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Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1990 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 96. seji 
20. junija 1991 obravnaval: 

- POROČILO O JEDRSKI VARNOSTI PRI OBRATOVANJU 
JEDRSKIH OBJEKTOV V LETU 1990, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

Poročilo je pripravila Republiška uprava za jedrsko var- 
nost. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščina Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Miroslav GREGORIĆ, direktor Republiške uprave za 
jedrsko varnost, 

- Marjan Franc LEVSTEK, namestnik direktorja Republi- 
ške uprave za jedrsko varnost. 

1. UVOD 

Republiška uprava za jedrsko varnost (RUJV) je pripravila 
Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov 
v letu 1990, ki sodi med redne oblike poročanja Izvršnemu 
svetu in Skupščini Republike Slovenije. Poročilo je obravna- 
vala in sprejela Strokovna komisija za jedrsko varnost na svoji 
46. seji 11. 6. 1991. 

Poročilo vsebuje poleg uvoda še tri poglavja, ki obravnavajo 
pregled dela v RUJV, obratovanju jedrskih objektov v Sloveniji 
in v svetu. 

RUJV opravlja upravne naloge s področja jedrske varnosti in 
inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objekti v Sloveniji, obenem 
pa ima razvito močno mednarodno sodelovanje, ker lahko le 
z uporabo najnovejših spoznanj in informacij o dogajanju na 
področju jedrske energetike v svetu kakovostno opravlja 
svojo temeljno dejavnost. Sem spadata tudi usklajevanje in 
ocena dela strokovnih organizacij, ki opravljajo nadzor 
remontnih in vzdrževalnih del v NE Krško. 

Poglavje o obratovanju jedrskih objektov v Sloveniji 
podrobno obravnava obratovanje jedrske elektrarne v Krškem 
v letu 1990, in sicer glavne obratovalne podatke, ustavitve in 
razloge zanje, podatke o gorivu, stanje izrabljenega goriva, 
radioaktivne odpadke, ki so shranjeni v elektrarni, in prejete 
doze osebja. Tu so opisani tudi izobraževanje osebja, stanje 
uparjalnikov, remontna dela, spremembe v letu 1990 in izpuš- 
čanje ter vpliv radioaktivnost iz NE Krško na okolje. Obrav- 
nava tudi raziskovalni jedrski reaktor TRIGA na Institutu Jožef 
Štefan v Podgorici, ki se uporablja za izobraževanje, raziskave 
in pridobivanje izotopov za industrijo in medicino. Opisuje 
tudi prehodne skladišče radioaktivnih odpadkov za majhne 
uporabnike in nadzor radioaktivnosti v okolici reaktorskega 
centra. 

Poglavje o obratovanju jedrskih objektov v svetu vsebuje 
kratek pregled podatkov o gradnji, obratovanju in zapiranju 
jedrskih elektrarn in kratek pregled aktualnih vprašanj o jedr- 
ski varnosti v svetu, v katerem so opisane tudi najbolj 
pomembne nezgode, ki so se v letu 1990 zgodile v posamez- 
nih državah. 

2. PREGLED DELA REPUBLIŠKE UPRAVE ZA JEDRSKO 
VARNOST 

Republiška uprava za jedrsko varnost je z Zakonom o organi- 
zaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in 
republiških organizacij opredeljena kot samostojen upravni 
organ, pristojen za zadeve, ki se nanašajo na varnost jedrskih 
objektov in na inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške 
pristojnosti, ki urejajo varnost jedrskih objektov. 
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V začetku leta 1990 se je reorganizacija republiške uprav* 
intenzivirala tako, da je bil v skupščinski razpravi predlog zi 
izdajo Zakona o državni upravi z osnutkom zakona (Poročeva 
lec, št. 3/90 z dne 8. 2.1990). S predlagano reorganizacijo na 
bi bila RUJV umeščena v sestavo Republiškega sekretariati 
za varstvo okolja in urejanje prostora ter bi bila tako orgar 
v njegovi sestavi, kar bistveno spreminja položaj in vlogd 
RUJV. Sekretariat bi imel po predlagani reorganizaciji pristoj: 

nosti nadzora nad delom RUJV, odločanja v upravnerf 
postopku o pravnih sredstvih zoper upravne akte RUJV, odre 
jati opravljanje posameznih nalog. RUJV pa tudi izgubi nepo 
sredno povezanost z najvišjimi republiškimi telesi (Izvršnirt 
svetom in Skupščino). 

Ker je bil zaradi spomladanskih volitev dotedanji postopel 
obravnave zakona v letu 1990 ustavljen, RUJV v letu 1990 n 
dala svojih pripomb in stališč pristojnim organom v republiki 
Vendar pa je stališče RUJV jasno: RUJV mora biti v celotnen 
sistemu republiške uprave organizacijsko samostojna, da t 
lahko zadovoljila nekaterim zahtevam mednarodne prakse ni 
področju jedrske varnosti: 

- učinkovito izvajanje funkcij, del in nalog. 

- učinkovita porazdelitev pristojnosti ter hierarhije odločsj 
nja in odgovornosti, 

- neposredna odgovornost najvišjim oblastnim organom di 
žave. 

Menimo, da tako naše stališče potrjuje že tudi kratek povzete 
dela RUJV, ki ga navajamo v nadaljevanju. 

2.1.SPLOŠNO 

Med dejavnostmi, ki segajo v zakonodajo, omenjamo le na 
pomembnejše. Tako je Republiška uprava za jedrsko varno! 
(RUJV) v letu 1990 sodelovala pri pripravi predloga zvezneg 
Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o jedrsl 
varnosti. Ob zavzemanju za izvajanje Dunajske konvencij 
o civilni odgovornosti za jedrsko škodo je sodelovala p 
pripravi Odloka o spremembi odloka o določitvi zneska omej 
tve odškodninske odgovornosti uporabnika jedrske naprav1 

za jedrsko škodo (Ur. list SFRJ. št. 5/90 in 46/90) in sprožil 
postopek za izdajo Odloka o spremembah odloka o določitj 
zneska zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo (Ur. lis 
SRS, št. 6/90 in Ur. list RS, št. 43/90). V zvezni skupščini se jj 
v letu 1990 začel postopek sprejema Zakona o ratifikacij 
konvencije o pomoči v primeru jedrskih nesreč in radiološK 
nevarnosti, o predlogu katerega je svoje mnenje podala tu< 
RUJV. Klub našim prizadevanjem je še naprej ostal nejase 
status Jugoslavije v zvezi s konvencijo o zgodnjem poročanj' 
o jedrski nesreči, ki jo je Jugoslavija sicer ratificirala že v let 
1988, vendar pa ni uvrščena med države članice, ki so konvef 
cijo ratificirale in izmenjale naslove pristojnih organov o i 
roma kontaktnih točk za obveščanje. 
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Pri opravljanju upravnih nalog je v letu 1990 Republiška 
uprava za jedrsko varnost izdala Nuklearni elektrarni Krško 15 
odločb, ki se nanašajo na: varnostno analizo ob morebitnem 
začasnem izpadu vsega izmeničnega toka (1); spremembe 
obratovalnih pogojev in omejitev (9); varnostno oceno za 
termično šok reaktorske posode pod tlakom (1), radiološke 
(1) in meteorološke (1) meritve v okolici NE Krško: skrajšano 
končno varnostno poročilo (1) in oceno varstva pred požarom 
v jedrski elektrarni (1). 
RUJV je NE Krško z odločbami o »obratovalnih pogojih in 
omejitvah«: 

- dovolila spremembe pogojev hitrosti segrevanja in ohlaja- 
nja primarnega hladila, 
- dovolila spremembo rokov za pregled ventilov primarnega 
kroga, 
- določila začetek uveljavitve novega formata obratovalnih 
pogojev in omejitev v obliki, ki je standardna v ZDA, 
- določila merila za čepljenje cevi uparjalnikov glede na 
vrsto, lokacijo in obseg poškodb cevi, 
- določila zgornje meje radioaktivnosti primarnega hladila, 
sekundarnega hladila in puščanja preko uparjalnikov, 
- določila spremembe, ki se nanašajo na zgornjo mejo Cep- 
ljenja v uparjalnikih 18%. 
- določila najmanjšo dovoljena koncentracija bora v zbiral- 
niku za menjavo goriva. 

Te odločbe so bile izdane z namenom, da se ohrani in izboljša 
stopnja jedrske varnosti v NE Krško. 

Prav tako je RUJV vodila upravni postopek za novo varnostno 
poročilo raziskovalnega reaktorja TRIGA Instituta Jožef 
Štefan. 

S kadrovskega področja naj omenimo le, da sta v letu 1990 
prenehala z delom dva sodelavca, zaposlili pa so se štirje novi 
delavci. Veliko pozornosti je bilo posvečeno strokovnemu 
usposabljanju delavcev, ki so se udeleževali tečajev, seminar- 
jev ter drugih oblik usposabljanja v domovini in tujini (glej 
podpoglavje 2.2). En delavec dela kot mladi raziskovalec in se 
izobražuje za pridobitev magistrskega naslova iz reaktorske 
fizike. Predstavniki RUJV so se udeležili tečaja o obvladova- 
nju nezgod, tečaja o vplivu staranja jedrskih elektrarn na 
varnost in tečaja iz požarne varnosti (vsi tečaji so bili v Ljub- 
ljani). • 

Obveščanju javnosti je uprava tudi v letu 1990 posvetila kar 
največjo pozornost, kljub temu da v ta namen ni bilo v prora- 
čunu namenjenih sredstev. Potekalo je preko sredstev jav- 
nega obveščanja, ki jim je bila vedno na voljo tudi uporaba 
zelo obsežne strokovne knjižnice (tudi video kasete). 

Sodelovanje z drugimi upravnimi organi je bilo glede na 
izrazito interdisciplinarnost področja dela Republiške uprave 
za jedrsko varnost tudi v letu 1990 zelo intenzivno, predvsem 
s Sekretariatom za energetiko, Sekretariatom za zdravstvo in 
socialno varstvo, Sekretariatom za varstvo okolja in urejanje 
prostora, Sekretariatom za ljudsko obrambo, Sekretariatom 
za notranje zadeve, Sekretariatom za mednarodno sodelova- 
nje in Sekretariatom za raziskovalno dejavnost in tehnologijo. 
RUJV je sodelovala pri vodenju upravnih postopkov, pripravi 
zakonov ter dajanju soglasij k zveznim zakonom ter medna- 
rodnim konvencijam, odgovorov na delegatska vprašanja in 
pobude ter pri delu interdisciplinarnih strokovnih komisij. 

RUJV je sodelovala tudi s Komisijo Skupščine R Slovenije za 
proučitev okoliščin gradnje NE Krško in posledic njenega 
obratovanja kot tudi s Komisijo Skupščine Slovenije za var- 
stvo okolja in naravno dediščino. 

Pri Republiški upravi za jedrsko varnost deluje Strokovna 
komisija za jedrsko varnost, ki se je v letu 1990 sestala 
dvakrat in poleg drugih zadev s področja jedrske varnosti in 
varstva pred sevanji ter obratovanja jedrske elektrarne 
v Krškem obravnavala: republiški program (petletni) ter letni 
program ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrsko varnost za leto 1990 (za RUJV in za Republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo), smernice za izbor 
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lokacij nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v R Sloveniji, 
poročilo RUJV o jedrski varnosti za leto 1989, poročilo o nad- 
zoru radioaktivnosti okolja za leto 1989, program radiolo- 
škega in meteorološkega monitoringa v okolici NE Krško za 
leto 1990 in poročila o remontu NE Krško v letu 1989. 

Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operaterjev 
NE Krško se je v letu 1990 sestala na rednih sejah štirikrat, 
poleg rednih sej so bile tudi seje izpraševalcev po opravljenih 
preizkusih usposobljenosti. Na dveh izpitnih rokih je 17 kandi- 
datov opravljalo preizkus, in sicer 9 kandidatov za glavnega 
operaterja in 8 kandidatov za operaterja reaktorja. Vsi kandi- 
dati so preizkus uspešno opravili, razen enega kandidata za 
glavnega operaterja, ki pa je ponavljal preizkus in ga opravil 
v januarju 1991. 

V 4. členu republiškega Zakona o izvajanju varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objek- 
tov in naprav so predvideni ukrepi pomembni za vso repu- 
bliko, in sicer: 

- sistematično preiskovanje radioaktivnega onesnaževanja 
z radioaktivnimi snovmi zraka, zemlje, rek, jezer in morja, 
trdnih in tekočih padavin, pitne vode, človekove hrane in 
krme; 
- ugotavljanje radioaktivnega onesnaževanja in izvrševanje 
čiščenja radioaktivnega onesnaženja; 
- vodenje evidence o virih ionizirajočih sevanj in o izpostav- 
ljenosti delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov tem seva- 
njem; 
- hramba in dokončna odložitev radioaktivnih snovi in obse- 
vanega goriva; 
- evakuacija prebivalstva in dobrin z območja ogroženega 
zaradi jedrske nezgode ali radioaktivnega onesnaževanja; 
- sistematično spremljanje, evidenca in analiza stanja varno- 
sti v jedrskih objektih in napravah; 
- ukrepi za zagotavljanje jedrske varnosti in zmanjševanje 
nastopa jedrskih nezgod; 
- drugi ukrepi, ki jih določajo drugi republiški ali zvezni 
predpisi in ratificirane mednarodne pogodbe. 

Ureničevanje teh ukrepov in ukrepov, predvidenih po zvez- 
nem Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o poseb- 
nih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije, je zago- 
tovljeno z republiškim programom ukrepov (ki je bil v Izvrš- 
nem svetu Skupščine R Slovenije sprejet v sredini aprila 1990) 
za novo petletno obdobje in z letnimi programi ukrepov. 

RUJV je letni program ukrepov za leto 1990 sprejela, obenem 
pa pospešila postopek podpisa aneksa k Samoupravnemu 
sporazumu o združevanju sredstev za jedrsko varnost, na 
podlagi katerega se financirajo nekateri ukrepi varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti. Po samoupravnem 
sporazumu iz 1985 združujejo sredstva NE Krško (80%), Insti- 
tut Jožef Štefan (5%), Rudnik urana Žirovski Vrh (5%) in 
Izvršni svet preko RUJV (10%). Sredstva, ki so bila zagotov- 
ljena iz republiškega proračuna (10%), niso sledila inflaciji, 
zato so bila sorazmerno omejena tudi sredstva drugih treh 
udeležencev sporazuma. Tako je bilo izvajanje letnega pro- 
grama ukrepov okrnjeno in je bilo namesto 12 ljudi let, kot je 
bilo predvideno in doseženo leta 1985, angažiranih samo 
okoli 3,5 ljudi let v letu 1990. 

RUJV je z letnim programom ukrepov - zagotavljala sistema- 
tične preiskave radioaktivnosti v okolici jedrskih objektov, 
nadzirala skladiščenje izrabljenega goriva in vodila evidenco 
jedrskih materialov, spremljala stanje in razvoj zakonodaje 
o jedrski varnosti v SFRJ in v svetu ter obveščala javnost 
o stanju in o ukrepih na področju jedrske varnosti. 

V letnem programu ukrepov so bile s pogodbami opravljene 
naloge oziroma uresničeni ukrepi, ki se nanašajo na spremlja- 
nje stanja varnosti v jedrskih objektih in napravah v svetu, 
sodelovanje z MAAE v sistemu poročanja o jedrskih nezgodah 
v skladu z mednarodnimi konvencijami, vzdrževanje računal- 
niških programov za varnostne analize, izdelavo strokovnih 
ocen za dogodke v jedrskih objektih in izmenjavo informacij 
s tujimi organizacijami. 
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2.2. MEDNARODNO SODELOVANJE 

Mednarodno sodelovanje je področje, kjer si je uprava še 
posebej prizadevala navezati tako uradne kot neformalne 
stike, saj sta izmenjava mnenj in stališč ter poznavanje in 
uveljavljanje svetovnih dosežkov in spoznanj stroke eden 
pomembnejših pogojev za uspešno opravljanje strokovnih 
nalog. RUJV je sodelovala pri pripravi okrogle mize na temo 
»Energija: sedanji in bodoči trendi v Avstriji, Sloveniji in 
Hrvaški«, sodelovala pa je tudi pri delu Kontaktnega komiteja 
med R Slovenijo in zvezno deželo Koroško. Sodelovala je tudi 
s štajersko deželno vlado v okviru Komisije za požarno var- 
nost in reševanje. Sodelavci RUJV so se udeležili tudi medna- 
rodne konference o reaktorskem gorivu v Angliji, tečaja 
o skladiščenju izrabljenega goriva na Dunaju, posvetovanja 
o mednarodni lestvici jedrskih dogodkov (INES) na Dunaju, 
konference o novih zahtevah ameriške jedrske upravne komi- 
sije US NRC v VVashingtonu. Prav tako so se udeležili posveto- 
vanja v okviru OECD Agencije za jedrsko energijo glede 
sodelovanja na področju jedrske energije in jedrske ter radi- 
ološke varnosti med državami OECD in vzhodnoevropskimi in 
srednjeevropskimi državami. 

RUJV sodeluje tako z mednarodnimi organizacijami kot tudi 
z nacionalnimi, ki se ukvarjajo z jedrsko in radiološko var- 
nostjo in uporabo jedrske energije. 

Močno je razvito sodelovanje z Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo MAAE s sedežem na Dunaju. Direktor RUJV 
se je udeležil 34. letne generalne konference MAAE v septem- 
bru 1990. Udeležil se je tudi drugega zasedanja stalnega 
komiteja o odgovornosti za jedrsko škodo v oktobru 1990. 
Obravnavane teme so bile: poročilo redakcijskega komiteja 
za revizijo Dunajske konvencije o civilni odgovornosti za 
jedrsko škodo, poročilo delovne skupine glede mehanizmov 
dodatnega nadomestila za jedrsko škodo in poročilo delovne 
skupine za postopke reševanja sporov v zvezi z odškodnino 
za jedrsko škodo. 

MAAE organizira tudi misije OSART (Operational Safety 
Review Team - Skupina za pregled obratovalne varnosti), ki 
pregledajo posamezno jedrsko elektrarno na željo oziroma 
zahtevo države članice MAAE. V misiji OSART sodeluje od 15 
do 18 mednarodnih strokovnjakov, ki presojajo obratovalno 
varnost jedrske elektrarne. Do konca 1990 je MAAE organizi- 
rala 45 misij OSART, v katerih je poleg strokovnjakov MAAE 
sodelovalo več kot 400 mednarodnih strokovnjakov, v 40 
jedrskih elektrarnah v 24 državah. Sestavni del programa 
OSART so tudi kontrolni obiski v tistih jedrskih elektrarnah, ki 
so jih misije že pregledale. V NE Krško je bila misija OSART 
leta 1984. Po skoraj šestih letih pa je na povabilo RUJV iz leta 
1989 prišla misija OSART v juniju 1990 na kontrolni obisk. 
Štiričlanska komisija je ugotovila, da so bila priporočila, ki jih 
je dala misija OSART iz leta 1984, v glavnem izpolnjena. Nova 
priporočila vključujejo deloma tudi stara, pri katerih je že bil 
dosežen napredek, kot so: 
- okrepitev pristojnih slovenskih upravnih organov, 
- povečanje števila inštruktorjev izobraževalne službe NE 
Krško 
- uvedba novih standardnih tehničnih specifikacij (obratoval- 
nih pogojev in omejitev), 
- uvedba novih postopkov obratovanja v sili, 
- redni pregled vseh obratovalnih postopkov, 
- revizija programa nadzornih testov, 
- monitoring radioaktivnih izpustov ob puščanju cevi v upar- 
jalniku, 
- zmanjšanje količine radioaktivnih odpadkov, 
- zgraditev dodatnega kemijskega laboratorija, 
- zagotovitev zaloge ustreznih nadomestnih delov. 
Kontrolni obisk je tudi sprožil vprašanja, ki se do zdaj niso 
reševala ali pa je bil napredek zelo majhen: 
- dopolnilno vsakoletno usposabljanje za osebje radiološke 
zaščite in za vzdrževalno osebje, 
- protipožarna zaščita, 
- povečanje hišnega reda in čistoče, 
- redni pregled vseh postopkov v elektrarni vsaki dve leti, 
- izboljšanje opreme za vzorčenje primarnega kroga in za 
vzorčenje po nezgodah, 

- prikaz pomembnih kemijskih parametrov sekundarnega 
kroga v kontrolni sobi, 
- izdelava priročnika s scenariji nezgod za načrtovanje ukre- 
pov v sili. 

Splošni vtis misije OSART s kontrolnega obiska je bil: elek- 
trarna je dobro vzdrževana, vodstvo si prizadeva za dobro 
varnostno in obratovalno karakteristiko, osebje je dobro 
usposobljeno in predano svojim nalogam. Ob koncu obiska je 
RUJV povabila misijo OSART, da ponovno pregleda NE Krško 
do konca leta 1992. 

RUJV zahteva od NE Krško uveljavljanje priporočil misije 
OSART. Po zadnjem obisku je bil dosežen zadovoljiv napre- 
dek pri vseh vprašanjih, za katera je misija menila, da je treba 
njihovo reševanje pospešiti. Nekatere dejavnosti že tečejo, in 
sicer: 
- izdelava analize požarne varnosti elektrarne, 
- izdelava idejnega projekta sistema za vzorčenje po nez- 
godi, 
- pripravljanje priročnika za ukrepanje v nezgodi. 

V okviru MAAE obstaja tudi program za svetovanje pri ravna- 
nju z radioaktivnimi odpadki (VVaste Management Advisory 
Programme - VVAMAP). V programu je predviden prenos 
mednarodnih izkušenj za varno ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki s posredovanjem misije VVAMAP na države članice 
MAAE. Misija je sestavljena iz štirih do petih mednarodno 
priznanih strokovnjakov. Do zdaj je obiskala že 26 držav. 
RUJV je v letu 1990 zaprosila MAAE da bi takšna misija 
obiskala Slovenijo, prošnjo z enako vsebino pa je poslala tudi 
Hrvaška. Agencija je za obe republiki odobrila skupno 
VVAMAP misijo v letu 1991. Dogovorjeno je, da bo misija 
v Sloveniji pregledala smernice za izbor lokacij odlagališča 
NSRAO in ocenila dosedanje rezultate prve faze študijeizbora 
lokacij odlagališča ter izrazila mnenje o možnostih in potreb- 
nih postopkih pripravah za odlaganje visokoradioaktivnih od- 
padkov. 

Pod pokroviteljstvom Agencije za jedrsko energijo (Nuclear 
Energy Agency - NEA) iz Pariza, ki deluje pri Organizaciji za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic 
Cooperation and Develompment - OECD), so na Švedskem 
organizirali konferenco o odlaganju jedrskih odpjadkov, ki se 
je je udeležil tudi predstavnik RUJV. Poudarek te konference 
je bil, da je treba končno odlagališče radioaktivnih odpadkov 
izbrati in urediti tako, da ne bo obremenjevalo bodočih gene- 
racij. Preprečiti je treba sproščanje radionuklidov iz odlaga- 
lišča v biosfero in preveriti stabilnost pogojev v geosferi, 
kamor odlagamo odpadke. 

RUJV ima stike s Komisijo evropske skupnosti (Commission 
of European Communities - CEC) iz Bruslja, ki se ukvarja 
z jedrsko in radiološko varnostjo in vprašanji odlaganja radio- 
aktivnih odpadkov. Predstavnik RUJV se je udeležil konfe- 
rence o radioaktivnih odpadkih v organizaciji te komisije, ki je 
bila v Luksemburgu. 

RUJV sodeluje tudi s sorodnimi upravnimi organi in organiza- 
cijami, kot so švedska državna inšpekcija za jedrsko energijo 
SKI, belgijska organizacija za nadzor nad jedrskimi objekti 
VINCOTE. Komisija za jedrsko energijo Republike Češke in 
Slovaške in Državni komite Sovjetske zveze za nadzor nad 
jedrsko varnostjo. • 

RUJV navezuje stike tudi z drugimi sorodnimi organizacijami 
v svetu, tako z britanskim svetom za radiološko zaščito (Nati- 
onal Radiological Protection Board - NRPB), švedskim 
državnim institutom za varstvo pred sevanji SSI, francoskim 
komisariatom za jedrsko energijo (Commisariat a l'Energie 
Nucleaire - CEA), inšpekcijo za jedrsko varnost francoskega 
elektropodjetja EdF, špansko komisijo za jedrsko varnost 
(Consejo de Seguridad Nuclear - CSN), nizozemskim uprav- 
nim organom za jedrsko varnost, bavarskim upravnim orga- 
nom za jedrsko in radiološko varnost in Združenjem za teh- 
nični nadzor (Technische Uebervvachungs Verein - TUeV) in 
drugimi. 
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Dvostransko sodelovanje pri izmenjavi informacij o varnosti 
jedrskih elektrarn posebej dobro poteka z ameriško Jedrsko 
upravno komisijo (US NRC - US Nuclear Regulatory Commis- 
sion) po sporazumu iz 1985 med tedanjim Zveznim komitejem 
za energetiko in industrijo in NRC preko Instituta Jožef Šte- 
fan, ki je opravljal vlogo posredovanja in zbiranja informacij. 
Informacije NRC so za delo RUJV še posebej pomembne, ker 
sta reaktor v NE Krško in raziskovalni reaktor TRIGA na 
Institutu Jožef Štefan ameriškega izvora, zato RUJV spremlja 
upravne zahteve za podobne objekte v ZDA in jih uveljavlja 
v Sloveniji. V skladu s sporazumom so potekale tudi raziskave 
o varnosti jedrskih elektrarn kot tudi preverjanje računalni- 
ških programov za analiziranje jedrskih nezgod in nesreč. 
NRC tudi omogoča šolanje v svojem izobraževalnem centru 
za jedrsko tehnologijo. Sporazum je formalno potekel sep- 
tembra 1990. RUJV se je trudila, da bi bilo pravočasno podpi- 
sano podaljšanje sporazuma, vendar se to do konca 1990 ni 
zgodilo. Kljub temu se je sodelovanje nadaljevalo v nespreme- 
njenem obsegu. 

2.3 DELOVANJE STROKOVNIH ORGANIZACIJ 

Pri svojem delu Republiška uprava za jedrsko varnost potre- 
buje podporo strokovnih organizacij, od katerih vsaka 
v skladu s svojimi pooblastili opravlja dela in naloge, ki so 
povezane z jedrsko varnostjo. S svojim delom te organizacije 
pomembno prispevajo k zanesljivosti obratovanja NE Krško, 
obenem pa pomagajo tudi pri nadzoru, ki ga opravlja RUJV 
s svojo inšpekcijo. Med strokovne organizacije na področju 
jedrske varnosti, ki so bile v letu 1990 najbolj aktivne spadajo 
Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut Jožef Štefan, Elektropro- 
jekt Ljubljana, Inštitut za metalne konstrukcije in Inštitut za 
elektroprivredu, Zagreb. 

Inštitut Jožef Štefan je v letu 1990 preizkušal in usmerjal 
radiološko instrumentacijo, nadziral radioaktivnost v okolici 
NE Krško, strokovno ocenil dela pri remontu jedrske elek- 
trarne, opravljal računalniške analize, s katerimi so simulirali 
nezgode z izlivom hladila, nezgode z zlomom glavne napa- 
jalne cevi uparjalnika, nezgode zaradi zloma parovoda ali 
zaustavitve glavne reaktorske črpalke. Delavci Instituta Jožef 
Štefan so pripravili strokovno mnenje posameznih poglavjih 
končnega varnostnega poročila NE Krško, analizirali so vpliv 
čepljenja uparjalnikovih cevi, naredili so trdnostne analize 
cevovodov in odpornosti tlačne posode, opravili so preračun 
sredice osmega gorivnega cikla, za Rudnik urana Žirovski Vrh 
so merili koncentracijo radona v okolici rudnika. Skupaj z izo- 
braževalnim centrom za jedrsko tehnologijo Milan Čopič so 
izvajali strokovno usposabljanje iz osnov reaktorske tehnolo- 
gije, sistemov jedrske elektrarne in varstva pred ionizirajočimi 
sevanji. 

Elektroinštitut Milan Vidmar je opravljal meritve na električni 
opremi v času redne menjave goriva v NE Krško, pripravil 
analizo obstoječe opreme v jedrski elektrarni glede na var- 
nostni razred in seizmične zahteve in ocenil načrte preizku- 
šanj proizvajalcev opreme. Sodeloval je pri pripravi in izvaja- 
nju izobraževanja za osebje NE Krško za področje zagotavlja- 
nja kakovosti. 

Elektroprojekt Ljubljana je opravljal naloge, ki so obsegale 
idejno študijo za trajno rešitev odmuljevanja bistvene hladilne 
vode, ki se zajema iz Save, projekt vgradnje sistema za merje- 
nje radioaktivnosti na glavnem parovodu, izdelavo modifika- 
cije tesnilne vode kondenzacijskih črpalk, prestavitev sušil- 
nika vodika, projekt dodatne strelovodne zaščite na 400 kV 
stikališču in projekt za izvedbo temeljev za rezervni transfor- 
mator. Opravljal je še tehnična opazovanja gradbenih objet- 
kov in sodeloval pri izboru možnih lokacij za odlagališče 
nizko - in srednjeradioaktivnih odpadkov v R Sloveniji. 

Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana, je v letu 1990 
nadziral remontna dela na področju sistemov z notranjim 
tlakom, na dvižnih napravah in drugih nosilnih konstrukcijah. 
Preizkušal in umerjal je momentne ključe in dinamometre, ki 
jih uporabljajo v NE Krško, atestiral varilce in postopke za 
varjenje ter dopolnil svoj program zagotovitve kakovosti. 

Institut za elektroprivredu iz Zagreba je nadziral remontna 
dela na področju strojne opreme, instrumentacije in regula- 
cije, na preiskavah komponent in na preizkušanju cevi upar- 
jalnikov z metodami vrtinčnih tokov. 

Strokovne organizacije so v lanskem letu s svojimi mnenji, 
projekti, poročili, raziskovalnimi nalogami, analizami, zbir- 
nimi ocenami in meritvami bistveno prispevale k zagotavlja- 
nju in nadziranju jedrske varnosti. 

2.4. INŠPEKCIJSKI NADZOR NAD JEDRSKIMI OBJEKTI 

RUJV s svojo inšpekcijo v skladu s svojimi pooblastili nadzira 
delovne organizacije, ki upravljajo jedrske objekte, ob upošte- 
vanju veljavne zakonodaje, standardov, tehničnih normativov 
ter drugih predpisov v zvezi z izvajanjem vseh ukrepov za 
zagotovitev jedrske varnosti pri lokaciji, projektiranju, gradi- 
tvi, montaži, postrojev, pri funkcionalnih in zagonskih preiz- 
kusih, poskusnemm obratovanju, obratovanju, zagotovitvi 
kakovosti opravljenih del in vgrajenega materiala, pri načrtih 
ukrepov za morebitno jedrsko nesrečo, pri strokovni uspo- 
sobljenosti pogonskega osebja, pri vzdrževanju, revizijah, 
remontih, in spremembah varnostne opreme, materialni 
bilanci jedrskega materiala in odgovornosti za jedrsko škodo. 

Materialnopravno osnovo za upravne naloge s področja jedr- 
ske varoosti in za inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objekti 
dajejo Zakon o organizaciji in delovnem področju republiških 
upravnih organov in republiških organizacij. Zakon o sistemu 
državane uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike 
Slovenije ter o repubrtških upravnih organih. Zakon o ener- 
getskem gospodarstvu. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske 
energije, priporočila Mednarodne agencije za atomsko ener- 
gijo (MAAE) in drugih varnostnih standardih. Zakon o izvaja- 
nju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost 
jedrskih objektov in naprav ter podzakonski akti in pravilniki 
na osnovi zgoraj navedenih zakonov in mednarodne konven- 
cije o jedrski energiji in jedrski varnosti. 

RUJV usklajuje delo z drugimi inšpekcijami R Slovenije pri 
preverjanju izpolnjevanja pogojev in zahtev, ki izhajajo iz 
lokacijskih in gradbenih dovoljenj za jedrske objekte. 

Za inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objekti so v RUJV siste- 
matizirana tri delovna mesta, vendar je bilo ob koncu 1990 
zasedeno le eno. V letu 1991 se predvideva zasedba vseh 
sistematiziranih delovnih mest. 

V letu 1990 je RUJV opravila štiriinštirideset rednih inšpekcij- 
skih pregledov, kar je rahel porast pregledov, v primerjavi 
s prejšnjim letom, in to kljub pomanjkljivi zasedbi delovnih 
mest inšpektorjev. To pomanjkanje je bilo nadomeščeno 
s strokovno pomočjo drugih delavcev RUJV. 

Inšpektor za jedrsko varnost je naložil in nadziral pripravo 
strokovnih mnenj pooblaščenih organizacij pri funkcionalnih 
in zagonskih preizkusih po menjavi goriva in zagotovitvi kako- 
vosti opravljenih del in vgrajenega materiala. 

V letu 1990 je RUJV poleg rednih inšpekcijskih pregledov 
opravljala tudi izredne preglede NE Krško v zvezi z: 
- končnim varnostnim poročilom NE Krško (revizije): 
- uvajanja standardnega formata obratovalnih pogojev in 
omejitev; 
- ukrepi po nezgodi v ameriški elektrarni TMI-2 (program 
TMI); 
- ukrepi na podlagi izkušenj drugih jedrskih elektrarn 
v svetu; 
- izpolnjevanjem priporočil varnostnih misij OSART; 
- poročili in obvestili, ki jih mora NE Krško pošiljati upravnim 
organom po Pravilniku o načinih in rokih poročanja (Ur. list 
SRS, št. 12/81); 
- preverjanjem operabinosti elektrarne zaradi potresa na 
območju elektrarne; 
- sodelovanjem pri preverjanju fizičnega in tehničnega varo- 
vanja jedrskih objektov; 
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- preverjanjem požarne zaščite z upoštevanjem izkušenj in 
dogodkov v jedrskih elektrarnah v svetu; 
- pripravo in izvajanjem remonta 90; 
- delom pooblaščenih organizacij; 
- preverjanjem usposobljenosti mobilne enote Inštituta 
Jožef Štefan in mobilne enoter NE Krško. 

Druga dejavnost, ki ni zajeta v neposrednih inšpekcijskih 
pregledih NE Krško, je vsebovala vodenje evidence o jedrskih 
materialih za vse cone materialnih bilanc v R Sloveniji in 
obveščanju zveznega upravnega organa, pristojnega za jedr- 
sko energijo in MAAE ter nadzor pri preverjanju znanja glav- 
nih operaterjev in operaterjev NE Krško. 

Poleg omenjenega je RUJV v letu 1990 sodelovala na rednih 
mesečnih dispečerskih sestankih med dispečerji Republike 
Slovenije in Republike Hrvaške ter NE Krško. 

Zunaj okvira NE Krško in Reaktorskega centra Podgorica 
Instituta Jožef Štefan je RUJV sodelovala pri inšpekcijah in 
strokovno pomagala pri nekaterih tehničnih in inšpekcijskih 
pregledih, Elektrotehnična fakulteta iz Zagreba, zagotovitev 
kakovosti v podjetjih Rade Končar Zagreb, Jugoturbina Karlo- 
vac, Litostroj Ljubljana, skladišče RAO Zavratec). 

Iz dosedanjih izkušenj in dejstev lahko ugotovimo: 

- RUJV s svojo inšpekcijo za jedrsko varnost uspešno sode- 
luje z drugimi inšpekcijskimi organi. 

- Remontna dela, menjava goriva, funkcionalni in zagonski 
preizkusi na sistemih in komponentah NE Krško tudi po 
remontu 90 ustrezajo obratovalnim pogoja in omejitvam, ozi- 
roma so v skladu z merili sprejemljivosti v odobrenih po- 
stopkih. 

- Po vsakem izpadu NE Krško oziroma njeni ustavitvi, 
vključno z remontom 90 in ponovnim zagonom elektrarne so 
bili opravljeni inšpekcijski pregledi, preverjene vse kratko- 
ročne in dolgoročne akcije za trajno odpravo vzrokov. Uve- 
deni so bili jasno določeni ukrepi, zahtevane analize oziroma 
zahtevani predlogi za uvedbo dolgoročnih ukrepov. 

- Pri vseh izpadih in ustavitvah elektrarne v letu 1990 je bilo 
ugotovljeno, da so bili vzroki na sekundarnem delu elek- 
trarne, da so vsi varnostni sistemi za varno ustavitev elek- 
trarne delovali v skladu s projektno predvidenimi parametri in 
da ni bila ogrožena jedrska varnost. 

- V letu 1990 je RUJV skupaj z Republiškim požarnim 
inšpektoratom začela sistematično preverjati požarno zaščito 
v elektrarni z vključevanjem vseh najnovejših znanj in izku- 
šenj v svetu na tem področju. Pri tem želimo vključiti nemško 
organizacijo TUeV, saj bi s tem pridobili tudi izkušnje in 
znanja nemških strokovnjakov na tem področju. 

- Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA Reaktor- 
skega centra Podgorica Instituta Jožef Štefan je v letu 1990 
ustrezalo obratovalnim pogojem in omejitvam. 

- Radioaktivni odpadki se v začasnem skladišču radioaktiv- 
nih odpadkov v NE Krško in prehodnem skladišču radioaktiv- 
nih odpadkov Reaktorskega centra Podgorica skladiščijo 
v skladu z zakonodajo, evidence se vodijo korektno in do- 
sledno. 

- Sodelovanje s pravosodnimi organi na lastno pobudo ni 
bilo potrebno. 

3. OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SLOVENIJI 

3.1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 

3.1.1 Glavni obratovalni podatki 

V NE Krško so v letu 1990 pridobili 4 622 194 MWh (4.6 TWh) 
bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma 4 386 
772 MWh (4.4 TWh) neto električne energije. To predstavlja 

24.2% porabljene električne energije v Sloveniji in 14.9% Jj1 

v Hrvaški. Generator je bil priključen na omrežje 7590.8 ure ali rf 

86.66% celotnega števila ur v tem letu. Proizvodni načrt je bil T1 

presežen za 6.94%. Tabela 3.1.1 prikazuje dinamiko pridobi- P 
vanja električne energije v primerjavi z načrtovano. UJ 

Tabela 3.1.1: Načrtovana in dosežena proizvodnja NE Krško kr 
za leto 1990 ni 

■•••C načrtovana 
proizvodnja 

(Cfh) 

doseZena 
proizvodnja 

(Cfh) 

razilka 
za tekoči 
aesec (X) 

Januar 
f ebruar 
■arec 
apr 11 
•a j 
junij 
julij 
avguat 
aeptaabar 
oktobar 
noveaber 
deceaber 

•406 
364 
406 
394 
406 
394 
406 
406 
394 
406 

0 
120 

449.688 
412.888 
447.940 
449.392 
450.672 
440.124 
368.688 
365.056 
376.828 
414.668 
210.928 

0 

10.76 
13.43 
10.33 
14.06 
10.98 
11.71 
-9. 19 

-10.08 
-4.35 
2. 13 

skupaj 4102 4386.772 6.94 

V letu 1990 je bil reaktor kritičen 7591 ur ali 86.65% celotnega . 
števila ur v tem letu. Proizvodnja toplotne energije je znašala 
13 483 289 MWh (13.5 TWh), povprečna zgorelost goriva pa je 
bila 11 291.4 MWd/MTU (11.3 GWd/MTU). 

Med faktorje zanesljivosti jedrske elektrarne spadajo razpo- - 
ložijivost, izkoriščenost in faktor prisilne zaustavitve. 

Razpoložljivost (availabiiity) jedrske elektrarne pove, koliko 
časa je bila elektrarna priključena na omrežje v določenem . 
obdobju. To izrazimo s količnikom med številom ur obratova- 
nja generatorja, sinhroniziranega z omrežjem (ne glede na 
moč reaktorja), in celotnem številom ur v tem obdobju. 

Izkoriščenost (load factor) pove, koliko električne energije je ' 
elektrarna pridobila glede na to, koliko električne energije bi 
teoretično lahko pridobila v določenem času. To je količnik 
med pridobljeno električno energijo in zmnožkom moči na 
sponkah generatorja, pomnožene s celotnim številom ur > 
v tem obdobju. 

Faktor prisilne ustavitve v določenem časovnem obdobju je 
določen s količnikom števila ur trajanja prisilnih ustavitev in ( 
številom ur obratovanja elektrarne v tem obdobju. 

Tabeli 3.1.2 in 3.1.3 prikazujeta faktorje zanesljivosti obrato- 
vanja in časovno analizo obratovanja za NE Krško v letu 1990. 

Tabela 3.1.2: Faktorji zanesljivosti obratovanja NE Krško 
v letu 1990 
Povprečje se nanaša na obdobje obratovanja od 1983 do 
1990. 

r leto 1990 X  —— povprečje X 
i 
j razpoložljivost 
| izkoriščenost 
, faktor prisilne 
j ustavitve 

86.66 
80.78 
0.06 

79. 1 
74.27 

1 .98 

Tabela 3.1.3: Časovna analiza obratovanja NE Krško v letu 
1990 

| Časovna analiza proizvodnje ur ods totek 
(X) 

| celotni razpoložljivi Cas 
. obratovanja 
i trajanje obratovanja elektrarne 
• trajanje ustavitev 
i trajanj« remonta 

trajanje načrtovanih ustavitev 
[ trajanje prisilnih ustavitev 

8760 
7591 
1169 
1076 

88.7 
4.3 

100 
86.65 
13.34 I 
12.28 
l.o: 
0.049 1 

Slika 3.1.1. prikazuje, s kakšno močjo je NE Krško obratovala 
v letu 1990. Ustavitve in zmanjšanje moči za več kot 20% 
v štirih urah so opsiani v tabeli 3.1.4. k. 
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1. Izpad elektrarne: visoko-visoki nivo v uparjalniku št. 1 
2. Načrtovana ustavitev: popravilo puščanja na liniji 
odvzemne pare iz visokotlačnega dela turbine na grelnikih 
napajalne vode 
3. Zniževanje moči na nič: remont 90 

Izkoriščenost NE Kriko 
% 

83 84 86 88 87 88 89 90 POVPR 
Leto 

Slika 3.1.2: Izkoriščenost 

Razpoložljivost NE Krško 

83 84 85 88 87 88 89 90 POVPR 
Leto 

Slika 3.1.3: Razpoložljivost 

Nato proizvodnja (TWh) NE Kriko 

Diagrami na slikah 3.1.2 do 3.1.7, ki prikazujejo glavne obrato- 
valne podatke za celotno obdobje rednega obratovanja NE 
Krško, omogočajo, da lahko primerjamo rezultate iz leta 1990 
s preteklim obdobjem. Faktor izkoriščenosti se tudi v svetu 
Uporablja kot glavna ocena uspešnosti obratovanja jedrske 
elektrarne. Pomemben faktor je tudi razpoložljivost, ker 
v nekaterih elektrarnah namerno zmanjšujejo moč zaradi 
nihanj v porabi električne energije in tako ne dosegajo boljše 
izkoriščenosti. Na sliki 3.1.4 je predstavljena pridobljena elek- 
trična energija za vsa leta rednega obratovanja jedrske elek- 
trarne. Na slikah 3.1.5 in 3.1.7 so diagrami, kjer so navedeni 
Število ustavitev elektrarne v posameznem letu, faktor prisilne 
Ustavitve in število poročil o izrednih dogodkih na leto. 
Podatki na sliki 3.1.7 se razlikujejo od tistih iz preteklih let, ker 
le NE Krško uvedla novo označevanje poročil o izrednih 
dogodkih (nekatera poročila so bila zapisana pod isto šte- 
vilko, dopis NE Krško SRT - 356/4150, 8. 4. 1991). 

V letu 1990 je bila NE Krško glede razpoložljivosti zelo 
Uspešna v svetovnem merilu, saj je bila uvrščena na 92. mesto 
"led 343 jedrskimi elektrarnami, ki sporočajo podatke reviji 
Nuclear Engineering International. 
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Zaustavitve NE Krško 

Število zaustavitev 
DATUM 
(TRAJANJE) 

OPIS 

i Ročne I Avtomatike 

Slika 3.1.5: Zaustavitve 

Faktor prisilne zaustavitve NE Krško 
% 

10 ■ 

83 84 85 88 87 88 89 90 POVPR 
Leto 

Slika 3.1.6: Faktor prisilne zaustavitve 

Poročila o izrednih dogodkih NE Krško 

število poročil 

83 84 85 86 87 88 88 90 POVPR 
Leto 

Slika 3.1.7: Število poročil 

3.1.2 Ustavitve in zmanjšanje moči reaktorja 

Tabela 3.1.4 prikazuje datum in čas trajanja za dogodke, 
zaradi katerih je bila ustavljena NE Krško oziroma je zaradi 
njih zmanjšala moč za več kot 20% v 4 urah. Podan je tudi 
kratek opis dogodka z razlogi, ki so ga povzročili. 

TABELA 3.1.4. 

NAČRTOVANJE IN NENAĆRTOVANJE USTAVITVE NE KRŠKO 
IN ZMANJŠANJA MOČI REAKTORJA V LETU 1990 ZA VEČ 
KOT 20% INSTALIRANE MOČI ZA ČAS, DALJŠI OD 4 UR 

05. 01. 1990 Elektrarna je stabilno obratovala na 100*) 
(4.2 h) moči v operatersko-avtomatskem režimj 

upravljanja turbine z vključeno hitrostni 
zanko. Vsi obratovalni parametri so bili no< 
malni in stabilni. 

Približno ob 01:01 je prišlo do prvega potres 
nega sunka (2.7 stopnje po Richterjevi lestv 
ci), ki sta mu sledila dva šibkejša. Zaradi teg 
se je aktiviralo nivojsko stikalo na nizkotlai 
nih predgrelnikih glavne napajalne vode. Po 
javil se je singal visoko-visoki nivo v nizko! 
lačnih predgrelnikih glavne napajalne vod1 

in sprožila se je osamitev nizkotlačnih prec 
grelnikov. Sledilo je avtomatsko odpiranj1 

elektromotornoga ventila obvoda predgre 
nika, vendar je prišlo zaradi prepočasneg1 

odpiranja ventila in prehodnega pojava dl 
padca tlaka na sesalni strani glavnih napaja1 

nih črpalk. Ob 01:02 je tlak glavnih napajal 
nih črpalk dosegel vrednost, ki sproži njihc 
vo avtomatsko ustavitev. Po izpadu napajal 
nih črpalk A in B je osebje poskušalo obvla 
dati prehodni pojav s črpalko napajalne vfl 
de C in je začelo hitro zmanjševati moč reaK 
torja. 
Moč turbine je bila znižana na 243 MW. real* 
torska moč pa je bila 69%. Nivo vode v upa( 
jalniku se je začel zviševati in je dosegel 70^ 
ozkega področja. Zaradi prehodnega pojav 
je nivo v uparjalniku št. 1 hitro narastel i 
dosegel 82% ozkega področja, kar je povzrtf 
čilo izklop turbine, to pa je sprožilo ustavite 
reaktorja. 

11. 03. do 12.03. Zmanjšanje moči na 75% zaradi vzdrževanj 
(31.5h) 

27. 06. 
(14.8h) 

04. 07. 
(5.42h) 

kondenzatorja in testiranja turbinskih venti 
lov, osamitev sekcij A, B, C, D. kondenzž 
torja. 

Vzdrževanje kondenzatorja, osamitev kor 
denzatorske sekcije B. zmanjšanje moči rt 
75%. 

Zmanjšanje moči na 50%, vzdrževanje gla' 
nega kondenzatorja, osamitev sekcij A, B, { 
D. 

14. 07. do 17.07. Načrtovana ustavitev zaradi puščanja na pl 
(86.95h) rovodu. 

17. 07. do 19.07. Delovanje reaktorja na 50% moči zara! 
(45.45h) vzpostavljanja kemijskih parametrov na si 

kundarni strani. 

29. 07. Zmanjšanje moči na 70% zaradi vzdrževaln 
(5.50h) del na glavnem kondenzatorju, čišenje sel 

cij A in B kondenzatorja. 

06. 08. do 07. 08.Zmanjšanje moči na 74% zaradi previsol^ 
(40h) temp. reke Save. 

22. 08. do 29. 08 Zmanjševanje moči na 70% zaradi temp. r« 
(161.92h) keSave. 

29. 08. do 01.09. Zmanjšanje moči na 64% zaradi temp rek 
(55.6h) Save. 

01. 09. do 06. 09.Zmanjšanje moči na 61% zaradi temp. rej 
(127.4h) Save. 

06. 09. do 08. 09.Zmanjšanje moči na 73.5% zaradi temp. rek 
(60.1 h) Save. 

22. 09. do 23. 09.Zmanjšanje moči na 77.5% zaradi čiščenj 
(16.2h) kondenzatorja. 
   J 
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1°Zmanjšanje m°či na 75% zaradi popravila 
h) puščanja kondenzatorja, vzdrževanja in čiš- 

čenja kondenzatorja in testiranja turbinskih 
ventilov. Osamitev sekcij A, B, C, D konden- 
zatorja. 

2®' 'Zmanjšanje moči na 70% zaradi visoko-viso- (4.<>n) kega nivoja (4.2h) v 3B grelniku napajalne 
vode in osamitve 1A, 1B, 2A, 2B in 3B grel- 
nikov. 

11 Zmanjšanje moči na 80% zaradi visokega 
' pretoka reke Save (novembrska poplava 

v Sloveniji). 
15. 11. do 16. 11.Zmanjšanje moči na 80% zaradi puščanja 
(42.6h) glavnega kondenzatorja. Osamitev sekcij A, 

B, C, D kondenzatorja. 

17. 11. do 31. 12. Letni remont. 
(1077h) 

3.1.3 Gorivo in aktivnost reaktorskega hladila 

Obdobje med dvema polnjenjema reaktorja z gorivom se 
imenuje gorivni cikel. Osmi gorivni cikel za NE Krško se je 
končal 17. 11. 90, ko se je začel redni letni remont, ki je trajal 
do konca leta. 

Stanje gorivnih elementov v reaktorju (integriteta goriva) se 
spremlja posredno glede na aktivnost reaktorskega hladila 
(Tabela 3.1.5). Specifične aktivnosti določenih izotopov se 
merijo tako med stabilnim obratovanjem kot tudi med prehod- 
nimi pojavi. V NE Krško analizirajo v primarnem hladilu 
naslednje izotope: ksenon 133, 135 in 138; kripton 85m, 87 in 
88; jod 131 in 133 (kazalca poškodb v gorivu), jod 134 (kazalec 
prisotnosti urana v hladilu), jod 135, cezij 134 in 137 (Kazalca 
izgorelosti poškodovanega goriva). Aktivnosti izotopov se 
merijo vsaj enkrat dnevno, pri spremembah obratovalnih 
parametov (dvig, spust moči reaktorja) pa vsaj na vsake 4 ure. 

Meritve specifičnih aktivnosti značilnih izotopov skozi vse 
leto 1990 kažejo konstantne vrednosti, tako da v osmem ciklu 
ni bilo nobenih zaznavnih sprememb integritete goriva od 
začetka cikla. 

V splošnem se je specifična aktivnost pri značilnih izotopih 
v letu 1990 bistveno zmanjšala glede na leto 1989 (in sicer od 
ksenona 133 in 135 ter kriptona 85m in 88, kjer se je zmanjšala 
na manj kot tretjino, do kripotna 87 in joda 133, kjer se je 
zmanjšala za vsaj 40%). Majhna aktivnost kaže, da je bila 
prevladujoč mehanizem sproščanja izotopov v letu 1990 difu- 
zija skozi srajčke gorivnih palic. Iz primerjave rezultatov aktiv- 
nosti hladila osmega in sedmega cikla lahko sklepamo, da je 
ena poškodovana gorivna palica iz sedmega cikla ob menjavi 
goriva zapustila reaktor. 

Iz rezultatov lahko povzamemo, da se integriteta goriva iz 
cikla v cikel izboljšuje, kar je posledica kakovosti goriva in 
obratovalnih izkušenj. V celoti je bila integriteta goriva v NE 
Krško v osmem ciklu zelo dobra. 

Tabela 3.1.5: Izotopska sestava In aktivnost primarnega 
hladila za 7. in 8. cikel 

3.1.4 lzrabl|eno jedrsko gorivo 

Izrabljeno jedrsko gorivo se skladišči v bazenu, napolnjenem 
z vodo, ki vsebuje borno kislino. V tem bazenu čaka, da ga 
odpeljejo na skladiščenje kot visokoradioaktiven odpadek ali 
pa na trajno predelavo, kjer reciklirajo cepljivi uran in plutonij, . 
ki sta še ostala v izrabljenem gorivu. 

V bazenu je dovolj prostora za 17 polnitev in še za eno celo 
reaktorsko sredico. Prostor za eno reaktorsko sredico 121 
gorivnih elementov) mora biti vedno na razpolago, če bi bilo 
treba iz kakršnega koli razloga izprazniti reaktorsko posodo. 
Zmogljivost bazena zadostuje za shranjevanje izrabljenega 
goriva do leta 2000, vendar pa obstoji možnost, da bo bazen 
povsem zapolnjen šele kasneje, ker elektrarna skuša povečati 
izkoristek goriva (postopno prehaja na daljši gorivni ciklus 
uporablja bolj obogateno gorivo). V letu 1990 se je število 
elementov v bazenu za izrabljeno gorivo povečalo za 48 tako 
da jih je zdaj skupaj 314 (Tabela 3.1.6). 

Tabela 3.1.6: Evidenca gorivnih elementov v bazenu za 
Izrabljeno gorivo 

Leto Št. Izrabljenih 
goriv, elementov 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

40 
82 

122 
154 
194 
226 
266 
314 

3.1.5 Radioaktivni odpadki 

Pri vzdrževalnih delih, popravilih in čiščenju v nadzorovanem 
delu elektrarne nastajajo nizko- in srednjeradioaktivni 
odpadki, ki jih je treba odstraniti in skladiščiti, da ohranimo 
elektrarno »čisto« in da so delavci v elektrarni izpostavljeni 
čim šibkejšemu sevanju. Radioaktivni odpadki nastajajo tudi 
pri čiščenju plinastih in tekočih odpadnih snovi iz elektrarne 
ter primarnega hladila. Vsi ti odpadki so razvrščeni v katego- 
rijo nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. 

V elektrarni se vsi radioaktivni odpadki pakirajo v dvestolitr- 
ske sode, in sicer: nizkoradioaktiven stisljiv odpadek brez 
dodatne zaščite, preostali odpadki pa se spravljajo v sode, ki 
so znotraj obloženi z betonsko zaščito. 

V dosedanjem obratovanju elektrarne se je nabralo 1572 m3 

teh odpadkov v sodih (Slika 3.1.8). Povprečna specifična 
aktivnost znaša 21.6 GBq/m3, kar jih razvršča v skupino sred- 
njeradioaktivnih odpadkov s sevalci beta in gama (Ur. list 
SFRJ, št. 40/86). V tabeli 3.1.7 so navedeni vrsta, količina, 
aktivnost, volumen in specifična aktivnost odpadkov. 

Slika 3.1.8: Proizvodnja nizko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkov po letih 

Izo top Ak 11vnos t 
1989 - 7.cikel 

(GBq) 

Aktivnost 
1990 - 8.cikel 

(CBq) 

1-131 
1-133 
1-134 
Xe-133 
Xe-135 
Xe-138 
Kr-85m 
Kr-87 
Kr-88 

.08 

.55 
2.22 

32.31 
2.96 

.93 
1.11 

.48 
1.11 

.025 

.34 
1 .22 
7.4 

.89 

.52 

.26 

. 19 

.32 
Leto 
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Tabela 3.1.7: Podatki o nizko- in srednjeradioaktlvnih 
odpadkih v NE Krško 31.12.1990 

Vrsta 
odpad. 

Stav. 
sodov 

Aktlvnost 
(CBq) 

Prostor- 
nina 
(.3) 

Spec1r. 
akt 1vnoit 

(CBq/»3) 
SR 
CW 
EB 

F 
O 

SC 

831 
491 

5732 
86 

111 
«17 

24740 
396 

7459 
1774 

20 
531 

166 
98 

1146 
17 
22 

123 

149 
4 
6 

104 
1 
4 

Skupaj 7868 34920 1572 22 

Vrsta odpadkov: 
SH - izrabljene Ionske smole 
EB - koncentrat izparilnika 
O - drugi odpadki 
CW - stisljivi odpadki 
F - filtri 
SC - stisnjeni odpadki 

Vir: Poročilo o skladiščenju trdnih radioaktivnih odpadkov na dan 31. 
12. 1990 - dopis NEK, št. KS-1/788 z dne 3. 1. 1991 

3.1.6 Prejet* doza dalavcav 

V NE Krško je organizirana služba za radiološko zaščito, ki ji 
je po predpisih (Ur. list SFRJ, št. 68/88) naloženo, da vodi tudi 
redno evidenco o prejetih dozah sevanja za vse delavce 
v elektrarni, ki imajo dostop v nadzorovane dele elektrarne, in 
za delavce izvajalcev pogodbenih del, ki občasno delajo 
v elektrarni. Zadnji so zaposleni predvsem pri remontih in 
opravljajo vzdrževalna dela. Služba za radiološko zaščito vodi 
tudi evidenco o virih sevanja v elektrarni in redno meri izpo- 
stavljenost sevanju v delovnih prostorih. 

Povprečna izpostavljenost delavcev sevanju v elektrarni je 
nizka in je približno 5% predpisane meje za profesionalne 
delavce. Tudi med remontnimi deli, ko se menjuje gorivo in so 
delavci bolj izpostavljeni sevanju kot med rednim obratova- 
njem, so prejete doze delavcev vedno pod zakonsko določe- 
nimi mejnimi vrednostmi. 

Tabela 3.1.8 prikazuje porazdelitev efektivnih ekvivalentnih 
doz osebja, ki je bilo izpostavljeno sevanju v NE Krško. Efek- 
tivno ekvivalentno letno dozo večjo od 5 mSv (to je 10% doze, 
ki je zakonsko določena kot mejna za profesionalne delavce), 
je prejelo 137 delavcev, od tega 2 v območju od 20-25 mSv. 

Priporočila Mednarodne komisije za radiološko zaščito (Inter- 
national Commission on Radiological Protection - ICRP) so 
se na novo oblikovala v letu 1990, tako da ICRP priporoča 
zgornjo mejo za efektivno ekvivalentno dozo 20 mSv/leto za 
profesionalne delavce za povprečje 5 let namesto dosedanjih 
50 mSv/leto, pri čemer še vedno velja zgornja meja 50 mSv 
v posameznem letu (vir: Annals of the ICRP, April 1991). 
V letu 1990 je bila efektivna ekvivalentna doza za zunanje 
sodelavce bistveno večja kot leto poprej. K tej dozi so največ 
prispevala dela pri uparjalnikih. Tu sta navedena dva glavna 
razloga, ki sta bistveno prispevala k povečanju kolektivne 
efektivne ekvivalentne doze: 

a) povečan obseg del pri uparjalnikih: 
- odstranjevanje zlomljenega vijaka na prirobnici hladne 
veje uparjalnika št. 2 (kolektivna efektivna ekvivalentna doza 
je za to delo znašala 150 človekmSv), 
- izvlečenje vzorcev cevi iz obeh uperjalnikov (ocena za 
dozo bi bila 100-150 človekmSv), 
b) višje hitrosti doz v vodnih komorah uparjalnikov (ocena za 
to dozo je 100 človekmSv). 

Kolektivna efektivna ekvivalentna doza je skupna doza, ki so 
jo prejele vse osebe, izpostavljene sevanju, pri čemer sta 
upoštevani vrsta sevanja in občutljivost različnih organov na 
sevanje. 

V tabelah 3. 1. 9 in 3. 1. 10 vidimo, da je bila kolektivna 
efektivna ekvivalentna doza za osebje jedrske elektrarne 

0,466 človekSv, za izvajalce pogodbenih del skupaj z delavci 
glavnega dobavitelja opreme pa 1.577 človekSv. Celotna letna 
kolektivna efektivna ekvivalentna doza za vse delavce, ki so 
bili v letu 1990 v NE Krško, pa znaša 2.043 človekSv. Če to 
preračunamo na enoto pridobljene električne energije (NE 
Krško je v 1990 pridobila 0,5 GWIet), dobimo 4,0 človekSv/ 
GWIeto v letu 1990. Ta vrednost je enaka, kot je povprečje za 
zahodnoevropske jedrske elektrarne, ki je 4 človekSv/GVVIeto 
(poročilo UNSCEAR 1988), in je manjše od povprečja za 
ameriške elektrarne v obdobju od 1985 do 1989, ki znaša 4,43 
človekSv/GVVIeto. Pregled prejetih doz v NE Krško v letih od 
1983 do 1990 je na sliki 3. 1.9. 

Tabela 3.1.8: Porazdelitev efektivnih ekvivalentnih doz za 
vse delavce, ki so delali v NE Krško v vseh letih obratovanja 

Raspon 
dat ■Sv/1» ta 0 - 1 1 - 5 6 -10 10-16 16-20 20-26 >26 Skupaj 

Lato 
190 1 1982 
1 983 1984 
1985 1986 1987 
1988 1989 
1990 

475 276 402 
376 617 
524 480 
500 443 
390 

46 
313 200 
206 
277 
301 242 298 
200 
205 

0 
9 63 

15 
79 79 06 00 
00 
92 

0 13 46 
3 17 
3 10 21 19 

38 

0 
10 34 

2 
2 4 0 
3 
3 6 

0 
1 27 
0 
0 
1 1 1 0 
2 

0 
4 0 
0 0 
0 0 
0 0 

620 022 831 
000 
892 912 • 10 889 
731 
792 

Opomba: Zakonsko določena mejna vrednost efektivne ekvivalentne 
doze za profesionalne delavce je 50 mSv/leto (Ur. list SFRJ, 31/89 in 63/ 
89). 
Tabela 3.1.9: Kolektivna efektivna ekvivalentna doza 
sevanja za osebje v NE Krško v letu 1990 glede na dejavnost 
in osebje 

DaJavnost 
Kolektivne ekTlval. doz« (elovokSr) 

osabja NEK 
zunanj1 

Izvajalci skupaj 

Radno vzdrževanje 
Prod.rad.odpadkov 
Menjava goriva ln 
letni reaont 

0.1055 
0.0825 

0.2780 

0.0309 

1.5461 

0.1364 
0.0825 

1.8241 
skupaj 0.4660 1.5770 2.0430 

Tabela 3.1.10: Kolektivna In povprečna efektivna 
ekvivalentna doza za delavce, ki so delali v NE Krško v letu 
1990 

Delavci kolakt. doza 
(ČlovekSv) 

•t. dalavoav povpr.doza 
(.Sv) 

NE Krško 0.466 285 1.64 
Zunanji lzv. 1.577 507 3.11 
Skupaj: 2.043 792 2.58 

Kolektivna ekvivalentna efektivna doza 
NE Krško 

Letna doza (človekSievert) 

Leto 

10 poročevalec 



Slika 3. 1. 9: Prejeta efektivna ekvivalentna doza za vse delavce, ki so 
delali v NEK v tekočem letu 

Opomba: V prejetih efektivnih ekvivalentnih dozah za osebje, ki je 
delalo v NE Krško, naravno ozadje ni upoštevano 

3.1. 7 Izobraževanje delavcev 
Delo v jedrskih objektih zahteva visoko strokovno usposoblje- 
nost vseh delavcev, ki morajo stalno dopolnjevati svoje znanje 
v skladu z najnovejšimi dosežki jedrske tehnologije in varno- 
sti v svetu, Z zveznimi in republiškimi predpisi (Ur. list SFRJ, 
št.86/87, Ur. list SRS, 9/81) so določeni pogoji, ki jih morajo 
glede strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in preveritve 
znanja izpolnjevati osebe, ki opravljajo določena dela v jedr- 
skih objektih. 

V NE Krško imajo organiziurano lastno službo izobraževanja. 
V sodelovanju z Izobraževalnim centrom za jedrsko tehnolo- 
gijo Milan Čopič v Ljubljani (ICJT) skrbi za programe stalnega 
izpopolnjevanja za pridobitev ali podaljšanje potrdila za 
opravljanje del in nalog operaterja reaktorja. 

Vsi delavci, ki opravljajo dela in naloge operaterja reaktorja ali 
glavnega operaterja, se morajo redno izpopolnjevati na simu- 
latorju jedrske elektrarne. Služba za izobraževanje organizira 
tečaje na simulatorju jedrske elektrarne Zion v ZDA, ker 
v Jugoslaviji nimamo simulatorja jedrske elektrarne. V letu 
1990 je uspešno opravilo preizkus znanja operaterja reaktorja 
in s tem obnovilo svoja delovna dovoljenja 8 delavcev, prav 
toliko jih je bilo uspešnih tudi pri izpitih za glavnega opera- 
terja. 

Poleg tega da pošilja svoje delavce na izobraževanje v tujino, 
pripravi služba izobraževanja za večje število delavcev tečaje 
s tujimi predavatelji kar v jedrski elektrarni ali pa v Izobraže- 
valnem centru za jedrsko tehnologijo v Ljubljani. 

Pomembni tečaji v letu 1990 s tujimi predavatelji v NE Krško 
so bili: 

28. 5.-12. 5. - družba Gilbert Commonvvealth je pripravila 
tečaj o rezervnih delih 

1&8. 5.-1. 6. - svetovalna firma NUS (Nuclear Utility Services) 
je imela tečaj o kemiji in radiokemiji pri lahkovodnih tlačnih 
reaktorjih 

10. 9.-14. 9. - VVestinghouse je organiziral tečaj o analizi 
jedrskih nezgod in o obratovalnih navodilih za NE Krško. 

V NE Krško sodelujejo tudi z domačimi izobraževalnimi usta- 
novami, tako so oktobra skupaj z Visoko tehniško šolo iz 
Maribora organizirali tečaje iz fizike, elektrotehnike, kemije in 
mehanike. 

V Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo Milan Čopič 
so v sodelovanju s tujimi predavatelji pripravili tečaje: 

25. 6.-6. 7. - obvladovanje jedrskih nesreč v elektrarnah 
z lahkovodnim tlačnim reaktorjem (22 udeležencev) 

3. 9.-5. 9. - projektno vodenje (18 udeležencev) 

1. 10.-12. 10. - upoštevanje varnostnih zahtev pri staranju 
jedrskih elektrarn (27 udeležencev). 

V ICJT so bili tudi tečaji iz osnov tehnologije močnostnih 
reaktorjev (osem mesecev), tečaj zagotovitve kakovosti in 
razni seminarji Elektrogospodarstva Slovenije. 

3.1.8 Uparjalnik 

Zaradi erozijskih in korozijskih procesov v ceveh uparjalnikov 
nastajajo napake, ki zmanjšujejo njihovo nosilnost. Ko nara- 
stejo napake do take velikosti, da obstoji nevarnost, da bi cev 
začela puščati, ali pa bi se zlomila, je treba takšne cevi 
začepiti ali popraviti. Vsako leto je treba cevi v uparjalnikih 
pregledati z metodo vrtinčnih tokov in oceniti poškodovanost 
cevi. 

V letu 1990 je začepljenost cevi v uparjalniku št. 1 dosegla 
12,8%, v uparjalniku št. 2 pa 6,4%. Analize, ki so jih opravili 
v letih 1988 in 1989, kažejo, da je osemnajstodstotna začeplje- 
nost cevi na vsakem uparjalniku zgornja meja, ki še dovoljuje 
delovanje reaktorja s polno močjo. Tabela 3.1.11 prikazuje, 
kako je potekalo Cepljenje cevi v NE Krško v vseh letih nje- 
nega obratovanja. 

Tabela 3.1.11: Začepljenost cevi obeh uparjalnikov v NE 
Krško. V uparjalnik št. 1 je vgrajenih 4568 cevi, v uparjalnik 
št. 2 pa 4575. 

Lato 

uparjalnik flt. 1 uparjalnik it. 2 
• t. 
zaCap. 
cavl 

zaCaplJa- 
noat 

X 
• t. 
zaCep. 
cav 1 

zaCaplJa- 
no« t 

X 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

4 
4 
6 

161 
179 
212 
246 
465 
584 

0.088 
0.088 
0. 130 
3.520 
3.920 
4.640 
5.390 

10.180 
12.780 

17 
17 
21 

100 
112 
159 
162 
220 
293 

0.370 
0.370 
0.460 
2. 190 
2.450 
3.480 
3.540 
4.810 
6.400 

Iz tabele 3.1.11 je razvidno, da se začepljenost cevi bliža 
dopustni meji 18% v obeh uparjalnikih pri polni moči reak- 
torja. Tendenca čepljenja kaže, da bo ta meja brez spremenje- 
nega načina popravila poškodovanih cevi dosežena v nekaj 
letih, vsekakor pa pred iztekom projektirane življenjske dobe 
elektrarne. RUJV skrbno zasleduje stanje obeh uparjalnikov 
v NE Krško in v podobnih elektrarnah v svetu ter spremlja 
ukrepe tujih upravnih organov na tem področju. 

3.1.9 Remont in spremembe v NE Krško v letu 1990 

Remontna dela v NE Krško so trajala 46 dni, 2 uri in 37 minut, 
kar pomeni minimalno odstopanje od načrtovanih 45 dni. Pri 
remontu je bilo treba posebno pozornost posvetiti vzdrževa- 
nju uparjalnikov, druga važnejša dela pa so bila: 

- menjava jedrskega goriva, 

- vzdrževanje reaktorskih črpalk, 

- test tesnosti oziroma prepustnosti zadrževalnega hrama, 

- ISI (in service inspection) dejavnosti (medobratovalno pre- 
izkušanje), 

- preizkus in vzdrževanje turbine, 

- popravila, vzdrževanje in testiranje črpalk, motorjev, izme- 
njevalnikov toplote, ventilov, električne opreme in ventilacij- 
skih sistemov. 

Čeprav je bil to prvi remont pozimi in v zelo neugodnih 
gospodarskih razmerah, so bila vsa dela skupaj s tistimi, ki so 
jih opravili tuji in domači zunanji izvajalci, kakovostno in 
pravočasno opravljena. 

V NE Krško imajo petletni plan prioritetnih dejavnosti, v kate- 
rem so vsebovane vse spremembe in investicije za obdobje 
1988 do 1992. V letu 1990 so bile opravljene naslednje spre- 
membe, za katere je bilo izdelano varnostno poročilo in so 
bile obravnavane na Strokovnem svetu pogona - SSP: 

- dopolnitev sistema glavne napajalne vode, 

- vzpostavitev brezalarmnega stanja na glavni kontrolni 
plošči pri obratovanju na nominalni moči, 

- instalacija radiacijskih monitorjev ob parovodih, 

- sprememba vezja regulacije napetosti na obeh glavnih 
transformatorjih, 

- sprememba lokacije starega sušilnika vodika za hlajenje 
rotorja glavnega generatorja, 
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- izvedba dodatnih alarmov na panelih, 

- izgradnja temelja za rezervni transformator lastne potroš- 
nje 30 MVA. 

- vg^ditev oscilografov tipa »SOREL«, 

- strelovodna zaščita 400 kV daljnovodnega postroja, 

- zamenjava prenapetostnih odvodnikov v 110 kV sistemu, 

- gradnja objekta za skladiščenje olj. 

3.1.10 Izpuščanje radioaktivnosti v okolje 

Mejne vrednosti izpustov radioaktivnih snovi v okolico so 
določene z odločbo Republiškega energetskega inšpektorata 
za začetek obratovanja jedrske elektrarne št. 31-04/83-5 z dne 
6. 2. 1984 in odločbo istega organa za spremembo obratoval- 
nih pogojev in omejitev št. 31-04/78-6 z dne 2. 10. 1987. 

Tudi v letu 1990 so izpusti radioaktivnih snovi dosegli zgolj 
nekaj odstotkov vrednosti predpisanih z navedenima odloč- 
bama, razen za tritij, katerega aktivnost je dosegla približno 
dve tretjini dovoljene vrednosti. Iz diagramov na slikah 3.1.10 
do 3.1.12 vidimo, da je bila aktivnost tekočinskih izpustov 
v letu 1990 višja kot leto poprej, vendar je bila približno enaka 
aktivnosti v letih 1987 in 1988. V splošnem je bila aktivnost 
tekočinskih izpustov leta 1990 za polovico manjša, kot je 
povprečje za ves čas obratovanja NE Krško. Aktivnost izpuš- 
čenih žlahtnih plinov je bila v letu 1990 nekajkrat večja kot 
v prejšnjih dveh letih (89 in 88), vendar samo za tretjino večja 
kot je povprečje jedrske elektrarne za obdobje od 1983 do 
1990. Aktivnost izpuščenega tritija je bila leta 1990 podobna 
kot leto poprej in skoraj enaka povprečju za celoten čas 
obratovanja elektrarne. 

V mesečnih, četrtletnih in letnih poročilih NE Krško redno 
poroča pristojnim upravnim organom o izpustih radioaktivnih 
snovi v okolje. 

Aktivnost izpuščenega tritija 
NE KrSko 

Aktivnost (TBq) 

Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov 
NE Krško 

Aktivnost (TBq) 

Slika 3.1.10: Aktivnost izpuščenega tritija iz tekočinskih izpustov (ome- 
jitev znaša 20 TBq na leto) 

Aktivnost tekočinskih izpustov NE Krško 
Brez H-3, alfa sevalcev in il. plinov 

Aktivnost (GBq) 

Slika 3.1.11: Aktivnost tekočinskih izpustov (omejitev znaša 200 GBq 
na leto) 

as so povpr 

Slika 3.1.12: Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov (omejitev 100 TBq na 
leto) 

3.1.11 Redni nadzor radioaktivnosti v okolici NE Krško 

A) Področja merjenja radioaktivnosti in izvajalci 

Redni radiološki nadzor Nuklearne elektrarne Krško vsebuje 
nadzor inventarja tekočih in plinastih emisij ob izvoru ter 
neodvisen nadzor vnosa radionuklidov v širše okolje (nadzor 
imisij). Nadzorovano področje obsega 12-kilometrski pas 
okoli objekta, kjer se pričakujejo najvišje vrednosti imisij in je 
potencialno mogoče najprej zaznati spremembe. Kot refe- 
renčne točke, pomembne za nezgodno pripravljenost, so 
v programu vsebovana tudi merilna mesta v R Hrvaški v smeri 
proti Zagrebu ter zahodno od njega (pasivni termoluminis- 
cenčni dozimetri v loku dolžine 45 km). 
Emisije stalno nadzorujejo radiološka službe NE Krško, imi- 
sije pa redno nadzorujejo zunanje pooblaščene organizacije: 
Institut Jožef Štefan in Zavod za varstvo pri delu iz Ljubljane, 
Institut Rudjer Boškovič - Centar za istraživanje mora in 
Institut za medicinska istraživanje i medicinu rada iz Zagreba. 

B) Rezultati nadzornih meritev (opomba 1) 

Ocena doz na podlagi imisij - voda reke Save 

Koncentracija radionuklidov, predvsem obeh cezijevih izoto- 
pov (posledica černobilskega onesnaženja), se je že med 
letom 1988 v splošnem ustalila na ravni druge polovice leta 
1987 ali na nekoliko nižji, pri poljščinah pa praktično padla na 
predčernobilsko raven. To stanje, s tendenco nadaljnjega 
počasnega upadanja, zlasti prispevkov bolj kratkoživega 
cezija-134. je opaziti tudi v letu 1990. Najpomembnejšo vlogo 
v obremenitvi z umetnimi radionuklidi zaradi splošne konta- 
minacije okolja je prevzel ponovno stroncij-90, ki je pretežno 
posledica predčernobilskih atmosferskih eksplozij jedrskih 
bomb. 

Prispevek tekočih izpustov papirnice Videm k obremenitvi 
savske vode z umetnimi radionuklidi je bil v letu 1990, pri- 
bližno enak kot leto prej, in v primerjavi s prejšnjim letom 
vezan predvsem na vodni filtrat. Prispevek stroncija je postal 
primerljiv s prispevkom drugih umetnih radionuklidov. Tako 
kot že v prejšnjih treh letih so prispevki cezijevih radionukli- 
dov iz izpustov papirnice Videm (ki se jim do vstopa v elek- 
trarno ni uspelo razredčiti s savsko vodo) povzročali, da je 
bila povprečna letna koncentracija cezijevih izotopov v savski 
vodi pri vstopu v elektrarno večja kot po mešanju s Savo 
v nadzorni točki v Brežicah (podobno velja tudi za stroncij, ki 
pa v izpustih NE Krško ni pomemben!). Kljub temu je bilo 
mogoče posredno na podlagi spremenjenega razmerja obeh 
cezijevih izotopov v vzorcih oceniti prispevke NE Krško 
k obremenitvi Save. Po tej oceni je mogoče približno eno 
tretjino povprečnih letnih koncentracij cezijevih izotopov 
v savski vodi (v nadzorni točki v Brežicah) pripisati jedrski 
elektrarni, ostalo pa splošni, predvsem černobilski onesnaži- 
tvi okolja. Če upoštevamo tudi prirastek koncentracije tritija 
in ocenjen prirastek joda-131, ki ga prispevajo elektrarniški 
izpusti, dobimo oceno, da je prispevek NE Krško k potencialni 
letni obremenitvi referenčnega človeka, ki bi celo leto pil 
samo savsko vodo v Brežicah, manj kot 0,72 (iSv/leto, kar je 
približno 50% ocenjenega prispevka vseh umetnih radionukli- 



dov v Savi oziroma 3% vseh radionuklidov v Savi. (Jod-131 so 
v letu 1990 v glavnem prispevale bolnišnice. Približna ocena 
prispevka bolnišnic k potencialni letni obremenitvi referenč- 
nega človeka znaša 0,80 uSv/leto in utegne biti večja od 
prispevka NE Krško.) Podobno, približno dvakrat višjo vred- 
nost obremenitve 1.6 uSv/leto, dobimo tudi za Savo v Jesni- 
cah na Dolenjskem. 

Ta ocena za Savo daje enako letno dozo kot v letu 1989 in 
dvakrat višjo kot v letu 1988, predvsem na račun konserva- 
tivne ocene joda-131. 

Ocena doz na podlagi imisij - ribe 

Za oceno povečanja efektivne doze referenčnega človeka 
zaradi uživanja savskih rib (36 kg/leto, cela riba), dobimo 
potencialne vrednosti 3,8 uSv/leto, kar je 5% celotne obreme- 
nitve od vseh radionuklidov vnešenih z ribami. Ribe so bile do 
leta 1986 (černobilska nesreča) kritična prenosna pot za emi- 
sije NE Krško preko prehrambne verige. V povprečju se ribe 
tudi v letu 1990 bistveno ne razlikujejo po vsebnosti cezijevih 
izotopov (iz černobilske nesreče) od druge beljakovinske 
hrane. Med umetnimi radionuklidi v ribah so prispevki stron- 
cija-90 postali najpomembnejši. 

Ocena doz na podlagi emisij 

Neodvisna modelna ocena s programom LADTAP efektivne 
doze potencialno najbolj izpostavljenega posameznika iz 
referenčne skupine brežiških prebivalcev za pričakovane pre- 
nosne poti tekočih efluentov preko Save, ki temelji na mersko 
ocenjenem razredčitvenem faktorju v Savi in inventarju letnih 
izpustov NE Krško (dopolnjena mesečna poročila NE Krško za 
leto 1990), daje efektivno ekvivalentno dozo 0,4 uSv/letno. 
Doza je primerljiva z dozama iz preteklih treh let. 

Ocena doz na podlagi imisij - vodovodi 

Vovodov Brežice je v vseh letih obratovanja NE Krško (od leta 
1982) kazal dvakrat večjo povprečno koncentracijo tritija, kot 
vrtine v brežiško-krškem polju in krški vodovod. Študija in 
analize, narejene v letu 1985, so potrdile domnevo, da je to 
povišanje pripisati prispevkom NE Krško preko savske vode. 
V drugi polovici leta 1990 so brežiški vodovod začeli napajati 
iz nove globoke vrtine, ki se odlikuje z vodo z zelo nizko 
vsebnostjo tritija (stara voda), tako da je ta povezava odpadla. 
Izmerjeni prispevek vseh umetnih radionuklidov iz brežiškega 
vodovoda k letni obremenitvi odraslega prebivalca zaradi 
pitja te vode je bil zato v letu 1990 za polovico nižji kot 
v predhodnih dveh letih in je znašal 0,08 uSv/leto, pri čemer je 
ocenjeni prispevek NE Krško preko tritija manj kot polovica te 
vrednosti (0,03 uSv/leto) ali 0,3% celotne obremenitve (10,6 
uSv/leto) zaradi vsebnosti umetnih in naravnih radionuklidov. 
Nadzorne vrtine v naplavinah samoborskoga področja v letu 
1989 niso pokazale zaznavnega vpliva splošnega onesnaže- 
nja, niti se v njih ne zazna vpliv NE Krško (tritij). 

Ocena doz na podlagi imisij - zrak 

Imisijske meritve aerosolov na filtrih skozi katere se stalno 
prečrpava zrak, niso zaznale vplivov prašnih emisij NE Krško. 
Nadzorne imisijske meritve 1-131 opravljene kontinuirano na 
šestih krajih v okolici NE Krško so zaznale 1-131 nad spodnjo 
detekcijsko mejo v prvi polovici junija in septembra, vendar 
pa v celoti pod nadzorno mejo, ki ustreza pogojni celoletni 
ščitnični dozi 0,4 uSv. 

Ocena doz na podlagi emisij - zrak 

Neodvisna modelna ocena narejena na podlagi inventarja 
plinastih emisij (mesečna poročila NE Krško za leto 1990 
o emisijah žlahtnih plinov, aerosolov in jodov dopolnjena 
z oceno plinastih emisij H-3 in C-14) in mesečnih razredčitve- 
nih faktorjev (meteorološka poročila Hidrometeorološkega 
zavoda), so dale v letu 1990, kot najvišjo obremenitev zaradi 
inhalacije (0,42 ^Sv/leto) in zaradi zunanjega sevanja iz zraka 
(0,05 uSv/leto) skupaj vrednost doze 0,47 ^Sv/leto v naselju 
Sp. Stari Grad (smer NE, razdalja 0,8 km). 

Ocena doz na podlagi zunanjega sevanja 

Doza zaradi zunanjega sevanja, merjena s termoluminescenč- 
nimi dozimetri vse leto na petdesetih krajih okoli NE Krško, je 
pokazala povprečno vrednost 877 uSv/leto, kar je za 45% več 
kot pred černobilsko onesnažitvijo. Opažena večja, krajevno 
značilna odstopanja od povprečne vrednosti razlagamo 
z neenakomerno porazdelitvijo černobilskega onesnaženja in 
naravne radioaktivnosti in ne vplivom NE Krško. Omenjena 
odstopanja so v letu 1990 primerljiva z odstopanji v preteklem 
letu, povprečna vrednost doze pa se je nekoliko zmanjšala, 
domnevno na račun izpiranja ostankov černobilskega cezije- 
vega useda v globlje plasti zemlje in tudi razpada bolj kratko- 
živih radionuklidov. Avtomatski kontinuirni merilniki hitrosti 
doze (tri stalne lokacije), namenjeni predvsem nezgodnemu 
opozarjanju, so pokazali skladne rezultate s TL-dozimetri po 
krajevnih značilnih velikostih letnih doz, pokazali pa so 
občasno nekajurna odstopanja hitrosti doz (do največ 60% 
nad mesečnim povprečjem), ki jih pripisujemo spiranju (dom- 
nevno naravnih) radionuklidov iz ozračja z dežjem. Ti pojavi 
so bili opaženi tudi v Ljubljani in niso povezani z obsežnejšimi 
plinastimi emisijami - spraznitvami. Med temi povišanji doz- 
nih hitrosti ni bilo opaziti, kar je skladno tudi z izračuni. 

Vzporedne kontrolne meritve 

Opravljena neodvisna vzporedna merjenja sorazmerno (alik- 
votno) sestavljenih reprezentančnih vzorcev tekočih izpustov 
NE Krško kažejo pri najpomembnejših radionuklidih (H-3, Cs- 
137, Cs-134) sprejemljivo ujemanje z emisijskimi vrednostmi 
o katerih poroča NE Krško in manj zadovoljivo pri ostalih 
radionuklidih. Rezultati neodvisnih vzporednih občasnih 
meritev plinastih izpustov joda so pokazali tolikšno ujemanje 
s poročili NE Krško, da ne dajejo podlage za popravke ocenje- 
nih doz iz emisijskih meritev. Opravljene interkomparacijske 
meritve tekočih vzorcev Mobilne enote IJS in NE Krško so 
pokazale pri obojestransko detektiranih radionuklidih še 
sprejemljivo ujemanje. V celoti pri vseh opravljenih meritvah 
nadzora ni bilo zaslediti podatkov, ki bi lahko pomembno 
spreminjali oceno obremenitev zaradi plinastih in tekočih 
emisij. Ob razlikah pa so bili za oceno obremenitev smiselno 
uporabljeni manj ugodni podatki. 

Realistična ocena doz „ 

Na podlagi vseh imisijskih in emisijskih meritev in uporablje- 
nih računskih modelov na osnovi emisij in dostopnih podat- 
kov iz literature lahko naredimo realistično oceno obremeni- 
tve referenčnega človeka v okolici NE Krško zaradi sevanj iz 
vseh virov. V tabeli 3.1.12 in slikah od 3.1.12a do 3.1. 12d je 
predstavljena celotna obremenitev glede na vire, pri čemer je 
upoštevano ionizirajoče sevanje iz naravnih in umetnih virov. 

C) Sklepne ugotovitve 

Vse ugotovljive in količinsko ocenjene obremenitve okolja 
zaradi emisij Nuklearne elektrarne Krško so bile pod upravno 
dopuščenimi mejnimi vrednostmi (opomba 2). Ocenjene 
potencialne obremenitve posameznikov iz privzetih referenč- 
nih skupin prebivalstva iz neposredno ocenjenih imisijskih 
vrednosti dajejo vrednosti za efektivne doze manjše od 10 
^Sv/leto, oz. manjše od 0,5% letne doze, ki jo povprečno 
prejme človek v normalno obremenjenem okolju od naravnih 
in umetnih virov. Enako oceno dobimo tudi iz računskih 
modelov na podlagi podatkov o letnih emisijah NE Krško. 

Izvleček, narejen iz poročila: meritve radioaktivnosti v okolici 
Nuklearne elektrarne Krško - Poročilo za leto 1990, IJS DP- 
6120, Ljubljana, februar 1990. 

Opombe: 

1. Navedene vrednosti letnih doz v uSv/leto (mikroSieverti na 
leto) veljajo v vseh ustreznih primerih (z izjemo zunanjega 
sevanja) za količino, ki jo definiramo kot »50-letno predvideno 
efektivno enakovredno dozo«. 
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2. Zakonsko postavljena vrednost mejne letne doze za posa- 
meznika iz prebivalstva, ki ni poklicno izpostavljen sevanju, je 
1000 uSv/leto (1000 mikroSievertov na leto = 1 miliSievert na 
leto) efektivne enakovredne doze. Mejna vrednost velja za 
skupne prispevke vseh umetnih virov sevanja, z izjemo medi- 
cinskih in prispevke modificiranih naravnih virov sevanja 
z izjemo radona v hišah. Poleg navedene osnovne splošne 
omejitve pa obstajajo tudi upravne omejitve, ki veljajo za 
normalno obratovanje posameznih jedrskih objektov - tako 
imenovane »avtorizirane« mejne doze, ki so večinoma nižje 
od osnovne. Po lokacijski odločbi Republiškega sekretariata 
za urbanizem (št. 350/F-15/69 od 8. 8. 1974) je mejna vrednost 
doze za NE Krško 50 (iSv/leto. 

D) Pregled virov in velikosti obremenitev prebivalcev v okolici 
Krškega zaradi sevanja 

Obremenitve so ocenjene za odraslega posameznika iz refe- 
renčne skupine, ki prejema največje doze izmed vseh starost- 
nih skupin in uporablja izključno lokalno pridelano hrano. 

2. ZUNANJE OBSEVANJE 
(posledica virov sevanja zunaj telesa v okolju 
ter njihovega sevalnega učinka na telo) 

2.1. zaradi medicinske diagnostike (*4) 

2.2. zaradi naravnega sevanja 
(kozmičnega in terestialnega) 
- kozmična nevtronska komponenta 
- kozmično in terestialno sevanje 
(U, Th niz, K-40, kozmično sevanje 
2.3. zaradi černobilskega useda v okolju (*5) 

2.4. zaradi zračlnih emisij NE Krško 

Efektivna 
enakovredna 

doza (*1) 
(uSv/leto) 

1500 

60 
660 

100 

0.05 

delna vsota za zunanje obsevanje 2320 
celotna vsota za notranje in zunanje obsevanje 4017 

Tabela 3.1.12: Realistična ocena obremenitve referenčnega 
človeka v okolici NE Krftko zaradi sevanj iz vseh virov 

1. NOTRANJE OBSEVANJE 
(posledica vnosa in prisotnosti radionuklidov 
v telesu ter njihovega sevalnega učinka na telo) 

Efektivna 
enakovredna 

doza ("1) 
(uSv/leto) 

1.1. zaradi vnosa z dihanjem (inhalacijo) iz na- 
slednjih virov: 

1.1.1. naravna radioaktivnost 
Radon - 222 in kratkoživi potomci v zraku 

1.1.2. splošna kontaminacija prašnih delcev 
(aerosolov) 
- tehnološko in naravno nakopičen svinec 
- 210 
- resuspendirani umetni radionuklidi 

1.1.3. zračna emisija NE Krško 
- tritij. ogljik - 14, jod-131, itd *  

1300 (*2) 

22 
<0,02 

0,42 

delna vsota za inhalacije 1322 

1.2. zaradi vnosa s hrano in vodo (ingestija) iz 
naslednjih virov (*3): 

1.2.1. naravna radiaktivnost 
- kalij-40 
- uranov in torijev niz 
- drugo 

180 
140 
40 

seštevek 360 

1.2.2. splošna kontaminacija 
Černobil, jedrske eksplozije, 
tehnološko kopičenje umetnih 
radionuklidov 
- hrana - Černobil 
- drugo 
- voda 

3 
9,9 

<0,1 

1.2.3. emisije NE Krško v Savo 
- hrana (ribe) 
- voda 

seštevek 13 

<1,8 
0,03 

seštevek 1.8 

delna vsota za ingestijo 375 

delna vsota za notranje obsevanje 1697 

(*1) Obremenitev z umetnimi radionuklidi (NEK, sploš- 
na kontaminacija) je podana z dozo, ki jo definiramo 
kot »50-letno predvideno efektivno enakovrednost (ek- 
vivalentno) dozo«, obremenitve z naravnimi radionukli- 
di pa z »letno efektivno enakovredno (ekvivalentno) 
dozo«. 

("2) Za bivališča s povprečno ravnovesno radonovo 
koncentracijo 15 Bq/m3 (oz. koncentracijo Rn-222 38 
Bq/m3 ob ravnovesnem faktorju 0.4) in faktorju bivanja 
v bivališčih 0,8 ter bivanja na prostem 0,2). 

("3) Poraba, določena na podlagi »Analize prehrambe- 
nih navad prebivalstva v Sloveniji« za »mešano« go- 
spodinjstvo, VZZSV, Ljubljana, - dopis Re. kom. za 
zdravstveno in soc. varstvo št. 2005/68-58 od 6. 11. 
1989. Za povprečno obremenitev z naravnimi radionu- 
klidi so uporabljeni podatki iz publikacije UNSCEAR 
1988 Report (p. 95), United nations, New Vork 1988. 

("4) Podatki, vzeti iz vladnega poročila ZRN za 1989. 
leto (Bericht der Bundeseregierung iiber Umveltradio- 
aktivitSt und Strahlenbelastung tur das Jahr 1987., 
Drucksache 11/6142, 20. 12. 1989), Zelo približna oce- 
na za prebivalstvo v Sloveniji nakazuje približno tolikš- 
no ali višjo izpostavljenost zaradi »slabše« opreme ob 
nižjem številu pregledov. 

("5) Predpostavljeno je podaljšano bivanje na prostem 
s faktorjem bivanja na prostem 0,3 in v bivališču 0,7. 

Celotno breme - 1990 (okolica NEK ) 
Celotna obremenitev - HE(mSv/leto) 

mSv/leto 

Notranje 
Zunanje obeevanje 

1.68 
0.72 

. Medicini Sploan« kont. NEK 
0.113 

1.5 0.002 
Vir sevanja 

(ZZ) Notranje 

Skupaj 
1.793 
2.222 

I Zunanje obeevanje 

Slika 3.1.12a: Realistična ocena obremenitve referenč- 
nega človeka v okolici NE Krško zaradi sevanj iz vseh 
virov - celotno breme 
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Zunanje obsevanje - okolica NEK 

(/Sv/leto 

Naravno aavanla Medicina Ctnobli -vaad NEK - zrak 
Vir sevanja 

d] 1980 H 1890 

Slika 3.1.12b: Realistična ocena obremenitve referenč- 
nega človeka v okolici NE Krško zaradi zunanjega 
obseva 

Inhalacija - okolica NEK 

Sv/loto 

Pb-210 Umetni Izotopi NEK - trak 
Vir sevanja 

8kupa| 

O 1989 I 1990 

Slika 3.1.12c: Realistična ocena obremenitve referenč- 
nega človeka v okolici NE Krško zaradi inhalacije 

Ingestija - okolica NEK 
1990 

pSv/leto 

Naravna rad. Sploana kont. NEK (Sava) 
Vir sevanja 

Skupaj 

dJK-40 IU*Th I Oatalo 

Slika 3.1.12d: Realistična ocena obremenitve referenč- 
nega človeka v okolici NE Krško zaradi ingestije 

3.2. REAKTORSKI CENTER V PODGORICI 

3.2.1 Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA 

Raziskovalni jedrski reaktor TRIGA Mark II s toplotno močjo 

250 kW je v letu 1990 obratoval 2989 ur in pri tem proizvedel 
747 MWh toplote. V povprečju obratuje okoli 60 ur na teden. 

V drugi polovici leta 1990 je raziskovalni reaktor TRIGA prene- 
hal z obratovanjem zaradi predvidene posodobitve opreme 
v skladu z izkušnjami podobnih raziskovalnih reaktorjev 
v svetu. 

A) Ustavitve 

Reaktor je bil 228 krat ustavljen, od tega je bilo 16 nenačrtova- 
nih ustavitev. Vzroki za nenačrtovane ustavitve so navedeni 
v tabeli 3.2.1. 

Tabela 3.2.1: Nenačrtovane ustavitve raziskovalnega 
reaktorja TRIGA v 1990 

št. uatavi tev 
6 
4 
2 
2 
2 

Izpad električne napetosti 
okvara radiološkega monitorja 
okvara detektorja Merilnega kanala 
vzdrževalna dela ha lnatruaentaclJ 1 
Izpad Črpallte 

Vse napake so bile takoj odpravljene, tako da ni bilo daljših 
ustavitev reaktorja zaradi okvar instrumentacije. 

B) Gorivo 

Gorivo je bilo zamenjano dvakrat. Ob koncu leta 1990 je bila 
sredica izpraznjena zaradi rekonstrukcije. Na Reaktorskem 
centru v Podgorici je v shrambi svežega goriva 95 svežih 
gorivnih elementov, v shrambi obsevanega goriva je 133 
gorivnih elementov, v stojalih v reaktorskem bazenu je 83 
gorivnih elementov, 2 gorivna elementa pa sta v merilnem 
mestu v reaktorski hali. Vsega skupaj je torej 313 gorivnih 
elementov. 

Poškodovanih gorivnih elementov ni bilo. 

C) Osebje 

Za obratovanje reaktorja skrbijo vodja reaktorja, pet operater- 
jev in služba za zaščito pred ionizirajočimi sevanji. V letu 1990 
se je osebje pogona reaktorja zmanjšalo za dva delavca iz 
mehanske delavnice. 

D) Prejete doze osebja 

Devet oseb je prejelo efektivne ekvivalentne doze za sevanje 
gama od 0,67 do 1,70 mSv, za nevtrone pa so bile od približno 
0,5 do 2 mSv. Pri dozah za sevanje gama ni odšteto naravno 
ozadje, ki znaša okoli 0,7 mSv na leto. 

Reaktor uporabljajo za izobraževanje na osnovnem tečaju 
jedrske tehnologije in za pripravo radioaktivnih izotopov za 
medicino, industrijo in jedrsko kemijo. V letu 1990 je bilo 
obsevanih 1252 vzorcev za: 

- Rudnik urana, Žirovski Vrh 
- Klinični center, Ljubljana 
- Onkološki inštitut, Ljubljana 
- Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana 
- Institut Rudjer Boškovič, Zagreb 

3.2.2. Prehodno skladišče radioaktivnih odpadkov 
v reaktorskem centru v Podgorici 

Prehodno skladišče za nizko - in srednjeradioaktivne 
odpadke je namenjeno majhnim uporabnikom (v to skupino 
ne spadata NE Krško in Rudnik urana Žirovski Vrh). 

A) Nadzor skladišča 

Nadzor skladišča, ki ga izvaja služba za zaščito pred ionizira- 
jočimi sevanji, poteka enkrat tedensko in obsega: 
- ogled skladišča 

poročevalec 15 



- merjenje hitrosti doze na sedmih mestih v skladišču in treh 
zunaj skladišča 
- merjenje brisov s sedmih mest v skladišču 
- trije termoluminiscenčni dozimetri merijo doze na zunanji 
strani vhodnih vrat in ob obeh izpuhih ventilacijskega sistema 
- merjenje vsebnosti radona-222 s potomci v zraku enkrat 
tedensko. 

V letu 1990 ni bilo večjih sprememb v porazdelitvi velikosti in 
hitrosti doze v skladišču, ker je bila dodana aktivnost relativno 
nizka. Zaradi razporeditve radioaktivnih odpadkov hitrost 
doze narašča od vhoda proti zadnji strani skladišča, kjer 
znaša 150 uSv/h. Najvišjo hitrost doze je v skladišču možno 
izmeriti na površini dveh kontejnerjev, ki vsebujeta radijeve 
igle in industrijski izvor Sr-90, in sicer 20 mSv/h. 

Aktivnosti brisov so bile nemerljive ali pa so znašale največ do 
nekaj deset Bq/m2 (največje dopustne aktivnosti so za sevalce 
alfa 40 Bq/m2, za sevalce beta in gama pa 400 kBq/m2), kar 
pomeni, da je skladišče tudi še po štirih letih delovanja nekon- 
taminirano. 

Koncentracija radona - 222 s potomci v zraku skladišča je 
bila podobna kot prejšnje leto. Meritve za leto 1990 so poka- 
zale koncentracijo 0,57 +/- 0,83 WL. Skladišče se v glavnem 
ne prezračuje, da se ne bi po nepotrebnem obremenjevalo 
okolje, razen pred deli v skladišču. Čas delovanja ventilacij- 
skega sistema se beleži in je v letu 1990 znašal 111 ur. 

B) Pregled radioaktivnih odpadkov 

Vsi odpadki v skladišču so evidentirani, stanje v skladišču ob 
koncu leta 1990 pa je prikazano s tabelo 3.2.2. Merjenja 
radioaktivnosti kažejo, da je vpliv skladišča na okolje zane- 
marljiv. 

Tabela 3.2.2: Pregled radioaktivnih odpadkov v prehodnem 
skladišču reaktorskega centra v Podgorici za leto 1990 

1. Navedeni so samo izotopi, ki prispevajo glavnino aktivnosti ali so 
pomembni zaradi daljših razpadnih časov 

2. Sodi vsebujejo kontaminirane predmete ali materiale z inducirano 
radioaktivnostjo zaradi obsevanja v reaktorju TRIGA 

3. Posebni odpadki so kontaminirani ali aktivirani predmeti, ki jih 
zaradi velikosti ni moč hraniti v sodih 

4. Zaprti izvori so neuporabni viri sevanja, ki so ponavadi shranjeni 
v originalnih zaščitnih kontejnerjih 

3.2.3 Nadzor radioaktivnosti v okolici reaktorskega centra 
v Pogorici 
Izpuščena aktivnost v okolje zaradi delovanja Reaktorskega 
centra je tako nizka, da je treba meriti emisije radioaktivnih 
snovi na izvoru, da bi lahko ocenili vpliv radioaktivnosti na 
okolje. Pomembna so izpuščanja Ar-41 v atmosfero iz prezra- 
čevalnega sistema reaktorske hale in radioaktivne snovi 
v tekočih odplakah odseka za jedrsko kemijo. Dodatne meri- 
tve nekaterih količin služijo predvsem za potrditev ocen in pa 
za identifikacijo morebitnih vplivov zunanjih onesnaževalcev 
(npr. počernobilska kontaminacija). 

Nadzor izpuha iz reaktorske hale obsega: določanje radioak- 
tivnih aerosolov v zraku, določanje Ar-41 v zraku in merjenje 
mesečne doze s termoluminiscenčnim dozimetrom na 
izpuhu. V zraku se med umetnimi radionuklidi pojavljata le 
Na-24 in Tc-99m, katerih vsebnosti so nepomembne v pri- 
merjavi z izvedenimi koncentracijami. Vsebnost Ar-41 znaša 
pri polni moči reaktorja 250 kW okoli 100 kBq/m3, kar je 
v skladu z meritvami v predhodnih dveh letih. 

Tekočinski izpusti, ki vsebujejo radioaktivne izotope, se med 
tednom zbirajo v zadrževalnem tanku, iz katerega se izpuš- 
čajo ob ponedeljkih, ko čez konec tedna razpadejo kratkoživi 
izotopi. Povprečna koncentracija pred redčenjem z vodo 
v nobenem primeru ni presegla mejne vrednosti za pitno 
vodo. 

V letu 1990 v padavinah in podtalnici niso izmerili nobenih 
umetnih radioaktivnih iz;otopov. 

Ocenjena letna efektivna ekvivalentna doza za posameznika, 
ki je določena dokaj konzervativno, znaša zaradi Ar-41 
v zraku 2 jiSv in zaradi pitja rečne vode 1,5 |iSv. Konservativ- 
nost ocen je v tem, da privzamemo talni izpust Ar-41 (dejan- 
ska višina je 10 m), da reaktor deluje celo leto s polno močjo, 
zadrževanje prebivalca je 100 m od izpustnega mesta (ograja 
okoli objekta v glavnem ne dopušča tolikšnega približevanja), 
da prebivalec pije vodo ob času izpuščanja, zanemarjeno je 
redčenje tekočine pred izpustom v reko (razredčitveni faktor 
približno 5). 

4. OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SVETU 

4.1 PREGLED JEDRSKIH ELEKTRARN V SVETU 

Tudi v letu 1990 se je zmanjšalo število obratujočih jedrskih 
elektrarn, tako kot že prejšnjo leto, vendar se je njihova' 
skupna električna moč povečala, ker vključujejo v omrežje 
vedno zmogljivejše elektrarne. Leta 1990 so zagnali 10 novih 
reaktorjev v jedrskih elektrarnah, 12 reaktorjev pa je bilo 
zaustavljenih. Deset noivh reaktorjev je prispevalo približno 
10.000 MW električne moči, priključena moč zaustavljenih pa 
je znašala 4500 MW (Vir: Nuclear Engineerign International, 
April 1991). 

Ob koncu leta 1990 je v 25 državah obratovalo 424 reaktorjev 
s priključno močjo 324496 MWe, gradi pa se še 83 enot (Vir: 
IAEA Nevvsbriefs, Jan/Feb 1991) oziroma 57 enot s skupno 
močjo 47819 MWe (Vir: Nuclear Engineering International 
April 1991). Do razlike v številu elektrarn v gradnji je verjetno 
prišlo zaradi različnega prikazovanja statusa elektrarn, kate- 
rih gradnja je (začasno ali dokončno) ustavljena. 

Delež jedrskih elektrarn pri proizvodnji električne energije 
v letu 1990 v svetu je bil 17% in je bil enak kot v letu 1989. 

Deset na novo priključenih elektrarn je bilo v Kanadi (Darling- 
ton 2, CANDU reaktor 881 MWe), v Franciji (Cattenom 3 - lah- 
kovodni tlačni reaktor 1300 MWe, Golfech 1 - lahkovodni 
tlačni reaktor 1310 MWe, Penly 1 - lahkovodni tlačni reaktor 
1330 MWe), v Indiji (Narora 2 - težkovodni tlačni reaktor 220 
MWe), na Japonskem (Kashivvazaki Karivva 2 - vrelni reaktor 
1067 MWe), na Japonskem (Kashivvazaki Karivva 2 - vrelni 
reaktor 1067 MWe, Tomari 2 - lahkovodni tlačni reaktor 550 
MWe), v ZDA (Comanche Peak 1 - vrelni reaktor 1150 MWe, 
Seabrook 1 - lahkovodni tlačni reaktor 1149 MWe) in v Sov- 
jetski zvezi (Smolensk 3 - lahkovodni grafitni reaktor 925 
MWe). 

Dokončno je bilo ustavljenih 12 raktorjev, in sicer v Franciji 
(Chinon A3 - plinsko hlajeni reaktor 360 MWe, St. Laurent A1 
- plinsko hlajeni reaktor 390 MWe), v Nemčiji (Greifsvvald 1,2, 
3 in 4 - vsi so sovjetski lahkovodni tlačni reaktorji VVER-440 
po 408 MWe in THTR 300 - višokotemperaturni plinsko hla- 
jeni reaktor 296 MWe), v Italiji (Caorso - vrelni reaktor 860 
MWe in Enrico Fermi (Trino) - lahkovodni tlačni reaktor 260 
MWe), v Španiji (Vandellos 1 - plinsko hlajeni reaktor 480 
MWe) in v Veliki Britaniji (Hunterston A1 - plinsko hlajeni 
reaktor 150 MWe in Winfrith - SGHVVR vrelni reaktor, moderi- 
ran s težko vodo in hlajen z lahko vodo 92 MWe) (vir: Nuclear 
Engineering International April 1991). 

V letu 1990 so se štiri države odločile, da začnejo graditi nove 
jedrske elektrarne. V Franciji so naročili Civaux 1 (lahkovodni 
tlačni reaktor 1516 MW), v Indiji so začeli pripravljati gradbišči 
za Koodankulam (dva 1000 MW lahkovodna tlačna reaktorja) 
in Kaiga (pet 235 MW težkovodnih tlačnih reaktorjev), v Taj- 
vanu so dobili dovoljenje, da naročijo Yenliao (dve enoti po 

vrsta s tanj« Izotopi A 

• od 1 
posebni 
zapr t1 

111 
SO 
58 

Co-60.C«-137.Eu-152/U.Ra-226 
Co-60/Ra-226/A»-241 
Co-60,Sr-90 

3-20 Cbq 
U GBq 

700 CBq 

Opombe k tabeli 3.2.2: 
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1000 MW z lahkovodnim tlačnim reaktorjem). Republika 
Koreja je dovolila pričetek del za Uljin 3 in 4 (lahkovodna 
'lačna reaktorja po 950 MW) (Nuclear Engineering Interanti- 
Dnal, June 1991). 

tabela 1: Jedrski energetski reaktorji v obratovanju in 
v gradnji ob koncu leta 1990 in ob koncu leta 1989 (vir: IAEA 
toevvsbriefs, Jan/Feb 91) 

reaktorJ 1 
v obratovanju 

reaktorJ i 
v gradnji 

Argent ina 
BelglJa 
Brazi11Ja 
Bolgarija 
Češka in Slovaška 
Finska 
Francija 
Indija 
I ran 
Italija 
Japonska 
Jugoslav 1Ja 
Južnoafriška r. 
Kanada 
Koraja rep. 
Kuba 
LR Kitajska 
Madžarska 
Mehi ka 
NenčlJa 
J* izozeaska 
Pakistan 
RomuniJa 
Sovjetska zveza 
špan i Ja 
Švedska 
Švica 
Tajvan 
V. Britanija 
ZDA 

1990 1989 1990 1989 

2 
7 
1 
6 
8 
4 

56 
8 
0 

41 
1 
2 

19 
9 

4 
1 

25 
2 
1 

47 
9 

12 
5 
6 

37 
112 

2 
7 
1 
5 
8 

'4 
55 

7 
2 

39 
1 
2 

18 
9 

4 
1 

30 
2 
1 

46- 
10 
12 

5 
6 

39 
110 

1 

1 
2 
6 

6 
6 
2 

10 

3 
2 
2 
3 

1 
6 

5 
25 

1 
1 

1 
1 
2 
8 

9 
7 
2 

12 

4 
2 
2 
3 

1 
6 

5 
26 

1 
4 

Skupaj i 424 426 83 96 

4.2. PREGLED STANJA JEDRSKE VARNOSTI V SVETU 

^■2.1 Opredelitve do jedrskih programov v svetu 

^ Švici so se volilci septembra 1990 odločali med dvema 
Možnostma: ali naj zaprejo svoje jedrske elektrarne, ali pa naj 
sprejmejo desetletni moratorij na gradnjo novih jedrskih elek- 
trarn. Švicarji so izbrali drugo možnost, torej da obdržijo 
Jedrske elektrarne, deset let pa ne bodo gradili novih (NEW, 
|No. 3-4). 
poljska vlada se je zaradi tehnološko-finančnih in političnih 
razlogov odrekla gradnji kompleksa jedrskih elektrarn v Zar- 
novviecu severozahodno od Gdanska, kjer naj bi stale štiri 
enote sovjetskega tipa VVER-440 (lahkovodni tlačni reaktor). 
Obenem se je odrekla tudi gradnji jedrskih elektrarn na Polj- 
skem nasploh. Belgijska svetovalna firma Belgatom je tudi 
ocenila, da omenjene jedrske elektrarne na Zahodu ne bi bile 
Odobrene. Prvi dve enoti sta zgrajeni približno do 30% (NW. 
No. 37). Po drugi strani pa Poljska že razmišlja o gradnji 
iedrskih elektrarn po letu 2000 (vir: Poročilo poljske delega- 
cije na posvetovanju OECD/NEA Dec. 1990, Pariz). 

V Italiji so v začetku leta 1990 izračunali stroške za zaprtje 
iedrskih elektrarn. Po približnih industrijskih ocenah (bolj 
točno oceno stroškov bo sporočil poseben komite italijan- 
skega ministrstva) naj bi ta vsota znašala najmanj 7000 mili- 
jard lir. V tej oceni niso upoštevani stroški za konzerviranje 
Ugasnjenih JE Trino in Caorso in za plače zaposlenih v teh 
dveh elektrarnah. Italijanski parlament je 13. junija 1990 tudi 
odločil, da dokončno zapre ugasnjeni JE Trino in Caroso 
;(NEW. No. 3-4). 

Jedrski upravni agenciji obeh Nemčij (ZRN, NDR) sta določili 
delovno skupino, ki je začela z delom za združitev nemškega 
iedrskega zakona. Združeno zakonodajo naj bi uskladili pred- 
vidoma do leta 1991. Javna intervencija pri pridobivanju jedr- 

skih dovoljenj je po mnenju strokovnjakov največja ovira pri 
oblikovanju nove jedrske zakonodaje. Zahodnonemški stro- 
kovnjaki pravijo, da bi bilo prezgodnje vsiljevanje njihovih 
normativov Vzhodni Nemčiji usodno, saj niti ena izmed dese- ' 
tih vzhodnonemških JE, ki so bodisi v obratovanju bodisi 
v gradnji, ne dosega zahodnonemških standardov za varno 
obratovanje (NW, No. 13). Kljub takemu mnenju pa je po 
združitvi obeh Nemčij obveljala za vse ozemlje jedrska zako- 
nodaja bivše Zahodne Nemčije. Tako so bile že pred koncem 
1990 ustavljene vse jedrske elektrarne v bivši NDR in naro- 
čene obsežne študije o možni dograditvi varnostnih sistemov 
do ravni, ki bi zadovoljevala stroge nemške predpise. 

V ameriški zvezni državi Oregon so volilci zavrnili začasno 
zaprtje JE Trojan, dokler zvezno odlagališče ne bo začelo 
sprejemati zgorelega goriva. Doslej so v 14 letih proizvedli 360 
ton visoko radioaktivnih jedrskih odpadkov. Nasprotniki JE so 
dvomili o rentabilnosti elektrarne in o sposobnosti, da vzdrži 
potres. Stroške za nadomestno energijo (1178 MWe) v nasled- 
njih 20 letih so ocenili na 3 milijarde dolarjev. Volilci so 
predlog za zaprtje JE zavrnili že drugič v zadnjih štirih letih 
(NW, No. 45). 

Jedrsko energijo so v ZDA uvrstili med učinkovita sredstva 
v boju proti topli gredi. Po dolgotrajnejšem počernobilskem 
izogibanju jedrski energiji so jo vključili v osnutek zakona 
o globalnem segrevanju, ki ga pripravlja senatni odbor za 
energijo in naravne vire (NW, No. 31). 

Pred francoskimi zakonodajalci so razgrnili jedrski program, 
ki so ga pravniki temeljito pregledali. Glavna poudarka sta 
bila, da mora biti jedrski program bolj odprt za javnost, večja 
pa mora biti tudi pristojnost neodvisnih teles za jedrsko var- 
nost (NW, No. 51). 

4.2.2 Projektiranje, gradnje 

V Nemčiji so primerjali zahteve za svojo naslednjo generacijo 
jedrskih elektrarn z ameriškimi, predvsem so bile poudarjene 
varnostne značilnosti, ki so jih Nemci že vgradili v projekte 
svojih reaktorjev Konvoi. Nova zasnova naj bi povečala spre- 
jemljivost takšnih JE za javnost. Napredek je torej možen 
s poenostavitvijo in raznovrstnostjo tehničnih varnostnih zah- 
tev za preprečitev taljenja sredice za različne scenarije nez- 
godnih dogodkov (Atomvvirtschaft, No. 8-9). 

Sredi poletja je kanadska AECL Candu predložila projekt za 
drugo 600 MWe Candu enoto Korea Electric Power Company, 
ki naj bi jo gradili pri VVolsungu v Republiki Koreji (NW. No. 
38). 

Češkoslovaško podjetje Škoda, ki je do zdaj proizvajala 
tlačne posode in druge sestavne dele primarnega kroga za 
sovjetske reaktorje, išče zahodno družbo, ki bi ponudila načrt 
in konstrukcijo za 600 MWe reaktor, ki bi zamenjal dva sovjet- 
ska tipa VVER s 1000 MWe, ki so jih hoteli postaviti na lokaciji 
JE Temelin 3 in 4, vendar je češkoslovaška vlada ustavila 
njuno gradnjo. Predstavniki Škode zatrjujejo, da se je tudi 
podpora domače vlade za gradnjo načrtovanih JE Temelin 
3 in 4 nekoliko zmanjšala, in to predvsem zaradi finančnih 
težav, ker se vlada sicer zavzema za preprečevanje onesnaže- 
nja s kurjenjem fosilnih goriv (NW. No. 13). 

Madžarska se je odločila, da bo svoji dve načrtovani JE 
zgradila skupaj z zahodnimi proizvajalci, Bolgarija je začasno 
ustavila graditev štirih enot na lokaciji Belene, zaradi spre- 
memb v Nemčiji ne more več računati na partnerstvo pri 
projektih na tleh bivše Vzhodne Nemčije. 

Zamenjava uparjalnikov sodi zagotovo med najzahtevnejša in 
najdražja opravila pri obnavljanju in posodabljanju jedrskih 
elektrarn, obenem pa je brezhiben uparjalnik pomemben za 
ekonomično in varno delovanje elektrarne. 

Družba Siemens/KWU bo v belgijski JE Doel-3 (lahkovodni 
tlačni reaktor 940 MWe) zamenjala tri obstoječe uparjalnike, 
katerih cevi kažejo korozijske poškodbe. Uparjalnike bosta 
izdelali belgijska družba Cockerill iz Liega in španska družba 
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Equipos Nucleares SA iz Santandra. Opremo bosta izdelali po 
specifikacijah Siemens/KWU, Ki bo tudi nadzoroval opravljena 
dela in njihovo kakovpst (NW, No. 34). 

Družba Bechtel-KWU je pripravljala ponudbe za zamenjavo 
uparjalnikov, ker predstavniki te firme menijo, da bo trg za 
zamenjavo uparjalnikov v ZDA kmalu prenasičen, zato bo le 
nekaj družbam uspelo ostati na področju izdelave in gradnje 
uparjalnikov. Bechtel-KWU se ravno zato namerava specializi- 
rati za uparjalnike, da bi lahko še obstal v vedno ostrejši 
konkurenci (NW. No. 31). 

Francoski Framatome in Electricite de France sta izredno 
hitro (v 70 dneh) zamenjala uparjalnike v JE Dampierre-1. Pri 
tem je osebje prejelo dozo 2.5 človekSv. Nekaj daljši časJe bil 
dosežen pri zamenjavi uparjalnikov v JE Ringhals-2 na Šved- 
skem v letu 1989, ki jo je izvajal Siemens/KWU, kjer so delavci 
prejeli dozo 3 človekSv (NW, No. 23). 

4.2.3 Obratovanje, nezgode, nesreče 

Naštetih je nekaj najpomembnejših nezgod, ki so se zgodile 
po svetu v letu 1990, in sicer v Nemčiji, Franciji, Belgiji, ZDA in 
na Finskem. Poročila kažejo, da je treba z vso resnostjo 
obravnavati dogodke, ko sicer ni bilo nobenih posledic za 
osebje ali okolje, vendar varnostni sistemi niso bili priprav- 
ljeni, da takoj delujejo. Za jedrsko varnost zelo pomembni 
dogodki se lahko zgodijo tudi, ko je reaktor ustavljen zaradi 
menjave goriva in vzdrževalnih del. Iz števila poročil o nezgo- 
dah je razvidno, da je takšnih dogodkov v enem letu nesoraz- 
merno več, če primerjamo čas trajanja ustavitve s časom 
obratovanja reaktorja. 

Mednarodna agencija za atomsko energijo - MAAE in Agen- 
cija za jedrsko energijo - NEA pri Organizaciji za gospodar- 
sko sodelovanje in razvoj (NEA/OECD) sta dali v poskusno 
uporabo mednarodno lestvico za razvrščanje nezgodnih 
dogodkov in okvar v jedrskih reaktorjih. To lestvico, imeno- 
vano tudi INES (International Nuclear Event Scale), je sprejela 
tudi Republiška uprava za jedrsko varnost. V poskusni upo- 
rabi je zdaj ta lestvica razen v Jugoslaviji še v Franciji, Belgiji, 
Veliki Britaniji, Švici, Švedski, Finski, Madžarski, Bolgariji, 
Sovjetski zvezi, Argentini, Kanadi in Egiptu ter na Japonskem. 
Lestvica INES je način za takojšnje obveščanje javnosti 
v skladni obliki o varnostnem pomenu dogodkov, o katerih 
poročajo jedrske elektrarne. S tem da damo dogodke v pri- 
merno obliko, lahko lestvica omogoči, da bodo dogodki 
enako razumljeni med strokovnjaki, v javnih medijih in v jav- 
nosti. V lestvico INES se razporejajo samo dogodki, povezani 
z jedrsko ali radiološko varnostjo. Razporejeni so v sedem 
stopenj. Spodnje stopnje od 1 do 3 se imenujejo nezgode, 
zgornje stopnje od 4 do 7 pa nesreče. Dogodki, nepomembni 
za jedrsko ali radiološko varnost, so razporejeni pod lestvico 
ali na stopnjo O, kamor sodijo tudi vse nesreče pri delu, ki 
niso povezane z delovanjem jedrske elektrarne. Nesreča na 
černobilski elektrarni sodi brez dvoma v razred 7 po lestvici 
INES; nesreča na Otoku treh milj pa v peti razred. Dosedanji 
dogodki v NE Krško so bili večinoma v razredu 0, najhujši 
dogodki pa med 1 in 2. 

Izredni dogodki v Nemčiji 

Nemško zvezno ministrstvo za okolje in jedrsko varnost je 
objavilo, da so upravljalci jedrskih elektrarn v Nemčiji v letu 
1990 zabeležili 225 dogodkov, o katerih so morali poročati 
upravnim organom. V predhodnem letu sta bili 302 takšni 
poročili, kar je približno za tretjino več kot v letu 1990. V Nem- 
čiji imajo tristopenjsko lestvico za ocenjevanje dogodkov 
v jedrskih elektrarnah. Dogodki, označeni z »N«, so normalni 
dogodki, ki ne zahtevajo posebne pozornosti upravnih orga- 
nov, dogodki, označeni z »E«, so pomembni za varnost, za 
»E« dogodke je treba čim prej najti vzrok in ga odpraviti. »S« 
označuje dogodke, o katerih je treba takoj poročati uprav- 
nemu organu in zahtevajo takojšnjo odstranitev pomanjkljivo- 
sti v jedrski varnosti. Leta 1990 so bili vsi dogodki, razen 
šestih, razvrščeni v »N« razred. En dogodek je bil označen kot 
»S« in se je zgodil v jedrski elektrarni Kruemmel. 

Izpust vode, kontaminirane s tritijem m, 

V JE Kruemmel z lahkovodnim vrelnim reaktorjem je bil i 
julija izreden izpust tritija. Osemdest kubičnih metrov vode,' t_ 
je vsebovala tritij in je bila namenjena za hlajenje olja stl 
motorjev v turbinski zgradbi, je steklo v zemljo. Tritij ! u. 
namenoma dodali vodi, da bi lahko detektirali njeno pušfi n- 
nje. Čeprav je bil po mnenju zveznega ministrstva za okolje D( 
jedrsko varnost ter družbe Hamburške elektrarne (Hambd §| 
gische Elektrizitats Werke AG) ta dogodek neznatne va v 
nostne in radiološke pomembnosti, so mu pripisali najviši b 
stopnjo zaradi sproščenega tritija. Po mednarodni lestvi t 
INES (ki so jo sprejeli tudi v Nemčiji v letu 1991) bi bil 1 n. 
dogodek označen s stopnjo ena ali pa bi bil celo pod nji tr' 
Celotna aktivnost sproščenega tritija je bila 0.3 GBq (NW. N n, 
171 ^ 

Ocena jedrske varnosti v JE Greifsvvald |<( 

je 
Mednarodna organizacija za atomsko energijo - MAAE « 
v februarju 1990 organizirala obisk skupine za ocenitev va 
nostno pomembnih dogodkov (ASET) v vzhodnonemškei 
kompleksu jedrskih elektrarn Greifswald. Ugotovili so, da! Iz 

bil vzrok za 70 odstotkov varnostno pomembnih dogodki £ 
odpoved instrumentacije ali regulacijskih naprav. Prav ta« 
so opazili tudi pomanjkanje razpoložljivosti varnostnih sisti 0 

mov zaradi nadpovprečne nezanesljivosti in slabega vzdrži n' 
vanja. V Greifswaldu niso opazili veliko ukrepov, ki bi prisp* zl 

vali k zmanjšanju števila pomanjkljivosti (NW, No. 8). 2( 

rr 
Priporočila zahodnonemške GRS ° 

P 
Neodvisno od zgoraj omenjene skupine MAAE so prav tak h 
v februarju 1990 na podlagi priporočil zahodnonemških strt v 
kovnjakov (Geselschaft fur Reaktorsicherheit - GRS) ustavi 
jedrski elektrarni Greifsvvald 2 in 3 (obe sta z lahkovodnil Z 
tlačnim reaktorjem sovjetskega tipa VVER-440). Glavni razlo n 

za ustavitev so nejasnosti zaradi krhkosti reaktorskih posoC " 
Med pregledom jedrske elektrarne Greifsvvald je bilo ugoto< 6 

Ijeno tudi, da je avtomatsko spremljanje parametrom 
pomembnih za varno obratovanje, v komandni sobi zel' ' 
pomanjkljivo, tako da operaterji nimajo pravega vpogled ' 
v dejansko dogajanje v elektrarni, kar lahko privede do člov« v 

ških napak pri obvladovanju nezgode (NW, No. 10). 

Izredna dogodka v Franciji 

Nerazpoložljivost filtrov za čiščenje atmosfere zadrževalnegl \ 
hrama v JE Tricastin 1 in 2 

Upravljalec jedrske elektrarne Tricastin francoska družba Edl 
je v avgustu 1990 odkrila, da sta cevovoda, ki vodita oi 
zadrževalnih hramov enot 1 in 2 k skupnemu filtru za čiščenji 
atmosfere zadrževalnega hrama, neprepustna. Podobn< 
napako so odkrili tudi v elektrarni Chinon B3 z 900 MW< 
lahkovodnim tlačnim reaktorjem. Pregled cevovodov je poka 
zal, da so po vgradnji filtrov pozabili odstraniti v ceveh pre< 
filtrom vgrajene neprepustne diafragme. Kriva sta izvajalec, k 
je pozabil izvršiti navodilo družbe EdF glede montaže, i< 
družba EdF, ki ni dovolj natančno nadzirala dela v zvez 
s filtrom. Filtrov pri normalnem obratovanju elektrarne n« 
potrebujejo in bi jih uporabili samo ob resni nesreči s talje 
njem sredice. Dogodek je bil označen z drugo stopnjo pC 
francoski lestvici za jedrske nezgode predvsem zaradi čast 
(približno leto dni), v katerem je bil filter nerazpoložljiv. Fran- 
coska lestvica je zelo podobna lestvici INES in ima oserf 
stopenj. Filter za čiščenje atmosfere zadrževalnega hrama sc 
začeli razvijati v Franciji že leta 1984, da bi zaščitili zadrže- 
valni hram pred čezmernim povečanjem tlaka, ki bi ga povzro- 
čila resna nesreča s poškodbo sredice reaktorja. Filter bi 
očistil približno 90% radionuklidov, ki bi jih morali izpustiti 
v atmosfero (NW, No. 36). 

Nenamerna razredčitev borne kisline v primarnem krogu 

V marcu 1990 se je med rednim letnim remontom v JE Blayais 
4 nenamerno razredčilo primarno hladilo, kar so označili kot 
dogodek druge stopnje po francoski lestvici. Nezgoda je 
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nastala zaradi slabe zagotovitve kakovosti in slabe uskladitve 
med izvajalcem vzdrževalnih del na ceveh uparjalnika in ope- 

. raterji v komandni sobi. V remontu, ko je bil reaktor ustavljen, 
so kot vedno preiskali cevi uparjalnika z metodo vrtinčnih 

'• tokov in čepili vse cevi, v katerih so odkrili prevelike poškodbe 
, stene cevi. Poleg tega so prerezali iz izvlekli nekaj cevi iz 
i uparjalnika za nadaljnje laboratorijske preiskave. Operaterji 

niso bili obveščeni, da so te cevi ostale odprte in so začeli 
, polniti sekundarni del uparjalnikov z demineralizirano vodo. 

I" Skozi odprte cevi je nekaj deset kubičnih metrov vode izteklo 
' v primarni krog. To je povzročilo počasno razredčevanje 

I borne kisline v vodi primarnega kroga. Borna kislina je nev- 
I tronski strup (absorber), ki absorbira nevtrone in s tem urav- 

nava verižno reakcijo. Med menjavo goriva mora biti koncen- 
|j, tracija borne kisline tako velika, da je sredica reaktorja močno 

podkritična. Sam dogodek je nepomemben zaradi posledic, 
pač pa je bil ocenjen z drugo stopnjo zato, ker operaterji več 
ur niso vedeli za ta dogodek, in so jih na to opozorile meritve 
koncentracije borne kisline. Dogodek je zanimiv tudi zato, ker 
je zelo podoben dogodku, ki se je leta 1982 dogodil v NE 

; Krško in je bil javljen po sistemu poročanja o izrednih dogod- 
'» kih na MAAE/IRS (SN 1990). 
, i Izredni dogodek na Finskem 

Zlom stanjšane cevi v sistemu napajalne vode In 
ti Obe enoti v finski jedrski elektrarni Loviisa s sovjetskim tlač- 
il novodnim reaktorjem VVER-440 sta bili ustavljeni zaradi 
y zloma cevi v sistemu napajalne vode v enoti 1, ki se je zgodil 

28. maja 1990. Preiskava je pokazala, da je bila stena cevi na 
mestu zloma stanjšana zaradi korozije na komaj en milimeter, 
originalna debelina je znašala 18 milimetrov. Loviiso 2 so 
preventivno ustavili, da bi jo podrobno preiskali. Tudi tu so 

k našli na podobnem mestu stanjšano cev, čeprav ne toliko kot 
•( v enoti 1. 
n 
if Zlom cevi s premerom 325 mm, ki je na tlačni strani črpalke 
0 napajalne vode, je povzročil, da se je petdeset kubičnih 
>( metrov vroče vode in pare iz sekundarnega, klasičnega dela 
>\ elektrarne razlilo v spodnje prostore turbinske zgradbe. 
>i 
! Poškodovana je bila tudi električna napeljava v okolici zloma 
1 in še nekaj tanjših cevi, vendar so vsi sistemi, razen napajalne 
e vode, delovali. Puščanje so osamili v dvajsetih minutah. Reak- 

tor je bil ustavljen takoj, ko so se ustavile črpalke napajalne 
vode. Pomožni črpalki napajalne vode sta takoj začeli delo- 
vati, tako da uparjalnik ni ostal brez vode. 

! Po mednarodni lestvici jedrskih dogodkov (INES) spada zlom 
' cevi v Loviisi 1 med nezgode prve stopnje. Nezgoda je 

pomembna tudi zato, ker je sprožila preiskavo in odkrila 
.j pomanjkljivosti v sosednji enoti istega tipa. Takšni reaktorji so 

razširjeni po skoraj vseh vzhodnoevropskih državah, zato je 
poročanje o dogodku pomembno, saj je možno s pravočas- 
nim obveščanjem sprožiti ukrepe ne glede na državne meje 
(NW, No, 22.) 

Izredni dogodek v Belgiji 

Nerazpoložljivost sistema varnostnega vbrizgavanja 
Ko so v juliju 1990 v belgijski jedrski elektrarni Tihange 
s tlačnovodnim reaktorjem začeli z zagonom reaktorja, so 
ugotovili, da sistem varnostnega vbrizgavanja vode v primarni 

i krog, če pride do zloma cevovodov na sekundarni strani, ne 
deluje. Tveganje ni bilo veliko, ker je elektrarna delala 
z zmanjšano močjo, vendar so Belgijci dogodek ocenil 
z drugo stopnjo po mednarodni lestvici (INES), ker vsaka 
nerazpoložljivost varnostnih sistemov zvišuje pomen nez- 
gode. Vzrok nezgode je bil nezadostno preverjanje delovanja 
sistemov, preden so začeli zaganjati reaktor (SN 1990). 
Izredni dogodek v ZDA 

!i Izguba vsega izmeničnega napajanja jedrske elektrarne 
Vogtle 

Marca 1990 je bila jedrska elektrarna Vogtle 1 ugasnjena 
zaradi redne menjave goriva. Tovornjak, ki je pripeljal plin za 

9 varjenje, ki so ga potrebovali za vzdrževalna dela, ki se je 
t zaletel v steber električnega daljnovoda in povzročil kratek 
, stik. Elektrarna je zaradi tega ostala brez zunanjega napaja- 

nja. Dva dieselska generatorja, predvidena za vljučitev v takš- 
nem primeru, nista delovala. Eden je bil nerazpoložljiv zaradi 

; vzdrževanja, drugega so večkrat zagnali, a se je ustavil. 

Ker je bila elektrarna brez notranjega in zunanjega napajanja 
več kot 15 minut, so morali razglasiti izredno stanje na lokaciji 
jedrske elektrarne. Približno 15 minut po razglasitvi izrednega 
stanja jim je uspelo zagnati dieselski generator, ki je zagotovil ' 
delovanje črpalke sistema za odvajanje zaostale toplote. Jedr- 
ska elektrarna je bila v celoti 35 minut brez napajanja in v tem 
času se je temperatura vode v reaktorju dvignila z 32 stopinj 
na 58 stopinj Celzija. Tej nezgodi lahko nedvomno prepiše- 
modrugo stopnjo INES, čeprav Američani ne uporabljajo te 
lestvice. 
Nezgoda se je zgodila pri ustavljenem in odprtem reaktorju, 
vzrok zanjo pa je bil manevriranje vozila, ki pri normalnem 
obratovanju elektrarne nima dostopa do tistega dela, kjer je 
povzročilo kratek stik (NW. No, 12). 

4.2.4 Splošna varnost 
V začetku leta 1990 je približno 800 članov ameriške državne 
akademije za znanost poslalo predsedniku Bushu pismo 
z naslovom Poziv ameriških znanstvenikov k preprečevanju 
tople grede. Ameriški akademiki predlagajo svoji vladi, naj 
izboljša energetsko politiko, ki bo omejila izpuste ogljikovega 
dioksida, obenem pa ne bo prizadela gospodarske rasti. Ena 
izmed točk obravnava tudi jedrsko energijo, ki bi prispevala 
k rešitvi problema, obenem pa je treba pri tem poudariti, naj bi 
vlada vodila politiko, ki se bo bolj posvetila zdravstvenemu 
varstvu in varnosti prebivalstva, rešitvi odlaganja radioaktiv- 
nih odpadkov in razvijanju učinkovitih varovalnin ukrepov pri 
širjenju jedrske tehnologije, ki jo je možno uporabiti za izde- 
lavo orožij (NEW , No. 3-4). 
Evropski parlament je sprožil formalno zahtevo po preiskavi 
za varnost in zdravje pomembnih postopkov v jedrskih objek- 
tih Evropske skupnosti. Povod za zahtevo Evropskega parla- 
menta, da pregledajo obratovalna dovoljenja posameznih 
evropskih jedrskih objektov, so bila poročila, ki govorijo 
o veliki stopnji nevarnosti za delavce v britanskem podjetju za 
predelavo jedrskega goriva v Sellafieldu. Predstavniki Evrop- 
ske skupnosti v Bruslju pravijo, da bi organizirali srečanje 
ministrov za okolje, na katerem bi obravnavali varnostne 
okoliščine jedrskih objektov v skupnosti. Evropski parlament 
bo pri ocenjevanju varnostnih standardov dal prednost stro- 
kovnjakom Evropske skupnosti v Bruslju pred pooblaščenimi 
državnimi organizacijami (NW. No. 12). 

Svetovalni komite za energijo pri japonski vladi je napovedal 
revizijo dolgoročnih potreb po energiji na Japonskem, ki daje 
prednost jedrskim elektrarnam v prizadevanju, da bi prepre- 
čili globalno uničenje okolja (NW, No. 24). 
Sovjetska zveza je začela tudi intenzivneje sodelovati s sve- 
tovnim združenjem operaterjev jedrskih elektrarn (WANO),' 
kar je posledica počernobilskega odpiranja sovjetske jedrske 
tehnologije. V okviru sodelovanja sovjetski operaterji jedrskih 
elektrarn in drugi strokovnjaki obiskujejo jedrske elektrarne 
na Zahodu, zahodni pa obiskujejo jedrske elektrarne v Sovjet- 
ski zvezi. 

4.2.5 Mednarodni sporazumi 

Zahodnonemški minister za okolje in jedrsko varnost se je 
februarja 1990 srečal s sovjetskimi predstavniki v Moksvi, kjer 
so razpravljali o prizadevanjih za izboljšavo varnostnih siste- 
mov v sovjetskih tlačnovodnih reaktorjih tipa VVER. Sovjetska 
zveza je pristala na predajo dokumentacije za te reaktorje 
Zahodni Nemčiji, kar je minister ocenil za veliko spremembo 
v usmerjenosti Sovjetske zveze, da sodeluje z zahodnoevrop- 
skimi državami (NW, No 6). 
Predsednika Bush in Gorbačov sta junija 1990 na srečanju 
v VVashingtonu obnovila sporazum o znanstvenem in tehnolo- 
škem sodelovanju za miroljubno izkoriščanje atomske ener- 
gije. Po tem sporazumu naj bi državi delili stroške tudi za 
razvoj hitrih oplodnih reaktorjev in za razvoj varnih civilnih 
jedrskih reaktorjev (MW. No. 21). 
Južna Koreja in Japonska sta podpisali v začetku leta 1990 
sporazum o sodelovanju pri izboljšavi varnosti jedrskih elek- 
trarn. Južna Koreja mora pred ratifikacijo sporazuma podpi- 
sati še MAAE konvencijo o zgodnjem obvešččanju in 
o pomoči ob jedrskih nesrečah (NW, No. 21). 

Viri: NW - Nucleonics Week, letnik 1990 
NEW - Nuclear Europe Worldscan, letnik 1990 
SN 1990 - Surete Nucleaire. EdF 1990. Poročilo glavnega inšpektorja 
za jedrsko varnost francoske družbe EdF 
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Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1991 

Vlada Republike Slovenije je na 15. seji 30/7-1992 obravna- 
vala: 

- POROČILO O JEDRSKI VARNOSTI PRI OBRATOVANJU 
JEDRSKIH OBJEKTOV V LETU 1991, 

ki vam ga pošiljamo na podlagi 222. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

Poročilo je pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in ure- 
janje prostora - Republiška uprava za jedrsko varnost. 

POVZETEK 
Republiška uprava za jedrsko varnost (RUJV) je postala 
v letu 1991 upravni organ v sestavi Ministrstva za var- 
stvo okolja in urejanje prostora. 

Pri opravljanju upravnih nalog je RUJV izdala NE Krško 
sedem odločb, najpomembnejša je bila odločba, po 
kateri mora NE Krško v naslednih treh letih izdelati 
dodatno verjetnostno varnostno analizo za določitev 
stopnje tveganja. Institutu Jožef Štefan je v zvezi z obra- 
tovanjem reaktorja TRIGA izdala tri odločbe. 

V julijski vojni je RUJV aktivno obveščala tuje upravne 
organe, ki so pristojni za jedrsko varnost, o ogrožanju NE 
Krško in o ukrepih za jedrsko varnost. 

V septembru 1991 je RUJV izdala revizijo 1 »Smernic za 
izbor lokacije in odlagališča NSRAO«. 

Samoupravni sporazum o združevanju sredstev za jedr- 
sko varnost za leto 1991 je bil podpisan šele v decembru 
1991. 

V oktobru 1991 je bila sprožena pobuda za članstvo 
Slovenije v Mednarodni agenciji za atomsko energijo 
(MAAE). 

RUJV je sodelovala pri pripravah na obisk MAAE sku- 
pine za pregled obratovalne varnosti (OSART, Operati- 
onal Safety Assessment Review Team) v NE Krško in pri 
pripravah na obisk misije INSARR (Integrated Safety 
Assessment of Research Reactors) za reaktor TRIGA. 

Med strokovne organizacije na področju jedrske varno- 
sti, ki so bile v letu 1991 najbolj aktivne, spadajo: Institut 
Jožef Štefan, Elektroprojekt Ljubljana, Elektroinštitut 
Milan Vidmar, Inštitut za metalne konstrukcije in Eko- 
nerg iz Zagreba. 

V letu 1991 je RUJV poleg rednih inšpekcijskih pregledov 
izvajala tudi izredne inšpekcijske preglede NE Krško 
v zvezi z: izpadi NE Krško, vojnim stanjem, sabotažnimi 
akcijami na daljnovodih v okolici NE Krško in požarom 
v TE Brestanica. 

V NE Krško so v letu 1991 pridobili 4.72 milijard kWh neto 
električne energije. Generator je bil priključen na 
omrežje 8133.6 ur ali 92.85% celotnega števila ur v tem 
letu. Polovica električne energije iz NE Krško dobavljena 
Sloveniji predstavlja 23.6% vse porabljene električne 
energije v Sloveniji. Izkoriščenost NE Krško v letu 1991 
je bila 86.7%, kar jo v svetovnem merilu uvršča v zgornjo 
četrtino obratujočih jedrskih elektrarn. 

V letu 1991 so bile tri avtomatske ustavitve in dve ročni 
ustavitvi NE Krško. Ob zagonu na koncu remonta v prvih 
dneh januarja sta bili dve avtomatski ustavitvi, ena avto- 
matska ustavitev je bila junija zaradi prehodnega pojava 
na grelnikih glavne napajalne vode, ročno pa je bila 
elektrarna ustavljena zariadi težav na sistemu tesnilne in 
hladilne vode na črpalkah savske vode za hlajenje kon- 
denzatora ter po odločbi RUJV zaradi stopnjevanja voj- 
nega dejstvovanja v začetku julija. 

Ker v letu 1991 v NE Krško ni bilo menjave goriva in 
remonta, so količine nizko - in srednjeradioaktivnih 
odpadkov in prejete doze osebja znatno pod povpreč- 
nimi vrednostmi za celotno obdobje obratovanja NE 
Krško. Doze, ki so jim bili izpostavljeni delavci v NE 
Krško, so bile nizke in v povprečju manjše od 2 odstotkov 
upravno določenih mejnih vrednosti. V letu 1991 je bilo 
proizvedeno 75 m3 nizko - in srednjeradioaktivnih 
odpadkov, kar je pol manj kot v letu 1990. 

Gorivo je bilo tudi v tem letu zelo kvalitetno, tako da je 
bilo puščanje gorivnih elementov na meji določljivega. 
Aktivnost primarnega hladila je znašala manj kot en 
odstotek aktivnosti, ki je določena s tehničnimi specifi- 
kacijami. 

Radioaktivna sproščanja (emisije) plinov in tekočin so 
dosegla nekaj odstotkov mejnih predpisanih vrednosti, 
razen za tritij, katerega sproščanje je doseglo dve tretjini 
mejne predpisane vrednosti. 

V letu 1991 je bilo v okolici NE Krško v vzorcih ugotovlje- 
nih samo nekaj radioaktivnih snovi, ki izvirajo iz jedrske 
elektrarne, in ki zanemarljivo prispevajo k radiološki 
obremenjenosti prebivalstva. 

Na osnovi meritev imisij ter na osnovi meritev emisij in 
modelnih računov dobimo oceno obremenitve referenč- 
nega človeka v okolici NE Krško zaradi delovanja jedr- 
ske elektrarne okoli 2,5 mikroSv/leto in v najbolj konzer- 
vativnem primeru manj kot 10 mikroSv/leto. Celotno 
breme referenčnega človeka zaradi sevanj iz vseh virov 
je ocenjeno na 4000 mikro Sv/leto. 

RUJV je takoj po prvih resnih grožnjah NE Krško pred 
vojno v Sloveniji pripravila načrt aktivnosti za zmanjša- 
nje ranljivosti elektrarne in za možnosti vplivov na okolje 
ob porušitvi nekaterih delov elektrarne. RUJV je tudi 
koordinirala izdelavo dodatnih ocen in analiz. 

Raziskovalni reaktor TRIGA Mark II je zaradi rekonstruk- 
cije obratoval samo v novembru in decembru 1991. Tudi 
v letu 1991 je skladišče radioaktivnih odpadkov v reak- 
torskem centru v Podgorici ostalo nekontaminirano, 
nekoliko se je povečala samo hitrost doze v zadnjem 
delu skladišča. Oba objekta ne predstavljata pomembne 
dodatne radiološke obremenitve okolja. 

Po ustavitvi rednega obratovanja Rudnika urana Žirov- 
ski vrh so se le delno zmanjšale skupne emisije radona 
in tekočih izpustov v okolje. Koncentracija radona 
v zraku in radioaktivnost površinskih voda in sedimentov 
pa se po prenehanju izkoriščanja uranove rude nista 
bistveno spremenili. 

Ob koncu leta 1991 je v 25 državah obratovalo 420 reak- 
torjev s priključno močjo okoli 327000 MWe. število obra- 
tujočih reaktorjev se je zmanjšalo, kljub petim novim 
priključenim reaktorjem. Inštalirana moč se je povečala 
glede na leto 1990. 

MAAE in Agencija za jedrsko energijo (NEA/OECD) sta 
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dali v uporabo mednarodno lestvico za razvrščanje nez- 
godnih dogodkov in nesreč v jedrskih objektih (INES). 
V letu 1991 je bilo 81 poročil o jedrskih dogodkih, in sicer 
šest dogodkov tret|e stopnje in petindvajset druge stop- 
nje. Nesreče ni bilo nobene (četrta stopnja in več). 

Vsi jedrski objekti v Sloveniji so v letu 1991 varno obrato- 
vali. Izrednih dogodkov, pri katerih bi bili krieni mejni 
pogoji obratovanja, razen ogrožanja NE Krftko na 
začetku julijske vojne, ki je predstavljalo posebno kate- 
gorijo nevarnosti, ni bilo. 

1. UVOD 

Republiška uprava za jedrsko varnost (RUJV) je pripravila 
poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov 
v letu 1991, ki sodi med redne oblike poročanja Vladi in 
Skupščini Republike Slovenije. Strokovna komisija za jedrsko 
varnost je to poročilo obravnavala na svoji 50. seji dne 17. 
junija 1992 in ga tudi sprejela. 

Poročilo vsebuje poleg uvoda še tri poglavja, ki obravnavajo 
pregled dela v RUJV ter obratovanje jedrskih objektov v Slo- 
veniji in v svetu. 

RUJV opravlja upravne*naloge s področja jedrske varnosti in 
inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objekti v Sloveniji, obenem 
pa ima razvito močno mednarodno sodelovanje, ker lahko 
kakovostno opravlja svojo osnovno dejavnost le z uporabo 
najnovejših spoznanj in informacij o dogajanju na področju 
jedrske energetike v svetu. Sem spadata tudi koordiniranje in 
ocena dela strokovnih organizacij, ki opravljajo vzdrževalna 
dela v NE Krško in dajejo strokovna mnenja. 

Poglavje o obratovanju jedrskih objektov v Sloveniji 
podrobno obravnava obratovanje jedrske elektrarne v Krškem 
v letu 1991, in sicer glavne obratovalne podatke, ustavitve in 
razloge, zakaj je prišlo do ustavitev, podatke o gorivu, stanje 
izrabljenega goriva, jedrske odpadke, ki so shranjeni v elek- 
trarni, in prejete doze osebja. Tu so opisani tudi izobraževanje 
osebja, modifikacije v NE Krško in izpuščanje ter vpliv radio- 
aktivnosti zaradi delovanja NE Krško na okolje. V tesni pove- 
zavi z obratovanjem NE Krško so tudi raziskovalni jedrski 
reaktor TRIGA na Institutu Jožef Štefan v Podgorici, ki se 
uporablja za izobraževanje, raziskave in proizvodnjo izotopov 
za industrijo in medicino. Opisuje tudi posebni ukrepi med 
vojno v Sloveniji. Obravnava tudi prehodno skladišče radioak- 
tivnih odpadkov za majhne uporabnike in nadzor radio- 
aktivnosti v okolici reaktorskega centra. 

Poglavje o obratovanju jedrskih objektov v svetu vsebuje 
kratek pregled podatkov o gradnji, obratovanju in zapiranju 
jedrskih elektrarn, opisane pa so tudi najbolj pomembne 
nezgode, ki so se zgodile v letu 1991. Osnovni kriterij pri izbiri 
nezgod je bila stopnja po lestvici INES, ki jo uvaja Medna- 
rodna agencija za atomsko energijo (MAAE). Na koncu 
poglavja so omenjeni še mednarodni sporazumi v zvezi z upo- 
rabo jedrske energije in nekaj splošnih ugotovitev, ki zade- 
vajo jedrsko varnost v svetu. 

2. PREGLED DELA REPUBLIŠKE UPRAVE ZA JEDRSKO 
VARNOST 

Republiška uprava za jedrsko varnost je z Zakonom o organi- 
zaciji in delovnem področju republiške uprave (Ur. list RS št. 
27/91), ki je začel veljati 28. julija 1991, postala upravni organ 
v sestavu Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora in 
je pristojna za opravljanje upravnih in strokovnih zadev, ki se 
nanašajo na: jedrsko varnost; na prevoz jedrskih in radioak- 
tivnih materialov; na materialno bilanco jedrskih materialov; 
na odgovornost za jedrsko škodo; na kvalificiranost osebja 
uporabnikov jedrskih objektov in njihovo šolanje; na zagoto- 
vitev kvalitete; na inšpekcijsko nadzorstvo nad izvrševanjem 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo jedr- 
ske objekte, ter na druge zadeve s tega področja, določene 
z zakonom. 

Pravno osnovo za upravne naloge s področja jedrske varnosti 
in za inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objekti dajejo Zakon 
o organizaciji in delovnem področju republiške uprave, Zakon 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih, Zakon o ener- 

getskem gospodarstvu, Zakon o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske 
energije, 4. člen Ustavnega zakona za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije, priporočila Mednarodne agencije za atomsko ener- 
gijo (MAAE), Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi 
sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav ter 
podzakonski akti in pravilniki na osnovi zgoraj navedenih 
zakonov in ratificirane mednarodne konvencije o jedrski ener- 
giji in jedrski varnosti. 

2.1 SPLOŠNO 

Z zakonodajnega polročja dela je RUJV skladno s 4. členom 
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samo- 
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/ 
91-1) še naprej uporabljala veljavno zakonodajo nekdanje 
zvezne države, seveda le tisto, ki jo Slovenija na področju 
jedrske varnosti še ni sama pripravila. Tako je na osnovi 24. 
člena Zakona o odgovornosti za jedrsko škodo (Ur. list SFRJ, 
št. 22/78, 34/79) RUJV pripravila Odlok o spremembi in dopol- 
nitvi odloka o določitvi zneska omejitve odškodninske odgo- 
vornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo, ki ga 
je izdal Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije in je bil 
objavljen v Ur. listu RS, št. 22/91-1. V istem Uradnem listu pa je 
bil objavljen tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka 
o določitvi zneska zavarovanja odgovornosti za jedrsko 
škodo, ki ga je Izvršni svet izdal na podlagi 6. člena Zakona 
o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo. Tudi pri tem 
odloku je RUJV pripravila predlog. S tema spremembama je 
bil usklajen znesek odškodninske odgovornosti z zneskom, ki 
je predviden v Dunajski konvenciji o odgovornosti za jedrsko 
škodo. 

Za pripravo slovenske zakonodaje z delovnega področja 
RUJV (Zakon o jedrski varnosti in varstvu pred sevanji; Zakon 
o odgovornosti za jedrsko škodo) smo sistematično zbirali 
ustrezno regulativo tujih držav (ZDA, Finska, Švedska, Nem- 
čija, Avstrija, Italija, Švica, Nizozemnska) ter priporočila oz. 
predpise mednarodnih organizacij (Evropska skupnost, Med- 
narodna agencija za atomsko energijo, Agencija za jedrsko 
energijo OECD/NEA), kar vse bo predstavljalo podlago za 
pripravo obeh domačih zakonov in podzakonskih predpisov. 

Pri opravljanju upravnih nalog je v letu 1991 RUJV izdala 
Nuklearni elektrarni Krško sedem odločb, ki se nanašajo na: 

- program stalnega strokovnega usposabljanja delavcev NE 
Krško, 
- verjetnostno varnostno analizo elektrarne glede na notra- 
nje in zunanje začetne dogodke, 
- radiološki nadzor okolice NEK za leto 1991, 
- neposredno grožnjo za varnost NE Krško, (ustavitev obrato- 
vanja), 
- odločba o ponovnem zagonu NE Krško po prenehanju 
grožnje za varnost objekta, 
- podaljšanje roka za izdelavo skrajšanega Končnega var- 
nostnega poročila, 
- meteorološke meritve v okolici NE Krško za leto 1991. 

Tudi Institutu »Jožef Štefan« je RUJV izdala tri odločbe 
o obratovalnih pogojih in omejitvah, in sicer: 

- dovoljenje za začetek pripravljalnih del na rekonstrukciji in 
modifikaciji raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II, 
- odobritev revizije 2 Varnostnega poročila in dovoljenje za 
začetek testiranj, 
- pogoji za nadaljevanje s preizkusi reaktorja (testi) in 
s poskusnim stacionarnim obratovanjem po rekonstrukciji in 
modifikaciji. 
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Elektrotehnični fakulteti v Zagrebu, Institutu za visoko nape- 
tost pa je bilo izdano pooblastilo za opravljanje določenih 
nalog s področja jedrske varnosti na območju Republike 
Slovenije. 

V letu 1990 je RUJV izdala »Smernice« po katerih poteka 
v Sloveniji izbor lokacije za odlagališče NSRAO. Na podlagi 
pripomb MAAE (VVAMAP), slovenske recenzijske komisije in 
še treh drugih tujih inštitucij je RUJV ob sodelovanju Elektro- 
projekta iz Ljubljane v septembru 1991 izdala Revizijo 1 nave- 
denih »Smernic«. V postopku izbora je bila v letu 1991 kon- 
čana druga stopnja študije, ki je bila ob koncu leta tudi 
recenzirana. Pričela se je tudi že tretja stopnja, ki bo do konca 
leta 1992 dala tri do pet potencialnih lokacij za odlagališče 
NSRAO. 
V letu 1991 se je RUJV glede na leto 1990 kadrovsko nekoliko 
okrepila. Zaposlila sta se dva nova delavca (svetovalec direk- 
torja in republiški inšpektor za jedrsko varnost). Veliko pozor- 
nosti je bilo posvečeno strokovnemu usposabljanju delavcev, 
ki so se udeleževali tečajev, seminarjev ter drugih oblik uspo- 
sabljanja v tujini in domovini (glej tudi podpoglavje 2.2 
- mednarodno sodelovanje). En sodelavec se je šolal za 
pridobitev magistrskega naslova iz reaktorske fizike. Poleg 
seminarjev in tečajev iz tujih jezikov, računalništva, uprav- 
nega postopka, ter drugih (npr. požarna varnost, jedrska 
varnost in ionizirajoča sevanja, upravljanje z RAO, načrtova- 
nje ukrepov v sili), naj posebej omenimo šolanje novega 
republiškega inšpektorja na tečaju za operaterje jedrskih 
elektrarn v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo na 
Institutu »Jožef Štefan«. 

RUJV si prizadeva kar najbolje obveščati javnost o vprašanjih 
jedrske varnosti v Sloveniji, kot tudi v tujini. Strokovno javnost 
obveščamo predvsem na posreden način. To je preko distri- 
bucije specializirane strokovne literature, gradiv mednarod- 
nih in tujih organov s področja jedrske varnosti, seveda pa 
tudi poročil in strokovnih ocen domačih organizacij. Poročila, 
ki se nanašajo na varnost NE Krško in raziskovalni reaktor 
TRIGA, pošilja RUJV tudi v Centralno tehniško knjižnico 
v Ljubljani, javnost pa RUJV obvešča o svojem delu predvsem 
preko sredstev javnega obveščanja. 

Sodelovanje z drugimi upravnimi organi je bilo glede na 
izrazito interdisciplinarnost področje dela RUJV tudi v letu 
1991 zelo intenzivno, predvsem z Ministrstvom za energetiko, 
Ministrstvom za zdravstvo, družino in socialno varstvo, Mini- 
strstvom za obrambo, Ministrstvom za notranje zadeve, Mini- 
strstvom za zunanje zadeve in Ministrstvom za znanost in 
tehnologijo. Tako je RUJV sodelovala pri vodenju upravnih 
postopkov, pripravi podzakonskih predpisov, odgovorih na 
delegatska vprašanja in pobude ter pri delu interdisciplinar- 
nih strokovnih komisij. 

RUJV je sodelovala tudi s Komisijo Skupščine R Slovenije za 
proučitev okoliščin gradnje NE Krško in posledic njenega 
obratovanja kot tudi s Komisijo Skupščine R Slovenije za 
varstvo okolje in naravno dediščino. 

Pri Republiški upravi za jedrsko varnost deluje Strokovna 
komisija za jedrsko varnost (SKJV), ki se je v letu 1991 sestala 
štirikrat. Ima 22 članov, in sicer je 10 članov delegiranih iz 
drugih upravnih organov, 12 strokovnjakov pa so izvedenci za 
posamezna področja. Poleg drugih zadev s področja jedrske 
varnosti in varstva pred sevanji ter obratovanja jedrske elek- 
trarne v Krškem je obravnavala: 

poročilo o remontu NE Krško za leto 1990; poročilo o obrato- 
vanju NE Krško, raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II Insti- 
tuta Jožef Štefan in Rudnika urana Žirovski vrh v letu 1990; 
poročilo RUJV o jedrski varnosti za leto 1990; poročila stro- 
kovnih organizacij, pooblaščenih za dela na področju jedrske 
varnosti za leto 1990; letni program ukrepov za varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost RUJV za leto 1991 in 
1992, poročilo Ekološkega laboratorija z mobilno enoto in 
poročila o monitoringu v okolici NE Krško, raziskovalnega 
reaktorja TRIGA, Rudnika urana Žirovski vrh. 

Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operatorjev 

NE Krško se je v letu 1991 sestala na rednih sejah štirikrat, P 
poleg rednih sej so bile tudi seje izpraševalcev po opravljenih [, 
preizkusih usposobljenosti. Na treh izpitnih rokih je 27 kandi- 2 
datov opravljalo preizkus usposobljenosti in sicer 11 kandida- j 
tov za glavnega operaterja in 16 kandidatov za operaterja 
reaktorja (slika 2.1). Neuspešni so bili štirje kandidati za * 
operaterja reaktorja in en kandidat za glavnega operaterja, 
medtem ko so drugi kandidati izpite uspešno opravili ter jim 
je, na predlog komisije, RUJV dovoljenja podaljšala. 

Ukrepi, predvideni v Zakonu o izvajanju varstva pred ionizira- 
jočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in 
naprav, Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije 
(bivši zvezni zakon, ki sedaj velja kot republiški predpis) in ! 
v (petletnem) Republiškem programu ukrepov za varstvo pred ! 
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, se uresničujejo in 
operativno izvajajo preko letnih programov ukrepov. V prete- 
klih letih, vključno z letom 1990 so se zbirala sredstva za 
izvajanje ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrsko varnost v veliki meri preko samoupravnega spora- ' 
zuma med uporabniki jedrskih objektov (NE Krško, Institut 
Jožef Štefan in Rudnik urana Žirovski vrh) ter Izvršnim sve- 
tom. Glede na Republiški program ukrepov, ki nalaga pristoj- 
nim republiškim upravnim organom bistveno večji obseg 
dela, nadzora in aplikativnih raziskav in analiz pa tudi jasno 
razmejuje odgovornosti posameznih resorjev, je nesmiselna 
in neučinkovita uporaba preživelih samoupravnih načinov 
dogovarjanja za potrebna sredstva na nivoju republike. Zato 
je bilo že ob letnem programu za 1990 dogovorjeno, da bo 
samoupravni način zbiranja sredstev izjemoma veljal v letu 
1990. Ze tedaj je RUJV ob pripravi predloga proračuna za leto 
1991 predlagali proračunsko zagotavljanje sredstev za izvaja- 
nje letnega programa ukrepov za jedrsko varnost. Žal predlog 
ni bil podprt, oz. sredstva niso bila zagotovljena. 

Opravljeni preizkusi znanja za 

operaterje reaktorja NE Krško 

Leto 

\Z/A Glavni operaterji | | Operaterji 

Slika 2.1.1: Opravljeni preizkus usposobljenosti za glavne operaterje in 
operaterja reaktorja NE Krško v posameznih letih 

Kljub prizadevanjem na začetku leta smo uspeli podpisati 
k samoupravnemu sporazumu o združevanju sredstev za jedr- 
sko varnost za leto 1991 šele v mesecu decembru 1991, 
izvajanje že pred tem sprejetega in potrjenega letnega pro- 
grama, pa se je zavleklo v leto 1992 (predvsem zaradi dejstva, 
da NE Krško, ki pokriva kar 80% potrebnih sredstev, le-teh ni 
mogla pravočasno zagotoviti). 

2.2 MEDNARODNO SODELOVANJE 

Na mednarodnem področju RUJV sodeluje z mednarodnimi 
organizacijami, pa tudi z nacionalnimi, ki se ukvarjajo z jedr- 
sko in radiološko varnostjo in uporabo jedrske energije. 

Sodelovanje z Mednarodno agencijo za atomsko energijo 
(MAAE) s sedežem na Dunaju se je tudi v letu 1991 uspešno 
razvijalo, kljub nekaterim formalnim težavam, ki so se pojavile 
po razglasitvi slovenske samostojnosti in neodvisnosti. Na 
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Pobudo RUJV je Ministrstvo za zunanje zadeve že v oktobru 
'991 poslalo generalnemu direktorju MAAE, gospodu dr. 
Hansu Blixu pismo, v katerem ga obvešča, da bo Republika 
Slovenija kmalu zaprosila za članstvo v MAEE, da pa bo tudi 
So tedaj spoštovala ustanovno listino Agencije kot tudi vse 
konvencije in pogodbe s področja jedrske varnosti, ki jih 
'atificirala bivša Jugoslavija. 

V okviru MAAE deluje tudi program za svetovanje pri ravnanju 
' radioaktivnimi odpadki (VVaste Management Advisory Pro- 
Sramme - VVAMAP). V programu je predviden prenos medna- 
rodnih izkušenj za varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki 
> posredovanjem misije VVAMAP na države članice MAAE. Na 
Povabilo RUJV (v letu 1990) je Agencija odobrila misijo 
^AMAP v Sloveniji (in na Hrvaškem); tako je v dneh od 22. do 
f4. aprila 1991 štiričlanska misija poleg Ljubljane in Zagreba 
Obiskala tudi NE Krško in raziskovalni reaktor Instituta »Jožef 
Štefan« TRIGA Marko II. Temeljni namen obiska pa je bil 
Pregled ter komentar »Smernic za izbor lokacije odlagališča 
Mzko - in srednjeradioaktivnih odpadkov v Sloveniji« in 
Pregled rezultatov prve faze izbire lokacije. 

Splošen vtis misije VVAMAP je bil, da sta uporabljena posto- 
pek in metodologija v skladu z mednarodno prakso; da je 
kvaliteta opravljenega dela v celoti v okviru mednarodnih 
Standardov; kot posebej vzpodbudno je ocenila ustanovitev 
Agencije (javnega podjetja) v Sloveniji in Hrvaški za ravnanje 
^ radioaktivnimi odpadki in pa javnost do sedaj opravljenega 
Na. 

^UJV je delovala tudi v pripravah na obisk MAAE skupine za 
Jregled obratovalne varnosti (Operational Saftey Revievv 
leam - OSART). Po letu 1984, ko je bila misija OSART prvič 
' NE Krško in leta 1990, ko je bila na povabilo RUJV na 
kontrolnem obisku, je predvideno, da OSART misija ponovno 
Pregleda NE Krško v letu 1992. 

^ed Agencijo in RUJV so potekale intenzivne priprave za 
&bisk MAAE misije INSARR (Integrated Safety Assessment of 
Research Reactors) v raziskovalnem reaktorju Instituta »Jožef 
Štefan« Triga Mark II. Namen obiska misije INSARR je pregled 
"okumentacije in podatkov, ki se nanašajo na projekt reak- 
torja ter njegovo delovanje, s posebnim poudarkom na jedrski 
"arnosti in varstva pred sevanji. 

Sodelavci RUJV so se udeležili nekaterih seminarjev in posve- 
tovanj v organizaciji MAAE: 

i* projekt regionalne tehnične pomoči deželam srednje in 
Vhodne Evrope pri načrtovanju in usklajevanju kvalitetnih 
Programov ravnanja z radioaktivnimi odpadki; 
r sestanek svetovalne skupine glede izkušenj dosedanje 
^Porave INES - Mednarodne lestvice jedrskih dogodkov ter 
'azširitev te lestvice na vse vrste jedrskih objektov; 

r sestanek tehničnega komiteja glede izkušenj z uporabo 
Specifičnih varnostnih indikatorjev za posamezne elektrarne. 

direktor RUJV se je udeležil konference o rezultatih projekta 
fa ocenitev posledic katastrofe v Černobilu, konference o ver- 
letnostnih varnostnih analizah in konference o jedrski varno- 
sti. Udeležil se je tudi 35. letne generalne konference MAAE 
^ septembru 1991, kjer je sodeloval s temo: »Politični konflikti 
•er varnost jedrskih elektrarn.« 

j^UJV sodeluje tudi z Direkcijo (DG 11) za raziskave in razvoj 
Evropske skupnosti. 

^ okviru sodelovanja z drugimi mednarodnimi organizacijami 
^aj omenimo še udeležbo predstavnika RUJV na seminarju 
f> načrtovanju ukrepov ob nezgodah in nesrečah, ki sta ga 
Organizirala belgijski izobraževalni center za jedrsko energijo 
[i komisija evropske skupnosti (CEC), udeležbo na tečaju iz 
Radiološke zaščite v organizaciji britanskega sveta za radiolo- 
ško zaščito (National Radiological Protection Board) ter ude- 
'ežbo na seminarju o ukrepih v sili, ki ga je organizirala 
pgencija za jedrsko energijo (Nuclear Energy Agency - NEA) 
* Pariza, ki deluje pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje 

,ri razvoj (OECD). 

Republiška uprava za jedrsko varnost je pričela spremljati 
tudi mednarodne izkušnje in pristope ob zapiranju jedrskih 
elektrarn ter o njihovi razgraditvi (dekomisiji). Kot najvažnejši 
predpogoj za pričetek razgradnje je predhodna odstranitev 
izrabljenega jedrskega goriva z lokacije jedrskega objekta 
v prehodno skladišče (suho skladiščenje v kontejnerjih ali 
mokro v bazenih), oziroma v končno odlagališče visoko radio- 
aktivnih odpadkov. Na mednarodnem seminarju o politiki 
razgradnje jedrskih elektrarn, ki sta ga v Parizu oktobra 1991 
organizirali MAAE in OECD/NEA je sodeloval tudi predstavnik 
RUJV. 

V sklopu verjetnostne varnostne analize elektrarne za zunanje 
začetne dogodke, je kot najpomembnejša predvidena analiza 
potresnih dogodkov. Znaten del analize bodo opravile 
domače strokovne inštitucije. Zaradi strokovne zahtevnosti 
pa je RUJV zaprosila MAAE za sodelovanje tujih geoloških in 
seizmoloških strokovnjakov. Predvideno je, da bodo v projekt 
vključeni dva strokovnjaka iz Italije, trije iz ZDA in dva strokov- 
njaka MAAE. Predstavnik RUJV pa se je udeležil mednarodne 
konference o določanju seizmičnih nevarnosti, ki ga je orga- 
nizirala AFPS (Association Francaise du genie parasismique) 
v Parizu oktobra 1991. 

RUJV sodeluje tudi s sorodnimi upravnimi organi in organiza- 
cijami, kot so švedska državna inšpekcija za jedrsko energijo 
SKI, belgijska organizacija za nadzor nad jedrskimi objekti 
VINCOTE, Komisija za jedrsko energijo Republike Češke in 
Slovaške, britanskim svetom za radiološko zaščito NRPB, 
švedskim državnim institutom za varstvo pred sevanji SSI, 
francoskim komisariatom za jedrsko energijo CEA, inšpekcijo 
za jedrsko varnost francoskega elektropodjetja EdF, špansko 
komisijo za jedrsko varnost CSN, italijanskim upravnim orga- 
nom za jedrsko varnost ENEA-DISP, madžarsko komisijo za 
jedrsko energijo, finskim centrom za sevanja in jedrsko var- 
nost STUK, državnim komitejem Ukrajine za nadzor nad jedr- 
sko varnostjo, mehiško nacionalno komisijo za jedrsko var- 
nost SEMIP, nizozemskim upravnim organom za jedrsko var- 
nost, nemškim upravnim organom za jedrsko in radiološko 
varnost BfS/BMU, ameriško jedrsko upravno komisijo US 
NRC in mnogimi drugimi. 

Vsi ti dobro utečeni kanali in osebni stiki so pripomogli 
k mednarodnemu pritisku na bivšo jugoslovansko politično 
vodstvo ter armado ob agresiji na Slovenijo, saj je RUJV 
o dogajanju v Sloveniji, še posebej pa o grožnjah armade 
z nizkimi preleti vojnih letal nad NE Krško, mednarodno 
strokovno javnost tekoče obveščala (glej 3. 1. 12.) 

V letu 1991 je vlada zvezne dežele Koroške v sodelovanju 
z republiko Slovenijo in republiko Hrvaško organizirala 
v avstrijski Železni Kapli izredno odmevno okroglo mizo na 
temo »Energija: sedanje stanje in bodoče perspektive (v 
Avstriji, Sloveniji in Hrvaški)«. Okrogla miza, ki je potekala 4. 
in 5. aprila 1991 je obravnavala tri glavne teme: 

- današnje stanje oskrbe in potreb z energijo; cilji in strate- 
gija za energetske koncepte v bodoče; 
- današnje stanje okolja ter ekološki kriteriji za energetske 
koncepte v bodoče; 
- Nuklearna elektrarna Krško. 

Slovenski udeleženci so sodelovali s šestimi referati in to pri 
vseh treh obravnavanih temah. 

Nekja zaključnih misli z okrogle mize: 

- izmenjava izkušenj in razvijanje skupnih projektov pri reali- 
zaciji energetskih konceptov; 
- sodelovanje pri raziskavah, v znanosti in ekonomiji; 
- izvedba skupne mreže za merjenje onesnaženosti zraka; 
- zmanjšanje emisij S02; 
- priprava na sporazum med Slovenijo, ZD Koroško in ZD 
Štajersko o zgodnjem obveščanju o nesrečah. 

Na koncu poročila o mednarodnih aktivnostih RUJV naj ome- 
nimo še sodelovanje naših predstavnikov, v delu Kontaknega 
komiteja R Slovenije - zvezna dežela Koroška ter mešani 
komisiji R Slovenije in zvezne dežele Koroške za proučitev 
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osnutka sporazuma o obveščanju in pomoči ob naravnih in 
drugih nesrečah velikega obsega. Sodelovanje pri medrepu- 
bliški koordinaciji za jedrsko energijo med R Slovenijo in 
R Hrvaško je bilo omejeno na eno sejo v januarju 1991, ker 
kasneje sej ni bilo več. 

2. 3. DELOVANJE STROKOVNIH ORGANIZACIJ 

Pri svojem delu Republiška uprava za jedrsko varnost potre- 
buje podporo strokovnih organizacij, od katerih vsaka 
v skladu s svojimi pooblastili opravlja dela in naloge, ki so 
povezane z jedrsko varnostjo. S svojim delom te organizacije 
pomembno prispevajo k zanesljivosti obratovanja NE Krško, 
obenem pa pomagajo tudi pri nadzoru, ki ga opravlja RUJV 
s svojo inšpekcijo. Med strokovne organizacije na področju 
jedrske varnosti, ki so bile v letu 1991 najbolj aktivne, spadajo 
Elektroinštitut Milan Vidmar, Institut Jožef Štefan, Elektropro- 
jekt Ljubljana, Inštitut za metalne konstrukcije in Ekonerg iz 
Zagreba. 

Institut Jožef Štefan je v letu 1991: 

- nadziral radioaktivnost v okolici NE Krško (konrolne meri- 
tve emisij, redne imisijske meritve in trije redni obhodi 
z Mobilno enoto) 
- opravil strokovno usposabljanje sodelavcev Kemijske 
službe in Službe radiološke zaščite NE Krško v spektrometriji 
gama 
- računalniško analiziral malo izlivno nezgodo na hladni veji, 
zlom cevi v uparjalniku 
- razvijal modele za opis dvodimenzionalnih pojavov v reak- 
torski posodi in sredici 
- preverjal model NE Krško z analizo nenadnega odprtja prh 
tlačnika 
- preučeval odziv NE Krško na stanja hladne zaustavitve 
brez razpoložljivih pomožnih in varnostnih sistemov 
- preračunal je veliko izlivno nezgodo z realistično metodo- 
logijo 
- opravil trdnostne analize cevovodov in konstrukcij z raču- 
nalniškimi programi 
- opravil optimizacijo življenjske dobe uparjalnikov pri pred- 
pisani verjetnosti zloma cevi 
- opravil pripravo za preračun reaktorske sredice desetega 
gorivnega cikla, ki se bo začel po remontu in menjavi goriva 
1992 
- pripravil analizo podatkov ob pregledu reaktorske posode 
med remontom 1992 
- izdelal zbirno strokovno oceno po remontu 1990 
- pripravil predlog spremembe kriierijev čepljenja cevi upar- 
jalnikov NE Krško 
- izdelal strokovno mnenje o dokumentu »NPP Krško Tech- 
nical Specifications« in o 15. poglavju Končnega varnostnega 
poročila. 

Skupaj z Izobraževalnim centrom za jedrsko tehnologijo so 
izvajali strokovno usposabljanje iz osnov reaktorske tehnolo- 
gije, opisov sistemov jedrske elektrarne in varstva pred ionizi- 
rajočimi sevanji. Institut Jožef Štefan je sodeloval z upravnimi 
organi na podlagi letnega programa ukrepov za varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, sodeloval je pri delu 
Strokovne komisije za jedrsko varnost in pri izpitih operator- 
jev NE Krško 

Dejavnost Elektroinštituta Milan Vidmar |e v letu 1991 obse- 
gala: 

- izdelavo zbirne strokovne ocene remonta NE Krško 1990, 
- elaborate o programu šolanja osebja za zagotovitev kvali- 
tete in kontrolo kakovosti, o standardizaciji v električnih načr- 
tih in o odklopniku 6.3 kV tipa VVestinghouse, 
- predavanja na Izobraževalnem centru za jedrsko tehnolo- 
gijo, 
- pripravo izpitnih vprašanj s področja električnih sistemov 
in sodelovanje v izpitni komisiji za preverjanje usposobljeno- 
sti operaterjev NE Krško, 
- sodelovanje v mednarodni organizaciji »FORATOM« 
(delovna skupina za zagotovitev kakovosti). 

24 

Elektroprojekt Ljubljana je opravljal naloge, ki so obsegale 
projekt sistema oskrbe s tesnilno in hladilno vodo, projektzap 
izvedenih del pri prestavitvi sušilnika vodika, izdelavo študijejah 
ureditve prostora pred turbinsko zgradbo zaradi utrditvevar 
površin pri zamenjavi cevnih snopov kondenzatorja, projekt 
vgradnje sistema za merjenje in nadzor radioaktivnosti v zadr-Pri 
ževalnem hramu. Za 400 kV stikališče je projektiral dodatnepre 
releje za prenos meritev od števcev do računalnika obračun- 
skih meritev, za sistem obtočne hladilne vode pa je izdelal- i 
projekt zakasnilnega člena, ki ga je bilo potrebno vgraditi- 2 
zaradi prehitrega delovanja indikatorja pretoka. Opravil je še- 1 
projekt vgraditve video sistema za nadzor izrabljenega goriva,- ; 
ki ga je zahtevala MAAE, projekt izvedbe dodatnih kontrolnihi- j 
mest za vstop v objekte NE Krško in izdelal okoli sedemdeset- 1 
sprememb tehnične dokumentacije. Sodeioval je pri izboru*- j 
možnih lokacij za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnihh- 1 
odpadkov (NSRAO) v R Sloveniji. Strokovna recenzija prve 
stopnje izbora lokacije je bila zaključena 16. 1. 1991, delo naSk 
drugi stopnji pa se je takoj nadaljevalo v skladu s »Smerni-bei 
cami za izbor lokacije odlagališča NSRAO« in projektnorat 
nalogo. Rezultati druge stopnje izbora lokacije odlagališčacoi 
NSRAO so potencialne lokacije odlagališča Izhodišče zaBtc 
določevanje lokacije so področja, ki so bila v prvi stopnjilov 
študije izbrana kot primerna za gradnjo odlagališča. Op 

rej 
Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana, je v letu 1991 fin 
opravljal laboratorijske preiskave zvarov za atestiranje varil- 
nih postopkov in atestiranje varilcev ter izdelal načrt zagotovi-V 
tve kakovosti in preverjanja kvalitete. Izdelal je poročilo o pre-izv 
izkušanju in umerjanju momentnih ključev za delo na opremi 
v NE Krško. Inštitut za metalne konstrukcije je imel težave prih 
vzdrževanju kontinuitete kadrov, ker v letu 1991 ni bilo— 
remonta v NE Krško, zaradi finančnih težav je zamrla razisko-1- 
valna dejavnost s področja gradnje in vzdrževanja jedrskih(- 
elektrarn. 

k/l 
Ob koncu leta 1991 je prišlo do organizacijskih sprememb naop 
Institutu za elektroprivredu Zagreb, ki se je razdelil na dvat 
dela. En del, ki se imenuje Ekonerg, nadaljuje z dejavnostjoFU 
na jedrskem področju, saj v njem dela večina strokovnjakov,6k 
ki so se tudi prej ukvarjali s tem področjem. Ekonerg je v letusti 
1991 izdelal oceno remonta 1990 za rotacijske stroje in ven-he 
tile, končno oceno o preizkušanju strojne opreme v NE Krško 
med osmim gorivnim ciklom in analiziral preiskavo cevi^, 
v obeh uparjalnikih. pr" 

Strokovne organizacije so v lanskem letu s svojimi mnenji, 
projekti, poročili, raziskovalnimi nalogami, analizami, zbir-^ 
nimi ocenami in meritvami bistveno prispevale k zagotavlja- L 
nju in nadziranju jedrske varnosti. g| 

2. 4. INŠPEKCIJSKI NADZOR NAD JEDRSKIMI OBJEKTI L 

Sektor za inšpekcijski nadzor jedrskih objektov v RUJV [ 
v skladu s svojimi pooblastili nadzira upravljalce jedrskih; 
objektov. Pri tem upošteva veljavno zakonodajo, standarde, c 

tehnične normative in druge predpise v zvezi z izvajanjem " 
vseh ukrepov za zagotovitev jedrske varnosti pri lokaciji, r 
projektiranju, graditvi, montaži postrojev, pri fukcionalnih in * 
zagonskih preizkusih, poskusnem obratovanju, obratovanju, p 
zagotovitvi kakovosti opravljenih del in vgrajenega materiala,' 
pri načrtih ukrepov za primer jedrske nesreče, pri strokovni[ 
usposobljenosti pogonskega osebja, pri vzdrževanju, revizi- £ 
jah, remontih in spremembah varnostne opreme, materialni P 
bilanci jedrskega materiala in odgovornosti za jedrsko škodo, p 

RUJV usklajuje delo z drugimi inšpekcijami R Slovenije pri* 
preverjanju izpolnjevanja pogojev in zahtev, ki izhajajo iz ^ 
lokacijskih in gradbenih dovoljenj. ^ 

Za dejavnost inšpekcijskega nadzora nad jedrskimi objekti so J 
v RUJV sistematizirana tri delovna mesta, vendar sta bili ob F 
koncu 1991 zasedeni le dve. 

V letu 1991 je RUJV opravila enainpetdeset rednih inšpekcij-!' 
skih pregledov NE Krško, kar je več kot prejšnje leto, kljub " 
pomanjkljivi zasedbi delovnih mest inšpektorjev. To pomanj- ■ 
kanje je bilo nadomeščeno s strokovno pomočjo drugih | 
delavcev RUJV. Novi inšpektor za jedrsko varnost, ki se je 
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! 
•zaposlil v marcu 1991, je lahko le delno pomagal pri inšpekci- 
jah, ker je moral precej časa posvetiti strokovnemu izobraže- 
vanju. 
t 
-Pri rednih inšpekcijskih pregledih NE Krško je nadzor obsegal 
predvsem: 
l!"~ upoštevanje obratovalnih pogojev in omejitev 
:'p začasno skladišče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov 

revizije pogonskih postopkov in pisanje novih postopkov 
'•p službo za zagotovitev kakovosti 
1r izobraževanje kadrov 
Y sveže in izrabljeno jedrsko gorivo 
J~ sistem bistvene oskrbe vode 
™r merjenje vibracij vseh vrtečih se komponent, 
e 
aSkupaj z Ministrstvom za notranje zadeve, Republiškim grad- 
benim inšpektoratom in Republiškim urbanističnim inšpekto- 

ratom je bil opravljen inšpekcijski pregled širše varnostne 
acone NE Krško ter podana ustrezna prijava z navodilom pri- 
sojnemu običinskemu urbanističnemu inšpektorju, da zago- 
j'*ovi odpravo opaženih pomanjkljivosti zunaj ograje NE Krško. 
Opravljen je bil tudi inšpekcijski pregled gradnje skladišča 
rezervnih delov v NE Krško, ki kasni zaradi manjkajočih 

finančnih sredstev. 
I- 
i-V letu 1991 je RUJV poleg rednih inšpekcijskih pregledov 
»-Izvajala tudi izredne preglede NE Krško v zvezi z: 
ti. 
r'- izpadi NE Krško, 

vojnim stanjem, 
1— sabotažnimi akcijami na daljnovidih v okolici NE Krško, 
hs požarom v TE Brestanica. 

^ Reaktorskem centru Podgorica Instituta Jožef Štefan so bili 
a DPravljeni trije redni inšpekcijski pregledi reaktorja TRIGA 
a" sodelovanju z Republiškim sanitarnim inšpektoratom in 
0 Republiškim požarnim inšpektoratom in en izredni inšpekcij- 
ski pregled skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve in Mini- 
strstvom za obrambo glede izboljšanja fizičnega in tehnič- 
nega varovanja. 
0 

'' Ostala dejavnost, ki ni zajeta v neposrednih inšpekcijskih 
Pregledih NE Krško, je vsebovala vodenje evidence o jedrskih 

1 Materialih za cone materialnih bilanc v R Sloveniji. 

[.^oleg omenjenega je RUJV v letu 1991 sodelovala na rednih 
Mesečnih dispečerskih sestankih med dispečerji Republike 
Slovenije in Republike Hrvaške ter NE Krško. 

dosedanjih izkušenj in dejstev lahko ugotovimo: 
V 
h r" Sektor inšpekcijskega nadzora jedrskih objektov uspešno 
a, 'odeluje z drugimi inšpekcijskimi organi. 
ti r Remontna dela, menjava goriva, funkconalni in zagonski 
ji.reizkusi na sistemih in komponentah NE Krško tudi po 
n ®niontu 90, ki se je končal v začetku januarja 1991, ustrezajo 
j, »bratovalnim pogojem in omejitvam, oziroma so v skladu 
a,! berili sprejemljivosti v odobrenih postopkih. 
ii l Po vsakem izpadu NE Krško, oziroma njeni ustavitvi, so bili 
:i- «edeni izredni inšpekcijski pregledi, preverjene vse kratko- 
ni Nine in dolgoročne akcije za trajno odpravo vzrokov. Uve- 
3. J®ni so bili jasno določeni ukrepi, zahtevane analize oziroma 

lahtevani predlogi za uvedbo dolgoročnih ukrepov, 
ri r Pri izpadih in ustavitvah elektrarne v letu 1991 je bilo 
iz 'Sotovljeno, da so vzroki bili: 

J na sekundarnem delu elektrarne, 
' pri testiranju pri zagonu ob remontu, 

10 ' vojaško posredovanje v Sloveniji 
ib , ogroženost elektroenergetskega sistema. 

[si varnostni sistemi za varno ustavitev elektrarne so delovali 
skladu s projektno predvidenimi parametri in jedrska var- 

ij- 'ost ni bila ogrožena. 
ib [Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA Reaktorskega 
ij- !®ntra Podgorica Instituta Jožef Štefan je v letu 1991 ustre- 
ih 0,o obratovalnim pogojem in omejitvam, 
je ' Radioaktivni odpadki v začasnemu skladišču nizko- in 

^ednjeradioaktivnih odpadkov v NE Krško in prehodnem 

skladišču radioaktivnih odpadkov Reaktorskega centra Pod- 
gorica se skladiščijo v skladu z zakonodajo, evidence se 
vodijo korektno in dosledno. 
- Sodelovanje s pravosodnimi organi na lastno pobudo ni 
bilo potrebno. 

3. OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SLOVENIJI 

3.1. NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 
3.1.1. Glavni obratovalni podatki 
V NE Krško so v letu 1991 pridobili 4 940 756 MWh (4.95 TWh) 
bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma 4 718 
220 MWh (4.72 TWh) neto električne energije. Generator je bil 
priključen na omrežje 8133.6 ur ali 92.85% celotnega števila 
ur v tem letu. Proizvodni načrt je bil presežen za 8.22%. 
Tabela 3.1.1 prikazuje dinamiko pridobivanja električne ener- 
gije v primerjavi z načrtovano. 

V letu 1991 je bil reaktor kritičen 8188.7 ur ali 93.48% celot- 
nega števila ur v tem letu. Proizvodnja toplotne energije je 
znašala 14 420 235 MWh, povprečna zgorelost goriva pa je 
bila 13 191 MWd/MTU. 

Razpoložljivost (availability) jedrske elektrarne pove, koliko 
časa je bila elektrarna priključena na omrežje v določenem 
obdobju. To izrazimo s količnikom med številom ur obratova- 
nja generatorja, sinhroniziranega z omrežjem (ne glede na 
moč reaktorja) in celotnim številom ur v tem obdobju. 

Izkoriščenost (load factor) predstavlja, koliko električne ener- 
gije je elektrarna pridobila glede na to, koliko električne 
energije bi teoretično lahko pridobila v določenem času. To je 
količnik med pridobljeno električno energijo in električno 
energijo, ki bi jo teroetično lahko dobili (zmnožek moči na 
sponkah generatorja s številom ur) v tem obdobju. 

Faktor prisilne ustavitve v določenem časovnem obdobju je 
določen s količnikom števila ur trajanja prisilnih ustavitev in 
•številom ur obratovanja elektrarne v tem obdobiu. 
Tabeli 3.1.2 in 3.1.3 prikazujeta faktorje zanesljivosti obrato- 
vanja in časovno analizo obratovanja za NE Krško v letu 1991. 

Tabela 3.1.1: Načrtovana In dosežena proizvodnja NE Krško 
za leto 1991. 

Mesec 
nafirtovana 
proizvodnja 

(GWh) 

dosežena 
proizvodnja 

(GWh) 

razlika 
za tekoči 
mesec (%) 

januar 
februar 
marec 
april 
maj 
junij 
julij 
avgust 
september 
oktober 
november 
december 

350 
320 
380 
400 
400 « 
360 
340 
320 
350 
380 
380 
380 

366.680 
415.404 
431.368 
446.576 
457.116 
332.204 
164.440 
348.720 
405.260 
451.068 
443.044 
456.340 

4 .77 
29.81 
13.52 
U .64 
14.28 
-7.72 * 

-51.64 • 
8.98 

15.79 
18.70 
16.59 
20.09 

skupaj 4360 4718.220 8.22 

• NE Krško je v juniju in juliju delovala z zmanjšano močjo oz. je bila 
ustavljena zaradi odločitve Vlade R Slovenije oz. zaradi vojnih razmer. 

Tabela 3.1.2: Faktorji zanesljivosti obratovanja NE Kriko 
v letu 1991. 

Povprečje se nanaša na obdobje obratovanja od 1983 do 1991. V letu 
1991 ni bilo menjave goriva in letnega remonta. Ure, ko je bila elek- 
trarna ustavljena zaradi administrativnih prepovedi, štejejo, kot da je 
bila elektrarna razpoložljiva. 

leto 1991 % povprečje % 

razpoloiljivost 
izkoriščenost 
faktor prisilne 

ustavitve 

97.37 
86.69 
0.5 

80.14 
76.44 

1.4B 

tC    
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Tabela 3.1.3: Časovna analiza obratovan|a NE Kriko v letu 
1991. 

časovna analiza proizvodnje ur odstotek 
(%) 

celotni razpoloiljivi čas 
obratovanja 
trajanje obratovanja elektrarne 
trajanje zaustavitev 
trajanje popravil in vzdrževanja 
trajanje načrtovanih ustavitev 
trajanje prisilnih ustavitev 

8760 
8133.6 
626.4 
187 
395.6 
43.8 

100 
92.85 
7.15 
2.13 
4.52 
0.50 

Slika 3.1.1 predstavlja, s kakšno močjo je NE Krško obratovala v letu 
1991. Ustavitve in zmanjšanje moči za več kot 20% v štirih urah so 
opisani v tabeli 3.1.4. 

Diagrami na slikah 3.1.2 do 3.1.7, ki prikazujejo glavne obrato- 
valne podatke za celotno obdobje rednega obratovanja NE 
Krško, omogočajo, da lahko primerjamo rezultate iz leta 1991 
s preteklim obdobjem. Faktor izkoriščenosti (slika 3.1.2) se 
tudi v svetu uporablja kot glavna ocena uspešnosti obratova- 
nja jedrske elektrarne. Pomemben faktor je tudi razpoložlji- 
vost (slika 3.1.3), ker v nekaterih elektrarnah namerno zmanj- 
šujejo moč zaradi nihanj v porabi električne energije in tako 
ne dosegajo boljše izkoriščenosti. Na sliki 3.1.4 je predstav- 
ljena pridobljena električna energija za vsa leta rednega obra- 
tovanja jedrske elektrarne. Na slikah 3.1.5 do 3.1.7 so dia- 
grami, kjer je upodobljeno število ustavitev elektrarne v posa- 
meznem letu, faktor prisilne ustavitve in število poročil 
o izrednih dogodkih na leto. 

Podatki na sliki 3.1.7 se razlikujejo od tistih iz preteklih let, ker 
je NE Krško uvedla novo označevanje poročil o izrednih 
dogodkih (nekatera poročila so bila zapisana pod isto šte- 
vilko, dopis NE Krško SRT - 356/4150, 8. 4. 1991). 

V letu 1991 je bila NE Krško glede izkoriščenosti v svetovnem 
merilu zelo uspešna, saj je bila uvrščena na 74. mesto med 
350 jedrskimi elektrarnami z močjo, večjo od 150 MWe, ki 
sporočajo podatke reviji Nuclear Engineering International. 
V letu 1990 je bila uvrščena na 92. mesto med 343 elektrar- 
nami. 

V letu 1991 je imela NE Krško zelo veliko razpoložljivost 
97,4%, ker je bilo zelo malo prisilnih zaustavitev (dve še 
v remontnem obdobju in dve med obratovanjem) in ni bilo 
menjave goriva ter remonta. Kljub temu, da je elektrarna bila 
zaustavljena zaradi vojaškega dejstvovanja in je delovala 
z zmanjšano močjo zaradi ogroženosti elektroenergetskega 
sistema, je bila izkoriščenost še vedno tolikšna, da se je 
povzpela po lestvici izkoriščenosti glede na prejšnje leto. 

Opombe k sliki 3.1.1 diagram obratovanja NE Krško za leto 
1991. 

1. Prisilna ustavitev reaktorja - visok fluks na vmesnem 
področju nuklearne instrumentacije 
2. Prisilna ustavitev reaktorja pri primarnem preizkusu gene- 
ratorske zaščite 
3. Prisilna ustavitev - izpad črpalk glavne oskrbne vode 
4. Zmanjšanje moči - testiranje regulacijskih palic 
5. Ustavitev elektrarne - visok nivo vode v uparjalnikih 
6. Zmanjšanje moči v dogovoru z dispečersko službo 
7. Ustavitev zaradi vojne 
8. Zmanjšanje moči 
9. Zmanjšanje moči zaradi segrevanja reke Save 
10. Zmanjšanje moči - odprava okvare na sitih 

Slika 3.1.1: Časovni diagram moči NE Krško za leto 1991 
Gle] opombe na prejšnji strani. 

Srednja dnevna neto moč (MWe) 
CO -t* Ol O) -J 

Izkoriščenost 
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Slika 3.1.2: Izkoriščenost 
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Slika 3.1.6: Faktor prisilna ustavitve 
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Slika 3.1.7: Število poročil o izrednih dogodkih 

Slika 3.1.4: Neto proizvodnja 

Ustavitve 
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X//A ročne [ | avtomatske 

Slika 3.1.5: Ustavitve 

3.1.2 Ustavitve In zmanjian|a moči reaktorja 

Tabela 3.1.4 prikazuje datum in čas trajanja za dogodke, 
zaradi katerih je bila ustavljena NE Krško oziroma se je zaradi 
njih zmanjšala moč za več kot 20% v času, daljšem od 4 ur. 
Podan je tudi kratek opis dogodka z razlogi, ki so ga povzro- 
čili. 

TABELA 3.1.4 

NAČRTOVANJE IN NENAČRTOVANJE USTAVITVE NE KRŠKO 
IN ZMANJŠANJA MOČI REAKTORJA V LETU 1991 ZA VEČ 
KOT 20% INSTALIRANE MOČI ZA ČAS, KI JE DALJŠI OD 4 UR 

DATUM 
(TRAJANJE) OPIS  
01. 01. 1991 Nadaljevanje remonta 1990 

02.01. 1991 Ob 01:36 je bil generator NE Krško sinhroniziran 
(2 h) z električnim omrežjem. Moč reaktorja tik pred 

sinhronizacijo je znašala 10%. Po sinhronizaciji 
je operater začel dvigovati moč, pri tem pa je 
bila nastavitev avtomatske ustavitve rekaktorja 
na srednjo moč reaktorja postavljena prenizko. 
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Ob 01:38:54 je prišlo do avtomatske ustavitve 
• reaktorja. Sledila je ustavitev turbine in stabili- 

zacije elektrarne na ničelni moči. 

02: 01. 1991 Med testiranjem generatorske zaščite, ko ročno 
(2.9 h) odklopijo generator in turbino, mora reaktor 

delovati z močjo, manjšo od 10%. Ker se je med 
testom moč reaktorja dvignila preko te vredno- 
sti, je prišlo do avtomatske ustavitve reaktorja. 
Odklop generatorja je bil izvršen ob 17.25. 

03. 03. 1991 Zmanjšanje moči na 75% zaradi vzdrževanja in 
(24 h) čiščenja kondenzatorja. 

15. 03. 1991 Elektrarna je obratovala s polno močjo. Zaradi 
(28.5 h) težav na sistemu tesnilne in hladilne vode na 

črpalkah savske vode za hlajenje kondenzator- 
ja, so se le-te ustavile. To je povzročilo slabše 
hlajenje kondenzatorja in padanje podtlaka 
v kondenzatorju. Operaterji so takoj začeli 
zmanjševati moč turbine, dokler ni tlak prekora- 
čilk vrednosti, pri katerih je treba turbino ustavi- 
ti. Operater je ročno ustavil turbino, temu je 
sledila prisilna ustavitev reaktorja. 

07. 04. 1991 Zmanjšanje moči na 88% zaradi rednega testira- 
(6 h) nja turbinskih ventilov. 

22. 05. 1991 Zmanjšanje moči na 65%. Pri izvajanju testa 
(3.2 h) z delnim premikanjem regulacijskih palic ni bilo 

mogoče premakniti palic v dveh svežnjih. Regu- 
lacijske palice v drugih svežnjih pa so delovale 
zanesljivo. Vzrok je bila pokvarjena kartica v si- 
stemu za upravljanje z regulacijskimi palicami, 
ki jo je bilo treba zamenjati. 

13. 06. 1991 Ob 8:46 je bila NE Krško avtomatsko ustavljena 
(155 h) zaradi prehodnega pojava na grelnikih glavne 

napajalne vode. Nivo vode v uparjalnikih se je 
dvignil, kar je sprožilo avtomatsko ustavitev tur- 
bine in reaktorja. 

28. 06. 1991 Zmanjšanje moči na 75% zaradi vojaškega ogro- 
(80.3 h) žanja. 

02. 07. 1991 Ustavitev po odločbi RUJV zaradi ogroženosti 
395.6 h) elektrarne zaradi stopnjevanje vojaškega dej- 

stvovanja v Sloveniji - nizki preleti letal JA nad 
NE Krško dne 1. 7. 1991 ob 17.00 uri. 

22. 07. 1991 Zmanjšanje moči na 75% po odločbi vlade zara- 
(1080.7 h) di ogroženosti elektroenergetskega sistema 

v Sloveniji. 

20. 09. 1991 Zmanjšanje moči na 85% zaradi omejitve segre- 
(86.4 h) vanja reke Save. 

18. 10. 1991 Zmanjšanje moči na 75% zaradi hitrega naraš- 
(13.1 h) čanja Save. Povečan pretok reke je prinesel 

s seboj veliko nečistoč, kar je povzročilo okvaro 
potujočega sita št. 6 in kavitacijo črpalke bistve- 
ne oskrbne vode. Zaustavljena je bila črpalka 
A bistvene oskrbne vode in osamljena sekcija 
O kondenzatorja. 

16. 11. 1991 Zmanjšanje moči na 88% zaradi testiranja tur- 
(8.3 h) binsklh ventilov. 

3.1.3 Gorivo in aktivnost reaktorskega hladila 

Obdobje med dvema polnjenjema reaktorja z gorivom se 
imenuje gorivni cikel. V letu 1991 je trajal deveti gorivni cikel, 
ki se bo končal 30. aprila 1992, ko se bo začel redni letni 
remont. 
Stanje gorivnih elementov v reaktorju (integriteto goriva) se 
spremlja posredno glede na aktivnost reaktorskega hladila. 
Specifične aktivnosti določenih izotopov se merijo tako med 
stabilnim obratovanjem, kot tudi med prehodnimi pojavi. 

V NE Krško analizirajo v primarnem hladilu naslednje izotope: 
ksenon 133, 135 in 138; kripton 85m, 87 in 88; jod 131 in 133 
(kazalca poškodb v gorivu), jod 134 (kazalec prisotnosti urana 
v hladilu), jod 135, cezij 134 in 137 (kazalca izgorelosti poško- 
dovanega goriva). Pogostnost merjenja teh izotopov je vsaj 
enkrat dnevno, pri spremembah obratovalnih parametrov 
(dvig, spust moči reaktorja) pa vsaj na vsake 4 ure. 

Primerjava karakterističnih vrednosti izotopov za leto 1990 in 
1991 (tabela 3.1.5) kaže, da se kontaminiranost primarnega 
kroga v letu 1991 ni povečala. Če bi primerjali kontaminira- 
nost primarnega kroga po gorivnih ciklih, bi ugotovili, da 
kontaminiranost še vedno upada, kar posredno potrjuje 
izboljšanje integritete goriva. 

Majhna aktivnost v primarnem krogu kaže, da je bila prevladu- 
joč mehanizem sproščanja izotopov v letu 1991 difuzija skozi 
srajčke gorivnih palic. 

Meritve specifičnih aktivnosti karakterističnih izotopov skozi 
vse leto 1991 kažejo konstantne vrednosti, razen za aktivnost 
joda - 131, ki intenzivneje narašča od začetka oktobra. Sta- 
bilno stanje joda - 131 do konca leta 1991 še ni bilo dose- 
ženo. Ob koncu leta 1991 je aktivnost joda - 131 dosegla 
vrednost 0.044 GBq/m3. 

Z mesečno računalniško analizo, ki upošteva sproščanje izo- 
topov v reaktorsko hladilo, je mogoče Ocenjevati prisotnost 
majhnih poškodb goriva, ki se je povečala v oktobru 1991. 
Naraščanje majhnih poškodb se je nadaljevalo do konca leta, 
kar kaže tudi naraščanje aktivnosti joda - 131. S pomočjo 
cezijevih izotopov se da oceniti izgorelost poškodovanih 
gorivnih palic. Tako so ocenili, da se manjše poškodbe naha- 
jajo na koordinatah sredic^ 8A in 6D, kjer se nahaja gorivo, ki 
bo zaradi izrabljenosti odstranjeno iz reaktorja po tem (deve- 
tem) gorivnem ciklu. 

Podroben pregled goriva (»sipping«) v letu 1991 ni bil oprav- 
ljen, ker v tem letu ni bilo menjave goriva. Kazalci integritete 
goriva tudi kažejo, da ta pregled ne bo niti potreben pri 
menjavi goriva v letu 1992. 

Lahko povzamemo, da je bila integritega goriva v letu 1991 
dobra, in da je puščanje goriva na meji določljivega. Prisot- 
nost razpršenega urana iz preteklih ciklov, ki onesnažujejo 
gorivo, se znižuje. 

Tabela 3.1.5: Izotopska sestava In aktivnost primarnega 
hladila za 7., 8. in 9. cikel 

Izotop 
# 

Aktivnost 
7.cikel 
(1989) 

(GBq/m3) 

Aktivnost 
8.cikel 

(1990) 
(GBq/m3) 

Aktivnost 
9.cikel 

(1992) 
(GBq/m3) 

1-131 
1-133 
1-134 
Xe-133 
Xe-135 
Xe-138 
Kr-85m 
Kr-07 
Kr-88 

0.08 
0.55 
2.22 

32.3 
2.96 
0.93 
1.11 
0.48 
1.11 

0.025 
0.34 
1.22 
7.4 
0.89 
0.52 
0.26 
0.19 
0.32 

0.014 
0.096 
0.34 

10.0 
1.26 
0.15 
0.35 
0.13 
0.41 

3.1.4 Izrabljeno jedrsko gorivo 

Izrabljeno jedrsko gorivo se skladišči v bazenu, napolnjenem 
z vodo, ki vsebuje borno kislino. V tem bazenu čaka, da ga 
odpeljejo na skladiščenje kot visoko radioaktiven odpadek ali Bi 
pa na trajno predelavo, kjer reciklirajo cepljivi uran in plutonij, le 
ki sta še ostala v izrabljenem gorivu. 

V bazenu je dovolj prostora za 17 polnitev in še za eno celo 
reaktorsko sredico (121 gorivnih elementov). Prostor za eno 
reaktorsko sredico mora biti vedno na razpolago, če bi bilo 
treba iz kakršnegakoli razloga izprazniti reaktorsko posodo.^ 
Zmogljivost bazena zadostuje za shranjevanje izrabljenega 
goriva do leta 2000, vendar pa obstoji možnost, da bo bazen 
zapolnjen do konca šele kasneje, ker elektrarna skuša pove- 
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tati izkoristek goriva (postopno prehaja na daljši gorivni 
ciklus, uporablja bolj obogateno gorivo). V letu 1991 ni bilo 
menjave goriva, zato je število elementov v bazenu za izrab- 
ljeno gorivo ostalo nespremenjeno. 

Tabela 3.1.6: Evidenca gorivnlh elementov v bazenu 
za izrabljeno gorivo 

Tabela 3.1.7.: Podatki o nizko-in srednjeradioaktivnih 
odpadkih v NE Krško 31.12.1991 

Leto Št. izrabljenih 
goriv, elementov 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

40 
82 

122 
154 
194 
226 
266 
314 
314 

3-1-5. Radioaktivni odpadki 
pri vzdrževalnih delih, popravilih in čiščenju v nadzorovanem 
delu elektrarne nastajajo nizko- in srednjeradioaktivni 
odpadki, ki jih ja treba odstraniti in vskladiščiti, da ohranimo 
elektrarno »čisto« in so delavci v elektrarni izpostavljeni čim 
Šibkejšemu sevanju. Radioaktivni odpadki nastajajo tudi pri 

, 'Učenju plinastih in tekočih odpadnih snovi iz elektrarne ter 
| Primarnega hladila. Vsi ti odpadki so razvrščeni v najnižjo 

kategorijo radioaktivnih odpadnih snovi (nizko in srednje 
radioaktivni odpadki brez sevalcev alfa). 

V elektrarni se vsi radioaktivni odpadki pakirajo v 200 litrske 
J s°de, in sicer: nizkoaktiven stisljiv odpadek brez dodatne 
I *aščitey preostali odpadki pa se spravljajo v sode, ki so od 

Znotraj obloženi z betonsko zaščito. 

I V letu 1991 so vskladiščili v skladišče nizko - in srednjeradio- 
aktivnih odpadkov 219 sodov s skupno aktivnostjo 197 GBq, 

, ki so vsebovali koncentrat izparilnika, in 94 sodov s skupno 
aktivnostjo 49.6 GBq, v katerih so stisljivi odpadki. 

Proizvodnja radioaktivnih odpadkov 

NE Krško - NSRAO 

m 83 84 85 86 87 88 89 90 91 POVPR 
J a Leto 
ali Slika 3.1.8: Proizvodnja nizko - in srednjeradioaktivnih odpadkov po 
ii|, »tih 

dosedanjem obratovanju elektarne se je nabralo 1648 m3 

®h odpadkov v sodih (Tabela 3.1.7). Povprečna specifična 
'ktivnost znaša 21.3 GBq/m3, kar jih razvršča v skupine sred- 
nje radioaktivnih odpadkov s sevalci beta in gama (Ur. list 
lFRJ, št. 40/86). V tabeli 3.1.8 so podani vrsta, količina aktiv- 
ist, volumen in specifična aktivnost odpadkov. 

vrsta 
odpad. 

Stev. 
sodov 

Aktivnost 
(GBq) 

Prostor- 
nina 

(m3) 
Specif. 
aktivnost 

(GBq/m3) 

SR 
CW 
EB 

F 
O 

SC 

831 
585 

6011 
86 

111 
617 

24740 
446 

7656 
1774 

20 
531 

166 
117 

1202 
17 
22 

123 

149 
4 
6 

104 
1 
4 

Skupaj 8241 35167 1648 21 

Vrsta odpadkov: 
SR - izrabljeni ionski izmenjevalci 
CW - stisljivi odpadki 
EB - koncentrat izparilnika 
F - filtri 
O - drugi odpadki 
SC - stisnjeni odpadki 

Vir: Poročilo o skladiščenju trdnih radioaktivnih odpadkov na dan 31. 
12.1990 - dopis NEK, št. KS-1/78 z dne 3. 1.1991 in podatki iz letnega 
poročila NE Krško - dopis NEK, št. PODP-406/4580 z dne 16. 4. 1992 

3.1.6 Prejete doze delavcev 

V NE Krško je organizirana služba za radiološko zaščito, ki je 
po predpisih (Ur. list SFRJ, št. 68/88) zadolžena, da vodi redno 
evidenco o prejetih dozah sevanja za vse delavce v elektrarni, 
ki imajo dostop v nadzorovane dele elektrarne, in za delavce 
izvajalcev pogodbenih del, ki občasno delajo v elektrarni. 
Slednji so zaposleni predvsem pri remontnih in vzdrževalnih 
delih. Služba za radiološko zaščito vodi tudi evidenco o virih 
sevanja v elektrarni in redno meri izpostavljenost sevanju 
v delovnih prostorih. 

Povprečna izpostavljenost delavcev sevanju v elektrarni je 
nizka in je za leto 1991 manjša od 2% predpisane meje za 
profesionalne delavce. Povprečna prejeta doza je v tem letu 
znatno manjša kot v prejšnjih letih predvsem zato, ker v tem 
letu ni bilo remonta. Tutjj med remontnimi deli, ko poteka 
menjava goriva in so delavci bolj izpostavljeni sevanju kot 
med rednim obratovanjem, so prejete doze delavcev vedno. 
znotraj zakonsko določenih meja. 

Tabela 3.1.8 prikazuje porazdelitev efektivnih ekvivalentnih 
doz osebja, ki je bilo izpostavljeno sevanju v NE Krško. Efek- 
tivno ekvivalentno dozo večjo od 5 mSv (1/10 doze, ki je 
dopuščena za profesionalne delavce) je prejelo osem de- 
lavcev. 

Kolektivna efektivna ekvivalentna doza je skupna doza, ki so 
jo prejele vse osebe izpostavljene sevanju, pri čemer sta 
upoštevani vrsta sevanja in občutljivost različnih organov na 
sevanje. 

V tabelah 3.1.9 in 3.1.10 vidimo, da je bila kolektivna efektivna 
ekvivalentna doza za osebje jedrske elektrarne 0.2451 člo- 
vekSV, za izvajalce pogodbenih del skupaj z delavci glavnega 
dobavitelja opreme pa 0.0686 človekSv. Celotna letna kolek- 
tivna efektivna ekvivalentna doza za vse delavce, ki so bili 
v letu 1991 v NE Krško pa znaša 0.3137 človekSv. Če to 
preračunamo na enoto pridobljene električne energije (NE 
Krško je v 1991 proizvedla 0.565 GVVIet), dobimo 0.56 člo- 
vekSv/Gvvleto v letu 1992 (4.0 človekSV/GWIeto v letu 1990). 
Ta vrednost je mnogo manjša kot je povprečje za zahodnoe- 
vropske jedrske elektrarne, ki je 4 človekSv/GVVIeto (poročilo 
UNSCEAR 1988), in je manjše od povprečja za ameriške 
elektrarne v obdobju od 1985 do 1989, ki znaša 4.43 človekSV/ 
GWIeto. Glavni razlog za toliko manjšo celotno letno kolek- 
tivno efektivno dozo v letu 1991 je prav gotovo, da v tem letu 
ni bilo remonta in mnenjave goriva, ki največ prispevata 
v prejeti dozi delavcev. Pregled prejetih doz v NE Krško v letih 
1983 do 1991 je na sliki 3.1.8. 

tc Poročevalec 29 



Tabela 3.1.8: Porazdelitev efektivnih ekvivalentnih doz za 
vse delavce, ki so delali v NE Krško v vseh letih obratovanja 

Razpon do« 
mSv/lato 

Lato 

0-1 1-5 5-10 10-15 15-20 
• 
20-25 25 

Stav. dalavcav ■kupaj 

1981 1982 
1983 
1984 1985 
1986 1987 
1988 1989 1990 
1991 

475 275 
462 
375 517 
524 
486 
506 
443 390 257 

45 
313 
206 
205 277 
301 
242 
298 200 
265 89 

0 9 
53 
15 79 79 
65 
60 66 92 

8 

0 
13 
45 

3 17 
3 

16 21 
19 38 0 

0 
10 
34 

2 2 
6 
3 3 5 
0 

0 
1 27 
0 0 
1 
1 
1 
0 2 0 

0 
1 4 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 

520 622 
831 
600 
892 912 
816 
889 
731 792 354 

Tabela 3.1.9: Kolektivna efektivna ekvivalentna doza 
sevanja za osebje v NE Krško v letu 1991 glede na dejavnost 
in osebje. 

Dejavnost 

Redno vzdrževanje 
Pred.rad.odpadkov 
Skupaj 

Kolektivne ekvival. doze (filovekSv) 

osebje NEK 
zunanji 

izva jalci skupaj 

0.2101 
0.0349 
0.2450 

0.0686 

0.6686 

0.2787 
0.0349 
0.3136 

Tabela 3.1.10: Kolektivna in povprečna efektivna 
ekvivalentna doza za delavce, ki so delali v NE Krško v letu 
1991 

Delavci Kolekt.doza 
(človekSv) 

Stev.delavcev Povpr. doza 
(mSv) 

NE Kriko 0.2450 278 0.9 
Zunanji izv. 0.0686 104 0.6 

Skupaj 0.3136 382 0.8 

Kolektivna efektivna ekvivalentna doza 

NE Krško 

Leto 

Slika 3.1.9: Prejeta efektivna ekvivalenta doza za vse delavce, ki so 
delali v NE Krško v tekočem letu 

3.1.7. Izobraževanje kadrov 

Delo v jedrskih objektih zahteva visoko strokovno usposoblje- 
nost vseh delavcev, ki morajo stalno dopolnjevati svoje zna- 
nje, v skladu z najnovejšimi dosežki na področju v jedrske 
tehnologije in varnosti v svetu. Z zveznimi in republiškimi 
predpisi (Ur. list SFRJ, št. 86/87, Ur. list SRS, 9/81) so določeni 
pogoji, ki jih morajo glede strokovne izobrazbe, delovnih 
izkušenj in preveritve znanja izpolnjevati osebe, ki opravljajo 
določena dela v jedrskih objektih. 

V NE Krško imajo organizirano lastno službo izobraževan! 
V letu 1991 je minilo deset let odkar so ustanovili Službo' 
strokovno izobraževanje delavcev NE Krško, v kateri so t' 
nutno zaposleni štirje delavci (dva strokovna in dva admi' 
strativna). Številčna zasedenost te službe je prav gotovo ne? 
dostna, vendar pa se je povečalo število delavcev v Izobrai 
valnem centru za jedrsko tehnologijo »Milan Čopič« v Lju 
ljani (ICJT), ki skrbi za programe dopolnilnega strokovne 
usposabljanja za vse delavce jedrske elektrarne kot tudii 
programe stalnega izpopolnjevanja za pridobitev ali podaljf 
nje potrdila za opravljanje del in nalog operaterja reaktorji 

Vsi delavci, ki opravljajo dela in naloge operaterja reaktorja1 

glavnega operaterja, se morajo redno izpopolnjevati na sim 
• latorju jedrske elektrarne. V ZDA in zahodnoevropskih dri 

vah se trudijo, da bi operaterji imeli na voljo simulatorje, kij 
popolna kopija komandne sobe elektrarne, v kateri delajo. P' 
v Sloveniji niti kje drugje v svetu ni na razpolago simulator! 
ki bi bil identičen s komandno sobo NE Krško, zato se i 
šolanju operaterjev pojavljajo težave, in sicer: 

- dosedanji način izobraževanja na simulatorju JE Zi< 
v ZDA, na katerem je potekalo šolanje operaterjev NE Krš^ 
omogoča aktivno spoznanje navodil za primer nezgod (Em' 
gency Operating Procedures) in navodil za nenormalno obi1 

tovanje (Abnormal Operation Procedures), vendar pa ni usti1 

zen za normalno obratovanje. Ker elektrarna v glavnem obi* 
tuje s stalno močjo, osebje nima priložnosti za aktivno up* 
rabo ustreznih navodil, kar je še posebej pomembno ' 
mlajše generacije. Elektrarna ima specifično projektrire' 
sekundarni del in izkušnje kažejo, da je bilo od zdaj najV 
težav na sekundarnem delu, na katere je vplivala tudi ne^ 
dostna izurjenost operatorjev. 

- kvaliteta simulatorja JE Zion se je precej poslabšala. Ker 
že dokaj star (zgrajen leta 1973) in ga niso dovolj obnavljali 
izpolnjevali, je postal neustrezen za izobraževanje operaterj' 
NE Krško, ki se je odločila, da tega simulatorja ne bo V 
uporabljala, in da bo poiskala bolj ustreznega. 

Končno varnostno poročilo zahteva, da se izdelajo letni p< 
grami za stalno (poglavje 13. 2.) in dopolnilno izobraževal 
(poglavje 13. 1) za operaterje in ostalo tehnično osebje I* 
Krško. 

Služba za strokovno izobraževanje delavcev NE Krško je v I«1 

1991 uspela zelo dobro izvesti načrtovano izobraževani 
Nekaj težav je bilo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev' 
zaradi tega, ker nekatere firme (Westinghouse) nekaj čaj 
niso pošiljale svojih ljudi čez avstrijsko-slovensko mejo. Izpf 

nili so tudi eno izmed zahtev OSART misije, in sicer izved' 
vaje v dimni komori, lotili pa so se tudi izdelave izobraževj 
nega filma iz protipožarne zaščite, ki je narejen posebej za I* 
Krško. 

Poleg tega, da pošilja svoje delavce na izobraževanje v tujif 
pripravi služba izobraževanja za večje število delavcev teči 
s tujimi predavatelji kar v jedrski elektrarni ali pa v Izobra? 
valnem centru za jedrsko tehnologijo, ki je v Ljubljani. 

Izvedeni tečaji strokovnega izobraževanja za delavce I1 

Krško v letu 1991: 

Dopolnilno izobraževanje operaterjev: 

21. 1.-31. 1. - Osnove matematike, naravoslovja in tehni' 
v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo (ICJT) v Po 
gorici (5 udeležencev) 

4. 2.I26. 4. - Tehnologija močnostnih reaktorjev v ICJT ( 
udeležencev) 

18.1.-11.5. - Opisi sistemov JE Zion in vadba nasimulato' 
v Pittsburghu, ZDA, izvajalec: Westinghouse (3 udeleženci 

Dopolnilno izobraževanje ostalega tehničnega osebja: 

V tujini so se delavci NE Krško izobraževali na tečajih, ki 
obravnavali digitalni prikaz položaja regulacijskih palic (Di 
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tal Rod Position indication System), procesni računalnik, 
vzdrževanje digitalnih elektrohidravličnih sistemov, testiranje 
z metodo vrtinčnih tokov, vzdrževanje merilnika za merjenje 
radioaktivnih izotopov v telesu, vzdrževanje večkanalnega 
analizatorja, vzdrževanje dieselskih generatorjev in program- 
sko opremo za merilnik za merjenje radioaktivnih izotopov 
v telesu. 

V NE Krško pa so potekali naslednji tečaji: 

13. 5.-17. 5. - Technical Management Services je organiziral 
tečaj o učinkovitem nadzoru kontaminacije (14 udeležencev) 

26. 6.-28. 6. - Analysis and Measurement Services Corpora- 
tion je imela tečaj o merjenju odzivnega časa med procesom, 
o kalibraciji prorovnih temperaturnih detektorjev in o kalibra- 
ciji tlačnih merilnikov (12 udeležencev) 

17. 4.-19. 4. - Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti je 
pripravil tečaj o zaščiti pred eksplozijami (10 udeležencev) 

Stalno izpopolnjevanje operaterjev: 

Stalnega izpopolnjevanja na simulatorju JE Zion se je udele- 
žilo 47 delavcev NE Krško, prav toliko pa jih je bilo na teoretič- 
nem delu izobraževanja, ki je potekal v Krškem. V ICJT v Pod- 
gorici je potekal tečaj Osnovne tehnologije močnostnih reak- 
torjev, ki se ga je udeležilo 29 delavcev. Na tečaju varnost pri 
obratovanju jedrskih elektrarn, ki ga je organizirala Medna- 
rodna agencija za atomsko energijo v Argonnu pri Chicagu, je 
bil en predstavnik iz NE Krško. Westinghouse je v Bruslju 
pripravil tečaj na simulatorju, na katerem so simulirali nez- 
gode (Emergency Operating Procedures Simulator Course) 
s štirimi udeleženci iz NE Krško. 

Stalno izpopolnjevanje ostalega tehničnega osebja: 

V NE Krško so potekali naslednji tečaji, ki so jih organizirale 
tuje firme: 

5. 2.-7. 2 - firma Klimatechnik je pripravila tečaj o vzdrževa- 
nju klimatskih naprav (17 udeležencev) 
26. 10.-29. 10. in 
30. 10.-31. 10. - General Physics je predstavil navodila za 
pisanje obratovalnih postopkov (36 udeležencev) 
4.11.-6.11. - General Physics je imel tečaj o jedrski zakono- 
daji, standardih in zahtevah upravnih organov (28 udele- 
žencev) 
7.11.-8. 11. - General Physics je obravnaval ASME, razdelek 
XI, Črpalke in ventili (28 udeležencev) 
6. 5.-10. 5. - General Physics je imel tečaj o nadzorovanju 
procesov (7 udeležencev) 

Delavci NE Krško so obiskali še tečaj o standardih in informa- 
cijskem sistemu za standarde, o ventilih in pogonih ventilov, 
akumulatorjih in akumulatorskih polnilcih, o vzdrževanju 
nizko- in srednjenapetostnih stikal, o pregledovanju električ- 
nih naprav, imeli pa so tudi vaje v dimni komori. 

3.1.8. Uparjalnikl 

V letu 1991 ni bilo remonta in ni bilo Cepljenja in vzdrževalnih 
del na uparjalnikih (za podatke o Cepljenju glej lansko poro- 
čilo). 

3.1.9. Modifikacije v NE Krško 

V NE Krško imajo petletni plan prioritetnih dejavnosti, v kate- 
rem so vsebovane vse modifikacije in investicije za obdobje 
1988 do 1992. V letu 1991 so v NE Krško dali predlog za 
naslednje modifikacije, ki so v skladu z ameriško zakonodajo 
(10CFR 50.59): 

- monitoring klora, ogljikovega dioksida in ogljikovega 
monoksida (št. mod. 1/91) 
- izvedba plinskih instalacij v kemijskem laboratoriju III in 
v laboratoriju primarnega hladila (št. mod. 2/91) 
- montaža televizijskega nadzornega sistema Mednarodne 
agencije za atomsko energijo v stavbi za izrabljeno gorivo (št. 

mod. 3/91) 
- zamenjava sistema za krmiljenje zapornic na jezu in dogra- 
ditev sistema za računanje toplotnega onesnaženja reke Save 
(št. mod. 4/91) 
- vgraditev časovnih relejev v električne kroge CW 102 PMP 
črpalk (št. mod. 5/91) 
- izboljšanje sistema seizmične instrumentacije (št. mod. 6/ 
91) 
- vgraditev testne kartice instrumentacijske zanke za meri- 
tev nivoja in pritiska v akumulatorskih tankih (št. mod. 7/91) 
- razširitev območja radiološkega monitorja R-15 (št. mod. 8/ 
91) 
- vgraditev filtrskih enot za sušenje uparjalnikov med 
remontom (št. mod. 9/91) 
- vgraditev dvigal za oskrbovanje glavnih reaktorskih črpalk 
in transport opreme v zadrževalnem hramu (št. mod. 10/91) 
- zamenjava cevnih snopov v kondenzatorju (št. mod. 11/91) 
- učvrstitev cevovodov z visoko stopnjo vibracij (št. mod. 12/ 
91) 
- zamenjava notranjih parnih tesnil na visokotlačni turbini 
(št. mod. 13/91) » 
- sprememba izvora napajanja za hladilne sisteme diesel- 
skih generatorjev (št. mod. 14/91) 
- osamitev prostorov tehnološkega procesa (št. mod. 16/91) 

V letu 1991 so bile izvedene naslednje modifikacije, za katere 
je bilo izdelano varnostno poročilo in so bile obravnavane na 
Strokovnem svetu pogona - SSP: 

- komunikacija med paneli za zasilno ustavitev (shutdovvn 
evacuation panel) (št. mod. 4/87) 
- modifikacija merilno regulacijske opreme zgorevalnikov 
(rekombinatorjev) vodika (št. mod. 7/87) 
- modifikacija avtomatskega zagona črpalke FP 104 (št. 
mod. 25/88) 
- montaža televizijskega nadzornega sistema Mednarodne 
agencije za atomsko energijo v stavbi za izrabljeno gorivo (št. 
mod. 3/91) 

3.1.10. Izpuščanje radioaktivnosti v okolje 

Mejne vrednosti izpustov radioaktivnih snovi v okolico so 
določene z odločbo Republiškega energetskega inšpektorata 
za začetek obratovanja jedrske elektrarne št. 31-04/83-5 z dne 
6. 2. 1984. 

Tudi v letu 1991 so izpusti radioaktivnih snovi dosegli zgolj 
nekaj odstotkov vrednosti predpisanih z navedeno odločbo, 
razen za tritij, katerega aktivnost je dosegla približno dve 
tretjini vrednosti dovoljene s tehničnimi specifikacijami. Iz 
diagramov na slikah 3. 1. 9. do 3. 1. 11. vidimo, da je bila 
aktivnost tekočinskih izpustov v letu 1991 podobna kot leto 
poprej. V splošnem je bila aktivnost tekočinskih izpustov leta 
1991 približno ena tretjina povprečja za ves čas obratovanja 
NE Krško. Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov je bila v letu 
1991 podobna kot v letu 1989 in znaša približno polovico 
povprečja jedrske elektrarne za obdobje od 1983 do 1991. 
Aktivnost izpuščenega tritija je bila leta 1991 podobna kot leto 
poprej in skoraj enaka povprečju za celoten čas obratovanja 
elektrarne. 

V mesečnih, kvartalnih in letnih poročilih NE Krško redno 
poroča pristojnim upravnim organom o izpustih radioaktivnih 
snovi v okolje. 
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Aktivnost izpuščenega tritija 

NE Krško 
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Slika 3. 1. 10: Aktivnost izpuščenega tritija iz tekočinskih izpustov 
(omejitev znaša 20 TBq na leto) 

Aktivnost tekočinskih izpustov 

NE Krško 

Slika 3. 1. 11: Aktivnost tekočinskih izpustov (omejitev znaša 200 GBq 
na leto) 

Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov 

NE Krško 

Slika 3. 1. 12: Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov (omejitev 110 TBa 
na leto) 

3.1.11 Redni nadzor radioaktivnosti v okolici NE Kriko 

A) Področja merjenje radioaktivnosti in izvajalci 

Redni radiološki nadzor NE Krško se opravlja na osnovi vsa- 
koletne odločbe RUJV za radiološki nadzor. 

Redni radiološki nadzor Nuklearne elektrarne Krško vsebuje 
nadzor inventarja tekočih in plinastih (izpustov) emisij ob 
izvoru ter neodvisen nadzor vnosa radionuklidov v širše oko- 
lje - imisij. Nadzorovano področje okolja obsega 12-kilometr- 
ski pas okoli objekta, kjer se pričakujejo najvišje vrednosti 
imisij in je mogoče potencialno najprej zaznati spremembe. 
Kot referenčne točke, pomembne za nezgodno pripravljenost, 
so v programu vsebovana tudi merilna mesta na Hrvaškem 
v smeri proti Zagrebu ter zahodno od njega (pasivni termolu- 
miniscenčni dozimetri v loku dolžine 45 km). 

Stalen nadzor emisij opravlja radiološka služba NE Krško, 
redni nadzor imisij in kontrolne meritve emisij pa so opravile 
zunanje pooblaščene organizacije: Institut Jožef Štefan in 
Zavod za varstvo pri delu iz Ljubljane ter Institut Rudjer 
Boškovič - Centar za istraživanje mora in Institut za medicin- 
ska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba. 

B) Rezultati nadzornih meritev imisij (opomba 1) 

Koncentracija radionuklidov, predvsem obeh cezijevih izoto- 
pov (posledica černobilskega onesnaženja) je že leta 1987 
precej naglo upadla in se že med letom 1988 ustalila na nivoju 
druge polovice leta 1987, pri poljščinah pa je praktično padla 
na predčernobilsko raven. To stanje, s tendenco nadaljnjega 
počasnega upadanja, zlasti prispevkov bolj kratkoživega 
cezija - 134 (z razpolovno dobo 2.06 let), je opaziti tudi v letu 
1991. Najpomembnejšo vlogo v obremenitvi z umetnimi radi- 
onuklidi zaradi splošne kontaminacije okolja je prevzel 
ponovno stroncij-90, ki je v pretežni meri posledica .predčer- 
nobilskih atmosferskih eksplozij. 

Ocena doz na podlagi imisij - zaradi pitja reke Save 

Prispevek k radioaktivni obremenitvi savske vode z umetnimi 
radionuklidi zaradi tekočih izpustov papirnice Videm je bil 
v letu 1991, glede na leto 1990, nekoliko zmanjšan in vsebo- 
van predvsem v grobi suspendirani snovi. Zaradi nižjih kon- 
centracij cezijevih radionuklidov je postal med dolgoživimi 
radionuklidi najpomembnejši »predčernobilski« stroncij. 
Tako kot v prejšnjih letih so prispevki cezijevih radionuklidov 
iz izpustov papirnice, ki se do vstopa v elektrarno niso uspeli 
razredčiti s savsko vodo, povzročali, da je bila povprečna 
letna koncentracija cezijevih izotopov v savski vodi pri vstopu 
v elektrarno večja, kot po mešanju s Savo v nadzorni točki 
v Brežicah. Rezultati meritev za Savo pri Brežicah kažejo, da 
je mogoče približno polovico letnih koncentracij cezijevih 
izotopov pripisati NE Krško, ostalo pa splošni (predčernobil- 
ski) onesnažitvi okolja. Če upoštevamo še povečane koncen- 
tracije tritija, ki jih prispevajo elektrarniški izpusti ter narašča- 
nje joda-131, ki so ga prispevale bolnišnice, dobimo oceno, 
da je prispevek NE Krško k letni obremenitvi referenčnega 
človeka zaradi potencialnega pitja savske vode v Brežicah 
okoli 0.23 mikroSv/leto (v letu 1990 je bila 0,72 mikroSv/leto 
kar je 20% ocenjenega prispevka vseh umetnih radionuklidov 
v Savi in 1% celotne obremenitve z naravnimi in umetnimi 
radionuklidi iz Save. 

Ta ocena za Savo daje približno trikrat manjšo letno dozo kot 
v letu 1990 in primerljivo z letom 1988. Na podatek o obreme- 
nitvi referenčnega človeka zaradi pitja savske vode precej 
vpliva nezanesljiva ocena kratkoživega joda-131, ki so ga 
v letu 1991 prispevale predvsem bolnišnice. 

Približna ocena prispevka bolnišnic k potencialni letni obre- 
menitvi referenčnega človeka zaradi pitja savske vode v Breži- 
cah znaša 0.8 mikroSv/leto, ki utegne biti večji del prispevka 
NE Krško. 

Podobno vrednost obremenitve zaradi NE Krško pa dobimo 
tudi za Savo v Jesenicah na Dolenjskem, in sicer 0.2 mirkoSv/ 
leto (v letu 1990 pa 1.6 mikroSv/leto). 

Ocena doz na podlagi imisij - zaradi uživanja rib 

Za oceno povečanja efektivne doze referenčnega človeka 
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zaradi potencialnega uživanja savskih rib (36 kg/leto), dobimo 
ob najbolj neugodn^ predpostavki vrednosti 9 mikroSv/leto. 
K tej obremenitvi največ prispeva jod-131 iz bolnišnici, in sicer 
6.8 mikroSv/leto. NE Krško torej prispeva k obremenitvi zaradi 
uživanja rib okoli 22%. 

Ribe so bile do leta 1986 (černobilska nesreča) kritična pre- 
nosna pot za emisije NE Krško preko prehrambene verige. 
T udi v letu 1991 se po vsebnosti cezijevih.izotopov iz černobil- 
ske nesreče ribe bistveno ne razlikujejo od druge beljakovin- 
ske hrane. Med umetnimi radionuklidi v ribah so prispevki 
stronicja-90 ostali najpomembnejši. 

Ocena doz na podlagi imisij - zaradi pitja vode iz vodovoda. 

Vodovod Brežice je v vseh letih obratovanja NE Krško (od leta 
1982) kazal dvakrat večjo povprečno koncentracijo tritija kot 
vrtine v brežiško-krškem polju in krški vodovod. Študija in 
analize, narejene v letu 1985, so potrdile domnevo da je to 
povišanje pripisati prispevkom NE Krško zaradi savske vode. 
V drugi polovici 1990. leta so brežiški vodovod začeli napajati 
iz nove globoke vrtine, ki se odlikuje z vodo z zelo nizko 
vsebnostjo tritija (stara voda), tako da ni več te povezave. 
Izmerjeni prispevek vseh umetnih radionuklidov iz brežiškega 
vodovoda k letni obremenitvi odraslega prebivalca zaradi 
pitja te vode je bil zato v letu 1990 in v letu 1991 za polovico 
nižji kot v letih 1988 in 1989 ter je znašal 0.08 mikroSv/leto, pri 
čemer je ocenjeni prispevek NE Krško preko tritija iz starega 
črpališča zanemarljiv (le 20% porabe). Celotna obremenitev 
zaradi vsebnosti umetnih in naravnih radionuklidov je bila 
v brežiškem vodovodu ocenjena na 10 mikroSv/leto. Nad- 
zorne vrtine v naplavinah samoborskega področja v letu 1989 
niso pokazale zaznavnega vpliva splošnega onesnaženja, niti 
se v njih ne zazna vpliv NE Krško (tritij). 

' Ocena doz - zaradi vdihavanja zraka . 

Imisijske meritve aerosolov na filtrih, skozi katere se stalno 
prečrpava zrak, niso zaznale vplivov prašnih emisij NE Krško. 
Nadzorne imisijske meritve 1-131 opravljene kontinuirano na 
šestih krajih v okolici NE Krško so zaznale 1-131 nad spodnjo 
detekcijsko mejo v prvi polovici junija in septembra, vendar 
pa v celoti pod nadzorno mejo, ki ustreza pogojni celoletni 
ščitniški dozi 0.4 mikroSv. 

Vzporedne kontrolne meritvi emisij 

Opravljena neodvisna vzporedna merjenja sorazmerno (alik- 
votno) sestavljenih reprezentančnih vzorcev tekočih izpustov 
NE Krško kažejo pri najpomembnejših radionuklidih (H-3, Cs- 
137, Cs-134), o katerih poroča NE Krško, sprejemljivo ujema- 
nje z emisijskimi vrednostmi in manj zadovoljivo pri ostalih 
radionuklidih. Rezultati neodvisnih vzporednih meritev plina- 
stih izpustov joda so pokazali tolikšno ujemanje, da ne dajejo 
osnove za popravke ocenjenih doz iz emisijskih meritev. 
Opravljene interkomparacijske meritve tekočih vzorcev so 
pokazale pri obojestransko detektiranih radionuklidih spre- 
jemljivo ujemanje. Pri vseh opravljenih meritvah nadzora ni 
bilo zaslediti podatkov, ki bi lahko pomembno spreminjali 
oceno obremenitev zaradi plinastih in tekočih emisij. V pri- 
meru razhajanj pa so bili za oceno obremenitev uporabljeni 
manj ugodni podatki. 

Ocena doz na podlagi emisij - zaradi pitja reke Save 
Neodvisna modelna ocena s programom LADATAP efektivne 
doze potencialno najbolj izpostavljenega posameznika iz 
referenčne skupine brežiških prebivalcev za pričakovane pre- 
nosne poti tekočih efulentov preko Save, ki upošteva mersko 
ocenjen razredčitveni faktor za Savo in inventar letnih izpu- 
stov NE Krško (dopolnjena mesečna poročila za NE Krško za 
leto 1991), daje efektivo ekvivalentno dozo 1.5 mikroSv/leto. 
Velikostni red doze je primerljiv z dozami iz preteklih štirih let. 

Ocena doz na podlagi emisij NE Krško v zrak 

Neodvisna modelna ocena narejena na podlagi inventarja 
plinastih emisij (mesečna poročila NE Krško za leto 1991 
o emisijah žlahtnih plinov, aerosolov in jodov, dopolnjena 

z oceno plinastih emisij H-3 in C-14) in mesečnih razredčitve- 
nih faktorjev (meteorološka poročila Hidrometeorološkega 
zavoda), so dale v letu 1991 za najvišjo obremenitev zaradi 
vdihavanja 0.47 mikroSv/leto (zaokrožena vrednost) in zaradi ' 
zunanjega sevanja iz zraka 0.03 mikroSv/leto (zaokrožena 
vrednost). Skupna vrednost doze za naselje Sp. Stari grad 
znaša 0.49 mikroSv/leto (smer NE, razdalja 0.8 km). 

Ocena doz na podlagi zunanjega sevanja 

Doza zaradi zunanjega sevanja, merjena s termoluminescenč- 
nimi dozimetri vse leto na petdesetih krajih okoli NE Krško, je 
pokazala povprečno vrednost 842 mikroSv/leto, ki je za 40% 
več kot pred černobilsko onesnažitvijo. Opažena večja, kra- 
jevno značilna odstopanja od povprečne vrednosti razlagamo 
z neenakomerno porazdelitvijo černobilskega onesnaženja in 
naravne radioaktivnosti in ne vplivom NE Krško. Omenjena 
odstopanja so v letu 1991 primerljiva z odstopanji v preteklem 
letu, povprečna vrednost doze pa se je nekoliko zmanjšala, 
domnevno na račun izpiranja ostankov černobilskega cezije- 
vega vseda v globlje plasti zemlje in tudi razpada bolj kratko- 
živih radionuklidov. 

Avtomatski kontinuirani merilniki doznih hitrosti (tri stalne 
lokacije, od junija dve), namenjeni predvsem nezgodnemu 
opozarjanju, so pokazali skladne rezultate s TL dozimetri 
glede na krajevno značilne velikosti letnih doz. Pokazali pa so 
občasna nekajurna odstopanja hitrosti doz (do maksimalno 
60% nad mesečnim povprečjem), ki jih pripisujemo spiranju 
(domnevno naravnih) radionuklidov iz ozračja z dežjem in 
tudi začetnem zadrževanju radonovih potomcev v vrhnjem 
sloju tal. Ti pojavi so bili opaženi tudi v Ljubljani in niso 
korelirani z obsežnejšimi plinastimi emisijami - spraznitvami. 
V času plinastih emisij povišanja doznih hitrosti ni bilo opa- 
ziti, kar je skladno tudi z izračuni. 

Realistična ocena doz 

Na podlagi vseh imisijskih in emisijskih meritev in uporablje- 
nih računskih modelov na osnovi emisij in dostopnih podat- 
kov iz literature lahko naredimo realistično oceno obremeni- 
tve referenčnega človeka v okolici NE Krško zaradi sevanj iz 
vseh virov. V tabeli 3.1.12 in slikah od 3.1.12a do 3.1.12d je 
predstavljena celotna obremenitev glede na vire, pri čemer je 
upoštevano ionizirajoče sevanje iz naravnih in umetnih virov. 

C) Sklepne ugotovitve 

Vse ugotovljive in količinsko ocenjene obremenitve okolja 
zaradi emisij Nuklearne elektrarne Krško so bile pod upravno 
dopuščenimi mejnimi vrednostmi (opomba 2). Ocenjene 
obremenitve posameznikov iz privzetih referenčnih skupin 
prebivalstva iz neposredno ocenjenih imisijskih vrednosti 
dajejo v letu 1991 vrednosti za efektivne doze, ki so manjše od 
10 mikroSv/leto, oziroma manjše od 0.5% letne doze, ki jo 
povprečno prejme človek v normalno obremenjenem okolju 
od naravnih in umetnih virov. Enako oceno dobimo tudi iz 
računskih modelov na podlagi podatkov o letnih emisijah NE 
Krško. 

Izvleček narejen iz poročila: Meritve radioaktivnosti v okolici 
Nuklearne elektrarne Krško - Poročilo za leto 1991, IJS DP- 
6452, Ljubljana, april 1991. 

Opombe: 
1. Navedene vrednosti letnih doz v mikroSv/leto (Mikro Sievert 
na leto) veljajo v vseh ustreznih primerih (z izjemo zunanjega 
sevanja) za količino, ki jo definiramo kot »50-letno predvideno 
efektivno enakovredno dozo.« 

2. Zakonsko postavljena vrednost mejne letne doze za posa- 
meznika iz prebivalstva, ki ni poklicno izpostavljen sevanju, je 
1000 mikroSv/leto (1000 mikro Sievertov na leto = 1 mili 
Sievert na leto) efektivne enakovredne doze. Mejna vrednost 
velja za skupne prispevke vseh umetnih virov sevanja, 
z izjemo medicinskih, in prispevke modificiranih naravnih 
virov sevanja, z izjemo radona v hišah. Poleg navedene 
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osnovne splošne omejitve, pa obstajajo tudi upravne omeji- 
tve, ki veljajo za normalno obratovanje posameznih nuklear- 
nih objektov - takoimenovane »avtorizirane« mejne doze, ki 
so praviloma nižje od osnovne. Po lokacijski odločbi Republi- 
škega sekretariata za urbanizem (št. 350/F-15/69 od 8.8.1974) 
je mejna vrednost doze za NE Krško 50 mikroSv/leto. Po 
odločbi Republiškega energetskega inšpektorata (31-04/83-5 
od 6. 2. 1984) pa obstajajo tudi druge izvedene omejitve (npr. 
letna aktivnost tekočih efluentov). 

D) Pregled virov in velikosti radioloških obremenitev 
prebivalcev v Krškem in okolici 

Obremenitve so ocenjene za odraslega posameznika iz refe- 
renčne skupine, ki prejema največje doze izmed vseh starost- 
nih skupin in uživa izključno lokalno pridelano hrano. 

Tabela 3.1.11: Realistična ocena obremenitve 
referenčnega človeka v okolici NE Krško zaradi sevanj Iz 
vseh virov 

1.NOTRANJE OBSEVANJE 
(posledica vnosa in prisotnosti radionuklidov 
v telesu ter njihovega sevalnega učinka na telo) 

Efektivna 
enakovredna 

doza (*1) 
(mikroSv/leto) 
1.1. zaradi vnosa z dihanjem (inhalacijo) iz 
naslednjih virov: 
1.1.1. naravna radioaktivnost - Radon-222 in 
kratkoživi potomci v zraku 

1.1.2. splošna kontaminacija prašnih delcev 
(aerosolov) 
- tehnološko in naravno nakopičen svinec-210 
- resuspendirani umetni radionuklidi 

1.1.3. zračna emisija NE Krško 
- tritij, ogljik-14, jod-131, itd 

1300.(*2) 

23. 
<0.02 

0.46 

delna vsota za inhalacijo 1324. 

1.2. zaradi vnosa s hrano in vodo (ingestija) iz 
naslednjih virov (*3): 

1.2.1. naravna radioaktivnost 
- kalij-40 
- uranov in torijev niz 
- ostalo 

180. 
140. 
40. 

naravna radioaktivnost skupaj 360. 
1.2.2. splošna kontaminacija (Černobil, jedrske 
eksplozije, tehnološko kopičenje umetnih 
radionuklidov - hrana - Černobil 3. 
- ostalo 9.9 
- voda <0.1 

splošna kontaminacija skupaj 13. 
1.2.3. emisije NE Krško v Savo 
- hrana (ribe) 
- voda (samo tritij v vodovodu) 

<2 
0.02 

emisije v Savo skupaj 2. 

delna vsota za ingestijo 375. 

delna vsota za notranje obsevanje 1699. 

2. ZUNANJE OBSEVANJE 
(posledica virov sevanja izven telesa ter 
njihovega sevalnega učinka na telo) 

Efektivna 
enakovredna 

doza (*1) 
(mikroSv/leto) 

2.1. zaradi medicinske diagnostike (*4) 1500. 

2.2. zaradi naravnega sevanja (kozmičnega in 
terestialnega) 
- kozmična nevtronska komponenta 60. 
- kozmično in terestrialno sevanje (U, Th niz. K- 
40, kozmično sevanje) 660. 
2.3. zaradi černobilskega vseda v okolju (*5) 70. 

2.4. zaradi zračnih emisij NE Krško 0.03 

  delna vsota za zunanje obsevanje 2290. 
celotna vsota za notranje in zunanje obsevanje 4000. 

(zaokroženo) 

CV Obremenitev z umetnimi radionuklidi (NEK. splošna kontamina- 
cija) /e podana z dozo. ki jo definiramo kot ~50-letno predvideno 
efektivno enakovredno (ekvivaletno) dozo*, obremenitve z naravnimi 
radionuklidi pa z -letno efektivno enakovredno (ekvivalentno) dozo*. 

('2) Za bivališča s povprečno ravnovesno radonovo koncentracijo 15 
Bq/m (oz. koncentracijo Rn-222 36 Bq/m3 ob ravnovesnem faktorju 
0.4) in faktorju bivanja v bivališčih 0.8 ter bivanja na prostem 0.2). 

('3) Poraba določena na podlagi -Analize prehrambenih navad prebi- 
valstva v Sloveniji« za »mešano* gospodinjstvo, VZZSV, Ljubljana, 
- dopis Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo št. 
2005/68-58 od 6. 11. 1989. Za povprečno obremenitev z naravnimi 
radionuklidi so uporabljeni podatki iz publikacije UNSCEAR 1968 
Report (p95), United Nations, New York 1988. 

('4) Podatki vzeti iz vladnega poročila ZRN za 1989 leto (Bericht der 
Bundeseregierung uber Umveltradioaktivitaet und Strahlenbelastung 
tur das Jahr 1987, Drucksache 11/6142, 20. 12. 1989). Zelo približna 
ocena za prebivalstvo v Sloveniji nakazuje približno tolikšno, ali višjo 
izpostavljenost, zaradi slabše opreme ob nižjem številu pregledov. 
Zaradi negotovosti ocene navajamo tudi relativno najnižjo oceno 300 
mikroSv/leto, ki jo daje britanski NRPB (Radiation Exposure of the UK 
Population - 1988 Revievv, NRPB-R227) 

('5) Predpostavljeno je podaljšano bivanje na prostem s faktorjem 
bivanja na prostem 0.3 in v bivališčih 0.7. 

CELOTNO BREME - 1991 

Naravno sev. Medicina Splošna kont. NE Krško 
VIR SEVANJA 

Skupaj 

Slika 3.1.12a: Realistična ocena obremenitve referenčnega človeka 
v okolici NE Krško zaradi sevanj iz vseh virov 
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Slika 3.1.12d: Realistična ocena obremenitve referenčnega človeka 
v okolici NE Krško zaradi ingestije 

1500 

1000 

500 

1300 

Rn-222 Pb-210 Umetni izot. NEK-zrak Skupaj 
VIR SEVANJA 

Doza zunanjega sevanja 

G Kontinuirni merilniki hitrosti doze zunanjega sevanja 
x TL dozimetri <!i. x i u aozimetri ~"ka 3.1.12c: Realistična ocena obremenitve referenčnega človeka Razlika mnrl kraiounr. lotnn -tcn >■ * 

r Okolici NE Krško zaradi inhalacije „iTs!?*- 'f, °J^°«d,?Z0 m 750 CSv/letO J® soraz- 1 merna višini črte (1cmf100nSv/leto) 

* 
!Qkn 

'"ka 3.1.13: Termoluminiscenčni dozimetri v okolici NE Krško 



3.1.12 Posebni ukrepi med vojno v Sloveniji 

Že naslednji dan po začetku oboroženih vojaških spopadov 
27. 6. 1991 v Republiki Sloveniji je NE Krško po posvetovanju 
z Ministrstom za energetiko, Ministrstvom za obrambo in 
Republiško upravo za jedrsko varnost skladno z obrambnim 
načrtom zmanjšala moč elektrarne za 75%. To zmanjšanje 
moči ni toliko povečalo jedrske varnosti kot je prispevalo 
k stabilnosti in zanesljivosti elektrodistribucijske mreže. 

Več tednov pred tem so se pojavile anonimne grožnje o letal- 
skem napadu na jedrsko elektrarno, kot tudi javno izražena 
podobna grožnja četniškega vodje v Srbiji. Vse te grožnje so 
bile deležne precejšnje pozornosti medijev. Ob tej priložnosti 
je bilo fizično zavarovanje poostreno. 

V času, ko so potekali letalski napadi na letališče Brnik 28. 6. 
1991 in so vojaška letala preletavala slovenski zračni prostor, 
je direktor RUJV na srečanju šefov upravnih organov za 
jedrsko varnost držav Evropske skupnosti in držav bivšega 
vzhodnega bloka kolega in Evropsko skupnost o nastalem 
položaju v Sloveniji. Apeliral je na prisotne, da preko svojih 
vlad opozorijo jugoslovansko zvezno vlado in generale, naj 
spoštujejo nedotakljivost jedrskih objektov. O grožnjah je bila 
obveščena-tudi ministrska trojka Evropske skupnosti, ki je 
bila tedaj na poti v Beograd. 

Po dogovoru o prekinitvi ognja, ki je bil dosežen 30. 6. 1991 
med obiskom ministrske trojke Evropske skupnosti so se 1. 7. 
1991 po vsej Sloveniji, kot tudi v širšem področju okoli NE 
Krško, obnovili spopadi med JA in TO. Okoli 18. ure tega dne 
so tri letala JA v zelo nizkem letu preletela reaktorsko zgradbo 
NE Krško, kar je bilo očitno opozorilo in namerno ogrožanje 
jedrske varnosti. V tedanjih pogojih stopnjevanja sovražnih 
napadov se ni bilo moč zanesti na elektrarno. Zato je Republi- 
ška uprava za jedrsko varnost, po predhodni telefonski kon- 
zulataciji s pristojnimi organi in organizacijami (Ministrstvom 
za notranje zadeve, Nuklearno elektrarno Krško in Institutom- 
Jožef Štefan), še istega dne ob 22.50 izdala odločbo o ustavi- 
tvi elektrarne do stanja hladne ustavitve z navedbo, da 
odločba velja do njenega preklica. Odločba je bila elektrarni, 
skladno z našo ustaljeno proceduro, dostavljena po telefaksu. 

O dodatnem varovanju jedrske elektrarne in tehnoloških 
sistemov v vojnih razmerah smo vzpostavili intenzivne konzul- 
tacije s pristojnimi organi za jedrsko varnost na Švedskem in 
ZDA, kjer imajo več elektrarn firme VVestinghouse, direktor 
RUJV pa se je 19. 7. 1991 na Dunaju tudi sestal z dr. Edom 
Jordanom, direktorjem centra za ukrepe v sili ameriške Jedr- 
ske upravne komisije. 

O ustanovitvi so bila obveščena vsa pristojna ministrstva 
v Sloveniji, jugoslovanska vlada, domača in tuja javnost. Prav 
tako pa smo v pogojih slabih komunikacij poslali obvestilo 
o stanju v Sloveniji ter o ustavitvi NEK na okoli 30 tujih uprav 
za jedrsko varnost oziroma mednarodnih organizacij za jedr- 
sko energijo, posebej smo po telefonu obvestili MAAE in 
ameriško Jedrsko upravno komisijo. 

Med temi naslovniki naj posebej omenimo direktorja Agencije 
za jedrsko energijo OECD dr. Kunihiko Uematsuja, direktorja 
Svetovnega združenja jedrskih obratovalcev Lorda Marshala 
of Goringa in direktorja MAAE, g. dr. Hansa Blixa, ki smo ga 
zaprosili, naj opozori jugoslovansko vlado, da predstavlja 
ravnanje JA neposredno grožnjo jedrski varnosti, posledice 
vojaških aktivnosti pa so lahko zelo resne in pripeljejo do 
katastrofe. 

V Avstriji so bili 2. 7.1991 obveščeni o ogrožanju elektrarne in 
njeni ustavitvi dr. Fritz W. Schmidt, Urad zveznega kanclerja, 
dr. Rainer Scheffenegger, vodja Centrale za zgodnje obvešča- 
nje o sevanju pri Zveznem ministrstvu za zdravje, in dr.Heymo 
Skudnigg, vodja kriznega štaba koroške deželne vlade, ki tudi 
sicer dobro poznajo problematiko jedrske elektrane Krško. 
Poleg tega je minister Miha Jazbinšek 4. 7. 1991 o ogrožanju 
in ustavitvi elektrarne osebno obvestil avstrijsko ministrico za 
okolje, mladino in družino g. Ruth Feldgrill-Zankel med obi- 
skom pri njej. 

Dne 2. 7. 91 je RUJV o ustanovitvi elektrarne in o nevarnost 
eskalacije vojaških akcij s strani JA v okolici NE Krško obve 
stila tudi zveznega sekretarja za energetiko in industrijo, d 
Stevana Santo, ter ga prosila da o takšni nevarnosti opozof 
vlado SFRJ. - 

Kopije tekstov, ki smo jih pošiljali tujim upravam oziromi 
.mednarodnim organizacijam po telefaksu ali teleksu smi 
pošiljali v vednost tudi MVOUP, MZZ, ME, Ml, MO, MN2 
MZDSV, MRDT ter generalnemu sekretarju IS. Tudi o ostalil 
akcijah oziroma dopisovanjih so bili pristojni organi sprotni 
obveščeni. 

Vse zgoraj naštete domače in mednarodne organe oziromi 
organizacije smo po ustavitvi elektrarne še naprej obveščal 
o statusu v NE Krško. 

Kot posledica intenzivnega sodelovanja s tujino je dne 2. 1 
1991 direktor US NRC (Ameriška jedrska upravna komisija), g 
Ivan Selin o ogrožanju NE Krško obvestil namestnika držav 
nega sekretarja g. Lavvrenca Eagelburgerja, ki je še isti dal 
poklical jugoslovanskega ambasadorja v ZDA na razgovo 
o situaciji v Sloveniji, ter posebej o ogrožanju NE Krško. 

Na ogrožanje elektrarne je med drugimi reagirala Agencija z 
jedrsko energijo pri OECD in Evropska gospodarska skup 
nost. Več držav je izrazilo zaskrbljenost pri Mednarodni agerr 
ciji za atomsko energijo na .Dunaju, tako da je 4. 7. 1991 g 
VVilliam Dircks namestnik direktorja MAAE (direktor dr. Hanl 
Blix je bil na misiji v Iraku) naslovil pismo na predsedniki 
Predsedstva SFRJ g. Stipe Mesiča, v katerem ga prosi, df 
potrdi prepričanje držav članic MAAE da je jugoslovanski 
vlada izvedla vse potrebne ukrepe s katerimi bi preprečila vs< 
nasilne in vojaške akcije, ki bi lahko ogrozile jedrsko varnost 
Zunanji ministri Italije, Avstrije in Madžarske so o tem razprav 
Ijali v istem tednu v Budimpešti. 

Obenem s pritiskom mednarodne strokovne javnosti ter poli1 

tičnim pritiskom na najodgovornejše jugoslovanske organe 
je tudi presednik Predsedstva R Slovenije g. Milan Kučan 11 
7. 1991 pisno opozoril Predsedstvo SFRJ na početje JA, ki g< 
organi Republike Slovenije in javnost razumejo kot nepo* 
sredno grožnjo z napadom na jedrsko elektrarno. Opozoril j< 
na spoštovanje ženevske konvencije in dveh resolucij Medna' 
rodne agencije za atomsko energijo iz Dunaja o nenapadanja 
jedrskih objektov. Predsedstvu Jugoslavije je predlagal, d* 
zagotovi v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti, da bodo 
JA in drugi zvezni organi brezpogojno spoštovali medna- 
rodne pravne akte, ki prepovedujejo ogrožanje in napadanji 

* jedrskih objektov. Od predsedstva Jugoslavije je pričakova 
nedvoumen odgovor in zagotovilo, da v prihodnje ne bo vej 
prihajalo do kršitev mednarodnih aktov o nenapadanju iij 
zaščiti jedrskih objektov, katerih podpisnica je tudi SFRJ. NJ 
prošnjo, je pri pripravi strokovnih podlag tega dopisa sodelo 
vala tudi RUJV. 

Dne 7. 7. 1991 so se sestali predstavniki Evropske gospoda' 
ske skupnosti, Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije na Brionih 
kjer je prišlo do dogovora o ustavitvi sovražnosti v Sloveniji 
Hrvaški - brionske Skupne deklaracije. Slovenska skupščin« 
je 10. 7. 1991 v celoti sprejela Brionsko skupno deklaracijo 
jugoslovansko predsedstvo pa jo je sprejelo dne 14. 7. 1991 
S tem je dobila Brionska skupina deklaracija pravno veljavo 

Za nadzor prekinitve sovražnosti in izvajanja določil Brionsk« 
skupne deklaracije je bil dne 13. 7. 1991 podpisan Memoran 
dum o kontrolni misiji za Jugoslavijo, s strani Evropski 
gospodarske skupnosti, Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije. P" 
določilih memoranduma izvajajo nadzor predstavniki članic 
Evropske gospodarske skupnosti. 

Na poziv RUJV smo 12. 7. 1991 prejeli pisno mnenje Ministr 
stva za obrambo Republike Slovenije, v katerem sporočajo 
da vojaške razmere z vidika NE Krško niso take, da bi grozi 
nov, neposreden napad na Republiko Slovenijo, da pa dolgo' 
ročno tega ni mogoče izključiti. K ohranjanju tedanjih razme1 

je po mnenju MO delo prispeval tudi prihod prvih mednarod' 
nih opazovalcev v Republiko Slovenijo. 
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Na poziv RUJV smo 12.7.1991 prejeli pisni odgovor Zveznega 
sekretariata za energetiko in industrijo SFR Jugoslavije, ki je 
v Jugoslaviji pristojen in odgovoren za energetiko, uporabo 
jedrske energije in jedrsko varnost, v katerem jugoslovanski 
zvezni minister g. Stevan Santo zagotavlja, da bo vlada SFR 
Jugoslavije spoštovala vse mednarodne sporazume 
s področja varnega delovanja jedrskih objektov vključno 
z Resolucijo Mednarodne agencije za atomsko energijo 
o nenapadanju jedrskih objektov št. 407 iz 1983. leta. 

Na poziv RUJV smo 16. 7. 1991 prejeli odgovor Zveznega 
sekretariata za zunanje zadeve SFR Jugoslavije Mednarodni 
agenciji za atomsko energijo na Dunaju in državam članicam, 
da je predsednik Predsedstva SFRJ Jugoslavije seznanjen 
s pismom, ki mu ga je poslala Mednarodna agencija za atom- 
sko energijo z dne 4. 7. 1991, in da vlada SFR Jugoslavije 
zagotavlja, da je nedotakljivost in varnost Ne Krško stalna 
skrb jugoslovanske vlade in ostalih pristojnih organov. 

Po sprejemu brionske Skupne deklaracije in po podpisu 
Memoranduma o soglasju o kontrolni misiji za Jugoslavijo 
dne 13. 7. 1991, ob pisnih zagotovilih zveznih organov SFR 
Jugoslavije ob upoštevanju internacionalizacije problema ter 
izvedenih tehničnih, organizacijskih in upravnih ukrepih, ki so 
povečali varnost NE Krško, so nastopili pogoji za ponovno 
obratovanje elektrarne. 

Republiška uprava za jedrsko varnost je izdala odločbo št. 
318-14/91-1714/MK z dne 16. 7. 91, s katero je razveljavila 
odločbo št. 318-29/89 z dne 1. 7. 91. Tudi pri izdaji te odločbe 
smo postopali enako kot pri izdaji prve odločbe; najprej smo 
jo s telefaksom posredovali NE Krško, nato pa vsem pristoj- 
nim ministrstvom, obvestili pa smo tudi javnost. 

Po prejemu odločbe je elektrarna pričela običajni postopek za 
zagon, kritičnost reaktorja je bila dosežena 18. 7. 1991 ob 
10:30 in sinhronizacija z elektroenergetskim omrežjem ob 
16:47. Dne 20. 7. 1991 je bila dosežena 97% moč. 

Dne 21. julija 1991 zjutraj sta bila porušena v sabotažni akciji 
dva daljnovodna stebra rezervnega 20 kV daljnovoda Bresta- 
nica-Brežice, v oddaljenosti manj kot 4 km od NE Krško. Ta 
daljnovod ni v nobeni povezavi z jedrsko elektrarno Krško. 

Dne 22. 7.1991 so odkrili, da je bil v sabotažni akciji poškodo- 
van steber 400 kV daljnovoda Krško - Maribor v bližini Mari- 
bora - vendar poškodba ni povzročila porušitve stebra niti 
prekinitve daljnovoda. Daljnovod proti Mariboru je eden od 
400 kV daljnovodov, na katere je NE Krško priključena. Obe 
diverziji na daljnovoda nista imeli nobenega direktnega vpliva 
na obratovanje NE Krško. 

Že takoj, ko so se začele prve resne grožnje varnemu obrato- 
vanju, je RUJV pripravila načrt aktivnosti za zmanjšanje ranlji- 
vosti elektrarne in za ugotovitev možnih vplivov na okolje ob 
porušitvi njenih vitalnih delov. Naloga je vsebovala pregled in 
dopolnitev: 

- postopkov elektrarne za obratovnje v sili, 
- regionalnega načrta in postopkov za ukrepanje v sili, 
- načrta varovanja in obrambe objekta, 
- postopkov radiološke zaščite in 
- načrta nadzornega testiranja vitalnih sistemov in kompo- 
nent, 
Izdelane so bile še ocene in analize: 
- doz, ki bi jih prejelo okoliško prebivalstvo (KVP 15 ekstra- 
polacije), 
- izvora radioaktivnosti (source term) iz sredice 
reaktorja, izrabljenega goriva in sistemov, 
- jakosti doz v zgradbi za gorivo za različne scenarije, 
- različnosti komunikacijskih kanalov, 
- kritičnosti bazena za izrabljeno gorivo, 
- krivulje zaostale toplote in hlajenja bazena za izrabljeno 
gorivo, 
- kritičnost skladišča za sveže gorivo, 
- krivulje zaostale toplote v sredici in varnega stanja v hladni 
zaustavitvi, prioritete potrebnih sistemov, 
- ranljivosti sistemov od projektilov in možnosti za omilitev 

posledic (ščiti, vreče s peskom, idr.), 
- ranljivosti sistema zunanjega napajanja, 
- alternativne možnosti ponora toplote, 
- možnosti električnega napajanja vitalnih komponent iz ' 
alternativnih istosmernih aii izmeničnih virov, 
- možnosti alternativne zaloge dieselskega goriva, 
- možnosti alternativnih zalog hladilne vode, 
- možnosti alternativnih zalog stisnjenega zraka, 
- ročnega obratovanja atmosferskih razbremenilnih ventilov 
na parovodih, 
- možnosti alternativne zaloge borne kisline, 
- možnega vpliva bližnje industrije in 
- razpoložljivosti rezervne posadke. 

3.2. REAKTORSKI CENTER V PODGORICI 

3.2.1 Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA 

Raziskovalni jedrski reaktor TRIGA Mark II s toplotno močjo 
250 kW je v letu 1991 zaradi rekonstrukcije obratoval od 4.11. 
1991 do 20.12.1991 in pri tem proizvedel 21.55 MWh toplote. 
V tem času so potekali preizkusi reaktorja TRIGA po končani 
rekonstrukciji, pri kateri so reaktor prilagodili tudi za pulzni 
način delovanja. 

A) Ustavitve 

V letu 1991 je reaktor obratoval samo v novembru in decem- 
bru zaradi preizkušanja po rekonstrukciji. V tem času so bile 
ustavitve in zagoni reaktorja v skladu z odobrenim načrtom 
testiranja, ki ga je odobrila RUJV. 

B) Gorivo 

Med testiranjem je bilo več sprememb sredice v skladu z načr- 
tom testiranja. Med testiranjem reaktorja je bilo uporabljeno 
sveže gorivo, in sicer 55 novih gorivnih elementov. S to 
sredico so bili opravljeni vsi zagonski testi do začetka decem- 
bra 1991. Nakar je bila vzpostavljena sredica, ki je vsebovala 
27 novih gorivnih elementov in 60 starih gorivnih elementov. 

V skladišču je tako 40 svežih gorivnih elementov, en rabljen 
element je v reaktorski hali v zaščitnem sodu, drugi elementi 
pa so v skladišču izrabljenega goriva. 

Poškodovanih gorivnih elementov ni bilo. 

C) Osebje 

Za obratovanje reaktorja skrbijo vodja reaktorja, pet operater- 
jev in služba za zaščito pred ionizirajočimi sevanji. 

D) Prejete doze osebja 

Devet oseb je prejelo efektivne ekvivalentne doze za sevanje 
gama od 0,179 do 1,46 mSv, za nevtrone pa so bile od 
približno 0,5 do 1 mSv. Pri dozah za sevanje gama ni odšteto 
naravno ozadje, ki znaša približno 0,765 mSv na leto. 

E) Uporaba reaktorja 

Reaktor je namenjen za izobraževanje tečajnikov NE Krško in 
za pripravo radioaktivnih izotopov za medicino, industrijo in 
jedrsko kemijo. V letu 1991 zaradi rekonstrukcije niso obse- 
vali vzorcev v reaktorju, vaje za operaterje NE Krško pa so 
potekale en teden v decembru. 

F) Modifikacije reaktorske hale 

V letu 1991 so bila opravljena naslednja dela ob reaktorju: 
- rekonstrukcija žerjava 
- zaščita oken in vrat z železnimi drogovi v prostorih, ki 
vodijo v reaktorsko halo 
- montaža dodatnih novih vrat za vhod v komandno sobo 
- dodatno skladišče za izrabljeno gorivo s čistilno napravo 
za vodo 
- namestitev evakuacijskih luči, ki imajo akumulatorsko 
napajanje, za pot iz prostorov reaktorja 
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3.2.2. Prehodno skladišče radioaktivnih odpadkov 
v reaktorskem centru v Podgorici 

Prehodno skladišče za nizko in srednje radioaktivne odpadke 
je namenjeno majhnim uporabnikom (v to skupino ne spadata 
NE Krško in Rudnik urana Žirovski vrh). Skladišče: deluje od 
leta 1987. 

A) Nadzor skladišča 

Nadzor skladišča poteka enkrat tedensko in obsega: 
- ogled skladišča 
- merjenje hitrosti doze na sedmih mestih v skladišču in treh 
zunaj skladišča 
- merjenje aktivnosti brisov s sedmih mest v skladišču 
- trije termoluminiscenčni dozimetri merijo doze na zunanji 
strani vhodnih vrat in ob obeh izpuhih ventilacijskega sistema 
- merjenje vsebnosti radona-222 s potomci v zraku enkrat 
tedensko. 

V letu 1991 se je povečala hitrost doze v zadnjem delu skla- 
dišča, zaradi aktivnosti skladiščenih v tem letu. Zaradi razpo- 
reditve radioaktivnih odpadkov hitrost doze narašča od vhoda 
proti zadnji strani skladišča, kjer je znašala do 250 mikroSv/h 
(v letu 1990 do 150 mikroSv/h). Najvišjo hitrost doze je v skla- 
dišču možno izmeriti na površini dveh kontejnerjev, ki vsebu- 
jeta radijeve igle in industrijski izvor Sr-90, in sicer 20 mSv/h. 

Aktivnosti brisov so bile zelo nizke in so znašale (6,9 +/- 5,8) 
Bq/m2, največ pa do trideset„do Bq/m2 (mejne aktivnosti za 
površinsko kontaminacijo v kontroliranem območju znašajo 
za sevalce alfa 40 kBq/m2, za sevalce beta in gama pa 400 
kBq/mJ), kar pomeni, da je skladišče tudi še po petih letih 
delovanja nekontaminirano. 

Koncentracija radona-222 s potomci v zraku skladišča je bila 
podobna kot prejšnje leto. Meritve za leto 1991 so pokazale 
koncentracijo 0,88 +/- 1,7 VL. Skladišče se v glavnem ne 
prezračuje, da se ne bi po nepotrebnem obremenjevalo oko- 
lje, razen pred deli v skladišču. Čas delovanja ventilacijskega 
sistema se beleži in je v letu 1991 znašal 22 ur (v letu 1990 111 
ur). 

B) Pregled radioaktivnih odpadkov 

Vsi odpadki v skladišču so evidentirani, stanje v skladišču ob 
koncu leta 1991 pa je prikazano s tabelo 3.2.1. V letu 1991 je 
bilo uskladiščenih 14 sodov, 13 posebnih odpadkov in 17 
zaprtih izvorov. 

Merjenja radioaktivnosti kažejo, da je vpliv skladišča na okolje 
zanemarljiv. 

Tabela 3.2.1: Pregled radioaktivnih odpadkov v prehodnem 
skladišču reaktorskega centra v Pogorlcl za leto 1991. 

vrsta stanje izotopi A 
sodi 
posebni 
zaprti 

125 
63 
75 

Co-60,Cs-137,Eu-152/U,Ra-226 
Co-60/Ra-226/Am-241 
Co-60,Sr-90 

3-20 Gbq 
10 GBq 

1100 GBq 

Opombe k tabeli 3.2.1: 

1. Navedeni so samo izotopi, ki prispevajo glavnino aktivnosti ali so 
pomembni zaradi daljših razpadnih (asov _ 

2. Sodi vsebujejo kontaminirane predmete ali materiale z inducirano 
radioaktivnostjo zaradi obsevanja v reaktorju TRIGA 

3. Posebni odpadki so kontaminirani ali aktivirani predmeti, ki jih 
zaradi velikosti ni moč hraniti v sodih 

4. Zaprti izvori so neuporabni viri sevanja, ki so ponavadi shranjeni 
v originalnih zaštitnih kontejnerjih 

3.2.3 Nadzor radioaktivnosti v okolici reaktorskega centra 
v Pogorlcl 

Izpuščena aktivnost v okolje zaradi delovanja Reaktorskega 

centra je tako nizka, da je potrebno meriti emisije radioaktiv- ' 
nih snovi na izvoru, da bi lahko ocenili vpliv radioaktivnosti na ' 
okolje. Pomembna so izpuščanja Ar-41 v atmosfero iz prezra- ' 
čevalnega sistema reaktorske hale in radioaktivne snovi j 
v tekočih odplakah odseka za jedrsko kemijo. Dodatne meri- 
tve nekaterih količin služijo predvsem za potrditev ocen in pa 1 

za identifikacijo morebitnih vplivov zunanjih onesnaževalcev | 
(npr. počernobilska kontaminacija). 

Za leto 1991 je značilno, da je reaktor TRIGA zaradi rekon- ] 
strukcije obratoval bistveno manj časa kot v prejšnjih letih, saj 
je celoletna povprečna moč znašala le 4.8 kW. 

J 
Nadzor izpuha iz reaktorske hale obsega: določanje radioak- 
tivnih aerosolov v zraku, določanje Ar-41 v zraku in merjenje 
mesečne doze s termoluminiscenčnim dozimetrom na 
izpuhu. V zraku se med umetnimi radionuklidi pojavljata tudi 
aerosola Na-24 in Tc-99 m, katerih vsebnosti so nepomembne 
v primerjavi z izvedenimi koncentracijami (običajno dosegata 
manj kot 1% izvedene koncentracije za zrak). V letu 1991 Tc- 
99 m ni bil merljiv. 

Ocenjena letna efektivna ekvivalentna doza za posameznika 
znaša zaradi Ar-41 v zraku 40 nSv (to je 4E-5 mejne letne doze 
za prebivalstvo). Pri tej oceni je upoštevano, da je hitrost 
izpuščanja Ar-41 okrog 250 kBq/s pri polni moči reaktorja 250 
kW. Ker je reaktor deloval v povprečju z močjo 4.8 kW pa je 
ustrezno manjša tudi hitrost izpuščanja, in sicer 4.8. kBq/s. 
Tekočinski izpusti, ki vsebujejo radioaktivne iotope, se med 
tednom zbirajo v zadrževalnem tanku, iz katerega se izpuš- 
čajo ob ponedeljkih, ko preko konca tedna razpadejo kratko- 
živi izotopi. Povprečna koncentracija pred redčenjem z vodo 
v nobenem primeru ni presegla mejne vrednosti za pitno 
vodo. V letu 1991 je bilo izpuščeno manjše število radionukli- 
dov zaradi bistveno krajšega časa obratovanja reaktorja. 
Dominantni prispevki nekaterih izotopov v izpustih (Cr-51, 
Co-58, 1-131) izvirajo iz nekaterih dejavnosti na Odseku za 
jedrsko kemijo, ki niso povezane z delovanjem reaktorja. 

i 
Ocenjena letna efektivna ekvivalentna doza za posameznika 
zaradi pitja rečne vode znaša 0.9 mikroSv (to je ena tisočinka 
letne mejne vrednosti za prebivalstvo). 

V letu 1991 v padavinah in podtalnici niso izmerili nobenih 
umetnih radioaktivnih izotopov. 

Dojo zunanjega sevanja merijo mesečno s termoluminiscenč- 
nimi dozimetri. Letna doza na kontrolni točki znaša 860 
mikroGy, kar je za 12% večje od svetovnega povprečja 765 
mikroGy, na leto (UNSCEAR 1988). Razlika morda izvira iz 
lokalne variacije, še verjetneje pa je posledica kontaminacije 
okolja zaradi poskusnih jedrskih eksplozij in černobilske ne- 
sreče. 

V vzorcu zemlje znotraj ograj Reaktorskega centra in v sedi- 
mentu z levega brega Save blizu izpusta Reaktorskega centra 
so bili poleg naravnih izotopov izmerjeni le umetni izotopi 
černobilske kontaminacije in poskusnih jedrskih eksplozij 
(Cs-134, Cs-137). 

3.3 RUDNIK URANA ŽIROVSKI VRH 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 18. 10. 1990 
sprejel sklep o začasnem prenehanju in koriščenju in razli- 
skovanja uranove rude v Rudniku urana Žirovski vrh do spre- 
jema končne odločitve. Od tedaj dalje so bila ustavljena vsa 
rudarska dela in predelovanja rude: 

Dosedanji obseg proizvodnje uranove rudi in koncentrata po 
letih: 
leto rud« (t) koncentrat U308 (t) 
1985 52.190 34,4 
1986 65.800 75,0 
1987 110.000 87,8 * 
1988 107.000 91,5 
1989 122.900 101,0 
1990 81.000 57,0 

Zaradi narave dejavnosti je potrebno na območju rudnika, 
tudi v času, ko se rudnik zapira, izvajati ustrezne meritve in 
zavarovanja, da se izključi kakršnokoli nevarnost za zdravje in 
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Mjenje ljudi, upoštevajoč tudi določbe Zakona o rudarstvu 
Jradni list SRS št. 17/75), določila Zakona o varstvu pred 
»nizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri 
Porabi jedrske energije (Uradni list SFRJ št. 62/84). Aktivno- 
li, ki so potebne za trajno prenehanje izkoriščanja uravne 
tde, morajo biti deležne posebnega državnega nadzora. 
fogram izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove 
'de v Rudniku urana Žirovski vrh mora po Zakonu o trajnem 
fenehanju izkoriščanja uravnove rude in preprečevanju 
osledic rudovanja v RUŽV obsegati: 

aktivnosti za načrtovanje in izvajanje trajnega zapiranja 
idnika skupaj s trajnim zavarovanjem okolja in objektov pred 
bledicami njegovega izkoriščanja; 

aktivnosti za zagotavl|an|e potrebnega nadzora nad zavaro- 
»njem okolja. 

fogram meritev nadzora radioaktivnosti v okolju RUŽV je 
letu 1991 obsegal merjenja radona in njegovih kratkoživih 
otomcev v ozračju, merjenja specifičnih aktivnosti dolgoži- 

naravnih radionuklidov uran-radijeve razpadne vrste 
Zračnih delcih, meritve urana, radija in drugih dolgoživih 
"dionuklidov v površinskih vodah, v sedimentih, v vodni 
loti, v hrani in krmi, v zemlji ter merjenje zunanjega sevanja 
Brna v življenjskem okolju. 

tritve sta izvajali obe slovenski pooblaščeni organizaciji za 
lajanje ukrepov varstva pred sevanji, Institut Jožef Štefan in 
ivod RS za varstvo pri delu. 
1 ustavitvi rednega obratovanja RUŽV so se le delno zmanj- 
le skupne emisije radona in tekočih iztek v okolje. Koncen- 
Icija dolgoživih radionuklidov v trdnih delcih v zraku je 
'adla do referenčnih ravni. Koncentracija radona v zraku in 
dioaktivnost površinskih voda in sedimentov pa se po 
tasnem prenehanju izkoriščanja uranove rude ni bistveno femenila. 
1 osnovi rezultatov meritev radioaktivnosti v okolju RUŽV 
tetu 1991 so izračunali, da je izpostavljenost povprečnega 
'raslega prebivalca v okolici RUŽV zaradi dodatno poviša- 
la stanja v okolju 0,34 mSv na leto. 

'sjeta efektivna doza je precej nižja od primarne mejne 
Bdnosti 1 mSv na leto za celotno življenjsko obdobje, kot jo 
j?dpisuje še veljavni zvezni pravilnik o mejah doz (Ur. list 
'Rj 31/87) in mednarodna priporočila ICRP 60 (1990). Dob- 
'Ha vrednost je predstavljala okoli 6% povprečne obremeni- 
® od naravnega sevanja v tem okolju. 

obratovanje jedrskih objektov v svetu 

1. PREGLED JEDRSKIH ELEKTRARN V SVETU 

Mi v letu 1991 se je zmanjšalo število obratujočih jedrskih 
Bktrarn, tako kot že prejšnje leto in leto poprej, vendar se je 
'hova skupna električna moč povečala, ker vključujejo 
°Tirežje vedno zmogljivejše elekrarne. Leta 1991 so zagnali 
lovih reaktorjev v jedrskih elektrarnah, en reaktor pa je bil 
'končno ustavljen. Pet novih reaktorjev je prispevalo pri- 
dno 4500 MW električne moči, priključena moč ustavlje- 
na pa je znašala 305 MV (Vir: Nuclear Engineering Internati- 
"ai. April 1991). Ob koncu leta 1991 so dosegli tudi prvo 
'jtičnost reaktorja za proizvodnjo električne energije na Ki- 
jskem. 

b koncu leta 1991 je v 25 državah obratovalo 420 reaktorjev 
priključno močjo 326 873 MWe, gradi pa se še 77 enot (Vir: 
'Ea Nevvsbriefs, Jan/Feb 1992) oziroma 59 enot s skupno 
K>čjo 50289 MWe (Vir: Nuclear Engineering International, 
N 1992). Do razlike v številu elektrarn v gradnji je verjetno 
"Slo zardi različnega prikazovanja statusa elektrarn, katerih 
'^dnja je (začasno ali dokončno) ustavljena. 

bdatke o številu obratujočih in ustavljenih jedrskih elektrarn 

je treba obravnavati s pridržkom, ker za mnoge elektrarne ni 
jasno, ali so dokončno ali začasno ustavljene, tako da se tudi 
podatki iz istega vira v dveh različnih letih ne dopolnjujejo 
med seboj (npr. IAEA Nevvsbriefs: v letu 1991 »izginejo« iz 
stolpca obratujočih elektrarn: dve v Indiji (število je ena manj 
kot leto poprej, kljub temu, da so eno priključili), dve v Sovjet- 
ski zvezi, štiri v Nemčiji, ena v ZDA, med drugim se razlikujejo 
tudi podatki o priključno moči elektrarn na svetu - IAEA 
Nevvsbriefs Jan/Feb 1991 je sporočil za leto 1990 324496 
MWe, IAEA Nevvsbriefs Jan/Feb 1992 pa za isto leto 325873 
MWe). 

Argentina 
Belgija 
Brazilija 
Bolgarija 
Čeika in Slovaika 
Finska 
Francija 
Indija 
Iran 
Japonska 
Južnoafritka r. 
Kanada 
Koreja rep. 
Kuba 
LR Kitajska 
Madiarska 
Mehika 
Nemii ja 
Nizozemska 
Pakistan 
Romuni ja 
Slovenija 
bivša SZ (SND) 
Španija 
švedska 
švica 
Tajvan 
V. Britanija 
ZDA 

reaktorji 
v obratovanju 

reaktorji 
v gradnji 

1991 

2 
7 
1 
6 
8 
4 

56 
7 

42 
2 

20 
9 
1 
4 
1 

21 
2 
1 

1 
45 

9 
12 

5 
6 

37 
111 

1990 

2 
7 
1 
5 
e 
4 

56 
8 

41 
2 

19 
9 

4 
1 

25 
2 
1 

1 
47 

9 
12 

5 
6 

37 
112 

1991 

1 
1 

6 

5 
9 
2 

10 

2 
2 
2 
2 

1 

5 

25 

1 
3 

1990 

1 
1 
2 
6 

6 
6 
2 

10 

3 
2 
2 
3 

1 
6 

5 

25 

1 
1 

Skupaj i 420 424 77 83 

Tabela 4. 1: Jedrski energetski reaktorji v obratovanju in v gradnji ob 
koncu leta 1991 in ob koncu 1990 (Vir: IAEA Nevvsbriefs, Jan/Feb 92). 

1991 1990 1989 

Argentina 
Belgija 
Brazilija 
Bolgarija 
Češka in Slovaška 
Finska 
Francija 
Indija 
Japonska 
Južnoafriška r. 
Kanada 
Koreja rep. 
Madžarska 
Mehika 
Nemčija' ' 
Nizozemska 
Pakistan 
Slovenija 
bivša SZ (SND) 
Špapija 
Švedska 
švica 
Velika Britanija 
ZDA 

19.1 
59.3 
0.6 

34.0 
28.6 
33.3 
72.7 

1.8 
23.8 
5.9 

16.4 
47.5 
48.4 

3.6 
27.6 
4.9 
0.8 

23.6 
12.6 
35.9 
51.6 
40.0 
20.6 
21.7 

19.8 
60.1 

1.0 
35.7 
28.4 
35.0 
74.5 

2.2 
27.1 
5.6 

14 .8 
49.1 
51.4 
2.6 

33.1 
4.9 
1.1 

21.6 
12.2 
35.9 
45.9 
42.6 
19.7 
20.6 

11.4 
60.8 
0.7 

32.9 
27.6 
35.4 
74.6 
1.6 

27 . 8 
7.4 

15.6 
50.2 
49.8 
0.0 

34 . 3 
5.4 
0.2 

21.6 
12.3 
38.4 
45.1 
41.6 
21.7 
19.1 

Tabela 4. 1.2: Delež elektrićne energije prozveden v jedrskih elektrar- 
nah za leto 1989, 1990 in 1991. (Vir: IAEA Nevvsbriefs April/Maj 1992 in 
sporočilo ELES z dne 23. 6. 1991) 



Pet na novo priključenih elektrarn je bilo v Kanadi (Darlington 
2, CANDU reaktor 881 MWe), v Franciji (Cattenom 4 - lahko- 
vodni tlačni reaktor 1265 MWe), v Indiji (Narora 2 - težko- 
vodni tlačni reaktor 220 MWe), na Japonskem (Ohi 3 - lahko- 
vodni tlačni reaktor 1127 MWe) in v Bolgariji (Kozloduj 
6 - VVER-1000). 

Dokončno je bil ustavljen en reaktor, in sicer v Franciji (Chooz 
A - lahkovodni tlačni reaktor 305 MWe) (Vir: Nuclear Engine- 
ering International April 1992). 

Gradnja se je v letu 1991 začela na dveh reaktorjih v Indiji in 
na enem na Japonskem (vir IAEA Nevvsbriefs, Jan/Feb 92). 

4. 2. PREGLED STANJA JEDRSKE VARNOSTI V SVETU 

4. 2.1. Obratovanje, nezgode, nesreče 

Naštetih je nekaj najbolj resnih nezgod, ki so se zgodile po 
svetu v letu 1991. Poročila kažejo, da je treba z vso resnostjo 
obravnavati dogodke, ko sicer ni bilo nobenih posledic za 
osebje ali okolje, vendar varnostni sistemi niso bili priprav- 
ljeni, da takoj delujejo. Za jedrsko varnost zelo pomembni 
dogodki se lahko zgodijo tudi, ko je reaktor ustavljen zaradi 
menjave goriva in vzdrževalnih del. Iz števila poročil o nezgo- 
dah je razvidno, da je takšnih dogodkov v enem letu nesoraz- 
merno več, če primerjamo čas trajanja ustavitve s časom 
obratovanja reaktorja. 
Mednarodna agencija za atomsko energijo - MAAE in Agen- 
cija za jedrsko energijo - NEA pri Organizaciji za gospodar- 
sko sodelovanje in razvoj (NEA/OECD) sta dali v poskusno 
uporabo mednarodno lestvico za razvrščanje nezgodnih 
dogodkov in okvar v jedrskih reaktorjih. To lestvico imeno- 
vano tudi INES (International Nuclear Event Scale), je sprejela 
tudi Republiška uprava za jedrsko varnost. V poskusni upo- 
rabi je zdaj ta lestvica razen v Sloveniji še v Franciji, Belgiji, 
Veliki Britaniji, Švici, Švedski, Finski, Madžarski, Bolgariji, 
Sovjetski zvezi, Argentini, Kanadi in Egiptu ter na Japonskem. 
Lestvica INES je način za takojšnje obveščanje javnosti, 
v skladni obliki, o varnostnem pomenu dogodkov, o katerih 
poročajo jedrske elektrarne. S tem, da damo dogodke v pri- 
merno obliko, lahko lestvica omogoči, da bodo dogodki 
enako razumljeni med strokovnjaki, v javnih medijih in v jav- 
nosti. V lestvico INES se razporejajo samo dogodki, ki so 
povezani z jedrsko ali radiološko varnostjo. Razporejeni so 
v sedem stopenj. Spodnje stopnje od 1 do 3 se imenujejo 
nezgode, zgodnje stopnje od 4 do 7 pa nesreče. Dogodki, ki 
so nepomembni za jedrsko ali radiološko varnost so razpore- 
jeni pod lestvico ali na stopnjo 0, kamor sodijo tudi vse 
nesreče pri delu, ki niso povezane z delovanjem jedrske 
elektrarne. Nesreča na černobilski elektrarni sodi brez dvoma 
v razred 7 po INES; nesreča na Otoku treh milj pa v peti 
razred. Dosedanji dogodki v NE Krško so bili večinoma 
v razredu 0, najhujši dogodki pa med 1 in 2. 

ZDA v letu 1991 niso bile vključene v sistem poročanja INES. 
Iz poročil ameriškega upravnega organa US NRC, ki so name- 
njena ameriškemu kongresu, povzemamo glavne nezgode, ki 
so se leta 1991 zgodile v ameriških jedrskih objektih. (Vir: 
Report to Congress on Abnormal Occurences, 1991). 

V obratu za izdelavo goriva Nuclear Fuel Services, Tennessee, 
so 20. marca, 1991 odkrili 395 g urana-235 v sistemu za 
čiščenje odpadkov, kar je bilo nad dovoljeno mejo 350 
g urana-235. 
Glede ne to, da US NRC pokriva tudi celotno področje radi- 
ofarmacevtikov in obsevanja v ameriških bolnišnicah, so 
v letu 1991 poročali o 18 napačnih uprabah virov sevanja. 

V obratu za izdelavo goriva General Electric Nuclear Fuel, 
Sevarna Karolina, so 29. 5. 1991 prekoračili upravno mejo za 
koncentracijo urana v sistemu za čiščenje odpadkov za več 
kot 10 krat. 

NRC je 5. 9.1991 poročala, da je firma VVestern Atlas Internati- 
onal med prevozom po cesti izgubila radioaktivni izvor Cs-137 
z aktivnostjo 2 Ci. Izvor so našli še isti dan. 

NRC je poročala o dogodkih pomembnih za Jedrsko varnos 1 
v letu 1991: 

l< 
V vrelnem reaktorju jedrske elektrarne WNP-2 v HanfordUj v 
VVashington, so tri posadke od štirih padle pri izpitih ni d 
simulatorju za podaljšanje dovoljenja za operaterje. Obenerf n 

so ugotovili, da postopki za ukrepanje v sili niso bili ustrezni ^ 

V elektrarni FitzPatric v državi New York so 11. marca 1991 
spustili v ozračje radioaktivno paro, ne da bi izmerili njeno ( 
aktivnost. Izpust je trajal tri ure. Kasnejše analize in meritve sc 
pokazale, da so bili ukrepi elektrarne po odkritju dogodki 
pravočasni in učinkoviti, in da je bil vpliv na okolje zanemar 
Ijiv. 

V elektrarni Maine Yankee je 29. 4. 1991 prišlo do okvare n8 
transformatorju, ustavitve turbine in reaktorja. Zaradi električ 
nega obloka med transformatorjem in ozemljitvijo se je vžga 
vodik. Osebje je zaprlo dovod vodika v generator in začeli 
nadomeščati vodik z ogljikovim dioksidom. Požar je bil poga 
šen v treh in pol urah. Okvara na transformatorju je počili 
ohišje, vroče olje se je razlilo in okrog 500 litrov ga je iztekli 
v reko. Preiskovalna komisija ameriške upravne agencije ji 
ugotovila, da je bil vpliv na okolje majhen, osebje pa je hitro il 
prisebno ukrepalo. 

30. avgusta 1991 je Virginia Electric and Power Co. predložili 
poročilo, v katerem je objavila nepričakovano visoko verjet- 
nost za poškodbo rektorske sredice za jedrski elektrarni Surn 
1 in 2 zaradi poplavljanja, ki bi nastalo predvsem zarad 
notranjih vzrokov (ta verjetnost znaša 1. 1E-3 na leto obrato 
vanja reaktorja. 

9. novembra 1991 je prišlo na jedrski elektrarni Salem 2 do 
velike poškodbe turbine in generatorja (havarija). Zaradi te 
okvare elektrarna precej časa ne bo obratovala. 

16.decembra 1991 je prišlo do nezgode pri transportu neob- 
sevanega nizko obogatenega urana. Vlačilec z 12 vsebniki M 
vsakem sta dva gorivna elementa) je čelno trčil z osebnim 
vozilom, ki je vozilo po napačni strani ceste. Pri trčenju je 
prišlo do požara. Gasilci, ki so prispeli na kraj nezgode, zaradi 
potencialne nevarnosti sproščanja radioaktivnosti niso gasili 
požara. Štirje vsebniki so ostali na vlačilcu, osem pa jih je 
padlo na tla. Preiskava je pokazala, da poškodovani vsebniki 
niso ogrozili zdravja ljudi niti ni prišlo do sproščanja radioak- 
tivnosti v okolico. 
1. oktobra 1991 je bila ustavljena jedrska elektrarna Yankee- 
Rowe, kjer je NRC zahtevala preveritev trdnosti reaktorske 
posode pri veliki temperaturni spremembi pod tlakom. Ta 
elektrarna je najstarejša obratujoča elektrarna v ZDA, ki je 
začela proizvajati električno energijo leta 1960. 

Francija (vir: Nuclear Safety 1991, Nuclear Safety Report by 
the Inspecteur General, EdF): 

V jedrski elektrarni Chinon so septembra 1991 napačno izme- 
rili koncentracijo borne kisline. Meritev je podcenila vrednost 
za 5%, zato je bila koncentracija večja, kar bi lahko vplivalo na 
učinkovitost varnostnih sistemov. 

V jedrski elektrarni Fessenheim-1 so našli napako na cevo- 
vodu sekundarnega sistema med jesenskim remontom. Del 
cevovoda z napako so zamenjali. Nameravajo pa zamenjati 
podobne cevovode še na drugi enoti v Fessenheimu in še na 
štirih enotah v Bugeyu. 

INES (vir: Poročila MAAE za leto 1991): 

V letu 1991 je bilo 81 poročil o jedrskih dogodkih, ki so bili 
poročani in razvrščeni (od tega je bilo šest dogodkov stopnje 
tri, petrindvajset pa jih je bilo stopnje dve). 

26. 2.1991 Kmelnitskl 1, Ukrajina, dogodek stopnja 3: 

Rutinska testiranja varnostnih ventilov so odkrila, da so bili 
ves čas od remonta 4. 2.1991 (to je 22 dni) izklopljeni visokot- 
lačni varnostni sistemi, kar je predstavljalo potencialno nevar- 
nost v primeru nesreče. 
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10. 4.1991 Černobll-1, Ukrajina, dogodek stopnje 3: 

lonizacijska celica ni delovala, ker ni bilo napajanja iz treh 
virov od štirih zaradi napake na izolaciji kabla. Zaradi tega ni 
deloval reaktorski zaščitni sistem na območju od 0 do 10% 
moči. 

4. 5. 1991 lgnallna-2, Litva, dogodek stopnje 3: 

Čezmerno obsevanje osebja, ki je rokovalo z resničnim izrab- 
ljenim gorivnim elementom namesto z maketo. Tri osebe so 
prejele 63,94 in 134 mSv. 

12. 5. 1991 Bohunlce, 1, ČSFR, dogodek stopnje 3: 

Zaradi napake osebja so razlili 100 litrov visokoaktivne teko- 
čine (100 GBq je približno 3 Ci) v reaktorsko zgradbo. Elek- 
trarna je ustavljena že od leta 1977. 

10. 7. 1991 Bilibino, Rusija, dogodek stopnje 3: 

Pri transportu je vsebnik z izrabljenim jedrskim gorivom pov- 
zročil transportu je vsebnik z izrabljenim jedrskim gorivom 
povzročil radioaktivno onesnaženje ceste (velikost površine 
100 mJ, hitrost doze na oddaljenosti 0.1 m od površine pa je 
dosegla do 23 mikroSv/s). 

22. 7. 1991 Smolensk 2, Rusija, dogodek stopnje 3: 
Kršitev mejnih pogojev obratovanja pri pripravah na ponovni 
zagon elektrarne zaradi nerazpoložljivosti sistema za zasilno 
hlajenje sredice in osamitvenega ventila na glavnem para- 
vodu. 
15.1.1991 Bohunlce 2, ČSFR, dogodek, stopnje 2: 

Ročna ustavitev reaktorja zaradi požara v električnem razvod- 
nem omrežju (druge kategorije). 

23. 1. 1991 Zaporoije 2, Ukrajina, dogodek stopnje 2: 

Ustavitev elektrarne zaradi kršitve normalnih obratovalnih 
pogojev. Čas nerazpoložljivosti enega veje varnostnega 
sistema je bil daljši kot je določeno s tehničnimi specifikaci- 
jami. 

9. 2.1991 Mihama, Japonska, dogodek stopnje 2: 

Zlom cevi v uparjalniku zaradi nepravilnega položaja protivi- 
bracijskih palic (amplituda vibracij ni bila omejena.) Pri nez- 
godi ni bilo mogoče odpreti razbremenilnih ventilov tlačnika 
in ni bilo mogoče popolnoma zapreti osamitvenega ventila 
glavnega parovoda. Oboje je posledica slabega vzdrževanja. 
Izpuščena radioaktivnost ni presegla letnih omejitev, obreme- 
nitev prebivalstva pa: je bila ocenjena na 0.010 mikroSv. 

4. 3.1991 Gravelines 6, Francija, dogodek stopnje 2: 

Med letnim remontom so ugotovili, da so bili varnostni ventili 
na sistemu za odvajanje zaostale toplote že od leta 1965 
v blokiranem položaju. Pomanjkanje zagotovitve kvalitete in 
varnostne kulture. 

12. 4.1991 TVO II, Finska, dogodek stopnje 2: 

Požar v zunanjem stikališču in izpad zunanjega napajanja, vsi 
štirje diselski generatorji so startali, enota je bila 8.5 ur brez 
zunanjega napajanja. 

9. 5.1991 Hlnkley Polnt A, Velika Britanija, dogodek stopnje 
2: 

Med testiranjem plinske turbine so ugotovili, da je bil dotok 
goriva do vseh plinskih turbin 18 ur nenamerno izključen. 

16. 5.1991 Kola-3, Rusija, dogodek stopnje 2: 

Kršitev tehničnih specifikacij: en dieselski generator je bil na 
vzdrževanju, medtem ko osebje ni preverilo (testiralo) bre- 
zhibnega delovanja dveh preostalih vej varnostnega sistema. 

24. 5.1991 Bellevllle 2, Francija, dogodek stopnje 2: 

Med letnim remontom, ko je bil reaktor ustavljen in hlajen 
s sistemom na odvod zaostale toplote, se je zaradi napačnega ' 
odčitka merilnikov nivoja vode, nivo vode znižal za 15 cm, ne 
da bi operaterji to opazili. 

31. 5. 1991 Polnt Lapreau, Kanada, dogodek stopnje 2: 

Med rutinsko kalibracijo detektorjev je bila storjena napaka, 
tako da je reaktorska moč kazala 96% namesto 100%. Napaka 
je F>ila odkrita šest ur po kalibraciji. Zaradi te napake je bila 
zmanjšana učinkovitost dveh sistemov za varno ustavitev re- 
aktorja. 

4. 6. 1991 Plerrelatte, Francija, dogodek stopnje 2: 

Inšpektorji PSIN so ugotovili, da v tovarni goriva 29. in 30. 
aprila 1991 dogodili nezgodi z rizikom nastopa kritičnosti 
- nastanka verižne reakcije in visoke stopnje sevanja. Kontej- 
ner z obogatenim uranovim oksidom se je prevrnil, nakar je 
delavec s sesalnikom pobral prah s tal. Pri tem je v sesalnik 
posesal 33 kg jedrskega materiala. Dovoljena količina na 
enem mestu je 15 kg. Dogodek je bil zabeležen v tovarni, ni pa 
bil prijavljen oblastem. 

15. 6.1991 Bradwell, Velika Britanija, dogodek stopnje : 

Pri dvigu moči reaktorja je izstopna temperatura plina na 
enem gorivnem kanalu presegla mejno vrednost za obrato- 
vanje: 

22. 6. 1991 Belleville 2, Francija, dogodek stopnje 2: 

Med letnim remontom so odkrili razpoke na dveh sistemih za 
nizkotlačno varnostno vbrizgavanje. 

1. 7.1991 Černobil 2, Ukrajina, dogodek stopnje 2: 

Pri nakladanju treh zavrnjenih svežih gorivnih elementov 
v transportni kontejner je prišlo do padca in poškodbe enega 
gorivnega elementa. Ni bilo radioaktivnih izpustov. 

10. 7.1991 Bellevllle 2, Francija, dogodek stopnje 2: v 

Nenamerno razlitje primarnega hladila med hladno ustavitvijo 
elektrarne. 

1. 8. 1991 Splošno za vse 1300 MW elektrarne, Francija, 
dogodek stopnje 2: 

Odkritje napake pri premazu zbiralnika zadrževalnega hrama 
(sump), ki bi lahko oviral filtriranje vode pri recirkulacijskem 
načinu hlajenja elektrarne v sili. 

10. 8. 1991 Černobil-2, bivša SZ, dogodek stopnje 2: 
Razlitje primarne vode pri popravilu ventila. Doze, ki jih je 
prejelo osebje, in vpliv na okolje niso bili večji kot to dopušča 
normalno obratovanje. 

13. 9. 1991 Fessenheim 1, Francija, dogodek stopnje 2; 
Razpoka na parovodu sekundarnega sistema (glej zgoraj: 
poročilo francoskega inšpektorja). 

16. 9. 1991 Chinon B1, Francija, dogodek stopnje 2: 
Napaka pri kalibraciji naprave za merjenje koncentracije 
borne kisline (glej zgoraj: poročilo francoskega inšpektorja). 

23. 9. 1991 Splošno za vse elektrarne Francije, dogodek 
stopnje 2: 

Pri desetletnem tlačnem testu so v elektrarni Bugey odkrili 
puščanje na eni od petinšestdesetih cevi iz Inconela 600, 
v katerih so mehanizmi za upravljanje z regulacijskimi pali- 
cami. Podobno so našli tudi v elektrarni Fessenheim 1. Ta 
dogodek je začasno označen s stopnjo dve, dokler ne izve- 
dejo testa še v preostalih francoskih elektarnah. 

2. 10. 1991 Zaporežje 2, Ukrajina, dogodek stopnje 2: 
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Zaradi napake osebja je prišlo do Kontaminacije sekundarne 
vode, in sicer do 3.8E-8 (Ci/1 (mejna vrednost pa znaša 2E-8 
Ci/1). 

11. 10. 1991 Černobil-2, Ukrajina, dogodek stopnje 2: 
Vžgal se je vodik, ki se je sprostil iz generatorja. Vnel se je tudi 
del strehe, ki se je podrl. Požar je trajal tri ure in pol. Nihče ni 
bil poškodovan in ni bilo radioaktivnih izpustov. 

25. 10. 1991 Novovoronež-4, Rusija, dogodek stopnje 2: 
Pri vzdrževanju je prišlo do kršitve mejnih pogojev obratova- 
nja: rezerva borirane vode se je zmanjšala na 180 m3, medtem 
ko znaša minimum 300 m3. 

5.11.1991 Raziskovalni center Cadarache, Francija, dogodek 
stopnje 2: 
Pri odpiranju vsebnika z odpadnim radioaktivnim materialom 
je prišlo do kontaminacije petih prostorov s 400 g uranovega 
oksida in 100 g plutonijevega oksida. Ta dogodek ni vplival na 
okolje. 

30. 12. 1991 Zaporožje 2, Ukrajina, dogodek stopnje 2: 
Ustavitev elektrarne zaradi nepotrebne sprožitve sistema za 
gašenje požara, ki je povzročila poplavljenje panela za 
zasprožitev varnostnih sistemov (ESFAS). To je povzročilo 
sprožitev ene veje varnostnega sistema. 

5. 2. 1991 Kozloduj 2, Bolgarija, dogodek stopnje 1: 
Med rutinskim pregledom so odkrili počeno membrano na 
razbremenilni posodi tlačnika. V prostoru s posodo je bila 
povišana aktivnost plinov. 

31. 3. 1991 Kola 3, Rusija, dogodek stopnje 1: 
Med testiranjem integritete starega goriva so en gorivni ele- 
ment postavili v napačen položaj v bazenu, s čimer bi lahko ta 
element poškodvali. Kasnejši pregled je pokazal, da je ele- 
ment nepoškodovan. Pomanjkanje varnostne kulture. 

I. 6.1991 Kalinin 2, Rusija, dogodek stopnje 1: 
Zaradi napake pri popravilu pomožnega transformatorja se je 
reaktor avtomatsko ustavil. Ko so po 6 urah startali črpalko 
reaktorskega hladila št. 1, je prišlo do kratkega stika na 6 kV 
stikalu in dima. V 15 minutah so požar pogasili in naslednji 
dan zamenjali stikalo. 

28. 6. 1991 Loviisa, Finska, dogodek stopnje 1: 
Odkrili so poškodbo zgornje rešetke enega gorivnega ele- 
menta. 
II. 5. 1991 Kozloduj 5, Bolgarija, dogodek stopnje 1: 
Med pripravami za menjavo goriva so dvigali zgornje notranje 
dele reaktorja. Pri tem sta se oba svežnja za detekcijo nev- 
tronskega polja zataknila, tako da so jih potegnili ven iz 
sredice, nakar sta padla nazaj v reaktor. Hitrost doze je pri tem 
dosegla od 0.4 mSv/h do 1. 3. mSv/h. Obsevani delavec je 
prejel 12.5 mSv. 

21. 1. 1991 Dukovani 1, ČSFR, dogodek stopnje 0: 
Ročna ustavitev zaradi požara na električnem razvodnem 
omrežju 0.4 kV. 

21. 2. 1991 Kursk 4, Rusija, dogodek stopnje 0: 
Med obratovanjem na polni moči je prišlo do puščanja na 
prirobnici črpalke reaktorskega hladila in pomožnega cevo- 
voda. Po postopku je bil reaktor ustavljen, nivoji sevanja so 
bili v okviru predpisanih mej. 

22. 2. 1991 TAPS 1, Indija, dogodek stopnje 0: 
Na cevi za varnostno vbrizgavanje so našli razpoko, ki je 
puščala. Vejo so osamili in popravili razpoko z novim zvarom. 

7. 3. 1991 Madras, Indija, dogodek stopnje 0: 
Med zaustavitvijo reaktorja je pričela puščati težka voda, 
kontaminirana s tritijem. Elektrarna je morala oznaniti izredno 
stanje. 

28. 3. 1991 Leningrad 3, Rusija, dogodek stopnje 0: 
Med normalnim obratovanjem se je avtomatsko ustavil turbo- 
generator. Zmanjšala se je moč reaktorja zaradi kratkega 

stika na napetostnem regulatorju pomožnega transforma- 
torja. Po kratkem stiku se je vžgalo olje, ki je puščalo iz 
transformatorja. Požar so pogasili avtomatski sistemi za gaše- 
nje in gasilci iz elektrarne. 

4.2.2 Mednarodni sporazumi 

Francija je podpisala Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja. 
Ne glede na to, da je podpis simbolične narave, saj se je 
Francija vseskozi ravnala po določilih te pogodbe, kot da bi jo 
podpisala pa je vendarle res, da je sedaj le še Kitajska med 
državami z jedrskim orožjem, ki pogodbe še ni podpisala (NW, 
No. 23). 

Sovjetska zveza je predlagala, da mednarodna Skupnost pre- 
novi varnost njihovih grafitno moderiranih močnostnih reak- 
torjev z gorivnimi kanali (RBMK). To je prvič, da so v Sovjetski 
zvezi pripravljeni ponuditi černobilski tip reaktorja mednarod- 
nemu preverjanju (NW, No. 37). 

Švedska vlada je namenila 15 milijonov kron (caa. 2,5 milijona 
USD) za pripravo programa jedrske radiološke varnosti v bal- 
tiški regiji. Eden izmed pomembnejših programov je pomoč 
pri ustanovitvi upravnega organa za jedrsko varnost v Litvi. 
Kasneje je Švedska pripravljena za te cilje zagotoviti še 
nadaljnjih 1,6 milijona USD (NW, No. 39). 

Diplomatski viri navajajo, da lahko 12 članic evropske Skup- 
nosti zadrži priznanja neodvisnosti Ukrajine, če le-ta ne pod- 
piše Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NW, No. 49). 

Vir: NW je Nucleonics Week za leto 1991 

4.2.3 Sploina varnost 

V letu 1991 je MAAE precej pozornosti posvetila varnosti 
sovjetskih jedrskih reaktorjev. Ob koncu leta 1990 je bil zas- 
novan mednarodni projekt, ki naj bi obravnaval varnost prve 
generacije tlačnih lahkovodnih reaktorjev sovjetske izdelave. 
Cilj tega projekta je bil ugotovitev konstrukcijskih in obrato- 
valnih pomanjkljivosti, program pa je obsegal: 

- kritično oceno konstrukcijske zasnove in varnosti teh reak-. 
torjev, 
- misijo za varnostno oceno, ki je sestavljena iz strokovnja- 
kov MAAE, ki obiščejo posamezne elektrarne, 
- študije splošnih varnostnih vprašanj (npr. krhost reaktor- 
ske posode, zgodnje odkrivanje puščanja). 

Ugotovili so. da so sistemi precej občutljivi na napake (ena 
napaka lahko sproži celo vrsto odpovedi z različnimi posledi- 
cami), splošno sprejeti standardi za jedrsko industrijo se ne 
uporabljajo. Projektirana varnost, ki je upoštevana ob gradnji 
elektrarne, je majhna in varnostne analize so narejene za 
majhno skupino potencialnih nesreč. Misija za oceno varnosti 
in ASSET (Assessment of Safety Significant Events Team) 
skupin so obiskale Bohunice na Češkoslovaškem, Kozloduj 
v Bolgariji ter elektrarni Novovoronež in Kola v Rusiji. 
Dodatne misije so obravnavale seizmično varnost v Kozloduju 
in Bohunicah. 

Nova priporočila ICRP (International Committee on Radiolo- 
gical Protection) upoštevajo sodobna biološka spoznanja in 
koncept mejnih vrednosti za prejete doze za osebje, ki profe- 
sionalno dela z viri sevanja. Glavna sprememba pri novih 
priporočilih ICRP se nanaša na zmanjšanje mejne letne efek- 
tivne ekvivalentne doze za dva in polkrat za delavce, ki so 
poklicno izpostavljeni sevanju. To zmanjšanje bo precej vpli- 
valo na delo v rudnikih, kajti raziskave v uranovih rudnikih in 
rudnikih premoga in kositrove rude kažejo, da precej rudarjev 
prejme dozo večjo od priporočene, ki znaša 20 mSv. 

V preteklih petdesetih letih je po vsem svetu obratovalo okoli 
530 raziskovalnih reaktorjev, približno 320 pa jih še obratuje. 
Precej držav z močnimi jedrskimi programi se srečuje s pro- 
blemom razgradnje (dekomisije) teh objektov, še več držav pa 
se ukvarja s študijami staranja komponent reaktorjev in 
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p težavami pri vključevanju novih tehnoloških dosežkov in 
J- izpolnjevanjem zahtev upravnih organov. Strokovnjaki 
MAAE so ugotovili precej značilnih pomanjkljivosti: slaba 
jjarnostna dokumentacija, nepopolni postopki za zagotovitev 
kakovosti, slabo napisani obratovalni postopki in nezadovo- 
ljiv način poročanja. 

V letu 1991 so verjetnostne varnostne analize precej prispe- 

vale k odločanju o varnostno pomembnih vprašanjih. V ZDA je 
ameriška upravna komisija NRC zahtevala, da vse jedrske 
elektrarne izvedejo individualno oceno varnosti za vsako elek- 
trarno do septembra 1992. Precejšnje zanimanje so doživele ' 
tudi francoske verjetnostne varnostne analize, objavljene 
v letu 1990, ki obravnavajo obratovanje na majhni moči in 
ustavitve elektrarn. Študije kažejo presenetljivo velik prispe- 
vek k poškodbi sredice pri takšnih načinih obratovanja. 

Dopolnjeno poročilo o naravnih danostih lokacije JE Krško 
s seizmotektonskega stališča 

Vlada Republike Slovenije je na 9. seji 2. 7. 1992 obravna- 
vala: 

- DOPOLNJENO POROČILO O NARAVNIH DANOSTIH 
LOKACIJE JEDRSKE ELEKTRARNE KRŠKO S SEIZMO- 
TEKTONSKEGA STALIŠČA, 

ki vam ga pošiljamo na podlagi 222. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije in zahteve Komisije za varstvo okolja in naravne 
dediščine Skupščine Republike Slovenije. 

Gradivo je pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in ureja- 
nja prostora - Republiška uprava za jedrsko varnost. 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za varstvo okolja in 
naravne dediščine, je na seji dne 18. 11. 1992 obravnavala 
stališča Izvršnega sveta Republike Slovenije do pobud Franca 
Pipana, dr. Stanka Buserja in dr. Draga Plešivčnika, delegatov 
Družbenopolitičnega zbora ter Metoda Sonca, delegata Zbora 
občin o problematiki v zvezi z jedrsko elektrarno Krško z dne 
29. 10. 1991 in dopolnilno mnenje k tem stališčem o naravnih 
danostih lokacije Krško prof. Sergeja Bubnova dipl. ing., ki ga 
je posredoval minister Ministerstva za energetiko s spremnim 

I dopisom z dne 11. 11. 1991. 

V dopolnilnem mnenju prof. S Bubnov navaja, da so v ožjem 
območju lokacije NE Krško seizmotektonski prelomi, ki niso 
dovolj raziskani in so lahko aktivni ter potencialno nevarni za 
varno obratovanje NE Krško in zato smatra, da je bil potek 
izbora lokacije za jedrsko elektrarno neprimeren. Po mnenju 
ministra dr. M. Tomšiča navedbe prof. S Bubnova učinkovito 
spodbijajo stališča, zajeta v dosedanjem odgovoru Izvršnega 
sveta. 

Komisija za varstvo okolja in naravne danosti je ocenila, da so 
^ navedenimi dopolnilnimi mnenji nastopili novi momenti, ki 
Pomembno spreminjajo oceno varnosti NE Krško. Zato je 
Komisija predlagala zborom Skupščine Republike Slovenije, 
da od Izvršnega sveta zahtevajo, da vprašanje primernosti 
lokacije NE Krško s seizmotektonskega stališča ponovno 
temeljito prouči ter tako dopolnjeno in zaključeno poročilo 
predloži v obravnavo zborom Skupščine Republike Slovenije. 

Najpomembnejša vprašanja, ki sledijo iz navedenih delegat- 
skih pobud in obeh dokumentov prof. S. Bubnova so: 

i - Ali je bilo pred odločitvijo o izboru lokacije Krško za 
jedrsko elektrarno opravljenih dovolj geoloških in seizmolo- 
ških raziskav na lokaciji in v njeno širši okolici? 

- Ali je zaradi možnosti pomankljivo opravljenih raziskav 
verjetno, da je izbrana lokacija neprimerna za jedrsko elek- 
trarno? 

- Kakšne so že posledice »neprimerne« lokacije in kakšno 
nevarnost predstavlja to za nadaljnje obratovanje NE Krško? 

- Ali so pri protipotresnemu projektiranju dejansko upošte- 
vani vsi zahtevani potresni parametri in ali obstaja nevarnost 

nastajanja razpok in površinskih premikov ob njih pod ključ- 
nimi objekti NE Krško? 

Zaradi zahtevnosti seizmotektonske problematike je direktor 
Republiške uprave za jedrsko varnost predlagal Strokovni 
komisiji za jedrsko varnost ustanovitev Ad hoc delovne sku- 
pine geoloških in seizmoloških strokovnjakov. 

Ad hoc delovna skupina je bila imenovana s sklepom na 
podlagi 6. in 7. člena poslovnika Strokovne komisije za jedr- 
sko varnost dne 31. 1. 1992. 

Naloga Ad hoc delovne skupine je bila pripraviti verificiran 
strokovni dokument, ki bo služil kot podlaga za pripravo 
krajšega dokumenta o izboru lokacije za NE Krško in o njenih 
naravnih danostih, bolj primernega za razpravo v Skupščini 
R Slovenije. 

Navedena skupina strokovnjakov je v času od imenovanja do 
9. 4. 1992 pregledala razno dokumentacijo (geološka in seiz- 
mološka poročila od leta 1964 do danes, lokacijsko dokumen- 
tacijo, pisma, mnenja itd.) ter pridobila 5 dodatnih strokovnih 
mnenj. Na začetku svojega dela je Ad hoc delovna skupina 
pregledala obstoječi dokument »Stališča« (1) in skušala 
odgovoriti na »Pripombe na stališča« (2) ter na drugo pismo 
prof. S. Bubnova z dne 15. 1. 1992 (3). 

O rezultatih svojega dela je Ad hoc delovna skupina pripravila 
poročilo: »ANALIZA NARAVNIH DANOSTI LOKACIJE IN UPO- 
RABLJENIH SEIZMIČNIH PARAMETROV NE KRŠKO« Rev. 2., 
štev. 2335 z dne 9. 4. 1992. Poročilu je priložena »Izjava in 
obvestilo o izvršitvi naloge« (Priloga). 

Obstoječe gradivo je v pretežnem delu poenostavljen povze- 
tek navedenega poročila Ad hoc delovne skupine. 

1. Uvod 

Vloga za lokacijsko dovoljenje je bila vložena novembra 1971 
na Republiški sekretariat za urbanizem in je le-ta na predloka- 
cijski razpravi 9. 2. 1972 izdal investitorju smernice za izde- 
lavo dokončne lokacijske dokumentacije. Na podlagi teh 
smernic je bila izdelana lokacijska dokumentacija julija 1974 
in dostavljena RSU. O predloženem lokacijskem elaboratu je 
bila dne 25. 7. 1974 opravljena lokacijskem elaboratu je bila 
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dne 25. 7.1974 opravljena lokacijska obravnava v Krškem, na 
katero so bili povabljeni in o njenih rezultatih ponovno obveš- 
čeni zastopniki 47 pristojnih in prizadetih državnih organov in 
institucij (navedeni v lokacijski odločbi z dne 8.8.1974). Nobe- 
den od teh na lokacijsko odločbo ni dal pismenih pripomb. 

Ne obstaja pa dokument, ki bi potrdil predlokacijsko razpravo 
iz leta 1972 o NE Krško ob udeležbi ameriških strokovnjakov, 
ki naj bi zavrnili predvideno lokacijo Krško kot neprimerno za 
izgradnjo jedrskega objekta. Oba avtorja (2,9), ki navajata, da 
so ameriški strokovnjaki I. 1972 zavrnili predvideno lokacijo 
za NE Krško oziroma, da so jo ocenili za neprimerno, nista 
navedla materialnega dokaza iz katerega bi bilo možno to 
trditev povzeti. 

* 
2. Naravne danosti lokacije 

2.1. Potek raziskav 

Osnovne študije o seizmičnosti in tektoniki Krškega polja so 
bile opravljena že v letih 1964-1968. Intenzivne raziskave in 
študije o možni lokaciji za izgradnjo jedrske elektrarne 
v Krškem pa so potekale od I. 1968 naprej do končne odlo- 
čitve. 

Že leta 1968 so bile poznane še danes veljavne najpomemb- 
nejše seizmotektonske karakteristike lokacije NE Krško. Zato 
ni možno trditi, da je bila lokacija dogovorjena vnaprej in šele 
nato raziskana oziroma, da je bila določena politično. Lahko 
pa je bila kasneje politično potrjena, kar pa po mednarodni 
praksi ni potrebno smatrati za presedan. 

Strokovnjaki, ki so v zadnjem času preverjali ustrezne para- 
metre lokacije NE Krško so smatrali, da je lokacija sprejem- 
ljiva pod pogojem, da so bili pri projektiranju upoštevani vsi 
zahtevani projektni parametri. 

Izbrani priznani slovenski strokovnjaki so v letih 1990/91 
podali svoje mnenje o izpolnitvi tega pogoja. Njihova pismena 
poročila se nahajajo pri Skupščinski komisiji za proučitev 
okoliščin izgradnje JE Krško in posledic njenega obratovanja 
in so delno povzeta tudi v naslednjih poglavjih tega gradiva. 

2.2. Nosilnost tal in pogoji temeljenja 

Vrednosti in karakteristike nosilnosti tal ter pogoji temeljenja 
so razvidni iz Dopolnilne lokacijske dokumentacije. Za posa- 
mezne bistvene enote elektrarne in ostale objekte pa so bile 
pred pričetkom projektiranja izdelane podrobne geomahan- 
ske raziskave na podlagi vrtin in laboratorijskih raziskav. 

Iz izvedbene dokumentacije in iz končnega varnostnega poro- 
čila je razvidno, da so reaktorska zgradba in sosednji objekti 
nuklearnega otoka temeljeni v hribini (ne »skali«) meljevec, to 
je v prekonsolidiranem, zelo zbitem peščenem melju, ki se 
pojavlja najmanj do globine 100 m. 

Kvaliteta tal (dobra, srednja in slaba) je v seizmičnem smislu 
običajno definirana glede na hitrosti talnega strižnega valova- 
nja in debelino usedlinskih plasti. Zaradi teh značilnosti so 
bila tla na lokaciji NE Krško okarakterizirana kot srednja tla. 

Pri izkopu gradbene jame I. 1975 je bila v splošni slojevitosti 
meljevca ugotovljena tanka plast 2 cm gline. Zaradi tega je 
bila izvedena preverba stabilnosti na osnovi dodatnih geoteh- 
ničnih raziskav na Univerzah v Ljubljani in Zagrebu. 

Dodatno je bila preverjena tudi nosilnost tal ob upoštevanju te 
plasti. Tako izračunani varnostni faktorji ob najneugodnejših 
obtežbenih razmerah znašajo med 2,2 do 6,3. 

Avtor Pripomb (2) pa pri svojih izvajanjih verjetno upošteva 
slaba tla, kot je to navedel v svoji recenziji (5), za kar pa ne 
navaja nobenega dokaza. 

Tudi trditev v »Pripombah«, da se je reaktorska zgradba 
»povesila«, ne drži, pač pa se je posedla za povprečno 10 cm, 
kar je komaj 50% od projektno napovedanih posedkov. Če pa 

je pri povesu mišljeno diferercenialno posedanje pa meritvi i 
kažejo, da je nagibanje tal zelo majhno in pod kriterij i 
nastanka konstruktivnih razpok v betonskih konstrukcijah. | 

2.3. Tektonika in aktivni' prelomi 

V fazi izgradnje JE Krško je za potek dela v času od 15.2.1975 
pa do leta 1980 skrbela Medresorska strokovna komisija in 
štiri podkomisije. V desetčlanski podkomisiji za operativno 
izvajanje del so bili priznani strokovnjaki med njimi štirje 
univer. profesorji FAGG iz Ljubljane. V poročilu o delu podko- 
misije z dne 30. 6. 1978, ki ga je podpisal njen predsednik 
prof. S. Bubnov, je med mnogimi običajnimi kritikami opera- 
tivnega poteka izvajanja izgradnje tudi zaključek: Ko so bile 
ob sodelovanju podkomisije premoščene začetne težave pri 
izvajanju del pri gradnji NE Krško, zlasti v zvezi z izdajanjem 
gradbenih dovoljenj, nostrifikacije investicijsko-tehnične 
dokumentacije,... je nadaljnja gradnja NE Krško potekala po 
redni poti, skozi ustrezno sodelovanje republiških inšpekcij- 
skih upravnih organov. - konec navedbe. 

V pismu z dne 15. 1. 1992 (3) pa prof. S. Bubnov citira en del 
teleksa firme VVestinghause z dne 26. 7.1974: Lokalno geolo- 
ško-tektonsko poročilo navaja, da v bližini elektrarne v pol- 
meru 10 km obstajajo prelomi z aktivnimi premiki... V skladu 
s sedanjimi USAEC in IAEA kriteriji je na splošno prevzeto 
stališče, da če jedrska elektrarna leži v področju poznanih 
prelomov, za katere se smatra, da so bili aktivni v kvartarju, 
lokacija ne bo dobila dovoljenja, posebno še, če se je premik 
dogodil v zadnjih 35.000 letih. - konec navedbe. Na podlagi 
navedenega, prof. S. Bubnov v pismu pravi: Upam, da ste iz 
teksta razumeli, da so ameriški strokovnjaki ocenili lokacijo 
za NE Krško kot neprimerno. - konec navedbe. Iz nasled- 
njega odstavka istega teleksa (pisec (3) ga ne navaja) pa je 
šele možno ugotoviti dejansko stališče VVestinghausovih stro- 
kovnjakov. Prevod drugega dela teleksa je sledeč: Na osnovi 
dr. Rizzo-vega bežnega ogleda tektonskih pogojev v nepo- 
sredni bližini lokacije 4. aprila 1974 ni bil v polmeru 5 km od 
lokacije ugotovljen noben površinsko aktivni prelom. Mnenja 
smo, da v kolikor bi se seizmika lokacije jedrske elektrarne 
presojala samo na osnovi poročila, ki nam je bilo dostavljeno, 
ne bi pristojni upravni organ potrdil lokacije Krško za jedrsko 
elektrarno. Če ne bi opravili nekaj bežnih terenskih pregledov 
seizmičnosti in geoloških prelomnic, t. j. dr. Rizzo je večkrat 
opravil raziskovalni obisk in se pogovarjal z vašimi strokov- 
njaki, bi VVestinghause prekinil vse aktivnosti v zvezi izgradnje 
jedrske elektrarne na lokaciji Krško. Na srečo poročilo ni edini 
izvor naših informacij in zato še vedno verjamemo, da je 
lokacija Krško varna in dopustna - konec navedbe. 

Geološke raziskave za NE Krško so pred, med in po izgradnji 
izvajali trije neodvisni timi strokovnjakov: 

1. Geološki zavod Ljubljana - nosilec U. Premru, dipl. ing. 
geol. (GZL-1) 

2. Geološki zavod Ljubljana - nosilec prof. dr. D. Kuščer (GZL 
2) 

3. IZIIS Skopje - nosilec prof. dr. M. Arsovski (IZIIS) in še 
drugi avtorji raznih člankov in recenzij. 

Ker jugoslovanskih predpisov in navodil za izbiro lokacije 
jedrske elektrarne ni bilo, so po dogovoru pri raziskavah 
uporabljali navodila in kriterije ameriške Atomic Energy Com- 
mission. 

V geoloških poročilih (7) in (9) je ekipa GZL-1 podala opis in 
utemeljitev prilagoditve ameriških predpisov zaradi razlik 
med neotektonskimi razmerami v Sloveniji in ZDA. 

Leta 1971 je ekipa GZL-1 v študiji za investitorja opredelila vse 
aktivne prelome, daljše od 300 m v oddaljenosti 8 km od 
lokacije. Navedene so trditve o aktivnosti teh prelomov in 
o velikosti zadnjih premikov ob prelomih. L. 1972 so isti avtorji 
v drugi študiji še detajlneje kot I. 1971 obdelali kritično 
območje predvidene lokacije za JE. Ekipa GZL-1 je v oceni 
primernosti lokacije JE Krško zaključila, da je izključitveni 

• 

44 poročevalec 



kriterij 8 km pri slovenskih seizmotentoriskih značilnostih 
nesmiseln, pač pa je smiselno, da lokacija ne leži na aktivnem 
prelomu, ker bi z ev. premiki ob prelomu prišlo do poškodbe 
zgradb JE. V poročilu (9) Komisiji za proučitev okoliščin 
izgradnje JE Krško pri Skupščini R Slovenije U. Premru med 
drugim zaključuje, da je JE Krško lahko varna s stališča 
aktivnih prelomov, ker je nameščena na seizmotektonskem 
bloku pod pogojem, da so bile izvedene ustrezne rešitve za 
varno gradnjo. 

Ekipa GZL-2 je I. 1973 pod vodstvom D. Kuščerja naredila 
povzetek poročil o dotedanjih geoloških raziskavah z dru- 
gačno interpretacijo. Za prelome, ki jih navaja ekipa GZL-1 
kot aktivne prelome, je v dokumentu navedeno, da prelomi 
niso aktivni. 

Ekipa IZIIS je 1.1975 pod vodstvom M. Arsovskega z drugačno 
metodo opredelila prelome znotraj meje 8 km od predvidene 
lokacije JE. Navedeni so trije prelomi, za katere avtorji sma- 
trajo, da niso aktivni. 

Na terenu, ki do tedaj ni bil detajlno morfološko obdelan, je 
treba pridobiti mnenja več raziskovalcev ali skupin po možno- 
sti z različnimi raziskovalnimi metodami in njihove ugotovitve 
soočiti z vidnimi faktografskimi fenomeni na terenu. S tega 
stališča je bila vključitev skupin GZL-2 in IZIIS po opravljenem 
delu skupine GZL-1 pravilna. 

Kljub vsem navedenim študijam pa se še vedno pogosto 
zastavlja naslednje vprašanje: 

Ali obstaja nevarnost nastajanja razpok in površinskih premi- 
kov ob njih pod ključnimi objekti NE Krško? 

Nevarnost nastajanja novih razpok in površinskih premikov 
ob njih pod ključnimi objekti NE Krško je lahko posledica 
aktivnosti prelomov in to tistih, pri katerih je možno pričako- 
vati tudi površinske efekte. Potresna energija se začne sproš- 
čati v neki globini (v hipocentru). Kot posledica te energije se 
lahko na površini terena ob ali blizu vertikalne projekcije 
preloma pojavijo površinske razpoke. V primerih manjših 
potresov (z manjšo magnitudo), kjer je sproščena energija 
majhna, ne pride do razpok na površini. Na prenos potresne 
energije pa ima znaten vpliv različna absorbcija potresne 
energije. Za področje Krško-Brežice ta različnost deluje 
tako, da se od žarišča potresa v smeri Krškega potresna 
energija precej hitro manjša. 

Avtor »Pripomb« (2) navaja tudi izjavo U. Premruja, da je 
takratni direktor EGS zahteval, da briše vse prelomnice iz 
Krškega polja. U. Premru je zahtevo zavrnil in nihče več ne 
trdi, da so bili prelomi brisani. 
Zaradi večje varnosti in običajne konzervativnosti pri ocenje- 
vanju lokacije jedrske elektrarne je pravilno upoštevati najbolj 
neugodne podatke, to so v primeru lokacije NE Krško podatki 
iz študij ekipe GZL-1. V njihovi študiji iz 1.1972, so kot najbližji 
aktivni prelomi -sedanji lokaciji NE Krško navedeni: šibkejši 
prelom, ki poteka 150 m severno od lokacije in prelom, ki leži 
okoli 600 m južno od lokacije. Nadalje sta navedena dva 
bližnja aktivna preloma. Prvi poteka približno 650 m vzhodno, 
drugi, ki ima značaj razpoke pa 1300 m zahodno od lokacije. 
Nato sta navedena še močnejša aktivna preloma 1 km in 7 km 
vzhodno od lokacije. Kljub navedeni opredelitvi prelomov 
(aktivni) pa so isti avtorji I. 1977 v svoji študiji (8) zapisali: 
Pomembno pri izbiri lokacije za jedrsko elektrarno je samo 
njihova razmestitev na tektonski blok in ne na prelom. 
- konec navedbe in I. 1991 (9): Lokacija (NE Krško) je dovolj 
oddaljena od aktivnih prelomov. - konec navedbe. 

Vse druge ekipe (razen GZL-1), ki so tudi izdelale študije 
o tektoniki Krškega polja, pa so opredelile zgoraj navedene 
prelome kot neaktivne. 

Tako je D. Kuščer vodja ekipe GZL-2 v svojem najnovejšem 
mnenju (4) med drugim zapisal: Po nedeformirani površini 
teras v okolici predvidene elektrarne sem sklepal, da ni nobe- 
nih dokazov o aktivnosti prelomov, ki jih navaja U. Premru 
(GZL-1). Mislim, da to mnenje še danes lahko zagovarjam... 
Do sedaj še nisem zasledil zanesljivih pisnih podatkov, da bi 

se v zgodovinskem času na območju Slovenije ob potresu 
pojavile na zemeljski površini razpoke, ki bi bile posledica 
premika ob prelomu v podlagi. - konec navedbe. 

2.4. Seizmologija in osnovni parametri protipotresnega 
projektiranja 

Po študiji »Analiza potresne nevarnosti na ozemlju Slovenije 
za obdobje 300 let« (FAGG, Ljubljana, oktober 1986) je na 
področju Brežic (razdalja do NEK je 8km) maksimalna možna 
magnituda M = 5,8, na Medvednici pri Zagrebu (razdalja 45 
km) pa M = 6,5. Te maksimalne vrednosti potresov pa je 
možno pričakovati le v oddaljenosti 8 km, oz. 45 km od NEK, 
nikakor pa ne na ožji lokaciji. 

Glede večkrat izrečene trditve, da je na Irškem področju in 
bližnji okolici največja seizmičnost, je resnica, da je na tem 
področju v zadnjem času bilo največ potresov. Verjetnost 
močnejših potresov pa je večja drugje, npr. na področju 
Ljubljane, Breginja in na Idrijskem. Na področju Krškega pa 
se pojavljajo predvsem šibki in srednje močni potresi, ki ne 
ogrožajo objektov. 

V dokumentu (6) je Strokovna komisija za oceno primernosti 
kriterijev za antiseizmično projektiranje opredelila glavni pro- 
jektni potresni parameter t j. talni pospešek na 0,22g - 0,25g. 
S tem je bil posredno dan tudi pristanek na sedanjo lokacijo 
NEK. Investitor se je odločil povečati (poostriti) to vrednost od 
0,25g na 0,3g in to na koti temeljenja reaktorske zgradbe t.j,- 
19m pod površino terena. 

Prilagojeno tem zahtevam je izvedene tudi temeljenje reaktor- 
ske zgradbe in ostalih servisnih zgradb. Vse so temeljene na 
skupni plošči, tako da se za predvidene kombinacije obreme- 
nitev le-te prenašajo od sten in stebrov na ploščo in na 
temelje. Temeljna armirano betonska plošča je pod reaktor- 
sko zgradbo debela minimalno 3,1 m (povprečno cca 6 m), 
skupaj s polnilnim betonom med to ploščo in jeklenim zadrže- 
valnih hramom pa povprečno 8,2 m. Nad ploščo so vse 
zgradbe z izjemo reaktorske zgradbe, med seboj povezane, 
kar služi povečanju togosti skupne temeljne plošče. 

3. Najnovejši podatki In ugotovitve 

V času komercialnega obratovanja elektrarne je bilo več 
potresov, ki so zapisani na seizmičnih inštrumentih v elek- 
trarni, kakor tudi izven nje. Rezultati obdelave teh dogodkov, 
oz. zapisov kažejo, da so zahteve vgrajene v opremo in 
zgradbe dovolj konzervativne. 

V zadnjem času se je v strokovni javnosti pojavila nova dilema 
kot posledica karakteristik šibkejšega (magnituda v epicentru 
je bila 3,2 po Richterju) lokalnega (Krško) potresa dne 28. 12. 
1989. Na akcelografu v NE Krško je bil na površini terena 
zabeležen visok pospešek tal okrog 0,5g. Gibanje tal je bilo 
visokofrekvenčno in zelo kratko. Navedeni pospešek pa ni 
možno primerjati s projektnim pospeškom 0,3g, ki ga pov- 
zroči močan potres. 

Ker je bil take vrste potres dne 28. 12.1989 blizu elektrarne in 
bi lahko zaradi tega bili tisti deli NE Krško, ki imajo zelo velike 
lastne frekvence nihanja preobremenjeni, smo za mnenje 
vprašali P. Fajfarja. V svojem poročilu (10) je P. Fajfar s tem 
v zvezi med drugim zapisal: Tekom tega leta (1991), ko sem 
natančneje spremljal omenjeno problematiko, sem se sezna- 
nil z nekaj dokumenti, ki kažejo na to, da kratkotrajna visoko- 
frekvenčna gibanja tal kljub visokim pospeškom v splošnem 
niso nevarna za jedrske reaktorje in njihovo opremo, z možno 
izjemo relejev. - konec navedbe. 

Releji so mehanična stikala, katere je NE Krško na podlagi 
ameriške regulative že morala analizirati glede na vibracijska 
gibanja zgradbe zaradi možnosti nezaželene vključitve ali 
izključitve električnih sklopov za upravljanje in/ali zaščito 
elektrarne. NE Krško tudi razmišlja, da bi mehanske releje 
nadometila z elektronskimi napravami, ki na vibracije niso 
občutljive. Tega zaenkrat niso storili zato, ker kljub večjemu 
številu potresov z epicentrom v bližini elektrarne, ki so pov- 
zročili visokofrekvenčna gibanja, z releji niso imeli težav. 
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V letu 1989 so se na pobudo ZRMK in s sklepom Strokovne 
komisije za jedrsko varnost uvedla celovita sistematična teh- 
nična opazovanja objektov NE Krško. V pobudi je bil predlog, 
da naj se za gradbene objekte, ki lahko ogrožajo jedrsko 
varnost izdelajo projekti za tehnično opazovanje. Ti naj pred- 
vidijo tak sistem meritev in opazovanj, ki bi pravočasno opo- 
zoril na slučaj nepravilnega odziva gradbenih objektov in 
omogočil pravočasno reagiranje. 

Opazovanja imajo torej predvsem preventivni in formalni zna- 
čaj in nikakor niso uvedena zaradi ugotavljanja napak v pro- 
jektu ali/in pri izgradnji. Zaradi rigoroznosti programa se vodi 
tudi kataster delovanja razpok in poškodb. Prav tako se teme- 
ljito raziskuje obseg in vzroke nastanka vsake ugotovljene 
poškodbe na konstrukcijah ter presoja vpliv poškodbe na 
varnost konstrukcije. 

Razpoka na armiranobetonskih konstrukcijah še ni prvi znak 
za alarm. Večinoma te ne ogrožajo varnosti konstrukcije, 
ampak le trajnosti. V NE Krško se je pričelo proučevanje 
razpok v 1.1989. Prvi posnetek poškodb in razpok na objektih 
NE Krško je bil izvršen v letu 1990. Analiza katastra razpok 
v letu 1990 je pokazala, da ugotovljene razpoke na armirano- 
betonskih konstrukcijah v NE Krško niso nastale zaradi 
potresnih obremenitev, ampak so po svojem položaju in 
karakterju nastale predvsem zaradi reoloških vplivov in tem- 
peraturnih sprememb. 

Kljub navedenim ugotovitvam bodo dodatne raziskave v letu 
1991 na osnovi reanalize posedkov z zahtevnejšim računalni- 
škim programom dale še natančnejšo opredelitev glede krite- 
rija pojavljanja razpok. 

4. Ugotovitve in priporočila 

Prisotnost prelomov in ocena njihove aktivnosti 

Vse tri ekipe GZL-1, GZL-2 in IZIIS so ugotovile v območju 
8 km okoli NEK najmanj tri prelome. Raziskovalne ekipe 
opisujejo tudi različne druge prelome, za katere pa smatrajo, 
da niso tako pomembni. Prelomi so opredeljeni kot: pokrit, 
domneven ali fotogeološko opazovan. Nobeden prelom ni 
opredeljen kot dokazano ugotovljen. Zato tudi za navedene tri 
prelome ni možno ugotoviti ali gre pri vseh treh ekipah za iste 
prelome ali ne. 
Na podlagi dosedaj izvedenih raziskav se lahko predpostavi, 
da so možne cone prelomov s smerjo NEN-SVVS oddaljene 
1 km in 7 km vzhodno od NEK ter t.i. orliška prelomna cona, ki 
leži okoli 2 km severnozahodno od NEK. Obe vzhodno ležeči 
coni sta slabo izraženi in ni zbranih podatkov, ki bi dokazovali 
njihovo kvartarno površinsko aktivnost. Do danes nimamo 
nobenih novejših raziskav, ki bi dokazovale v poročilih ekipe 
GZL-1 naveden sistem neotektonskih faz. 

Maksimalna magnituda in možnosti nastanka površinskih 
deformacij 

Na podlagi vseh navedenih študij je v razdalji 8 km od NEK 
možno pričakovati maksimalno magnitudo potresa M=5,8 do 
6,0 na območju Brežic. Pogostost potresov z največjimi mag- 
nitudami pa je zelo majhna. Za območje Krškega lahko ugoto- 
vimo, da od 13. stol. ni bilo rušilnih potresov, kar dokazujejo 
relativno nepoškodovane najstarejše zgradbe (npr. grad Turn 
nad Leskovcem in cerkveni objekti). 
Bolj nedoločljiva je maksimalna magnituda potresa, ki se 
lahko dogodi na lokaciji NEK ali njeni najbližji okolici. Pred- 
pogoj za določitev te maksimalne magnitude je seveda zaen- 
krat predpostavka, da so ugotovljeni prelomi v prostoru 8 km 
okoli NEK seizmično aktivni. Nekateri avtorji navajajo kot 
maskimalno magnitudo za lokalni potres okoli M=4. Sma- 
tramo, da je ta vrednost glede na to, da NEK leži na seizmično 
aktivnem področju verjetno prenizka. 

Seizmični projektni parametri 
I 

V času od priprav na izgradnjo v letu 1970-1974 pa do danes 
so se menjali in dopolnili mnogi predpisi in standardi, katere 
sta vodstvo NEK in RUJV ves čas spremljala. 
Iz seizmološkega programa za NEK iz leta 1991 je razvidno, da 

so izvedene strokovne analize in podvzeti ukrepi prilagajanja 
novim predpisom (predvsem ZDA po katerih je bila NEK 
grajena), s katerimi so se in se ponovno preverjajo uporab- 
ljeni in dopolnjeni seizmični parametri. 
Pred pričetkom rednega obratovanja NEK je bila večina 
zgradb in sistemov elektrarne pomembnih za varno obratova- 
nje, opremeljene z inštrumenti za beleženje nihalnih gibanj) ki 
jih povzročajo potresi. Na podlagi registracij na teh inštru- 
mentih je možno preveriti za posamezne dogodke, kakšna je 
bila vrednost pospeška na določenem mestu elektrarne glede 
na s projektom predvideno vrednost. 

Priporočila 

Proučevanje seizmotektonskih podatkov je potrebno izvajati 
tekoče, ob upoštevanju razvoja znanosti ter novih lokalnih 
spoznanj in zbranih podatkov v zadnjih letih. 
Kot koristne se priporočajo tudi v poročilu Ad hoc delovne 
skupine okvirno nakazane dodatne geološke raziskave na in 
v okolici lokacije NEK. 

Ad hoc delovna skupina podpira tudi projekt določitve seiz- 
mične varnosti po verjetnostnem postopku. Zaradi poostrenih 
projektnih kriterijev za izbor lokacije NE v ZDA z vidika seiz- 
mičnega rizika je namreč ameriška jedrska upravna komisija 
(NRC) v I. 1988 predpisala ponovno preverbo uporabljenih 
seizmičnih projektnih parametrov že zgrajenih elektrarn. Za 
NEK je v teku 1. faza preverbe, t.j. določitev seizmične nevar- 
nosti lokacije. Raziskavo koordinira FAGG Ljubljana, sodelu- 
jejo pa najbolj kvalificirane inštitucije iz Slovenije. V projektu 
je uporabljen verjetnostni pristop z najnovejšo metodologijo, 
ki je bila razvita in prvič uporabljena v ZDA. Pet neodvisnih 
ekspertskih skupin (po en geolog in en seizmolog) zbira in 
pripravlja podatke o potresnih izvorih, ki bi lahko vplivali na 
NEK. Pri izračunu se bodo tako izognili subjektivnemu pri- 
stopu posameznih strokovnjakov. V projektu bodo kot sveto- 
valci sodelovali tudi tuji eksperti in sicer trije iz IAEA in po dva 
iz Italije in ZDA. Prva faza preverbe bo predvidoma končana in 
verificirana do konca I. 1992. 

5. ZAKLJUČKI 

1. Glede na zbrane podatke smatramo, da tudi najbolj 
neugodna interpretacija tektonike (GZL-1) kaže, da varnost 
NE Krško ni ogrožena zaradi prelomov v bližini lokacije. 
Podatki kažejo tudi, da je elektrarna dovolj oddaljena od 
možne površinsko aktivne prelomne cone in zato ni verjetno, 
da bi pri potresu nastale pod objekti NEK nove razpoke ali 
premiki. 

2. Poročila posameznih strokovnjakov, ki so bila pripravljena 
za Komisijo za proučitev okoliščin izgradnje JE Krško in 
posledic njenega obratovanja v letu 1991 (9,12,13), so precej 
optimistična. Čeprav zajemajo le segmente, kažejo na to, da 
kljub možnim poenostavitvam vrednotenja nekaterih parame- 
trov, ki jih navaja navedena komisija, ni utemljenega suma, da 
bi to povzročilo ogrožanje varnega obratovanja NE Krško 
zaradi potresnih vplivov. 

3. Čimprej je potrebno dokončati projet določitve seizmične 
nevarnosti lokacije NEK po verjetnostnem pristopu, ob upo- 
števanju razvoja znanosti ter novih lokalnih spoznanj in zbra- 
nih podatkov iz zadnjih let. Pri izračunu se bodo lahko izognili 
subjektivnemu pristopu posameznih strokovnjakov. Tuji esk- 
perti, ki pri projektu sodelujejo, bodo doprinesli k večjemu 
zaupanju v dobljene rezultate. 

4. Kot koristne priporočamo dodatne geološke raziskave, ki 
jih je okvirno navedla Ad hoc delovna skupina v svojem 
poročilu. 

PRILOGE: 

1. SKLEP o imenovanju Ad-hoc delovne skupine za jedrsko 
varnost; Ljubljana, 31. 1. 1992 
2. Izjava in obvestilo o izvršitvi naloge z dne 17. 4. 1992. 
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poglavje 1. Naravne danosti lokacije NE Krško, Ljubljana 29. 
>ktobra 1991 

2. Bubnov S.; Pripombe na Stališče do delegatskih pobud in 
fprašanj v zadevi NE Krško. Ljubljana, nov., 1991 

3. Pismo prof. S. Bubnov-a z dne 15. 1. 1992, naslovljeno na 
ftujv 

*■ Kuščer D.: Mnenje o nevarnosti možnih aktivnih prelomov 
i>a območju Nuklearne elektrarne Krško, Lj. 21. 12. 1991. 
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furnšek J. Petrovski, D. Aničič, D. Cvijanovič, Krško 21. 6. 
1974 , 

7. Premru U. s sodelavci: Izbor možnih lokacij jedrskih elek- 
trarn v Sloveniji; Arhiv GZL; Lj. 30. 6. 1975 

8. Premru U. s sodelavci: Izbira možnih lokacij jedrskih 
elektrarn v Sloveniji; Arhiv GZL; Lj 21. 5. 1977 

9. Premru U.: Poročilo o aktivnih prelomih in varnosti jedr- 
ske elektrarne v Krškem; Arhiv Skupščinske komisije za pro- 
učitev okoliščin izgradnje JE Krško in posledic njenega obra- 
tovanja; Lj 28. 1. 1991 

tO. Fajfar P.: Mnenje o vplivu visokofrekvenčnega gibanja tal 
Pri potresih v bližini lokacije NE Krško; Lubljana 16. 12. 1991 

11. Telex firme VVestinghouse z dne 26. 7. 1974 

12. Lapajne J.: Poročilo za Komisijo za proučitev okoliščin 
Vgradnje JE Krško; Ljubljana, 06. 02. 1991 

13. Fajfar P.: Mnenje v zvezi s potresnovarnim projektiranjem 
JE Krško; Ljubljana 24. 1. 1991. 

priloga i 

Spisek priloženega gradiva 

1. Analize naravnih danosti lokacije in uPorab'l®nill®®lz,T1°a 
tektonskih projektnih parametrov (Osnutek dokumenta za 
razpravo v Skupščini R Slovenije) z dne 25. 1. 1992, ki^ga |e 
Pripravila Republiška uprava za jedrsko varnost, L ""janr 
Reference navedene v analizi so na vpogled v Arhivu RUJV. 

2. Priloge (4) k dokumentu - točka 1. 

3. Reference navedene v dokumentu - točka 1, pod števil- 
kami: 1, 2, 6,. 

4. Pismo prof. Sergeja Bubnova z dne 15. 1. 1992, naslovlje- 
nim na RUJV. 

Na podlagi 6. in 7. člena Poslovnika Strokovne komisije za 
jedrsko varnost izdajam 

SKLEP O IMENOVANJU AD-HOC DELOVNE SKUPINE 

I. V ad-hoc delovno skupino Strokovne komisije za jedrsko 
varnost imenujem: 

1. Egon Lukacs, dipl. ing., vodja delovne skupine 
2. prof. dr. Peter Fajfar, član 
3. Božo Kogovšek, dipl. ing., član , 
4. prof. dr. Dimitar Petroski, član 
5. dr. Ladislav Placer, član 
6. prof. dr. Mario Pleničar, član 
7. prof. dr. Eduard Prelogovič, član 
8. prof. dr. Danilo Ravnik, član 
9. prof. dr. Vlado Ribarič, član 

10. Franc Vidic, dipl. ing., član 

11. Naloga ad-hoc delovne skupine je: 

a. da pregleda ter oceni Analizo naravnih danosti lokacije in 
uporabljenih seizmotektonskih projektnih parametrov NE 
Krško, ki jo je pripravila Republiška uprava za jedrsko varnost 
b. posamezni člani pripravijo pisne pripombe in predloge za 
spremembo ali/in dopolnitev dokumenta pod a. 
c. na skupni seji pregledajo in sprejmejo dopolnjeno analizo 
in povzetek analize za razpravo v Skupščini Republike Slove- 
nije. 

III. Gradivo, ki je predano ad-hoc delovni skupini v pregled in 
oceno je priloženo sklepu (priloga I). 

IV. Prva seja ad-hoc delovne skupine bo v ponedeljek 24. 2. 
1992 ob 10. uri na sedežu Republiške uprave za jedrsko 
varnost, Kardeljeva ploščad 24, soba 250. 

Posamezni člani morajo najkasneje do 19. 2. 92 dostaviti 
Republiški upravi za jedrsko varnost preliminarno mnenje 
o prejetem gradivu. 
Druga seja na kateri bi uskladili oba dokumenta iz točke II. c. 
bi bilo potrebno opraviti v prvi polovici marca 1992. 
Za datum te seje se je potrebno dogovoriti na prvi seji. 

V. Stroški vezani na delovanje v ad-hoc delovni skupini bodo 
bremenili Republiško upravo za jedrsko varnost. Za pisno 
poročilo in delo v delovni skupini bo RUJV priznala članom 
ad-hoc delovne skupine honorar v višini do 20.000,00 SLT. 

DIREKTOR 
mag. Miroslav Gregorič, I. r. 

IZJAVA IN OBVESTILO O IZVRŠITVI NALOGE 

PREJME: Strokovna komisija za jedrsko varnost 

POTOM: Direktorja Republiške uprave za jedrsko varnost 
mag. Miroslav Gregorič 

POŠILJA: Ad hoc delovna skupina za jedrsko varnost, imeno- 
vana s sklepom SKJV z dne 31. 1. 1992 

V skladu z navedenim sklepom smo pripravili dokument: 

ANALIZA NARAVNIH DANOSTI LOKACIJE IN UPORABLJENIH 
SEIZMIČNIH PARAMETROV NE KRŠKO - Rev. 2, štev. 2335 
z dne 9. 4. 1992. 

Izjavljamo in s podpisom potrjujemo, da smo priloženi tekst 
navedenega dokumenta vskladili in sprejeli enoglasno: 

ČLANI AD HOC DELOVNE SKUPINE ZA JEDRSKO VARNOST. 

Prof. dr. Peter Fajfar 
Božo Kogovšek, dipl. ing. 
Egon Lukacs, dipl. ing. 
Dr. Ladislav Placer » 
Prof. Dimitar Petrovski 
Akadem. prof. dr. Mario Pleničar 
Prof. dr. Eduard Prelogovič 
Prof. dr. Danilo Ravnik 
Prof. dr. Vladimir Ribarič 
Franc Vidic, dipl. ing. 
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Poročilo o jedrski varnosti v letu 1992 

Vlada Republike Slovenije je na 33. seji dne 24. junija 1993 
obravnavala: 

- POROČILO O JEDRSKI VARNOSTI V LETU 1992, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 1. člena 
začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije s prošnjo, da ga obravnavate skupaj s poročilom za 
leto 1990 (Poročevalec št. 19/91) in s poročilom za leto 
1991 (Poročevalec št. 16/92). 

Poročilo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor 
- Republiška uprava za jedrsko varnost. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu 
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sode- 
lovali: 
- Miha JAZBINŠEK, minister za okolje in prostor, 

- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Republiške uprave 
za jedrsko varnost, 

- mag. Marjan F. LEVSTEK, namestnik direktorja Republi- 
ške uprave za jedrsko varnost. 

POVZETEK 

Republiška uprava za jedrsko varnost (RUJV) je pripra- 
vila Poročilo o jedrski varnosti v letu 1992 v Republiki 
Sloveniji, ki sodi med redne oblike poročanja o delu 
uprave Vladi In Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Pri opravljanju upravnih nalog je RUJV izdala NE Krško 
šestindvajset upravnih aktov. Pomembnejše so bile 
odločbe za Izdelavo revizije načrta ukrepov v sili, za 
odobritev meril za Cepljenje cevi v uparjalnikih ter za 
odobritev novega - standardnega formata obratovalnih 
pogojev In omejitev. Institutu Jožef Štefan je v zvezi 
z obratovanjem reaktorja TRIGA izdala dve odločbi. 

Na zakonodajnem področju teče dejavnost priprave 
novih zakonov in predpisov s področja jedrske varnosti, 
varstva pred ionizirajočimi sevanji in odgovornosti za 
jedrsko škodo. Pripravljene so bile strokovne osnove za 
Izdelavo ter za zakone in nekatere predpise. 

Zelo pomemben dogodek za Slovenijo je bilo njeno spre- 
jetje v članstvo Mednarodne agencije za atomsko ener- 
gijo (MAAE). Slovenija se je zaradi takojšnjega odziva In 
ureditve vseh formalnosti takoj vključila v delo agencije. 
Pristopila je tudi k mednarodnim sporazumom, sprejetim 
v okviru MAAE. Tudi sodelovanje s sorodnimi upravnimi 
organi drugih držav v Evropi in Združenih državah je bilo 
zelo dobro. 

Med organizacijami, ki dajejo strokovno podporo RUJV 
na področju jedrska varnosti, so bile v letu 1992 najbolj 
aktivne: Institut Jožef Štefan, Elektroprojekt Ljubljana, 
Elektrolnštitut Milan Vidmar, Inštitut za metalne kon- 
strukcije in EKONERG iz Zagreba. 

V letu 1992 je RUJV poleg rednih inšpekcijskih pregledov 
izvajala tudi Izredne Inšpekcijske preglede NE Krško 
v zvezi z ustavitvami elektrarne. Izvedla je 56 rednih in 
več izrednih inšpekcijskih pregledov NE Krško, TRIGE in 
Rudnika urana Zlrovskl vrh. 

Zelo velik pomen je bil tudi v tem letu dan izobraževanju 
delavcev RUJV. Poleg strokovnih izpitov iz upravnega 
področja so se delavci izobraževali na mnogih tečajih iz 
področja jedrske varnosti, radioaktivnih odpadkov, ukre- 
pov v primeru jedrske nezgode, varnostnih analizah, idr. 
tako doma kot v tujini. 

V NE Krško so v letu 1992 pridobili 3.77 milijarde kWh 
neto električne energije. Generator je bil priključen na 
omrežje 6698. 7 ur ali 76.26% celotnega števila ur v tem 
letu. Izkoriščenost NE Krško v letu 1992 je bila 96.19%. 
V letu 1992 so bile tri avtomatske ustavitve in dve ročni 
ustavitvi reaktorja. Zaradi visokega nivoja vode v upar- 
jalnikih sta bili dve avtomatski ustavitvi julija in avgusta, 

ena pa je bila zaradi napake na električnem napajanju 
zaščite turbine. Ročno je bila elektrarna ustavljena 
zaradi puščanja pare na slepi prlrobnici visokotlačnega 
dela turbine ter zaradi letnega remonta. 

Količine nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov in pre- 
jete doze osebja so bile v povprečju podobne kot v prete- 
klih letih. V letu 1992 je bilo proizvedeno 126.4 m1 nizko- 
in srednjeradioaktivnih odpadkov. V bazenu za izrab- 
ljeno jedrsko gorivo se je v tem letu število gorilnih 
elementov povečalo za 44 In znaša 358. 

Jedrsko gorivo je bilo tudi v tem letu zanesljivo, vendar 
so opazili nekaj več puščanja, kot v preteklem letu. Kljub 
temu pa je bila radioaktivnost primarnega hladila po 
remontu manjša od enega odstotka mejne vrednosti, ki 
je določena v obratovalnih pogojih in omejitvah. Radio- 
aktivna sproščanja (emisije) plinov In tekočin v okolje so 
dosegle nekaj odstotkov predpisanih mejnih vrednosti, 
razen za tritij, katerega sproščanje je doseglo skoraj tri 
četrtine predpisane mejne vrednosti. 

V letu 1992 je bilo v okolici NE Krško v vzorcih iz pre- 
hrambene verige ugotovljenih samo nekaj radioaktivnih 
snovi (Imlslje), ki izvirajo iz jedrske elektrarne in ki zane- 
marljivo prispevalo k radiološki obremenitvi prebival- 
stva. Na osnovi meritev imisij ter emisij je bila s pomočjo, 
računalniškega modela izračunana obremenitev refe- 
renčnega človeka v okolici NE Krško zaradi obratovanja 
jedrske elektrarne v vrednosti okoli 3 mikroSv/leto In 
v najbolj konzervativnem primeru man| kot 10 mikroSv/ 
leto. Celotno breme referenčnega človeka zaradi sevanj 
iz vseh virov je ocenjeno na 2900 do 4100 mikroSv/leto. 

Raziskovalni reaktor TRIGA Mark II s toplotno močjo 250 
kW je v letu 1992 proizvedel 360,4 MWh toplote. Imel je 
7 prisilnih ustavitev. Tudi v letu 1992 je skladišče radio- 
aktivnih odpadkov v reaktorskem centru v Podgorici 
ostalo nekontaminirano, nekoliko se |e povečala samo 
hitrost doze v zadnjem delu skladišča. Oba objekta nista 
predstavljala pomembne dodatne radiološke obremeni- 
tve okolja. 

Po ustavitvi rednega obratovanja Rudnika urana Žlrov- 
ski vrh so se le delno zmanjšale skupne emisije radona 
in tekočih izpustov v okolje. Koncentracija radona 
v zraku in radioaktivnost površinskih voda In sedimentov 
pa se po prenehanju izkoriščanja uranove rude nista 
bistveno spremenili. Na rudniku so se izva|ala najnuj- 
nejša vzdrževalna In sanacijska dela. Poudarek je bil 
dan predvsem sanaciji odlagališča hidrometalurške jalo- 
vine kot objektu, ki Ima največji vpliv na okolje. 
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Vsi ledrskf objekti v Sloveniji bo v letu 1992 varno obrato- 
vali. Izrednih dogodkov, pri katerih bi bili krienl obrato- 
valni pogoji in omejitve, ni bilo. 

Ob koncu leta 1992 je v 25 državah obratovalo 423 reak- 
torjev za proizvodnjo električne energije s priključno 
električno močjo okoli 327.000 MW. število obratujočih 
reaktorjev se je povečalo. 

V letu 1992 je bilo posredovanih v INES 75 poročil o jedr- 
skih dogodkih, in sicer sta bila dva dogodka tretje stop- 
nje, sedemnajst druge stopnje, devetindvajset dogodkov 
je bilo prve stopnje, sedemindvajset dogodkov pa |e bilo 
pod oziroma izven lestvice. Nesreče ni bilo nobene 
(četrta stopnja in več). 

1. UVOD 

Republiška uprava za jedrsko varnost (RUJV) je pripravila 
Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov 
v letu 1992, ki sodi med redne oblike poročanja Vladi in 
Državnemu zboru Republike Slovenije. Strokovna komisija za 
jedrsko varnost je to'poročilo obravnavala na svoji 52. seji dne 
18. maja 1993 in na korespondenčni seji 31. maja 1993 in ga 
tudi sprejela. 

Poročilo vsebuje poleg uvoda še dve poglavji, ki obravnavata 
pregled dela v RUJV ter obratovanje jedrskih objektov v Slo- 
veniji in v prilogi v svetu. 

RUJV opravlja upravne naloge s področja jedrske varnosti in 
inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objekti v Sloveniji, ob enem 
pa ima razvito močno mednarodno sodelovanje, ker lahko 
kakovostno opravlja svojo osnovno dejavnost le z uporabo 
najnovejših spoznanj in informacij o dogajanju na področju 
jedrske energetike v svetu. Sem spadata tudi koordiniranje in 
ocena dela strokovnih organizacij, ki opravljajo vzdrževalna 
dela v NE Krško in dajejo strokovna mnenja. 

Poglavje o obratovanju jedrskih objektov v Sloveniji 
podrobno obravnava obratovanje jedrske elektrarne v Krškem 
v letu 1992, in sicer glavne obratovalne podatke, ustavitve in 
razloge, zakaj je prišlo do ustavitev, podatke o gorivu, stanje 
izrabljenega goriva, radioaktivne odpadke, ki so shranjeni 
v elektrarni, in prejete doze osebja. Tu so opisani tudi izobra- 
ževanje osebja, modifikacije v NE Krško in izpuščanje ter vpliv 
radioaktivnosti zaradi delovanja NE Krško na okolje. Obrav- 
nava tudi raziskovalni jedrski reaktor TRIGA na Institutu Jožef 
Štefan v Podgorici, ki se uporablja za izobraževanje, raziskave 
in proizvodnjo izotopov za industrijo in medicino. Opisuje 
tudi prehodno skladišče radioaktivnih odpadkov za majhne 
uporabnike in nadzor radioaktivnosti v okolici reaktorskega 
centra. 

V prilogi je kratka informacija o gradnji, obratovanju in zapira- 
nju jedrskih objektov v svetu, opisane pa so tudi najbolj 
pomembne nezgode, ki so se zgodile v letu 1992. Osnovno 
merilo pri izbiri nezgod je bila stopnja po lestvici INES. ki se je 
uveljavila v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (MAAE). 
Na koncu poglavja so omenjeni še mednarodni sporazumi 
v zvezi z uporabo jedrske energije in nekaj splošnih ugotovi- 
tev, ki zadevajo jedrsko varnost v svetu. 

2. PREGLED DELA REPUBLIŠKE UPRAVE ZA JEDRSKO 
VARNOST 

Republiška uprava za jedrsko varnost je pristojna za opravlja- 
nje upravnih in strokovnih zadev, ki se nanašajo na: jedrsko 
varnost; na prevoz jedrskih in radioaktivnih materialov; na 
materialno bilanco jedrskih materialov; na odgovornost za 
jedrsko škodo; na usposobljenost osebja uporabnikov jedr- 
skih objektov in njihovo šolanje; na zagotovitev kvalitete; na 
inšpekcijsko nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov, ki urejajo jedrske objekte, ter na 
druge zadeve s tega področja, določene z zakonom. 

Pravno osnovo za upravne naloge s področja jedrske varnosti 
in za inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objekti dajejo Zakon 
o organizaciji in delovnem področju republiške uprave, Zakon 
o vladi Republike Slovenije, Zakon o energetskem gospodar- 
stvu, Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o poseb- 
nih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije, 4. člen 

Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, priporo- 
čila Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE), 
zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in 
o ukrepi za varnost jedrskih objektov in naprav ter podzakon- 
ski akti in pravilniki na osnovi zgoraj navedenih zakonov in 
ratificirane mednarodne konvencije o jedrski energiji in jedr- 
ski varnosti. 

2.1 SPLOŠNO 

z zakonodajnega področja dela je RUJV skladno s 4. členom 
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samo- 
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/ 
91-1) še naprej uporabljala veljavno zakonodajo nekdanje 
zvezne države, seveda le tisto, ki jo Slovenija na področju 
jedrske varnosti še ni sama pripravila. 

Za pripravo slovenske zakonodaje z delovnega področja 
RUJV (Zakon o jedrski varnosti in varstvu pred sevanji; Zakon 
o odgovornosti za jedrsko škodo) smo sistematično zbirali 
ustrezne predpise tujih držav (ZDA, Finska, Švedska, Nemčija, 
Avstrija, Italija, Švica, Nizozemska, Ukrajina, Češkoslovaška, 
Poljska) ter priporočila oz. predpise mednarodnih organizacij 
(Evropska skupnost, Mednarodna agencija za atomsko ener- 
gijo, Agencija za jedrsko energijo OECD/NEA), kar vse pred- 
stavlja podlago za pripravo obeh domačih zakonov in podza- 
konskih predpisov. V ta namen smo prevedli finski zakon 
o jedrski energiji, predpise švedske državne inšpekcije za 
jedrsko energijo (za zagotovitev kvalitete pri jedrskih objektih 
in transportu jedrskega goriva ali jedrskih odpadkov, nemška 
jedrska priporočila za zaščito pred sevanji, nemški predpis 
o ugotavljanju izpostavljenosti sevanju zaradi izpuščenih 
radioaktivnih snovi iz jedrskih sistemov ali naprav; smernice 
- računske osnove za ugotavljanje telesne doze pri izpostav- 
ljenosti notranjemu sevanju; smernice za nadzor zaščite pred 
sevanjem; švicarski zvezni zakon o mirnodobni uporabi atom- 
ske energije in o varstvu pred ionizirajočimi sevanji; zakon 
o varstvu pred ionizirajočim sevanjem; zakon o jedrski odgo- 
vornosti z uredbo; pravilnike MAAE o varnosti jedrskih elek- 
trarn; o vladni organizaciji, o izbiri lokacije, o projektiranju in 
o obratovanju. 

Za pripravo zakonov sta bili sklenjeni dve pogodbi: 
* s Pravno fakulteto v Ljubljani za pripravo tez za zakon 
o jedrski in radiološki varnosti; 

* z VPŠ v Mariboru za pripravo tez za zakon o odgovornosti 
za jedrsko škodo; 

Predlog za izdajo »Zakona o varstvu pred ionizirajočimi seva- 
nji in jedrski varnosti« s tezami zakona je Raziskovalni center 
Pravne fakultete ob koncu leta 1992 že pripravil, prav tako pa 
je Institut za gospodarsko pravo pri visoki pravni šoli v Mari- 
boru izdelal strokovne podlage za pripravo »Zakona Repu- 
blike Slovenije o odgovornosti za jedrsko škodo«. Dve 
pogodbi smo v letu 1992 sklenili tudi za pripravo podzakon- 
skih predpisov: 
* delovna sposobnost (Fitness for duty). Izdelano je bilo poro- 
čilo z naslovom »Človeški faktor v rizičnih tehnologijah« 
* Primerjalna analiza upravnih zahtev ob dekomisiji RUŽV. 
Izdelano je bilo poročilo z naslovom »Primerjava ukrepov in 
postopkov pri dokončni opustitvi rudarjenja in predelave ura- 
nove rude ter zaprtju rudnika in odlagališč odpadnega mate- 
riala.« 
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2.2 IZDANI UPRAVNI AKTI 

Pri opravljanju upravnih nalog je v letu 1992 RUJV izdala 
Nuklearni elektrarni Krško šestindvajset upravnih aktov, ki se 
nanašajo na: 
- načrtovanje ukrepov v sili, 
- revizijo, poglavje 15, Končnega varnostnega poročil »Var- 
nostni analizi« 
- revizija št. 31, obratovalnih pogojev in omejitev, 
- revizija št. 32, obratovalnih pogojev in omejitev, 
- zavrnitev vloge NEK za preložitev vizualnega pregleda 
notranjosti ohišja reaktorske črpalke, ki se zahteva po obrato- 
valnih pogojih in omejitvah glede 10 letnega pregleda, 
- revizija št. 33, obratovalnih pogojev in omejitev (merila 
čepljenja), 
- spremembo obratovalnih pogojev in omejitev v zvezi 
s spremembo antalpijskega koničnega faktorja, (revizija št. 
34) 
- dovoljenje za promet jedrskega materiala čez državno 
mejo in prevoz v notranjem prometu R Slovenije, 
- revizija št. 35, obratovalnih pogojev in omejitev (delna 
odločba), 
- modifikacijo sistema bistvene oskrbe vode, 
- zaščito operaterjev v kontrolni sobi jedrske elektrarne 
v Krškem pred nezgodnim sproščanjem nevarnih kemikalij, 
- program stalnega strokovnega usposabljanja delavcev NE 
Krško, 
- verjetnostno varnostno analizo elektrarne glede na notra- 
nje in zunanje začetne dogodke (sklep o podaljšanju rokov), 
- radiološki nadzor okolice NEK za leto 1992, 
- meteorološke meritve v okolici NE Krško za leto 1992. 

Institutu »Jožef Štefan« je RUJV izdala dve odločbi, in sicer: 
- zahtevek za meritve hitrostnega polja doz grama in nevtro- 
nov v reaktorski hali raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II, 
- obratovalni pogoji in omejitve raziskovalnega reaktorja 
TRIGA Mark II; 

Firmi Ekonerg v Zagrebu je bilo izdano pooblastilo za oprav- 
ljanje določenih nalog s področja jedrske varnosti na 
območju Republike Slovenije. 

V letu 1992 se je RUJV glede na leto 1991 kadrovsko nekoliko 
okrepila. Zaposlilo se je pet novih delavcev (svetovalec direk- 
torja, republiški inšpektor za jedrsko varnost, svetovalec I in 
dva pripravnika). Veliko pozornosti je bilo posvečeno strokov- 
nemu usposabljanju delavcev, ki so se udeleževali tečajev, 
seminarjev ter drugih oblik usposabljanja v tujini in domovini 
(glej tudi podpoglavje 2.2 - mednarodno sodelovanje). En 
sodelavec se je šolal za pridobitev magistrskega naslova iz 
reaktorske fizike. Poleg seminarjev in tečajev iz tujih jezikov, 
računalništva, upravnega postopka, ter drugih (npr. jedrska 
varnost in ionizirajoča sevanja, upravljanje z RAO, načrtova- 
nje ukrepov v sili), naj posebej omenimo šolanje dveh novih 
republiških in špektorjev na nizu specializiranih tečajev za 
inšpektorje jedrskih elektrarn v Izobraževalnem centru 
USNRC v Chattanoogi. 

RUJV si prizadeva kar najbolje obveščati javnost o vprašanjih 
jedrske varnosti v Sloveniji, kot tudi v tujini. Strokovno javnost 
obveščamo predvsem na posrečen način. To je preko distri- 
bucije specializirane strokovne literature, gradiv mednarod- 
nih in tujih organov s področja jedrske varnosti, seveda pa 
tudi poročil in strokovnih ocen domačih organizacij. Poročila, 
ki se nanašajo na varnost NE Krško in raziskovalni reaktor 
TRIGA, pošilja RUJV tudi v Centralno tehniško knjižnico 
v Ljubljani, javnost pa RUJV obvešča o svojem delu predvsem 
preko sredstev javnega obveščanja. 

Sodelovanje z drugimi upravnimi organi je bilo glede na 
izrazito interdisciplinarnost področja dela RUJV tudi v letu 
1992 zelo intenzivno, predvsem z Ministrstvom za energetiko, 
Ministrstvom za zdravstvo, družino in socialno varnost, Mini- 
strstvom za obrambo, Ministrstvom za notranje zadeve, Mini- 
strstvom za zunanje zadeve in Ministrstvom za znanost in 
tehnologijo. Tako je RUJV sodelovala pri vodenju upravnih 
postopkov, odgovorih na delegatska vprašanja in pobude ter 
pri delu interdisciplinarnih strokovnih komisij. 

RUJV je sodelovala tudi s Komisijo Skupščine R Slovenije t 
proučitev okoliščin gradnje NE Krško in posledic njeneg' 
obratovanja. Služba Vlade za sodelovanje s Skupščino je 21 
10. 1992 posredovala Poročilo te skupščinske komisije rt 
RUJV v mnenje. RUJV je za mnenje po posameznih točkal 
Poročila naprosila takratno ME, MVOUP-Zavod za varstv< 
okolja in vodni režim, MIG, Institut Jožef Štefan, El Milaf 
Vidmar in posamezne strokovnjake, ki so sodelovali pri pri' 
pravi, gradnji in obratovanju NE Krško. Na osnovi zbrani!* 
odgovorov in lastnih podatkov je RUJV pripravila strokovno 
mnenje št. 3305/EL, rev. 6,19. 11. 1992) o poročilu naveden« 
skupščinske komisije in ga posredovala Vladi R. Sloveniji 
v obravnavo. V zaključkih tega dokumenta je podana med 
drugim ugotovitev, da je poročilo skupščinske komisije parci' 
alno, saj obravnava manj kot polovico sklepov, za katere j< 
bila komisija z odlokom zadolžena in mnenje, da so ugotovi- 
tve komisije posvečena okoliščinam izgradnje v več primerili 
posplošena in da se opirajo na pristranska in osamljeni 
strokovna mnenja. Obenem pa niso utemeljene z dokazi 
v takih nepravilnosti, s katerimi bi JE Krško posledično trajno 
ogrožale okolje ter varnost ljudi in premoženja. Z drugimi 
besedami iz 112 ugotovitev komisije (na večino od teh je 
v strokovnem mnenju RUJV podan komentar) je razvidno, da 
je komisija vso pozornost posvetila le proučevanju okoliščin 
izgradnje JE Krško, medtem, ko obravnavi oz. ugotavljanju 
posledic njenega obratovanja ni posvečena niti ena ugoto- 
vitev. 

Za potrebe Vlade v zvezi z odgovori na pobude poslancev 
Skupščine R Slovenije in Komisije skupščine za varstvo okolja 
in naravno dediščino o problematiki naravnih danosti lokacije 
JE Krško, medtem, ko obravnavi oz. ugotavljanju posledic 
njenega obratovanja ni posvečena niti ena ugotovitev. 

Za potrebe Vlade v zvezi z odgovori na pobude poslancev 
Skupščine R Slovenije in Komisije skupščine za varstvo okolja 
in naravno dediščino o problematiki naravnih danosti lokacije 
JE Krško je RUJV pripravila t. i. Analizo naravnih danosti 
lokacije in uporabljenih seizmotektonskih projektih parame- 
trov JE Krško. SKJV je imenovala deset člansko Ad-hoc 
delovno skupino strokovnjakov, ki je pogledala in ocenila 
navedeno analizo. 

V teku dela Ad-hoc delovne skupine je bila Analiza dopol- 
njena s strokovnimi prispevki članov Ad-hoc skupine (In pod 
št. 2335, Rev. 2 z dne 9. 4. 1992) predana SKJV. 

Prav tako RUJV je sodelovala tudi z Mednarodno komisijo za 
neodvisno analizo varnosti NE Krško, ki jo je ustanovila Vlada 
R Slovenije v aprilu 1992. Komisija je v nekaterih delovnih 
skupinah že obravnavala problematiko, v drugih pa je še na 
začetku. V pripravi je zaključno poročilo, ki bo izdelano pred- 
vidoma v začetku maja 1993. 

Pri Republiški upravi za jedrsko varnost deluje Strokovna 
komisija za jedrsko varnost (SKJV), ki se je v letu 1992 sestala 
trikrat. Ima 22 članov, in sicer je 10 članov delegiranih iz 
drugih upravnih organov, 12 strokovnjakov pa so izvedenci za 
posamezna področja. Poleg drugih zadev s področja jedrske 
varnosti in varstva pred sevanji ter obratovanja jedrske elek- 
trarne v Krškem je obravnavala: poročilo o remontu NE Krško 
za leto 1992; poročilo o obratovanju NE Krško, raziskovalnega 
reaktorja TRIGA Mark II Instituta Jožef Štefan in Rudnika 
urana Zirovski vrh v letu 1991; poročilo RUJV o jedrski varno- 
sti za leto 1991; poročila strokovnih organizacij, pooblaščenih 
za dela na področju jedrske varnosti za leto 1991; letni pro- 
gram ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko 
varnost RUJV za leto 1993, poročilo Ekološkega laboratorija 
z mobilno enoto in poročila o monitoringu v okolici NE Krško, 
raziskovalnega reaktorja TRIGA in Rudnika Žirovski vrh. 

Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operaterjev 
NE Krško je v letu 1992 organizirala tri izpitne roke za 29 
kandidatov. Preizkus usposobljenosti je opravljalo 19 kandi- 
datov za glavnega operaterja in 10 kandidatov za operaterja 
reaktorja (Slika 2.1). Vsi kandidati so izpite uspešno opravili 
ter jim je, na predlog komisije, RUJV dovoljenja podaljšala. 
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Slika 2.1.1: Opravljeni preizkusi usposobljenosti za glavne operaterje 
in operaterje reaktorja NE Krško v posameznih letih. 

2.3. MEDNARODNO SODELOVANJE 

Na mednarodnem področju sodelujejo RUJV z mednarodnimi 
organizacijami, pa tudi z nacionalnimi, ki se ukvarjajo z jedr- 
sko in radiološko varnostjo in uporabo jedrske energije. 

Sodelovanje z Mednarodno agencijo za atomsko energijo 
(MAAE) s sedežem na Dunaju se je tudi v letu 1992 uspešnbo 
razvijalo. 

2.3.1. Pravno nasledstvo mednarodnih sporazumov 
t 

Mednarodno priznanje Republike Slovenije je zahtevalo tudi 
sprejem vrste aktov o notifikaciji nasledstva glede mednarod- 
nih konvencij in pogodb oziroma sporazumov, katerih članica 
je bila nekdanja SFR Jugoslavija. Tu omenjamo le tiste, za 
katerih notifikacijo nasledstva je dala pobudo Republiška 
uprava za jedrsko varnost. Po postopku, ki ga je vodilo Mini- 
strstvo za zunanje zadeve, je Vlada Velike Britanije (Foreign 
and Commenovvealth Office) sredi aprila 1992 obvestila našo 
državo o sprejemu instrumentov o pravnem nasledstvu, glede 
sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so 
depozitarji tri glavne jedrske sile (ZDA, V. Britanija in ZSSR): 
* ' sporazum o neširjenju jedrskega orožja, 

* * pogodba o prepovedi postavljanja jedrskega in drugega 
orožja za množično uničevanje na morsko dno in njegovo 
podzemlje, 

* • pogodba o prepovedi poskusov z jedrskim orožjem 
v atmosferi, v nadzračnem prostoru in pod vodo, 

Vlada ZDA (State Depertment) je med Generalno konferenco 
MAAE (september 92) obvestila našo državo o sprejemu 
inštrumentov o pravnem nasledstvu glede konvencij, za 
katere je depozitar vlada ZDA: 

* ' statut Mednarodne agencije za atomsko energijo, 

* * konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja 
z odpadnimi in drugimi snovmi. 

Mednarodna agencija za atomsko energijo je potrdila prejem 
instrumentov o pravnem nasledstvu mednarodnih konvencij 
oz. sporazumov, sprejetih v MAAAE s svojim dopisom z dne 
11. 9. 1992: 

* * Sporazum o privilegijih in imunitetah Mednarodne agen- 
cije za atomsko energijo, 

* * Dunajska konvencija o civilni odgovornosti za jedrsko 
škodo; 

* * Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala; 

* * Sistem za poročanje o nezgodah IAEA; 

* * Konvencija o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah; 

* * Konvencija o pomoči v primeru jedrskih nesreč ali radi- 
ološke nevarnosti; 

2.3.2. Sprejem Slovenije v MAAE 

Slovenija je bila v 2. točki 63. zasedanja generalne konference 
MAAE na Dunaju (od 21. do 25. septembra 1992) z aklamacijo 
sprejeta v članstvo kot 113 članica. Slovenija je zaradi svoje 
ažurnosti takoj lahko popolnopravno sodelovala na nadalje- 
vanju generalne konference, ker je že 21. septembra pri depo- 
zitarju statuta MAAE deponirala inštrument o sprejemu Sta- 
tuta Agencije. Poleg Slovenije sta bili na tej konferenci med 
člane sprejeti še Republika Hrvaška in Republika Uzbekistan, 
ki pa v letu 1992 še nista polnopravno sodelovali. 

2.3.3 Ostalo 

RUJV je delovala tudi v pripravah na obisk MAAE skupine za 
pregled obratovalne varnosti (Operational Safety Revievv 
Team - OSART). Po letu 1984, ko je bila misija OSART prvič 
v NE Krško in leta 1990, ko je bila na vabilo RUJV na kontrol- 
nem obisku, je predvideno, da OSART misija ponovno pre- 
gleda NE Krško v letu 1992. Zaradi ustanovitve Mednarodne 
komisije za neodvisno analizo Jedrske elektrarne Krško, ki je 
zahtevala veliko angažiranje delavcev elektrarne, je bilo ugo- 
tovljeno. da se poleg ICISA ne bo mogoče posvetiti še misiji 
OSART. Zato je bila misija prestavljena na leto 1993. 

Posamezni sodelavci RUJV so se udeležili nekaterih seminar- 
jev in posvetovanj v organizaciji MAAE in drugih mednarod- 
nih srečanj: 

* Četrte konference Ameriške jedrske upravne komisije 
o tekočih upravnih zadevah do ameriških jedrskih elektrarn in 
obisk Jedrske upravne komisije (USNRC), ter Agencije za 
varstvo okolja (EPA) glede njihovih smernic za primer jedrskih 
nesreč. 

* Tritedenskega seminarja o verjetnostnih varnostnih anali- 
zah (PSA) v ZDA. 

* Enotedenskega seminarja o težkih nesrečah v Lyonu, Fran- 
cija (OECD/NEA). Načrtovanje ukrepov v sili in ukrepanje 
izven lokacije v primeru jedrskih nesreč. 

f \ 
* Tečaja »Off-site Emergency Planning and Response for 
Nuclear Acidents (SKC/CEN; Mol, Belgija). 

* Delavnice »Odločanje v izrednih ukrepih - računanje 
posledic nezgodnih izpustov v atmosfero iz jedrskih naprav 
v realnem času« (Schloss Elmau - ZRN) 

* Sestanka tehničnega komiteja MAAE o modeliranju nezgod 
za PSA v obratovanju na nizki moči in ustavitvi. 

* Simpozija »International Sympsium on Geoloogic Disposal 
of Spent Fuel, High-level and Alfa Bearing Wastes v Belgiji. 

* Razgovori na New York Energy Office. Tema razgovora je 
bila: Status izbora lokacije NSRAO v Sloveniji. 

RUJV je v letu 1992 sodelovala tudi s sorodnimi upravnimi 
organi in organizacijami, kot so švedska državna inšpekcija 
za jedrsko energijo SKI, belgijska organizacija za nadzor nad 
jedrskimi objekti VIN OTTE, Komisija za jedrsko energijo 
Republike Češke in Slovaške, britanskim svetom za radiolo- 
ško zaščito NRPB, švedskim državnim institutom za varstvo 
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pred sevanji SSI, francoskim komisariatom za jedrsko ener- 
gijo CEA, inšpekcijo za jedrsko varnost francoskega elektro- 
podjetja EdF, špansko komisijo za jedrsko varnost CSN, itali- 
janskim upravnim organom za jedrsko varnost ENEA-DISP, 
madžarsko komisijo za jedrsko energijo, finskim centrom za 
sevanje in jedrsko varnost STUK, državnim komitejem Ukra- 
jine za nadzor nad jedrsko varnostjo, mehiško nacionalno 
komisijo za jedrsko varnost SEMIP, nizozemskim upravnim 
organom za jedrsko varnost, nemškim upravnim organom za 
jedrsko in radiološko varnost Bfs/BMU, ameriško jedrsko 
upravno komisijo US NRC in drugimi. 

Vsi ti dobro utečeni kanali in osebni stiki pomagajo pri hitrej- 
šem pretoku informacij in izkušenj tujih upravnih organov 
v našo prakso, čeprav se direktno teh izkušenj vedno ne da 
porabiti. 

2.4. DELOVANJE STROKOVNIH ORGANIZACIJ 

Pri svojem delu Republiška uprava za jedrsko varnost potre- 
buje podporo strokovnih organizacij, od katerih vsaka 
v skladu s svojimi pooblastili opravlja dela in naloge, ki so 
povezane z jedrsko varnostjo. S svojim delom te organizacije 
pomembno prispevajo k zanesljivosti obratovanja NE Krško, 
obenem pa pomagajo tudi pri nadzoru, ki ga opravlja RUJV 
s svojo inšpekcijo. Med strokovne organizacije na področju 
jedrske varnosti, ki so bile v letu 1992 najbolj aktivne, spadajo 
Elektroinštitut Milan Vidmar, Institut Jožef Štefan, Elektropro- 
jekt Ljubljana, Inštitut za metalne konstrukcije in Ekonerg iz 
Zagreba. 

Institut Jožef Štefan je v letu 1992: 

- nadziral radioaktivnost v okolici NE Krško (kontrolne meri- 
tve emisij), redne imisijske meritve, interkomparacijske meri- 
tve vzorcev MAAE in trije redni obhodi z Mobilno enoto) 

- analiziral merila uspeha male izlivne nezgode velikosti 
2 3 za primer na hladni veji »Feed and Bleed«, z razpoložlji- 
vostjo enega razbremenilnega ventila tlačnika, blokiranega 
v povsem odprtem položaju. 

- analiziral nezgode z zlomom dveh in petih cevi v uparjal- 
niku z upoštevanjem nezgodnih obratovalnih navodil in teh- 
ničnih specifikacij NE Krško za dva dogovorjena scenarija 
nezgode in preveritev minimalnih meril uspeha. 

- razvijal modele za opis dvodimenzionalnih pojavov v reak- 
torski posodi in sredici 

- opravil trdnostne analize cevovodov in konstrukcij z raču- 
nalniškimi programi 

- opravil optimizacijo življenjske dobe uparjalnikov pri pred- 
pisani verjetnosti zloma cevi 

- izdelal zbirno strokovno oceno po remontu 1992 

- izdelal strokovno mnenje o dokumentih: 

* Varnostna ocena možnosti bolj negativnega temperatur- 
nega koeficienta moderatorja na koncu življenjske dobe sre- 
dice; obratovalni pogoji in omejitve za Nuklearno elektrarno 
Krško, » 

• NE Krško - poročilo o oceni varnosti goriva 10 cikla. 

V Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo so izvajali 
strokovno usposabljanje iz osnov reaktorske tehnologije, opi- 
sov sistemov jedrske elektarne in varstva pred ionizirajočimi 
sevanji. Institut Jožef Štefan je sodeloval z upravnimi organi 
na podlagi letnega programa ukrepov za varstvo pred ionizi- 
rajočimi sevanji in jedrsko varnost, sodelavci JS pa so sodelo- 
vali pri delu Strokovne komisije za jedrsko varnost in pri 
izpitih operaterjev NE Krško. 

Dejavnost Elektroinštituta Milan Vidmar je v letu 1992 obse- 
gala: 

- izdelavo zbirne strokovne ocene remonta NE Krško 1992, 

- revizije nekaterih QA/QC postopkov za vzdrževanje elek- 
trične in strojne opreme 

- pripravo izpitnih vprašanj s področja električnih sistemov in 
sodelovanje v izpitni komisiji za preverjanje usposobljenosti 
operaterjev NE Krško, 

- izdelavo gradiva električnih naprav za študijsko pripravo 
kandidatov operaterjev; 

- študijo o delovanju katodne zaščite podzemnih jeklenih 
cevovodov in jeklenega plašča zaščitnega hrama; 
- meritve na visokonapetostnih napravah 6.3, 110 in 380 kV 
v času redne menjave goriva; 
- študijo o vlogi NE Krško v obratovanju elektroenergetskega 
sistema Slovenije. Obdelane so obratovalne vloge NE Krško 
za slovenski EES, glavne značilnosti prenosnega omrežja in 
parametri NE. 

Elektroprojekt Ljubljana je v letu 1992 opravljal naloge, ki so 
obsegale projekt sistema PARMS (Sistem nadzora radioaktiv- 
nosti po nezgodi), dokumentacijo za namestitev dveh dvigal, 
ureditev platoja za transport kondenzatorskih cevi v sodelova- 
nju z ZRMK, tehnično opazovanje gradbenih objektov v letu 
1991 (elaborat je bil predan NEK v aprilu 1992). IBE je sodelo- 
val pri tretji stopnji študije izbire lokacije za NSRAO, sodelo- 
vanje pri študiji zapiranja NE Krško, pri projektu za izvedbo 
konzol v reaktorski zgradbi; pri projektu za Izvedbo del vgrad- 
nje meritve opreme na jezu; pri projektu za vgradnjo novega 
transformatorja TP3, pri projektu za predelavo toplotne 
postaje, pri idejnem projektu ter projektu za izvedbo del za 
priključitev dodatnih signalov na PIS (poslovno informacijski 
sistem), pri projektu za vgradnjo dodatnega MCC-ja (krmilna 
omara za motorje) v turbinsko zgradbo, pri projektu za 
izvedbo del za priključitev rezervnega diesel generatorja 
v NEK, ter pri nekaterih drugih, manjših storitvah na doku- 
mentaciji. 

Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana, je v letu 1992 
spremljal dela na opremi, bistveni za jedrsko varnost in razpo- 
ložljivost elektrarne: tlačnih posodah, cevovodnih, dvižnih in 
transportnih napravah med remontom. Posebej so spremljali 
varilska dela pri zamenjavi kondenzatorja. Pregledali so 
nosilne jeklene konstrukcije v zadrževalnem hramu reaktor- 
ske zgodbe. 

Strojna fakulteta iz Ljubljane je sodelovala pri: 
- nadzoru del pri zamenjavi cevi in ostalih notranjih delov ter 
posodobitvi glavnega kondenzatorja, 
- ugotavljanju in sanaciji puščanja pokrova visokotlačne 
turbine. 

Ekonerg Zagreb je v letu 1992 nadzoroval aktivnosti remonta 
na področju strojne opreme (turbina, diesel motorji, kompre- 
sorji, črpalke, ventilatorji, ventili, oprema ventilacije in klimati- 
zacije ter preskušanje cevi generatorjev pare z vrtinčnimi 
tokovi). Posebej so nadzirali testiranje reaktorske posode 
(dela je izvajala firma Intercontrole S. A. iz Francije) ter izvedli 
končni preskus tehničnih parlamentov kondenzatorja po 
zamenjavi cevi. 

Strokovne organizacije so v lanskem letu s svojimi mnenji, 
projekti, poročili, raziskovalnimi nalogami, analizami, zbir- 
nimi ocenami in meritvami bistveno prispevale k zagotavlja- 
nju in nadziranju jedrske varnosti. 

2.5. INŠPEKCIJSKI NADZOR NAD JEDRSKIMI OBJEKTI 

2.5.1. Splošno 

Sektor za inšpekcijski nadzor jedrskih objektov v RUJV 
v skladu s svojimi pooblastili nadzira upravljavce jedrskih 
objektov. Pri tem upošteva izdane odločbe RUJV in veljavno 
zakonodajo, standarde, tehnične normative in druge predpise 
v zvezi z izvajanjem vseh ukrepov za zagotavitev jedrske 
varnosti pri lokaciji, projektiranju, graditvi, montaži postro- 
jenj, pri funkcionalnih in zagonskih preizkusih, poskusnem 
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obratovanju, obratovanju, zagotovitvi kakovosti opravljenih 
del in vgrajenega materiala, pri načrtih ukrepov za primer 
jedrske nesreče, pri strokovni usposobljenosti pogonskega 
osebja, pri vzdrževanju, revizijah, remontih in spremembah 
varnostne opreme, materialni bilanci jedrskega materiala in 
odgovornosti za jedrsko škodo. 

RUJV usklajuje delo z drugimi inšpekcijami R Slovenije pri 
preverjanju izpolnjevanja pogojev in zahtev, ki izhajajo iz 
lokacijskih in gradbenih dovoljenj. 

Za dejavnost inšpekcijskega nadzora nad jedrskimi objekti so 
v RUJV sistematizirana štiri delovna mesta, vendar sta bili ob 
koncu 1992 zasedeni le dve. 

V letu 1992 je bilo opravljenih v NE Krško 54 rednih inšpekcij- 
skih pregledov in dva izredna inšpekcijska pregleda. Na reak- 
torju TRIGA Sta biia opravljena dva redna inšpekcijska pre- 
gleda, en pregled pa je bil opravljen v sodelovanju z Republi- 
škim santiarnim inšpektoratom. V Rudniku urana Žirovski vrh 
je bil opravljen en izredni inšpekcijski pregled. 

Pri rednih inšpekcijskih pregledih NE Krško je nadzor obsegal 
predvsem: 

- upoštevanje obratovalnih pogojev in omejitev 
- začasno skladišče nizko - in srednjeradioaktivnih od- 
padkov 
- revizije pogonskih postopkov in pisanje novih postopkov 
- službo za zagotovitev kakovosti 
- izobraževanje kadrov 
- sveže in izrabljeno jedrsko gorivo 
- sistem bistvene oskrbne vode 
- merjenje vibracij pomembnih vrtečih se komponent. 
- remontne aktivnosti, 
- pregled v zvezi z zbirno strokovno oceno remonta NE Krško 
1992 

2.5.2. NE Kriko 

Feburarja 1992 je prišlo do ustavitve NE Krško zaradi pušča- 
nja pare na prirobnici ohišja visokotlačne turbine. NE Krško je 
bila varno ustavljena in vsi sistemi za ustavitev elektrarne so 
delovali v okviru tehničnih in projektnih specifikacij, vendar je 
dogodek odmeval v javnosti, ker je prišlo do prekinitve 
dobave električne energije. 

V marcu in aprilu so bile preverjene predvsem predremontne 
aktivnosti, in sicer: 

- priprava pooblaščenih organizacij na remont 
- dobava svežega goriva, 
- postopki za testiranja varnostnih komponent, 
- revizije postopkov, ki se uporabljajo med remontom, 
- premestitev goriva in polnjenje sredice, 
- organiziranost vseh služb NE Krško in pooblaščenih orga- 
nizacij med remontom. 

REMONT 1992 
Inšpekcija za jedrsko varnost je med remontom 1992 opravila 
sedemnajst rednih inšpekcijskih pregledov in bila prisotna na 
inšpekcijskem pregledu inšpektorjev Mednarodne agencije 
za atomsko energijo, ki sta nadzirala količino jedrskega mate- 
riala v NE Krško. 

Med remontom je bila glavna pozornost inšpektorjev za jedr- 
sko varost usmerjena v priprave in izvajanje menjave goriva, 
na potek del na obeh uparjalnikih, na testiranje in vzdrževalna 
dela na varnostnih napravah in komponentah, ter na sodelo- 
vanje s pooblaščenimi organizacijami. Zelo pomembna za 
potek remonta je tudi časovna usklajenost remontnih del, 
zato je inšpekcija za jedrsko varnost sproti nadzirala časovni 
načrt (urnik) remonta in vzroke za odstopanja oziroma 
zamudo pri opravljanju remontnih dei. 

Remont 1992 se je pričel s tlačnim testom primarnega kroga, 
in sicer takoj po ustavitvi NE Krško 30. aprila ob 24. uri. I 

Remont 1992 je bil načrtovan od 1. maja do 2. julija do 4. ure 
zjutraj, torej skupaj 62 dni in 4 ure. Zaradi težav, ki so se 
prijavile med remontom, pa se je ta podaljšal do 23. julija 
opolnoči, ko je bil generatov jedrske elektrrne Krško po skoraj 
84 dneh spet sinhroniziran z električnim omrežjem. 

V mesecu maju je bilo opravljenih šest rednih inšpekcijskih 
pregledov. Dne 11.5. 1992 se je pri digovanju spodnje nos- 
nice konstrukcije reaktorske posode (lovver intemals), da bi 
opravili prdpisan 10-letni (ISI) pregled, zgodilo, da se je zaradi 
kavitacije zaustavila črplka za odvajanje zaostale toplote št. 
2 in prišlo je do puščanja tesnila na pokrovu hladne veje 
v uparjainiku št. 2. 

V tem obdboju je bilo posebej pomembno, da se operativno 
osebje pripravi na menjavo goriva. Predstavnik pooblaščenih 
organizacij je 12. 5. 1992 izjavil, da je prišlo do težav pri 
nadziranju remontnih del zaradi nedoločene vloge pooblaš- 
čenih organizacij v postopkih NE Kško. 21. 5. 1992 je bila 
podpisana pogodba med NE Krško in Elektroinštitutom Milan 
Vidmar kot koordinatorjem pooblaščenih organizacij za izde- 
lavo zbirne strokovne ocene remonta 92. 

NE Krško je tudi obvestila, da ima težave z enim gorilnim 
elementom, kjer se je med gorilne palice zagozdil kovinski 
delec. Firma VVestinghouse je dovolila uporabo tega goril- 
nega elementa v naslednjem gorilnem ciklu. 26. 5. 1992 je NE 
Krško predložila načrt remonta 92, iz katerega je razvidno, da 
je prišlo do podaljšanja remonta za deset dni. 

V juniju so bili opravljeni štirje redni inšpekcijski pregledi. Pri 
pregledu položaja čepov, s katerimi se čepijo poškodovane 
cevi uparjalnika, so odkrili, da manjkata dva čepa, ki jih je 
vgradila nemška firma KWU. Pri pregledu najverjetnejših 
mest, kjer bi se čepa lahko nahajala, ju niso odkrili. Čeprav so 
podrobno pregledali notranjost reaktorske posode: gorilne 
elemente, notranje dele posode so preiskali s posebno podor- 
nico firme VVestinghouse, podvodne posnetke zgornjega 
notranjega dela reaktorske posode so napravili z endosko- 
pom, ki ga je opremila firma ABB iz Švedske. Pregledali so še 
nekatere dele cevovodov, ki so priključeni na primarni krog, 
vendar brez uspeha. Pri pregledu spodnjega notranjega dela 
reaktorske posode pa so odkrili matico enega od čepov KWU, 
ki je prebila nekaj časa v reaktorju. Opažene ni bilo nobene 
poškodbe, ki bi jo manjkajoči čepi lahko povzročili. NE Krško 
je vse čepe KWU zamenjala. 

17. 6. 1992 je NE Krško predstavila različico remontnega 
načrta, ki predvideva podaljšanje remonta za 19 dni. 

Uparjalniki so se nahajali na kritični poti, zato je menjava 
čepov KWU prispevala približno dva tedna k podaljšanju 
remonta. Ne glede na dela na uparjalnikih je ves čas podaljša- 
nja remonta obstojala možnost, da pridejo dela na turbini na 
kritično pot zaradi povečanega obsega poškodb statorskih 
lopatic, ki jih je bilo potrebno popraviti. Cepljenje uparjalni- 
kov je bilo končano 30. 6. 1992. 

Od prvega do dvaindvajsetega julija, ko je reaktor NE Krško 
spet dosegel kritičnost, je bilo opravljeno še sedem rednih 
inšpekcijskih pregledov. V tem času je inšpekcija za jedrsko 
varnost okrepila sodelovanje s predstavniki pooblaščenih 
organizacij. NE Krško je morala do konca remonta pripraviti 
novo revizijo tehničnih specifikacij, in sicer Rev. 35, ki pomeni 
uveljavitev standardnega formata. Republiška uprava za jedr- 
sko varnost je z delno odločbo št 318-37/92-3022/TB z dne 18. 
7. 1992 odobrila spremembo tehničnih specifikacij, ki ustre- 
zajo standardnemu formatu. NE Krško je v vlogi ustrezno 
prilagodila načrt nadzornih testiranj in vključila posebnosti, ki 
izhajajo iz gorilnega cikla, tako da je bila omogočena uporaba 
z odločbo predpisanih tehničnih specifikacij. Pregledani so 
bili zapisi o testih varnostnih komponent, kot so na primer: 
dieselski generatorji za napajanje v sili, rekombinatorji 
vodika, črpalk za odvod zaostale toplote, črpalk za prhanje 
zadrževalnega hrama. Dne 22. 7. 1992 je NE Krško dobila 
pozitivno zbirno izjavo za prehod na ponovno kritičnost reak- 
torja št. 4619/92 ing. BP/Fe. 
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Med dogodke v zvezi s koncem remonta je potrebno vključiti 
tudi dve avtomatski ustavitvi reaktorja, ki sta bili 24. 7. 1992, 
najprej je ob 9:38 uri prišlo pri testiranju turbinske zaščite na 
preveliko hitrost do avtomatske ustavitve reaktorja, ko je bil 
le-ta na zgolj nekaj odstotkih moči. Iz neznanega vzroka je 
prišlo do prevelikega odpiranja (governor) ventila, kar je pov- 
zročilo prevelik padec tlaka in povečan nivo v uparjalniku. 
Druga ustavitev reaktorja je bila istega dne ob 17:01 zaradi 
visokega nivoja v uparjalniku, ki ga je povzročila pokvarjena 
kartica sistema za regulacijo glavne napajalne vode. 

Ker je bil remont končan v poletnih mesecih, je imela NE 
Krško precejšnje težave, da je lahko odpravila vsa testiranja, 
ker zaradi omejitev segrevanja Save ni smela dvigniti moči 
nad 90%, ki je potrebna za zadnjo meritev porazdelitve nev- 
tronskega fluksa. NE Krško je v teh mesecih obratovala pri- 
bližno s 75% močjo, 

Septembra je NE Krško pridobila Zbirno izjavo za začetek 
ponovnega obratovanja NE Krško na moči po opravljenem 
remontu 92 z dne 18. 9. 1992, št. 4812/ing. BP/mk. 

Glavne težave, ki so povzročile približno tritedensko podaljša- 
nje remonta, pa so: 

- povečan obseg del na obeh uparjalnikih (menjava čepov 
firme KWU) 
- več razpok na statorskih lopaticah obeh nizkotlačnih tur- 
bin na sekundarnem delu, kot so pričakovali (predpisano je 
počasno varjenje, kar terja čas) 
- stavka delavcev francoske firme »Intercontrole«, ki so 
opravljali ultrazvočni pregled zvarov reaktorske posode 
Stavko je zahteval matični francoski sindikat na vseh deloviš- 
čih, ne glede na to v kateri državi so. Stavka ni v nobeni zvezi 
z odnosi med »Intercontrole« in NE Krško, 
- neporavnane denarne obveznosti do NE Krško, ki ni zmo- 
gla sproti plačevati opravljenega dela in predvsem carinskih 
dajatev. 

Na inšpekcijskih pregledih, ki so sledili remontu, so bila 
preverjena testiranja varnostnih naprav in komponent ter sta- 
tus sistemov za ponezgodno vzorčevanje, za ponezgodno 
merjenje sevanja ter procesno-informacijskega sistema. V NE 
Krško in njeni okolici se opravlja obsežen radiološki nadzor, 
zato je bilo sproženo vprašanje o smiselnosti, da se opravljajo 
radiološke meritve, ki se ne uporabljajo pri izdelavi letnega 
poročila niti se ne poročajo. Meteorološke meritve na lokaciji 
NE Krško so ustrezne, vendar pa manjkata avtomatski mete- 
orološki postaji Brežice in Cerklje. Pri prvi so težave z loka- 
cijo, druga pa je bila uničena med junijsko vojno 1991. 

Dne 10. 11. 1992 je prišlo do avtomatske ustavitve reaktorja 
NE Krško zaradi kratkega stika na notranjem klicnem sistemu. 
Kratek stik je povzročil ustavitev turbine, takoj zatem pa še 
reaktorja. NE Krško je ostala v stanju vroče pripravljenosti do 
naslednjega dne, ker so ustavitev izkoristili za izvršitev del na 
sekundarni strani. 

Inšpekcijski pregledi v NE Krško v novembru in decembru so 
obsegali: 

- način delovanja službe za zagotovitev kakovosti in postop- 
kov za zagotovitev kakovosti, 
- zagotovitev boljšega nadzora čepljenja uparjalnikov, 
- kalibracija instrumentov, 
- priprave na obratovanje NE Krško v zimskem obdobju 
- redni periodični pregled (revizija) obratovalnih postopkov, 
- postopki za nadzorni program (testiranja). 

NE Krško je septembra izdelala nov Načrt ukrepov v primeru 
izrednega dogodka in sklenila temeljito prenoviti tehnični 
podporni center (opremiti ga z dodatnimi komunikacijskimi 
linijami, povečati število prostorov, dopolniti dokumentacijo), 
vendar do konca leta prenova ni bila zaključena. 

2.5.3 Raziskovalni reaktor TRIGA 

Raziskovalni reaktor TRIGA je 1. 3. 1992 nehal obratovati, k« 
mu je poteklo dovoljenje za poskusno obratovanje, ki ga j 
dovoljevala odločba št. 318-46/90-1841/ML. Z odločbo št. 31 j 
46/90-1842/ML z dne 3. 7. 1992 je bilo izdano dovoljenje 1 
obratovanje reaktorja TRIGA v skladu z obratovalnimi pogo 
in omejitvami. Junija 1992 je bilo izdelano ažurirano Končni 
varnostno poročilo za reaktor TRIGA, ki vključuje tudi pripC 
ročila misije INSARR Mednarodne agencije za atomsko ener; 
gijo, ki je pregledala raziskovalni reaktor v dneh od 2. 3. do 6 
3. 1992. Institut Jožef Štefan, ki upravlja reaktor TRIGA, j' 
pripravil tudi Načrt fizičnega varovanja reaktorskega centfl 
Podgorica, Poročilo o meritvah emisij za obdobje preizkuša* 
nja reaktorja in stacionarnega obratovanja in Poročilo o mer' 
jenju doznih polj okrog raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark 
II, začasnega skladišča goriva in začasnega skladišča radie 
aktivnih odpadkov. Nov bazen za skaldiščenje izrabljenega 
goriva do 31.12.1992 še ni bil končan, ob koncu leta 1992 p* 
so tudi pričeli z rekonstrukcijo jakotočnih električnih insta' 
lacij. 

Ugotovljeno je bilo, da se dokumentacija v obratovanju vodi 
ustrezno, osebje reaktorja pa je pokazalo precejšnjo pripravj 
Ijenost za redno vzdrževanje in obnovitvena dela na reaktorju] 

2.5.4 Zaključek 

Iz dosedanjih izkušenj in dejstev lahko ugotovimo: 
- Sektor inšpekcijskega nadzora jedrskih objektov uspešno 
sodeluje z drugimi inšpekcijskimi organi. 

- Remontna dela, menjava goriva, funkcionalni in zagonski 
preizkusi na sistemih in komponentah NE Krško tudi po 
remontu 92, ki se je končal v drugih polovici julija 1992, 
ustrezajo obratovalnim pogojem in omejitvam, oziroma so 
v skladu z merili sprejemljivosti v odobrenih postopkih. 

- Po vsakem izpadu NE Krško, oziroma njeni ustavitvi, so bili 
izvedeni izredni inšpekcijski pregledi, preverjene vse kratko- 
ročne in dolgoročne akcije za trajno odpravo vzrokov. Uve- 
deni so bili jasno določeni ukrepi, zahtevane analize oziroma 
zahtevani predlogi za uvedbo dolgoročnih ukrepov. 

- Pri izpadih in ustavitvah elektrarne v letu 1992 je bilo 
ugotovljeno, da so vzroki bili: 

• na sekundarnem delu elektrarne, 

• pri testiranju pri zagonu ob remontu, 

Vsi varnostni sistemi za varno ustavitev elektrarne so delovali 
v skladu s projektno predvidenimi parametri in jedrska var- 
nost ni bila ogrožena. 

• Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA Reaktor- 
skega centra Podgorica Instituta Jožef Štefan je v letu 1992 
ustrezalo obratovalnim pogojem in omejitvam. 

• Radioaktivni odpadki v začasnem skladišču nizko - in 
srednjeradioaktivnih odpadkov v NE Krško in prehodnem 
skladišču radioaktivnih odpadkov Reaktorskega centra Pod- 
gorica se skladiščijo v skladu z zakonodajo, evidence se 
vodijo korektno in dosledno. 

3. OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SLOVENIJI 

3.1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 

3.1.1 Glavni obratovalni podatki in varnostni kazalci 

V NE Krško so v letu 1992 pridobili 3.970,718 MWh (3,97 TWh) 
bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma 
8 3.768,088 MWh (3,77 TWh) neto električne energije. Genera- 
tor je bil priključen na omrežje 6698,7 ur ali 76,26% celotnega 
števila ur v tem letu. Proizvodnja je bila za 1,62% manjša od 
načrtovane, zaradi dolžine remonta in težav s hladilno vodo 
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zaradi nizkega pretoka Save. Tabela 3.1.1 prikazuje dinamiko 
pridobivanja električne energije v primerjavi z načrtovano, 
slika 3.1.4 pa realizirano proizvodnjo v preteklih letih. 

V letu 1992 je bil reaktor kritičen 6714,3 ur ali 76,44% celot- 
nega števila ur v tem letu. Proizvodnja toplotne energije je 
znašala 11 614 766 MWh, povprečna zgorelost goriva pa je 
bila 13 191 MWd/MTU (megavvatnih dni na metrično tono 
urana). 

Med faktorje zanesljivosti jedrske elektrarne spadajo razpo- 
ložljivost, izkoriščenost in faktor prisilne ustavitve. 

Razpložljivost (availability) jedrske elektrarne, pove, koliko 
časa je bila elektrarna priključena na omrežje v določenem 
obdobju. To izrazimo s količnikom med številom ur obratova- 
nja generatorja sinhroniziranega z omrežjem (ne glede na 
moč reaktorja) in celoletnim številom ur v tem obdobju. 

Izkoriščenost (load factor) predstavlja, koliko električne ener- 
gije je elektrarna pridobila glede na to, koliko električne 
energije bi teoretično lahko pridobila v določenem času. To je 
količnik med pridobljeno električno energijo in električno 
energijo, ki bi jo teoretično lahko dobili (zmnožek moči na 
sponkah generatorja s številom ur) v tem obdobju. 

Faktor prisilne ustavitve v določenem časovnem obdobju je 
določen s količnikom števila ur trajanja prisilnih ustavitev in 
številom ur obratovanja elektrarne v tem obdobju. 

Tabeli 3.1.2 in 3.1.3 prikazujeta faktorje zanesljivosti obrato- 
vanja in časovno analizo obratovanja za NE Krško v letu 1992. 

Tabela 3.1.1: Načrtovana In dosežena proizvodnja NE Krško 
za leto 1992. 

Tabela 3.1.3.: Časovna analiza obratovanja NE Krško v letu 
1992. 

Mesec 
načrtovana 
proizvodnja 

(GWh) 

dosežena 
proizvodnja 

(GHh) razlika za 
tekoči 
mesec (t) 

januar 
februar 
marec 
april 
maj 
junij 
julij 
avgust 
september 
oktober 
november 
december 

400,0 
380,0 
400,0 
400,0 

0,0 
0,0 

250,0 
400,0 
400,0 
400,0 
400,0 
400,0 

450,9 
405,2 
445,2 
428,0 

0,0 
0,0 

57,4 
322,8 
352.7 
426.8 
416,6 
462,6 

12,73 
6,64 

11,29 
6,99 

0 
0 

-77,04 
-19,3 
-11,83 

6,68 
4,15 

15,65 

skupaj 3830,0 3 768,1 -1,62 

Tabela 3.1.2: Faktorji zanesljivosti obratovanja NE Krško 
v letu 1992. 

leto 1992 % povprečje * 
(od 1983-1992) 

razpoložljivost * 
izkoriščenost 
faktor prisilne 

ustavitve 

76,26 
69,19 

0,97 

80,72 
75,74 

. 1,79 

• Opomba: Ustavitev zaradi administrativnih prepovedi, se štejejo, kot 
da je bila elektrarna razpoložljiva. 

Časovna analiza proizvodnja ur odstotek 
(»1 

calotni razpoložljivi čas 
obratovanja 
trajanj« obratovanja elektrarne 
trajanj« ustavitev 
trajanje popravil in vzdrževanja 
trajanje načrtovanih ustavitev 
trajanje prisilnih ustavitev 

8784 
6698,7 
2085.3 
2019.4 

0 
65,9 

100 
76,26 
23,74 
22,99 

0 
0,75 

Slika 3.1.1 Predstavlja, s kakšno močjo je NE Krško obratovala v letu 
1992. Ustavitve in zmanjšanje moči za več kot 20% v štirih urah so 
opisani v tabeli 3.1.4. 

Opombe k sliki 3.1.1 diagram obratovanja NE Krško za leto 1992. 

1. Ustavitev zaradi puščanja pare na mestu za odvzem pare na ohišju 
VT turbine 

2. Ustavitev zaradi remonta 

3. Ustavitev; testiranje turbinske zaščite za preveliko hitrost. 

4. Ustavitev elektrarne - visok nivo vode v uparjalniku št. 1 

5. Ustavitev elektrarne - izpad inverterja št. 6; turbinski trip 

Diagrami na slikah 3.1.2 do 3.1.7, ki prikazujejo glavne obrato- 
valne podatke za celotno obdobje rednega obratovanja NE 
Krško, omogočajo, da lahko primerjamo rezultate iz leta 1992 
s preteklim obdobjem. Faktor izkoriščenosti (slika 3.1.2) se 
tudi v svetu uporablja kot glavna ocena uspešnosti obratova- 
nja jedrske elektrarne. Pomemben faktor je tudi razpoložlji- 
vost (slika 3.1.2.), ker v nekaterih elektrarnah namerno zmanj- 
šujejo moč zaradi nihanj v porabi električne energije in tako 
ne dosegajo boljše izkoriščenosti. 

Na sliki 3.1.4 je predstavljena pridobljena električna energija 
za vsa leta rednega obratovanja jedrske elektrarne. Na slikah 
3.1.5 do 3.1.7 so diagrami, kjer je upodobljeno število ustavi- 
tev elektrarne v posameznem letu, faktor prisilne ustavitve in 
število poročil o izrednih dogodkih na leto. Podatki na sliki 
3.1.7 se razlikujejo od tistih iz preteklih let, ker je NE Krško 
uvedla novo označevanje poročil o izrednih dogodkih (neka- 
tera poročila so bila zapisana pod isto številko, dopis NE 
Krško SRT - 356/4150, 8. 4. 1991). 

Izkoriščenost 

NE Krško 

100 
M.7 

908 

91 POVPR 

Slika 3.1.2: Izkoriščenost 
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Slika 3.1.1: Časovni diagram moči NE Krftko za leto 1992 
(glej opombe) 

100 

Razpoložljivost NE Krško 

97.4 
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60 

* 
40 

20 
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Slika 3.1.3: Razpoložljivost 

Realizirana proizvodnja (TWh) 
NE Krško 

4.21 
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Slika 3.1.4: Neto proizvodnja 
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Ustavitve NE Krško 
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Slika 3.1.5: Ustavitve 

Faktor prisilne ustavitve 
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Slika 3.1.6: Faktor prisilne ustavitve 

Poročila o izrednih dogodkih 
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Slika 3.1.7: Število poročil o izrednih dogodkih 

3.1.2 Ustavitve in zmanjšanje moči reaktorja 

Tabela 3.1.4 prikazuje datum in čas trajanja za dogodke, 
zaradi katerih je bila ustavljena NE Krško oziroma se te zaradi 
njih zmanjšala moč za več kot 20% v času daljšem od 4 ur. 
Podan je tudi kratek opis dogodka z razlogi, ki so ga povzro- 
čili. 

TABELA 3.1.4. 

NAČRTOVANE IN NENAČRTOVANE USTAVITVE NE KRŠKO 
IN ZMANJŠANJA MOČI REAKTORJA V LETU 1992 ZA VEČ 
KOT 20% INSTALIRANE MOČI ZA ČAS, KI JE DAUŠI OD 4 UR 
(glej tudi sliko 3.1.1) 

DATUM 
TRAJANJE 

OPIS 

26. 01. 1992 Zmanjšanje moči na 80%; testiranje turbinskih 
(9,5 h) ventilov 

05. 02. 1992 Ustavitev zaradi puščanja pare na slepi prirobni- 
(28,4 h) ci visokotlačnega dela turbine. Elektrarna je 

obratovala na 100% moči. Ob 12:20 je bilo iden- 
tificirano puščanje pare na slepi prirobnici št. 
1 gornjega dela ohišja visokotlačnega dela tur- 
bine (razpoka je dolga 10 mm in široka ca. 10 
mm na najširšem mestu). Vzrok poškodbe je 
stanjšanje debeline stene zaradi močnega lokal- 
nega erozijskega delovanja. Elektrarna je sani- 
rana in ponovno sinhronizirana na električno 
omrežje dne 6. 2. 1992 ob .19:51 uri. Omenjeni 
dogodek ni imel nikakršnih posledic na okolico. 

22. 03.1992 
(3,5 h) 

30. 04 1992 
(2019,4 h) 

24. 07. 1992 
(3,3h) 

Zmanjšanje moči na 90%; testiranje turbinskih 
ventilov. 

Letni remont 1992 

Avtomatska ustavitev; visok nivo v uparjalniku 
št. 2. Elektrarna je obratovala na 26% moči. 
V skladu s planiranim testom prekoračitve hitro- 
sti turbine je bila moč reducirana, turbina zau- 
stavljena ter moč reaktorja stabilizirana na 2 do 
3%. V nadaljevnaju testa je prišlo do nekontroli- 
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ranega odprtja kontrolnih turbinskih ventilov, 
generacije P-13 signala ter izgube signala P-7. 
Ker je v tem trenutku prišlo zaradi hitrega odv- 
zema pare v uparjalnikih do porasta nivoja 
v uparjalniku št. 2 je bil ob sovpadanju dodatnih 
signalov generiran trip reaktorja. Omenjeni do- 
godek ni imel nikakršnih posledic na okolico. 

24. 07. 1992 Avtomatska ustavitev; visok nivo v uparjalniku 
(5,8 h) št. 1. Elektrarna je obratovala na 25% moči. Pri 

prestavljanju kontrole ventila FCV-551 iz ročne- 
ga v avtomatski način upravljanja, je zaradi na- 
pake na izhodni logični kartici ta ventil popolno- 
ma odprl. Nivo vode v uparjalniku št. 1 se je 
povečal na 82%, kar je ob 17:01 povzročilo usta- 
vitev turbine ter v sovpadanju s signalom P7 
ustavitev reaktorja. Omenjeni dogodek ni imel 
nikakršnih posledic na okolico. t 

01. 08. 1992 Obratovanje na 70% moči zaradi nizkega preto- 
(744 h) ka Save in spoštovanja omejitev segrevanja 

Save. 
01. 09. 1992 Obratovanje na 78% moči zaradi nizkega preto- 
(721 h) ka Save in spoštovanja omejitev segrevanja 

Save. 
01. 10. 1992 Obratovanje na 75% moči zaradi nizkega preto- 
(47 h) ka Save in spoštovanja omejitev segrevanja 

Save. 

03. 10. 1992 Zmanjšanje moči na 54% zaradi čiščenja kon- 
(56 h) denzatorja. 
24. 10. 1992 Zmanjšanje moči na 75% zaradi čiščenja kon- 
(15 h) denzatorja. 

10. 11. 1992 Avtomatska ustavitev; izpad inventerja št. 6. 
(31,8 h) Elektrarna je obratovala na 100% moči. Kratek 

stik napajalnih linij na priključnem konektorju 
elektronske kartice v telefonski centrali je pov- 
zročil izklop izhodnega stikala inverterja št. 6 ter 
breznapetostno stanje na dveh od štirih soleno- 
idov za ustavitev turbine, kar je dovolj za dreni- 
ranje hidravličnega olja in s tem za ustavitev 
turbine. Ustavitev turbine ob sovpadanju s dig- 
nalom P7 je ob 9:23 uri povzročil avtomatsko 
ustavitev reaktorja. Omenjeni dogodek ni imel 
nikakršnih posledic na okolje. 

3.1.3 Gorivo In aktivnost reaktorskega hladila 

Obdobje med dvema polnjenjema reaktorja z gorivom se 
imenuje gorilni cikel. V letu 1992 se je deseti gorilni cikel 
začel julija, končal pa se bo 5. novembra 1993, ko se bo začel 
redni letni remont. 

Stanja gorilnih elementov v reaktorju (integriteto goriva) se 
spremlja posredno glede na aktivnost reaktorskega hladila. 
Specifične aktivnosti določenih izotopov se merijo tako med 
stabilnim obratovanjem, kot tudi med prehodnimi pojavi. 
V NE Krško analizirajo v primarnem hladilu naslednje izotope: 
ksenon 133, 135 in 138; kripton 85 m, 87 in 88; jod 131 in 133 
(kazalca poškodb v gorivu), jod 134 (kazalec prisotnosti urana 
v hladilu), jod 135, cezij 134 in 137 (kazalca izgorelosti poško- 
dovanega goriva). Pogostnost merjenja teh izotopov je vsaj 
enkrat dnevno, pri spremembah obratovalnih parametrov 
(dvig, spust moči reaktorja) pa vsaj na vsake 4 ure. 

Primerjava karakterističnih vrednosti izotopov za leto 1989, 
1990, 1991 in 1992 (tabela 3.1.5) kaže, da se kontaminiranost 
primarnega kroga v letu 1992 ni povečala. Če bi primerjali 
kontaminiranost primarnega kroga po gorilnih ciklih, bi ugo- 
tovili, da kontaminiranost še vedno upada, kar posredno 
potrjuje izboljšanje integritete goriva. 

Majhna aktivnost v primarnem krogu kaže, da je bila prevladu- 
joč mehanizem sproščanja izotopov v letu 1992 difuzija skozi 
srajčke gorilnih palic. 

Meritve specifičnih aktivnosti karakterističnih izotopov skozi 
vse leto 1992 kažejo konstantne vrednosti, razen za aktivnost 
joda-131, ki intenzivneje narašča od začetka oktobra. Stabilno 
stanje joda-131 do konca leta 1992 še ni bilo doseženo. Ob 
koncu leta 1992 je aktivnost joda-131 dosegla vrednost 0,044 
GBq/m3. 

Lahko povzamemo, da je bila integritetga goriva v letu 1992 
dobra, in da je puščanje goriva na meji določljivega. Prisot- 
nost razpršenega urana iz preteklih ciklov, ki onesnažuje 
gorivo, se znižuje. 

Tabela 2.1.5: Izotopska sestava in aktivnost primarnega 
hladila za 7., 8. in 9. cikel 

Izotop Aktivnost 
7 .cikel 
( 1989) 

(GBq/m3) 

Aktivnost 
8 .cikel 
(1990) 

(GBq/m3) 

Aktivnost 
9 .cikel 

(1991) 
(GBq/m3) 

Aktivnost 
10 .cikel 
( 1992) 
(GBq/m3) 

1-131 
1-133 
1-134 
Xe-133 
Xe-135 
Xe-138 
Kr-85m 
Kr-87 
Kr-88 

0,08 
0,55 
2,22 

32,3 
2,96 
0.93 
1, U 
0,48 
1.11 

0,025 
0,34 
1,22 
7,4 
0,89 
0,52 
0,26 
0,19 
0,32 

0,014 
0,096 
0, 34 

10,0 
1,26 
0,15 
0,35 
0,13 
0,41 

0,016 
0, 103 
0,37 
2,04 
1,80 
0, 15 
0,36 
0,24 
0,61 

3.1.4. Izrabljeno jedrsko gorivo 

Izrabljeno jedrsko gorivo se skladišči v bazenu, napolnjenem 
z vodo, ki vsebuje borno kislino. V tem bazenu čaka, da ga 
odpeljejo na skladiščenje kot visoko radioaktiven odpadek ali 
pa na trajno predelavo, kjer reciklirajo cepljivi uran in plutonij, 
ki sta še ostala v izrabljenem gorivu. 

V bazenu je po projektu dovolj prostora za 17 polnitev in še za 
eno celo rekatorsko sredico (121 gorilnih elementov). Prostor 
za eno reaktorsko sredico mora biti vedno na razpolago, če bi 
bilo treba iz kakršnegakli razloga izprazniti rektorsko posodo. 
Zmogljivost bazena zadostuje za shranjevanje izrabljenega 
goriva do leta 2000, vendar pa obstoji možnost, da bo bazen 
zapolnjen do konca šele kasneje, ker skuša elektrarna pove- 
čati izkoristek goriva (postopno prehaja na daljši gorilni 
ciklus, uporablja bolj obogateno gorivo). V letu 1992 je 
v bazen izrabljenega goriva prišlo še 44 gorilnih elementov. 

Tabela 3.1.6: Evidenca gorilnih elemetnov v bazenu za 
izrabljeno gorivo 

Leto 

št. izrabljenih 
goril, elementov 

letni 
prirastek 
gorilnih 
elementov 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

40 
82 

122 
154 
194 
226 
266 
314 
314 
358 

40 
42 
40 
32 
40 
32 
40 
48 

0* 
44 

* v letu 1991 ni bilo menjave goriva 

3.1.5 Radioaktivni odpadki 

Pri vzdrževalnih delih, popravilih in čiščenju v nadzorovanem 
delu elektrarne nastajajo nizko- in srednjeradioaktivni 
odpadki, ki jih je treba odstraniti in uskladiščiti, da ohranimo 
elektrarno »čisto« in so delavci v elektrarni izpostavljeni čim 
šibkejšemu sevanju. Radioaktivni odpadki nastajajo tudi pri 
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'Stenju plinastih in tekočih odpadnih snovi iz elektrarne ter 
"imarnega hladila. Vsi ti odpadki so razvrščeni v kategorijo 
'dioaktivnih odpadnih snovi (nizko in srednje radioaktivni 
'^padki brez alfa sevalcev). 

®lektrarni se vsi radioaktivni odpadki pakirajo v 200 litrske 
°de, in sicer: nizkoradioaktiven stisljiv odpdek brez dodatne 
3§čite, preostali odpadki pa se spravljajo v sode, ki so od 
"otraj obloženi z betosnko zaščito. 

letu 1992 so uskladiščili v skladišče nizko- in srednjeradio- 
'"ivnih odpadkov 629 sodov s skupno aktivnostjo 3209 GBq. 

''ika 3.1.8: Proizvodnja nizko- in srednjeradioaktivnih 
l!)Padkov po letih 

Proizvodnja NSRAO 

NE Krško 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Hi iii 224 

191 

154 

55 

161 1« 161 

 i'26" 

75" 

83 85 87 89 91 POVPR 
Leto 

dosedanjem obratovanju elektrarne se je nabralo 1774 m3 

odpadkov v sodih (slika 3.1.8 in Tabela 3.1.7). Povprečna 
Pecifična aktivnost znaša 21,6 GBq/3, kar jih razvršča v sku- 
'no srednje radioaktivnih odpadkov z beta in gama sevalci 
Jr. list SFRJ, št. 40/86). V tabeli 3.1.7 so podani vrsta, količina 
kivnost, volumen in specifična aktivnost odpadkov do 
Pnca leta 1992, v tabeli 3.1 7a pa letna proizvodnja za zadnjih 
'6kaj let. 

'bela 3.1.7: Podatki o nizko- in srednjeradioaktivnih 
dpadkih v NE Krško 31.12.1992 

■sta 
'pad. 

JPaj 

Št. 
sodov 

870 
792 

6393 
87 

111 
617 

8870 

Aktivnost 
(GBq) 

27407 
650 

7987 
1784 

20 
531 

38376 

Prostornina 
(m3) 

174,0 
158,4 

1278,6 
17,4 
22,2 

123,4 

1774,0 

Specif. 
aktivnost 

(GBq/m3) 

149 
4 
6 

104 
1 
4 

21 

Jta odpadkov: 
^- izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov 
? - stisljivi odpadki 8 - koncentrat izparilnika 

,l,tri 
; - drugi odpadki 
* - stisnjeni odpadki 

Tabela 3.1.7a Letna proizvodnja NSRAO V NEK 
(kumulativno po letih, št. sodov) 

Vrsta 
NSRAO 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988* 
1989 * * 
1990 
1991 
1992 

CW 

105 
263 
388 
648 
998 

1220 
67 

311 
491 
585 
792 

EB 

1361 
1959 
2488 
2977 
3369 
4044 
4696 
5210 
5732 
6011 
6393 

10 
27 

100 
152 
204 
205 
103 
108 
111 
111 
111 

SR 

4 
4 

44 
350 
499 
704 
719 
766 
831 
831 
870 

SC 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

536 
617 
617 
617 
617 

SKUPA 

488 
2261 
3028 
4160 
5124 
6230 
6213 
7077 
7868 
8241 
8870 

LETNI 
PRIRASTEK 
1488 
773 
767 

1132 
964 

1106 
1135* 
1120* 

791 
373 
629 

opomba: * V letu 1988 (december) je bilo izvedeno kompakti- 
ranje 1670 standardnih sodov, od tega 1557 vrste CW in 113 
vrste O. Kot rezultat je nstalo 536 sodov vrste SC. 

" V letu 1989 (februar) je bilo izvedeno kompaktiranje 254 
standardnih sodov, od tega 219 vrste CW, 10 vrste EB in 25 
sodov vrste O. kot rezultat je nastalo 81 sodov vrste SC. 

3.1.6 Prejete doze delavcev 

V NE Krško je organizirana služba za radiološko zaščito, ki je 
po predpisih (UR. list SFRJ, št. 66/88) zadolžena, da vodi 
redno evidenco o prejetih dozah sevanja za vse delavce 
v elektrarni, ki imajo dostop v nadzorovane dele elektrarne, in 
za delavce izvajalcev pogodbenih del, ki občasno delajo 
v elektrari. Slednji so zaposleni predvsem pri remontih in 
vzdrževalnih delih. Služba za radiološko zaščito vodi tudi 
evidenco o virih sevanja v elektrarni in redno meri izpostavlje- 
nost sevanju v delovnih prostorih. 

Povprečna izpostavljenost delavcev sevanju v elektrarni je 
nizka in je za leto 1992 približno 5% predpisane meje za 
profesionalne delavce. Tudi med remontnimi deli, ko poteka 
menjava goriva in so delavci bolj izpostavljeni sevanju kot 
med rednim obratovanjem, so prejete doze delavcev vedno 
znotraj zakonsko določenih meja. 

Tabela 3.1.8 prikazuje porazdelitev efektivnih ekvivalentnih 
doz osebja, ki je bilo izpostavljeno sevanju v NE Krško. Efek- 
tivno ekvivalnetno dozo večjo od 5 mSv (1/10 doze, ki je 
dopuščena za profesionalne delavce) je prejelo 150 delavcev. 

Kolektivna efektivna ekvivalentna doza je skupna doza, ki so 
jo prejele vse osebe izpostavljene sevanju, pri čemer sta 
upoštevani vrsta sevanja in občutljivost različnih organov na 
sevanje. 

V tabelah 3.1.9 in 3.1.10 vidimo, da je bila kolektivna efektivna 
evivalentna doza za osebje jedrske elektrarne 0,425 človekSv, 
za izvajalce pogodbenih del skupaj z delavci glavnega dobavi- 
telja opreme pa 1,713 človekSv. Celotna letna kolektivna 
efektivna ekvivalentna doza za vse delavce, ki so bili v letu 
1992 v NE Krško pa znaša 2,138 človekSv. Če to preračunamo 
na enoto pridobljene električne energije (NE Krško je v 1992 
proizvedla 0,441 GWIet), dobimo 4,85 človekSv/GWIeto v letu 
1992 (4,0 človekSv/GWIeto v letu 1990). Pregled prejetih doz 
v NE Krško v letih 1983 ido 1992 je na sliki 3.1.9. 
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Tabela 3.1.8: Porazdelitev efektivnih ekvivalentnih doz za 
vse delavce, ki so delali v NE Krško v vseh letih obratovanja 

Razpon 
doz 

mSv/leto 
Leto 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 • 
1992 

475 
275 
462 
375 
517 
524 
486 
506 
443 
390 
257 
448 

1-5 

45 
313 
206 
205 
277 
301 
242 
298 
200 
265 

89 
219 

5-10 

0 
9 

53 
15 
79 
79 
65 
60 
66 
92 

8 
0 

0 
13 
45 

3 
17 

3 
16 
21 
19 
38 

0 
127 

0 
10 
34 

2 
2 
4 
6 
3 
3 
5 
0 

22 

20-25 

0 
1 

27 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
1 

25 
štev. 

delavce 
skupaj 

520 
622 
831 
600 
892 
912 
816 
889 
731 
792 
354 
817 

* Opomba: V letu 1991 ni bilo menjave goriva. 

Tabela 3.1.9: Kolektivna efektivna ekvivalentna doza 
sevanja za osebje v NE Krško v letu 1992 glede na dejavnost 
in osebje. 

Dejavnost 
Kolektivne ekvival. doze človekSv) 

osebje NEK 
zunanji 

izvajalci skupaj 

Redno vzdrževanje| 
Pred.rad.odpadkov 
Polnjenje z 
gorivom 

0,146 
0,0486 
0,2304 

0,8271 

0, 8862 

0,9734 
0,0486 
1,1166 

Skupaj 0,4253 1,7133 2,1386 

Tabela 3.1.10: Kolektivna in povprečna efektivna 
ekvivalentna doza za delavce, ki so delali v NE Krško v letu 
1992 

Delavci Kolekt.doza 
(človekSv) 

Stev.delavcev Povpr. doza 
(mSv) 

NE Krško 
Zunanji izv. 

0,4253 
1,7133 

295 
522 

1,44 
3,28 

Skupaj 2,1386 817 2,61 

Kolektivna efektivna ekvivalentna doza 

NE Krško 

4 -Brn  

u 3 
ai 
> 
ai 

Š2 
O) 
> 

° 1 
>0 

2.04 2.14 

T.tT 1.(1 1.49 
1.69 

1.33 
T.47 
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Slika 3.1.9: Prejeta efektivna ekvivalentna doza za vse 
delavce, ki so delali v NE Krško od leta 1983 do 1992 

3.1.7. Izobraževanje kadrov *ač 
l°pr Delo v jedrskih objektih zahtev visoko strokovno usposoblj'n' 

nost vseh delavcev, ki morajo stalno dopolnjevati svoje znft,J. 
nje, v skladu z najnovejšimi dosežki na področju jedrsl*'^ 
tehnologije in varnosti v svetu. Z zveznimi in republiških 
predpisi (Ur. list SFRJ, št. 86/87, Ur. list SRS, 9/81) so določei 
pogoji, ki jih morajo glede strokovne izobrazbe, delovni1 

izkušenj in preveritve znanja izpolnjevati osebe, ki opravljaj 
določena dela v jedrskih objektih. 

V NE Krško imajo organizirano lastno službo izobraževanj* 
V letu 1992 so bili v sklopu reorganizacije NEK izvedene tudi 
spremembe v delovni enoti izobraževanja. Povečalo se i' 
število delavcev, ki sedaj permanentno delajo na strokovne^! 
usposabljanju licenciranoga osebja, radiološke zaščit« 
kemije in varovanja. Predvidena so tudi delovna mest' 
inštruktorjev za potrebe delovnih enot vzdrževanja, ki pa # 
niso zasedena. Usposabljanje je bilo deloma izvedeno s kad' 
iz NEK, delno pa s pomočjo drugih institucij. 

Vsi delavci, ki opravljajo dela in naloge operaterja reaktorja a'j 
glavnega operaterja ali inženirjev v izmeni, se morajo redn® 
izpopolnjevati na simulatorju jedrske elektrarne. V ZDA f 
zahodnoevropskih državah se trudijo, da bi operaterji imeli fl< 
voljo simulatorje, ki so popolna kopija komandne sobe eleK; 
trarne, v kateri delajo. V Sloveniji ni simulatorja, pa tud' 
drugje v svetu ni na razpolago simulatorja, ki bi bil identičen 
s komandno sobo NE Krško, zato se pri šolanju operaterje* 
pojavljajo določene težave. Dosedanji način izobraževanja n' 
simulatorju JE Zion in v letu 1992 na simulatorju JE Ginn< 
v ZDA, na katerem je potekalo šolanje operaterjev NE Krško 
omogoča aktivno spoznavanje navodil za primer nezgo< 
(Emergency Operating Procedures) in navodil za nenormaln< 
obratovanje (Abnormal Operation Procedures), vendar pa P 
najbolj ustrezen za normalno obratovanje. Ker elektrarn« 
v glavnem obratuje s stalno močjo, osebje nima priložnosti i\ 
aktivno uporabo posameznih obratovalnih navodil, kar 
posebej pomembno za mlajše generacije. Elektrarna ima 
citično projektiran sekundarni del in izkušnje kažejo, da 
bilo do zdaj največ težav na sekundarne delu, kar bi lahko 
omilila boljša izurjenost operaterjev. Za izurjenost operaterje*'1 
bi lasten simulator, ki bi bil ustrezen JE Krško zelo veliko 
prispeval. 

Končno varnostno poročilo zahteva, da se izdelajo letni prO-9? 
grami za stalno (poglavje 13. 2) in dopolnilno izobraževanj«^ 
(poglavje 13.1) za operaterje in ostalo tehnično osebje 
Krško. 

JSTI L« 
■ je 
a spe 
da i*'il 

Služba za strokovno izobraževanje delavcev NE Krško je v letu 
1992 uspela dobro izvesti načrtovano izobraževanje. Nekai 
težav je bilo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 

Poleg tega, da pošilja svoje delavce na izobraževanje v tujino, 
pripravi služba izobraževanja za večje število delavcev tečaj« 
s tujimi predavatelji kar v jedrski elektrarni ali pa v Izobraže- 
valnem centru za jedrsko tehnologijo, ki je v Ljubljani. 

NE Krško daje zelo velik poudarek stalnemu izobraževanji) 
delavcev, saj le tako lahko zagotavlja varno in zanesljivo iv 
obratovanje ter osebno in kolektivno varnost delavcev ii 
vsega prebivalstva. 

Ne glede na to, da so nekatera znanja za jedrsko varnost bolja< 
pomembna, nekatera pa manj. je glavno vodilo v NE Krško, da 
vsako dodatno usposabljanje, ki je kakorkoli vezano na aktiv- 
nosti v elektrarni predstavlja neposredni ali posredni prispe- 
vek k varnosti in zanesljivosti le te. Stroški usposabljanja 
predstavljajo približno 2,5% stroškov obratovanja elektrarne 

3.1.8 Uparjalnika 

V letu 1992 sta bila med rednim remontom z metodo vrtinčnih 
tokov pregledana oba uparjalnika. Po analizi meritev so zače 
pili 284 cevi v uparjalniku š. 1, skupaj dozdaj 868 cevi, oziroma 
19,0% cevi. V uparjalniku št. 2 so za začepljenje določili 167 
cevi, skupaj dozdaj 460, oziroma 10,1%. Dejansko pa so jih 
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lepili 639, oziroma 14,0% (Slika 3.1. 9a). Varnostne analize, 
^Pravljene za 18% čepljenje uparjalnikov namreč dovoljujejo 
^jveč 5% razlike (asimetrijo) v številu začepljenih cevi med 
Jparjalnikoma. Zato je prišlo do razlike med predvidenim 
l'evilom in dejanskim številom začepljenih cevi v uparjalniku 
'■ 2. Zaradi velikega števila začepljenih cevi v uparjalniku št. 
■ bo elektrarna morala začeti razmišljati o sanaciji posamez- 

11 h cevi in o zamenjavi uparjalnikov. To je namreč dejavnost, 
" zahteva nekaj let časa in pa precejšnja finančna sredstva. 

Cepljenje cevi v uparjalnikih 

(kumulativno v % po letih) v NE Krško 

•20 

•C 

S 15 

»i 01 

s 10 
d « 

N 

* 5 

■ 0 I i mJ^Lm lili 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

Leto 

L 

I uparjalnik 1 □uparjalnik 2 

"ka 3.1.8.1 Odstotek začepljenih cevi v uparjalnikih 

1-9 Modifikacije v NE Krško 

NE Krško imajo petletni plan prioritetnih dejavnosti, v kate- 
so vsebovane vse modifikacije in investicije za obdobje 

"88 do 1992. V letu 1992 so v NE Krško opravili naslednje 
modifikacije: t 

Nadzor vibracij glavnih RC črpalk; 
Instalacija dodatnih visokoobmočnih monitorjev sevanja 
Zadrževalnem hramu; 
'graditev osciloperturbografov »SOREL«; zaključek modifi- 
*cije iz leta 1991 
^boljšava hladilnega sistema na obeh glavnih transforma- 
'Nih GT1 in GT2 

ie Montaža TV nadzornega sistema materialne bilance (safegu- 
0"rds) agencije MAAE v stavbi za gorivo; 

Vgraditev časovnih relejev v električne kroge obtočnih 
'Palk zasavsko vodo; 

iu Vgraditev testne kartice instrumentacijske zanke za meritev 
'"'Voja in tlaka v akumulatorskih tankih; 
i*1 kamenjava cevnih snopov v kondenzatorju; 

kamenjava notranjih parnih tesnil na visokotlačni turbini; 
, Modifikacija testnih priključkov za izvajanje testov tesnosti 

ill^drževalnega hrama. 

9- 
'a 1-10 Izpuščanje radioaktivnosti v okolje 

'ejne vrednosti izpustov radioaktivnih snovi v okolico so 
"ločene z odločbo Republiškega energetskega inšpektorata 
1 Začetek obratovanja jedrske elektrarne št. 31-04/83-5 z dne 
2. 1984. 

ia"di v letu 1992 so izpusti radioaktivnih snovi dosegli zgolj 
i7 ^aj odstotkov vrednosti predpisanih z navedeno odločbo, 
h «en za tritij, katerega aktivnost je dosegla približno 70% 
'9dnosti dovoljene s tehničnimi specifikacijami. 

vroče valeč 

Iz diagrama na sliki 3.1.11 vidimo, da je bila aktivnost tekočin- 
skih izpustov v letu 1992 podobna kot leto poprej vendar 
večja. Dosegla je nekaj več kot 1% od letne omejitve, ki znaša 
200 GBq. V splošnem je bila aktivnost tekočinskih izpustov 
leta 1992 približno ena polovica povprečja za ves čas obrato- 
vanja NE Krško. 

Slika 3.1.12 kaže aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov, ki je 
bila v letu 1992 štirikrat večja kot v letu 1991 ali enoinpol- 
kratno povprečje za obdobje od 1983 do 1992. Razlog v pove- 
čanem izpustu žlahtnih plinov je v tem, da je bilo v letu 1992 
več vstopov v zadrževalni hramu. Pred vsakim vstopom pa je 
potrebno zadrževalni hram prepihovati. To izpuščanje žlaht- 
nih plinov predstavlja blizu 2% od letne omejitve, ki znaša 110 
TBq. 

Aktivnost izpuščenega tritija je bila leta 1992 podobna kot leto 
poprej in nekaj večja od povprečja za celoten čas obratovanja 
elektrarne (Slika 3.1.10). 

V mesečnih, četrtletnih in letnih poročilih NE Krško redno 
poroča pristojnim upravnim organom o izpustih radioaktivnih 
snovi v okolje. 

Aktivnost izpuščenega tritija 
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Slika 3.1.10: Aktivnost izpuščenega tritija iz tekočinskih 
Izpustov (omejitev znaša 20 TBq na leto) 

Aktivnost tekočinskih izpustov 
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Slika 3.1.11: Aktivnost tekočinskih izpustov (omejitev znaša 
200 GBq na leto) 
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Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov 

NE Krško 

Leto 

Slika 3.1.12: Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov (omelitev 
110TBq na leto) 

3.1.11 Redni nadzor radioaktivnosti v okolici NE Krško 

A) Področja merjenja radioaktivnosti in izvajalci 

Redni radiološki nadzor NE Krško se opravlja na osnovi vsa- 
koletne odločbe RUJV in RSI za radiološki nadzor. Redni 
radiološki nadzor Nuklearne elektrarne Krško vsebuje nadzor 
inventarja tekočih in plinastih izpustov (emisij) ob izvoru ter 
neodvisen nadzor vnosa radionuklidov v širše okolje - imisij. 
Nadzorovano področje okolja obsega 12-kilometrski pas okoli 
objekta, kjer se pričakujejo najvišje vrednosti imisij in je 
mogoče potencialno najprej zaznati spremembe. Kot refe- 
renčne točke, pomembne za nezgodno pripravljenost, so 
v programu vsebovana tudi merilna mesta na Hrvaškem 
v smeri proti Zagrebu ter zahodno od njega (pasivni termolu- 
miniscenčni dozimetri v loku dolžine 45 km). 

Stalen nadzor emisij opravlja radiološka služba NE Krško, 
redni nadzor imisij in kontrolne meritve emisij pa so opravile 
zunanje pooblaščene organizacije: Institut Jožef Štefan in 
Zavod za varstvo pri delu iz Ljubljane ter Institut Rudjer 
Boškovič - Centar za istrživanje mora in Institut za medicin- 
ska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba. 

B) Rezultati nadzornih meritev imisij (opomba 1) 

Koncentracija radionuklidov, predvsem obeh cezijevih izoto- 
pov (posledica černobilskega onesnaženja) je že leta 1987 
precej naglo upadla in se že med letom 1988 ustalila na nivoju 
druge polovice leta 1987, pri poljščinah pa je praktično padla 
na predčernobilsko raven. To stanje, s tendenco nadaljnjega 
počasnega upadanja, zlasti prispevkov bolj kratkoživega 
cezija-134 (z razpolovno dobo 2,06 let), je opaziti tudi v letu 
1992. Najpomembnejšo vlogo v obremenitvi z umetnimi radi- 
onuklidi zaradi splošne kontaminacije okolja je prevzel 
ponovno stroncij-90, ki je v pretežni meri posledica predčer- 
nobilskih atmosferskih eksplozij. 

Ocena doz na podlagi imisij - zaradi »pitja« reke Save 

Prispevek k radioaktivni obremenitvi savske vode z umetnimi 
radionuklidi zaradi tekočih izpustov papirnice Videm je bil 
v letu 1992, glede na leto 1991, precej zmajšan, in sicer je bilo 
umetnih radionuklidov pol manj, naravnih pa le četrtina glede 
na prejšnje leto. Glavni razlog za tako zmanjšanje je zmanjša- 
nje proizvodnje papirnice Videm. Zaradi nižjih koncentracij 

cezijevih radionuklidov je postal med dolgoživimi radionuklidi 
najpomembnejši »predčernobilski« stroncij. Največji delež 
k obremenitvi savske vode z umetnimi radionuklidi je prispe- 
val kratkoživi jod-131 (razpolovna doba 8,02 dni), ki ga pred- 
vsem po letu 1989 prispevajo bolnišnice, in je v letu 1992 
pokazal najvišjo izmerjeno koncentracijo v savski vodi. 

Rezultati meritev za Savo pri Brežicah kažejo, da je mogoče 
približno polovico letnih koncentracij cezijevih izotopov pripi- 
sati NE Krško, ostalo pa splošni (predvsem černobilski) ones- 
nažitvi okolja. Če upoštevamo še povečane koncentracije 
tritija, ki jih prispevajo elektramiški izpusti ter naraščanje 
joda-131, (ki so ga prispevale predvsem bolnišnice), dobimo 
oceno, da je prispevek NE Krško k letni obremnitvi referenč- 
nega človeka zaradi potencialnega pitja savske vode v Breži- 
cah okoli 0,3 mikrovSv/leto (v letu 1991 je bila 0.2 mikrovSv/ 
leto), kar je približno 30% ocenjenega prispevka vseh umetnih 
radionuklidov v Savi in 4% celotne obremenitve z naravnimi in 
umetnimi radionuklidi iz Save. 

Podobno vrednost obremenitve zaradi NE Krško pa dobimo 
tudi za Savo v Jesenicah na Dolenjskem, in sicer 0/ 
mikrovSv/leto (v letu 1991 pa 0,2 mikrovSv/leto). 

Ta ocena za Savo je primerljiva z letno dozo v letu 1991. Na 
podatek o obremenitvi referenčnega človeka zaradi pitja sav- 
ske vode precej vpliva nezanesljiva ocena kratkoživega 
joda-131, ki so ga v letu 1992 prispevale predvsem bolniš- 
nice. 

Približna ocena prispevka bolnišnic k potencialni letni obre- 
menitvi referenčnega človeka zaradi pitja savske vode v Breži; 
cah znaša 0,9 mikrovSv/leto. Ta ocena je narejena na podlagi 
ocene prispevka jod-131. Podobna ocena za Savo v Krškem 
(prispevek joda-131), kjer je izključen vpliv NE Krško, pokaže 
dozo 1,24 mikroSv/leto. 

Ocena doz na podlagi imisij - zaradi uživanja rib 

Za oceno povečanja efektivne doze referenčnega človeka 
zaradi potencialnega uživanja savskih rib (36 kg/leto), dobimo 
ob najbolj neugodni predpostavki vrednosti 3 mikrovSv/leto. 

Ribe so bile do leta 1986 (černobilska nesreča) kritična pre- 
nosna pot za emisije NE Krško preko prehrambne verige. Tudi 
v letu 1992 se po vsebnosti cezijevih izotopov iz černobilske 
nesreče ribe bistveno ne razlikujejo od druge beljakovinske 
hrane. Med umetnimi radionuklidi v ribah so prispevki stron- 
cija-90 ostali najpomembnejši. 

Ocena doz na podlagi imisij - zaradi pitja vode iz vodovoda 

Vodovod Brežice je v vseh letih obratovanja NE Krško (od leta 
1982) kazal dvakrat večjo povprečno koncentracijo tritija kol 
vrtine v Brežiško-Krškem polju in krški vodovod. Študija in 
analize, narejene v letu 1985, so potrdile domnevo, da je tO 
povišanje pripisati prispevkom NE Krško zaradi savske vode: 
V drugi polovici 1990. leta so brežiški vodovod začeli napajati 
iz nove globoke vrtine, ki se odlikuje z vodo z zelo nizko 
vsebnostjo tritija (stara voda), tako da ni več te povezave 
Izmerjeni prispevek vseh umetnih radionuklidov iz brežiškega 
vodovoda k letni obremenitvi odraslega prebivalca zarad 
pitja te vode se je po letu 1990 znižal in je v letu 1992 znaša 
0,04 mikroSv/leto, pri čemer je ocenjeni prispevek NE KrškC 
preko tritija iz starega črpališča zanemarjiv (le 20% porabe) 
Celotna obremenitev zaradi vsebnosti umetnih in naravni! 
radionuklidov je bila v brežiškem vodovodu ocenjena ni 
8 mikroSv/leto . Nadzorne vrtine v naplavinah Samoborskeg* 
področja v letu 1992 niso pokazale zaznavnega vpliva sploš 
nega onesnaženja, niti se v njih ne zazna vpliv NE Krško (tritij) 

Ocena doz na podlagi imisij - zaradi vdihavanja zraka 

Imisijske meritve aerosolov na filtrih, skozi katere se staln< 
prečrpava zrak, niso zaznale vplivov prašnih emisij NE Krško 
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Nadzorne imisijske meritve jod—131 opravljene kontinuirano 
na šestih krajih v okolici NE Krško so zaznale jod-131 nad 
spodnjo detekcijsko mejo v drugi polovici aprila, avgusta in 
prve polovice novembra ter decembra, vendar pa v celoti pod 
nadzorno mejo, ki ustreza pogojni celoletni ščitnični dozi 0,4 
mikroSv. 

Vzporedne kontrolne meritve emisij 

Opravljena neodvisna vzporedna merjenja sorazmerno (alik- 
votno) sestavljenih reprezentančnih vzorcev tekočih izpustov 
NE Krško kažejo pri najpomembnejših radionuklidih (tritij, 
cezij-137, cezij—134), o katerih poroča NE Krško sprejemljivo 
ujemanje z emisijskimi vrednostmi in manj zadovoljivo pri 
ostalih radionuklidih. Rezultati neodvisnih vzporednih meri- 
tev plinastih izpustov joda so pokazali tolikšno ujemanje, da 
ne dajejo osnove za popravke ocenjenih doz iz emisijskih 
meritev. Opravljene interkomparacijske meritve tekočih vzor- 
cev so pokazale pri obojestransko ugotovljenih radionuklidih 
sprejemljivo ujemanje. Pri vseh opravljenih meritvah nadzora 
ni bilo zaslediti podatkov, ki bi lahko pomembno spreminjali 
oceno obremenitev zaradi plinastih in tekočih emisij. V pri- 
meru razhajanj pa so bili za oceno obremenitev uporabljeni 
manj ugodni podatki. 

Ocena doz na podlagi emisij zaradi vdihovanja zraka in 
zunanjega sevanja iz zraka 

Neodvisna modelna ocena s programom LADTAP efektivne 
doze potencialno najbolj izpostavljenega posameznika iz 
referenčne skupine prebivalcev Brežic za pričakovane pre- 
nosne poti tekočih efluentov preko Save, ki upošteva mersko 
ocenjen razredčitveni faktor za Savo in inventar letnih izpu- 
stov NE Krško (dopolnjena mesečna poročila za NE Krško za 
leto 1992), daje efektivno ekvivalentno dozo 2 mikroSv/leto. 
Velikostni red doze je primerljiv z dozami iz preteklih štirih let. 

Ocena doz na podlagi emisij NE Krško v zrak 

Neodvisna modelna ocena narejena na podlagi inventarja 
plinastih emisij (mesečna poročila NE Krško za leto 1992 

I o emisijah žlahtnih plinov, aerosolov in jodov, dopolnjena 
! z oceno plinastih emisij tritija in ogljika-14) in mesečnih 

razredčitvenih faktorjev (meteorološka poročila Hidromete- 
orološkega zavoda), so dale v letu 1992 za najvišjo obremeni- 
tev zaradi vdihovanja 0,48 mikroSv/leto (zaokrožena vrednost) 
in zaradi zunanjega sevanja iz zraka 0,08 mikroSv/leto (zao- 
krožena vrednost). Skupna vrednost doze za naselje Sp. Stari 
grad znaša 0,56 mikroSv/leto (smer NE, razdalja 0,8 km). 

j Ocena doz zaradi zunanjega sevanja 

! Doza zaradi zunanjega sevanja, merjena s termoluminescenč- 
nimi dozimetri vse leto na 57 krajih okoli NE Krško, je poka- 

jo zala povprečno vrednost 876 mikroSv/leto, ki je za 45% več 
[j kot pred černobilsko onesnažitvijo. Opažena večja, krajevno 
' značilna odstopanja od povprečne vrednosti razlagamo 

z neenakomerno porazdelitvijo černobilskega onesnaženja in 
!

( naravne radioaktivnosti in /te z vplivom NE Krško. Omenjena 
J odstopanja so v letu 1992 primerjljiva z odstopanji v prete- 

klem letu, povprečna vrednost doze pa se je nekoliko pove- 
® čala, domnevno zaradi spremenjenih klimatskih vplivov. 

' Avtomatski kontinuirani merilniki doznih hitrosti (tri stalne 
lokacije, od junija 1991 dve), namenjeni predvsem zgodnjemu 
opozarjanju, so pokazali skladne rezutlate s TL dozimetri 

'' glede na krajevno značilne velikosti letnih doz. Pokazali pa so 
? občasna nekajurna odstopanja hitrosti doz (do maksimalno 
' 60% nad mesečnim povprečjem), ki jih pripisujemo spiranju 

(naravnih radionuklidov - radonovih potomcev) iz ozračja 
z dežjem in tudi njihovem začetnem zadrževanju v vrhnjem 
sloju omočenih tal. Ti pojavi so bili opaženi tudi v petih drugih 
krajih v Sloveniji in niso korelirani z obsežnejšimi plinastimi 

,< emisijami - spraznitvami, ampak s padavinami. V času plina- 
o stih emisij povišanja doznih hitrosti ni bilo opaziti, kar je 

skladno tudi z izračuni. 
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Realistična ocena doz 

Na podlagi vseh imisijskih i emisijskih meritev in uporabljenih » 
računskih modelov na osnovi emisij in dostopnih podatkov iz 
literature lahko naredimo realistično oceno obremenitve refe- 
renčnega človeka v okolici NE Krško zaradi sevanj iz vseh 
virov. V tabeli 3.1.11 in slikah od 3.1.12a do 3.1.12d je pred- 
stavljena celotna obremenitev glede na vire, pri čemer je 
upoštevano ionizirajoče sevanje iz naravnih in umetnih virov. 

C) Sklepne ugotovitve 

Vse ugotovljive in količinsko ocenjene obremenitve okolja 
zaradi emisij Nuklearne elektrarne Krško so bile pod upravno 
dopuščenimi mejnimi vrednostmi (opomba 2). Ocenjene 
obremenitve posameznikov iz privzetih referenčnih skupin 
prebivalstva iz neposredno ocenjenih imisijskih vrednosti 
dajejo v letu 1992 vrednosti za efektivne doze, ki so manjše od 
10 mikroSv/leto, oziroma manjše od 0,5% letne doze, ki jo 
povprečno prejme človek v normalno obremenjenem okolju 
od naravnih in umetnih virov. Enako oceno dobimo tudi iz 
računskih modelov na podlagi podatkov o letnih emisijah NE 
Krško. 

D) Pregled virov in velikosti radioloških obremenitev 
prebivalcev v Krškem in okolici. 

Obremenitve so ocenjene za odraslega posameznika iz refe- 
renčne skupine, ki prejema največje doze izmed vseh starost- 
nih skupin in uživa izključno lokalno pridelano hrano. 

Izvleček narejen iz poročila: Meritve radioaktivnosti v okolici 
Nuklearne elektrarne Krško - Poročilo za leto 1992, IJS DP- 
6690, Ljubljana, april 1993. 

Opombe: 
1. Navedene vrednosti letnih doz v mikroSV/leto veljajo v vseh 
ustreznih primerih (z izjemo zunanjega sevanja) za količino, ki 
jo definiramo kot »50-letno predvideno efektivno enako- 
vredno dozo«. 
2. Zakonsko postavljena vrednost mejne letne doze za posa- 
meznika iz prebivalstva, ki ni poklicno izpostavljen sevanju, je 
1000 mikroSv/leto (1 mili Sievert na leto) efektivne enako- 
vredne doze. Mejna vrednost velja za skupne prispevke vseh 
umetnih virov sevanja, z izjemo medicinskih, in prispevke 
modificiranih naravnih virov sevanja, z izjemo radona v hišah. 
Poleg navedene osnovne splošne omejitve, pa obstajajo tudi 
upravne omejitve, ki veljajo za normalno obratovanje posa- 
meznih jedrskih objektov - tako imenovane »avtorizirane- 
mejne doze, ki so praviloma nižje od osnovne. Po lokacijski 
odločbi Republiškega sekretariata za urbanizem (št. 350/F-15/ 
69 od 8. 8. 1974) je mejna vrednost doze za NE Krško 50 
mikroSv/leto. Po odločbi Republiškega energetskega inšpek- 
torata (31-04/83-5 od 6. 2. 1984) pa obstajajo tudi druge 
izvedene omejitve (npr. letna aktivnost tekočih efluentov). 

Tabela 3.1.11: Realistična ocena obremenitve referenčnega 
človeka v okolici NE Krško zaradi sevanj iz vseh virov 

1. NOTRANJE OBSEVANJE 
(posledica vnosa in prisotnosti radionuklidov 
v telesu ter njihovega sevalnega učinka na telo) 

Efektivna 
enakovredna 

doza (*1) 
(mikroSv/leto) 

1.1. zaradi vnosa z dihanjem (inhalacijo) iz na- 
slednjih virov: 

1.1.1. naravna radioaktivnost 
- Radon-222 in kratkoživi potomci v zraku (*2) 1300 

1.1.2. splošna kontaminacija prašnih delcev 
(aerosolov) 
- tehnološko in naravno nakopičen svinec-210 23 
- resuspendirani umetni radionuklidi <0,003 
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1.1.3. zračna emisija NE Krško tritij, ogljik-14, 
jod-131, itd. 
žlahtni plini,   

0,48 

delna vsota za inhalacijo 1323,5 

1.2. zaradi vnosa s hrano in vodo (ingestija) iz 
naslednjih virov (*3): 

1.2.1. naravna radioaktivnost 
- kalij-40 
- uranov in torijev niz 
- ostalo 

180 
140 
40 

naravna radioaktivnost skupaj 360 

1.2.2. splošna kontiminacija (Černobil, jedrske 
eksplozije, tehnološko kopičenje umetnih radi- 
onuklidov) 
- hrana - Černobil 
- ostalo 
- voda (samo tritij v vodovodu) 

3 
9,9 

<0,1 

splošna kontaminacija skupaj 13 

1.2.3. emisije NE Krško v Savo 
- hrana (ribe) 
- voda (samo tritij v vodovodu) 

<3 
0,02 

emisije NEK v Savo skupaj 3 

delna vsota za ingestijo 375 

delna vsota za notranje obsevanje 1699,5 

2. ZUNANJE OBSEVANJE 
(posledica virov sevanja izven telesa ter njihove- 
ga sevalnega učinka na telo) 

2.1. zaradi medicinske diagnostike (*4) 1500 (300) 
2.2. zaradi naravnega sevanja 
(kozmičnega in terestialnega) 
- kozmična nevtronska komponenta 60 
- kozmično in terestrialno sevanje (U,Th niz, K- 
40, kozmično sevanje) (*5)r 770 

2.3. zaradi černobilskega vseda v okolju (*6) 70 
2.4. zaradi zračnih emisij NE Krško 0,08 

delna vsota za zunanje obsevanje 2400 

3. celotna vsota za notranje in zunanje obseva- 
nje (z medicino 1500) 4099,5 
celotna vsota za notranje in zunanje obsevanje 
(z medicino 300) 2099,5 

Opomba k tabeli 3.1.11: 

(*1) Obremenitev z umetnimi radionuklidi (NEK, splošna kontamina- 
cija) je podana z dozo. ki jo definiramo kot »50-letno predvideno 
efektivno enakovredno (ekvivalentno) dozo«, obremenitve z naravnimi 
radionuklidi pa z »letno efektivno enakovredno (ekvivalentno) dozo«. 
(*2) Za bivališča s povprečno ravnovesno radonovo koncentracijo 15 
Bq/m3 (oz. koncentracijo Rn-222 38Bq/m3 ob ravnovesnem faktorju 
0,4) in faktorju bivanja v domovih 0,8 ter bivanja na prostem 0,2). 
(*3) Poraba določena na podlagi »Analize prehrambenih navad prebi- 
valstva v Sloveniji« za »mešano« gospodinjstvo, VZZSV, Ljubljana, 
- dopis Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo št. 
2005/68-58 od 6. 11. 1989. Za povprečno obremenitev z naravnimi 
radionuklidi so uporabljeni podatki iz publikacije UNSCEAR 1988 
Report (p. 95), United Nations, New York 1988. 
('4) Podatek vzet iz vladnega poročila ZRN za 1989. leto (Bericht der 
Bundeseregierung uber Umveltradioaktivitaet und Strahlenbelastung 
fur das Jahr 1987, Drucksache 11/6142, 20. 12. 1989). Zelo približna 
ocena za prebivalstvo v Sloveniji nakazuje približno tolikšno, ali višjo 
izpostavljenost, zaradi slabše opreme ob nižjem številu pregledov. 
Zaradi negotovosti ocene navajamo tudi relativno najnižjo oceno 300 
mikroSv/leto, ki jo daje britanski NRPB (Radiation Exposure of the UK 
Population - 1988 Revievv, NRPB-R227) 
(*5) Podatki vzeti iz poročila: U. Miklavžič et.al., Letne doze zunanjega 
sevanja v Sloveniji, IJS-DP-6696, Marec 1993. 
("6) Predpostavljeno je podaljšano bivanje na prostem s faktorjem 
bivanja na prostem 0,3 in v bivališčih 0,7. 
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Slika 3.1.12a: Realistična ocena obrementive referenčnega 
človeka v okolici NE Krško zaradi sevanj iz vseh virov 
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Slika 3.1.12b: Realistična ocena obremenitve referenčnega 
človeka v okolici NE Krško zaradi zunanjega obsevanja 
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Slika 3.1.12d: Realistična ocena obremenitve referenčnega 
človeka v okolici NE Krško zaradi ingestije 

Doza zunanjega sevanja 
@ Kant inu irni nerilniki hitrosti doze zunanjega sevanja 

X TL dorinetri 
Razlika ned krajevno letno dozo in 750 uSv/leto je sorazmerna visini crte 

(lcn=100uSv/leto) 

'Ka 3.1.13: Termoluminiscenčni dozimetri v okolici NE 
'»ko 
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3.1.12 Spremembe v organizaciji poslovanja 

V letu 1992 je bila opravljena revizija 1 in 2 notranje organizi- 
ranosti NE Krško zaradi varnejšega obratovanja elektrarne, in 
sicer: 

* Formiranje inženiringa z delovnimi področji projektnih 
sprememb, analiz in dovoljenj ter inženirske podpore; 

* Formiranje sistema kvalitete z delovnimi področji zagotovi- 
tve kvalitete in kontrole kvalitete; 

* Reorganizacija Tehničnega sektorja v Tehnično operativo 
z delovnimi področji vzdrževanja, proizvodnje, tehnične pod- 
pore, radiološke zaščite in varstva pri delu; 

* Reorganizacija in povečanje števila delavcev na področju 
strokovnega usposabljanja; 

* Na vseh področjih so usklajeni nazivi in nivoji delovnih mest 
ter opredeljevane pravice in odgovornosti; 

* Opravljeno je pomembno prestrukturiranje zaposlenih; 

* Z novo reorganizacijo je planirano 623 zaposlenih 

3.2. REAKTORSKI CENTER V POOGORICI 

3.2.1 Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA 

Raziskovalni jedrski reaktor TRIGA Mark II s toplotno močjo 
250 kW je v letu 1992 proizvedel 360,4 Mvvh toplote. 

A) Ustavitve 

V letu 1992 je bilo 7 nenačrtovanih ustavitev. Pet ustavitev je 
bilo posledica izpada električne energije, ena ustavitev je bila 
zaradi prevelike aktivnosti obsevanega vzorca, ena pa zaradi 
prenizkega zračnega tlaka v sistemu za pogon pulzne palice. 

B) Gorivo 

V reaktorski zgradbi se je ob koncu leta 1992 nahajalo skupaj 
313 gorilnih elementov. Porazdeljeni so po sledečih lokacijah: 

* sredica 
* tank 
* shramba izgorelega goriva 
* shramba svežega goriva 

C)Osebje 

70 
66 

130 
46 

Za obratovanje reaktorja skrbijo vodja reaktorja, pet operater- 
jev in služba za zaščito pred ionizirajočimi sevanji. 

D) Prejete doze osebja 

Osem oseb je prejelo efektivne ekvivalentne doze gama seva- 
nja do 0,60 mSv, za nevtrone pa so bile pod 0,5 do 1 mSv. 

E) Uporaba rekatorja 

Reaktor je namenjen za izobraževanje tečajnikov NE Krško in 
za pripravo radioaktivnih izotopov za medicino, industrijo in 
jedrsko kemijo. V letu 1992 je bilo obsevanih 1525 vzorcev 
v reaktorju. Vaje za operaterje NE Krško so potekale v janu- 
arju. 

3.2.2. Predhodno skladišče radioaktivnih odpadkov v reaktor- 
skem centru v Podgorici 

Predhodno skladišče za nizko in srednje radioaktivne 
odpadke je namenjeno majhnim uporabnikom (V to skupino 
ne spadata NE Krško in Rudnik urana Žirovski vrh). Skladišče 
deluje od leta 1987. 

A) Nadzor skladišča 

Nadzor skladišča poteka enkrat tedensko in obsega: 

- ogled skladišča 

- merjenje hitrosti doze na sedmih mestih v skladišču in tr<* 
zunaj skladišča 

- merjenje aktivnosti brisov s sedmih mest v skladišču 

- trije termoluminiscenčni dozimetri merijo doze na zuna" 
strani vzhodnih vrat in ob obeh izpuhih ventilacijskega 9 
stema 

- merjenje vsebnosti radona-222 s potomci v zraku enkrf 
tedensko. 

Zaradi razporeditve radioaktivnih odpadkov hitrost dol 
narašča od vhoda proti zadnji strani skladišča, kjer je znaša'1 

do 250 mikroSv/h (v letu 1990 do 150 mikroSv/h). Najviši1 

hitrost doze je v skladišču možno izmeriti na površini dv«1 

kontejnerjev, ki vsebujeta radijeve igle in industrijski izvO1 

stroncij-90, in sicer 20 mSv/h. 

Aktivnosti brisov so bile zelo nizke in so znašale 9,+/-1,5 0< 
m}, največ pa do trideset Bq/mJ (mejne aktivnosti za površini 
sko kontaminacijo v kontroliranem območju znašajo za al^ 
sevalce 40 kBq/m2, za beta in gama sevalce po 400 kBg/m2) 
kar pomeni, da je skladišče tudi še po petih letih delovanj 
nekontaminirano. 

Koncentracija radona-222 s potomci v zraku skladišča je bil 
podobna kot prejšnje leto. Meritve za leto 1991 so pokaza^ 
koncentracijo 0,41+/-0',55 WL. Skladišče se v glavnem r* 
prezračuje, da se ne bi po nepotrebnem obremenjevalo okfl 
Ija, razen pred deli v skladišču. Čas delovnega ventilacijske^ 
sistema se beleži in je v letu 1992 znašal 10 ur (v letu 1990 11 
ur). 

B) Pregled radioaktivnih odpadkov 

Vsi odpadki v skladišču so evidentirani, stanje v skladišču d 
koncu leta 1992 pa je prikazano s tabelo 3. 2. 1. V letu 1992 j 
bilo uskladiščenih 14 sodov, 13 posebnih odpadkov in 1 
zaprtih izvorov. 

Merjenja radioaktivnosti kažejo, da je vpliv skladišča na okoli' 
zanemarljiv. 

Tabela 3.2.1: Pregled radioaktivnih odpadkov v prehodnem 
skladišču reaktorskega centra v Podgorici za leto 1992. 

vrsta stanje izotopi A 
sodi 
posebni 
zaprti 

133 (0) 
79 (17) 
98 (20) 

Co-60,Cs-137,Eu-152/U,Ra-2 2 6 
Co-60/Ra-226/Am-241 
Co-60,Sr-90 

3-20 Gbq 
7700 GBq 
1000 GBq 

Opombe k tabeli 3.2.1: 

1. Navedeni so samo izotopi, ki prispevajo glavnino aktivnosti ali si 
pomembni zaradi daljših razpadnih časov 

2. Sodi vsebujejo kontaminirane predmete ali materiale z induciran^ 
radioaktivnostjo zaradi obsevanja v reaktorju TRIGA 

3. Posebni odpadki so kontaminirani ali aktivirani predmeti, ki ji 
zaradi velikosti ni moč hraniti v sodih 

4. Zaprti izvori so neuporabni viri sevanja, ki so ponavadi shranje'* 
v originalnih zaščitnih kontejnerjih. 

5. Vrednost v oklepaju (kolona »stanje-) pomeni število v letu 199 
uskladiščenih sodov 
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3-2.3 Nadzor radioaktivnosti v okolici reaktorskega centra 
v Podgorici 

Opuščena aktivnost v okolje zaradi delovanja Reaktorskega 
centra je tako nizka, da je potrebno meriti emisije radioaktiv- 
nih snovi na izvoru, da bi lahko ocenili vpliv radioaktivnosti na 

' okolje. Pomembna so izpuščanja argona-41 v atmosfero iz 
Prezračevalnega sistema reaktorske hale in radioaktivne 
snovi v tekočih odplakah odseka za jedrsko kemijo. Dodatne 
[Meritve nekaterih količin služijo predvsem za potrditev ocen 
'n pa za identifikacijo morebitnih vplivov zunanjih onesnaže- 

i valcev (npr. počernobilska kontaminacija). 

Nadzor izpuha iz reaktorske hale obsega: določanje radioak- 
tivnih aerosolov v zraku, določanje argona - 41 v zraku in 

» Merjenje mesečne doze s termoluminiscenčnim dozimetrom 
na izpuhu. V zraku se med umetnimi radionuklidi pojavljata 
'udi aerosola natrija-24 in tehnecija-99m, katerih vsebnosti 

i so nepomembne v primerjavi z izvedenimi koncentracijami 
I (običajno dosegata manj kot 1% izvedene koncentracije za 
j' Zrak). V letu 1992 tehnecij-99m ni bil merljiv, 
i' 
i Konzervativno ocenjena letna efektivna ekvivalentna doza za 

Posameznika znaša zaradi argona - 41 v zraku 300 nSv (to je 
0,03% mejne letne doze za prebivalstvo). Pri tej oceni je 

4 Upoštevano, da je hitrost izpuščanja argona-41 okrog 250 
C kBg/s pri polni moči reaktorja 250 kW. Ker je reaktor deloval 
flv povrečju z dosti manjšo močjo (41 kW), pa je ustrezno 
!l tanjša tudi dejanska povprečna hitrost izpuščanja, in sicer 
ij'41 kBg/s. 

tekočinski izpusti, ki vsebujejo radioaktivne iztope, se med 
il tednom zbirajo v zadrževalnem tanku, iz katerega se izpuš- 
il fiajo ob ponedeljkih, ko preko konca tedna razpadejo kratko- 
1 Sivi iztopi. Povprečna koncentracija pred redčenjem z vodo 
<J v nobenem primeru ni presegla mejne vrednosti za pitno 
3 vodo. V letu 1992 je bilo izpuščeno manjše število radionukli- 
1 dov zaradi bistveno krajšega časa obratovanja reaktorja. 

Dominantni prispevki nekaterih izotopov v izpustih (krom-51, 
tabalt-58, jod —131) izvirajo iz nekaterih dejavnosti na 
Odseku za jedrsko kemijo, ki niso povezana z delovanjem 
faktorja. 

Ocenjena letna efektivna ekvivalentna doza za posameznika 
0|jParadi pitja rečne vode znaša po konservativni oceni 

jI1 mikroSv (to je ena tisočinka letne mejne vrednosti za prebi- 
1 Valstvo). 

V letu 1992 v padavinah in podtalnici niso izmerili nobenih 
lj( Umetnih radioaktivnih izoopov. 

&ozo zunanjega sevanja merijo mesečno s termoluminiscenč- 
limi dozimetri. Letna doza na kontrolni točki znaša 878 
'nikroGv, kar je za 15% večje od svetovnega povprečja 765 
MikroGy na leto (UNSCEAR 1988). Razlika morda izvira iz 
'okalne variacije, še verjetneje pa je posledica kontaminacije 
okolja zaradi poskusnih jedrskih eksplozij in černobilske ne- 
sreče. 

^vzorcu zemlje znotraj ograje Reaktorskega centra in v sedi- 
~1 Mentu z levega brega Save blizu izpusta Reaktorskega centra 
q so bili poleg naravnih izotopov izmerjeni le umetni izotopi 
q černobilske kontaminacije in poskusnih jedrskih eksplozij 
-(Cs-134, Cs-137). 

/3 RUDNIK ŽIROVSKI VRH 

^ letu 1992 je bil sprejet "Zakon o trajnem prenehanju izkoriš- 
čanja uravnove rude in preprečevanju posledic rudarjenja 

" Rudniku urana Žirovski vrh« (Ur. I. RS, št. 36/92), po katerem 
..se je RUŽV preoblikoval v javno podjetje Rudnik Žirovski vrh. 

Načrtovana dela so bila zaradi pomanjkanja finančnih sred- 
stev omejena na: 

' vzdrževanje zatečenega stanja, 
95, 

' preprečevanje nastajanja večjih škod, 

* redni nadzor vpliva rudnika na okolje 

* raziskovanje osnov za izvedbo projektov trajnega preneha- 
nja izkoriščanja rudišča. 

Prednost so imele študije za sanacijo odlagališča hidrometa- 
lurške jalovine na Borštu, pri katerem podlaga plazi s hitrostjo 
približo 1mm na dan. 

V letu 1992 še ni bila sprejeta odločitev o kasnejši uporabi 
objektov in infrastrukture po prenehanju izkoriščanja rudišča. 
Izdelana je bila študija »Evidenca in valorizacija prostora«, ki 
je osnova za sprejem prostorsko ureditvenih aktov. 

Dokončane so bile raziskave in študije za sanacijo jalovišča 
Boršt. Projekt sanacije je bil v pripravi. 

V jamskem obratu so bila opravljena dela: 

* zasipavanje jamskih prostorov (13.000 m3), 

* prevoz izkopanine z začasnih odlagališč na odlagališče 
Jazbec (57000 m3), 

* vrtanje vrtin za odvodnjavanje (250 m) 

* izgradnja pregrad - zadelk (34) 

V predelovalnem obratu so bila opravljena naslednja dela: 

* praznjenje tehnoloških sistemov, 

* obdelava tehnoloških medijev, 

* regeneracija organske faze, 

* demontaža in dekontaminacija posamezne opreme. 

Zaradi narave dejavnosti je potrebno na območju rudnika tudi 
v času, ko se rudnik zapira, izvajati ustrezne meritve in zavaro- 
vanja, da se izključi kakršnakoli nevarnost za zdravje in življe- 
nje ljudi, upoštevajoč tudi določbe zakona o rudarstvu (Ur. I. 
SRS št. 17/75), določila Zakona o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske 
energije (Ur. I. SFRJ št. 62/84). Aktivnosti, ki so potrebne za 
trajno prenehanje izkoriščanja uranove rude, morajo biti 
deležne posebnega državnega nadzora. 

Program meritev nadzora radioaktivnosti v okolju RUŽV je 
v letu 1992 obsegal merjenja radona in njegovih kratkoživih 
potomcev v ozračju, merjenja specifičnih aktivnosti dolgoži- 
vih naravnih radionuklidov uran-radijeve razpadne vrste 
v zračnih delcih, meritve urana, radija in drugih dolgoživih 
radionuklidov v površinskih vodah, v sedimentih, v vodni 
bioti, v hrani in krmi, v zemlji ter merjenje zunanjega gama 
sevanja v življenjskem okolju. 

Meritve sta izvajali obe slovenski pooblaščeni organizaciji za 
izvajanje ukrepov varstva pred sevanji, Institut Jožef Štefan in 
Zavod RS za varstvo pri delu. 

Koncentracije dolgoživih radionuklidov v prašnih delcih zraka 
v okolici rudnika so bile enake referenčnemu nivoju in niso 
presegle nivoja ozadja. Povprečna letna koncentracija radona 
je enaka kot v letu 1991 in se ni bistveno zmanjšala po 
ustavitvi del v rudniku. Prav tako se ni spremenila radioaktiv- 
nost sedimentov v Brebovščici in Todraščici, kot tudi ne 
koncentracija urana v tekočih vodah. Za okoli polovico se je 
zmanjšala koncentracija radija v tekočih vodah, kar je pred- 
vsem posledica suše in s tem manjšega izluževanja na odlaga- 
lišču Boršt. 

Na osnovi rezultatov meritev v okolju RUŽV je bila izračunana 
dodatna obremenitev posameznika iz kritične skupine zaradi 
posledic rudarjenja. Ta znaša v letu 1992 0,34 mSv in je enaka 
prejeti efektivni dozi v letu 1991. 
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Prejeta ekvivalentna doza je nižja od primarne mejne vredno- 
sti 1 mSv na leto za celotno življenjsko obdobje, kot jo 
predpisuje pravilnik o mejah doz (Ur. list SFRJ, št. 31/87) in 
mednarodna priporočila ICRP 60 (1990). Dobljena vrednost je 
predstavljala okoli 6% povprečne obremenitve od naravnega 
sevanja v tem okolju. 

PRILOGA: OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SVETU 

A. 1. PREGLED JEDRSKIH ELEKTRARN V SVETU 

V letu 1992 je bilo na novo na omrežje priključenih 6 jedrskih 
elektrarn v Franciji, Kanadi, Indiji in na Japonskem. V izgrad- 
nji je bilo 72 reaktorjev. 

V letu 1992 je bilo v jedrskih elektrarnah proizvedeno 2027,6 
TWH električne energije. 

Tabela A.1.1.: Jedrski energetski reaktorji v obratovanju in 
v gradnji ob koncu leta 1990,1991 in 1992 (Vir: IAEA 
Nevvsbriefs, Jan/Feb 92, IAEA Newsbriefs, mar/apr/maj 93). 

Argentina 
Belgija 
Brazilija 
Bolgarija 
Češka in Slovaška 
Finska 
Francija 
Indija 
Iran 
Japonska 
Južnoafriška r. 
Kanada 
Koreja rep. 
Kuba 
LR Kitajska 
Madžarska 
Hehika 
Nemčija 
Nizozemska 
Pakistan 
Romunija 
Slovenija 
bivša SZ (SND) 
Španija 
Švedska 
Švica 
Tajvan 
V. Britanija 
ZDA 

Skupaj: 

reaktorji 
v obratovanju 

1992 1991 1990 

2 
7 
1 
6 
8 
4 

56 
9 

44 
2 

21 
9 

1 
4 
1 

21 
2 
1 

1 
45 

9 
12 

5 
6 

37 
109 

423 

2 
7 
1 
6 
8 
4 

56 
7 

42 
2 

20 
9 

1 
4 
1 

21 
2 
1 

1 
45 

9 
12 

5 
6 

37 
111 

420 

2 
7 
1 
5 
8 
4 

56 
8 

41 
2 

19 
9 

4 
1 

25 
2 
1 

1 
47 

9 
12 

5 
6 

37 
112 

424 

reaktorji 
v gradnji 

1992 1991 1990 

1 

6 

5 
5 
2 

10 

1 
3 
2 
2 

5 

25 

72 

1 

6 

5 
9 
2 

10 

2 
2 
2 
2 

5 

25 

77 

5 

25 

83 

Podatke o številu obratujočih in ustavljenih jedrskih elektrarn 
je treba obravnavati s pridržkom, ker za mnoge elektrarne ni 
jasno, ali so dokončno ali začasno ustavljene, tako da se tudi 
podatki iz istega vira v dveh različnih letih ne dopolnjujejo 
med seboj. 

Tabela A.1.2: Delež električne energije proizveden 
v jedrskih elektrarnah za leto 1990,1991 In 1992. (Vir: IAEA 
Newsbriefs April/May 1992 in IAEA sporočilo za tisk PR 93/ 
11) 

Argentina 
Belgija 
Brazilija 
Bolgarija 
Češka in Slovaša 
Finska 
Francija 
Indija 
Japonska 
Južnoafriška r, 
Kanada 
Koreja rep, 
Madžarska 
Mehika 
Nemčija 
Nizozemska 
Pakistan 
Slovenija 
bivša SZ (SND) 
Španija 
Švedska 
Švica 
Velika Britanija 
ZDA 

1990 

19,8 
60, 1 

1.0 
35.7 
28.4 
35.0 
74.5 
2,2 

27.1 
5,6 

14.8 
49,1 
51,4 
2,6 

33.1 
4,9 
1.1 

21.6 
12.2 
35.9 
45,9 
42.6 
19.7 
20,6 

1991 

19,1 
59,3 

0,6 
34,0 
28.6 
33.3 
72.7 

1.8 
23.8 
5.9 

16.4 
47.5 
48,4 
3,6 

27.6 
4,9 
0,8 

23,6 
12,6 
39.9 
51,6 
40,0 
20.6 
21.7 

1992 

19,2 
59,9 
0,7 

32.5 
34,4 
33,2 
72,9 

3,3 
27,7 
6,0 

15,2 
43,2 
46,4 

3,2 
30.1 
4,9 
1,2 

34.6 
15,6 
36,4 
43.2 
39,6 
23.2 
22.3 

A.2 PREGLED STANJA JEDRSKE VARNOSTI V SVETU 

A.2.1 Obratovanje, nezgode, nesreče 

2. 
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od 
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Po 

3. 
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4. 
ne 
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br 
za 
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Pr 
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Oc 
Pc 
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Naštetih je nekaj najbolj resnih nezgod, ki so se zgodile p< 
svetu v letu 1992. Poročila kažejo, da je treba z vso resnostj' 
obravnavati dogodke, ko sicer ni bilo nobenih posledic Z« 
osebje ali okolje, vendar varnostni sistemi niso bili priprav 
Ijeni, da takoj delujejo. Za jedrsko varnost zelo pomembfl 
dogodki se lahko zgodijo tudi, ko je reaktor ustavljen zarad 
menjave goriva in vzdrževalnih del. Iz števila poročil o nezgff 
dah je razvidno, da je takšnih dogodkov v enem letu nesoraZ' 
merno več, če primerjamo čas trajanja ustavitve s ćasofl" 
obratovanja reaktorja. 

INES (vir: Poročila INES za leto 1992): 
V letu 1992 je bila Mednarodna lestvica jedrskih dogodko" ^ 
(INES) MAAE razširjena tudi na dogodke, ki se zgodijo v dru- ^ 
gih obratih jedrskega gorilnega kroga. V tem letu je bil" { 
poslanih v sistem poročanja INES 74 poročil o dogodkih. E" ci 
dogodek je bil razvrščen izven lestvice, 26 dogodkov je bil" 
pod lestvico (stopnja 0), 29 dogodkov je bilo razvrščenih na 1- 
stopnjo - nepravilnost, 16 dogodkov na 2. stopnjo - nezgod* 
in 2 dogodka na 3. stopnjo - resna nezgoda. Ta dva dogodka 
sta bila: 

1. 8. septembra je v tovarni za predelavo izrabljenega goriva 
v Sellafieldu (V. Britanija) prišlo do puščanja razstopine pluto' 
nija iz luknje v cevi, ki je bila posledica korozije. Nezgoda j* 
bila razvrščena na 3. stopnjo zaradi odpovedi naprave z8 
ugotavljanje puščanja in zaradi onesnaženja obrata s plutoni- 
jem Ni bilo sproščanja radiokativnosti v okolje. 

2. V decembru se je v napravi za obsevanje v kitajski provinci 
Xinhuan izgubil radioaktivni izvor kobalt 60. Tri osebe, ki so 
izvor našle, so izgubile življenje. Devetdeset drugih ljudi ja 
bilo zdravniško pregledanih, pri petih pa so ugotovili preve- 
liko dozo. 

Dogodki v letu 1992 druge stopnje po INES (lestvici (nezgode) 
so bili: 

1. 9. januarja je prišlo v japonskem obratu za izdelavo jedr- 
skega goriva pri prečrpavanju razstopine plutonija v analitski 
laboratorij do puščanja ter raztopine v atmosfero laboratorija' 
Dva delavca sta pri tem prejela dozo, nekoliko večjo od 
upravne omejitve 
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22. januarja je v JE Dampierre v Franciji operater pri 
r6dnem pregledu ventilacijskega sistema komandne sobe 
°dkril, da sta bili obe liniji krogotoka za filtriranje joda v pri- 
meru nesreće nerazpoložljivi, ker so po zadnjem testiranju 
Pozabili vključiti krogotok. 

3- 31. januarja je v JE Trillo-1 v Španiji posadka pri pregledu 
Elektrarne odkrila napako v projektu, ki bi lahko imela vpliv na 
Jfajenje reaktorja pri majhni izlivni nezgodi. Napako so odpra- 

JE Angra-1 Brazilija, 7. februarja - Elektrarna je bila v hlad- 
im stanju po menjavi jedrskega goriva. Zaradi napake na 
sistemu za odvod preostale toplote je bil reaktor 10 minut 
^ez prisilnega hlajenja in je zato temperatura hladila narasla 
*a 2K. Po odpravi napake je sistem normalno deloval. 

j®- Je Leningrad-3 Rusija, 24. marca - V elektrarni černobil- 
skega tipa je napaka na enem kontrolnemu ventilu povzročila 
Prekinitev toka hladila v enem gorinem kanalu, kar je povzro- 
čilo poškodbo gorilnega elementa in sproščanje radioaktiv- 
nosti v prostore elektrarne in okolje. Meritve v okolju so 
Pokazale, da je radioaktivnost pod upravnimi mejami. Delavci 
niso prejeli doze, ki bi jih lahko zaznali z merilniki. 

6- JE Barsebeck-2 Švedska, 28. julija - Pri zagonu vrelovod- 
"ega reaktorja je nenadoma odprl varnostni ventil na glavnem 
Parovodu. Izhahajoča para je z opreme odtrgala večjo koli- 
čino izolacijskega materiala, ki je nato zamašil sita črpalke za 
Prhe zadrževalnega hrama in sredice reaktorja ter onemogo- 
či njihovo pravilno delovanje. Elektrarna se je varno ustavila. 
^Pravni organ je na osnovi tega dogodka zahteval pregled in 
Modifikacijo sit na petih enotah na Švedskem. 

^ TRIGA, raziskovalni reaktor, Bangladeš, 30. julija - Pri 
rutinski inšpekciji gorilnih elementov je eden od elementov 
Padel z višine 4,25 m pod vodo na dno reaktorskega bazena. 
Pri tem se element ni poškodoval. Analiza zraka in vode 
v bazenu ni pokazala povišanja radioaktivnosti. 

®- JE Cattenom-1 Francija, 21. avgusta - Redni pregled elek- 
trarne med remontom je odkril filter, ki je bil vgrajen na 
drenaži reaktorskega bazena. Filter so pozabiti odstraniti na 
koncu prejšnjega remonta. Filter bi lahko zmanjšal zmoglji- vost procesa recirkuliranja pri izlivni nezgodi. 

9- JE DOEL-3 Belgija, septembra - Rezultat testiranja elek- 
tričnih konektorjev v simuliranih pogojih velike izlivne nez- 

v 9ode in zloma glavnega parovoda so pokazale, da že po nekaj 
. Minutah testa izolacija konektorja oslabi. Podrobna var- 
3 kostna analiza je ugotovila, da problem ni kritičen in da bi 
A * dodatnimi popravki postopkov zadovoljili varnostne funk- 
) c'je. Vseeno pa so konektorje modificirali. 

0 '0. JE Južna Ukrajina, 21. septembra - Ob zagonu elektrarne 
9 Po remontu je bil reaktor samodejno ustavljen zaradi signala 

Ozkega fluksa. Izkazalo se je, da je bil signal rezultat napake 
la sistemu za kontrolo fluksa. Med ustavitvijo reaktorja se 

g niso avtomatsko zaprli izolacijski ventili parovoda in sta zato 
Padla tlak v uparjalniku in nivo hladila v tlačniku pod omejitve 
*a varno obratovanje. 

11. JE Saint Alban-1 Francija 11. oktobra - Ob rednem pre- 
gledu cevovoda med remontom je bilo odkritih več metalur- 
ških defektov na enem od glavnih parovodov. Podroben pre- 
gled je nato odkril okoli 200 defektov v materialu. Najvažnejše 
metalurške defekte so nato popravili pred zagonom elek- 
trarne in pregledali tudi cevovode na ostlaih 1300 MW nukle- 
arkah v Franciji. 

12. JE Kola-1, Rusija; 17. novembra - Pri obratovanju na nizki 
moči (3%) je kratek stik ob sočasnih napakah na električni 
opremi povzročil delno izgubo napajanja prikaznih inštru- 
mentov v kontrolni sobi. Reaktor se je avtomatsko ustavil, 
niso pa zagnali diesel generatorji - varnostno napajanje. Vsi 
varnostni parametri so bili v okviru varnih obratovalnih ome- 
jitev. 

13. Microtron obsevalna naprava MT 17 Vietnam, 17. novem- 
bra - Zaradi nepravilnega obratovanja z izvorom sevanja je 
en delavec dobil hude poškodbe rok zaradi visoke prejete 
doze sevanja. 

14. JE Belojarskjaya, Rusija; 23. decembra 

Pri prečrpavanju radioaktivne vode je zaradi človeške napake 
nekaj te vode steklo v prostor s črpalkami za tekoče radioak- 
tivne odpadke in od tam v bazen za hladilno vodo. Radioaktiv- 
nost ni prodrla izven elektrarne. 

15. Obrat za izdelavo goriva-FBFC Belgija; 28. novembra 

Pri izdelavi gorilnih elementov iz mešanih oksidov (MOX) se je 
v procesu ena palica zlomila. Pri tem se je obrat onesnažij 
s plutonijevim oksidom. Osem delavcev je bilo zaradi 
dogodka površinsko kontaminiranih, eden od njih pa tudi 
notranje, vendar pod upravnimi mejami. 

A.2.2 Mednarodni sporazumi 

* Nemčija je odobrila Rusiji 2,3 mio DM pomoči za očiščenje 
Južno Uralskega področja, ki je bilo dolga leta poligon za 
proizvodnjo plutonija in predelavo izrabljenega goriva. 
Področje je ocenjeno kot eno najbolj onesnaženih (NW 12/ 
92). 

* ZDA so pripravljene odobriti Ukrajini pomoč v višini 250 
mio. USD za realizacijo programa START-1 (program zmanj- 
ševanja količine jedrskega orožja in opreme (NW 52/92). 

* Sedmerica najrazvitejših držav na svetu (G7) se strinja 
z osnovnimi načeli programa izboljšav jedrske varnosti pri 
obratovanju jedrskih reaktorjev na področju vzhodne Evrope. 
Za realizacijo prve faze programa je potrebno zagotoviti 720 
mio USD. (NW 22/92). 

* Kongres ZDA je potrdil odločitev vlade, da financira nakup 
10.000 kontejnerjev za prevoz in skladiščenje izrabljenega 
goriva v državah nekdanje Sovjetske zveze. (NW 22/92) 

Vir. NW je Nucleonics Week za leto 1992 

i) 
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Strokovno poročilo ob ustavitvi Nuklearne elektrarne Krško 
10. maja 1993 in 26. maja 1993 
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Vlada republike Slovenije je na 33. seji dne 24. junija 1993 
obravnavala: 

- STROKOVNO POROČILO OB USTAVITVI NUKLEARNE 
ELEKTRARNE KRŠKO, 10/5-1993 IN 26/5-1993, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 1. člena 
začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije. 

Strokovno poročilo je pripravilo Ministrstvo za okolje in 
prostor - Republiška uprava za jedrsko varnost. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu 
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sode- 
lovali: 

- Miha JAZBINŠEK, minister za okolje in prostor, 

- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Republiške uprave 
za jedrsko varnost, 
- mag. Marjan F. LEVSTIK, namestnik direktorja Republi- 
ške uprave za jedrsko varnost. 

Kot je Republiška uprava za jedrsko varnost že poročala, je 
prišlo v ponedeljek 10. 5. 1993 v zgodnjih jutranjih urah 26. 
maja z odločbo zahtevala ustavitev in pregled vseh cevi 
v obeh uparjalniklh ter sanacijo puščanja. 

Zaradi različnih tolmačenj dogodka v medijih, podajamo, na 
osnovi dosedaj zbranih informacij in več izrednih inšpekci- 
skih pregledov, naslednjo podrobnejšo informacijo s kronolo- 
gijo dogodkov. 

Ponedeljek, 10. 5. 1993 

01:51 
Elektrarna je obratovala z močojo 615 MWe na pragu, (moč na 
generatorju 647 MWe), koncentracija bora 583 ppm, vse regu- 
lacijske palice na 231 korakov, zgorelost sredice cca 9580 
MVVD/MTU. Aktivnost primarnega kroga izmerjena dne 28. 4. 
1993 je bila 0,63% dovoljene. Aktivnost (dozni ekvivalent joda) 
vzorca vode sekundarnega kroga (kaluža uparjalnika) izmer- 
jena dne 5. 5.1993 je bila 0.00? dovoljene (ali 1.01E-8 microCi/ 
ml). Od zadnje ustavitve je minilo 68 dni. Vodja izmene Novak 
Mirko. 

01:53 
V komandni sobi je instrument RM-31 za detekcijo dušika N- 
16 na paravodu zaznal puščanje primarnega hladila preko 
uparjalnika št. 1 v sekundarni sistem. To puščanje se lahko 
detektira na več načinov: z detektorjem R19 kaluže iz uparjal- 
nikov, z detektorjem R15 na izhodu iz vakuumske črpalke 
kondenzatorja in in z detektorjema RM-31 in RM-32 na 
črpalke kondenzatorja in z detaktorjema RM-31 in RM-32 na 
obeh parovodih (glej slika 1). Instrument RM-31 je pokazal 
skokovit porast puščanja iz 0.5 litra na uro na 30 litrov na uro. 
V tehničnih specifikacijah LCO 3.4.6.2 sta predpisani dve 
omejitvi za puščanje preko uparjalnikov, in sicer urna omeji- 
tev, ki znaša 79 litrov na uro za oba uparjalnika in dnevna, ki je 
945 litrov na dan za en uparjalnik. Če je katerakoli od teh 
omejitev presežena, mora elektrarna v štirih urah zmanjšati 
puščanje pod omejitev, če pa ji to ne uspe, mora v biti v šestih 
urah v stanju vroče pripravljenosti in v nadaljnjih 30 urah 
v stanju hladne ustavitve. 

02:05 

Skakovito povečanje puščanja na 45 litrov na uro. S tem 
trendom puščanja bi v 21 urah dosegli dnevno omejitev. 
Skokovito povečanje puščanja bi lahko pomenilo, da se je 
pojavila diskretna poškodba cevi. Po drugem skoku je obsta- 
jala bojazen, da se puščanje še nadalje povečuje. Medna- 
rodne izkušnje kažejo, da se že v eni uri lahko puščanje 
v uparjalniku hitro poveča, kažejo pa tudi, da nekatere elek- 
trarne lahko obratujejo s stabilnim puščanjem več mesecev. 

Na sliki 2 je shema uparjalnika, to je menjalnika toplote 
v katerem se toplota iz primarnega hladilnega kroga, ki je pod 
tlakom 155 bar prenaša na sekundarni krog, ki je pod tlakom 

70 bar. Na sekundarni strani vstopa v uparjalnik voda, ki se jjn 

vrača iz kondenzatorja. Ta voda se v uparjalniku upari in ®ri 

izstopa kot para, ki žene turbino. Prenos toplote s primarne J1« 
na sekundarno stran poteka preko 4800 cevi iz nerjavnegav ^ 
jekla inconel 600, zavitih v obliki črke U. 
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02:08 

Usklajevanje z dispečerjem o pričetku zniževanja moči. 

02:18 

Vodja izmene je po postopku PRI-2 »Steam generator tubeob 
leakage« preveril puščanje in se odločil za zmanjševanje moči 
2 do 3 KM na minuto po postopku GOP-3.1.300 »Povverljg 
operation« do 20% moči reaktorja in GOP-3.1.400 »Minimum^ 
load to hot standby« od 20% moči do zaustavitve. Z zmanjše-L 
vanjem moči reaktorja se je puščanje začelo zmanjševati. 
Vodja izmene je po telefonu seznanil vodjo proizvodnje o sta-^ 
nju v elektrarni. 

02:45 

Vodja izmene je, glede na to, da bi bila brez korektivnih akcij 
presežena dnevna omejitev iz tehničnih specifikacij, po 
postopku EIP-5.001 »Emergency class determination« razgla- 
sil »nenormalni dogodek«, kar predstavlja najnižjo stopnjo po 
načelu ukrepanja ob izrednih dogodkih. O dogodku so bili 
alarmirani direktor za obvladovanje izrednega dogodka (teh- 
nični direktor NE Krško), koordinator za podporo obratovanja 
(vodja proizvodnje - prispel na elektrarno že ob 2:20) in še 
trije člani štaba. Načrt ukrepov za izredni dogodek predvi; 
deva, da nenormalni dogodek obvladuje posadka v komandni 
sobi sama, s tem, da alarmira člane zunanje podpore. 

02:55 

Vodja izmene je poslal po postopku EIP-5.021 »Obveščanje« 
prvo obvestilo o nenormalnem dogodku na Republiški center 
za obveščanje (RCO) in Center za obveščanje Krško, v eni uri 
pa tudi RUJV. RCO je obvestilo posredoval na RUJV po 
telefaksu ob 03:53. Nihče od RUJV ni bil obveščen po telefonu 
ali pagerju, ker za ta primer načrt tega ne predvideva. 

03:20 

Prvi člani štaba prispejo na elektrarno. 

04:00 
Vklop sistema ogljenih filtrov v zadrževalnem hramu po GOP 
3.1.500, zato da se izvedejo priprave za kasnejši vstop v zadr- 
ževalni hram. Takšno čiščenje atmosfere zadrževalnega 
hrama se izvaja pred vsakim vstopom, to je povprečno trikrat 
letno. 
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34:25 

izmene je predal funkcijo direktorja za obvladovanje 
Rednega dogodka tehničnemu direktorju NE Krško, ki je 3r,spel na elektrarno. 

&6:00 

^edaja izmene. Vodja izmene Brane Sambol. Moč na genara- 
°> 263 MWe, moč na pragu 235 MWe, koncentracija bora 
b33 ppm. 

^ekom dogodka so vsi sistemi delovali normalno, samodejni 
.i ročni vklop varnostnih sistemov ni bil potreben. Dogodek 
J« povzročil povečano radioaktivnost v sekundarnem krogu, 
"vrednosti približno 1% predpisanih omejitev. 

07:10 
Generator odklopljen od omrežja po postopku GOP-3.1.400. 

Ji-20 
°eaktor ročno ustavljen, koncentracija bora 750 ppm. Tlak 

0 šmarnega sistema 155 bar, temperatura 292° C. Obe črpalki 
n Mmarnega sistema sta še delovali. Odvajanje toplote iz pri- 
0 farnega kroga poteka preko uparjalnikov z obvodom pare 
a" kondenzator (sistem dušenja pare). 

07:3° 
Namestnik direktorja RUJV ob prihodu na delo najde večje 
®'evilo poročil iz telefaksa z obvestili, ki so jih poslali iz NE 
Krško po postopku EIP-5.021. (NE Krško obrazec za obvešča- 
le RUJV, Postopek št. EIP-5.021, Priloga 8.11 ob 2:56; Pri- 
£ga 8.1 ob 3:53; Priloga 8.2 ob 3:53; Priloga 8.2 ob 5:54; 

priloga 8.2 ob 5:55; Priloga 8.2 ob 5:55, in kasneje priloga 8.11 
«jPb 9:08) 

fe45K ,."epub Republiški inšpektor za jedrsko varnost mag. Aleš Janežič je 
ačel izredni inšpekcijski pregled v NE Krško. 

1:25 '"t D ''rektor za obvladovanje izrednega dogodka je razglasil pre- 
nehanje stopnje »nenormalni dogodek«, po kriterijih za izhod 
'* načrta ukrepanja ob izrednih dogodkih (NE Krško obrazec 

ij Ca obveščanje RUJV, Postopek št. EIP-5.021, Priloga 8.11 ob 
op:38). 

jj '<:00 
r 'edaja izmene. Vodja izmene Gorazd Škraba, 

e '5:00 
j. Wba radiološke zaščite izdala dovoljenje za prepihovanje 
,i 'Sdrževalnega hrama preko HEPA filtrov. 

'6:43 
Ij-sčetek prepihovanja zadrževalnega hrama. 
pia glavna reaktorska črpalka še obratuje in vzdržuje pretok 
'tozi prhe tlačnika. Tlak primarnega sistema 35 bar. 

17;10 
^Poročilo RUJV za javnost št. 4165/IG z dne 10. 5. 1993, 
Poslano tudi na ambasade sosednjih držav. 

19:00 
»klop sistema za odvod zaostale toplote. Tlak primarnega 
*'stema 25 bar, temperatura 170° C. 
'*oiacija sistema za dušenje pare. Odvajanje toplote iz primar- 
nega kroga poteka preko sistema za odvod zaostale toplote 
j^HRS) na sistem za bistveno (varnostno) oskrbno vodo 
'Savo. 

'9:30 
'onec prepihavanja zadrževalnega hrama. 

11'1:40 
°0seženo stanje hladne ustavitve (Mode 5). 

22:00 
Predaja izmene. Koncentracija bora ob hladni ustavitvi 1346 
ppm. 

Iz dnevnika glavnega operaterja je bilo ugotovljeno, da je bilo 
puščanje ocenjeno direktno iz RM-31 iz uparjalnika štev. 1 na 
sekundarno stran: 
ura RM-31 (cps) puščanje (1/hr) 
do 1:52 0.5 
1:53 
2:05 
2:52 
3:15 
4:38 
4:41 

250 
220 
150 
115 

30 
45 
35 
30 
18 
12 

Omejitev za dozni ekvivalent 1-131 za aktivnost sekundarne 
vode je predpisana v tehničnih specifikacijah LCO 3.7.1.4 in 
mora biti manjša od 1,85 E9 Bq/m3 (0.05 mikrocurie na milili- 
tar). Izmerjena aktivnost iz vzorcev vode iz kaluže uparjalnika 
štev. 1 je bila: 

datum 
ura 
5.5.93 
6.5.93 
7.5.93 
8.5.93 

10.5.93 
2:30 
5:00 
8:00 

14:00 
15:00 

dozni ekvivalent 
1-131 (MikroCi/ml) 

1.0E-8 
9.6E-9 
5.4E-9 
2.1E-8 

4.63E-7 
2.62E-6 
3.77E-6 
2.00E-4 
1.92E-4 

delež dovoljene 
vrednosti po STS 

0.00002% 
0.00002% 
0.00001% 
0.00004% 

0.00092% 
0.00520% 
0.00750% 
0.40000% 
0.38000% 

Po navedbah vodje službe radiološke zaščite znaša ocena 
izpuščene aktivnosti iz izpuha ejektorja kondenzatorja (RM- 
15 A) za obdobje od 02:00 do 07:00 ure 3.7 E+8 Bq. To je 
istega velikostnega razreda, kot je dolgoletno tedensko pov- 
prečje iz ejektorja. Doza, ki bi jo prejel človek na ograji (500 
m) zaradi tega izpusta, je velikostnega razreda nekaj nanosi- 
evertov. (Hitrost doze naravnega ozadja v Ljubljani je cca 125 
nanosievertov na uro). 

Pri prepihavanju zadrževalnega hrama od 16:43 do 19:30 je 
bilo sproščeno skupaj: 

izotop 

Kr-85 
Xe-133 
Xe-133 m 
Xe-135 
1-131 

2.0E8 bq 
8.32E10 Bq 
1.41E10 Bq 

2.2E9 Bq 
3.6E4 Bq 

2.0E-4 TBq 
8.32E-2 TBq 
1.41 E-2 TBq 

2.2E- TBq 

delež 
izvedene 
koncen- 
tracija 

IK 
0,0007% 
3,0000% 
0,5000% 
0,8000% 
0,0080% 

koncen- 
tracija 

na ograji 
(Bq/m3) 

2,2 
912 
155 
24 

0,0004 

Med prepihovanjem je bil razredčitveni faktor 7.9E-5 s/m3. 

Doza, ki bi jo prejel človek, ki bi se ves čas zadrževal na ograji 
elektrarne (500 m) zaradi prepihovanja zadrževalnega hrama, 
bi znašala 18 nanosievertov za sevanje gama in 80 nanosi- 
evertov za sevanje beta, to je 1.6% letne omejitve za NE Krško. 
Letna omejitev za izpust žlahtnih plinov znaša 110 TBq na 
leto. povprečna vrednost letnih izpustov žlahtnih plinov od 
začetka obratovanja NE Krško znaša 1.2 TBq. Med prepihova- 
njem je bilo izpuščenih 0,1 TBq, kar je približno 8% letnega 
povprečja, oz. manj kot 1 promil celoletne omejitve. 

Dogodek je bil razvrščen v stopnjo 0 po mednarodni lestvici 
INES za ocenjevanje jedrskih nezgod, ki ima 7 stopenj. 

Torek, 11. 5. 1993 

RUJV je podala obvestilo na IAEA o dogodkih torek 11.5.1993 
ob 12:35 o dogodku in razvrstitvi v lestvico INES. 
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Po podatkih NE Krško bo ugotavljanje mesta puščanja in 
popravilo le-tega trajalo predvidoma dva tedna. 

Sreda, 12. 5. 1993 

Priprave za pregled uparjalnika. 

Četrtek, 13. 5. 1993 

03:15 
Nižanje gladine vode na primarni strani. Montaža notranjih 
pokrovov na priključkih primarnega cevovoda v uparjalniku 
(»nozzle dam«). 

13:00 do 14:00 
Notranjost primarne strani uparjalnika osušena, pričetek 
montaže opreme za ugotavljanje puščanja vode ob tlačnem 
testu na sekundarni strani uparjalnika v komore (manipulator 
v vroči veji, kamere v vroči in hladni veji za daljinsko sprem- 
ljavo črno bele slike iz kamer na dveh različnih mestih). 
Hitrost doze v komori uparjalnika je 180 mSv/h na dotik in 150 
mSv/h v komori. Mejna letna doza za delavce je 50 mSv/leto. 
torej sme biti delavec v komori največ 20 minut. V NE Krško so 
maksimalne letne doze delavcev pod 25 mSv/leto. Vstop 
v komoro in delo v njej se predhodno obvezno uvežbava 
v popolni zaščitni opremi na leseni maketi. 

23:00 
Konec polnjenja uparjalnika št. 1 z vodo, kot priprava testira- 
nje puščanja. Puščanja se ne da ugotoviti. (Prisotna tudi I. 
Grlicarev in M. Gregorič). 

Petek, 14. 5. 1993 

00:47 
Poplavljeni tudi parovodi, pričel se je tlačni test sekundarne 
strani uparjalnika. Puščanja se ne da ugotoviti. Uporabljene 
procedure: 

- OSP-3.2.802 (Tlačni test sekundrne strani uparjalnika) 
- ISI-5.502 (Ispitivanje propuštanja cijevi parogeneratora 
tlačnim testiranjem sekundarne strane) 

Med tlačnim testom sekundarne strani uparjalnika mora biti 
minimalna temperatura sekundarne vode 49°C, zaradi tega 
ogrevajo rezervoar kondenzata (CST) na 58°C. 

Tlak so dvigovali s črpalko pomožne napajalne vode (AFW), 
regulirali pa so ga s pretokom skozi cev za kaluženje. Pušča- 
nja se ne da ugotoviti. 

1:50 
Tlak v uparjalniku št. 1 dvignjejo na 27 bar. Puščanja se ne da 
ugotoviti. 

2:11 
Ponovno dvigovanje tlaka. 

2:25 
Tlak v uparjalniku št. 1 je narasel na 40 bar. 

2:25 do 4:45 
Identificirane in markirane 4 lokacije puščanja na topli strani 
uparjalnika (puščanje po kapljicah). Markirane lokacije so 
bile: 

cev R39 C83, R40 R83, R44 C89. čep R41 C83 in tovarniška 
penetracija s čepom R45-46 C89. 

4:45 
Priprave za preveritev markiranih cevi z metodo vrtinčnih 
tokov (eddy current testing - ECT). Tlačna razbremenitev 
uparjalnika št. 1. 

17:53 
Dreniranje parovodov. 

19:53 i 
Pričetek ohlajanja uparjalnika št. 1 na 35°C (priprava na tes' 
ranje markiranih cevi z metodo vrtinčnih tokov - ECT), z3» 
so nekajkrat napolnili sekundarno stran uparjalnika s hlad** 
vodo in ga ponovno spraznili. Polnjenje s hladno vodo" 
tanka CY2 

20:45 
Končano polnjenje uparjalnika št. 1 s hladno vodo. 

20:45 do 0:30 
Dreniranje uparjalnika št. 1. 

Sobota, 15. 5. 1993 

00:30 
Novo polnjenje uparjalnika št. 1 s hladno vodo iz rezervoa'F 
kondenzata CY2. Za ECT je bila sekundarna stran uparjalni' 
napolnjena z vodo, da so dosegli stabilne temperaturne ti 
mere. 

6:00 

Dreniranje uparjalnika št. 1. in ohlajanje za ECT, začetek 
(ECT - eddy current test). Izvajalec firma INETEC-Zagi'6] 
(Preliminarni izvještaj sa EC ispitivanja cijevi SG * 1 3 
vrijeme neplanirane obustave NE Krško z dne 15. 5. 1993). H 
končanem ECT sledi ponovno dreniranje sekundarne straj 
uparjalnika kot priprava za Cepljenje cevi s potrjenimi indiM 
cijami. 

11:15 
Zaprto dreniranje uparjalnika št. 1, odprto dreniranje uparj® 
nika št. 2 za kemično vzorčevanje. 

11:45 
Vzpostavljeno gretje za tank CY št. 1, iz katerega namerava 
dobiti toplo vodo za naslednji tlačni test po čepljenju. Tlać 
test zahteva višjo temperaturo, ECT pa nižjo, zato vzdržuje! 
različni temperaturi vode v tankih CY1 in CY2. 

15:47 
Polnjenje uparjalnika s toplo vodo preko črpalke pomožc 
napajalne vode (AFW pump 1A), gretje rezervoarja CY št. 1 

19:07 
Dreniranje uparjalnika št. 1 

22:00 
Ustavitev črpalke AF pump 1A. 

22:15 
Ustavljeno gretje tanka CY št. 1 

Nedelja, 16. 5. 1993 

0:40 
Začetek dreniranja sekundarne strani uparjalnika št. 2 sk<> 
kaluženje in ionskih izmenjevalnikov v Savo. 

15:50 
Polnjenje uparjalnika št. 2 iz tanka CY št. 2, da je uparjalni 
konzerviran s čisto vodo in dodanimi kemikalijami. 

16:40 
Dreniranje uparjalnika št. 2. 

Ponedeljek, 17. 5. 1993 

10:00 
Začetek polnjenja uparjalnika št. 1 iz tanka CY št. 2. 

14:45 
Dreniranje uparjalnika št. 2. 
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Sreda, 19. 5. 1993 Ponedeljek, 24. 5. 1993 

Opravljen je bil izredni inšpekcijski pregled NE Krško, pri 
katerem je bilo ugotovljeno, da je NE Krško po evaluaciji 
naslednjih dokumentov: 

Preliminarni izvještaj sa EC ispitivanja cijevi SG#1 za vri- 
jeme neplanirane obustave NE Krško, z dne 15. 5. 1993, 
' Izvještaj o ispitivanju penetrantima (Procedura OCP-9.410; 
rev. 0; prilog 9.1) z dne 15. 5. 1993, 
* Poročilo o vizuelnem pregledu VT-2 neizoliranih kompo- 
nent (Postopek QCP-9. 402; rev. 0; z dne 15. 5. 1993), 
* Telefax firme ABB: »Leakage and plugging of tube plate 
plug.* z dne 17. 5. 1993, 

opravila Cepljenje ene cevi uparjalnika št. 1 in ene tovarniško 
izdelane izvrtine, ki je že bila Cepljena predhodno iz strani 
proizvajalca uparjalnika v cevni plošči. Ročno Cepljenje je 
izvedla firma ABB. Lokaciji Cepljenja: 

cev: R40 C83 
izvrtina: R45-46 C89 

Ponovni tlačni test uparjalnika št. 1 s sekundarne strani je bil 
izveden v popoldanskem času, zaradi suma puščanja pri 
maksimalnem testnem tlaku (41.5 bar) še ene cevi, ki je bila že 
pregledana z ECT, se je NE Krško odločila, da bo začepila tudi 
to cev in med Remontom 93 izvedla ponoven test z ECT. 
V času inšpekcijskega pregleda lokacija te cevi še ni bila 
določena. 

Četrtek, 20. 5. 1993 

Na rednem inšpekcijskem pregledu je bilo ugotovljeno: 

1. NE Krško se od 11. 5. 1993 od 22. ure nahaja v stanju hladne 
zaustavitve (mode 5). , 

Od 14. 5. 1993 do 20. 5. 1993 so meritve koncentracije bora 
dale vrednosti med 1497 in 1505 ppm, vse palice so na poziciji 
0 korakov. 

2. Pri ponovnem tlačnem testu uparjalnika št. 1, ki je bil 
izveden 19. 5. 1993 v popoldanskih urah, se je pojavil sum, da 
je možno puščanje še cevi na naslednjih lokacijah: 

1. cev R13 C 54 
2. cev R32 C 63 
3. cev R28 C 69 
(Faks št. 103/93, z dne 20. 5. 1993; izvještaj o verifikaciji 
markiranih pozicija u SG 1.) 

NE Krško je v noči od 19. 5. do 20. 5.1993 začela s pripravami 
in Cepljenjem navedenih cevi s tople in hladne strani uparjal- 
nika št. 1. Pri Cepljenju prve cevi pa je prišlo do težav. Čep ni 
bil vložen do konca v svoje ležišče in je gledal 26 mm iz cevne 
plošče. Zato je firma ABB prenehala š Cepljenjem. NE Krško je 
že izdelala orodje za izvlečenje čepa, ki bo potekalo danes 
popoldne. ABB bo nadaljeval s Cepljenjem takoj po izvlečenju 
čepa. Glede na zgoraj omenjene neplanirane aktivnosti se vse 
aktivnosti po terminskem planu premaknejo za en dan naprej. 

Sobota, 22. 3. 1993 

Popoldne 

Izpiranje usedlin na cevni plošči in vseh podpornih ploščah 
(crevice flushing) obeh uparjalnikov, s segrevanjem na 
165° C primarnega hladila. Proizvedena para se odvaja preko 
motornih razbremenilnih ventilov na parovodih v atmosfero. 
Usedline, ki se odluščijo, se izpirajo s kaluženjem. Usedline se 
izločijo v filtrih na kalužni liniji. 

Nedelja, 23. 3. 1993 

Priprave na ponovni zagon elektrarne 

8.00 

Doseženi no-load parametri (292° C, 155 bar). 

11.40 

Začetek dreniranja kondenzatorja na nižji nivo, zato ker je bil 
nivo v kondenzatorju previsok za obratovanje - možnost 
zalitja ejektorjev (radiokemijska analiza je narejena). 

12.35 

Priprave na tlačni test na primarni strani. Začetek dvigovanja 
tlaka primarnega kroga (RCS) po proceduri OSP-3. 4. 604 
(Test integritete primarnega kroga). 

14.00 

Pričetek tlačnega testa pri povišanem tlaku primarnega si- 
stema. 

Uporabljene procedure: 

- OSP--3. 4. 605 (Lokalna inšpekcija integritete primarnega 
kroga). Namen tega postopka je podati navodila za dokumen- 
tirani vizualni pregled primarnega kroga z namenom, da se 
lokalno verificira integriteta primarnega kroga. 

- OSP-3. 4. 604 (Test integritete primarnega kroga). Namen 
tega postopka je ugotoviti integriteto primarnega kroga, 
potem ko je bil le-ta odprt zaradi menjave goriva ali vzdrževal- 
nih del. Testiranje se opravlja pri tlaku primarnega sistema 
160 bar. Z lokalno inšpekcijo integritete primarnega kroga 
v skladu s postopkom OSP-3. 4. 605 in z oceno puščanja 
primarnega kroga v skladu s postopkom OSP-3. 4. 702. 

- OSP-3. 4. 702 (Primary Leakage Evaluation) Namen tega 
postopka je določitev velikosti dnevnega puščanja sistema 
reaktorskega hladila, kadar je temperatura reaktorskega hla- 
dila večja od 93° C (Mode 1, 2, 3 in 4). 

14.30 

Monitor RM-23 na kaluži uparjalnika javi alarm. Po signalu Hi 
alarm je bilo izvedeno izpiranje monitorja RM-23 po preceduri 
AOP R&C-1 (RM-23) je bil kontaminiran. Zaradi izpiranja upar- 
jalnika se je zamašil filter na kalužni cevi. Menjava filtra, 
ponovno se je zamašil. Vzrok za zamašitev filtra je bil verjetno 
izpiranje (crevice flushing) uparjalnika, ki je potekalo prejšnje 
dni. 

17.20 

Konec tlačnega testa pri povišanem tlaku primarnega 
sistema. Test je bil uspešen. 

18.15 

Znižanje tlaka reaktorskega hladila na 142 bar zaradi izpiranja 
cevovodov sistema varnostnega vbrizgavanja (SI - safety 
injection) po proceduri SOP-3. 2. 104 (Safety Injection 
System) Step 5 in 6. Vzrok za izpiranje SI cevovodov je bilo 
netesnjenje protipovratnih ventilov. (V protipovratnem ventilu 
8905 B ali 8902 je verjetno izločen bor. Izpiranje je bilo 
izvedeno z vodo borirano na 2000 ppm). 

18.57 

Začetek izpiranja SI cevovodov po proceduri SOP-3. 2. 104 
Step 5. in 6. 

19.07 

Konec izpiranja SI cevovodov. 
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19.30 

Test puščanja na SI protipovratnih ventilih št. 8905 B in 8902. 
Puščanja ni bilo. 

19.30 

Vzorčevanje vode iz kaluže uparjalnika, monitor RM-23 
dekontaminiran in v pogonu. 

21.30 
Alarmna vrednost na RM-23 prestavljen na 1000 cpm, da ne bi 
prihajalo do avtomatskih izolacij sistema kaluženja. 

23.00 
Vstop v zadrževalni hram in opravljen obhod, pred ponovnim 
zagonom elektrarne (vodja proizvodnje Janez Krajne in rep. 
inšpektor Aleš Janežič). 

Ustavitev je elektrarna izkoristila tudi za izvedbo obsežnih del 
na stikališču. Najpomembnejša opravljane dela so bila na- 
slednja: 
- revizija 400 kV stikala - daljnovod Maribor, 
- meritev padcev napetosti na vseh ločilkah, sanacija padcev 
napetosti, 
- glavna transformatorja GT1, GT2 in pomožna transforma- 
torja T1 in T2: povsod opravljene električne meritve in vzeti 
vzorci olja, 
- pregled daljnovodnih zaščit in zaščit zbiralk, diferenčna 
zaščita zbiralk, preizkus delovanja generatorske zaščite na 
stikalu spojnega polja, 
- umerjanje števcev električne energije (110 kV, Zg. I, Zg. II, 
trafo polje, generator, 
- priprava napetostnih merilnih transformatorjev (400 kV) na 
kontrolo razreda točnosti. 

Ostala pomembnejša dela opravljena med zaustavitvijo: 
- sanacija - čiščenje tesnil na prirobnici vstopne odprtine 
tlačnika, 
- montaža dveh novih instrumentacijskih omar v glavni kon- 
trolni sobi za sistem ponezgodnega radiološkega monito- 
ringa, 
- zamenjava kolena na zgornji liniji napajalne vode in 
- zaključevanje odprtih delovnih nalogov, ki so čakali na 
prvo zaustavitev elektrarne. 

Torek, 25. 5. 1993 

2.05 
Zagon reaktorja z ničte moči. 

3.47 

Opravljena sinhronizacija z omrežjem, moč generatorja je 
znašala 70 MW. f 

4:14 
Moč na generatorju 200 MW, hitrost dviganja moči 1 MW/min. 

Opomba: Pri močeh reaktorja nižjih od 20%, monitorja RM-31 
in RM-32 ne kažeta puščanja v l/h, ampak samo v eps (counts 
per second). 

5:30 
Moč reaktorja 35%. V tej izmeni je bilo opravljeno nadzorno 
'estiranje osamitvenih ventilov na glavnem parovodu (MSIV) 
po postopkih OSP-3.4.307 (Main Steam Isolatlon Valve 
3 Month Functional Test) in OSP-3.4.611 (Main Steam Isola- 
tion Valve Operability Test, Modes 3,4,5 or 6). 

11:00 
Opravljeno testiranje tesnosti vrat zadrževalnega hrama. 

18:10 
Dvigovanje moči z 0.3 MW/min od moči reaktorja 35%. 
21:30 
Moč reaktorja 43«. 

23:20 
Moč raktorja 50%. Moč na generatorju 280 MW. 

Opomba: Elektrarna je dvigovala moč do operativne omejitve 
puščanja da bi se dosegli stabilni pogoji za evaluacijo in 
primerjalne analize različnih metod za ugotavljanje ponov- 
nega puščanja uparjalnika. 

Sreda, 26. 5. 1993 

1:20 
Dosežena operativna omejitev puščanja na uparjalniku št. 
1 (35 l/h), moč na generatorju 308 MW. Začela se je stabiliza- 
cija sistema. 

2:15 
RUJV izda odločbo št. 4279/MG, po kateri: 

1. NE Krško mora takoj po prejemu te odločbe začeti ustavljati 
elektrarno po splošnih obratovalnih postopkih do stanja 
hladne ustavitve. 
2. NE Krško mora ugotoviti in sanirati mesto puščanja s pri- 
marne na sekundarno stran uparjalnikov. Izvesti mora pregled 
vseh cevi v obeh uparjalnikih z metodo vrtinčnih tokov. 
3. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

Obrazložitev: 
Pri moči reaktorja 35% je bilo 25. 5.1993 do 9:00 ugotovljeno 
puščanje s primarne na sekundarno stran, preračunano 
z različnimi metodami, do 189 do 600 litrov na dan. Z dvigom 
moči na 52% 26. 5. 1993 ob 00:48 je puščanje naraslo na 727 
litrov na dan, ob 01:21 pa je pri 54% moči puščanje že znašalo 
840 litrov na dan. 

Iz gornjega sledi, da mesto puščanja v uparjalniku ni bilo 
nedvoumno ugotovljeno in ni bilo sanirano. Vrsta poškodbe 
ni bila ugotovljena. 

Pred svojo odločitvijo se je RUtlV o ponovnem puščanju 
posvetovala s švedsko in belgijsko upravo za jedrsko varnost 
in z glavnim inšpektorjem francoskih jedrskih elektrarn. 

Za puščanje uparjalnikov iz primarne na sekundarno stran 
velja LCO 3.4.6.2 točka c, ki določa mejno vrednost 945 litrov 
puščanja na dan po uparjalniku. Po sanaciji je nedopustno 
obratovanje elektrarne s puščanjem, ki je istega velikostnega 
reda kot pred sanacijo in katerega vzrok ni bil odpravljen. 

2:50 
Pričetek zmanjševanja moči reaktorja po odločbi 4279/MG. 

3:50 
Meritev puščanja primarnega sistema po postopku OSP- 
3.4.702 (Primary Leakage Evaluation). 

9:05 
Opravljeno redno nadzorno testiranje dieselskega genera- 
torja za napajanje v sili. 

12:00 
Zniževanje moči reaktorja po proceduri GOP-3.1.300 (Power 
Operation). 

14:00 
Moč reaktorja 46%, moč na generatorju 266 MW, koncentra- 
cija bora v primarnem hladilu 796 ppm. 

Podatki ob prevzemu izmene 

Datum Izmena R-15 R-23 C-bora 
(ppm) 

R-31 
(eps) 

24. 5. 
25.5. 

26. 5. 

6:00 
14:00 
22:00 

6:00 

3. 
1. 
2. 
3. 
1. 

100 
1000 
3000 
4500 
5000 
2500 

1000 
200 
200 
300 
300 
400 

1486 
1115 
992 
882 
845 
800 

83 
120 
129 
177 
218 
185 
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'* dnevnika vodje izmene je bilo ugotovljeno, da je 25. 5.1993 
°b 14.45 uri bila opravljena kalibracija RM-31 in usklajena 
J dejanskim puščanjem uparjalnika št. 1, ki je znašalo 21 l/hr. 
Rastavljene so bile tudi vrednosti: alarm 25 l/hr, Hi-alarm 39 I/ 
"r. Hi-Hi alarm 79 l/hr. 

Četrtek 27. 6. 1993 
9:00 
NE Krško nahaja v stanju vroče ustavitve s parametri primar- 
nega kroga T= 144° C in p=25 bar. 

Hladna ustavitev je bila dosežena 27. 5. 1993 ob 14:30. Od 
tedaj dalje tečejo priprave in dela na izvajanje izrednega 
remonta 1993, v katerem bodo poleg zahtevanega pregleda in 
sanacij cevi uparjalnikov izvedli vse aktivnosti iz planiranega 
jesenskega remonta, ki se v tem času dajo izvesti. Drugi del 
remonta vključno z menjavo goriva bo opravljen v januarju 
1994. 

povzetek strokovnega poročila ob ustavitvi 
nuklearne elektrarne krško, 10. s. 1993 in 26.5. 
1993 

V ponedeljek 10. 5. 1993 v zgodnjih jutranjih je v NE Krško 
Prišlo do nenormalnega dogodka, ko se je pojavilo puščanje 
Primarnega hladila v sekundarni sistem. NE Krško je takoj 
*ačela zmanjševati moč reaktorja in ustavljati elektrarno do 
stanja hladne zaustavitve. Ob 7:10 je bil električni generator 
odklopljen od omrežja, reaktor je bil ročno ustavljen ob 7:20, 
stanje hladne ustavitve pa je bilo doseženo ob 21:40. Med 
nenormalnim dogodkom so vsi sistemi v elektrarni delovali 
normalno, samodejni ali ročni vklop varnostnih sistemov ni bil 
Potreben. 
posledice za okolje: 

Paradi nenormalnega dogodka se je radioaktivnost v sekun- 
darnem krogu povečala za vrednost 1% od predpisnih ome- 
jitev. 

Doza, ki bi jo prejel človek na razdalji 500 m, če bi se ves čas 
zadrževal na tem mestu bi znašala 18 nanosievertov za seva- 
nje gama, 80 za sevanja beta, kar je 1.6% letne omejitve za NE 
Krško. 

Letna omejitev za izpust žlahtnih plinov znaša 110 TBq/1, med 
omenjenim dogodkom je bilo izpuščeno 0.1 TBq, kar je manj 
kot 1 promil celoletne omejitve. 

Dogodek je bil razvrščen v stopnjo 0 po mednarodni lestvici 
INES za ocenjevanje jedrskih nezgod, ki ima sedem stopenj. 

Korektivne akcije: 

Pregled cevi uparjalnika št. 1, kjer je bilo detektirano puščanje 
(vizuelno - tlačni preizkus, z metodo vrtinčnih tokov). 

Cepljenje identificiranih lokacij puščanja. , 

Ponovni tlačni test uparjalnika št. 1. 

V torek 25. 5. 1993 ob 3:47 je bila elektrarna ponovno sinhro- 
nizirana z omrežjem in je začela z dvigovanjem moči. Pri tem 
je zopet prišlo do puščanja na uparjalniku št. 1 iz primarnega 
v sekundarni krog. V sredo ob 1 20 je bila dosežena opera- 
tivna omejitev puščanja na uparjalniku št. 1 (35 l/h) pri moči 
na generatorju 308 MW. Začela se je stabilizacija sistema. Ob 
2:15 je RUJV izdala odločbo, po kateri mora elektrarna začeti 
ustavljati elektrarno po splošnih obratovalnih postopkih do 
stanja hladne ustavitve, ki je bila dosežena 27. 5. 1993 ob 
14:30. 

Od tedaj dalje tečejo priprave in dela na izvajanje izrednega 
remonta 1993, v katerem bodo poleg zahtevnega pregleda in 
sanacij cevi uparjalnikov izvedli vse aktivnosti iz planiranega 
jesenskega remonta, ki se v tem času dajo izvesti. Drugi del 
remonta vključno z menjavo goriva bo opravljen v januarju 
1994. 

» 
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SUHA NASIČENA 

PARA 

VLAŽNA PARA 

PRIMARNI 

LOČEVALNI« 

VLAGE 

DVIŽNI KANAL 

SPODNJI PRIKLJUČEK 

OZKEGA MERILNEGA 

PODROČJA 

CEVNA PLOŠČ/ 

SPODNJI PRIKLJUČEK 

ZA KALUŽENJE 

VSTOP REAKT. 

HLADILA 

> 

* 

s 

w; 

IZSTOP PARE IN OMEJEVALNIK PRETOKA 

SEKUNDARNI LOČEVALNIK 

VLAGE 

VSTOPNA ODPRTINA A 

ZGORNJI PRIKLJUČEK OZKEGA MERILNEGA 

PODROČJA 

DRENAŽNE CEVI 

ZGORNJI VSTOP NAPAJALNE VODE 

LESTEV 

VBOKLA PREGRADA 

CEVNI SNOP U CEVI 

PODPORNE PLOŠČE U CEVI 

PREDGRELNI DEL 

SPODNJI VSTOP 

NAPAJALNE VODE Z OMEJILNIKOM 

PRETOKA 

INŠPEKCIJSKA ODPRTINA 

"NOSILNI OBROČ 

IZSTOP REKT. 
HLADILA 
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POPRAVEK 

Ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da je v predlogu za 
izdajo zakona o kazenskem postopku z osnutkom zakona 
- EPA 284 pri pripravi gradiva nastala napaka. Pravilno je 
naslednje besedilo členov: 

b) Vsebina pritožbe 

362. člen 

(1) Pritožba mora obsegati: 

1) navedbo sodbe, zoper katero se podaja pritožba; 
2) razlog za izpodbijanje (363. člen); 
3) obrazložitev pritožbe; 
4) predlog, da se izpodbijana sodba popolnoma ali deloma 
razveljavi ali spremeni; 
5) na koncu podpis osebe, ki se pritožuje. 

(2) Če se je zoper sodbo pritožil obtoženec ali kdo iz drugega 
odstavka 360. člena tega zakona, obtoženec pa nima zagovor- 
nika, ali če se je zoper sodbo pritožil oškodovanec, oškodova- 
nec kot tožilec ali zasebni tožilec, ki nima pooblaščenca, pa 
pritožba ni sestavljena v skladu z določbami prvega odstavka 
tega člena, zahteva sodišče prve stopnje od pritožnika, naj jo 
v določenem roku dopolni s pisno vlogo ali na zapisnik pri 
tem sodišču. Če pritožnik tej zahtevi ne ustreže in pritožba ne 
vsebuje podatkov iz 2., 3. ali 5. točke prvega odstavka tega 
člena, jo sodišče zavrže. Če pa pritožba ne vsebuje podatka iz 
1. točke prvega odstavka tega člena, jo zavrže samo, če ne 
more ugotoviti, na katero sodbo se nanaša. Če je pritožba 
podana v korist obtoženca in se da dognati, na katero sodbo 
se nanaša, jo sodišče vendarle pošlje sodišču druge stopnje; 
če pa se to ne da ugotoviti, jo zavrže. 

(3) Če se je zoper sodbo pritožil oškodovanec, oškodovanec 
kot tožilec ali zasebni tožilec, ki ima pooblaščenca, ali državni 
tožilec, pa pritožba ne vsebuje podatkov iz 2., 3. ali 5. točke 
prvega odstavka tega člena in se ne da dognati, na katero 
sodbo se nanaša, jo sodišče zavrže. Pritožbo s temi pomanjk- 
ljivostmi, podano v korist obtoženca, ki ima zagovornika, pa 
sodišče vendarle pošlje sodišču druge stopnje, če se da 
ugotoviti, na katero sodbo se nanaša; če se to ne da ugotoviti, 
jo zavrže. 

(4) V pritožbi sme navajati pritožnik nova dejstva in nove 
dokaze, vendar pa mora povedati razloge, zakaj jih ni navedel 
že prej. Ko se sklicuje na nova dejstva, mora navesti dokaze, 
s katerimi naj bi se ta dejstva dokazala; ko se sklicuje na nove 
dokaze, pa mora navesti dejstva, ki jih s temi dokazi želi 
dokazati. 

c) Razlogi, s katerimi se sme sodba izpodbijati 

363. člen 

Sodba se sme izpodbijati: 

1) zaradi bistvene kršitve določb kazenskega postopka; 
2) zaradi kršitve kazenskega zakona 
3) zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja; 
4) zaradi odločbe o kazenskih sankcijah, o odvzemu premo- 
ženjske koristi, o stroških kazenskega postopka, o premo- 
ženjskopravnih zahtevkih in zaradi odločbe o objavi sodbe 
v tisku, po radiu ali po televiziji. 

364. člen 

(1) Bistvena kršitev določb kazenskega postopka je podana: 

(1) če je bilo sodišče nepravilno sestavljeno ali če je pri 
izrekanju sodbe sodeloval sodnik ali sodnik porotnik, ki ni 
sodeloval na glavni obravnavi ali je bil s pravnomočno 
odločbo izločen iz sojenja; 

2) če je na glavni obravnavi sodeloval sodnik ali soc 
porotnik, ki bi bil moral biti izločen (1. do 5. točka 38. čler 

3) če je bila glavna obravnava opravljena brez oseb, kat< 
navzočnost na glavni obravnavi je po zakonu obvezna, al 
je bil obdolženec, zagovornik, oškodovanec kot tožilec 
zasebni tožilec kljub svoji zahtevi prikajšan za pravico u 
rabljati na glavni obravnavi svoj jezik in v svojem jež 
spremljati njen potek (8. člen); 

4) če je bila v nasprotju z zakonom izključena javnost gla 
obravnave; 

5) če je sodišče prekršilo predpise kazenskega postol 
o vprašanju, ali je podana obtožba upravičenega tožilca, a 
podan predlog oškodovanca ali dovoljenje pristojnega drl 
nega organa; 

6) če je sodbo izdalo sodišče, ki zaradi stvarne nepristojni 
ne bi smelo soditi v tej stvari; 

7) če sodišče s svojo sodbo ni popolnoma rešilo predm 
obtožbe; 

8) če se sodba opira na dokaz, ki je bil pridobljen s kršit' 
z ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih svoboš 
ali na dokaz, na katerega se po določbah tega zakona so< 
ne more opirati. 

9) če je bila obtožba prekoračena (prvi odstavek 347. čler 

10) če je bil s sodbo prekršen 378. člen tega zakona; 

11) če je izrek sodbe nerazumljiv, če nasprotuje sam sebi 
razlogom sodbe; ali če sodba sploh nima razlogov ali če v i 
niso navedeni razlogi o odločilnih dejstvih ali so ti razi 
popolnoma nejasni ali v precejšnji meri s seboj v nasprotju; 
če je o odločilnih dejstvih precejšnje nasprotje med tem, 
se navaja v razlogih sodbe o vsebini listin ali zapisnil 
o izpovedbah v postopku, in med samimi temi listinami < 
roma zapisniki. 

(2) Bistvena kršitev določb kazenskega postopka je pod! 
tudi, če sodišče med pripravo glavne obravnave ali n 
glavno obravnavo ali pri izdaji sodbe ni uporabilo kak! 
določbe tega zakona ali jo je uporabilo nepravilno ali če je 
glavni obravnavi prekršilo pravice obrambe, pa je to vpliv 
ali moglo vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe. 

V predlogu za izdajo kazenskega zakonika Republike Sle 
nije z osnutkom zakonika - EPA 290 pa pred 331. člen 
manjka mednaslov in sicer: »Nedovoljen poseg v prost« 

Oba sta bila objavljena v 22. štev. Poročevalca, 19. julija 19i 

OPOZORILO 
V 21. štev. Poročevalca, ki je IzSla 15. julija letos, 
smo objavili predlog zakona o ratifikaciji sporazu- 
ma med Republiko Slovenijo na eni strani ter 
državami članicami Evropske skupnosti za pre- 
mog in jeklo in Evropsko skupnostjo za premog in 
jeklo na drugi strani s sklepnim aktom - EPA 298 
in predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sode- 
lovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko go- 
spodarsko skupnostjo s sklepnim aktom - EPA 
299 v katerih piše, da bo državni zbor manjka|oče 
priloge prejel naknadno. 
Ker pa so te priloge izredno obsežne, jih v Poroče- 
valcu ne bomo objavljali; na voljo so v strokovni 
službi zbora. 
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