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Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

vabi na predavanje dr. Tomaža Žagarja z naslovom;

Jedrska tehnologija v zemeljski orbiti in vesolju:
preteklost, sedanjost in prihodnost

Predavanje bo v četrtek, 2. marca ob 16:00 v veliki predavalnici
izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo
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Rado, tako kot vedno – Raziskovalna postaja
Akademik Vernadsky, Otok Galindez,

Antarktika, 26. 3. 2005

Rak je zaustavil njegovo bogato raziskovalno in pedagoško pot. Mnogo prezgodaj in
zagotovo na višku kariere nas je zapustil eden od pionirjev na jedrskem področju.
Vodja laboratorija na Institutu »Jožef Stefan« in profesor na univerzah v Mariboru in
Ljubljani ter tujini je bil mentor mnogim dodiplomskim in podiplomskim študentom.

Iz njegovega širokega spektra delovanja ga naj izpostavim kot enega vodilnih
poznavalcev materialov v jedrski tehniki, pionirja na področju detekcije delcev z
detektorji jedrskih sledi in vodilnega znanstvenika skupine, ki je izdelala radonski
zemljevid Slovenije. Odličnost v svetovnem merilu je dosegal pri meritvah nevtronov,
raziskavah na področju radioterapije z zajetjem nevtronov v boru in radioterapije s
težkimi ioni, z znanstvenimi ekspedicijami na Antarktiko, kot organizator mnogih
mednarodnih znanstvenih konferenc, urednik zbornikov in nenazadnje kot gostujoči
urednik revije Radiation Measurements.

Rado je bil večen optimist in poln energije, kdor ga je poznal, se zagotovo spomni
njegove izredne sposobnosti nasmejati vse okrog sebe. Obdarjen s ti. črnogorsko
lahkotnostjo, je mnoge težave premagal tudi, ko so vsi ostali že odnehali. Entuziast, ki
je še vedno verjel v znanost in osebne odnose v njej, saj je bilo zanj sodelovanje samo
na formalni ravni praktično nepredstavljivo. Njegovo gostoljubje so okusili mnogi. Bil
je eden redkih, ki je s svojo karizmo znal povezati vzhod in zahod, katerokoli celino,
tekoč tudi v ruščini je v preteklosti tako odprl mnoga vrata znanosti.

Za seboj je pustil ogromno dosežkov in prijateljstev, praznino, ki jo bo težko zapolniti.

Dr. Marko Giacomelli

Članice in člane društva vabimo, da tudi v letu
2006 predlagajo aktivnosti, s katerimi bomo

obogatili in popestrili delo društva.

Svoje predloge pošljite sekretarju DJS na
naslov: igor.lengar@ijs.si
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O SREDSTVIH ZA RAZGRADNJO
JEDRSKIH  ELEKTRARN

15. novembra 2005 je v Evropskem  parlamentu potekala
razprava o uporabi finančnih sredstev, namenjenih za
razgradnjo jedrskih elektrarn, namenjeno enakovrednemu
konkurenčnemu nastopu  jedrskih elektrarn napram drugim
elektrarnam. Ker se jedrske elektrarne  obravnavajo ločeno,
moramo biti dejansko pazljivi, da jim ne nalagamo bremen,
katerim druge elektrarne niso podvržene.

Dokument, ki ga je na lastno pobudo  predstavila poročevalka
Rebeca Harms iz skupine Zelenih, opozarja na potrebo po
financiranju razgradnje v skladu z evropsko zakonodajo o
konkurenčnosti, na  potrebo po transparentnosti pri
upravljanju s finančnimi sredstvi za razgradnjo  jedrskih
elektrarn ter na nujnost zbiranja sredstev še v času obratovanja
objekta. Zaradi varnosti dopušča tudi izjeme, na primer v
novih državah  članicah, kar je glede na zadnjo in prihodnje
širitve EU še posebej  pomembno.

Kot poročevalka v senci sem na plenarnem
zasedanju predstavila mnenje skupine Evropskih ljudskih
strank - Evropskih demokratov. Pri tem sem poudarila, da
moramo na evropskem nivoju najti  ustrezen dogovor o neke
vrste spremljanju in nadzoru finančnih skladov za  razgradnjo
jedrskih elektrarn, tudi zaradi naše odgovornosti do mlajših
generacij. Hkrati se moramo zavedati, da je potrebno najti
ustrezno ravnotežje  med pristojnostmi držav članic in EU v
skladu s pogodbo EURATOM. Predlagala  sem, naj  Evropska
komisija poleg držav članic spremlja tudi pristopnici Bolgarijo
in  Romunijo, ter državo, ki je pravkar začela s pogajanji.
Hrvaška ima s polovičnim  lastništvom NEK, ki sicer stoji v
Sloveniji, podobne obveznosti kot ostale  jedrske države.

Poročilo, ki je bilo pri obravnavi v  pristojnem odboru uspešno
usklajeno s politiko naše politične skupine, je bilo
zadovoljivo tudi za večino iz drugih političnih skupin in v
skladu s tem  izglasovano na novembrskem plenarnem
zasedanju v Strassbourgu.

Dr. Romana Jordan Cizelj

NOVI SPLETNI NASLOV URSJV
Članice in člane društva obveščamo, da ima Uprava Republike
Slovenije za jedrsko varnost novi spletni naslov. Po novem
nas lahko obiščete na novem spletnem naslovu:
http://www.ursjv.gov.si/
Stari spletni naslov:
http://www.gov.si/ursjv   
ima na novi spletni naslov preusmeritev!

JEDRSKA TEHNOLOGIJA V ZEMELJSKI
ORBITI IN VESOLJU

Kadar omenimo jedrsko tehnologijo in raziskave vesolja marsikdo
pomisli na termoelektrične baterije polnjene s plutonijem, ki so in
še vedno zagotavljajo življenjsko pomembno elektriko na
marsikaterem satelitu in različnih vesoljskih sondah. Malokdo pa
ve, da poleg radioizotopov v zemeljski orbiti kroži tudi nekaj deset
pravih jedrskih reaktorjev, s hladilom, kontrolnimi palicami in
gorivom. Še manj pa je tistih, ki poznajo zgodovino uporabe
jedrskih reaktorjev za pogon vesoljskih raket in zgodovino
delujočih raket na jedrski pogon, ki so jih razvili v okviru programa
NERVA med leti 1959 in 1972. Program NERVA, ki je temeljil na
programu ANP (Aircraft Nuclear Propulsion) iz zgodnjih 50-ih let,
pa se v zadjem času skupaj s programom odprave s človeško
posadko na Mars spet pogosteje omenja.

Dr. Tomaž Žagar

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Katedra za jedrsko tehniko

Vabilo na seminar

TOPLOTNO UTRUJANJE SPOJEV
CEVOVODOV IZ NERJAVNIH JEKEL V

JEDRSKIH ELEKTRARNAH
Kje: Reaktorski Center Instituta »Jožef Stefan«, Brinje
Kdaj: torek, 16.5.2006, od 9:30 do 15:00

Povzetek: Cilj seminarja je seznaniti strokovnjake iz industrije in
državne uprave z zadnjimi spoznanji s področja toplotnega
utrujanja spojev nerjavnih cevovodov v jedrskih elektrarnah. Pri
tem se bomo še posebej posvetili tistim pojavom, ki pri načrtovanju
tretje generacije jedrskih elektrarn niso bili upoštevani, a lahko pod
določenimi pogoji vodijo do poškodb opreme. Predstavili bomo
tudi ključne dosežke evropskega projekta 5. okvirnega programa
THERFAT (Thermal Fatigue Analysis of Piping T Connections).

Več informacij:
    O       http://www2.ijs.si/~cizelj/tecaji/tecaj_therfat.html
    O      e-mail: Leon.Cizelj@ijs.si
    O      Tel. (01) 5885 215 ali (01) 5885 330

Prof. dr. Leon Cizelj

KONFERENCE ENS V LETU 2006:
Nuclear  communicators: PIME, 12. – 16. 2., Dunaj
New reactor systems: TopNux, 21. – 23. 3., London
Research  reactor fuel management: RRFM, 30. 4. – 3. 5., Sofia
Waste and  decommissioning: TopSeal, 17. – 19. 9., Olkiluoto
Nuclear fuel performance: TopFuel, 22. – 26. 10., Salamanca

KKoonnffeerreennccaa  DDRRUUŠŠTTVVAA  JJEEDDRRSSKKIIHH  SSTTRROOKKOOVVNNJJAAKKOOVV  NNEENNEE  --  PPOORRTTOORROOŽŽ  22000066
Članice in člane društva vabimo, da se v čim večjem številu udeležite naše konference. Več informacij je na spletu:

 http://www.djs.si/port2006/

PPOONNOOVVOOLLEETTNNII  PPLLEESS  DDRRUUŠŠTTVVAA  JJEEDDRRSSKKIIHH  SSTTRROOKKOOVVNNJJAAKKOOVV
Najavljamo Ples DJS, ki bo predvidoma v soboto, 11. 3. 2006.

Prosimo, da si rezervirate večer, o podrobnostih pa vas bomo sproti obveščali.


