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UVODNIK
Skoraj šest let je minilo, odkar me je 
nekdanji predsednik Društva jedrskih 
strokovnjakov Slovenije dr. Boštjan 
Končar v uvodniku marčevske izdaje 
prenovljenega glasila Jedrce predstavil 
kot novo urednico. V tem času se je 
zvrstilo kar 18 izdaj glasila. Na njegovih 
straneh se je pisalo o jedrski energiji 
kot enem izmed ključnih trajnostnih 
virov za proizvodnjo električne energije 
danes in v prihodnosti, o tradicionalnih 
septembrskih mednarodnih konferencah 
jedrskih strokovnjakov Nuclear Energy 
for New Europe, ki so bile vse po vrsti 
uspešne, o praznovanju 20-letnice 
društva in o 25. obletnici študija jedrske 
tehnike na Univerzi v Ljubljani − oboje 
smo praznovali v letu 2011−, o na 
novo pridobljenem Svetu energije − 
multimedijskem centru o električni 
energiji in energetiki, ki ga je odprla 
družba Gen energija v Krškem, o 
načrtovanem slovenskem odlagališču 
NSRAO, o jedrski renesansi in o 
načrtovanju drugega bloka NEK2, pa o 
grozečem pomanjkanju človeških virov 
v jedrski stroki doma in po svetu ter še 
o marsičem. Ves ta optimizem so žal 
nekoliko zasenčili nesrečni dogodki v 
Fukušimi leta 2011, ki smo jim v glasilu 
prav tako namenili precej pozornosti. 

Tudi tokrat Vam avtorji in uredništvo 
ponujamo v branje številne zanimive 
in koristne prispevke. Vsekakor ne gre 
spregledati zanimivih tem v rubriki 
Aktualno, kjer avtorji z bralci delijo 
pomembne novosti iz jedrske stroke in 
energetike, kar je za večino še posebej 
zanimivo in koristno, ter rubrike Jedrske 
novice, saj prinaša krajše, a pomembne 
informacije.

Vsem avtorjem in bralcem Jedrca želim, 
da bi v letu 2014, v zdravju in sreči 
z veseljem in predanostjo opravljali 
poslanstvo, ki nam je zaupano.
Simona Sučić, urednica 
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RemONt V 
NUKleaRNI 
eleKtRaRNI KRšKO

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) se je 
po zaključenem remontu v drugi polovici 
novembra začel 27. gorivni ciklus. Glavni 
cilji vsakokratnega remonta so povečati 
raven jedrske varnosti skladno z upravnimi 
zahtevami in visokimi standardi, ki veljajo 
v jedrski industriji, ter zagotoviti zanesljivo 
in stabilno obratovanje. Med letošnjim 
remontom so bile izvedene številne aktivnosti 
na področju preventivne obnove opreme 
in tehnoloških posodobitev. Vse remontne 
aktivnosti in nove rešitve so podrobno 
spremljale pooblaščene organizacije oziroma 
strokovnjaki, med njimi tudi Uprava Republike 
Slovenije za jedrsko varnost. Podali so 
pozitivno mnenje o ustreznosti in kakovosti 
izvedenih del.

Med obsežnimi preventivnimi vzdrževalnimi 
deli, ki povečujejo varnost in zanesljivost 
obratovanja, lahko izpostavimo zamenjavo 
vodil detektorjev za meritev porazdelitve 
moči v sredici reaktorja, desetletni remont 
visokotlačne turbine in zamenjavo 125-voltnih 
baterij proge A. Baterije se občasno zamenjajo, 
da se zagotovi njihova polna zmogljivost 
za štiriurno obratovanje za primer, ko ni 
izmeničnega napajanja, saj so izjemno 
pomemben vir lastnega električnega 
napajanja za krmiljenje regulacijskih naprav in 
zaščitnih sklopov.

Posodobitve za Povečanje 
varnosti in zanesljivosti

Na področju tehnološke nadgradnje smo 
izvedli 30 modifikacij, ki bodo zagotovile 
višjo raven jedrske varnosti, večjo zanesljivost 
obratovanja oziroma omogočile optimizacijo 
vzdrževalnih del in delovnih pogojev. Med 
njimi so:

  izgradnja redundantnega 400-kilovoltnega 
transformatorskega polja ter dokončanje 
posodobitve obstoječega 400-kilovoltnega 
transformatorskega polja, 

  zamenjava glavnega transformatorja, 
nazivne moči 400 MVA, z novim, moči 500 
MVA,   

  zamenjava 118 VAC regulacijskih 
transformatorjev, 

  zamenjava sistema meritve temperature 

reaktorskega hladila,    
  posodobitev izolacijskih ventilov glavnih 

parovodov, 
  zaključitev projekta nadgradnje sistema 

požarne detekcije,
  zagotovitev varnega dostopa v reaktorski 

bazen v zadrževalnem hramu,
  zamenjava osmih ventilov za nastavitev 

pretoka varnostnega vbrizgavanja v 
reaktorski hladilni sistem. 

Uspešno sta bila zaključena tudi prva večja 
projekta iz Programa nadgradnje varnosti. 
Vgrajen je bil sistem za odzračevanje in 
razbremenitev zadrževalnega hrama. 
Njegova naloga je ohranjati celovitost 
zadrževalnega hrama, tako da bi se ta ob 
malo verjetni težki nesreči nadzorovano 
tlačno razbremenil preko filtrov. Sistem 
zagotavlja celovitost zadrževalnega hrama 
v pogojih visokih temperatur in nadtlaka ter 
minimalni nadzorovani izpust v okolje (< 
0,1 % hlapljivih in trdnih delcev cepitvenih 
produktov sredice). Vgradnja pasivnih 
avtokatalitskih sežignih peči za vodik pa 
omogoča, da se tudi ob malo verjetni težki 
nesreči omeji koncentracija eksplozivnih 
plinov (vodika in ogljikovega monoksida) v 
zadrževalnem hramu.

stabilizacija goriva Po 
odkritih Poškodbah

Poleg obsežnosti in zahtevnosti del je letošnji 
remont specifičen tudi zaradi odkritja odprtih 

poškodb jedrskega goriva, prvič v obratovalni 
dobi NEK, kar je zahtevalo posebno pozornost 
pri organizaciji in zaščiti delovišč s prisotnostjo 
ionizirajočega sevanja, dodatne aktivnosti 
pri inšpekciji goriva in strukturah reaktorja 
ter izvedbo korektivnih ukrepov. Posebej 
poudarjamo, da med delovnimi operacijami v 
nobenem trenutku ni bilo nikakršnih vplivov 
na okolje in da ni bila ogrožena jedrska 
varnost. So pa te nenačrtovane aktivnosti 
zahtevale dodaten čas in s tem bistveno 
podaljšale remont. 

Po iznosu jedrskega goriva iz reaktorja v 
bazen za izrabljeno gorivo in po natančnem 
pregledu tega goriva smo ugotovili poškodbe. 
Med obratovanjem v minulih mesecih so bile 
izmerjene specifične aktivnosti radioaktivnih 
delcev v primarnem hladilu pod 3 odstotki 
dovoljene vrednosti, kar je bila indikacija 
netesnosti posameznih gorivnih palic. Ker so 
bile te koncentracije daleč pod dopustnimi 
mejami, se je na podrobnejši pregled in oceno 
stanja goriva lahko počakalo do remonta. 
Podroben pregled vseh gorivnih elementov 
z vizualno in ultrazvočno metodo je pokazal, 
da so trije elementi mehansko poškodovani, 
na treh pa je bilo ugotovljeno puščanje brez 
mehanskih napak. Mehanske poškodbe smo 
odkrili na robnih gorivnih elementih v sredici 
reaktorja, vse na isti višini v zgornjem delu 
sredice. Podrobna analiza mehanskih poškodb 
in inventarja jedrskega materiala je pokazala, 
da je ena od robnih palic pretrgana in da je  
del te gorivne palice med prenosom izpadel v 
predor za transport goriva. 

del opreme projektov nadgradnje varnosti v zadrževalnem hramu



Analiza vzrokov poškodb, ki smo jo opravili ob 
podpori Westinghousovih strokovnjakov, je 
pokazala, da so bile mehansko poškodovane 
gorivne palice na treh gorivnih elementih med 
obratovanjem podvržene vibracijam, ki so 
jih povzročili prečni tokovi hladilnega medija 
preko rež na stikih obodnih plošč reaktorja 
(»baffle jetting«). Prečni pretok skozi reže je 
sicer minimalen, vendar zadosten, da vzbudi 
vibracije gorivnih palic in utrujanje materiala, 
ki pripelje do poškodb. Prečni pretoki 
skozi reže obodnih plošč se pojavijo zaradi 
rahlega povečanja reže med dolgoletnim 
obratovanjem ali manjših hidravličnih 
sprememb v reaktorju kot posledica manjših 
sprememb na strukturah reaktorja oziroma 
komponentah primarnega hladilnega kroga.
Na podlagi rezultatov analiz vzrokov poškodb 
so bili izvedeni potrebni ukrepi za ponovno 
polnjenje reaktorja in zagon elektrarne:

1. Iz nadaljnjega obratovanja so bili izločeni 
vsi gorivni elementi, pri katerih je obstajal sum 
puščanja. 

2. Gorivni elementi, ki tvorijo sredico v 27. 
gorivnem ciklusu, so bili preverjeni glede 
tesnosti in mehanske ustreznosti z zanesljivo 
metodo In-Mast-sipping, z ultrazvočno 
metodo ter tudi vizualno s pomočjo 
podvodnih kamer.

3. Pregledani so bili reaktorska posoda, 
strukture reaktorja, bazen v reaktorski zgradbi 
in predor za transport goriva. S posebno 
tehnologijo (podvodnim daljinsko krmiljen 
robot) so bili odstranjeni nezaželeni delci 
oziroma tujki. 

4. Štirje gorivni elementi, ki so nameščeni na 
pozicijah, izpostavljenih prečnim pretokom 
hladilnega medija oziroma vibracijam, so 
bili mehansko stabilizirani. Ojačitve so bile 
izvedene z vgradnjo sedmih jeklenih palic, 
ki so nadomestile izpostavljene gorivne 
palice vsakega od omenjenih štirih gorivnih 
elementov.

5. Projektiranje reaktorske sredice in 
pripadajoča varnostna evalvacija sta bili 
zaradi uporabe jeklenih stabilizacijskih palic 
ponovljeni.

6. Z ultrazvočno metodo za volumetrično 
preverjanje je bilo pregledanih 728 veznih 
vijakov, s katerimi so obodne plošče (»baffle 
plate«) pritrjene na distančne plošče (»former 
plate«). Pregled je potrdil njihovo ustreznost in 
ovrgel sum, da bi vezni vijaki lahko povzročili 
prečne pretoke. 

7.  Na podlagi podrobnega pregleda 
obratovalnih izkušenj, rešitev na področju 
omejitev iz Tehničnih specifikacij in 
ukrepanja za primer povečanja aktivnosti ter 
kontaminacije primarnega hladila v ameriških 
in evropskih elektrarnah istega tipa kot je 
NEK, je bil dopolnjen akcijski načrt ukrepov, s 
katerim bomo med obratovanjem spremljali 
stanje goriva v sredici reaktorja (t. i. Failed 
Fuel action Plan – FFaP). Dosedanji koncept 
je izhajal iz  mejnih vrednosti, ki so dovoljene 
v okviru Tehničnih specifikacij  (omejitve 0.5 
μCi/g D.E. I-131 in  tipa (tesni, odprti) ter 
števila defektov). Dodan je nov kriterij, ki 
izhaja iz kontaminacije primarnega hladila 
– izmerjena specifična aktivnost kratko-
živečega izotopa joda 134, ki je korigirana 

za prispevek iz kontaminacije. Do zdaj so bili 
opredeljeni štirje akcijski nivoji, odslej jih je 
pet. Nivo 1 predvideva pozornejše analiziranje 
stanja glede določanja začetnih tesnih 
puščanj ter lokacije puščajočih palic v sredici 
in mehanizma. Nivo 2 predvideva omejitev 
obratovanja na 12 mesecev, nivo 3 omejitev 
obratovanja na največ tri mesece, nivo 4 
omejitev obratovanja na največ 14 dni, nivo 5 
pa zahteva zaustavitev obratovanja v 48 urah.
Dolgoročna rešitev za zagotavljanje visoke 
stopnje integritete goriva je trajna odstranitev 
prečnih tokov hladilnega medija skozi režo 
na stikih obodnih plošč s tako imenovano 
konverzijo hladilnega toka med obodnimi 
ploščami in plaščem sredice (»core barrel«). 
Gre za znano in preverjeno modifikacijo 
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Poškodovani gorivni element 

ojačan gorivni element
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struktur reaktorja (»up flow conversion«). 
Priprava te dolgoročne rešitve traja najmanj 
eno leto in bo izvedena predvidoma v 
naslednjem remontu.

kratkotrajna zaustavitev 
zaradi neustreznega 
delovanja novega merilnega 
sistema

NEK je bila po zaključenem remontu v 
torek, 19. novembra, ponovno vključena v 
elektroenergetsko omrežje in je postopoma 
dvigovala svojo moč. Po štirih dneh stabilnega 
obratovanja in doseženi 90-odstotni moči 
se je samodejno zaustavila. Zaustavitev je 
bila posledica delovanja reaktorske zaščite, 
ki se sproži na podlagi izmerjene razlike 
v temperaturah primarnega hladila med 
vstopom v reaktor in izstopom iz njega. 
Ker je bila elektrarna v trenutku samodejne 
zaustavitve v normalnem stanju, je bilo 
jasno, da delovanja zaščite niso sprožile 
dejanske mejne vrednosti temperatur, temveč 
kratkotrajne zunanje elektromagnetne motnje 
oziroma impulz. Da bi zagotovili pravilno 
delovanje merilnega sistema primarnega 
hladila, ki je bil vgrajen v tem remontu, so 
bile po končani diagnostiki izvedene potrebne 
prilagoditve na relejih in elektrarna je ponovno 
začela obratovati. Pred doseženo polno 
obtežbo so bile potrebne dodatne analize in 
nastavitve sistema.
nuklearna elektrarna Krško

O pOšKODbah 
ReaKtORsKega 
gORIVa meD 
RemONtOm 
NUKleaRNe 
eleKtRaRNe 
KRšKO
Po oSemnajStih meSecih 
uSPešnega obratovanja 
Se je 1. oKtobra 2013 začel 
redni remont nuKlearne 
eleKtrarne KršKo (neK), Ki 
naj bi trajal do 4. novembra 
2013. zaradi PošKodb goriva 
in Povečane Koncentracije 
radioaKtivnih delcev je bil 
remont Podaljšan, v neK-u Pa 
So bile oPravljene številne 
dejavnoSti za ugotavljanje in 
odPravo vzroKov za težave z 
gorivom. 

Že pred začetkom remonta so meritve 
primarne vode kazale povečano 
koncentracijo radioaktivnih delcev, 
zaradi katerih so sumili, da gre za 
netesnost posameznih gorivnih palic. 
Med menjavo goriva v začetku remonta 
so odkrili poškodbe gorivnih palic, ki pa 
so bile večje, kot so pričakovali.

Za ugotavljanje in odpravo vzrokov 
za težave z gorivom so v NEK-u 
opravili vrsto dejavnosti, Uprava RS za 
jedrsko varnost (URSJV) pa je skrbno 
spremljala vse analize in ukrepe 
NEK-a in njegovih podizvajalcev ter 
pregledala vse prejete dokumente. 
Ustreznost opravljenega so spremljali 
in potrdili tudi pooblaščeni strokovni 
izvedenci. NEK je 18. oktobra 2013 v 
posebnem poročilu seznanil URSJV s 
prvimi izsledki, kasneje pa na tiskovni 
konferenci predstavil najverjetnejši 
vzrok za poškodbe in način za njihovo 
odpravo v naslednjem gorivnem 
ciklu. Skupaj z dobaviteljem goriva, 
podjetjem Westinghouse, so ugotovili, 
da je k poškodbam gorivnih palic na 
zunanjem robu sredice v največji meri 
pripomogel curek vode ob obodnih 
ploščah reaktorja, ki je povzročal 
pretirane vibracije gorivnih palic 
(baffle jetting). V posamezni palici 
so zato nastale drobne razpoke, skozi 
katere je primarna voda lahko vdrla 
v notranjost, potem pa je prišlo do 
oksidacije z gorivom. Nastali vodik je 
povzročil krhkost stene gorivne palice, 
kar povzroči večje poškodbe praviloma 
v zgornjem delu.

Pred ponovnim polnjenjem reaktorja z 
gorivom je bilo nujno zagotoviti, da se 
v sredico ne bo vrnil gorivni element, 
ki bi že puščal oziroma bi obstajal 
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sum, da pušča, ter odpraviti vzrok za 
poškodbe gorivnih palic. 

odPrava vzrokov za 
Poškodbe

Poglavitni vzrok za nastanek poškodb 
so predvidoma hidravlične razmere 
ob obodnih ploščah reaktorja. Žal se 
jih v kratkem času ne da popolnoma 
spremeniti, to bo mogoče šele ob 
naslednjem remontu. V tiste gorivne 
elemente, ki so postavljeni na ista 
mesta, na katerih je prišlo do poškodb, 
so zdaj na zunanji rob namesto 
gorivnih palic vgradili jeklene. Tako so 
postavili nekakšno armirano pregrado, 
ki bo pred hidravličnim curkom 
zaščitila preostale, tj. »žive« gorivne 
palice v robnem gorivnem elementu. 

Drugi možni vzrok za poškodbe goriva 
so tudi drobni tujki, ki bi se drgnili 
ob stene gorivnih palic. Z robotsko 
napravo so zato temeljito pregledali 
celotno notranjost reaktorske posode 
in primarnega kroga in odstranili vse 
drobne tujke, ki so jih našli. Da bi se 
prepričali o celovitosti obodnih plošč 
reaktorja, so z ultrazvočno metodo 
pregledali vijake in ugotovili, da ti niso 
mogli prispevati k povečanju špranj 
med obodnimi ploščami, zaradi katerih 
je prišlo do močnejših curkov vode. S 
temi ukrepi so odpravljeni poglavitni 
znani vzroki za nastanek poškodb.

izPostavljenost 
ionizirajočemu sevanju

Uprava RS za varstvo pred sevanji 

in URSJV sta na treh inšpekcijskih 
pregledih obravnavala načrtovane 
doze za remont 2013, sevalno 
obremenjenost delavcev, nadzor 
ravni sevanja in kontaminacije ter 
prejete doze. NEK je preprečil notranjo 
kontaminacijo delavcev z maskami s 
črpalko in s kombinezoni z dovodom 
zraka, vendar so bili zaradi povečane 
kontaminiranosti primarnega hladila 
prejete doze delavcev na primarnih 
sistemih približno dvakrat večji od 
predvidenih, nihče pa ni presegel 
letne dovoljene doze za izpostavljene 
delavce v jedrskem objektu. 

Ponovno Polnjenje 
reaktorja in zagon 
elektrarne

URSJV je skrbno spremljal vse 
dejavnosti in sproti razjasnjeval vse 
dvome. V naslednjih mesecih bosta 
NEK in Westinghouse pripravila tudi 
podrobno analizo temeljnega vzroka 
(root Cause analysis) za tokratne 
poškodbe goriva. Na podlagi izsledkov 
bo mogoče pripraviti ali prilagoditi 
dolgoročne ukrepe za izboljšanje 
razmer.

19. novembra 2013 je NEK po 48 
dneh remonta spet začel dobavljati 
energijo v električno omrežje. Pred 
ponovnim vlaganjem goriva v sredico 
je Upravi RS za jedrsko varnost 
predložil podrobna dokazila o ukrepih 
za prepoznavanje vzrokov za poškodbe 
goriva in odpravo njihovih posledic. 
Pred ponovnim zagonom reaktorja je 
NEK dostavil URSJV tudi posodobljen 
akcijski načrt za ukrepanje v primeru 
indikacij poškodb goriva v naslednjem 
gorivnem ciklu, za katerega je presodil, 
da zagotavlja ustrezno stopnjo 
jedrske varnosti. Upoštevajoč ukrepe, 
opravljene pred polnjenjem reaktorja, 
in pozitivno mnenje pooblaščenih 
izvedencev, ki so spremljali remont, 
URSJV ni imel zadržkov glede 
ponovnega zagona reaktorja in 
priključitve elektrarne v omrežje. Med 
obratovanjem bodo dnevno spremljali 
podatke o stanju goriva in ukrepih, ki 
jih bo s tem v zvezi opravljalo osebje 
NEK.

uprava rS za jedrsko varnost

del odlomljene gorivne palice (povečava v ovirju, desno zgoraj)
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RazIsKaVe 
tURbUleNtNIh 
tOKOV V 
gORIVNIh 
sVežNjIh 
tlačNOVODNIh 
jeDRsKIh 
eleKtRaRN Na 
INstItUtU "jOžef 
stefaN" 

Znanstveni in strokovni prispevki sodelavk 
in sodelavcev Odseka za reaktorsko 
tehniko Instituta "Jožef Stefan" so v 
mednarodnem merilu zelo cenjeni. To 
velja tudi za kompleksne termohidravlične 
simulacije. Naše dolgoletne izkušnje z 
modeliranjem tokov v gorivnih svežnjih, 
ki jih povzemamo v nadaljevanju, bi 
utegnile biti zelo uporabne tudi pri 
odkrivanju, pojasnjevanju in odpravljanju 
vzrokov nepričakovano obsežnih poškodb 
gorivnih svežnjev, odkritih med letošnjim 
remontom v jedrski elektrarni v Krškem.

V zadnjem času so naše raziskave 
usmerjene predvsem v zanesljivejše 
in natančnejše simulacije enofaznega 
turbulentnega toka v gorivnem svežnju 

z mešalnimi krilci. Za ozke prehode med 
palicami ter med rešetko in zunanjo 
vrsto palic so značilni prečni sunki toka, 
ki povzročajo glavnino prenosa gibalne 
količine in toplote v prečni smeri. Če so 
prečni sunki premočni, lahko povzročijo 
vibracije gorivnih palic. Te pa lahko 
sčasoma privedejo do poškodb predvsem 
na stiku med palico in podporno vzmetjo. 

Tovrstne simulacije so izjemno 
kompleksne in zahtevajo neposredno 
eksperimentalno verifikacijo. Zato smo 
se leta 2011 pridružili mednarodnemu 

eksperimentu za t. i. slepo testiranje 
CFD programov (angl. Computational 
Fluid Dynamics), ki je potekalo v okviru 
OECD/NEA. Eksperiment z imenom 
MATiS-H (Measurement and analysis 
of turbulent Mixing in subchannels – 
Horizontal) so pripravili in izvedli na 
institutu KAERI (Korea atomic Energy 
research Institute) v Južni Koreji. Osrednji 
del naprave je vodoravno postavljen 
»hladen« gorivni sveženj, sestavljen iz 
25 gorivnih palic. S tehniko LDV (angl. 
Laser Doppler Velocimetry) so natančno 
izmerili hitrostne profile, ki so nato služili 

              distančna rešetka z mešalnimi krilci

turbolentni tok v 
gorivnem svežnju
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za verifikacijo in validacijo numeričnih 
simulacij. Simulirane slepe napovedi 
rezultatov eksperimenta je prispevalo 25 
laboratorijev iz 12 držav. Slepa napoved 
sodelavcev Odseka za reaktorsko tehniko 
je bila med petimi najbolj natančnimi. 

Hiter razvoj zmogljivih računalniških 
gruč nam omogoča, da lahko vse bolje 
razumemo in napovedujemo tudi 
zapletene mehanizme prenosa toplote 
iz gorivnih palic na hladilo. Tudi pri tem 
so nam v veliko pomoč programi za 
tridimenzionalne simulacije enofaznih in 
večfaznih tokov. Na Odseku za reaktorsko 
tehniko IJS se že vrsto let ukvarjamo tako 
z modeliranjem osnovnih mehanizmov 
vrenja in kritičnega toplotnega toka 
kot tudi s simulacijami toka in prenosa 
toplote v kanalih gorivnih svežnjev. Tako 
smo v okviru bilateralnega sodelovanja 
s francoskim raziskovalnim centrom CEA 
(Commissariat à l’Energie atomique) na 
odseku razvili metodo popisa dvofazne 
mejne plasti pri mehurčkastem vrenju, 
ki upošteva vpliv nastajajočih parnih 
mehurčkov na hitrostno in temperaturno 
polje kapljevine ob greti površini. Metoda 
omogoča znatno natančnejše simulacije 
konvektivnega vrenja in je že vgrajena v 
računalniškem programu NEPtUNE_CFD, 
ki ga za tridimenzionalne simulacije 
prehodnih pojavov v jedrskih reaktorjih 

uporablja francoski operater jedrskih 
elektrarn Electricité de France, EdF. 

Med leti 2005 in 2012 smo okviru 
mednarodnih projektov 6. in 7. okvirnega 
programa EU, NURESIM (Nuclear reactor 
simulations) in NURISP (NUclear reactor 
Integrated simulation Project) sodelovali 
tudi pri razvoju integralne simulacijske 
platforme za jedrske reaktorje. Razvijali 
smo napreden model konvektivnega 
vrenja ter opravili številne simulacije 
vzorčnih eksperimentov. Skupaj z 
nemškimi partnerji iz raziskovalnega 
centra HZDR (Helmholtz-Zentrum-
Dresden-rossendorf ) smo leta 2007 
opravili tudi eno prvih simulacij 
vrenja v kanalu gorivnega elementa z 
upoštevanjem pasivnih mešal. Simulacije 
so omogočile napoved lokalnih vročih 
točk in povečanih koncentracij parnih 
mehurčkov na površini gorivnih palic.  

Raziskovalno delo Odseka za reaktorsko 
tehniko Instituta "Jožef Stefan" je v 
mednarodnem merilu zelo cenjeno. 
Odkritje obsežnih poškodb gorivnih 
svežnjev med ravnokar končanim 
remontom v jedrski elektrarni v Krškem 
je lahko zelo dobra priložnost za koristno 
uporabo tega znanja tudi v domačem 
okolju.

dr. boštjan Končar, ijS

jeDRsKa tehNIKa 
Na češKem

Doktorski študenti in profesorji jedrske 
tehnike na Fakulteti za matematiko in 
fiziko Univerze v Ljubljani − vsi tudi 
sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko 
Instituta "Jožef Stefan" − smo se v 
začetku oktobra udeležili strokovnega 
obiska na Češkem. Obiskali smo tri 
pomembne organizacije na področju 
jedrske tehnologije: severno od glavnega 
mesta Prage je Raziskovalni center Řež 
(del skupine ÚJV Řež, a. s.), na zahodu 
v Plzňu in okolici ima proizvodne obrate 
podjetje Škoda Jaderné strojírenství, a. s., 
na jugu pa Jedrska elektrarna Temelín.
Jedrska tehnologija predstavlja 
pomemben del češkega gospodarstva, ki 
je nadpovprečno proizvodno naravnano 
(38 % v primerjavi s 25-odstotnim 
povprečjem v EU). Pri tem ne  gre le 
za razmeroma velik, tj. tretjinski delež 
jedrske energije, saj je Češka v samem 
svetovnem vrhu tudi pri razvoju in 
proizvodnji komponent jedrskih reaktorjev 
in elektrarn. 

Na Češkem obratujeta dve jedrski 
elektrarni: Dukovany, s štirimi reaktorji 
tipa VVER 440 (440 MWe), in Temelín, 
z dvema reaktorjema VVER 1000 (1000 

gorivni elementi 
raziskovalnega reaktorja 
lr-0 iz ujv rež



aktualNo08

MWe), kjer načrtujejo gradnjo še dveh 
takih reaktorjev. Reaktor VVER je ruska 
različica tlačnovodnega reaktorja, ki ga je 
v takratni Sovjetski zvezi razvilo podjetje 
OKB Gidropress. To je zdaj del ruske 
državne jedrske korporacije rosatom. 
Zaradi tega je predvsem razširjen v 
državah nekdanjega vzhodnega bloka − v 
Rusiji, Ukrajini, na Češkem, Slovaškem in 
Madžarskem ter v Bolgariji in Armeniji −, 
vendar ga najdemo tudi v državah, kot so 
Finska, Kitajska, Indija in Iran. Značilnosti 
reaktorja VVER, ki nam v primerjavi z 
zahodnim PWR najprej padejo v oči, so 
šestkotni gorivni elementi ter horizontalni 
uparjalniki.

Újv Řež

Inštitut za jedrske raziskave Řež (Ústav 
jaderného výzkumu Řež) je bil ustanovljen 
leta 1955. Leta 1993 se je iz državnega 
inštituta spremenil v delniško družbo 
in je od leta 2012 znan kot skupina 
ÚJV Řež, a. s. Večinski lastnik skupine, 
ki zaposluje okrog tisoč ljudi, je češki 

proizvajalec električne energije ČEZ, a. s., 
drugi lastniki pa so: slovenské elektrárne, 
a. s., Škoda Js, a. s., ter lokalna skupnost 
Husinec. Obiskali smo sedež skupine 
v Raziskovalnem centru Řež (Centrum 
výzikum Řež), ki je blizu kraja Husinec-Řež 
severno od Prage.
Raziskovalni center Řež  je bil ustanovljen 
leta 2002 kot hčerinsko podjetje ÚJV Řež 
in zaposluje okrog 180 strokovnjakov. 
Njihov glavni cilj so raziskave in razvoj na 
področju proizvodnje električne energije 
s poudarkom na jedrski tehnologiji. 
Na voljo imajo nekaj edinstvene 
raziskovalne opreme, kot sta na primer 
raziskovalna reaktorja LR-0 in LVR-15, ki 
smo si ju ogledali od blizu, ter posebne 
tehnološkoeksperimentalne postavitve 
hladilnih krogov, pomembne za raziskave 
reaktorjev druge, tretje in četrte generacije 
ter fuzijskih reaktorjev. Pravkar poteka tudi 
razširitev njihovih raziskovalnih kapacitet, 
predvsem nove eksperimentalne opreme, 
in sicer v okviru evropskega projekta 
sustainable Energy (SUSEN). Center 
sodeluje z univerzami (Praga, Plzeň) 

in drugimi raziskovalnimi inštituti, tudi 
mednarodno, ter zagotavlja tehnično in 
strokovno pomoč češkim regulatorjem 
(SUJB) in jedrskima elektrarnama 
Dukovany in Temelín. 

škoda jaderné strojírenství

Korenine podjetja segajo v leto 1859, ko 
sta bila v Plzňu  ustanovljena orožarsko 
podjetje družine Waldstein in livarna 
ter strojegradnja grofa Wallenstein-
Vartenberka. Kasneje je oboje kupil 
češki inženir in podjetnik Emil Škoda in 
ustanovil ŠKODa Works. V začetku so 
izdelovali predvsem orožje (strojnice) za 
potrebe takratne avstro-ogrske vojske, 
kasneje pa med drugim tudi različne 
stroje, vozila, parne turbine ter opremo za 
elektrarne. 

Začetek Škodinega jedrskega programa 
sega v leto 1956. Program reaktorjev VVER 
so uvedli leta 1974. Podobno kot ÚJV Řež 
je bila družba leta 1993 privatizirana pod 
imenom ŠKODa JaDErNÉ strOJÍrENstVÍ, 

Skupinska fotografija udeležencev ekskurzije pred jedrsko elektrarno temelin. 
jedrska elektrarna temelín je bila zgrajena leta 2002 in se nahaja približno 5 km od kraja týn nad vltavou na jugu češke. 
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in sicer kot del skupine ŠKODa, a. s., in 
se je kasneje preoblikovala v samostojno 
delniško družbo ŠKODa Js, a. s. Podjetje 
je od leta 2004 v stoodstotni lasti ruske 
skupine OMZ in je danes vodilno češko 
podjetje na področju dobave komponent 
jedrskih elektrarn, s približno 1200 
zaposlenimi.

Reference podjetja ŠKODa Js so 
impresivne. V svojih obratih so izdelali 21 
reaktorjev VVER 440 ter 3 reaktorje VVER 
1000. Eden glavnih trenutnih izdelkov 
so pogonski mehanizmi kontrolnih palic 
reaktorjev VVER, izdelavo katerih smo si 
lahko ogledali ob obisku obrata v kraju 
Bolevec v okolici Plzňa, kjer je tudi sedež 
podjetja. Večji obrat je v mestu Plzeň, kjer 
izdelujejo večje komponente reaktorja. 
Ogledali smo si lahko izdelavo posebnih 
zabojnikov za izrabljeno gorivo (CASTOR) 
ter izdelavo ogromne tlačne komore, ki bo 
uporabljena pri laserskem varjenju velikih 
reaktorskih komponent. V obratih ŠKODa 
Js so izdelali tudi nekatere komponente 
novih reaktorjev tipa EPR, ki jih gradita 
Finska (Olkiluoto)in Kitajska (Taishan). 
Podjetje sodeluje tudi pri investicijah 
v gradnjo jedrskih elektrarn. Trenutno 
gradijo tretji in četrti blok jedrske 
elektrarne Mochovce na Slovaškem, 
katerih dokončanje je predvideno v letu 
2015 in 2016. Za zdaj še ni znano, ali 
bodo sodelovali tudi pri gradnji tretjega 
in četrtega bloka elektrarne Temelín, saj 
čakajo na odgovor naročnika, tj. skupine 
ČEZ.

jedrska elektrarna 
temelín

Jedrska elektrarna Temelín 
je bila zgrajena leta 2002 in 
stoji približno 5 km od kraja 
Týn nad Vltavo na jugu Češke. 
Električno energijo proizvajata 
dve reaktorski enoti tipa VVER 
1000. S skupno proizvedeno 
močjo okrog 2000 MW je 
to največji češki energijski 
proizvodni obrat. V bližnji 
prihodnosti načrtujejo 
nadgradnjo proizvodnih 
kapacitet s še dvema novima 
reaktorjema. 

Vsaka od enot ima svoj tlačnovodni 
reaktor VVER 1000, v katerem najdemo 
163 gorivnih elementov šestkotnega 
preseka, od katerih ima vsak 312 gorivnih 
palic ter 61 kontrolnih palic. Gorivo je 
3,5-odstotni obogateni uranov dioksid. 
Vsak od štirih horizontalnih uparjalnikov 
proizvede 1470 ton pare na uro pri 
temperaturi 278,5 °C in tlaku 6,3 MPa. 
Pri izbiri lokacije je bil najpomembnejši 
kriterij seizmološka in geološka stabilnost 
– elektrarna namreč stoji na ogromnem 
bloku granita. V zameno se potrebna 
procesna voda črpa iz 6 km oddaljenega 
rezervoarja Hněvkovice na reki Vltavi. Za 
hlajenje uporabljajo štiri 150-metrske 
hladilne stolpe.

Na lokaciji elektrarne, ki zaseda okrog 
125 hektarov površine, najdemo tudi 
nekaj podpornih sistemov. Med drugim 
je tu prehodno skladišče za izrabljeno 
gorivo, kjer bodo v posebnih suhih 
sarkofagih shranili izrabljeno gorivo za 
30 let obratovanja obeh enot. Po besedah 
predstavnice elektrarne izrabljeno gorivo 
po njihovem ni odpadek, temveč surovina, 
saj pričakujejo njegovo ponovno uporabo 
v reaktorjih nove (četrte) generacije. 
Priložnost smo si imeli ogledati tudi 
simulator kontrolne sobe elektrarne, ki je 
namenjen usposabljanju operaterjev. V 
neposredni bližini elektrarne je v dvorcu 
Vysoký Hrádek tudi informacijsko središče 
za obiskovalce.

matej tekavčič, ijS

pReDaVaNje O 
RaDIOaKtIVNOstI 
V meDIcINI 
SvEt ENERgIjE vSako pRvo 
SoBoto v MESECu pRIpRavI 
poSEBEj pEStER pRogRaM za 
oBISkovalCE. NovEMBRa jE v 
okvIRu pRogRaMa NaStopIl 
pavEl kavčIč, DR. MED., z 
INštItuta za RaDIologIjo 
uNIvERzItEtNEga klINIčNEga 
CENtRa ljuBljaNa. 
oBISkovalCEM jE opISal, 
kako SE RaDIoaktIvNoSt 
učINkovIto IN uSpEšNo 
upoRaBlja v MEDICINI, kjER 
pogoSto poMaga REšEvatI 
žIvljENja. 

Radioaktivnost se v medicini uporablja za 
ugotavljanje bolezni (RTG-slikanje, CT-
slikanje, nuklearna medicina (scintigrafija, 
SPECT, PET/CT)) in za zdravljenje 
(radioterapija, brahiterapija).
Prva rentgenska slika je nastala leta 1895, 
posnel jo je Wilhelm Conrad Röntgen. 
Uporaba rentgenskih žarkov je eden 
najpogostejših postopkov diagnostike 
v radiologiji. Uporabljajo se pri slikanju 
notranjih tkiv, kosti in organov. Standardni 
rentgen uporabljamo za različne namene, 
med drugim tudi za diagnozo tumorjev in 
poškodb kosti. Glavna usmeritev medicine 
je poskrbeti za čim boljšo diagnostiko 
in zdravljenje, ob tem pa tudi za čim 
manjšo prejeto dozo na zdravo tkivo oz. 
bolnika. Približne vrednosti prejetih doz 
ob posamezni uporabi radioaktivnosti v 
medicini so prikazane v tabeli.

Prejete doze (v mSv) ob posamezni uporabi v medicini 

SLIKANJE  DOZA  

RTG pljuč  0,02 mSv  

Slikanje ščitnice z radioaktivnim jodom  0,14 mSv  

Mamogra�ja  0,4 mSv  

Scintigra�ja pljuč  2 mSv  

Scintigra�ja kosti  4,2 mSv  

CT trebuha  10 mSv  

PET/CT celega telesa  14 mSv  

Radioterapija 50.000 mSv  
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Družba GEN energija vsako prvo soboto 
v mesecu (razen avgusta) odpira vrata v 
Svet energije vsem, ki so željni znanja o 
naravi in tehniki. Poleg vodenih ogledov, 
ki obiskovalcem ponudijo celovit pogled 
na energijo in energetiko, so posebej 
priljubljene in obiskane tudi delavnice 
v eksperimentalnici, kjer obiskovalci 
dejavno sodelujejo. Različne tematske 
delavnice zlasti mlade spodbujajo k 
tehničnemu in inovativnemu razmišljanju. 
Poslanstvo Sveta energije je vzbuditi 
zanimanje mladih za naravoslovje, 
zlasti za tehniko in energetiko. Do zdaj 
so organizirali že več kot 20 različnih 
delavnic, s katerimi so obiskovalcem 
približali radioaktivnost, (elektro-)
magnetizem, elektrokemijo, toplotne 
stroje, statično elektriko, podnebne 
spremembe in druge zanimive teme, 
povezane z energetiko in pridobivanjem 
električne energije.
www.svet-energije.si

s teKmOVaNjem 
mlaDI geNIjalcI DO 
Večje eNeRgetsKe 
pIsmeNOstI meD 
mlaDImI

družba gen energija in nuKlearna 
eleKtrarna KršKo organizirata 
PoSebno teKmovanje za dijaKe S 
Področja energetiKe in Proizvodnje 
eleKtriKe, Poimenovano mladi 
genijalci. na teKmovanje Se 
je to šolSKo leto Prijavilo 17 
SrednješolSKih Programov iz vSe 
Slovenije, 26. novembra 2013 Pa So Se 
dijaKi na organiziranih Predavanjih 
in vajah začeli v KršKem PriPravljati 
na zaKljučni Kviz, Ki bo februarja 
2014.

Okoli sto dijakov in njihovih mentorjev 
se je udeležilo priprav v Svetu energije, v 
Informacijskem središču GEN v Krškem. 
Dijaki so sodelovali v štirih vsebinskih sklopih 
delavnic. Spoznali so osnove energetike in 
energije, različne proizvodne vire električne 
energije, s poudarkom na trajnostnih virih 
in jedrski energiji. Poslušali so predavanje o 
radioaktivnosti v domovih in s preprostimi 
poskusi spoznali radioaktivnost kot naravni 
pojav. Odkrivali so učinke tople grede ter 
se poučili o nizkoogljičnih tehnologijah 
ter učinkoviti rabi energije. Poleg tega so v 

mobilnem laboratoriju radiološke zaščite NEK 
skupaj z radiološko skupino z detektorjem 
merili hitrosti doze in spoznavali značilnosti 
ionizirajočega sevanja. 

Tekmovanje Mladi genijalci je v letošnjem 
šolskem letu namenjeno dijakom 3. in 

4. letnikov  srednješolskih programov 
elektrotehnik in tehničnih gimnazij.  Na razpis 
se je prijavilo kar 17 od skupaj 24 tehničnih 
srednješolskih programov iz vse Slovenije 
(na pripravah so se zbrali dijaki in mentorji iz 
Maribora, Novega mesta, Ravn na Koroškem, 
Pirana, Ljubljane, Ptuja, Celja, Trbovelj, 

meglična celica v Svetu energije

tekmovanje mladi genijalci je v letošnjem šolskem letu namenjeno dijakom 3. in 4. 
letnikov  srednješolskih programov elektrotehnik in tehničnih gimnazij. 
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Krškega, Velenja in Kranja). V vsaki šoli bodo 
na šolskih tekmovanjih določili ekipo dijakov s 
po tremi člani, ki bo tekmovala na zaključnem 
kvizu. Ta bo 4. februarja 2014 v veliki dvorani 
Kulturnega doma Krško.

Temeljno poslanstvo skupine GEN je 
zagotavljanje zanesljive proizvodnje in dobave 
električne energije. Ob tem pa si prizadevajo 
tudi za energetske pismenosti ter povečanje 
ozaveščenosti in zanimanja za teme, povezane 
z energijo in energetiko. 

Poleg tekmovanja Mladi genijalci je družba 
GEN v šolskem letu 2013/14 razpisala tudi 
šolski natečaj z naslovom Mladi v svetu 
energije (Mladi VSE), ki skuša osnovnošolce in 
dijake navdušiti za tehniko in energetiko ter jih 
spodbuditi k  celostni obravnavi izbranih tem 
s področja naravoslovja, tehnike in energetike 
ter k pripravi projektov in izdelkov, povezanih z 
razpisanimi energetskimi temami.

www.mladi-svet-energije.si

začeteK glaVNIh 
teReNsKIh RazIsKaV

ARAO je 23. oktobra 2013 podpisal pogodbo 
za izvedbo projekta, imenovanega Glavne 
raziskave geo- in hidrosfere za potrebe gradnje 
odlagališča NSRAO Vrbina, Krško. Raziskovalna 
dela na terenu se bodo predvidoma začela 
v zadnjem tednu novembra, dinamika pa je 
odvisna predvsem od vremenskih razmer. 

Namen raziskav je preveriti do zdaj zbrane 
podatke terenskih raziskav na lokaciji 
potrjenega državnega prostorskega načrta 
odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkov, in sicer za potrebe izdelave 
projektne dokumentacije in varnostnih analiz 
za odlagališče. V sklopu raziskav je predvidena 
izdelava štirih globokih in ene plitve vrtine in 
izvedba in situ geotehniških, geofizikalnih, 
geokemičnih in hidrogeoloških raziskav ter 
ustreznih laboratorijskih preiskav.
V letih 2006 in 2009 so že bile opravljene 
začetne in dopolnilne terenske raziskave, a 
tedaj na širšem območju lokacije odlagališča. 
Pridobljeni podatki so bili uporabljeni za 
izdelavo idejnega projekta odlagališča ter za 
prvo iteracijo varnostnih analiz, oboje je bilo 
uporabljeno v fazi umeščanja odlagališča v 
prostor. Hidrogeološko opazovanje na širšem 
območju lokacije poteka ves čas.

matej rupret, arao 
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aRaO ODpRl VRata 
jaVNOstI

 
kako javNoStI, kI SE jI zDIjo 
pRoBlEMatIčNI vSI oDpaDkI, 
(Do)povEDatI, Da zNa StRoka z 
RaDIoaktIvNIMI oDpaDkI RavNatI 
povSEM vaRNo? NajBoljE z 
oDkRIto BESEDo o poSlaNStvu, 
DEjavNoStI IN vREDNotah 
agENCIjE za RaDIoaktIvNE 
oDpaDkE tER S povaBIloM Na 
oglED CENtRalNEga SklaDIšča 
RaDIoaktIvNIh oDpaDkov Na 
BRINju pRI ljuBljaNI. 

Dneva odprtih vrat Agencije za radioaktivne 
odpadke 17. novembra se je udeležilo precej 
več kot 100 obiskovalcev. V  glavnem so bili 
to prebivalci okoliških naselij, pa tudi ljudje 
iz bolj oddaljenih krajev, mladina in odrasli, 
cele družine, novinarji in posamezniki, ki 
pri svojem delu pridejo v stik z napravami z 
radioaktivnimi viri. Nekateri so o ionizirajočem 
sevanju vedeli malo, nekateri že zelo veliko, 
vsem pa je bilo skupno živo zanimanje za 
tematiko. 

Direktor dr. Tomaž Žagar, ki je vodenje agencije 
prevzel 15. junija letos, je obiskovalcem 
predstavil strateške cilje v naslednjih 
letih. To so: investicija v odlagališče za 
nizko-  in srednjeradioaktivne odpadke 
(poskusno obratovanje je predvideno 
leta 2020), izvajanje javne službe 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki malih 
povzročiteljev ter načrtovanje koncepta 

ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in 
visokoradioaktivnimi odpadki. 

Biologinja dr. Metka Kralj je v predavanju Živa 
bitja, okolje in radioaktivne snovi predstavila 
zanimive vidike vplivov ionizirajočega sevanja 
na ljudi in okolje ter spodbudila številna 
vprašanja poslušalcev. 

Nato so prišli na vrsto vodeni ogledi po 
razstavi o ravnanju z radioaktivnimi odpadki 
ter ogled skladišča. Obiskovalci so ob tem 
izvedeli več o pomenu javne službe ravnanja 
z radioaktivnimi odpadki malih povzročiteljev 
ter o dejavnostih, ki jih ARAO opravlja v okviru 
te javne službe. Posebej je bilo predstavljeno 
delo službe za varstvo pred sevanji, ki pred 
ionizirajočim sevanjem varuje delavce, 
prebivalce in okolje. 

Mnogi obiskovalci so svoje poznavanje 
tematike ob koncu obiska preverili z odgovori 
na vprašanja v kvizu, kar pa je bilo marsikdaj 
tudi iztočnica za iskrivo in izčrpno debato, je 
povedal sodelavec, ki je kviz vodil. 

Smiselnost dogodkov, kot je dan odprtih 
vrat, potrjujejo pohvale obiskovalcev o 
vsebine polnem in zanimivem dnevu, prav 
tako prispevki v medijih, ki so delo ARAO 
prikazali širši javnosti. O uspešnosti dogodka 
veliko pove tudi naslov članka, objavljenega 
17. novembra v spletnem Delu:  V jedrskem 
skladišču vse pod kontrolo.  
irena dariš, arao 

Djs mmg Na 
štUDeNtsKI aReNI 
2013

Člani DJS MMG smo se tudi letos, že 
tradicionalno, udeležili Študentske arene, 
kjer smo zastopali jedrsko stroko. Po 
podatkih organizatorjev se je med 22. in 24. 
oktobrom letos Študentske arene udeležilo 
kar 21 000 obiskovalcev in 140 razstavljavcev. 
Razstavni prostor smo opremili s preprostimi 
informativnimi plakati vseh organizacij, ki 
so vpete v jedrski prostor: ARAO, URSJV, GEN 
Energija, NEK, IJS R4, F8, ICJT in Zelen. 

Razstavni prostor smo opremili tudi z 
razstavnimi eksponati, med katerimi so bili 
gorivni element, ki so nam ga priskrbeli na 
ICJT, Energetska mešanica iz GEN energije 
in elektronska anketa, s katero smo preverili 
informiranost javnosti oz. študentske 
populacije o jedrski stroki.

Z gorivnim elementom smo lahko preprosteje 
pojasnili letošnje poškodbe goriva v NEK-u, s 
tem pa tudi lažje pojasnili vzroke poškodb. 

Energetska mešanica nam je z igro omogočila 
grafični prikaz potrebe po jedrski energiji 
med drugimi viri električne energije. Veliko 
igralcev se ni zavedalo, da se proizvodnja 
električne energije prilagaja trenutni porabi, 
prav tako pa se večina ni zavedala, kolikšen 
delež energije jedrska energija zastopa v 
celotnem energetskem kolaču. Z Energetsko 
mešanico smo tudi lažje razložili, da sončne 

dneva odprtih vrat arao 17. novembra se je udeležilo precej več kot 100 obiskovalcev.
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in vetrne energije ni mogoče proizvajati glede 
na porabo, ampak zgolj v skladu z njuno 
vsakokratno trenutno razpoložljivostjo. 

Elektronsko anketo smo opravljali vse tri 
dni, tako da nam je uspelo anketirati kar 
232 udeležencev. Izkazala se je kot dober 
pripomoček za interakcijo in bolj odprto 
komunikacijo z udeleženci. Analize anket pa 
so hkrati pokazale, da je jedrska energija med 
mladimi še dandanes dokaj sivo področje. 
Večina udeležencev je jedrsko energijo 
spoznala le bežno, v nekaj mesecih v srednji 
šoli. To ne pomeni, da jih tematika ne zanima, 
ampak zgolj to, da je vir informacij omejen. 
Na področju širjenja informacij pa tako že 
vrsto let veliko prispevata ICJT in Svet energije, 
ki tematiko v različnem obsegu predstavljata 
tako v osnovnih kot v srednjih šolah.

Anketo so reševali v skupini ali individualno, 
brez naše pomoči. Po opravljeni anketi smo 
anketirancem pokazali pravilne odgovore in 
jim ponudili dodatno gradivo, med katerim je 
bila tudi Mala enciklopedija jedrske energije, 
ki jo je izdal ICJT. 

kratek Povzetek ankete in 
analiza rezultatov

Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, koliko 
jedrskih reaktorjev obratuje v Sloveniji. 45 % 
anketirancev je odgovorilo, da dva, 39 % jih 
meni, da je jedrski reaktor le eden, in 17 %, da 
ima Slovenija več kot tri jedrske reaktorje.
Drugo vprašanje se je nanašalo na uran. 
Zanimalo nas je, ali ta v naravi seva. 64 
% vprašanih je menilo, da je uran naravni 
sevalec, 25 % jih je bilo nasprotnega mnenja, 
6 % jih misli, da urana v naravi sploh ni, prav 
tako pa jih 6 % meni, da uran v naravi seva le 
včasih. 

Z vprašanjem Katera vrsta sevanja je 
najbolj prodorna smo raziskali poznavanje 
sevanja med mladimi. 73 % anketirancev je 
odgovorilo, da sevanje gama, 18 % dnevna 
svetloba, 5 % alfa sevanja in 5 % beta sevanja. 

Pri vprašanju Katera od trditev velja za sevanje 
radioaktivnih snovi smo ponudili naslednje 
odgovore: je naravni pojav, nastaja samo 
v jedrskih reaktorjih, nastaja ob uporabi 
mobilnih telefonov, prisotno je v mikrovalovki. 
Tudi pri tem vprašanju smo opazili dobro 
ozaveščenost anketirancev, saj jih je kar 74 % 
odgovorilo pravilno, 9 % jih meni, da nastaja 
le v jedrskih reaktorjih, preostalih 17 % pa 
jih meni, da nastaja v mobilnih telefonih in 
mikrovalovnih pečicah. Opazili smo, da so 
anketiranci dobro seznanjeni s sevanjem in 
njegovimi vrstami. 

Z zadnjim vprašanjem smo želeli od 
anketirancev izvedeti, koliko let obratuje 
Nuklearna elektrarna Krško. 59 % odgovorov je 
bilo pravilnih (30 let). 24 % jih je bilo mnenja, 
da manj kot trideset let, torej 10 ali 20, 17 % 
pa je menilo, da NEK obratuje že 40 let. 

Na področju izobraževanja mladih lahko 
naredimo še veliko. Mreža mlade generacije 
bo tudi v prihodnje sodelovala na podobnih 
dogodkih in objektivno predstavljala jedrsko 
stroko. Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem 
sodelujočim organizacijam za podporo in 
skupni prispevek k izobraževanju mladih in k 
promociji jedrske energije.
Stanko manojlović, predsednik mmg

eVROpsKI paRlameNt 
je začel pOstOpeK 
ObRaVNaVe NOVe 
DIReKtIVe O jeDRsKI 
VaRNOstI 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
(ITRE) je v začetek postopka obravnave sprejel 
predlog Evropske komisije glede spremembe 
Direktive o jedrski varnosti. Za dokument 
je v Odboru ITRE zadolžena slovenska 
poslanka ELS dr. Romana Jordan, ki bo v 
prihodnih mesecih oblikovala osnutek mnenja 
Evropskega parlamenta o predlogu Komisije 
ter usklajevala stališča političnih skupin do 
sprejetja končnega mnenja Parlamenta. Prva 
razprava v odboru ITRE je predvidena v sredini 
decembra 2013. Poslanci bodo lahko svoje 
predloge sprememb vložili predvidoma do 
februarja 2014, glasovanje v odboru pa bo 
potekalo marca 2014. Končno besedilo bo 
sprejeto na plenarnem zasedanju Evropskega 
parlamenta aprila 2014.

Predlog nove Direktive o jedrski varnosti 
se sprejema po postopku posvetovanja, 
kjer Evropski parlament poda mnenje. 
Končno odločitev nato sprejme Svet EU. 
Besedilo predloga Direktive je dostopno na 
naslovu http://ec.europa.eu/energy/nuclear/
safety/doc/com_2013_0343_en.pdf.  Več 
informacij o dejavnostih Evropske unije na 
področju jedrske varnosti: 
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/
safety_en.htm. 

 V poslanski pisarni dr. Romane Jordan bomo 
veseli vaših komentarjev in predlogov.
špela majcen, asistentka dr. romane jordan, 
poslanke v evropskem parlamentu

razstavni eksponat mmg djS. Spredaj anketni vprašalnik, desno model 
gorivnega elementa in zadaj levo energetska mešanica.

mitja eržen z elektronskim anketnim vprašalnikom
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DOgODKI V jeDRsKI 
eleKtRaRNI 
fUKUšIma Ne 
VplIVajO Na 
slOVeNIjO

Avgusta in septembra smo prek medijev 
dobivali novice o uhajanju radioaktivne vode 
na območju jedrske elektrarne Fukušima 
Daiči, ki sta jo 11. marca 2011 poškodovala 
potres in cunami. Na Upravi RS za jedrsko 
varnost (URSJV) redno dobivajo tudi podrobne 
tehnične informacije o dogajanju, ki jih 
analizirajo predvsem zato, da prepoznajo 
morebitni vpliv na prebivalce Slovenije, ter 
zato, da iz njih potegnejo morebitne nauke 
glede ravnanja na območju Slovenije.
 
Zaradi povečanega zanimanja medijev in 
prebivalcev Slovenije je URSJV javnosti 
sporočil naslednje:

»Puščanje radioaktivne vode iz rezervoarjev 
na lokaciji in njeno odtekanje v morje je zelo 
resen in zapleten razvoj dogodkov, ki pa ima 
vpliv zgolj na neposredno lokacijo. Ker so 
prebivalce do 30 km okoli elektrarne izselili že 
pred nesrečo oziroma med njo, marca 2011, 
zdaj skorajda ni možnosti, da bi kateri koli 
prebivalec prejel prevelike doze ionizirajočega 
sevanja zaradi odtekajoče vode. Povišane doze 
lahko prejmejo le delavci, ki delajo na lokaciji. 

Del radioaktivne vode sicer odteka v morje 
in obstaja verjetnost, da bi se kontaminacija 
širila po tej poti, vendar se razlite vode hitro 
razpršijo in razredčijo v ogromnih količinah 
morske vode. S tem se koncentracija 
radioaktivnih izotopov razmeroma hitro 
razredči pod dopustno raven. 

Zaradi prostranstva oceanov in morij ter 
oddaljenosti Japonske od Evrope praktično ni 
možnosti, da bi se radioaktivna kontaminacija 
po morski poti približala našim obalam in 
ogrozila naše prebivalstvo. Glede uvoza hrane 
iz tretjih držav, med drugim tudi iz Japonske, 
ima Evropska skupnost vzpostavljene 
mehanizme za njen nadzor. Če bi se kakor 
koli pokazala potreba, bi tak nadzor zaščitil 
evropske, torej tudi slovenske prebivalce pred 
kontaminirano hrano iz uvoza.«  
več na http://www.ursjv.gov.si/si/splosno/
cns/arhiv_novic/ 

jaVNa ObRaVNaVa 
pReDlOga zaKONa 
O spRemembah 
IN DOpOlNItVah 
zaKONa O VaRstVU 
pReD IONIzIRajOčImI 
seVaNjI IN jeDRsKI 
VaRNOstI (zVIsjV-D)

24. oktobra 2013 se je začela javna 
obravnava Predloga Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 
(ZVISJV-D). Uprava RS za jedrsko varnost je 
pozvala vse zainteresirane, da do 
25. novembra 2013 sporočijo predloge in 
pripombe v zvezi s predlaganim zakonom, ki 
jih bo obravnavala in se do njih opredelila.

S predlaganim zakonom se želi poenostaviti 
nekatere upravne postopke, ki zadevajo 
izvajalce sevalne dejavnosti. Predlagane 
so spremembe glede potrjevanja in 
spreminjanja ocene varstva pred sevanji, 
jasneje je opredeljena vloga pooblaščenega 
izvedenca varstva pred sevanji pri pregledu 
najpomembnejših dokumentov, vpisovanje 
virov sevanja v register je poenostavljeno. Več 
predlaganih sprememb je posledica novih 
spoznanj po jedrski nesreči v Fukušimi ter 
opravljenih stresnih testih jedrskih elektrarn 
v Evropi. Med temi spremembami je treba 
omeniti zlasti določbo o razširjenih projektnih 
osnovah jedrskega objekta, spremembe 
določb o sistemu vodenja glede zagotavljanja 
varnostne kulture in glede nadziranja 
ustreznosti opreme in storitev. Spremembe 
so predvidene glede določb, ki urejajo 
opravljanje različnih državnih gospodarskih 
javnih služb (ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki, odlaganje radioaktivnih odpadkov, 
dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč 
rudarske in hidrometalurške jalovine), za 
katere je zadolžena Agencija za radioaktivne 
odpadke. Predlog zakona se nanaša tudi na 
določbe glede varnostnega preverjanja oseb, 
zaposlenih v jedrskih objektih, predlagana 
pa je še podrobnejša določitev različnih vrst 
obratovalnega monitoringa ter dopolnitev 
določb o opravljanju reguliranih poklicev.
 
Preostale manjše spremembe so nevsebinski 
redakcijski popravki ter odprava nedoslednosti 
in pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri 
uporabi zakona.  
več na http://www.ursjv.gov.si/si/splosno/
cns/arhiv_novic/ 

meDNaRODNa 
ageNcIja za 
atOmsKO eNeRgIjO 
je OpRaVIla letNI 
pRegleD sVOjIh 
DejaVNOstI

Slovenska delegacija se je med 16. in 20. 
septembrom 2013 udeležila rednega 57. 
zasedanja generalne konference Mednarodne 
agencije za atomsko energijo (MAAE) na 
Dunaju. Več kot 3000 delegatov in opazovalcev 
iz 159 držav, mednarodnih in različnih 
nevladnih organizacij je pregledalo delo v 
preteklem letu in pripravilo smernice dela 
MAAE v prihodnjem.
 
Tudi letošnjo generalno konferenco je 
zaznamovalo nesoglasje med državami 
članicami glede prioritet in glavnih zavez 
MAAE do njenih članic in mednarodne 
skupnosti. Niso se mogli zediniti o tem, ali 
so prednostne naloge programi tehnične 
pomoči in sodelovanja, s katerimi nerazvitim 
državam in državam v razvoju prek sredstev 
razvitejših držav članic omogoča razvoj, ali 
dejavnosti v zvezi z varovanjem jedrskih in 
drugih radioaktivnih snovi, in tiste, povezane 
z zagotavljanjem zgolj miroljubne uporabe 
jedrske energije.
 
V svoji izjavi se je vodja slovenske 
delegacije, dr. Andrej Stritar, omejil zgolj 
na najpomembnejše dogodke v domovini 
in njihovo povezanost s smernicami in 
dogajanjem v mednarodnem okolju. Tako so se 
poudarki nanašali na: ukrepe, sprejete v naši 
državi kot odziv na jedrsko nesrečo v Fukušimi 
na Japonskem leta 2011; sprejem Resolucije o 
jedrski in sevalni varnosti v Državnem zboru; 
dejavnosti, povezane s pripravljenostjo na 
izredne dogodke; rezultate misije INSARR 
na Raziskovalnem reaktorju Instituta "Jožef 
Stefan" in varno obratovanje Nuklearne 
elektrarne Krško.  
več na http://www.ursjv.gov.si/si/splosno/
cns/arhiv_novic/

 
ReDNa seja 
stROKOVNega 
sVeta za seValNO IN 
jeDRsKO VaRNOst

8. novembra 2013 je na sedežu Uprave 
RS za jedrsko varnost potekala redna seja 
strokovnega sveta za sevalno in jedrsko 
varnost (SSSJV).

Uvodoma je direktor Uprave RS za jedrsko 
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varnost (URSJV) podal kratek oris glavnega 
dogajanja na tem področju v času od zadnje 
seje SSSJV, pri čemer je poročal tudi o 
delovanju URSJV v zvezi s poškodbami goriva 
ter siceršnjimi dejavnostmi med letošnjim 
remontom v NE Krško.

Tudi sicer je bila ena od točk dnevnega reda 
seje namenjena poglobljeni seznanitvi članov 
SSSJV z vzroki za poškodbo goriva in ukrepi 
glede tega. V pripravi je podrobna analiza 
vzrokov poškodbe goriva, NEK pa je pripravil 
prenovljen akcijski načrt ukrepanja elektrarne.
 
Strokovni komisiji je ekipa slovenskih 
strokovnjakov, ki se je udeležila mednarodne 
vaje mobilnih enot za posredovanje v primeru 
jedrske nesreče, opisala težave pri opravljanju 
meritev ob jedrski nesreči. Glavna ugotovitev 
je, da je v Sloveniji premalo strokovnjakov za 
opravljanje obsežnega radiološkega nadzora, 
ki bi bil potreben ob jedrski nesreči z velikimi 
izpusti, in da je vzdrževanje ter usposabljanje 
enot neurejeno oziroma nezadostno. SSSJV 
predlaga, da URSJV poišče zakonodajne 
rešitve, ki bodo zagotavljale zadostno 
zmogljivost in opremljenost ter ustrezno 
odzivnost strokovnih mobilnih enot v primeru 
jedrske nesreče.
 
URSJV je članom SSSJV predstavila tudi 
osnutek novele Zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 
(ZVISJV)  ter strategijo URSJV za raziskave in 
razvojne naloge, ki bodo v podporo delovanju 
URSJV.  
več na http://www.ursjv.gov.si/si/splosno/
cns/arhiv_novic/ 

INšpeKcIja UKRepala 
Ob pReKOmeRNI 
RaDIOlOšKI 
IzpOstaVljeNOstI 
DelaVceV pRI 
INDUstRIjsKI 
RaDIOgRafIjI

Na podlagi informacije dozimetričnega servisa 
o prekomerni dozi sta inšpektorja Uprave RS 
za jedrsko varnost in Uprave RS za varstvo 
pred sevanji 11. novembra 2013 opravila 
skupen inšpekcijski pregled. Med preverjanjem 
kakovosti zvarov z uporabo radioaktivnega 
vira (industrijska radiografija) na gradbišču 
Termoelektrarne Šoštanj 6 so bili preveč 
obsevani štirje delavci slovenskega podjetja.
 
Dva delavca sta presegla t. i. mesečno dozno 
ogrado, druga dva pa sta oktobra 2013 
prejela dozo, s katero sta presegla letno 
zakonsko omejitev za izpostavljene delavce 
kategorije A (20 mSv na leto). Inšpekcija je 
slednjima prepovedala nadaljnje delo na 
območju ionizirajočega sevanja in delo z 
viri sevanj. Prav tako je inšpekcija odredila, 
da delavca opravita izredni zdravstveni 
pregled za izpostavljene delavce. Pooblaščeni 
izvedenec varstva pred sevanji je medtem že 
opravil nadzorne meritve in pregled naprav 
(defektoskopov) z viri sevanj. Na podlagi 
rekonstrukcije dogodka bo tudi podrobneje 
ocenil izpostavljenost obeh delavcev. 
Inšpekcija je podjetju izrekla prepoved dela z 
defektoskopom, zaradi katerega je prišlo do 
obsevanja.  
več na http://www.ursjv.gov.si/si/splosno/
cns/arhiv_novic/ 

eUROsafe fORUm 
2013

EUROSAFE Forum vsako leto organizirajo tri 
največje evropske organizacije za znanstveno 
in tehniško podporo jedrskim upravnim 
organom: francoski IRSN, nemški GRS in 
belgijski BelV . Teme so vedno povezane z 
raziskovalnimi in tehniškimi izzivi varnosti 
jedrskih elektrarn. Vodilni temi letošnje 
konference sta bili varnost odlagališč jedrskih 
odpadkov in krizno komuniciranje. Drugi 
dan konference pa so zaznamovale paralelne 
razprave na teme varnosti jedrskih objektov, 
razgradnje in odlaganja odpadkov, zaščite 
pred sevanji in fizičnim varovanjem jedrskih 
materialov.

Foruma EUROSAFE 2013, ki ga je 4. in 5. 11. 
2013 gostil nemški GRS, se je udeležil prof.
dr. Leon Cizelj, Vodja Odseka za reaktorsko 
tehniko.
http://r4.ijs.si/novice

slaVNOstNa 
pODelIteV DIplOm 
faKUltete za 
eNeRgetIKO UNIVeRze 
V maRIbORU

Dne 3. decembra 2013 je v Kulturnem 
domu Krško potekala podelitev diplom tretje 
generacije diplomantov Visokošolskega 
strokovnega, Univerzitetnega in Magistrskega 
študijskega programa Energetika.
V kulturnem programu, ki sta ga sooblikovala 
pihalni trio Glasbene šole Krško ter Mešani 



jEDRSkE NovICE16

JEDRCE Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije
 ISSN 1855-2500
 December 2013

Izdaja:
 Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
 Jamova 39, 1001 Ljubljana
 Tel:  +386 1 5885 450
 Fax: +386 1 5885 377
 Spletni naslov: http://www.djs.si/
 E-naslov: nss@ijs.si

Glavna in odgovorna urednica:
 Simona Sučić 
 e-naslov: simona.sucic@gov.si; nss@ijs.si

Lekotriranje:
 Darinka Koderman Patačko

Prelom:
 Simona Sučić

Fotografija na naslovnici: 
 Remont v NEK, 2013 (arhiv NEK)
Tisk:
 Present, d.o.o.

Naklada:
380 izvodov

Brezplačen izvod

pevski zbor Viva je listine ob zaključku 
študija iz rok dekana, izr. prof. dr. Bojana 
Štumbergerja, prejelo skupaj 49 
diplomantov.  
janko omerzu,  univerza v mariboru fakulteta 
za energetiko

geNeRalNa 
sKUpščINa sNetp

Evropska tehnološka platforma za trajnostno 
jedrsko energijo (SNETP, Sustainable Nuclear 
Energy Technology Platform) združuje preko 
sto evropskih deležnikov na področju jedrske 
energije. Osnovni cilj platforme je oblikovanje 
usklajene razvojne strategije. Delovanje 
platforme pa je usmerjeno v tri osnovne 
stebre: reaktorji 2. in 3. generacije (NUGENIA), 
reaktorji 4. generacije (ESNII) in jedrska 
kogeneracija toplote (NC2I).

Zdi se, da tehnološka platforma SNETP po 
drugi izdaji usklajene raziskovalne strategije 
in uspešni ustanovitvi združenja za raziskave 
in razvoj na področju reaktorjev 2. in 3. 
generacije (NUGENIA) nekoliko izgublja 
začetni zagon. Zato so najpomembnejše 
teme tokratne generalne skupščine  obsegale 
razmislek o koordiniranem delovanju vseh treh 
stebrov platforme v okviru Obzorja 2020.

Generalne skupščine SNETP, ki je potekala 
18. 10. 2013 v Vilniusu v Litvi, se je udeležil 
prof.dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko 
tehniko, ki je tudi član upravnega odbora 
SNETP.
http://r4.ijs.si/novice

KONfeReNca fIsa 
2013

Konferenco FISA vsakih nekaj let organizira 
Generalni direktorat za raziskave pri 
Evropski komisiji. Cilj konference je pregled 
raziskovalnega dela, opravljenega v okviru 
okvirnih programov evropskih projektov na 
področju jedrske fisije (EURATOM Fission). 
Na letošnji konferenci FISA smo posebno 
pozornost namenili tudi pripravam na 
nekoliko spremenjen način evropskega 
financiranja raziskav v okviru Obzorja 2020. 
Ključni vsebinski poudarki Obzorja 2020 bodo 
na jedrski varnosti, upravljanju z jedrskimi 
odpadki, zdravstvenimi posledicami nizkih 
doz sevanja in še posebej na sinergijah z 
nacionalnimi raziskovalnimi programi v 
državah članicah.

Paralelno s konferenco FISA 2013 je potekala 
tudi konferenca EURADWASTE 2013, ki pa se 
je slovenski strokovnjaki niso udeležili. Obe 
konferenci sta se zaključili z obiskom jedrske 
elektrarne Ignalina. Tam sta dva reaktorja 
RBMK sovjetske proizvodnje, ki ju je morala 
Litva ob vstopu v Evropsko skupnost zaustaviti. 
Danes sta oba reaktorja v razgradnji, rabljeno 
jedrsko gorivo pa je večinoma že v zabojnikih 
za suho skladiščenje na lokaciji elektrarne.

Konference FISA 2013, ki je potekala v 
Vilniusu v Litvi med 14. in 17. 10. 2013, se je 
udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za 
reaktorsko tehniko.

http://r4.ijs.si/novice

NOVO VODstVO 
eVROpsKega 
jeDRsKega DRUštVa 
(eUROpeaN NUcleaR 
sOcIety) 
Na skupščini Evropskega jedrskega društva, ki 
je potekala decembra 2013, je bilo izvoljeno 
novo vodstvo društva. V letih 2014 in 2015 bo 
predsednik društva prof. dr. Noel Camarcat iz 
Francije. Kot podpredsednika društva sta bila 
izvoljena prof. dr. Marko Čepin iz Slovenije in 
prof. dr. Eric van Walle iz Belgije.  

Simona Sučić,  urednica 

vabilo
na razPravo o sPremembah direktive o jedrski varnosti

v evropskem parlamentu poteka obravnava sprememb direktive o jedrski varnosti, kot 
jih je predlagala evropska komisija glede na rezultate stresnih testov. Poročevalka za ta 

dosje je dr. romana jordan.
društvo jedrskih strokovnjakov vabi na razpravo o spremembah direktive, ki bo 

potekala 27. 1. 2014 ob 17. uri na izobraževalnem centru za  
jedrsko tehnologijo instituta jožef Stefan, reaktorski center  

Podgorica pri ljubljani.
vabljeni!

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije


