjet e përjashtuara (Exempt waste - EW)
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Mbetjet e përjashtuara përmbajnë përqëndrime aq të vogla të bërthamave radioaktive, të
cilat nuk kërkojnë kushte për mbrojtjen nga rrezatimet, pavarësisht nga fakti që mbetja
mund te jete depozituar ne nje vend, ku eshte larguar nepermjet kanalizimit urban (per
mbetjet e lengeta) ose eshte ricikluar. Keto mbetje perjashtohen nga kontrolli rregullator
dhe me tej nuk i nenshtrohen ndonje kontrolli rregullator.
Mbetjet gazore ose te lengeta qe largohen ne mjedis ne kushte te pershtatshme te nje
kontrolli rregullator jane gjithashtu mbetje te perjashtuara, meqenese si materiale qe
largohen ne mjedis nuk kerkojne me tej kontroll nga pikpamja e sigurise dhe mbrojtjes
nga rrezatimet.
Sikurse pame ne kapitullim paraardhes nivelet e perjashtimit per radioberthamat e
ndryshme jepen ne Standardet Baze te Sigurise (IAEA 2011). Mbetje te tilla perbejne
mbetjet radioaktive te krijuara nga TC-99m ose I-131 pas ruajtjes se tyre per rreth dhjete
perioda pergjysmimi ne mjedise te posacme ruajtëse.


Mbetjet me periode pergjysmimi shume te shkurter (Very short lived
waste - VSLW)

Mbetjet me periode shume te shkurter permbajne vetem radioberthama me periode
pergjysmimi shume te shkurter dhe me aktivitet ose aktivitet specifik mbi nivelet e
perjashtimit. Keto mbetje mund te ruhen deri sa aktiviteti i tyre te bjere, si rezultat i
zberthimit radioaktiv, nen nivelet e perjashtimit, duke lejuar qe mbetjet te menaxhohen si
mbetje te zakonshme. Shembuj te mbetjeve me periode pergjysmimi shume te shkurter
jane mbetjet nga burimet e J-131 dhe Tc-99m.
Sikurse u tregua me larte meqenëse synimi i ruajtjes së këtyre mbetjeve nëpërmjet
zberthimit eshte kalimi i tyre ne mbetje te perjashtuara, në të gjitha rastet per keto lloj
mbetjesh eshte e nevojshe referimi tek nivelet e perjashtimit per radioberthamat e Tc-99m
dhe te I-131 .
Menaxhimi i mbetjeve radioaktive me periode shume te shkurter realizohet nepermjet
grumbullimit dhe ruajtjes se tyre ne mjedise te kontrolluara dhe qe sigurojne mbrojtjen e
pershtatshme per personelin.
Si rregullë per keto mbetje shtrohet nevoja e ndarjes se tyre te plote ne vendin qe
krijohen, per te maksimalizuar zberthimin e tyre si dhe per te shmangur perzjerjen e tyre
me mbetje te tjera me perioda pergjymimi me te gjata.


Mbetje me nivel shume te ulet (Very low level waste - VLLW)

Sikurse është treguar, mbetjet radioaktive me nivel shumë të ulët krijohen nga puna e
qendrave te mjekësisë bërthamore, veprimtarite industriale, kerkimi shkencor, me nivele
perqëndrimi te aktivitetit mbi nivelet e percaktuara për përjashtimin e materialeve nga
kontrolli rregullator.
Menaxhimi i këtyre mbetjeve në dallim nga mbetjet e përjashtuara dhe nga mbetjet me
periode shumë të shkurtër përgjysmimi kërkojnë sigurimin e kushteve të posaçme për
mbrojtjen dhe sigurinë e rrezatimeve për periudha kohore që shkojnë deri në disa dhjetra
vjet.
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Një nivel i përshtatshëm (adekuat) për sigurinë e mbetjeve me nivel shume të ulët mund
të arrihet nëpërmjet depozitimit te tyre ne instalime te llojit inxhinjerik sipërfaqësor.
Projektimi i instalimeve të tilla depozituese konsiston në realizimin e mbulesave të
thjeshta ose në sisteme më komplekse depozituese dhe në përgjithësi sisteme të tilla
depozituese kërkojnë kontroll institucional aktiv dhe pasiv.
Perioda kohore për të cilën do të ushtrohet kontrolli institucional duhet të jetë e
mjaftueshme për të arritur besimin e përmbushjes së kritereve për depozitimin e mbetjeve
radioaktive.
Mbetje të tilla në Kosovë përbëjnë burimet e Co-57, Co-60, të cilat si rezultat i kalimit të
periodave kohore nga shtatë deri në dhjetë perioda përgjysmimi, i kalojnë këto burime të
konsumuara në mbetje me nivel shume të ulët.

Figura 4.22. Kontrolli per identifikimin e nje burimi radioaktive



Mbetje me nivel të ulët (Low level waste - LLW)

Mbetje radioaktive me nivel të ulët janë mbetjet të cilat janë të përshtatshme për
depozitim në instalime inxhinjerike pranë sipërfaqes së tokës.
Depozitimet pranë sipërfaqes së tokës janë të përshtatshme për vendosjen në to të
mbetjeve që përmbajnë sasi të tilla materiali radioaktiv të mbështjellë dhe të izoluar në
mënyrë të tillë që i rezistojnë periodave kohore deri në disa qindra vjet.
Në Kosovë mbetje të tilla përbëjnë burimet e Cs-137, te Eu-152 dh 154, te Am-241, Th228 etj.
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Figura 4.23. Kontroll per identifikim mbetjesh radioaktive

Kjo klasë e mbetjeve kërkon mbrojtje ose mbështjellëse dhe izolim solid, që duhet të
rezistojë për perioda deri në disa qindra vjet.
Fuqia e dozës në sipërfaqet e mbështjellësve të këtyre mbetjeve ndonëse nuk është një
faktor përcaktues për sigurinë afatgjatë të tyre, mbetet një çështje që duhet të mbahet
parasysh gjatë trajtimit të ketyre mbetjeve, gjatë transportimit të tyre dhe gjatë veprimeve
mbrojtëse operacionale nga rrezatimet gjatë menaxhimit dhe depozitimit të tyre.

4.5.1. Trajtimi i mbetjeve radioaktive

Për trajtimin dhe imobilizimin e mbetjeve radioaktive të ngurta ose dhe të lëngta (pas
perpunimit te tyre) nevojitet procedura e zvoglimit të volumeve të mbetjeve radioaktive
jo të djegshme dhe të presueshme në një matrice inerte.
Arsyet kryesore se pse perdoret kjo metode janë:
Është nje procedure relativisht mjafte e lehte per t’u kryer
Është krijuar nje eksperience si rezultat i aktivitetit te inxhinjerise ndertimore
Kosto e ulet dhe lehtesia e gjetjes se bazes materialiale (rere, zhavor, cimento, uje,
hekur etj).
Densiteti i larte i mbrojtjes se betonit dhe fortesia mekanike
Procesi i cementimit per imobilizimin e mbetjeve radioaktive, me shtese ose jo te
materialeve te tjera perdoret mjafte ne nivel industrial.
Arsyet e percaktimit te fortësisë së matricës se betonit behet per te ruajtur integritetin dhe
mos perhapjen e ndotjes radioaktive ne mjedis per periudha te gjata kohore dhe sipas
konditave te kualifikimit te mbetjeve radioaktive, ato mund te permblidhen:
 Peshë sa më maksimale e lejuar per paketimin e mbetjes radioaktive
 Rezistencë mekanike per mbivendosjen e paketes (kontenieri metalik ose betoni)
njera mbi tjetren ne vendet e ruajtjes se perkohshme ose te perhershme
 Rrezistencë korroduese sa me te kenaqshme te paketes (fuçi metalike)
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 Rrezistencë te mjaftueshme per nje standard te testit te zjarrit (mbrojtjes se
demtimit nga zjarri)
 Doza e ekspozimit ne 1 m distance nga siperfaqja e kontenierit, fuçisë së
kondicionuar me mbetje radioaktive < 0.5 mSv/h.
Përcaktimi i llojit dhe fortesise se matrices se betonit per mbetjet radioaktive qe do te
cimentohen, behet per te zgjedhur mostren me te pershtatshme te saj, e cila do te sherbej
per kondicionimin e mbetjeve radioaktive të lengta ose të ngurta.
Selektimi i nje materiali te pjesshëm që mund të përdoret në matricën e betonit kryesisht
në fillim kërkon miratim nga trupi rregullues, ku përfshihen rregulloret, shtojcat dhe
manualet respektive.
Kështu p.sh. mbetjet acide nuk mund të jenë të vendosura direkt në beton (cimentim), pa
u kryer në fillim procedura e neutralizimit të mjedisit acid tek mbetjet radioaktive të
lëngta.
4.5.2. Kondicionimi i burimeve radioaktive të konsumuara në matricë
betoni
Alternativa më e favorshme për të zvogluar sigurinë e rrezikut për aksident nga burimet e
konsumuara radioaktive ose nga mbetjet e ngurta radioaktive me aktivitete relativisht mbi
mesataren dhe të ndotuar me izotope jetëgjatë është kondicionimi dhe imobilizimi i tyre
në matricë të pershtatshme, sa më shpejt që ata të jenë verifikuar si burime radioaktive te
konsumuara.
Metodat që përdoren në vendin tonë kanë avantazhe pasi nuk përdorin ndonjë teknologji
të sofistikuar, përdoren materiale dhe pajisje të cilat janë të lehte per t’u siguruar dhe janë
pak të kushtueshme.
Produkti i paketës së kondicionuar ( në rastin tone fuçi metalike 200 litërshe ), e
qëndrueshme për një kohë mjaftë të gjatë me konditat e ruajtjes së përkohshme në
objektin egzistues të grumbullimit (bunkeri i Azotikut).
Nga kondicionimi i përshtatshëm i burimeve radioaktive të konsumuara në matricë
betoni, burimi radioaktiv transformohet në një formë ku pastaj nuk mund të shkaktojë
ndonjë ekspozim të madh, pasi në disa raste mbështillet me njëë shtesë mbrojtëse
(kontenier plumbi brenda në fuçi), duke evituar doza rrezatimi më te lartë se kufijtë e
lejuar te rekomanduar dhe aprovuar nga trupi rregullues i vendit.
Pas arritjes së burimit radioaktiv të konsumuar apo mbetjeve radioaktive, matet fuqia e
dozës ekuivalente në sipërfaqe të kontejnerit dhe paketës mbajtëse me mbetje radioaktive,
identifikohet numri i serisë sipas çertifikates së origjinës dhe çfare izotopesh kanë
shkaktuar ndotjen e materialeve në paketen e mbetjeve radioaktive, shënohen në
rregjistrin themelor të mbetjeve radioaktive.
Ndonjëherë aktiviteti i ndonjë burimi radioaktiv mund të jetë më i madh se sa ai që
lejohet (p.sh. fuçi 200 litërshe të kondicionuara kanë aktivitet të lejuar 2 GBq), andaj
burimi vendoset në një mbështjellje (kontenier) plumbi, të veçuar deri në aktivitetin e
lejuar, me qëllim të zvoglohet doza që ai jep në sipërfaqe të fuçisë, ose në raste të tjera
një paketë speciale, pregatitet në atë mënyrë ku doza në sipërfaqe të paketës së
kondicionuar të jetë brenda kufijve maksimal të lejuar.
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Fuçia ku do të vendoset burimi radioaktiv për t’u kondicionuar duhet të jetë e padëmtuar,
e ngjyrosur me ngjyrë të verdhë, me kapak të lëvizshëm.
Fuçia mbushet 10 cm nga fundi me beton dhe pastaj vendoset kontenieri me burimin
radioaktiv që do të kondicionohet.
Një mbeshtjellëse rrjete shufrash hekuri me trashësi 6-8 mm dhe gjatësi 10 – 12 cm
përforcon lidhjen e betonit, me qëllim që të jetë më e qëndrueshme gjatë ruajtjes.
Betoni pregaditet në raportet 3 pjesë rërë dhe 1 pjesë cimento dhe ujë të mjaftueshëm, të
cilat përzihen në përzierje mekanike. Volumi i ujit nuk duhet të kaloj vëllimin e çimentos
dhe raporti optimal ujë/çimento është afërsisht 0.4.
Pasi fuçia të jetë e mbushur me betonin e përgaditur, ai herë pas here ngjeshet duke e
përdor vibratorin në mënyrë që masa e betonit të jetë sa më homogjene dhe pa flluskime
në brendi.
Në fund të procedurës së kondicionimit fuçia mbushet me beton deri afërsisht 2-3 cm
poshtë grykës së saj, mbyllet me kapak dhe fuçia plumboset duke vendosur datën e
kryerjes së procedurës së kondicionimit dhe numrin e fuçisë. Më pas bëhet matja e fuqisë
së dozës.

Figura 4.24. Fuçia ku vendoset burimi radioaktiv dhe mbushet me çimento
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Figura 4.25. Gjendja përfundimtare, fuçia e shenjëzuar me simbole dhe mbishkrime

Figura 4.26. Ecuria e trajtimit dhe kondicionimit të mbetjeve radioaktive
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Figura 4.27. Kondicionimi i plotë duke përdorur bombola gazi të mbushura me plumb
4.5.3. Depozitimi i mbetjeve radioaktive në Kosovë
Meqenëse mbetjet me nivel të ulët kanë një interval të gjerë të përqëndrimit të aktivitetit
dhe mund të përmbajnë një gamë të gjerë radiobërthamash, ekzistojnë shumë projekte për
instalimet depozituese pranë sipërfaqes, që variojnë nga instalime të thjeshta deri në
instalime komplekse.

Figura 4.28. Nje depo provizore për grumbullimin e mbetjeve radioaktive
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Meqenëse në Republikën e Kosovëa nuk ka instalime të tilla, atehere nga ana jonë është
propozuar projektimi dhe ndërtimi i një instalimi inxhinjerik të centralizuar, me përmasa
17 x 16 x 3.2m, i cili në të njëjtin vend do të përmbaj dy pjesë kyesore:
- pjesën operacionale dhe
- pjesën e ruajtjes së përkohëshme.
4.5.3.1. Pjesa operacionale
Kjo pjesë do të përbëhej nga mjediset e pranimit te mbetjeve radioaktive me pajisjet
përkatëse; laboratorin e kontrollit me aparaturat matëse të fuqisë së dozës dhe nivelin e
rrezatimit, dhomen e specialistëve, zonen e ftohte te ruajtjes së materialeve matricore,
depotë e ruajtjes për zbërthimin e mbetjeve dhe burimeve të konsumuara radioaktive,
sallën e trajtimit, veçimit dhe kondicionimit të mbetjeve radioaktive, dushet etj.
Pjesa operacionale do të ndahet në: zonën mbikqyrëse dhe zona nën kontroll. Këto zona
pajisen me shenjat përkatëse në vendet e ndërrimit të veshjeve të zakonshme dhe veshjet
e punës.
Hyrja dhe dalja në zonën operative do të mund bëhet sipas kritereve dhe rregullave
rigoroze duke vendosur kodin PIN në hyrjen kryesore të kësaj zone.
Pjesa tjetër përbën sallën e ruajtjes së përkohshme të mbetjeve radioaktive tashmë të
kondicionuara.

4.5.3.2. Pjesa e ruajtjes së mbetjeve radioaktive
Përbehet nga salla e ruajtjes së përkohshme të mbetjeve radioaktive tashme të
kondicionuara me përmasa 17 x 16 x 3.2m me vëllim depozitimi rreth 300 m3 së bashku
me gjithë hapësirën e lëvizjes së lirshme të vinçit pirun.
Në të mund të vendosen 3 rradhë fuçish 200 litërshe njëra mbi tjetrën duke pasur mundësi
manipulimi të vinçit. Duke marrë në konisderatë aktivitetet aktuale dhe të perspektivës në
vendin tonë mund të planifikohet edhe për sa kohë mbushet hapësira e sallës. Edhe për
këtë sallë merren të gjitha masat për një ruajtje sa më të sigurtë të burimeve radioaktive.
Më poshtë po japim planimetrinë e Qendrës së Centralizuar për Trajtimin dhe Ruajtjen e
Përkoheshme të mbetjeve radioaktive në Kosovë.
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Pjesa operacionale e trajtimit
të mbetjeve radioaktive

Pjesa e ruajtjes së përkohshme e
mbetjeve radioaktive

Figura 4.29: Planimetria për Qendrën e Centralizuar për Trajtimin dhe Ruajtjen e
Përkohshme të mbetjeve radioaktive në Republikën e Kosovës.

4.6. Koncepti i depozitimit të thellë Borehole (shpimit) për mbetjet
radioaktive
Përdorimi i këtij lloj depozitimi më premtuese mund të jetë për vendet të cilat kanë vetëm
vëllime të vogla të mbetjeve për depozitim dhe ku një koncept i tillë mund të jetë më i
përshtatshëm se ndërtimi i një depoje tjetër.
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Është e rëndësishme të theksohet se, edhe pse ka pasur parasysh studimet rreth këtij
koncepti të depozitimit gjatë një periudhe prej shumë vitesh, demonstrimi praktik për
aplikim të këtij koncepti tashmë ka ndodhur vetëm në disa vende.
Koncepti i këtij depozitimi bazohet në supozimin se radiobërthamat e tretura në ujërat
nëntokësore do të dobësohen në "nivele të parrezikshme" para se të arrijnë në biosferë,
nëse:


Lëvizja e ujërave nëntokësore është shumë e ngadalshme dhe rrjedha e fluksit
është shumë të gjatë.
 Sasia dhe shkalla e furnizimit të radiobërthamave në ujërat nëntokësore është
shumë e ulët.
 Lëvizja radiobërthamave eshte e vonuar nga ndërveprimet kimike me shkëmbinjtë
përgjatë rrjedhës së fluksit shumë të gjatë.
 Kombinimi i këtyre faktorëve izolon radiobërthamat nga biosfera deri sa
radioaktiviteti i tyre ka rënë në nivelin e lejuar.
Konceptet e kontrollit dhe izolimit te mbetjeve u përcaktuan pak më ndryshe për këtë
koncept në krahasim me ato që lidhen me një depo konvencionale në miniera, nëse
kontrolli ridefinohet për të përfshirë gjithë zonën e depos dhe jo vetëm paketës së
mbetjeve, si në rastin e një depo në miniera.
Izolimi i siguruar nga ky koncept është konsideruar që do të ofrohet nga shpimet (çarje
izolimi) edhe në thellësi të mëdha dhe në varësi të përbërjes shkëmbore.
Pyetjet e rëndësishme për këtë lloj të depozitimit të mbetjeve radioaktive janë:
1. Zona e depozitimit borehole a duhet, ose a mundet, të rreshtohet në thellësi të
mëdha?
2. A ndikojnë fluidet tek shpimet gjatë procesit të vendqëndrimit të mbetjeve?
3. Efekti i ngarkesës mekanike në kolonën me fuçi të mbetjeve gjatë dhe pas
vendosjes së tyre?
4. Nëse boreholet duhet të jenë vertikale?
Aplikimi i boreholeve mund të sherbejë si e vetmja zgjidhje e mundshëme në Kosovë
lidhur me krijimin e kushteve optimale për depozitimin përfundimtar të mbetjeve lidhur
me mbrojtjen e publikut dhe të mjedisit, sigurinë e rrezatimeve dhe sigurimin fizik të
mbetjeve radioaktive.
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Figura 4.30: Depozitimi përfundimtar i mbetjeve radioaktive nëpërmjet shpimit
(borehole)
Depozitimi perfundimtar i mbetjeve radioaktive me vellime te moderuara nepermjet
menyres “borehole” ka rezultuar e sukseseshme ne shume vende te botes, te cilat kane
veprimtari me burime te rrezatimeve jonizuese te shtrira kruesisht ne mjekesi dhe me pak
ne dege te tjera te rendesishme sikurse jane industria, bujqesia, kerkimi shkencor dhe
arsimi. Eshte e kuptueshme se per te zbatuarketo teknika jane te domosdoshme kryerja e
shume punimeve studimore lidhur me percaktimin e vendit ku do te vendosen mbetjet
radioaktive. Keto studime mbajne parsysh aspekte te tilla si litologjia e shtresave te cekta
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(deri 100-150 m) te tokes, niveli i ujrave nentokesore, pjerresia e terrenit si dhe aspekte te
tjera te rendesishme sikurse jane sigurimi fizik i materialeve radioaktive, aplikimi i
mbrojtjes ne thellesi te ketyre materaleve,mundesia e kryerjes se kontrollit mjedisor te
vendit te zgjedhur per kampione te ndryshme si te ujit, te bimesise etj.
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PËRFUNDIME
Në Republikën e Kosovës ashtu si dhe në vendet e tjera të rajonit, si rezultat i
veprimtarive me burime të rrezatimeve jonizuese në mjekësi, industri dhe kërkim
shkencor janë krijuar prej vitesh sasira të moderuara të mbetjeve raioaktive, të cilat deri
tani nuk janë menaxhuar në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Mbetjet radioaktive mund të menaxhohen në mënyrë të sigurtë dhe ekonomike nëpërmjet
metodave të njohura, të cilat përmbushin parimet e njohura për menaxhimin e sigurt të
mbetjeve dhe të pranuara gjerësisht nga organizatat ndërkombëtare të specializuara dhe
nga komuniteti ndërkombëtar. Egziston konsensus ndërkombëtar mbi këto parime,
qëllimi i të cilave është të sigurojë që të gjitha mbetjet radioaktive të menaxhohen në
mënyrë të tillë që shëndeti i njeriut dhe mjedisi të jenë të mbrojtura tani dhe në të
ardhmen pa vendosur një barrë të pajustifikueshme rrezatimesh për gjeneratat e
ardhshme. Problemi thelbësor ka qënë dhe mbetet besimi i publikut ndaj gjeneruesve dhe
operatorëve te mbetjeve radioaktive, me të cilin duhet të komunikohet në çdo fazë të
përpunimit të mbetjeve, në mënyre transparente sidomos rreth plotesimit së sigurisë së
proceseve menaxhimit të mbetjeve radioaktive.
Punimi i ndërmarre ne kuadrin doktoraturës kishte si qëllim, ndër të tjera, të evidentonte
burimet radioaktive në territorin e Kosovës, në formën e mbetjeve, të bënte një bilancë të
tyre per sa i takonte sasisë, llojit të radiobërthamave dhe aktiviteteve të tyre.si dhe të
rekomanonte rrugët më të mira për menaxhimin e tyre. Deri tani mbetjet radiaktive në
Kosovë jane trajtuar në vendin e gjenerimit me metoda pak a shumë të improvizuara, që
siguronin mbrojtjen e punonjësve dhe të publikut, por me risk të lartë përsa i përket
mundesisë së keqpërdorimit të tyre si dhe në kushte jo shumë të favorshme përsa i përket
sigurimit fizike të tyre.
Për mbetjet radioaktive qe ndodhen aktualisht në territorin e Republikës së Kosovës
mund të përdoren metodat të ndryshme që do të arrijnë objektivat per menaxhimin e
sigurt të këtyre mbetjeve dhe me një kosto sa më minimale. Mbetjet me jetë të shkurtër,
të cilat formojnë një pjesë të madhe të mbetjeve radioaktive, mund te trajtohen nëpërmjet
ruajtjes së tyre për afate kohore të përshtatshme, pas të cilave ato mund të trajtohen si
mbetje konvencionale. Ndërkohë një pjesë e konsiderueshme e tyre i takon mbetjeve me
nivel shumë të ulët dhe të ulët, të cilat kërkojnë një përpunim më të sofistikuar Kjo shtron
nevojen e fillimit pa vonese të punës per krijimin e kushteve të përshtatshme lidhur me
depozitimin e përkohshëm te tyre, duke nisur nga projektimi i ndërtesës. Nga ana tjetër
mbetjet për depozitimin përfundimtar janë në sasira shumë të vogla (mbetje me jetë të
gjatë radioaktive), duke mos përbërë kështu një problem që kërkon zgjidhje të shpejtë.
Megjithatë, duke marrë parasysh gjatësinë e kohës së nevojshme për përfundimin e
ndërtimit të vendeve te depozitimit, ka ardhur koha për të filluar sa më parë nga puna.
Ajo që nevojitet gjithashtu është fitimi i besimit të publikut dhe ndërmarrja nga ana e
qeverisë së Kosovës e hapave të nevojshme teknike për venien në jetë të këtyre
angazhimeve ligjore. Tashmë ekzistojnë njohuritë teknologjike për projektimin dhe
88

MENAXHIMI I MBETJEVE RADIOAKTIVE NË KOSOVË

ndërtimin e ndërtesës së ruajtjes së përkohëshme, eshte dhene projektidea e saj si dhe
kostua e peraferta e ndertimit (rreth 100.000 euro). Ato fare mire mund të planifikohen
me kohë dhe të ndërtohen e të menaxhohen me kosto të arsyeshme.
Faktet të cilat duhet të jenë të njohura në lidhje me mbetjet radioaktive dhe menaxhimin e
tyre janë:









Sasitë e mbetjeve janë relativisht të vogla.
Nje sasi e mbetjeve i takon mbetjeve me periode shume te shkurter pergjysmimi
(mbetjet spitalore).
Sasia kryesore e mbetjeve i takon mbetjeve me nivel shume te ulet
Ekzistojne te dhenat per radioaktivitetin e tyre
Egzistojnë metoda të sigurta dhe efikase per ruajtjen e përkohshme të mbetjeve
qe mund te zbatohen ne Kosove
Shtrohet nevoja e ndërtimit sa më parë e një objekti për depozitim e përkohshëm ë
mbetjeve radioaktive, të grumbulluara deri tani në territorin e Kosovës.
Janë të njohur metoda të sigurta për depozitimin përfundimtar të mbetjeve.
Ekziston nje informacioni i pasur mbi menaxhimn e sigurt te mbetjeve
radioaktive.

Problemet që lidhen me menaxhimin afatgjate te mbetjeve radioaktive eshte e nevojshme
te diskutohen gjeresisht nga specialistet dhe organet kompetente per te arritur ne
perfundime sa me te arsyeshme. Gjatë këtyre viteve Agjencia për Mbrojtjen nga
Rrezatimet dhe Sigurinë Bërthamore nën kujdesin e qeverisë ka diskutuar për çështje të
ndryshme që dalin përpara menaxhimit të mbetjeve radioaktive dhe ka ofruar udhëzime
por jo debate teknike apo edhe diskutime. Me kalimin e kohës, çështjet bëhen më të
mprehta prandaj fillimi i një diskutimi teknik është më se i domodoshem. Nga ana tjeter
shtyrja e afateve rrezikon që menaxhimi i sigurt i mbetjeve të mos marrë me kohë rrugën
e duhur. Studimi i ndërmarrë e evidenton qartë se çdo vonesë në menaxhimin e mbetjeve
mund të jetë me pasoja në shëndetin e publikut dhe në mjedis. Për më teper që studime të
ardhshme mund të nxjerrin edhe më në pah nevojn e një menaxhimi sa më të sigurt të
mbetjeve radioaktive.
Eshte me shume rendesi te permendim se eksperienca e fituar ne shkalle boterore per
menaxhimn e mbetjeve duhet te mbahet parasysh, po ashtu dhe se si kanë evoluar
sistemet menaxhuese në vendet e ndryshme të botës, e veçanërisht në ato të rajonit.
Mbajtja parasysh e kësaj eksperience do të reflektohet në punën që do të ndërmerret si
për sa i përket problemeve të sigurisë dhe sigurimit fizik të mbetjeve, ashtu dhe në
probleme të tjera të lidhura me menaxhimin e mbetjeve radioaktive.
Së fundi dëshiroj të ve në dukje se ky studim modest hap rrugën në fushën e menaxhimit
të sigurt të mbetjeve radioaktive në Kosovë dhe se detyrimisht duhet të ndiqet nga
studime të tjera më të thelluara dhe gjithëpërfshirëse.
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REKOMANDIME
Sipas ligjit për mbrojtjen nga rrezatimet dhe sigurinë bërthamore të miratuar nga
parlamenti i Republikës së Kosovës, Agjencia rregullatore përcakton kriteret dhe
rregullat për të realizuar një punë të parrezikshme me burimet e rrezatimeve jonizuese.
Sistemi i menaxhimit të mbetjeve radioaktive është një sistem i rëndësishëm në fushën e
mbrojtjes publikut dhe mjedisit, që duhet të mbahet mirë parasysh nga kjo Agjenci. Sasitë
ekzistuese të mbetjeve radioaktive janë krijuar me kohë nga përdorime të ndryshme të
materialeve radioaktive në mjekësi, industri dhe kërkim shkencor. Nëpërmjet këtij punimi
hapet rruga për kryerjen e një klasifikimi sa më të mirë të mbetjeve ekzistuese si dhe të
mbetjeve që do të krijohen në të ardhmen. Mbetet detyrë e Agjencisë të promovojë këtë
eksperiene modeste që është arritur nëpërmjet ketij studimi dhe të planifikoje masat e
duhura për ta venë këtë studim në jetë në afate sa më të përshtatshme.e.
Studimi qe paraqitet përpiqet të krijojë një sistem modern të klasifikimit për mbetjet
radioaktive përsa i përket menaxhmit të tyre, duke përfshirë edhe depozitimin e tyre të
përkohshëm dhe të përhershëm. Ndër të tjera mund të përmendim sa më poshtë vijon::
 Ky studim konsiderohet si një hap i parë drejt një menaxhimi sa më të sigurt të
mbetjeve radioaktive në Kosovë.
 Përmban metoda e klasifikimit dhe zgjedh renditjen e radiobërthamave në klasa
të ndryshme në bazë të efektit të dëmshëm të tyre.
 Përcakton nivelet e përjashtimt të radiobërthamave të ndryshme në mbetjet.
 Merr në shqyrtimin vlerësimin e sigurisë lidhur me vendet e depozitimit te
mbetjeve.
 Shtron nevojën e bashkëpunimit ndërmjet gjeneruesve të mbetjeve, operatorëve
dhe organeve rregullatore te Kosoves per te realizuar nje menaxhim modern te
mbetjeve radioaktivesot dhe ne te ardhmen.
Sot jane në dispozicion një gamë e gjerë e teknikave të provuara dhe të vendosura për
trajtimin dhe kondicionimin e shumë llojeve të mbetjeve radioaktive.
Mbetjet radioaktive dhe qasjet për administrimin e këtyre mbetjeve nëpër vende të
ndryshme janë përgjithësisht në përputhje me dispozitat ndërkombetare dhe për këtë
arsye janë të transferueshme, duke paraqitur mundësi të shkëlqyera për optimizimin e
programeve. Në këtë kuadër edhe në Kosovë lind nevoja e zbatimit sa më të shpejtë të
metodave moderne të menaxhimit të mbetjeve radioaktive
Trajtimi dhe kondicionimi i mbetjeve radioaktive si zgjedhje mund të bëhet pjesë e një
shqyrtimi tërësor të çmontimit të plotë dhe strategjisë së menaxhimit të te gjitha llojeve te
mbetjeve te rrezikshme në Kosovë.
Hierarkia e menaxhimit te mbetjeve duhet të zbatohet.
Udhëzimet janë plotësisht në përputhje me rregulloret aktuale:
 Ofron një zgjidhje për mbetjet me mungesë opcioni per depozitim.
 A zvogëlon vendin për depozitim të përhershëm?
Me kalimin e viteve, vëllimi i mbetjeve pritet të rritet edhe në vendin tonë. Shumica e
këtyre mbetjeve duhet të ruhen në objektet e përkohshme te magazinimit për shumë
dekada. Në shumë raste, lindin dyshime në lidhje me kërkesat e sigurisë. Përveç rreziqeve
të shkaktuara nga radioaktiviteti, rreziqet e akteve të terrorizmit dhe kushtet ekstreme të
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motit janë një kontribut shtesë të rrezikut të përgjithshëm. Si bëhet gjithnjë e më e
dukshme depozitimi përfundimtar në formacione gjeologjike (deri tani konsiderohet të
jetë depozitimi më i besueshëm) është i lidhur edhe me probleme. Teknologji të tilla si
për përpunim apo shndërrimin e mbetjeve nuk ofrojnë ndonjë mënyrë për të dalë nga kjo
çeshtje. Për vendin tonë, është më se e nevojshme si fillim siguimi i një ndërtese të
centralizuar të menaxhimit te mbetjeve, për të cilën lypset kryerja e vlerësimit të sigurisë
afatgjatë. Në këtë mënyrë bëhet plotësisht e mundëshme një trajtim adekuat i mbetjeve
radioaktive, që jo vetëm shmang dëmtimet eventuale shëndetësore dhe të mjedisit por
krijon kushte optimale për ruajtjen e tyre duke përmbushur të gjitha parimet dhe kriteret
e pranuara botërisht.
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