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Povzetek 

Poročila o jedrski in sevalni varnosti v Sloveniji v letu 2001 

Uvod 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) vsako leto pripravi »Letno poročilo 
o jedrski in sevalni varnosti« za preteklo leto z namenom seznaniti državljane Republike 
Slovenije o dejavnostih v državi, ki so povezane z jedrskim gorivnim krogom in uporabo 
virov ionizirajočega sevanja. Poročilo je nastalo v sodelovanju z Zdravstvenim inšpektoratom 
RS (ZIRS), Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR), Poolom za zavarovanje in 
pozavarovanje jedrskih nevarnosti in Skladom za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje 
RAO iz NEK. K nastanku poročila so prispevali tudi Agencija za radioaktivne odpadke, 
Onkološki inštitut in Klinika za nuklearno medicino Kliničnega centra Ljubljana ter 
pooblaščene institucije za področje sevalne in jedrske varnosti. V tekste omenjenih institucij 
je URSJV posegla le toliko, kot je bilo nujno potrebno. 

Stanje sevalne in jedrske varnosti v Sloveniji 

1. Nuklearna elektrarna Krško (NEK) 

URSJV posveča posebno pozornost sevalni in jedrski varnosti, predvsem visoki varnostni 
ravni NEK. Ta zajema tudi nadzor nad izboljšavami in spremembami v sami elektrarni, saj 
predstavlja sprememba projekta in projektnih osnov jedrskih objektov ali pogojev njihovega 
izkoriščanja enega najpomembnejših dejavnikov, ki lahko vplivajo na varnost in nadzor 
jedrskih objektov. Leta 2001 je URSJV izdala NEK 30 odločb, poleg tega pa tudi 9 soglasij za 
izvedbo večjih.tehničnih izboljšav. Med pomembnejšimi izboljšavami v tem letu so bile 
modifikacije, povezane z zaščito reaktorskega hladilnega sistema pred porastom tlaka pri 
nizkih temperaturah, sistemom za zaznavanje tujkov v reaktorskem hladilnem sistemu in 
vgradnjo požarnih javljalnikov v prostoru sistema za sušenje nizko- in srednje-radioaktivnih 
odpadkov. 

NEK je leta 2001 obratovala varno in stabilno. Delež jedrske energije v Republiki Sloveniji je 
znašal 38,98 % vse proizvodnje. NEK je v letu 2001 proizvedla največ električne energije v 
koledarskem letu v zgodovini svojega obratovanja in sicer nekaj več kot 5 milijard kWh, kljub 
temu da je elektrarna občasno obratovala na znižani moči zaradi premajhnega pretoka reke 
Save oziroma zato, ker je upoštevala administrativno omejitev segrevanja vode v točki 
mešanja. Proizvodnja je bila za 0,27 % manjša od načrtovane. Razpoložljivost in 
izkoriščenost sta znašali 88,94 % oziroma 87,64 %. Leta 2001 ni bilo nenačrtovane ročne ali 
avtomatske zaustavitve elektrarne. 

Elektrarna se je ustavila le v času remonta, ki je bil za tretjino krajši kot leta poprej in je bil 
eden krajših v zadnjih letih. Med remontom je bilo zamenjanih 36 gorivnih elementov, tako 
da se jih je ob koncu leta 2001 nahajalo v bazenu za izrabljeno gorivo 630. V tem času je bil 
narejen vizualni in radiografski pregled ohišja reaktorske črpalke številka 2, zamenjani so bili 
zatiči vodil kontrolnih palic sredice, regenerativni izmenjalnik toplote in glavni transformator. 
Leta 2001 je NEK uskladiščila 217 standardnih sodov s trdnimi nizko- in srednje- 
radioaktivnimi odpadki, tako da je bilo ob koncu leta 2001 v NEK uskladiščenih 2.208 m3 

nizko- in srednje-radioaktivnih odpadkov. 
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Leta 2001 je 887 delavcev prejelo kolektivno dozo 1,13 man Sv, s čemer se je NEK precej 
približala povprečni kolektivni letni obremenitvi delavcev za ta tip elektrarn v svetu, ki znaša 
v povprečju od leta 1998 do leta 2000 0,98 man Sv. Bistveno nižje kolektivne doze v NEK 
glede na pretekla leta so predvsem posledica modernizacije, ki je bila zaključena v letu 2000. 
Povprečna efektivna doza v letu 2001 je znašala 1,27 mSv, najvišja doza, ki jo je prejel 
delavec v tem letu pa je bila 15,81 mSv, kar predstavlja 32 % predpisane zakonske omejitve 
oziroma 79 % meje, ki velja v Evropski uniji. Kar 81 % kolektivne doze v NEK so prejeli 
zunanji delavci, njihova povprečna efektivna doza je bila 1,71 mSv. Povprečna efektivna 
doza delavcev, ki so stalno zaposleni v elektrarni, je bila 36 % povprečne. 

Nadzor vpliva NEK na okolje je v letu 2001 potekal po ustaljenem programu. Elektrarna 
nadzorovano spušča v okolje tekoče in plinaste radioaktivne snovi. Izpusti tritija v tekočinskih 
izpustih so dosegli 38,8 % mejne aktivnosti, aktivnost ostalih radioizotopov v tekočinskih 
izpustih je bila okoli tisočkrat manjša. V plinastih izpustih so prevladovali žlahtni plini. 
Vrednosti aktivnosti v teh izpustih so bile nizke, pri nobenem radioizotopu niso presegle 2 % 
omejitev. Glede na to, da ni bilo zaznanega puščanja gorivnih elementov v sredici reaktorja, je 
bila navedena vrednost pričakovana. 

2. Raziskovalni reaktor TRIGA MARK II 

Raziskovalni reaktor TRIGA MARK II, ki deluje v Reaktorskem centru v Brinju (RIC) na 
Institutu Jožef Štefan (US), je prvenstveno namenjen eksperimentalnemu delu. Leta 2001 je 
deloval 165 dni, pri njegovem deluje sodelovalo 43 oseb. Letna kolektivna doza operaterjev 
reaktorja, raziskovalcev pri njem oziroma tistih, ki rokujejo z obsevanimi vzorci in 
sodelavcev službe za varstvo pred sevanji IJS je znašala 1,96 man mSv. Gorivni elementi so 
bili leta 2001 bodisi v sredici reaktorja, kjer jih je bilo 56, bodisi v shrambi svežega goriva, 
kjer jih je bilo 38. Leta 2001 je potekala posodobitev sistema pnevmatske pošte, ki jo je R 
Sloveniji podarila Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE). 

3. Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov (RAO) v Brinju 

Upravljavec Centralnega skladišča RAO v Brinju je od leta 1999 Agencija za radioaktivne 
odpadke (ARAO). V skladišču je bilo konec leta 2001 254 sodov z nizko- in srednje- 
radioaktivnimi odpadki ter 520 drugih virov radioaktivnih odpadkov, sprejeto pa je bilo 7 
zaprtih virov sevanja. V sklopu pomoči MAAE Republiki Sloveniji je ekipa Austrian Reseach 
Center iz Seibersdorfa leta 2001 izvedla obdelavo radij evih virov, tako tistih, ki so že bili v 
skladišču, kot tudi tistih, ki so bili do tedaj sicer skladiščeni pri treh uporabnikih v državi. 
ARAO je v Centralnem skladišču RAO v Brinju obnovila hidroizolacijo na podlagi odločbe 
Upravne enote Ljubljana o dovolitvi priglašenih del in ne v skladu z jedrsko zakonodajo. 
Postopek, povezan s pridobitvijo ustreznih dovoljenj za to delo, še ni končan. 

4. Rudnik urana Žirovski vrh 

Leta 2001 je RŽV d.o.o. (RŽV) izvajal novelirani program »Trajne opustitve izkoriščanja 
uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh« na osnovi 
dveh aneksov operativnega »Plana aktivnosti za izvedbo programa v letu 2001«, ki ju je 
sprejela vlada istega leta. Opravljena so bili načrtovana dela ter aktivnosti v zvezi s 
pridobivanjem posojila pri Evropski investicijski banki (EIB), vključno z oceno primernosti 
tehničnih rešitev za opustitev izkoriščanja in z oceno njihove skladnosti z našo in evropsko 
zakonodajo. Na pobudo Evropske investicijske banke je podjetje Wismut GmbH revidiralo 
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»Programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic 
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh«. Izdelana revizija naj bi EIB in MOP dala mnenje o 
primernosti predlaganih programov sanacije Rudnika urana Žirovski vrh. Posebna pozornost 
je bila dana zagotavljanju dolgoročne stabilnosti jalovišč Jazbec in Boršt. Nadzor emisij iz 
Rudnika urana Žirovski Vrh je potekal po programu. V letu 2001 ni bilo dejavnosti, ki bi 
zmanjševale ali povečevale radioaktivne emisije iz rudnika. Število izpostavljenih delavcev v 
RŽV zadnja leta neznatno niha, povprečna efektivna doza je bila manjša od 1,3 mSv, to je 
manj kot 3 % omejitve letne doze za delavce po predpisih Republike Slovenije, oziroma 6,5 
% omejitve v Evropski uniji. Najvišja efektivna doza, ki jo je prejel delavec v RŽV v tem 
letu, je znašala 2,95 mSv. 

5. Delo inšpekcije URSJV 

Inšpektoiji URSJV so leta 2001 opravili v NEK 84 rednih ter eno izredno inšpekcijo. Prisotni 
so bili tudi pri prejetju svežega goriva v Luki Koper. Podobno kot že leta 2000 je tudi v tem 
letu URSJV med rednim letnim remontom NEK uvedla celodnevno prisotnost inšpektoija v 
elektrarni, tako je URSJV izboljšala pretok informacij med NEK in URSJV, prav tako pa je 
bilo omogočeno hitrejše reševanje manjših problemov. 

V RIC so inšpektoiji URSJV leta 2001 opravili dve inšpekciji, v Centralnem skladišču RAO v 
Brinju oziroma pri ARAO pa 29 inšpekcij, kar je bistveno več kot leta 2000, ko so bile 
opravljene 3. Povečano število inšpekcij je bilo povezano predvsem s posodobitvijo 
Centralnega skladišča RAO v Brinju. Leta 2001 so inšpektoiji URSJV opravili inšpekcijo v 
RŽV, s poudarkom na pregledu dokumentacije o količini urana in uranovega dioksida ter 
oceni stanja platoja, kjer so stali tehnološki objekti. 

Varstvo pred sevanji v življenjskem okolja 

Varstvo prebivalstva pred sevanji je zagotovljeno z izvajanjem programov merjenja 
radioaktivnosti v okolju in zajema tri sisteme: 
- radiacijski opozorilni monitoring, s katerim je omogočeno takojšnje zaznavanje 

povišanega sevanja na območju R Slovenije zaradi morebitne jedrske in radiacijske 
nesreče doma ali v tujini, 

- nadzor splošne radioaktivne kontaminacije na ozemlju R Slovenije, ki obsega nadzor 
površinskih voda, zraka, tal, padavin, pitne vode, hrane in živalske krme, 

- obratovalni nadzor radioaktivnosti v okolju NEK, Raziskovalnega reaktorja TRIGA 
MARK II, Centralnega skladišča RAO v Brinju in nadzor radioaktivnosti v okolju RŽV. 

Avtomatski sistemi meritev povišanega sevanja na ozemlju posameznih držav in izmenjava 
tako pridobljenih podatkov med njimi so se razvili v Evropi predvsem po nesreči v Černobilu 
leta 1986. Od leta 1996 se v okviru Centralnega radiacijskega opozorilnega sistema Slovenije 
(CROSS) na URSJV zbirajo podatki o meritvah zunanjega sevanja na območju države v 
realnem času. Radiacijski opozorilni monitoring je obsežen sistem, s katerim je mogoče 
nadzorovati povišano sevanje na ozemlju R Slovenije in obsega tako meritve zunanjega 
sevanja s pomočjo merilnih sond, kot avtomatsko merjenje specifičnih aktivnosti zraka s 
tremi merilniki radioaktivnosti aerosolov, avtomatsko merjenje koncentracije radonovih 
kratkoživih potomcev v okolici RŽV in meritve radioaktivne depozicije na lokaciji v 
Ljubljani. 
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Nadzor splošne kontaminacije okolja se v leni 2001 ni spremenil. Pooblaščeni instituciji, IJS 
in Zavod za varstvo pri delu d.d. (ZVD), ki merita splošno kontaminacijo, ugotavljata, da so 
specifične aktivnosti umetnih radionuklidov v zraku, vodi in hrani manj kot 1 % koncentracij, 
ki so mejne za prebivalstvo. Ocena letne efektivne doze zaradi ingestije umetnih 
radioizotopov znaša 4 mikro Sv in je primerljiva s tistimi v sosednjih državah, medtem ko so 
ocene letne efektivne doze zaradi zunanjega sevanja višje od doz v omenjenih državah in sicer 
znaša ocena efektivne doze zunanjega sevanja v R Sloveniji zaradi umetnih radioizotopov 50 
mikro Sv na leto. 

Redni kontinuirani sevalni nadzor NEK obsega nadzor radioaktivnih tekočih in plinskih 
emisij ob izvoru ter neodvisen nadzor radioaktivnosti v širšem okolju. Prvi del nadzora je tudi 
leta 2001 izvajala NEK ob dopolnilnih primeijalnih meritvah zunanjih pooblaščenih 
organizacij, drugi del pa IJS in ZVD. Ocena obsevainih obremenitev odraslega posameznika 
iz okoliškega prebivalstva znaša 13,0 mikro Sv na leto in 15,8 mikro Sv na leto za otroka, k 
čemur največ prispeva obsevanje zaradi submerzije in useda. 

Redni nadzor radioaktivnost RIC je leta 2001 potekal po programu. K dozi sevanja prispeva 
predvsem izpuščanje Ar-41 v atmosfero, le manjši del efektivne doze pa je posledica 
tekočinskih izpustov. Ocenjena efektivna doza posameznika iz prebivalstva v tem letu ni 
presegla 0,03 % zakonsko predpisane mejne efektivne doze. 

Z odločbo URSJV predpisan program nadzora radioaktivnosti okolja zaradi Centralnega 
skladišča RAO v Brinju sta IJS in ZVD v celoti izvajala. Ocena efektivne doze prebivalca 
znotraj zavarovanega območja, ki bi bil najbolj obsevan, znaša manj kot 0,8 % zakonsko 
predpisane mejne vrednosti, kmetovalec na ograji zavarovanega območja pa bi prejel 0,03 % 
zakonsko predpisane mejne vrednosti. 

Redni nadzor nad radioaktivnostjo v okolju RŽV poteka Že poldrugo desetletje. V fazi 
zapiranja rudnika so se zmanjšale skupne emisije radona in tekočih iztekov v okolje, prvikrat 
doslej je bilo zaznati znižanje koncentracije radona v okolju in drugih radioizotopov v 
nekaterih vzorcih. Ocenjena skupna efektivna doza zaradi virov RŽV leta 2001 znaša 0,23 
mSv na leto, radon s svojimi kratkoživimi potomci prispeva k dozi kar 75 %. Ocenjena letna 
doza v letu 2001, ki je posledica nekdanjega rudarjenja uranove rude na RŽV, pomeni 
približno 4 % povprečne obsevne letne obremenitve zaradi naravnega sevanja v tem okolju. 

Varstvo pred sevanji v delovnem okolju in obsevanost v medicini 

ZIRS inšpekcijsko nadzoruje izvajanje zakonov in predpisov, ki urejajo področje ionizirajočih 
sevanj. V letu 2001 je ZIRS zmanjšal obseg inšpekcijskega nadzorstva glede na leto 2000, saj 
so inšpektoiji ZIRS opravili 40 inšpekcijskih pregledov. V NEK je bilo 6 pregledov, en 
tehnični pregled v NEK, 3 inšpekcijski pregledi na IJS in dva v ARAO. 

Ob pregledu Centralnega skladišča RAO v Brinju zaradi sanacije hidroizolacije v letu 2001 je 
bilo ugotovljeno, da delavci zunanjega izvajalca v skladišču med izvajanjem del ne vstopajo, 
da njihovo zdravje ob normalnem poteku del ni ogroženo in so seznanjeni z nevarnostjo 
sevanja. V zvezi z izvajanjem varstva pred sevanji je bila že oktobra 2000 izdana odločba, da 
mora ARAO izdelati program, ki mu mora biti priloženo pozitivno mnenje Strokovne 
komisije za jedrsko varnost in ga mora izvajati v sodelovanju s pooblaščeno organizacijo. Na 
odločbo se je ARAO pritožila Ministrstvu za zdravje, ki pritožbi ni ugodilo. ARAO je 
sprožila upravni spor. 
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ZIRS je nadaljeval z inšpekcijskimi pregledi v RŽV in objektih s povišano vsebnostjo radona 
in njegovih razpadnih produktov in sicer so bili v RŽV trije pregledi in en tehnični pregled ter 
en pregled v Rudniku svinca in cinka v Mežici. Nadaljeval se je tudi nadzor IJS nad vrtci in 
šolami s povišano vrednostjo radona in sicer v objektih, kjer so meritve v preteklosti 
presegale 400 Bq/m3. IJS je izvajal tudi program ocene sevalnih obremenitev v desetih 
vodovodnih podjetjih. 

ZIRS je leta 2001 opravil skupno 7 inšpekcijskih pregledov v zdravstvenih institucijah. Še 
naprej je izpopolnjeval evidenco virov sevanj v zdravstvu in veterini, kjer je v uporabi 696 
rentgenskih aparatov, sedem klinik in bolnišnic pa uporablja odprte vire sevanj za diagnostiko 
in terapijo. V R Sloveniji delujeta tudi dve večji radioterapevtski instituciji. Onkološki inštitut 
poleg odprtih virov in rentgenskih aparatov uporablja tudi zaprte vire sevanj in 
pospeševalnike. Leta 2001 je Onkološki inštitut enega izmed treh radioterapevtskih 
pospeševalnikov zaradi neustreznosti nehal uporabljati, tako da je pričel montirati nov 
pospeševalnik. Poleg Onkološkega inštituta je večja radioterapevtska institucija v državi 
Klinika za nuklearno medicino Kliničnega centra v Ljubljani, na kateri je bilo v letu 2001 
opravljenih 447 terapevtskih postopkov. ZIRS ugotavlja, da ta klinika še vedno ni zgradila 
posebnega zaprtega sistema za zadrževanje tekočih radioaktivnih odplak, čeprav je bila 
odločba o tem izdana že leta 1995. 

Inšpektorji ZIRS so leta 2001 opravili 12 inšpekcijskih pregledov v gospodarstvu, kjer je 
skupno 577 zaprtih virov ter 103 rentgenskih aparatov. 

URSJV je v letu 2001 nadaljevala z razvojem Registra URSJV o prejetih dozah delavcev v 
jedrskih objektih v skladu z evropskima direktivama 96/29/Euratom in 90/641/Euratom. 

Strokovni nadzor nad dejavnostmi z viri sevanja sta v R Sloveniji leta 2001 opravljali 
pooblaščeni instituciji in sicer ZVD in IJS: 

- Strokovnjaki ZVD so v letu 2001 opravili skupaj 680 pregledov virov sevanj v zdravstvu, 
pri tem so ugotovili, da je približno 62 % diagnostičnih aparatov brezhibnih, za približno 
22 % pa so predlagali servisiranje ali sploh umik iz uporabe. V gospodarstvu so 
strokovnjaki ZVD opravili preko 280 pregledov virov sevanja. Poleg ugotavljanja ali se 
izvaja osebna dozimetrija več kot 3000 oseb, je ZVD leta 2001 usposabljal preko 500 
oseb za varno delo z viri sevanj ter izvedel projekt ocenjevanja obsevanosti pacientov 
zaradi klasičnih radioloških preiskav v Splošni bolnišnici Maribor, ki ga je financiral 
ZIRS. 

- Strokovnjaki IJS so v letu 2001 izdelali preko 280 certifikatov in poročil o rutinskih 
kalibracijah, ki se uporabljajo pri varstvu pred sevanji, izvedena pa je bila tudi 
interkomparacija TL dozimetričnih servisov. 

Zdravstveni nadzor delavcev z viri sevanja v R Sloveniji so leta 2001 opravljale tri 
pooblaščene institucije, Aristotel d.o.o., Klinični institut za medicino dela, prometa in športa 
in Zavod za varstvo pri delu d.d., ki so opravile preko 2300 pregledov. 

Radioaktivne snovi 
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Prevoz radioaktivnih snovi je v letu 2001 v R Sloveniji potekal v skladu z Zakonom o 
prevozu nevarnega blaga, z izjemo treh prevozov: 
- V železarni Acroni Jesenice je bil nehote stopljen vir Co-60 z ocenjeno aktivnostjo 80 

MBq, ki je prispel v Slovenijo v pošiljki starega železa iz tujine. Po taljenju vira je 
podjetje ugotovilo kontaminacijo neijavnega jekla. 

- Prevoz radioaktivnega strelovoda iz Grosuplja v RIC in nazaj je bil opravljen v nasprotju 
s predpisi. Strelovod z Eu-152/154, ki je bil tudi neustrezno demontiran in skladiščen, 
sicer ni povzročil prekomerne obsevanosti delavcev, vendar je incident opozoril na 
pomanjkljivosti pri varstvu pred viri ionizirajočih sevanj. Strelovod je uskladiščen v 
Centralnem skladišču RAO v Brinju. 

- Leta 2001 so italijanski obmejni organi zavrnili železniški vagon z odpadnim železom 
slovenskega porekla, na katerem je bil vir sevanja in sicer Eu-152/154. Njegovo poreklo 
ni znano. Vir je skladiščen v Centralnem skladišču RAO v Brinju. 

Pri zadnjih dveh intervencijah je sodeloval Ekološki laboratorij z mobilno enoto. 

Uvoz in izvoz radioaktivnih in jedrskih snovi sta potekala v letu 2001 v skladu z Uredbo o 
določitvi režima izvoza in uvoza. 

Varovanje jedrskega materiala 

» 
V skladu s Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja in Sporazumom med R Slovenijo in MAAE 
o varovanju so strokovnjaki MAAE opravili sedem inšpekcij v NEK. URSJV je leta 2001 
začela preverjati morebitno posest jedrskih snovi pri majhnih uporabnikih in je sodelovala 
tudi z MAAE na področju Dodatnega protokola k omenjenemu sporazumu. Leta 2001 so 
inšpektorji MAAE prvič nenapovedano pregledali NEK v skladu z omenjenim Dodatnim 
protokolom. V R Sloveniji je v veljavi Zakon o izvozu blaga z dvojno rabo, zato je 
Ministrstvo za gospodarstvo v letu 2001 ustanovilo neformalno skupino strokovnjakov, ki so 
povezani z upravnim nadzorom prevoza omenjenega blaga z namenom izboljšati 
učinkovitost nadzora nad njim. Fizično varovanje jedrskih objektov je v letu 2001 potekalo v 
skladu s predpisi pod nadzorom inšpektoijev URSJV in Ministrstva za notranje zadeve. 
Slednje je v tem letu dopolnilo Oceno ogroženosti jedrskih objektov in naprav v R Sloveniji, 
ki tako vsebuje tudi oceno za Centralno skladišče RAO v Brinju. 

Ravnanje z radioaktivnimi odpadki 

Zaradi zakasnitve pri posodobitvi Centralnega skladišča RAO v Brinju se javna služba za 
ravnanje z radioaktivnimi odpadki ne izvaja, oziroma se izvaja samo v interventnih primerih. 
Predlog Strategije ravnanja z nizko in srednje radioaktivnim odpadki, ki ga je pripravila 
ARAO v letu 2000, leta 2001 še ni bil sprejet. Leta 2001 je Ministrstvo za okolje in prostor 
pričelo s pripravo revizije dekomisijskega načrta NEK. 

Pripravljenost za ukrepanje v sili 

Leta 2001 je URSZR nadaljevala z delom pri Načrtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, 
prav tako kot tudi NEK in URSJV. Izvedena je bila enodnevna vaja NEK-2001, v kateri sta v 
polni sestavi sodelovali tako NEK kot URSJV. Dveletni projekt Krepitev regionalne 
pripravljenosti na jedrsko nesrečo pod okriljem MAAE se je začel leta 2001, v njem pa 
sodeluje tudi R Slovenija. V tem letu se je sestala tudi skupna komisija predstavnikov R 
Hrvaške in R Slovenije, katere namen je uskladitev načrtov zaščite in reševanja obeh držav. V 
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mednarodni vaji JINEX-2000, kije potekala v letu 2001 pod okriljem OECD/NEA z nazivom 
Joint International Nuclear Emergency Excersise, so sodelovali poveljnik Civilne zaščite RS, 
Štab civilne zaščite RS v operativni sestavi, URSZR, URSJV ter predstavniki ministrstev, 
pristojnih za posamezne segmente ukrepanja v primeru jedrske nesreče. URSJV je leta 2001 
nadaljevala priprave na vključitev v projekt Evropske unije RODOS, ki omogoča optimizacijo 
ukrepov v primeru jedrske ali radiološke nesreče. 

URSJV 

Na URSJV je bilo leta 2001 44 zaposlenih. Sprejeti proračun URSJV je znašal 409.127.000 
SIT. 

1. Zakonodajno področje 

Vlada R Slovenije je leta 2001 sprejela Odlok o določitvi zneska omejitve odškodninske 
odgovornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo in določitvi zneska zavarovanja 
odgovornosti za jedrsko škodo. Leta 2001 je MOP ustanovilo medresorsko skupino za 
pripravo zakona, ki bo urejal področje jedrske in sevalne varnosti. Ta naj bi nadomestil oba 
starejša zakona, ki urejata to področje, hkrati pa naj bi prevzel predpise Evropske unije. 

Leta 2001 je R Slovenija postala pogodbenica Pariške konvencije o odgovornosti tretjim na 
področju jedrske energije. Ta ureja sistem odgovornosti in finančnih obveznosti obratovalcev 
jedrskih objektov in držav v primeru jedrske škode. Dogodek je za R Slovenijo zelo 
pomemben, saj gre za prvi primer, da je država, ki ni članica OECD, pristopila k Pariški 
konvenciji. Prav tako je v letu 2001 R Slovenija ratificirala Konvencijo z dne 31. 1.1963, ki 
dopolnjuje Pariško konvencijo t.i. Bruseljsko dopolnilno konvencijo. 

V okviru obveznosti podpisnic Konvencije o jedrski varnosti je R Slovenija leta 2001 
posredovala slovensko nacionalno poročilo sekretariatu MAAE. 

Leta 2001 je bil ratificiran dogovor med URSJV in Državnim uradom za jedrsko varnost 
Češke republike za izmenjavo informacij, ki se nanašajo na vprašanja jedrske varnosti, 
varovanjem jedrskega materiala in ravnanjem z odpadki, izbiro lokacije, gradnjo, 
obratovanjem, prevzemanjem in razgradnjo jedrskih naprav. 

2. Sodelovanje z MAAE 

V okviru sodelovanje R Slovenije in MAAE v letu 2001 je potrebno izpostaviti: 
- Delegacija R Slovenije je aktivno sodelovala na 45. zasedanju Generalne konference 

MAAE. 
- Predstavniki URSJV so se udeleževali zasedanj Sveta guverneijev. 
- Predstavniki R Slovenije so sodelovali na seminaijih in konferencah, nadaljevala se je 

praksa sprejemanja štipendistov MAAE, v okviru tehnične pomoči pa sodeluje pri 
številnih raziskovalnih projektih MAAE. 

- Leta 2001 so potekale naslednje misije MAAE v R Sloveniji: 
a. misija za področje periodičnega varnostnega pregleda, ki je obiskala NEK, 
b. misija za področje pregleda programov za obvladovanje nezgode, ki je potekala v NEK 
c. misija za presojo varstva pred sevanji na delovnem mestu (ORPAS), v katero je bilo 
vključenih devet institucij, vključno z ZIRS in URSJV. 
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3. Sodelovanje z Evropsko unijo 

Pogodba EURATOM predstavlja temeljni okvir za vse predpise s področja jedrske varnosti in 
varstva pred sevanji in je skupaj s predpisi, ki jih nalaga, pravni okvir, ki ga morajo članice 
EU spoštovati in izvajati. Obsega naslednja področja: jedrsko varnost, varstvo pred sevanji, 
raziskave, varovanje jedrskega materiala, nabavo jedrskih materialov, zunanje odnose in 
miroljubno uporabo jedrske energije. Ta pravni okvir je tudi v obdobju pristopnih pogajanj 
enako zavezujoč tudi za države kandidatke, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. Področji 
Energija in Okolje sta bili v letu 2001 zaprti, kar pomeni, da nadaljnja pogajanja niso 
potrebna. 

Leta 2001 je Svet EU obravnaval »Poročilo o jedrski varnosti v kontekstu širitve«, ki gaje 
pripravila WPNS (Working Party on Nuclear Safety). Temeljno priporočilo za R Slovenijo se 
nanaša na jedrsko zakonodajo. Evropska unija priporoča čimprejšnji zaključek že dalj časa 
trajajoče revizije zakonodaje, poleg tega pa so bila podana priporočila, ki se nanašajo na 
seizmičnost Krškega polja, zagotavljanje sredstev in kadrov za delo upravnega organa ter 
pripravljenost na jedrsko nesrečo, vključno s posodobitvijo državnega načrta za primer take 
nesreče. 

URSJV je sodelovala tudi pri delu skupine CONCERT (CONCertation on European 
Regulatory Tasks), ki združuje jedrske upravne organe EU, držav vzhodne Evrope in držav 
nekdanje Sovjetske zveze, delovne skupine jedrskih strokovnjakov Nuclear Regulators' 
Working Group (NRWG), ki je svetovalna skupina EC (European Commission) in skupine za 
varnost evropskih jedrskih naprav (European Nuclear Installation Safety Group - ENIS-G ). 
Poleg tega sodeluje tudi pri delu foruma ERWR (European Radioactive Waste Regulator's 
Forum), ki je neformalno združenje predstavnikov upravnih organov za področje jedrske in 
sevalne varnosti ter v drugih formalnih skupinah, ustanovljenih znotraj EC. 

URSJV je že v letu 2001 vzpostavila povezavo s sistemom ECURIE (European Community 
for Urgent Radiological Information Exchange), ki se je razvil iz potrebe po organiziranju 
komunikacijskega sistema med državami članicami Evropske unije. Sistem je razpoložljiv 24 
ur na dan in bi bil v primeru jedrske nesreče sposoben sprejeti začetno informacijo, po potrebi 
sprožiti alarme in odpošiljati prave informacije na prave naslove. Tako je R Slovenija prva 
izmed držav kandidatk vzpostavila povezavo s tem sistemom. 

URSJV sodeluje tudi pri delu EURDEP (European Union Radiological Data Exchange 
Platform), ki je hkrati naziv in oblika, v kateri se zapisujejo radiološki podatki, zbrani na 
podlagi stalnega meijenja zunanjega sevanja gama, kot tudi sistem za izmenjavo podatkov 
avtomatskega radiacijskega monitoringa med več kot 20 evropskimi državami. Prav tako 
sodeluje pri projektu ACCESS (Applicant Country Co-operation with Euratom Safegueards 
System), ki je namenjen kandidatkam za vstop v EU in katerega osnovni cilj je vzpostaviti 
avtomatiziran način poročanja imetnikov jedrskega materiala Evropski uniji. 

4. Ostala mednarodna sodelovanja 

Poleg zgoraj omenjenih sodelovanj so predstavniki R Slovenije sodelovali tudi v združenju 
zahodnoevropskih upravnih organov za jedrsko varnost (Western European Nuclear 
Regulators' Association - WENRA) ter v skupini NERS (Network of Regulators of 
Countries with Small Nuclear Programmes). Slednja je bila ustanovljena z namenom povezati 
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upravne organe za jedrsko varnost iz držav z majhnim jedrskim programom. URSJV je 
sodelovala tudi na kongresu INLA (International Nuclear Law Association). 

5. Sodelovanje z OECD/NEA 

R Slovenija je decembra 2000 na Agencijo za nuklearno energijo (Nuclear Energy Agency - 
NEA), ki je samostojna organizacija v okviru OECD (Organisation for Economic Co- 
operation and Development), naslovila prošnjo za pridobitev opazovalskega statusa v sedmih 
delovnih telesih NEA. Svet OECD je 20. 12. 2001 potrdil sprejem R Slovenije kot opazovalke 
v vseh sedmih delovnih telesih NEA. 

6. Dvostranski sporazumi 

Leta 2001 so se nadaljevale aktivnosti v zvezi z dvostranskimi sporazumi med R Slovenijo in 
Avstrijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko in Slovaško. 

7. Delo strokovnih komisij 

Strokovna komisija za jedrsko varnost se je v letu 2001 sestala petkrat in obravnavala 
aktualna strokovna vprašanja. Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operateijev 
NEK pa se je srečala trikrat in organizirala preizkus, ki gaje opravilo 11 kandidatov. 

Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti in Sklad za financiranje 
razgradnje NEK in za odlaganje RAO iz NEK 

Leta 2001 NEK Poolu za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti, ki deluje od leta 
1996, ni prijavila nobene škode. 

Vse zakonske finančne obveznosti NEK do Sklada za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje RAO iz NEK, ki so nastale v tem letu na podlagi proizvedene električne energije, je 
NEK izpolnila. 

Jedrska varnost in varnost pred sevanji v svetu 

# • 
Leta 2001 je na svetu obratovalo 440 jedrskih elektrarn, največ, to je 118 v Severni Ameriki, 
ter najmanj v Afriki, kjer delujeta le dve. Število elektrarn seje v letu 2001 povečalo za dve. 
V izgradnji je 32 elektrarn. V MAAE je vključenih 133 držav članic, 58 vladnih in nevladnih 
organizacij pa ima z njo sklenjene sporazume in dogovore. 

Leta 2001 je v sistem Mednarodne lestvice jedrskih dogodkov (INES), ki ga vodi MAAE, 
prispelo 23 poročil o jedrskih dogodkih, med katerimi je bilo 15 poročil iz jedrskih elektrarn, 
ostalih 8 pa se je nanašalo na izgubljene radioaktivne vire (3 poročila), na nesreče z 
radioaktivnimi viri (3 poročila) ter na dogodke med transportom radioaktivnih virov (2 
poročili). Šest dogodkov v jedrskih elektrarnah je bilo razvrščenih v stopnjo 2 - »nezgoda«, 
štirje v stopnjo 1 - »nepravilnost« in pet v stopnjo 0 - »pod lestvico«. Pri ostalih sta bila dva 
dogodka stopnje 2, pet stopnje 1 in eden stopnje 0. R Slovenija v tem letu ni poročala v 
INES. 

Leta 2001 je sedem jedrskih elektrarn poročalo o nenormalnih dogodkih v sistem MAAE 
poročanja o dogodkih v jedrskih elektrarnah IRS (Incident Reporting System). Dva izmed 
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dogodkov, ki sta se zgodila v Nemčiji in Franciji, kažeta na določene pomanjkljivosti pri 
zagotavljanju jedrske varnosti. 

Zaključek 

Upravni organi v R Sloveniji so v letu 2001 nepretrgano nadzirali obratovanje jedrskih 
objektov, prevoz in skladiščenje jedrskih in radioaktivnih materialov, uporabo sevanja v 
zdravstvu, industriji, pri raziskavah, izobraževanju in veterini ter področje pripravljenosti za 
ukrepanje ob izrednem dogodku. Na podlagi dejavnosti v letu 2001 in ob vključevanju v 
Evropsko unijo upravni organi R Slovenije ugotavljajo, daje prvenstvena naloga posodobitev 
zakonodaje, ki ureja sevalno in jedrsko varnost v R Sloveniji. 
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1 UVOD 

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) vsako leto pripravi in koordinira »Letno poročilo o 
jedrski in sevalni varnosti« za preteklo leto z namenom seznaniti državljane R Slovenije o 
dejavnostih v R Sloveniji, ki so povezane z jedrskim gorivnim krogom in uporabo virov 
ionizirajočega sevanja. Poročilo zajema tudi sodelovanje R Slovenije pri približevanju 
Evropski uniji ter sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami na 
področju jedrske in sevalne varnosti. Poročilo vsebuje tudi pregled delovanja jedrskih 
objektov v svetu. 

Drugo poglavje podaja poročilo o stanju jedrske varnosti v Nuklearni elektrarni Krško, v 
Raziskovalnem reaktoiju TRIGA MARK II na Institutu Jožef Štefan, obravnava Centralno 
skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju ter dela, ki so posledica izkoriščanja uranove rude 
v Rudniku urana Žirovski vrh. Sledi poglavje o varstvu pred sevanji v življenjskem okolju s 
posebnim poudarkom na ugotavljanju onesnaženja okolja zaradi uporabe jedrske energije in 
virov ionizirajočega sevanja v R Sloveniji in tujini. Poglavje obravnava dozne obremenitve 
prebivalcev zaradi omenjenega onesnaženja. Četrto poglavje opisuje nadzor nad sevanji v 
delovnem okolju ter nadzor nad medicinsko uporabo virov. V tem poglavju je zajeto celovito 
poročilo Zdravstvenega inšpektorata RS. V petem poglavju je podan opis obsežnega nadzora 
nad prevozom, uvozom in izvozom radioaktivnih in jedrskih snovi, opisana je tudi sistem 
neširjenja jedrskega orožja ter fizičnega varovanja jedrskih snovi v državi. 

Problematika radioaktivnih odpadkov v R Sloveniji je zajeta v šestem poglavju, sledi poglavje 
o pripravljenosti na ukrepanje v sili, ki je nastalo v sodelovanju med Upravo RS za zaščito in 
reševanje in URSJV. V osmem poglavju je podano delo URSJV, predstavljena je njena 
organiziranost in dejavnosti v skladu z njenimi pristojnostmi. Sledi deveto poglavje z opisom 
dela pooblaščenih organizacij, katerih dejavnost je povezana z jedrsko in sevalno varnostjo. 
V desetem poglavju je opisan sistem zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo, sledi pa 
poglavje, ki opisuje dejavnosti Sklada za financiranje razgradnje NE Krško in za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NE Krško. 

Poglavje dvanajst podaja kratek opis delovanja jedrskih objektov v svetu, dejavnosti 
Mednarodne agencije za atomsko energijo ter opis izrednih dogodkov v svetu v letu 2001. 

Poleg že omenjenih prispevkov Zdravstvenega inšpektorata RS, Uprave RS za zaščito in 
reševanje so k nastanku poročila prispevali tudi Agencija za radioaktivne odpadke, Klinika za 
nuklearno medicino Kliničnega centra Ljubljana, Onkološki inštitut, Pool za zavarovanje in 
pozavarovanje jedrskih nevarnosti in Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje 
RAO iz NEK ter pooblaščene institucije na področju sevalne ali jedrske varnosti. Te 
institucije navajamo po abecedi: Aristotel d.o.o., Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo 
Univerze v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Elektroinštitut Milan 
Vidmar, ENCONET Consulting Ges. m.b.H., IBE, d.d. svetovanje, projektiranje in inženiring, 
Inštitut za elektrogospodarstvo in energetiko, Inštitut za energetiko in varstvo okolja - 
EKONERG, Institut Jožef Štefan, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Inštitut za metalne konstrukcije, Inštitut za 
varilstvo, Zavod za gradbeništvo Slovenije in Zavod za varstvo pri delu d. d.. 
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Vsem sodelujočim pri pripravi teksta se URSJV za sodelovanje lepo zahvaljuje. V besedila 
zgoraj omenjenih institucij je URSJV posegla le toliko, kot je bilo nujno potrebno. 

Kljub želji, da bi se izognili podvajanju pri opisu posamezne problematike, prihaja v besedilih 
do podvajanja, ker je večkrat pri posameznih dejavnostih udeleženo hkrati več institucij. 
Praviloma je na povezanost med posameznimi poročili zgoraj omenjenih institucij posebej 
opozoijeno. 

Tekst je namenjen bralcu, ki ga ne zanimajo le splošni podatki temveč tudi podrobnosti v 
širšem časovnem okviru. Za tistega bralca, ki pa se želi izogniti strokovnim podrobnostim ob 
opisu posamezne problematike, je pripravljen kratek »Povzetek«, v katerem so podane 
ključne dejavnosti na področju jedrske in sevalne varnosti v letu 2001. Povzetek naj 
vzpodbudi bralca k branju posameznih tem, kot so jih podali strokovnjaki zgoraj navedenih 
institucij. 

Vse bralce vabimo, da svoje pripombe na omenjeni tekst pošljejo na naš naslov (URSJV, 
Vojkova 59, Ljubljana) ali po elektronski pošti (SNSA@gov.si). Za sodelovanje se že sedaj 
zahvaljujemo. 
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2 STANJE JEDRSKE VARNOSTI V SLOVENIJI 

2.1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 

2.1.1 OBRATOVALNA VARNOST 

2.1.1.1 Obratovalni podatki in varnostni kazalci 

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) so v letu 2001 proizvedli 5.257.087,5 MWh (5,2 TWh) 
bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma 5.036.275 MWh (5,0 TWh) neto 
električne energije, ki je bila oddana v omrežje. To je najvišja proizvedena električna energija 
v koledarskem letu v zgodovini obratovanja elektrarne. Reaktorje bil kritičen 7.821,53 ur ali 
89,29 % celotnega števila ur v tem letu. Proizvodnja je bila v okviru načrtovane, vendar je 
elektrarna občasno obratovala na znižani moči zaradi premajhnega pretoka reke Save oz. 
upoštevanja administrativne omejitve njenega segrevanja v točki mešanja. Proizvodnja 
toplotne energije reaktoija v NEK je znašala 14.947.028 MWh. Čeloma proizvodnja 
električne energije v Sloveniji v zadnjih letih narašča in je bila v letu 2001 12 904,2 GWh, 
delež proizvedene jedrske energije je bil 38,98 %. Najpomembnejši obratovalni kazalci so 
prikazani v tabelah 2A., 12. in 23. gibanje teh v letih pa v nadaljevanju poročila. Obratovalni 
kazalci potijujejo stabilno in varno obratovanje elektrarne. 

Tabela 2.1: Najpomembnejši obratovalni kazalci v letu 2001 

Varnostni in obratovalni kazalci Leto 2001 Povprečje 
Razpoložljivost f %] 88,94 82,69 
Izkoriščenost [%] 87,64 78,96 
Faktor prisilne ustavitve [%] ' 0 1,36 
Realizirana proizvodnja [GWh] 5036,27 4287,02 
Hitre ustavitve - samodejne fšt. ustavitev] 0l 3,48 
Hitre ustavitve - ročne [št. ustavitev] 0 0,27 
Nenačrtovane normalne ustavitve [št. ustavitev] 0 1,16 
Načrtovane normalne ustavitve [št. ustavitev] 1 0/74 
Poročila o izrednih dogodkih [št. poročil] 2 3,95 
Trajanje remonta [dnevi] 40,38 55,65 
Kontaminacija primarnega hladila, 17. cikel, [g urana] 1,3 9,22 
Faktor zanesljivosti goriva (FRI) [GBq/mJ] 0,0017 0,12 

Tabela 2.2: Načrtovana in dosežena neto proizvodnja NEK za leto 2001 

Mesec Načrtovana proizvodnja 
[GWhl 

Dosežena proizvodnja 
[GWh] 

Razlika 

[%1 
Januar 505,7 505,763 0,01 
Februar 455,1 455,184 0,02 
Marec 498,6 503,268 0,94 
April 400,0 427,821 6,96 
Maj 82,7 96,710 16,94 
Junij 168,1 170,715 1,56 
Julij 487,3 483,244 -0,83 

poročevalec, št. 91 26 23. september2002 



Mesec Načrtovana proizvodnja 
rowhi 

Dosežena proizvodnja 
TGWhl 

Razlika 

r%i 
Avgust 482,0 446,934 -7,28 
September 480,1 476,561 -0,74 
Oktober 502,2 503,383 0,24 
November 486,0 487,128 0,23 
December 502,2 479,564 -4,51 
Skupaj 5.050,00 5.036,275 -0,27 

Tabela 2.3: Časovna analiza obratovanja NEK v letu 2001 

Časovna analiza proizvodnje Ure Odstotek [%] 
Število ur v letu 8760 100 
Trajanje obratovanja elektrarne (na omrežju) 7790,75 88,94 
Trajanje ustavitev 969,23 11,06 
Trajanje remonta 969,23 11,06 
Trajanje načrtovanih ustavitev 0 0 
Trajanje nenačrtovanih 0 0 

Na sliki 2.1 ie podan letni diagram obratovanja NEK v letu 2001, na sliki 2.2 pa je podan (le 
kot primer) mesečni diagram obratovanja za avgust 2001, v katerem je razvidno znižanje 
moči elektrarne zaradi prenizkega pretoka Save. Kljub remontu 2001, ki je bil daljši zaradi 
nenačrtovane inšpekcije zvarov na šobah reaktorske posode, je bila zaradi zanesljivega 
obratovanja elektrarne proizvodnja električne energije v letu 2001 samo za 0,27% nižja od 
načrtovane. 
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Slika 2.1: Časovni diagram moči NEK - 2001 

Proizvadana anarglja na ganaratoifu: 472150 MWh Gross producad anergy: 472150 MWh 
Protevadana anargija na pragu: 448934 MWh Nat producad anargy: 440934 MWh 

(OAN-OAV) 

Slika 2.2: Mesečni diagram obratovanja NEK - avgust 2001 

Na slikah 2j., 2A, 2.5 in 2.6 je podano število ustavitev elektrarne v posameznem letu. Več o 
ustavitvah in zmanjšanju moči elektrarne je podano v poglavju 2.1.1.2, faktor prisilne 
ustavitve in število izrednih dogodkov na leto pa sta prikazana na slikah 2J_ in 2.8. 
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Poleg visoke proizvodnje in izkoriščenosti je bila zanesljivost obratovanja NEK na visoki 
ravni. Leta 2001 ni bilo nenačrtovanih zaustavitve elektrarne. Zaradi remonta 2001 je bila 
elektrarna načrtovano ustavljena. Število izrednih dogodkov je višje kot v letu 2000, vendar je 
podpovprečno. Splošni trend kazalcev o ustavitvah in številu izrednih dogodkov je pozitiven, 
njihovo število se zmanjšuje. Več o nenormalnih dogodkih se nahaja v poglavju 2.1.1.3. 
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Slika 2.3: Hitre ustavitve reaktorja - ročne in samodejne 
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Slika 2.4: Hitre ustavitve reaktorja - skupaj 

23. september2002 29 poročevalec, št. 91 



NORMALNE USTAVITVE, NE KRŠKO 
REACTOR SHUTDOVVNS 

</> 

.1 1 
jS jc <n cn 
3 >*. 
»j ° 
«o d 

2 

16,00 
14,00 
12,00 
10,00 
8,00 
6,00 
4,00 
2,00 
0,00 

I 
111 

I Irlrln rin in n Inmrin n rin n rl 

83 86 89 92 95 98 2001 AVG 

□ Načrtovane, Planned ■ Prisilne, Forced leto/year 

Slika 2.5: Normalne ustavitve reaktorja - načrtovane in prisilne 

NORMALNE USTAVITVE, NE KRŠKO - SKUPAJ 
REACTOR SHUTDOVVNS 

16,00 

</> 
. i 12,00 

> ž 
s Š 

S -C 8,00 </> co 
=> «- O 

KO 3 
Z 4,00 

0,00 nacuj 

92 95 98 

Jn,n , ,1 

2001 AVG 
leto / year 

Slika 2.6: Normalne ustavitve reaktorja - skupaj 
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Slika 2.7: Faktor prisilne ustavitve 
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Slika 2.8: Poročila o izrednih dogodkih 

Razpoložljivost (availability) nuklearne elektrarne je količnik med številom ur obratovanja 
generatorja (sinhroniziranega z omrežjem ne glede na moč reaktorja) in celotnim številom ur 
v tem obdobju. Pove nam, koliko odstotkov časa je bila elektrarna priključena na omrežje. 
Izkoriščenost (load factor) je količnik med dejansko pridobljeno električno energijo in 
električno energijo, ki bi jo lahko ob maksimalni kapaciteti teoretično pridobili v istem času. 
Pri računanju kumulative za razpoložljivost, izkoriščenost in faktor prisilne ustavitve je 
upoštevana proizvodnja električne energije od 01.01.1983 dalje, ko so bili končani zagonski 
preizkusi. V nadaljevanju so prikazani faktorji razpoložljivosti in zanesljivosti obratovanja 
NEK v letu 2001. Iz kazalcev je razvidno, daje elektrarna v letu 2001 obratovala zanesljivo in 
varno. Podani so glavni obratovalni podatki za celotno obdobje rednega obratovanja NEK in 
omogočajo, da lahko primerjamo rezultate iz leta 2001 s preteklim obdobjem. 

Faktor izkoriščenosti, prikazan na sliki 2.9. se tudi v svetu uporablja kot glavna ocena 
uspešnosti obratovanja nuklearne elektrarne in je bil v letu 2001 med najvišjimi od začetka 
delovanja NEK. Pomemben faktor je tudi razpoložljivost elektrarne, prikazan na sliki 2.10. 
ki dopolnjuje sliko o delovanju jedrske elektrarne. Razpoložljivost elektrarne je bila v letu 
2001 je prav tako izredno visoka. Na sliki 2.11 je predstavljena pridobljena električna 
energija za vsa leta rednega obratovanja NEK. Leta 2001 je bila proizvodnja najvišja do sedaj 
s proizvedenimi 5.036 GWh električne energije. Vzrok za to je poleg visoke stopnje 
razpoložljivosti in izkoriščenosti vsekakor še povečanje moči NEK pred dvema letoma. Na 
sliki 2.12 je podana primerjava po letih med jedrskim, hidro in termalnim načinom 
proizvodnje električne energije v R Sloveniji. Potem, ko je NEK leta 2000 povečala moč 
reaktorja za 6,3% seje delež električne energije iz jedrske elektrarne še povečal in znaša sedaj 
že 39 %. Proizvodnja električne energije v R Sloveniji zadnja leta narašča s povprečno 
stopnjo okrog 2 %. 
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Slika 2.9: Faktor izkoriščenosti 
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Slika 2.10: Razpoložljivost 
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Slika 2.11: Realizacija proizvodnje 
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Slika 2.12: Proizvodnja električne energije 

Trajanje remonta po letih je prikazano na sliki 2.13. Remont 2001 je bil za tretjino časa krajši 
kot leta poprej in je eden od krajših v zadnjih letih, vendar ne med najkrajšimi. Razlog za to je 
poleg vzdrževalnih aktivnosti in modifikacij še povečan obseg medobratovalnih pregledov. Iz 
tabele 2.4 so razvidne podrobnosti o remontnih dejavnostih od leta 1995 dalje po podatkih 
URSJV. 

Tabela 2.4: Trajanje remonta v NEK od leta 1995 dalje 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Številka gorivnega ciklusa 11 12 13 14 15 16 17 
Datum pričetka remonta 22.4. 18.5. 10.5. 24.4. 29.3. 15.4. 9.5. 
Trajanje remonta fdni] 41,2 64,6 31.6 35,3 50.5 62,0 40,4 
Moč pred zaustavitvijo 100% 99% 100% 83% 100% 91% 73% 
Maksimalna zgorelost 
gorivnega elementa 
[MWd/MTUl 

48094 48333 44215 45677 49271 50437 49175 

Sledeči gorivni ciklus 12 13 14 15 16 17 18 
Pričetek naslednjega 
gorivnega ciklusa 

20.6. 22.7. 10.6. 29.5. 18.5. 15.6. 19.6. 

Število svežih gorivnih 
elementov v sredici 

36 28 28 32 32 32 36 

Toplotni izkoristek je podan kot odstotek odnosa projektne bruto termalne moči in dejanske 
termalne moči in je prikazan na sliki 2.14. V zadnjih treh letih je termalni izkoristek najvišji, 
čeprav je v letu 2001 in nekoliko tudi v letu 2000 nižji kot v rekordnem letu 1999. Vzrok za 
to rahlo zmanjšanje termalnega izkoristka na sekundarni strani je posledica porušitve 
optimalnih pogojev pri zmanjšani moči zaradi omejitev segrevanja reke Save. 
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Slika 2.13: Trajanje remonta 
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Slika 2.14: Realizacija proizvedene toplote 

Na sliki 2.15 je podan faktor neplanirane izgube moči. Faktor je izračunan kot razmerje vseh 
neplaniranih izgub energije in referenčne proizvedene energije (maksimalno možna 
proizvedena energija). Leta 2001 tako kot leto prej ni bilo neplaniranih izgub moči, na katere 
bi lahko vplivala elektrarna. Na sliki 2.16 je prikazano število neplaniranih avtomatskih 
zaustavitev na 7000 ur kritičnosti. Ta obratovalni in obenem varnostni kazalec je zlasti 
uporaben pri primerjanju števila hitrih samodejnih ustavitev z drugimi elektrarnami, ker je 
normiran na enako število ur obratovanja reaktoija. Leta 2001 kot tudi v nekaj zadnjih letih je 
ta varnostni kazalec zelo pozitiven. Na sliki 2.17 ie prikazan faktor zmožnosti elektrarne in je 
definiran kot razmeije razpoložljive proizvodnje energije v danem obdobju in proizvodnje 
energije na referenčni (nazivni moči). Kazalec reflektira učinek vodenja in vzdrževanja 
elektrarne na obratovanje in proizvodnjo električne energije. Po letih 1997 in 1998 je kazalec 
v letu 2001 zrasel na 88,45%, kar je nekaj pod ciljno vrednostjo NEK - 89%. vendar je 
primerljiv z najvišjimi vrednostmi v preteklih letih. 
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Slika 2.15: Neplanirana izguba moči 
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Slika 2.16: Hitre samodejne ustavitve 

FAKTOR ZMOŽNOSTI ELEKTRARNE 
UNIT CAPABILITY FACTOR 

leto / year 

Slika 2.17: Faktor zmožnosti elektrarne 
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Kolektivna izpostavljenost sevanju, ki je prikazana na sliki 2.18 je dvakrat nižja kot v letu 
2000 in kaže napredek pri minimiziranju izpostavljenosti osebja elektrarne. S tem je prekinjen 
negativni trend povečevanja kolektivne doze v predhodnih treh letih, vendar je ta vrednost še 
vedno nad povprečjem okoli 400 elektrarn, ki poročajo v okviru združenja WANO. Prav tako 
je ta vednost nad ciljno vrednostjo združenja INPO. Glavne aktivnosti, ki so prispevale h 
kolektivni dozi, so medobratovalni pregledi opreme in delov primarnega kroga ter izvedba 
modifikacij na sistemih, ki so povezani s primarnim krogom. Lahko rečemo, daje ta varnostni 
indikator najbolj negativen od vseh in ga je potrebno izboljševati oz. načrtovati ukrepe za 
zmanjševanje prejetih doz. Učinkovitost varstva pri delu je prikazana na sliki 2.19 kot 
razmerje med izgubo delovnih ur zaradi nezgod pri delu in vsemi delovnimi urami. Leta 2001 
je bila stopnja industrijske varnosti 0,98 na 200 000 delovnih ur. Trend stopnje industrijske 
varnosti se zmerno izboljšuje v zadnjih letih. Ciljna vrednost NEK je doseči vrednosti 
indikatorja pod 0,4. 
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Slika 2.18: Kolektivna izpostavljenost sevanju 
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Slika 2.19: Stopnja industrijske varnosti 

Na sliki 2.20 ie prikazan faktor neoperabilnosti sistema za varnostno vbrizgavanje (SI), ki je 
bil od leta 1998 nekoliko višji zaradi vzdrževalnih del, ki se v cilju krajšanja remontov 
opravljajo med obratovanjem elektrarne. Vrednost indikatorja v letu 2001 je bila 0,00127 in je 
2,5 krat manjša kot leto prej in manjša od ciljne vrednosti INPO 0,020 ter tudi od ciljne 
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vrednosti NEK, to je 0,005. Vzpodbudno je, da se rast kazalca ni nadaljevala, celo nasprotno, 
NEK je uspela zmanjšati njegovo rast. Na sliki 2.21 je podano število nenačrtovanih 
sprožitev sistema za visokotlačno vbrizgavanje. Leta 2001 ni bilo nenačrtovane sprožitve, kar 
je že četrto leto brez nenačrtovane sprožitve SI. Morebitna nenačrtovana sprožitev SI sistema 
po nepotrebnem sproži ustavitev elektrarne in negativno vpliva na življenjsko dobo 
elektrarne. Na sliki 2.22 je razviden faktor neoperabilnosti zasilnega vira energije (dizelski 
generatorji - DG), ki predstavlja nerazpoložljivost sistema za dobavo električne energije, kar 
je pomembno v primeru izpada normalnega notranjega in zunanjega električnega napajanja. 
Operabilnost DG je stabilna že nekaj let in je tudi v letu 2001 na visoki ravni. 

Na sliki 2.23 je prikazan faktor neoperabilnosti sistema pomožne napajalne vode, to je 
nerazpoložljivost sistema v tlačnovodni jedrski elektrarni, ki poskrbi za dovajanje napajalne 
vode v upaijalnike, kadar glavni napajalni sistem ni na razpolago. Enako kot pri 
neoperabilnosti SI sistema je vrednost indikatorja precej višja kot v preteklih letih zaradi 
vzdrževalnih del med obratovanjem. Vrednost indikatorja je 0,0008. Trend operabilnosti 
sistema pomožne napajalne vode je ugoden, saj se neoperabilnost postopoma zmanjšuje in je 
pod INPO ciljno vrednostjo 0,020 ter se približuje ciljni vrednosti elektrarne (0,005). 
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Slika 2.20: Neoperabilnost SI sistema 
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Slika 2.21: Število nenačrtovanih sprožitev SI sistema 
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NEOPERABILNOST ZASILNEGA VIRA ENERGIJE 
EMERGENCV AC POWER SYSTEM 
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Slika 2.22: Faktor neoperabilnosti zasilnega vira električne energije 
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Slika 2.23: Faktor neoperabilnosti sistema pomožne napajalne vode 

Kemijski indikator, predstavljen na sliki 2.24. podaja uspešnost operativne kemijske kontrole 
vode na sekundarni strani. Indikator je kombinacija vrednosti koncentracij klorida, sulfata, 
natrija v sistemu za kaluženje uparjalnikov, železa in bakra v sistemu glavne napajalne vode 
ter kisika v vodi glede na njihove dopustne koncentracije. V primeru, da so vse koncentracije 
kemikalij pod zaželenimi vrednostmi je vrednost indikatorja 1. V NEK sledijo vrednosti 
kemijskega indikatorja od leta 1996, vrednost indikatorja v NEK je boljša od ciljne vrednosti 
INPO, ki znaša 1,1. Leta 2001 je bil kemijski indikator NEK 1,03, kar je najboljši rezultat v 
zadnjih letih. 
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KEMIJSKI INDIKATOR 
CHEMISTRY INDICATOR 
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Slika 2.24: Kemijski indikator 

Na sliki 2.25 ie predstavljena uspešnost odkrivanja napak s preizkušanjem. Prikazana je kod 
razmerje med številom odpovedi opreme, ki sp odkrite med nadzornimi testiranji in skupnim 
številom odpovedi opreme, povezanih z jedrsko varnostjo za obdobje 1996 do 2001. Za leto 
2001 je vrednost kazalca 92,31% in je najvišja v zadnjih letih, trend pa je stabilen in v blagem 
porastu. To pomeni, da je odkrivanje napak vsako leto uspešnejše, kar potijuje, da so 
postopki in metode preizkušanja in inšpekcije učinkoviti in da celovito pokrivajo 
najpomembnejšo opremo. 

USPEŠNOST ODKRIVANJA NAPAK S PREIZKUŠANJEM 
EFFECT1VENESS OF SURVEILLANCE 
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year 

Slika 2.25: Uspešnost odkrivanja napak in odpovedi 

Na slikah 2.26. 2.21. 2.28. 2.29 in 2.30 so prikazani deleži dogodkov po letih, razvrščeni po 
naravi vzroka: človeške napake, električne okvare, okvare instrumentacije (I&C) in ostale. Z 
leti rahlo narašča delež dogodkov, ki se nanašajo na človeški dejavnik. Do sprememb prihaja 
tudi zaradi revizije postopka »Poročilo o odstopanju«, ker je znižan prag dogodkov, ki 
zahtevajo poročanje. Sam postopek je razširjen na potencialne probleme. Delno je pa takšen 
trend posledica zmanjševanja okvar na opremi zaradi izboljševanja diagnostičnih metod. Na 
splošno je delež človeških napak visok in se relativno povečuje. Na sliki 2.31 je predstavljen 
trend sprememb dogodkov glede na naravo vzrokov po letih od 1996 do 2001. 
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Slika 2.26: Narava dogodkov v letu 1997 
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Slika 2.27: Narava dogodkov v letu 1998 
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Slika 2.28: Narava dogodkov v letu 1999 
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Slika 2.29: Narava dogodkov v letu 2000 
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Slika 2.30: Narava dogodkov v letu 2001 
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Slika 2.31: Narava dogodkov po kategorijah v obdobju 1996 - 2001 

Požarna varnost je pomemben element jedrske varnosti in zaradi tega so kazalci požarne 
varnosti sestavni del varnostnih kazalcev jedrske elektrarne in jih je potrebno spremljati. V 
NEK seje 373 detektorjev požara v letu 2001 sprožilo 21-krat v tehnološkem delu in 53-krat 
v netehnološkem delu. Dejanskih požarov v tehnološkem in netehnološkem delu elektrarne ni 
bilo. Iz tabele 2.5 je razvidno število požarnih alarmov in dejanskih požarov v tehnološkem 
delu elektrarne za obdobje 1983 - 2001. Število alarmov v letu 2001 je večje kot v preteklih 
letih. Vzroki sprožitve večine alarmov (od 90% do 95 %) so predvsem posledica del v 
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elektrarni s toplotni viri, kot sta vaijenje in brušenje. Sprožitve je povzročil tudi prah zaradi 
gradbenih del. V netehnološkem delu je bilo nekaj sprožitev tudi zaradi cigaretnega dima. V 
5% do 10% primerov ni znan vzrok sprožitve alarma. Ker ni natančnih podatkov o 
zanesljivosti delovanja detektoijev (število upravičenih alarmov), se število alarmov ne more 
upoštevati kot popolnoma verodostojen kazalec požarne varnosti. Za obdobje od 1983 do 
1997 ni trenutno razpoložljivih podatkov o številu alarmov. 

Tabela 2.5: Pregled števila požarnih alarmov in dejanskih požarov v obdobju od 1983 do 
2001 

Leto Število alarmov Število požarov 
1983 * 0 
1984 * 0 
1985 * 0 
1986 * 1 
1987 * 0 
1988 + 0 
1989 * 0 
1990 * 0 
1991 * 1 
1992 * 2 
1993 * 0 
1994 * 0 
1995 * 0 
1996 * 1 
1997 * 0 
1998 43 0 
1999 20 1 
2000 13 2 
2001 74 0 
* Oznaka pomeni, da podat ca ni. 

Obratovalno varnost sledimo tudi skozi število kršitev obratovalnih pogojev in omejitev NEK 
(STS-NEK). V obdobju 1996 do 2000 ni bilo teh kršitev. Leta 2001 je NEK dne 25.12.2001 
zaradi nizkega pretoka reke Save in kljub zniževanju moči presegla dnevno dovoljeno 
povprečje porasta temperature reke Save za 0,07 stopinj C v točki popolnega mešanja 
hladilne vode s savsko vodo. Podatki o obratovanju v mejnih pogojih obratovanja (časovna 
omejitev delovanja v pogojih najnižje funkcionalne zmogljivosti opreme, kije zahtevana še za 
varno obratovanje elektrarne) so razvidni iz tabele 2.6. 

Tabela 2.6: Obratovanje v mejnih pogojih obratovanja v obdobju od 1999 do 2001 

Vzrok Število dogodkov 
1999 2000 2001 

Preklop zbiralke zaradi 
korektivnega vzdrževanja 
(BCC) 

0 10 29 

Preklop zbiralke zaradi 
odpovedi komponente ali 
opreme (BCF) 

0 0 3 

Preklop zbiralke zaradi nadzora 57 26 22 
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(BCS) 
Korektivno vzdrževanje (CM) 55 55 32 

Odpoved komponente ali 
opreme (FAIL) 

54 74 41 

Modifikacije (MOD) 0 7 3 
Preventivno vzdrževanje (PM) 75 69 64 
Nadzor (S) 111 102 114 
Skupaj 352 353 U>

 
O

 
oo

 

Število primerov, ko je elektrarna obratovala z nerazpoložljivo opremo, vendar še v mejah 
obratovalnih pogojev in omejitev, je v zadnjih letih višji kot v preteklosti predvsem zaradi 
preventivnega vzdrževanja na moči. Število teh primerov se je v zadnjih letih stabiliziralo ali 
pa se celo zmanjšuje. Na splošno je vrednost tega kazalca stabilna. 

Iz tabele 2.1 so razvidni rezultati zanesljivosti za obeh dizelskih generatoijev v obdobju 1985 
do 2001. Iz rezultata je razvidno, da je zanesljivost zagona in obratovanja dizelskih 
generatoijev večja od zahtevane v tehničnih specifikacijah. Število delovnih nalogov, izdanih 
za korektivno vzdrževanje varnostnih sistemov na moči v letu 2001, je bilo 189. Število 
delovnih nalogov, ki niso izvršeni ali zaključeni v treh mesecih v letu 2001, je 2, kar je 
bistveno manj kot leto prej. 

Tabela 2.7: Zanesljivost obeh dizelskih generatoijev v obdobju od 1985 do 2001 

Število c ogodkov Zanesljivost [%] 
Zagon Obratovanje 

Poizkusi Neuspešno Poizkusi Neuspešno Zagon Obratovanje Skupaj 
DG1 
DG 2 

290 3 287 5 0,99 0,98 0,97 
288 3 285 3 0,99 0,99 0,98 

2.1.1.2 Ustavitve in zmanjšanja moči 

Podatki o ustavitvah NEK za leto 2001 so podani v tabeli 2.8. podatki o zmanjšanjih moči pa 
v tabeli 2.9. V življenjski dobi elektrarne je bilo 173 ustavitev elektrarne, od tega 66, v času 
pred komercialnem obratovanjem v letih 1981 in 1982. Večina teh ustavitev so bile hitre 
samodejne ustavitve kot posledica okvar na opremi, testiranja opreme ali začetnih 
obratovalnih težav, ki so pričakovane pri vsaki novi elektrarni. V času komercialnega 
delovanja elektrarne od leta 1983 je bilo skupaj 107 ustavitev. Hitrih ustavitev oz. ustavitev 
elektrarne, kot posledica delovanja varovalnega sistema reaktorja, ki se sproži samodejno ali 
ročno, je bilo 70 in sicer 64 samodejnih in 6 ročnih. Ostalih ustavitev, ki potekajo normalno 
(postopno zmanjšanje moči) je bilo 37 in sicer 22 nenačrtovanih (prisilnih) in 15 načrtovanih 
(med njimi 13 zaradi rednega letnega remonta in po ena ustavitev zaradi vojne v R Sloveniji 
in potresne nevarnosti). Število zaustavitev zaradi zamenjave goriva in rednega letnega 
vzdrževanja je nižje od števila let obratovanja elektrarne. Leta 1991 ni bilo remonta zaradi 
daljšega gorivnega cikla. Grafično so prikazane ustavitve po letih na slikah 2.3-2.6. V letu 
2001 je elektrarna 40 dni obratovala na znižani moči zaradi premajhnega pretoka reke Save 
oziroma upoštevanja administrativne omejitve njenega segrevanja v točki popolnega mešanja 
in 38 dni zaradi podaljšanja gorivnega cikla. Osemkrat je potekalo krajše zmanjšanje (nekaj 
ur) moči zaradi testiranja turbinskih ventilov ter enkrat zaradi popravila kontrolnega kroga 
turbinskega kontrolnega ventila številka 2. 
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Tabela 2.8: Ustavitve NEK v letu 2001 

Datum Trajanje [h] Vrsta Način Vzroki 

09.05. 969,2 planirana ročni Remont '2001 (od 9.5 do 18.6.2001) 

Tabela 2.9: Načrtovana in nenačrtovana zmanjšanja moči NEK v letu 2001 

Datum Trajanje [h] Vzroki 
07.01. 3,5 Zmanjšanje moči na 92% zaradi testiranja turbinskih ventilov 
14.01. 4 Zmanjšanje moči na 92% zaradi popravila kontrolnega kroga 

turbinskega kontrolnega ventila št. 2 
04.02. 3,5 Zmanjšanje moči na 92% zaradi testiranja turbinskih ventilov 
04.03. 3,5 Zmanjšanje moči na 92% zaradi testiranja turbinskih ventilov 
01.04. 912,8 Postopno zniževanje moči zaradi podaljšanja gorivnega cikla 
22.7. 3,5 Zmanjšanje moči na 92% zaradi testiranja turbinskih ventilov 
10.08. 34 Obratovanje na znižani moči (do 93%) zaradi omejitve 

segrevanja reke Save 
16.08. 479 Obratovanje na znižani moči (do 85%) zaradi omejitve 

segrevanja reke Save 
16.09. 3,5 Zmanjšanje moči na 90% zaradi testiranja turbinskih ventilov 
14.10. • 3,5 Zmanjšanje moči na 90% zaradi testiranja turbinskih ventilov 
18.10. 6 Zmanjšanje moči na 82% zaradi testiranja hladilnih črpalk 

kondenzatoija 

11.11. 4 Zmanjšanje moči na 90% zaradi testiranja turbinskih ventilov 
09.12. 4 Zmanjšanje moči na 92% zaradi testiranja turbinskih ventilov 
11.12. 453 Obratovanje na znižani moči (do 90%) zaradi omejitve 

segrevanja reke Save 

2.1.Poročila o nenormalnih dogodkih v NEK 

NEK je v letu 2001 poročala URSJV o dveh nenormalnih dogodkih. Zaradi visokih dnevnih 
temperatur v poletnih mesecih občasno prihaja do povišanih temperatur v prostorih, ki imajo 
dodatne vire toplote, kot je to v primeru prostora v vmesni zgradbi (IB), kjer se nahaja glavni 
parovod (MS), glavna izolacijska ventila (MSIV) in varnostni ventili glavnega parovoda. 
Najvišja izmerjena temperatura prostorov je bila 48,1 stopinj C in je presegla dovoljeno 
vrednost za 2,1 stopinj C. Skupno je bila temperatura višja od dovoljene 8 ur in 17 minut. 
Omenjeni pojav se je zgodil 4.8.2001. Zaradi njega je bila elektrarna v času med 22:06 in 
22:23 glede na določene pogoje obratovanja po Standardnih tehničnih specifikacijah NEK v 
stanju omejenih pogojev obratovanja, to je v »LCO 3.7.13 - Area Temperature Monitoring«. 
V času trajanja LCO ni bilo vpliva na varnostne komponente v tem prostoru, ker so le te 
projektirane za višje temperature, (npr. kabli varnostne opreme imajo območje normalnega 
delovanja do 90 stopinj C, ostala oprema pa še višje). NEK je kratkoročno sanirala problem z 
odpiranjem vrat, ki vodijo v turbinsko zgradbo in s tem izboljšala ventilacijo prostora. 
Dolgoročno bo NEK med drugim evaluirala delovanje ventilacijskih enot in njihovo 
ustreznost ter preučila možnost postavitve dodatne toplotne izolacije prostora in komponent, 
predvsem cevovodov. 

Drugi dogodek se je zgodil 27.12.2001, ko je bila v času planiranega testa polvodniškega 
sistema zaščite reaktorja (SSPS) na veji A (test SSPS Train A, po postopku SMI-4.049) 
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ugotovljena napaka pri izvajanju zahtevanih korakov iz postopka, (pojavila se je indikacija 
»BAD«). Elektrarna je v času testiranja obratovala s 99,6 % moči. Pri analizi okvare je NEK 
ugotovila, da je bil vzrok za neuspeli test odpoved elektronike (električno prebitje) na 
univerzalni kartici z oznako A209, ki sicer zagotavlja aktivacijo sistema za prhanje 
zadrževalnega hrama in izvedbo izolacije zadrževalnega hrama za fazo B. Drugi sistem SSPS 
na varnostni veji B je bil vseskozi operabilen, zato bi v primeru potrebe vsa oprema na 
varnostni veji B opravila svojo funkcijo. Poleg tega je bilo kljub okvari omenjene kartice 
možno ročno proženje sistema za prhanje zadrževalnega hrama kot tudi izvedba izolacije 
zadrževalnega hrama za fazo B iz obeh varnostnih prog A in B. Po urgentni zamenjavi kartice 
A209 je bil test ponovljen in zaključen uspešno. Glede na to, da med obratovanjem ni možno 
ugotoviti, ali posamezna proga deluje brezhibno ali ne, je potrebno izvajati preverjanja 
operabilnosti SSPS sistema na vsakih 30 dni. Po navedbah NEK se je takšna napaka med 
obratovanjem elektrarne pojavila prvič. Zaradi tega namerava NEK poleg rednega testiranja 
in vzdrževanja SSPS sistema le-tega dolgoročno tudi v celoti zamenjati in sicer predvidoma v 
remontu leta 2007. 

2.1.1.4 Integriteta goriva in aktivnost reaktorskega hladila 

Leto 2001 zajema del 17-tega in del 18-tega reaktorskega gorivnega cikla. 17. gorivni cikel se 
je zaključil 9.5. 2001. Sledila je načrtovana zaustavitev zaradi menjave goriva in vzdrževalnih 
del. Reaktorje bil ponovno kritičen 17. 6. 2001, s čimer seje pričel novi gorivni ciklus 18. 

V sredici 17. gorivnega ciklusa je imelo 107 gorivnih elementov modificirano spodnjo 
vstopno šobo (DFBN). 88 gorivnih elementov je imelo srajčke gorivnih palic, vodila za 
kontrolne palice in instrumentacijska vodila iz ZIRLO materiala. 60 gorivnih elementov je 
imelo obročaste obogatene gorivne tablete v aksialnih zastorih gorivnih palic. V 17. ciklus je 
bilo prvič vključeno 32 svežih gorivnih elementov z zamenljivo zgornjo šobo (Removable 
Top Nozzle). 

V sredici 18. gorivnega ciklusa je imelo 108 gorivnih elementov modificirano spodnjo 
vstopno šobo (DFBN). 100 gorivnih elementov je imelo srajčke gorivnih palic, vodila za 
kontrolne palice in instrumentacijska vodila iz ZIRLO materiala. 92 gorivnih elementov je 
imelo spremenjeno obogatitev (2.6%) in geometrijo tabletk zgornje in spodnje aksialne regije. 
V 18. ciklus je bilo vključenih skupno 68 elementov z zamenljivo zgornjo šobo (Removable 
Top Nozzle), med njimi 36 svežih gorivnih elementov. 

Stanje gorivnih elementov v reaktorju (integriteto goriva) se spremlja posredno, na podlagi 
izmerjenih specifičnih aktivnosti reaktorskega hladila. Za ta namen so primerni zlasti izotopi 
joda in žlahtnih plinov. Podatki o aktivnosti primarnega hladila so razvidni iz tabele 2.10. 
kontaminiranost primarnega hladila z uranom pa je predstavljena na sliki 2.32. 

Analize specifičnih aktivnosti reaktorskega hladila do konca marca 2001 so pokazale, da v 
sredici 17. cikla ni bilo poškodovanih gorivnih elementov. Glede na rezultate analize lahko 
zaključimo, da so bile specifične aktivnosti v 17. ciklu znotraj vrednosti, ki so dovoljene s 
Tehničnimi specifikacijami, TS-3.4.8. Za sredico 18. cikla so osnovni indikatorji stanja goriva 
pokazali, daje do konca decembra 2001 delovala brez poškodovanih gorivnih elementov. 

Faktor zanesljivosti goriva (Fuel Realibility Indicator - FRI) predstavlja specifično aktivnost 
1-131, korigirano s prispevkom 1-134 iz razpršenega urana, v primarnem hladilnem sistemu in 
normalizirano na konstantno vrednost hitrosti čiščenja. Vrednosti FRI so za cikle 17 in 18 v 
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letu 2001 zbrane skupaj z vrednostmi za cikle 14, 15 in 16, razvidne so iz tabele 2.11 in 
prikazane na sliki 2.33. 

i 

Med remontom 2001 se je izvajal nadzor tesnosti srajčk gorivnih elementov po metodi »In 
Mast Sipping« (IMS). Test je potrdil oceno, da je sredica 17. gorivnega ciklusa obratovala 
brez poškodb na gorivu. Po zaključenem praznjenju sredice 17. cikla je bila izvršena 
inšpekcija vijakov vzmeti zgornje šobe izbranih 72 gorivnih elementov (Spring Scale 
Inspection). Pri pregledu ni bilo odkritih nobenih odstopanj, ki bi nakazovala poškodovanost 
vzmeti. Analiza Westinghouse, ki je bila opravljena na podlagi pregleda video posnetkov in 
inšpekcijskega poročila, dovoljuje nadaljnjo uporabo vseh 72 gorivnih elementov. 

Končna shema sredice 18. cikla je sestavljena iz elementov, katerih integriteta je potrjena z 
metodo tesnosti in testom vzmeti zgornje šobe. Shema sredice 18. cikla omogoča 12 mesečno 
obratovanje na povišani moči in vsebuje le elemente, ki so ustrezni glede tesnosti srajčk 
gorivnih palic in pomikov vzmeti na zgornjih šobah gorivnih elementov. 

/ 

KONTAMINACIJA PRIMARNEGA HLADILA 
RCS CONTAMINATION 

30 

AVG 

Slika 2.32: Kontaminacija primarnega hladila 

FAKTOR ZANESLJIVOSTI GORIVA - cikel 
FUEL RELIABILITY INDICATOR (GBq/m3) 

0FRI- 
zac.c. 

□ FRI- 
kon.c. 

■ FRI- 
\ 1 p  —T T T  a«g/cik. 

12 13 14 15 16 17 18 

cikel 

Slika 2.33: Faktor zanesljivosti goriva 
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2.1.2 UPRAVNI POSTOPKI IN VARNOSTNE OCENE 

2.1.2.1 Tehnične izboljšave in modifikacije NEK 

URSJV posebno pozornost posveča jedrski varnosti, predvsem zagotavljanju visoke varnostne 
ravni NEK. Skrb zajema tudi izboljšave v sami elektrarni, ki nastajajo na osnovi svetovne 
prakse in najnovejših dognanj na jedrskem področju. Sprememba projekta in projektnih osnov 
jedrskih objektov ali sprememba pogojev izkoriščanja nuklearnih elektrarn predstavlja eno 
najpomembnejših aktivnosti, ki lahko vpliva na varnost in kontrolo jedrskih objektov. Zaradi 
tega morajo biti spremembe pod strogo kontrolo in ustrezno dokumentirane. 

NEK sledi lastnemu postopku ocenjevanja sprememb in posreduje vlogo na URSJV za 
modifikacije in za spremembe »Končnega varnostnega poročila«, za katere se skozi varnostno 
presejanje in varnostno ovrednotenje ugotovi, da obstaja nepregledano varnostno vprašanje, 
ter za vse spremembe »Tehničnih specifikacij«. Po pregledu vloge, tehnične dokumentacije in 
strokovnega mnenja pooblaščene organizacije izda URSJV odločbo, sklep ali soglasje za 
izvedbo modifikacije ali spremembo tehnične dokumentacije. 

Modifikacije in spremembe dokumentacije, za katere NEK skozi varnostno ovrednotenje 
ugotovi, da ne obstaja nepregledano varnostno vprašanje NEK posreduje varnostno oceno in 
tehnično dokumentacijo v soglasje na URSJV. 

2.1.2.2 Modifikacije in ostale spremembe v letu 2001, za katere je URSJV izdala 
odločbo 

1. Modifikacija 152-RC-L; »Zaščita RCS proti nenadnemu porastu pritiska pri nizkih 
temperaturah« (Low Temperature Overpressure Protection - LTOP). Namen modifikacije je 
bil zagotoviti zaščito RCS pred nenadnimi porasti pritiska pri obratovanju pri nizkih 
temperaturah. Zahteva za takšno zaščito RCS izhaja iz NUREG-0800, poglavje 5.5.2, 
Overpressure Protection. V okviru te aktivnosti je bila izvedena odstranitev obstoječih 3" 
RHR - razbremenilnih ventilov (8708A in 8708B), 2" RHR - dovodnih cevi do 
razbremenilnih ventilov in 3" odvodne cevi od razbremenilnih ventilov do PRT vstopne cevi 
ter zamenjava z novima 4" razbremenilnima ventiloma 8709A in 8709B in 6" odvodnimi 
cevmi ter ustreznimi podporami. Odstranjena je bila tudi električna logika za avtomatsko 
zapiranje sesalnih ventilov RHR na visok tlak RCS. 

2. 350-RC-L; »Sistem za detekcijo tujkov v RCS« (Loose Part Monitoring). Obstoječi 
analogni, med remontom 2000 začasno vgrajeni sistem za odkrivanje tujkov v primarnem 
krogu, je bil zamenjan z novim digitalnim večkanalnim sistemom. K že obstoječima 
detektorjema na primarni strani upaijalnika so bili dodani Še detektoiji na podporno ploščo 
upaijalnikov, sekundarno stran upaijalnikov, na glavo reaktorja in na dno reaktorja. Vgrajenih 
je bilo 10 detektorjev. Kabinet z digitalnim sistemom se nahaja v računalnici (Computer 
Room) in bo povezan s PIS - sistemom. Alarm, ki bo detektiral nenormalno stanje šumov v 
RCS, je speljan na alarmno okno v MCR. 

3. 356-FP-L; »Vgradnja požarnih javljalnikov v IDDS«. Po dogodku samovžiga krp, ki so se 
sušile na IDDS, je URSJV izdala odločbo, s katero je zahtevala kontinuiran nadzor prostora 
IDDS s stališča požarne varnosti. Sam dogodek sicer ni imel nobenih posledic na delovanje 
elektrarne, niti ni povzročil nobene materialne škode. NEK je v prostor IDDS vgradila dva 
dimna javljalnika, ki pokrivata ves prostor in sta priključena na glavno FP - centralo. 
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4. URSJV je odobrila NEK načrt medobratovalnih preizkusov »Inservice Inspection 
Programe«, TD2E za drugo desetletno obratovalno obdobje, razen uporabe alternativne 
metode za pregled notranjosti ohišja reaktorske črpalke v skladu z ASME Code Čase N-481. 
V celoti se odpravi poglavje 16.4.2 Inservice Inspection. Dopolni se Standardne tehnične 
specifikacije NEK (NEK-STS) poglavje 3.0 »Applicability«, podpoglavje »Surveiliance 
Requirements« SR 3.05. 

5. URSJV je izdala odločbo v zadevi Radiološki nadzor NEK za leto 2001 v kateri je 
URSJV naložila NEK , da mora v letu 2001 zagotoviti: meritve po programu nadzora 
radioaktivnosti imisij, plinastih in tekočih emisij, meritve radioaktivnosti v sistemih, inventar 
skladišča NSRAO ter vzdrževanje pripravljenosti. 

6. URSJV je izdala odločbo v zadevi Meteorološke meritve v okolici NEK za leto 2001, v 
kateri nalaga, da mora NEK v letu 2001 zagotavljati meritve v okolici NEK po priloženem 
programu, stalno vzdrževati osnovno bazo meteoroloških podatkov in zagotavljati zanesljiv 
računalniški prenos podatkov do URSJV. 

7. URSJV je odobrila spremembo NEK-STS v poglavju 16.4 Surveiliance Requirements za 
radiacijski monitor v zgradbi za skladiščenje starih upaijalnikov in dekontaminacijo. V 
odločbi so se odobrile manjše spremembe glede najmanjše frekvence za preverjanje, 
kalibracijo in testiranja. 

8. URSJV je naložila NEK pripravo programa in opredelitev terminske izvedbe programa 
»Periodični varnostni pregled NEK« s potrebnimi obrazložitvami ter ga predložiti v odobritev 
na URSJV najkasneje do 30.3.2001. Program mora slediti varnostnim smernicam MAAE 
»Periodic Safety Review of Operational Nuclear Power Plants« No.-50-SG-012 ter mora biti 
v skladu z evropsko prakso. t 

9. NEK je bilo izdano dovoljenje za nabavo jedrskega materiala: 36 kosov svežih jedrskih 
gorivnih elementov z največjo obogatitvijo urana do 4,35 % in skupno aktivnostjo 1551,78 
GBq. 

10. NEK je bilo izdano dovoljenje za ukvaijanje s prometom jedrskih materialov. Dovoljenje 
je bilo izdano samo za dejavnosti v zvezi z nabavo, uvozom in prevozom svežih jedrskih 
gorivnih elementov za potrebe NEK do vključno 31. 12. 2001. 

11. URSJV je potrdila, da je jedrsko gorivo pakirano v skladu z opisom pakiranja in 
odobreno radioaktivnostjo vsebine, podane v »Competent Authority Certification for a Fissile 
Radioactive Materials Package Design Certificate USA/9239/AF, Revision 12«, ki ga je 
izdalo Ministrstvo za transport ZDA dne 21.12.2000, s prilogo »Certificate of Compliance for 
Radioactive Materials Packages USA/9239/AF, Revision 11«, ki ga je 21.12.2000 izdala 
Zvezna jedrska upravna komisija ZDA (US NRC). 

• "t 
12. URSJV je odobrila spremembo NEK-STS v sekciji 3.4.10 »Structural Integrity«. V 
novem besedilu so podani mejni pogoji za obratovanje, ki zagotavljajo mehansko integriteto 
komponent kategorije 1,2 in 3 glede na razdelitev v standardu ASME Code Class. 

13. URSJV je izdala soglasje k predlaganemu letnemu Planu strokovnega usposabljanja 
delavcev NEK za leto 2001, ki je v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, delovnih 
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izkušnjah, preveritvi znanja in potrdilu o izpolnjenih pogojih oseb, ki opravljajo določena dela 
v jedrskih objektih. 

14. URSJV je dovolila NEK promet jedrskega materiala čez mejo Republike Slovenije in 
prevoz v notranjem prometu in sicer za 36 svežih jedrskih gorivnih elementov (cepitveni 
material z oznako OZN, št. UN 2918, razred 7) z največjo obogatitvijo urana do 4,35 % in 
skupno aktivnostjo 1.551,78 TBq. Skupna masa urana je znašala 14.638,924 kg, v katerem je 
bilo 612,942 kg izotopa U-235. Gorivni elementi so bili pakirani po dva v 18 zabojnikih z 
oznako USA/9239/AF tip A (II-RUMENO), ter so bili prepeljani v 9 kontejneijih 20' (III- 
RUMENO) s po dvema zabojnikoma, model pakiranja MCC-3. 

15. URSJV je odobrila spremembo NEK-STS zaradi spremembe nadzornih zahtev (ING- 
ANDO-243.99/BG/10034) v sekciji 3: SR 3.1.3.1.2, SR 3.3.2.1, SR 3.6.5.1, LCO 3.4.4, SR 
3.5.1.l.b, LCO 3.5.1, SR 3.6.5.2, LCO 3.8.1, SR 3.10.1.2. Ob tem se NEK ne odobri 
spremembe NEK-STS v sekciji 3 za: SR 3.5.2.C.2, SR 3.3.3.1, SR 3.6.2.1.d, SR 3.7.1.2. 
Sprememba je v skladu z NUREG 1366, v katerem je podan program izboljšav »Tehničnih 
specifikacij«, v smislu zmanjševanja nadzornih zahtev. 

16. URSJV je odobrila spremembo NEK-STS »Pump Performance Curves« SR 3.5.2, SR 
3.6.2.1, SR 3.7.1.2, Bases 3.5.3 in B 3.7.1.2. Odpravljena je neskladnost med nadzornimi 
zahtevami, ki so opredeljene v NEK - STS ter med obratovalnimi vrednostmi, ki so 
ovrednotene v varnostnih in sistemskih analizah za zamenjavo upaijalnikov in povečanje 
moči elektrarne. 

17. URSJV je odobrila spremembo NEK-STS »Electrical Power Systems - DC Sources - 
Operating« SR 3.8.2.1, ki definira zahteve za operabilnost 125 V DC sistema novih baterij. 

18. URSJV je odobrila spremembo NEK-STS »Steam Generators« SR 3.4.5. Odobri se tudi 
vsebina postopka ADP-1.4.322, rev. 0, »Inservice Inspection of Steam Generator Tubes«, ki 
zajema povečani obseg pregleda cevi novih upaijalnikov. 

19. URSJV je odobrila spremembo NEK-STS »Low Temperature Overpressure Protection of 
the Reactor Coolant System - LTOP« SR 3.4.9.3. Ob tem se odobri tudi sprememba 
»Končnega varnostnega poročila« (USAR) v ustreznih poglavjih (5.0, 5.2, 5.5, 5.6 in 7.6). 
Zajeta je zaščita LTOP z dvema razbremenilnima ventiloma na sesalni strani RHR (Residual 
Heat Removaf) črpalk. 

20. Z delno odločbo je URSJV NEK v zadevi »Varnostne analize za povečanje moči in 
zamenjavo upaijalnikov NEK« odobrila: analize zamenjave upaijalnikov in povečanja moči, 
začasno uporabo metodologije LBB (do začetka 19. gorivnega cikla), začasne spremembe 
vsebine NEK-STS (do začetka 19. gorivnega cikla). 

21. Z dopolnilno odločbo je URSJV odobrila NEK revizijo poglavja 13.3 »Končnega 
varnostnega poročila - Načrtovanje ukrepov za primer izrednega dogodka«, marec 2001. To je 
v predpisanem roku (31.8.) potrebno dopolniti še z naštetimi dodatki (tabele, obrazci, 
sheme...), da bo poglavje 13.3 skladno s priporočili iz NUREG-0654. 

22. URSJV je odobrila spremembo NEK-STS »Cooldovvn and Heatup Curves for 16 EFPY« 
v poglavju SR 3.4.9, ki velja do 31.12. 2001. Odobri se tudi spremembe NEK-STS »Reactor 
Coolant System«, SR 3.4. V skladu s programom nadzora reaktorske posode in na podlagi 
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treh nadzornih sond so narejene nove omejitvene krivulje, ki bodo predvidoma veljale do 32 
EFPY. 

23. Z odločbo se NEK v vlogi Odobritev razglasitve operabilnosti črpalke SW101PMP03C 
bistvene oskrbne vode - ESW pod posebnimi pogoji do konca remonta 2002 odobri pogojna 
operabilnost črpalke pod predpisanimi pogoji (temperatura Save itd). 

24. URSJV je odobrila program in izvedbo programa »Periodični varnostni pregled NEK« 
(PSR), št. ESD-TR03/01, rev. 1, julij 2001. Program zajema celovit, temeljit in sistematičen 
pregled delovanja jedrske elektrarne v celotnem času obratovanja vključno s spremembami, ki 
so posledica modernizacije elektrarne. 

25. URSJV je, glede na obstoječo zakonodajo, zavrnila zahtevek NEK za izločitev 
odpadnega motornega olja, ki je kontaminirano z izotopi Cs-137 in izotopom Co-60 iz 
nadaljnjega radiološkega nadzora. 

26. URSJV je odobrila spremembo NEK-STS v sekcijah 1. »Definitions« in v 3.10.3 
»Physics Tests«. Spremembe NEK - STS so posledica napak pri izdelavi delovnega poročila 
SSR-NEK-10.4 in posledično napak pri izdelavi standardnega formata NEK - STS na osnovi 
NUREG 0452, Rev. 5. 

27. URSJV je odobrila spremembo NEK-STS - odprava tipkarskih napak v LCO 3.1.3.1 ter 
LCO 3.1.3.6. Gre za napačno številčenje slike 3.1-4. 

28. URSJV je odobrila spremembo NEK-STS zaradi izgradnje RTP 400/110 kV Krško in 
zaradi adaptacije vhodnega objekta. Gre za spremembo varnostne ograje, razdelilna 
transformatorska postaja je izven varovalnega območja NEK. Tloris vhodnega objekta NEK 
seje s tem povečal. 

29. URSJV je odobrila spremembo NEK-STS v zadevi »Odstranitev motornega ventila CC- 
10301 iz NEK TS LCO 3.6.4, Tabela 3.6-1«. Sprememba je posledica napake pri gradnji 
elektrarne, kjer je bil dodan en ventil več, kot to zahtevajo standardi. 

30. URSJV je odobrila spremembo NEK-STS zaradi odstranitve motornega ventila številka 
10301 s seznama izolacijskih ventilov zadrževalnega hrama, kjer je ventil naveden zaradi 
očitne tipkarske napake ob izdelavi NEK-STS. Izolacija zadrževalnega hrama je v sistemu za 
hlajenje komponent izvedena z ventiloma varnostne klase 2 (št. 10302 in 10307), medtem ko 
je ventil številka 10301 varnostne klase 3 in kot tak ne izpolnjuje zahtevanih kriterijev za 
izolacijske ventile zadrževalnega hrama. 

2.1.2 J Izvedene modifikacije v letu 2001, za katere je URSJV podala soglasje 

1. Modifikaciji 352-XR-L in 349-XR-L; »Zamenjava in prilagoditve GT1 v remontu 2001«. 
V sklopu zamenjave glavnega transformatorja GT1 (Glavni transformator št. 1) je bil v 
remontu leta 2001 zamenjan obstoječi transformator z novim. Izvedena je bila vključitev 
novega transformatorja v obstoječi sistem zaščite, krmiljenja, signalizacije, alarmiranja in 
paralelnega obratovanja glavnih transformatorjev. Pri tem je oprema in konfiguracija 
obstoječih sistemov doživela samo minimalne nujno potrebne spremembe. Način 
avtomatskega paralelnega obratovanja je ostal enak kot pri obstoječih transformatorjih - 
napetostno regulacijo pri oddajanju energije v omrežje vodi en napetostni regulator, ki 
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narekuje stopnjo regulacijskega stikala na obeh transformatorjih. Novi transformator je zaradi 
izbrane, ustrezno nižje u^ (12,83 % proti 15,12 %) relativno bolj obremenjen kot obstoječi (60 
% - 40 %). Ozko grlo pri oddaji električne energije v omrežje, to je pregrevanje navitij 
transformatorjev v poletnih mesecih, je odpravljeno. Zamenjam (stan) transformator je 
konzerviran in uskladiščen na temelju za rezervni transformator. 

2. Modifikacija 086-CC-L; Vgradnja »Containment« izolacijskega ventila v CC (Component 
Cooling System)~ linije za hlajenje črpalk reaktorskega hladila (RCP)«. V okviru te 
modifikacije so bili na linijo za dovod CC - vode do reaktorskih črpalk in do toplotnega 
izmenjalnika drenažnega tanka primarnega kroga (RC (Reactor Coolant System) Drain Tank 
Heat Exchanger) vgrajeni dodatni izolacijski ventili. Vgradnja novih ventilov omogoča lažjo 
izvedbo zračnega testiranja CC - penetracij reaktorske stavbe (RB). Zaradi vgradnje dodatnih 
ventilov v cevni sistem je bilo potrebno modificirati določene cevne podpore. Med 
obratovanjem elektrarne so ti ventili zaklenjeni v odprtem položaju. 

3. Modifikacija 359-RC-L; »Dodatni zanki za megenje širokega območja nivojev upaijalnika 
št 1 in št. 2«. Za meritev celotnega nivoja uparjalnikov sta bili vgrajeni dodatni merilni zanki, 
ki pomeni neposredno zahtevo Regulatory Guide 1.97. Uporabljeno je bilo standardno 
merjenje nivoja v zaprti posodi pod tlakom s pomočjo referenčnega stolpca s pretvornikoma, 
ki bosta merila diferencialni tlak. Meritev je kontinuirana v področju 0 do 100 % ter pokriva 
14620 mm področja uparjalnika. Vrednost dodatnih zank je namesto na zamenjanem 
dvokanalnem pisalniku tako prikazana na štirikanalnem pisalniku na MCB (Main Control 
Board), sekcija C. 

4. Modifikacija 339-RC-L; »Posodobitev sistema za vibracijski nadzor nad črpalkami 
reaktorskega hladila (RCP vibration monitoring)«. V okviru modifikacije je odstranjen 
analizator Bruel&Kjaer in nameščena nova omara z nadzornim sistemom Bently Nevada v 
prostoru DEH. Obstoječi senzorji s predojačevalniki absolutnih vrednosti so bili ohranjeni in 
prespojeni na nov sistem (7 merilnih kanalov na črpalko). Nadzor je bil razširjen z vgradnjo 
novih merilnih kanalov meritve relativnih pomikov osi in meritve hitrosti (8 merilnih kanalov 
na črpalko). Obstoječa konfiguracija alarmov na MCB je bila funkcijsko ohranjena, razširila 
pa se je možnost diagnostike. Nov nadzorni sistem bo tako zajemal podatke v realnem času, 
spremljal, arhiviral in alarmiral ob prekoračitvah mejnih vrednosti (alarm, trip). 

5. Modifikacija 248-VA-S; »Uravnavanje tlaka v pomožni zgradbi (AB)«. Modifikacija 
izboljšuje nadzor stalnega podtlaka v pomožni zgradbi oziroma delovanje ventila PCV 6635. 
Vgrajen je bil kontroler z možnostjo nastavitve vrednosti (set-point) z nastavljivim 
neaktivnim območjem (Dead-band), kar je stabiliziralo delovanje ventila, oz. izključilo 
njegovo stalno ciklično delovanje. 

6. Modifikacija 355-VA-L; »HEPA Exhaust Flow«. Obstoječa zanka F-7040 je bila 
rekonfigurirana z vgradnjo novega pnevmatskega kontrolerja FIC 7040, ki je priključen na FT 
7040. Vse kontrolne funkcije tako izvaja ta kontroler, ki izboljšuje nadzor kontrolnih 
damperjev in omogoča nastavitve na mestu izvajanja. 

7. Modifikacija 372-CT-S; »Zamenjava instrumentacije za spremljanje temperatur CT - 
črpalk«. V sklopu modifikacije sta bila zamenjana oba (za vsako črpalko) sklopa 
prikazovalnikov temperatur. Nameščena sta bila Yokogawina digitalna prikazovalnika, delno 
pa je bilo potrebno preurediti tudi njegovo ožičenje. Sami senzorji (RTD's) oz. inštalacija je 
ostala nespremenjena. 
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8. Modifikacija 376-FP-S; »Zamenjava zahodnega dela hidrantnega omrežja«. V okviru 
projekta zamenjave cevi celotnega hidrantnega omrežja z novimi HDPE so bile zamenjane 
cevi od ventila V3 do V3A (zahodni del elektrarne med zgradbo za dekontaminacijo ter 
vmesno in pomožno zgradbo (IB in AB). Zamenjana sta tudi oba navedena izolacijska ventila. 
Ta del hidrantnega omrežja je bil zadnje obdobje zaradi puščanj izoliran. Istočasno so bili 
zamenjani tudi vsi hidranti na tej trasi. 

9. Modifikacija 361-HD-S; »Samodejno uravnavanje pretoka tesnilne vode črpalk HD 
(Heater Drain System)«. Namen modifikacije je bil zbrati vse izvedene manjše spremembe na 
HD, izvedene kot začasne modifikacije, in jih uvesti kot trajne spremembe. Tako so kot trajna 
sprememba sedaj zavedeni: novi časovni releji za HI-HI nivo na FW (Feechvater System) • 
grelniku št. 2B in št. 6B. Kot je predvideval izvirni projekt, se je v linijo tesnilne vode HD - 
sistema vgradil spet PIC - kontroler, urejene so bile nastavitvene vrednosti na posameznih 
nivojskih stikalih, drenažni protipovratni ventil pred grelnikom št. 2B spet deluje. 

2.1.2.4 Ostale izvedene modifikacije 
i 

1. Modifikacija 357-RCS »Posodobitev hidravličnih blažilnikov upaijalnikov« (Large Bore 
Snubbers). 
2. Modifikacija 354-RC-L » Alarm za izgubo podhlajenosti RCS (Reactor Coolant System) 
po zaustavitvi Rx {Reactor)«.. (Subcooling Alarm). 
3. Modifikacija 095-GN-S »Nova CO2 postaja za zamenjavo atmosfere v glavnem 
generatorju«. 
4. Modifikacija 344-CK-S »Zamenjava hlajenja CK kompresorja (kompresorja sistema za 
čiščenje kondenzata) - priključitev na sistem priprave vode (WT sistem)«. 
5. Modifikacija 257-SY-L »Zamenjava daljnovodne zaščite na daljnovodu NEK-Tumbri I«. 
6. Modifikacija 358-CH-L »Zagotovitev neprekinjenega delovanja PIS (Process Information 
System) sistema «. 
7. Modifikacija 219-CH-L »Prenos PIS podatkov v Ljubljano« ((ERDS (Emergency Response 
Data System) in EOF. 
8. Modifikacija 254-CH-L »Integracija tehnološke računalniške mreže«. 
9. Modifikacija 269-HC-S »Zamenjava O2 jeklenk na HC (H2 Control and Monitoring) 
sistemu«. 
10.Modifikacija 265-XP-S »Dvojno napajanje lastne rabe T3 (Transformator)«. 

2.1.3 IZRABLJENO JEDRSKO GORIVO 

Vse izrabljeno jedrsko gorivo v NEK je shranjeno v bazenu za izrabljeno jedrsko gorivo. 
Približno dve tretjini bazena sta zasedeni z rešetkami, ki imajo 828 pozicij za shranjevanje 
jedrskega goriva. Pri remontu v letu 2001 je bilo iz sredice odstranjenih 36 gorivnih 
elementov. Ob koncu leta 2001 je bilo v bazenu shranjenih 630 gorivnih elementov (približno 
258 t težke kovine). Preostale nezasedene pozicije za nadaljnje shranjevanje izrabljenih 
gorivnih elementov, vključno z možnostjo shranjevanje celotne reaktorske sredice, zadoščajo 
le še za dve leti obratovanja NEK. 

NEK načrtuje preureditev bazena, da bi se zagotovilo nadaljnje nemoteno obratovanje do 
izteka obratovalnega dovoljenja leta 2023. V skladu z analizami in projekti, ki so bili v letu 
2001 predloženi na URSJV, bo v omenjenem bazenu mogoče shraniti vse izrabljeno gorivo, 
proizvedeno do konca načrtovane življenjske dobe elektrarne (40 let). 
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Podatki o številu izrabljenih gorivnih elementov v NEK so razvidni iz tabele 2.12. 

Tabela 2.12: Podatki o številu izrabljenih gorivnih elementov v NEK 

Leto V bazenu Iz sredice 
1983 40 40 
1984 82 42 
1985 122 40 
1986 154 32 
1987 194 40 
1988 226 32 
1989 266 40 
1990 314 48 
1991 314 0* 
1992 358 44 
1993 406 48 
19941 406 0** 
1995 442 36 
1996 470i 28 
1997 498 28 
1998 530 32 
1999 562 32 
2000 594 32 
2001 630 36 

* V1.1991 ni bilo menjave goriva. 
** V1. 1994 je bil začetek remonta decembra, gorivo je bilo zamenjano januaija 1995. 

2.1.4 RADIOAKTIVNI ODPADKI 

Med obratovanjem NEK nastajajo različne radioaktivne snovi v plinastem, tekočem in trdnem 
stanju, ki se predelajo v sistemu za predelavo radioaktivnih odpadkov. Sistem je konstruiran 
tako, da omogoča zbiranje, predelavo, shranjevanje in pakiranje odpadkov v primerno obliko 
za skladiščenje ter minimizira izpust radioaktivnih snovi v okolico. Uporabljajo se trije 
osnovni sistemi ravnanja z radioaktivnimi odpadki, in sicer: sistem za tekoče, trdne in plinaste 
radioaktivne odpadke. 

Leta 2001 je NEK posodobila evidenco o radioaktivnih odpadkih (RAO), ki o vsakem 
uskladiščenem paketu vsebuje naslednje podatke: 
- zaporedna številka paketa 
- kategorijo, tip (s podatki o fizikalno-kemični in radiokemični sestavi) 
- datum nastanka 
- količino 
- prostorni nsko maso 
- specifično aktivnost 
- kontaktno hitrost doze 
- hitrost doze v razdalji lm 
- aktivnost vseh izotopov s korekcijo zaradi radioaktivnega razpada 
- skupna radioaktivnost alfa 
- datum skladiščenja in mesto skladiščenja. 
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a) Uskladiščeni RAO v letu 2001 

Leta 2001 je bilo uskladiščeno 217 standardnih sodov s trdnimi NSRAO s skupno aktivnostjo 
4432,04 GBq, kar je razvidno iz tabele 2.13. 

Tabela 2.13: Vrsta nizko in srednje radioaktivnih odpadkov uskladiščenih v letu 2001 

Vrsta odpadkov Število sodov Aktivnost [GBq] 
EB-DC 18 285,4 
CW 100 46,83 
O 60 17,87 
SR-PR 21 4019 
SR-BR 15 34.09 
F 3 28,85 
Skupaj 217 4432.04 
Vrsta odpadkov: 
EB-DC - posušeni koncentrat izparilnika 
CW - stisljivi odpadki 
O - ostali 
SR-PR - posušene izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov iz primarnega kroga 
SR-BR - posušene izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov iz sekundarnega 

kroga 
F - izrabljeni filtri 

V dosedanjem obratovanju NEK je do 31. 12. 2001 nastalo 13.587 standardnih sodov (210 1), 
kar znaša 2.853,2 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkih (NSRAO). Na sliki 2.34 je 
prikazana letna proizvodnja RAO po vrstah in sicer je v vsakem stolpcu na dnu podana 
proizvodnja CW, sledijo od spodaj navzgor proizvodnja EB, O in SR, na vrhu pa je podana 
proizvodnja F, kot je razvidno iz legende na sliki. 

Letna proizvodnja RAO po vrstah 

J & ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J? ^ ^ / / 
Leto 

Slika 2.34: Letna proizvodnja RAO po vrstah v NEK 
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V preteklih letih je bil z metodami redukcije volumna, kot so stiskanje, superkompaktiranje, 
sušenje in sežiganje, zmanjšan volumen nastalih RAO tako, da znaša volumen, ob koncu leta 
2001 uskladiščenih NRAO 2.207,5 m3. Na sliki 2.35 je podana kumulativna bilanca RAO v 
skladišču NEK. Iz slike je razvidno zmanjšanje prostornine zaradi stiskanja, 
superkompaktiranja in sežiga. Zmanjšanje rasti nastajanja RAO po letu 1995 je posledica 
uvedbe novega sistema za sušenje koncentrata izparilnika in izrabljenih smol ionskih 
izmenjevalnikov in začasnega skladiščenja neobdelanih smol ionskih izmenjevalnikov v 
RAI^LOK kontejneijih. 
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Količina RAO v skladišču NEK 
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Slika 2.35: Količina RAO v skladišču NEK 

Iz tabele 2.14 ie razvidno stanje v skladišču na dan 31. 12. 2001, in sicer podatki o vrsti, 
količini, aktivnosti - izračunani na podlagi modela, upoštevajoč meritve hitrosti doze na 
razdalji 1 m, prostornini, specifični aktivnosti odpadkov in hitrosti doze na površini sodov. 

Tabela 2.14: Stanje v skladišču NEK na dan 31. 12. 2001 

Vrsta 
odpadkov 

Število 
sodov 

Aktivnost 
[GBq] 

Prostornina 
[m3] 

Specifična aktivnost 
[GBq/m3] 

Hitrost doze 
[mikro Sv/h] 

od do 
SR 689 16130 144,7 111,5 5 100000 
CW 583 666,8 122,4 5,4 5 40000 
EB 251 260,3 52,7 4,9 50 3000 
F 108 2101 22,5 93,5 20 50000 
O 498 239,6 104,6 2,3 5 15000 
A 33 2,8 6,9 0,4 20 100 
SC 617 531 197,4 2,7 10 25000 
ST 1753 6784 1514,6 4,5 0,9 70000 
TI 36 6984 31,3 223,2 50 200000 
TTC 12 1,6 10,4 0,2 10 200 
Skupaj 4580 33701,1 2207,5 15,2 0,9 200000 
Vrsta odpadkov: 
SR - izrabljeni ionski izmenjevalniki 
CW - stisljivi odpadki 
EB - koncentrat izparilnika 
F - filtri 
O - drugi odpadki 
SC - stisnjeni odpadki leta 1988,1989 
A - produkti sežiganja 
ST - stisnjeni odpadki leta 1994, 1995 in 387 standardnih, nestisnjenih sodov, vloženih v 

TTC 
TI - TTC, v katere so vloženi standardni sodi z IDDS produkti 

MzH) RAO 

1982 1083 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 2000 2001 
L*to 
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TTC - vloženi standardni sodi v TTC 

b) Začasno skladiščenje izrabljenih smol ionskih izmenjevalnikov v RADLOK kontejneijih 

V skladišču NSRAO NEK so v HIC (High Integrity Containers) RADLOK-500 kontejneijih 
začasno shranjeni izrabljeni ionski izmenjevalniki, ki čakajo na obdelavo v IDDS sistemu 
(sistemu za sušenje RAO). Tako je v 6 kontejneijih shranjeno 17 m3 izrabljenih ionskih 
izmenjevalnikov iz primarnega kroga, v 4 kontejneijih z volumnom 9,4 m3 pa se hranijo 
izrabljeni ionski izmenjevalniki iz sekundarnega kroga. Iz tehničnega poročila 
»Gospodaijenje z radioaktivnimi odpadki v NEK« revizija 1, ki jo NEK izdelala v letu 2001, 
naj bi izrabljeni ionski izmenjevalniki iz sekundarnega kroga obdelani z IDDS tehnologijo v 
letih 2002 in 2003, izrabljeni ionski izmenjevalniki iz primarnega kroga pa v letih 2004 do 
2007. Glede na to, da RADLOK-500 kontejnerji niso vsebovani v varnostnem poročilu NEK, 
pomeni, da opisan način skladiščenja v RADLOK kontejneijih ni v skladu z varnostnim 
poročilom, zato URSJV zadevo proučuje. 

c) Začasno skladiščenje kontaminiranih odpadnih olj 

NEK začasno shranjuje v skladišču 30 sodov odpadnih kontaminiranih olj različnih vrst. 
Kontaminirana odpadna olja so shranjena v standardnih sodih, ki so dodatno shranjeni v 
kontejneijih proti razlitju tipa EKO. Specifična aktivnost olj je od 110 do 95.900 Bq/1. 
Prevladujoča radionuklida sta Co-60 in Cs-137. NEK proučuje primerno metodo za obdelavo 
kontaminiranih odpadnih olj. Iz dokumenta »Gospodaijenje z radioaktivnimi odpadki v 
NEK« revizija 1, naj bi najbolj kontaminirano olje iz manjšega števila sodov in nekaj deset 
litrov organskih topil solidificirali s solidifikacijskim sredstvom ameriškega proizvajalca 
NOCHAR. Večji del olj naj bi predvidoma NEK v tekočem stanju poslala na sežig. Ker je 
hitrost nastajanja kontaminiranega olja v NEK sorazmerno nizka (manj kot 100 litrov na leto), 
bodo v prihodnosti kontaminirana olja sproti solidificirali in pošiljali na sežig. URSJV zadevo 
proučuje. 

d) Začasni izvoz RAO zaradi sežiga na Švedsko 

NEK je novembra 2001 zaprosila za izdajo dovoljenja za začasni izvoz RAO vrste CW in O, 
ki bodo sežgani v švedskem podjetju Studsvik RadWaste. RAO so nesortirani, pakirani v 
standardne sode, ki vsebujejo predvsem radionuklide Co-60, Co-58, Cs-137 in Cs-134. 
Skupna masa RAO, pakiranih v 250 standardnih sodov, znaša približno 21 ton. Povprečna 
aktivnost soda znaša 8,2 MBq. Aktivnost celotne predvidene pošiljke na dan 16. 10. 2001 je 
znašala 2.051 GBq. Predvideva se, da bo izvoz opravljen v prvi polovici leta 2002. 

e) Radioaktivni odpadki v Zgradbi za dekontaminacijo 

V letu 1999 je bil za skladiščenje starih upaijalnikov NEK zgrajen poseben objekt »Zgradba 
za dekontaminacijo«, ki se po namenu deli na tri prostore, in sicer: 
- prostor za dekontaminacijo 
- prostor za urjenje na modelih 
- prostor za skladiščenje starih upaijalnikov. 

V prostoru za skladiščenje starih upaijalnikov je bilo ob koncu leta 2001 uskladiščeno poleg 
dveh starih upaijalnikov z aktivnostjo do 3000 GBq tudi 7 kontejneijev s toplotno izolacijo in 
ostalimi deli, ki so nastali pri zamenjavi upaijalnikov. Med remontom 2001 je bil zamenjan 
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regenerativni toplotni izmenjalnik, ki je ravno tako shranjen v posebnem kontejnerju v 
omenjenem prostoru. Hitrost doze na zunanji strani kontejnerja znaša 3,5 mSv/h. Razen tega 
so v prostoru za skladiščenje starih uparjalnikov uskladiščeni še: 4 kovinski zabojniki, v 
katerih so kontaminirana orodja, tesnila pokrova in oprema Framatoma ter 2 lesena zabojnika 
s kontaminirano opremo. V prostoru za dekontaminacijo je bilo ob koncu leta 2001 shranjeno 
orodje za manipulacijo z gorivnimi elementi s površinsko kontaminacijo do 4000 Bq/dm2 in 
mlin drobilec. 

2.1.5 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJE 

Omejitve NEK za izpust radioaktivnih snovi v okolico so predpisane z odločbo Republiškega 
energetskega inšpektorata za začetek obratovanja jedrske elektrarne, št. 31 -04/83-5 z dne 
06.02.1984. V dnevnih, tedenskih, mesečnih, četrtletnih in letnih poročilih NEK redno poroča 
pristojnim upravnim organom o izpustih radioaktivnih snovi v okolje. 

2.1.5.1 Tekočinski izpusti 

Tekoči radioaktivni izpusti se vodijo v povratno vejo bistvene oskrbne vode, ki se izliva v 
Savo pred jezom. Izotopska sestava tekočinskih emisij kaže, da glede na aktivnost 
prevladujejo naslednji izotopi: Xe-133, Xe-135, Xe-131m, Xe-133m, Kr-85, Co-60, Fe-59. Za 
dva do tri velikostne razrede je nižja aktivnost Cs-134, Cs-137, Co-58, Sb-125. K dozni 
obremenitvi največ prispevajo aktivnosti obeh izotopov cezija in kobalta. Koncentracijo 
posameznih radioaktivnih elementov v izpustu merijo in nadzirajo merilniki radioaktivnosti. 
Ti avtomatsko zapro lokalne ventile, če je dosežena predpisana mejna koncentracija in s tem 
preprečijo nadaljnje izlivanje v okolje. V tekočih izpustih odpade največji delež koncentracije 
na radioaktivni izotop H-3, ki se prenaša kot voda ali vodna para. H-3 je radioaktivni izotop 
nizke radiotoksičnosti in je zato, kljub visoki aktivnosti v primerjavi z ostalimi radioizotopi, 
manj pomemben. Leta 2001 je bila celotna izpuščena aktivnost H-3 7,75 TBq, kar predstavlja 
38,8% dopustne vrednosti. Na sliki 2.36 je razvidno spreminjanje celotne aktivnosti H-3 v 
izpustih po posameznih letih. Letna upravna tehnološka omejitev je 20 TBq. Letna aktivnost 
ostalih izotopov v tekočinskih izpustih je okoli tisočkrat manjša in je za celotno obdobje 
obratovanje NEK prikazana na slikah' 2.37. 2.38. 2.39 in 2.40. Glede na povprečno vrednost 
aktivnosti letnih emisij iz NEK od začetka obratovanja, ki znaša okoli 2 GBq, so bile 
aktivnosti v letu 2001 precej nižje, kar je pripisati predvsem stabilnemu obratovanju 
elektrarne ter ustreznim dekontaminacijskim faktorjem sistemov, ki procesirajo odpadne 
tekočine. 
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AKTIVNOST IZPUŠČENEGA TRIT1JA 
H-3 ACT1VITYIN LIOUIO RELEASE 
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Slika 2.36: Aktivnost izpuščenega H-3 v tekočinskih izpustih 

AKTIVNOST IZPUSTOV BREZ H-3 
ACuvmroF liouid oisch. without h-j 
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Slika 2.37: Aktivnost cepitvenih in aktivacijskih produktov v tekočinskih izpustih brez H-3 

AKTIVNOST Co-60 V TEKOČ. IZPUSTIH 
Co-«0 ACTIVITVIN LIOUID RELEASE 
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Slika 2.38: Aktivnost izpuščenega Co-60 v tekočinskih izpustih 
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AKTIVNOST Cs-137 V TEKOČ. IZPUSTIH 
C»-137 ACT!V1TYIN LICKJID RELEASE 

1.® 
-• - - 

I u 

i o.* 

£o,# 

9 0.4 
6 0.2 

- - 
1 

1 

I 

| 1 1 
1 
| 

P 
1 1 I 

H 

i 1 1 1 M Ml i ■ 
f / S / / / i i 

U=TO,YEAR 
► / t * 

Slika 2.39: Aktivnost izpuščenega Cs-137 v tekočinskih izpustih 

AKTIVNOST J-1J1 V TEKOČ. IZPUSTIH 
J-111 ACHVITYIN LIOUID RELEASE 
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Slika 2.40: Aktivnost izpuščenega 1-131 v tekočinskih izpustih 

2.1.5.2 Plinasti izpusti 

Plinasti izpusti iz NEK izhajajo v okolje skozi ventilacijski dimnik in preko odzračevalnika 
kondenzatotja v sekundarnem krogu. V obeh izpustih radiološki monitorji neprekinjeno 
merijo in nadzirajo koncentracijo posameznih radioaktivnih elementov. 

Izpuščene aktivnosti v letu 2001 in deleži mejnih vrednosti za vse pomembne plinske emisije 
so razvidne iz tabele 2.15. V plinastih izpustih po aktivnosti prevladujejo žlahtni plini. 
Emisije žlahtnih plinov v ozračje, večinoma kratkoživi izotopi Kr in Xe z razpolovnim časom 
manj kot pet dni, so znašale v preteklem letu 2,11 TBq preračunano na ekvivalent Xe-133, kar 
predstavlja 1,9% dopustne vrednosti v enem letu. Nizka vrednost izpustov v primeijavi z 
emisijami nekaj zadnjih let je pričakovana, glede na dejstvo, da ni bilo zaznanega puščanja 
gorivnih elementov v sredici reaktorja. Večji delež te aktivnosti je bil izpuščen v letu 2001 v 
času remonta. Na sliki 2.41 je razvidno spreminjanje celotne aktivnosti žlahtnih plinov v 
plinastih izpustih, na sliki 2.42 spreminjanje aktivnosti C-14 in na sliki 2.43 aktivnost H-3 v 
plinskih emisijah po posameznih letih. Na sliki 2.44 je prikazan izpust žlahtnih plinov v letu 
2001. 
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Emisije radioaktivnih izotopov joda so v preteklem letu znašale 129 MBq oziroma 18,5 GBq 
preračunano na 1-131 ekvivalent, kar je 0,0007% letne omejitve. Večina te aktivnosti je bila 
izpuščena med remontom. Tako v mesecu maju 2001 beležimo znatno povečanje izotopov 
joda v plinastih izpustih, kar je posledica odpiranja primarnega sistema (reaktorska posoda, 
upaijalniki), kar je normalno in pričakovano. Mesečni potek izpustov joda v letu je prikazan 
na sliki 2.45. 

Aktivnosti ostalih radioaktivnih elementov so v aerosolnih izpustih nekaj velikostnih razredov 
manjše. Radioaktivni partikulati so zaradi učinkovitega filtriranja v glavnem ventilacijskem 
kanalu zaznani le redko v manjših koncentracijah. Leta 2001 je izpuščena aktivnost znašala 
2,83 MBq, kar predstavlja 0,015 % letne omejitve. Emisije H-3 in C-14 so praktično 
neodvisne od samega obratovanja in so skozi vsa leta približno konstantne. Leta 2001 je bilo 
izpuščeno 0,86 TBq H-3 in 0,11 TBq C-14. Na sliki 2.46 je podana izpuščena aktivnost H-3 
in na sliki 2.47 izpuščena aktivnost C-14 po posameznih mesecih v letu 2001. 

Tabela 2.15: Aktivnosti plinskih izpustov v letu 2001 

Plinske 
emisije 

Izpuščena aktivnost 
M 

Mejne vrednosti izpusta 
[Bq/letoJ 

Delež od 
omejitve [%"[ 

Žlahtni plini 2,11 E +12 (Xe-133 ekv.) 110 E+12 (Xe-133 ekv.) 1A 
Jodi 0,13 E+06 (1-131 ekv.) 18,5 E+9 (1-131 ekv.) 0,0007 
Aerosoli 2,83 E+06 18,5 E+9 0,015 
H-3 0,86 E+l 2 ni omejitve v TS* - 
C-14 0,11 E+l 2 ni omejitve v TS* - 

*TS Tehnične specifikacije 

Letne omejitve za izpuste po tehničnih specifikacijah NEK so: 
- omejitev aktivnosti izpuščenih žlahtnih plinov znaša 110 TBq, ekvivalentno glede na Xe- 

133 na leto, 
- omejitev aktivnosti izotopov joda v plinastih izpustih je 18,5 GBq, ekvivalentno glede na 

1-131 na leto, 
- omejitev za aerosole z razpolovnim časom daljšim od 8 dni v plinastih izpustih je 18,5 

GBq na leto, 
- za H-3 in C-14 v plinastih izpustih ni posebej eksplicitno predpisanih omejitev. 

Aktivnosti plinastih izpustov so omejene posredno preko mejnih vrednosti za dozo oziroma 
koncentracijo na ograji NEK. Za aktivnost C-14 v plinskih emisijah in za aktivnost H-3 v 
plinastih emisijah je za obdobje 1983-1990 povzeta ocena NEK na osnovi občasnih meritev 
koncentracij in pretokov, od leta 1991 dalje pa ocena IJS na osnovi kontinuiranih meritev. 

I 

poročevalec, št. 91 62 23. september2002 



AKTIVNOST IZPUSTOV ŽLAHTNIH PLINOV 
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Slika 2.41: Aktivnost žlahtnih plinov v plinskih emisijah po posameznih letih obratovanja 
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Slika 2.42: Aktivnost C-14 v plinskih emisijah po posameznih letih obratovanja 

AKTIVNOST H-l V PLINSKIH IZPUSTIH 
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Slika 2.43: Aktivnost H-3 v plinskih emisijah po posameznih letih obratovanja 
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IZPUSTI ŽLAHTNIH PLINOV V 2001 
DISCHARGES Of NOBLE GASES IN 2001 
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Slika 2.44: Aktivnost žlahtnih plinov v plinskih emisijah v letu 2001 

AKTIVNOST IZOTOPOV JODA V 2001 
IOOINE AC*nVITY IN 2001 

140 
120 
100 
90 
SO 
40 
20 
0 

■P m m ■ ■ 
■ m 

l 
■ H 

■ S ■ H 
■ ■ m ■ m 
■ ■ m ■ i 
■ ■ » ■ 

! ■ m ■ ■ 
* f 

MESEC. MONTH 

Slika 2.45: Aktivnost izotopov joda v plinskih emisijah v letu 2001 

H-JV PLINSKIH IZPUSTIH V 2001 
DISCHARGES OF H-J IN 2001 
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Slika 2.46: Aktivnost H-3 v plinskih emisijah v letu 2001 
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C-14 V PLINSKIH IZPUSTIH V 2001 
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Slika 2.47: Aktivnost C-14 v plinskih emisijah v letu 2001 

Vir 
Poročilo o radioaktivnih emisijah iz NEK za leto 2001, april 2002 

2.1.6 PREJETE DOZE DELAVCEV 

Služba za radiološko zaščito v NEK je organizirana z nalogo, da meri, računa in vodi redno 
evidenco o prejetih efektivnih dozah za vse delavce, ki imajo dostop v kontrolirano območje 
elektrarne, ne glede na to ali so to delavci elektrarne ali zunanji izvajalci pogodbenih del, 
inšpektoiji in drugi obiskovalci. 

S stališča varstva pred sevanji elektrarno delimo na področje, ki je radiološko stalno 
nadzorovano in področje, v katerem se radiološka kontrola vrši občasno oziroma po potrebi. 
V radiološko nadzorovano področje (kontrolirano področje) spada reaktorska zgradba, 
zgradba za ravnanje z gorivom, pomožna zgradba, del vmesne zgradbe, primarni laboratorij, 
vroče delavnice, prostori za dekontaminacijo, del zgradbe za dekontaminacijo in prostori za 
ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo skladiščenje. 

V radiološko nadzorovanem področju, kjer obstaja možnost obsevanja in kontaminacije, 
morajo delavci NEK in zunanji izvajalci pogodbenih del poleg osnovne zaščitne opreme 
nositi še osebne dozimetre. Osebni dozimetri so namenjeni za nadzor izpostavljenosti 
zunanjemu sevanju in merijo skupno prejeto dozo v nekem časovnem obdobju. Notranjo 
obsevanost ali tako imenovano interno kontaminacijo pa v NEK izmerijo s števcem za 
merjenje radioaktivnosti telesa (Whole Body Counter). Meritve interne kontaminacije se vršijo 
pred začetkom dela za tiste delavce, ki bodo delali v področjih radiološko nadzorovanega 
območja, kjer obstaja možnost obsevanja in kontaminacije, in po končanem delu (remont ali 
večji posegi). Za dnevno vodenje evidence in kontrolo prejete doze med delom uporabljajo v 
NEK digitalne alarmne osebne dozimetre. Za mesečno vodenje evidence uradnih doz pa 
uporabljajo termoluminiscenčne osebne dozimetre (TLD). 

Povprečna izpostavljenost posameznih delavcev sevanju v jedrski elektrarni je nizka. 
Povprečna efektivna doza delavca v letu 2001 je bila 1,27 mSv, kar je približno 2,5% 
predpisane mejne vrednosti za delavce, ki so poklicno izpostavljeni ionizirajočemu sevanju 
(veljavni Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, kateremu so izpostavljeni 
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prebivalstvo in tisti, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, o meijenju stopnje izpostavljenosti 
ionizirajočem sevanju oseb, ki delajo z viri teh sevanj in o preskušanju kontaminacije 
delovnega okolja (Z6), Ur. 1. SFRJ št. 31/1989), oziroma 6,3% po novejših priporočilih ICRP 
60 (iz leta 1991) in EU BSS (iz leta 1996). 

Od tega je bila povprečna efektivna doza delavcev iz elektrarne 0,61 mSv, za zunanje delavce 
pa 1,71 mSv. Največji del doze so delavci prejeli med rednim letnim remontom elektrarne. 
Prejete povprečne efektivne doze v NEK so v letih 1997 - 2000 naraščale, predvsem zaradi 
večjih posegov v primarnem delu elektrarne, v letu 2001 pa so povprečne letne doze že znatno 
nižje. 

Iz tabele 2.16 je razvidna porazdelitev efektivnih doz delavcev v NEK v vseh letih 
obratovanja. Iz NEK so v letu 2001 trije delavci prejeli letno efektivno dozo večjo od 5 mSv, 
od teh so najvišje efektivne doze pod 10 mSv. Od zunanjih delavcev (pogodbena dela) je 
efektivno dozo nad 5 mSv prejelo 51 delavcev, od tega efektivno dozo nad 10 mSv 10 
delavcev. Efektivno dozo nad 15 mSv sta prejela dva delavca iz podjetja Inetec Zagreb. 
Najvišja efektivna doza v NEK v letu 2001 je znašala 15,81 mSv. 

Iz tabele 2.17 je razvidna kolektivna efektivna doza v NEK glede na različne dejavnosti, ki 
vključuje delavce, katerih letne doze presegajo 5 mSv glede na dejavnost in glede na osebje. 
Kot je razvidno, so sevanju najbolj izpostavljeni delavci vzdrževanja v času remonta. 

Iz tabele 2.18 je razvidno, daje znašala izračunana kolektivna efektivna doza za vse delavce, 
ki so delali v NEK v letu 2001 1,13 manSv, kar je najmanj v zadnjih štirih letih (2000 - 2,60 
manSv, 1999 - 1,65 manSv, 1998 - 1,25 manSv). Ta vrednost kolektivne efektivne doze je 
nižja od povprečne vrednosti za celotno obdobje komercialnega obratovanja NEK od leta 
1983 do 2000, ki .znaša 1,56 manSv, kot je podano na sliki 2.48. Nižje efektivne doze so 
posledica dobro izvedenih izrednih remontnih del in modernizacije elektrarne v prejšnjih 
letih. Kolektivna doza za osebje NEK je znašala v letu 2001 le 0,21 manSv, za izvajalce 
pogodbenih del in delavce glavnega dobavitelja opreme pa 0,92 manSv. 

Leta 2001 je bila kolektivna efektivna doza na enoto proizvedene neto električne energije 1,88 
manSv/GWleto, kar je najmanj v zadnjih štirih letih (2000 - 4,78 manSv/GWleto, 1999 - 3,22 
manSv/GWleto, 1998 - 2,28 manSv/GWleto). Porazdelitev prejetih efektivnih doz v NEK na 
enoto proizvedene energije v letih 1983 do 2001 je prikazana na sliki 2.49. Najnižja efektivna 
doza je bila leta 1991. Leta 2001 je bil remont krajši, ker ni bilo menjave goriva. 

Radioloških dogodkov (posebej dovoljenih izpostavljenosti, izpostavljenosti zaradi nezgod), 
pri katerih bi prišlo do nenačrtovanega obsevanja delavcev, bodisi zaradi zunanjega obsevanja 
ali zaradi notranje oziroma zunanje kontaminacije v letu 2001 v NEK, ni bilo. 

NEK pošilja redna letna poročila o radioloških dogodkih in izpostavljenosti svojih delavcev 
mednarodni organizaciji OECD/NEA International System on Occupational Exposure 
(ISOE). Iz R Slovenije sta v ISOE vključena po en predstavnik NEK in URSJV. 

Organizacija ISOE omogoča svojim članicam: 
- široko in ažurno bazo podatkov o poklicni izpostavljenosti sevanju v nuklearnih 

elektrarnah in spoznavanje metod za čim boljšo zaščito delavcev 
- mehanizem za analizo in vrednotenje zbranih podatkov z namenom izdelati oceno trendov 

in identificirati kritična področja z uporabo principa optimizacije zaščite (ALARA) 
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- odprto pot do organizacij in strokovnjakov, ki imajo znanje in izkušnje pri zaščiti poklicno 
izpostavljenih delavcev sevanju in zmanjševanju njihovih doz. 

Glede na sistematično preventivno delo za zmanjšanje obsevanosti delavcev (izobraževanje, 
usposabljanje, uijenje spretnosti za opravilo posameznih nalog v polju sevanja in ustreznega 
planiranja del v skladu z načelom AL ARA) in sledenjem znanju, izkušnjam in rezultatom 
ISOE lahko v naslednjih letih pričakujemo še nižje kolektivne efektivne doze kot v letu 2001. 
Na sliki 2.50 ie podana primeijava kolektivnih efektivnih doz NEK in povprečnih kolektivnih 
efektivnih doz za elektrarne s PWR reaktorji v svetu od leta 1990 dalje. Dodana je kolektivna 
efektivna doza NEK za leto 2001 in pričakovana kolektivna efektivna doza NEK v letu 2002. 

Tabela 2.16: Porazdelitev efektivnih doz za vse delavce, ki so delali v NEK v vseh letih 
obratovanja 

Leto 
Območje letno prejetih 

[mSv/leto 
efektivnih doz Skupno število 

delavcev 
0-1 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 Nad 25 

1981 475 45 0 0 0 0 0 520 
1982 275 313 9 13 10 1 1 622 
1983 462 206 53 . 45 34 27 4 831 
1984 375 205 15 3 2 0 0 600 
1985 517 277 79 17 2 0 0 892 
1986 524 301 79 3 4 1 0 912 
1987 486 242 65 16 6 1 0 816 
1988 506 298 60 21 3 1 0 889 
1989 443 200 66 19 3 0 0 731 
1990 390 265 92 38 5 2 0 792 
1991 257 89 8 0 0 0 0 354 
1992 448 219 0 127 22 1 0 817 
1993 401 183 87 26 9 1 0 707 
1994 536 187 32 2 0 0 0 757 
1995 521 248 62 16 3 0 0 850 
1996 489 258 114 25 3 0 0 889 
1997 559 211 46 5 0 0 0 821 
1998 560 221 72 6 0 0 0 859 
1999 578 297 97 11 0 0 0 983 
2000 588 389 106 29 15 41 0 1131 
2001 579 254 44 8 2 0 0 887 

Tabela 2.17: Kolektivna efektivna doza sevanja za osebje NEK, za osebje glavnega 
dobavitelja opreme in ostale zunanje izvajalce pogodbenih del v NEK v letu 2001 in število 
delavcev, katerih letne doze presegajo 5 mili Sv, glede na dejavnost in osebje 

Dejavnost/osebje 
Št. oseb z dozo večjo od 
5 mSv Kolektivna doza 

[man Sv] 
1* 2** 2*** 1* 2** 3*** 

Obratovanje reaktorja, nadzor 
Vzdrževalno osebje 0,01329 0,02551 
Pogonsko osebje 0,00404 
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Osebje radiološke zaščite 0,00619 
Nadzorno tehnično osebje 0,00154 
Redno vzdrževanje 
Vzdrževalno osebje 2 2 49 0,08191 0,05892 0,82834 
Pogonsko osebje 0,04559 
Osebje radiološke zaščite 0,02110 0,00321 
Nadzorno tehnično osebje 0,01086 
Zagonski pregled opreme 
Vzdrževalno osebje 
Pogonsko osebje 
Osebje radiološke zaščite 
Nadzorno tehnično osebje 
Izredno vzdrževanje 
Vzdrževalno osebje 
Pogonsko osebje 
Osebje radiološke zaščite 
Nadzorno tehnično osebje 
Predelava radioakt. odpadkov 
Vzdrževalno osebje 
Pogonsko osebje 1 0,01453 
Osebje radiološke zaščite 
Nadzorno tehnično osebje 
Polnjenje reaktorja z gorivom 
Vzdrževalno osebje 
Pogonsko osebje 0,01534 
Osebje radiološke zaščite 
Nadzorno tehnično osebje 
Skupaj 
Vzdrževalno osebje 2 2 49 0,09520 0,05892 0,85385 
Pogonsko osebje 1 0,07950 
Osebje radiološke zaščite 0,02729 0,00321 
Nadzorno tehnično osebje 0,01240 
Skupaj 3 2 49 0,21439 0,05892 0,85706 
1 * Osebje jedrskega objekta 
2** Glavni dobavitelj opreme 
3»** Ostalo osebje 

Tabela 2.18: Kolektivna in povprečna efektivna doza za delavce v letu 2001 

Kolekt. efekt, doza [man Sv] Štev. delavcev Povprečna doza [mSv] 
NEK 0,21 352 0,61 
Zunanji 0,92 535 1,71 
Skupaj 1,13 887 1,27 
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Slika 2.48: Prejete kolektivne efektivne doze po letih za vse delavce v NEK 
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Slika 2.49: Kolektivna efektivna doza na enoto proizvedene električne energije 
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Slika 2.50: Primerjava prejetih kolektivnih efektivnih doz v NEK s povprečnimi kolektivnimi 
efektivnimi dozami v PWR elektrarnah v svetu od leta 1990 dalje 
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2.1.7 STROKOVNO USPOSABLJANJE OSEBJA NEK 

Plan usposabljanja za leto 2001 je bil sestavljen na podlagi ugotovljenih potreb posameznih 
organizacijskih enot tehnične operative in ostalih organizacijskih enot NEK, katerih delo je 
vezano na tehnološki proces. Plan je bil sestavljen v skladu s programom strokovnega 
usposabljanja, kot je opisan v KVP (v poglavju 13.2.) in postopku ADP-1.1.009 »Training 
and Professional Education of NEK Personnel«. 

NEK je v letu 2000 izobrazila Se dodatno osebje in sicer iz obstoječih notranjih kapacitet za 
izvajanje strokovnega usposabljanja za potrebe proizvodnje ter vzdrževanja (simulator in 
center za usposabljanje vzdrževalcev), kar je v letu 2001 omogočilo izvajanje še večjega dela 
celotnega usposabljanja osebja znotraj NEK, kot je to bilo mogoče v prejšnjih letih. Izvedba 
različnih specifičnih usposabljanj pa je bila organizirana tudi v sodelovanju z zunanjimi 
institucijami, tako domačimi kot tujimi (npr. WANO). 

Leta 2001 ni bilo večjih težav pri izvajanju načrtovanega usposabljanja. Usposabljanje za 
licencirano osebje, osebje, katerega delo je povezano z jedrsko varnostjo, in osebje, ki mora 
periodično obnavljati znanje v skladu z domačo regulativo, je potekalo in bilo v skladu s 
planom za leto 2001 tudi v celoti izvedeno. 

V nadaljevanju so opisane pomembnejše aktivnosti po posameznih področjih, kot so 
navedene v programu strokovnega usposabljanja NEK. 

2.1.7.1 Dopolnilno usposabljanje 

a) Dopolnilno usposabljanje obratovalnega osebja 

Dopolnilno usposabljanje obratovalnega osebja zajema segmente usposabljanja, ki se izvajajo 
za kandidate za pridobitev licence operateija reaktorja in glavnega operateija ter tudi za 
usposabljanje delavcev za druga delovna mesta, kjer je potrebno poznavanje teoretičnih osnov 
in podrobno poznavanje sistemov elektrarne. 

V septembru leta 2000 seje pričel osnovni tečaj »Tehnologija jedrskih elektrarn«, ki se gaje 
udeležila skupina 11 udeležencev. Teoretični del je bil zaključen v začetku februaija 2001. 
Skupina je nato nadaljevala z usposabljanjem o sistemih elektrarne, ki je bilo sestavljeno iz 
predavanj ter praktičnega dela v elektrarni. Iz te skupine je bilo na podlagi rezultatov 
dotedanjega usposabljanja in potreb po licenciranih kadrih izbranih osem kandidatov za 
nadaljevanje usposabljanja na simulatorju NEK. 

V decembru 2001 se je pričelo usposabljanje na simulatorju NEK in na delovnih mestih v 
glavni komandni sobi. Ta faza se bo končala z zaključnim preizkusom, predvidoma v oktobru 
2002. 

Leta 2001 je bilo opravljeno tudi usposabljanje na delovnih mestih vodje izmene (en 
udeleženec), glavnega operateija (trije udeleženci), operateija sekundarnih sistemov (dva 
udeleženca) in na mestih strojnikov opreme (dva udeleženca). 

V okviru sodelovanja z WANO sta se delavca NEK udeležila seminarja »Shift Manager 
Professional Development Seminar« in »Engineering Supervisor Professional Development 
Seminar«. 
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b) Dopolnilno usposabljanje ostalega tehničnega osebja 

Dopolnilno usposabljanje ostalega tehničnega osebja zajema tečaje, katerih namen je 
pridobivanje novega splošnega in specialističnega znanja za potrebe vzdrževanja in ostalih 
podpornih funkcij. 

Skupina za usposabljanje znotraj organizacije vzdrževanja je izvedla večje Število tečajev za 
osebje vzdrževanja. Kakovost in obseg usposabljanja osebja vzdrževanja se je povečala z 
uporabo namenskega centra za usposabljanje vzdrževalcev. 

Za večje število delavcev NEK je bilo pred remontom 2001 in med njim opravljeno dodatno 
splošno usposabljanje za zagotovitev kvalitetnega opravljanja remontnih del. Prav tako je bilo 
za večje število zunanjih izvajalcev del izvedeno osnovno splošno usposabljanje in osnove 
radiološke zaščite. 

2.1.7.2 Stalno usposabljanje 

a) Stalno usposabljanje obratovalnega osebja 

Stalno usposabljanje obratovalnega osebja zajema programe, ki se periodično obnavljajo 
glede na predpisano pogostost za ohranjanje licence za licencirano osebje, in obnavljanje 
ustreznih dovoljenj za delavce na lokalnih delovnih mestih. 

b) Usposabljanje licenciranega osebja 

Stalno strokovno usposabljanje licenciranega osebja je potekalo v skladu s strani URSJV, 
odobrenim letnim planom usposabljanja osebja NEK za leto.2001, ki je bil pripravljen v 
skladu z zahtevami Pravilnika o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah, preveritvi znanja in 
potrdilu o izpolnjenih pogojih oseb, ki opravljajo določena dela v jedrskih objektih. Pri 
izvedbi usposabljanja so bili upoštevani tudi pravilniki za področja varstva pri delu in dela z 
ionizirajočimi sevanji. 

Leta 2001 seje nadaljevalo usposabljanje licenciranega osebja s posodobljenim programom, 
ki vključuje tudi uporabo novega popotnega simulatoija NEK. Program je oblikovan v skladu 
s sistematskim pristopom k usposabljanju. Opravljena je bila analiza del in nalog za 
licencirane operaterje in določena so bila opravila, za katera je potrebno izvajati 
usposabljanje. Celoten program je zasnovan na dvoletnem ciklusu, znotraj katerega se opravi 
osem segmentov usposabljanja, od katerih se bodo vsako leto izvajali štirje segmenti. V 
vsakem segmentu se na usposabljanju zvrsti osem obratovalnih ekip. V vsakem segmentu se 
opravi 15 ur predavanj v učilnici in 20 ur vaj na simulatorju. V celem letu tako opravijo 
obratovalne ekipe 80 ur simulatorskih vaj, kar je primerljivo s prakso v razvitih državah. Ena 
izmenska ekipa je z delom na simulatorju sodelovala tudi v vaji za ukrepanje pri nastanku 
izrednega dogodka. 

Na simulatorju NEK so bili v letu 2001 pripravljeni in izvedeni različni scenariji za vadbe 
posegov pri normalnih obratovalnih stanjih elektrarne, nenormalnih stanjih elektrarne ob 
odpovedi opreme, nezgodah znotraj projektnih osnov ter nezgodah izven projektnih osnov. 

23. september2002 71 poročevalec, št. 91 



Jeseni leta 2001 je preizkus usposobljenosti za pridobitev oziroma obnovitev dovoljenj za 
glavnega operateija oziroma operateija reaktorja v dveh terminih opravilo 11 kandidatov. 
Osem kandidatov je obnavljalo dovoljenja za glavnega operaterja, eden je prvič pridobil 
dovoljenje za glavnega operaterja, dva kandidata pa sta obnovila dovoljenje za operateija 
reaktorja. Za kandidate so pisne preizkuse znanja pripravili in ocenili člani izpitne komisije 
URSJV. V sklopu izpitov za pridobitev ali obnovo licence operateija so se izvajali tudi 
praktični preizkusi usposobljenosti na simulatorju NEK. Preizkusi so se izvajali na podlagi 
prej oblikovanih in odobrenih scenarijev, ki so se izbirali za vsako skupino kandidatov 
posebej. Iz nabora izpitnih scenarijev so scenarije v posameznem terminu izbirali predstavniki 
komisije URSJV. Preizkuse na simulatorju NEK je v skladu s postopkom TSD-13.409 
izvajala skupina ocenjevalcev, ki je bila sestavljena iz članov izpitne komisije, vodstva 
proizvodnje ter inštruktoijev strokovnega usposabljanja. 

c) Stalno usposabljanje ostalega tehničnega osebja 

Izobraževanje iz tega segmenta je namenjeno obnovitvi in dopolnjevanju znanja za 
posamezna področja v skladu z zakonskimi predpisi in potrebami delovnih procesov NEK. Na 
osnovi zakonsko zahtevanih in splošnih vsebin so bila organizirana usposabljanja: Prva 
pomoč, Delo v eksplozijsko ogroženih prostorih, Protipožarna zaščita, Varstvo pri delu in 
Nevarne snovi. 

Usposabljanje, vezano za načrt ukrepov v primeru izrednega dogodka v NEK, se je izvajalo v 
skladu s postopki Programa NUID. V oktobru 2001 je bila zvedena tudi obsežnejša vaja, ki je 
bila podprta tudi z uporabo popolnega simulatoija NEK. 

V okviru sodelovanja z organizacijo WANO sta bila za potrebe usposabljanja inštruktoijev 
strokovnega usposabljanja izvedeni trije tečaji in sicer »Instructor Skills Course«, »Advanced 
Simulator Instructor Course« ter »Improving Human Performance«. 

Opravljenih je bilo tudi več tečajev splošnega usposabljanja ter tečajev iz radiološke zaščite 
za delavce NEK in za zunanje izvajalce del v NEK. Začetni tečaj iz radiološke zaščite RZ-2, 
je uspešno opravilo 24 delavcev NEK in 21 delavcev zunanjih izvajalcev del. Obnovitveni 
tečaj iz RZ-2, je opravilo 49 delavcev NEK in 6 delavcev zunanjih izvajalcev del. Tečaje iz 
RZ-3 (začetni in obnovitveni), pa je opravilo 5 delavcev NEK in 132 delavcev zunanjih 
izvajalcev del. Tečaj splošnega usposabljanja specifičnega za NEK, je skupaj opravilo 697 
delavcev zunanjih izvajalcev del. Namen splošnega usposabljanja in usposabljanja iz 
radiološke zaščite v letu 2001 je bil zlasti v seznanjanju vseh sodelujočih s cilji in pripravami 
za remont R01. 

2.1.8 INŠPEKCIJSKI PREGLEDI V NEK 

Inšpekcijski pregledi so se v letu 2001 izvajali skladno z odobrenim programom dela za leto 
2001. Leta 2001 je bilo v NEK opravljenih 84 rednih - napovedanih inšpekcijskih pregledov, 
1 izredni inšpekcijski pregled (v zvezi z regulacijo jalove moči dizelskega generatoija za 
napajanje v sili) in 1 inšpekcijski ogled v zvezi s prispetjem svežega goriva v luko Koper. 
Štiije redni inšpekcijski pregledi NEK so bili opravljeni v sodelovanju z drugimi inšpekcijami 
(dva z ZIRS, eden v okviru komisije za tehnični pregled novih objektov v NEK in eden v 
sodelovanju z inšpekcijo MAAE na področju neširjenja jedrskega orožja). 
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Predstavniki URSJV so sodelovali pri inšpekciji MNZ, ki je bila opravljena v NEK (tema - 
fizično varovanje). 

Redni inšpekcijski pregledi NEK v letu 2001, ki so bili v povprečju dvakrat tedensko, so 
obsegali glede na plan dela: 

a) Obratovanje: 
- pregled izvajanja odločb URSJV 
- pregled podatkov o stanju jedrskega goriva (puščanje, zgorelost goriva ob koncu 17. cikla) 
- projekt nove sredice za 18. gorivni cikel 
- aktivnost primarnega hladila med in ob koncu 17. cikla 
- vodenje dnevnikov pogonskega osebja 
- priprave na remont 2001 
- status in spremembe veljavne revizije (Revizija 10) postopkov za obratovanje v sili 

(Emergency Operating Procedures) glede na izvedene modifikacije in dvig moči 
- status in spremembe veljavne revizije (Revizija 11) obratovalnih postopkov za 

nenormalna stanja (Abnormal Operating Procedures) glede na izvedene modifikacije in 
dvig moči 

- status in spremembe obratovalnih postopkov (General Operating Procedures) 
- obhod tehničnih varnostnih sistemov 
- modifikacije (remontne, neremontne) 
- ukrepi za izboljšanje reda in čistoče v prostorih tehnološkega procesa 
- priprave elektrarne na obratovanje v zimskem obdobju 

b) Radiološki nadzor: 
- spremljanje prejetih doz osebja med remontom 2001 (kolektivne, individualne doze) 
- spremljanje prejetih doz podizvajalcev med remontom 2001 
- izvajanje izobraževanja in usposabljanja na področju varstva pred sevanji 
- pregled programa AL ARA za remont 2001 
- delo oddelka za dekontaminacijo 
- povečana hitrost doze na gladini vode bazena za izrabljeno gorivo zaradi sproščanja Co- 

58 in Co-60 s površine gorivnih elementov 
- ravnanje z radioaktivnimi odpadki, iznos iz kontroliranega področja, stanje v objektu za 

dekontaminacijo in stanje starih upaijalnikov 

c) Vzdrževanje in nadzorna testiranja: 
- vzdrževanje na moči (On-line Maintenance) in spremljajoče aktivnosti (PSA, planiranje, 

delovni nalogi) 
- izvajanje zahteve 10 CFR 50.65 Maintenance Rule - Nadzor vzdrževanosti naprav 
- občasna prisotnost pri rednih mesečnih testiranjih dizelskih generatoijev za napajanje v 

sili 
- merjenje jalove energije - bilanca za celo elektrarno 
- testiranja novega glavnega transformatorja 
- nadzorna testiranja polnilnikov in baterij 
- pregled rezultatov nadzornih testiranj črpalk varnostnega vbrizgavanja 
- pregled rezultatov nadzornih testiranj motornih črpalk pomožne napajalne vode 
- pregled rezultatov nadzornih testiranj turbinske črpalke pomožne napajalne vode 
- pregled rezultatov nadzornih testiranj črpalk za odvod zaostale toplote 
- pregled rezultatov nadzornih testiranj črpalk varnostne oskrbne vode 
- pregled rezultatov nadzornih testiranj reaktorskega zaščitnega sistema 
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- kalibracija instrumentacije 
- dejavnosti na področju preizkušanja motorno upravljanih ventilov 
- začasno skladiščenje starih upaijalnikov 

d) Pripravljenost za ukrepanje ob izrednem dogodku: 
- pregled statusa dokumenta »Načrt ukrepov za primer izrednega dogodka« 
- implementacija Revizije 21 
- usposabljanje za primer izrednega dogodka 
- priprava na vajo NEK-2001 
- sodelovanje pri vaji NEK-2001 (kot opazovalec - na lokaciji NEK) in priprava ocene vaje 
- spremljanje statusa tehničnega podpornega centra, operativnega podpornega centra in 

zunanjega podpornega centra 

e) Fizično varovanje: 
- delo službe varovanja 
- obhod varovalne ograje 
- planirane in izvedene posodobitve 
- v zvezi s terorističnimi napadi 11.09.2001 je inšpekcija preverila ukrepe NEK v zvezi s 

temi dogodki 

f) Inženiring in usposabljanje osebja: 
- pregled načrtovanih modifikacij za remont 2001 
- pregled načrtovanih neremontnih modifikacij za leto 2001 
- projekt gradnje razdelilne transformatorske postaje RTP 400/110 Krško z razpletom 

daljnovodov 
- odpravljanje pomanjkljivosti popolnega simulatorja NEK 
- status procesno-informacijskega sistema 
- delo Skupine za neodvisno oceno varnosti 
- prenos obratovalnih izkušenj 
- stanje centralnega dokumentacijskega arhiva NEK 
- zavarovanje za jedrsko škodo 

g) Zagotavljanje kakovosti: 
- pregled seznama (baze) delovnih nalogov 
- status zunanjih in notranjih preveijanj 
- delovanje Službe kvalitete NEK med remontom. 

Sektor za inšpekcijsko nadzorstvo je poleg inšpekcijskih dejavnosti, izvajal tudi naslednje 
aktivnosti: 
- priprava gradiva za seje in aktivno sodelovanje na sejah SKJV 
- sodelovanje pri preverjanju osebja, ki opravlja dela in naloge v zvezi s krmiljenjem 

reaktorja (Strokovna komisija za preverjanje usposobljenosti operaterjev NEK) 
- aktivno sodelovanje v večjih projektnih skupinah URSJV 
- aktivno sodelovanje na sejah »Strokovne komisije za preverjanje usposobljenosti 

operaterjev« in pri izvajanju izpitov 
- vodenje nekaterih upravnih postopkov 
- sodelovanje pri izvajanju dežurstva na URSJV 
- aktivna udeležba na srečanjih Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije 

sodelovanje pri pripravi novega zakona o jedrski in sevalni varnosti 
- sodelovanje v delovnih skupinah za izdelavo nekaterih pravilnikov 
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- pregled modifikacij električnih modifikacij skih paketov 
- dodamo usposabljanje. 

V nadaljevanju je podan opis posameznih dejavnosti NEK v letu 2001 in ugotovitev 
inšpektorjev URSJV: 

1. Prihod svežega goriva 

Sveže jedrsko gorivo je prispelo v pristanišče Koper dne 19.04.2001 ob 19:15 uri. Gorivo je 
bilo pakirano: po dva elementa V 18 zabojnikih (USA/9239/AF Type A - oznaka II- 
RUMENO), po dva zabojnika sta bila pakirana v standardni kontejner odprtega tipa (20 
čevljev - 20") - skupaj 36 kosov svežih gorivnih elementov. Transportni indeks na polprikolici 
kumulativno ni presegal 50. Naloženi kamioni so bili pravilno opremljeni s po štirimi 
nalepkami 25 x 25 cm z napisom RADIOACTIVE III in z UN številko 7 za radioaktivni 
material. Vsa vozila (5 kamionov -vlačilcev) so imela veljavna potrdila-Vozila so bila 
opremljena z rumeno utripajočo lučjo in zahtevano opremo - pregledano s strani MNZ, 
posebnosti ni bilo. Po končanem pretovaijanju je kolona krenila proti NEK, kamor je prispela 
brez posebnosti. 

2. Dogodki, zajeti v poročilih o nenormalnem dogodku - poročanje NEK 

V letu 2001 je NEK, skladno s Pravilnikom o poročanju ( Ur. 1. SRS št. 12/81), poslala 
URSJV 1 poročilo o nenormalnem dogodku »Visoka temperatura v prostoru glavnih 
parovodov« (04.08.2001). Omenjeni nenormalni dogodek je bil posledica zelo visokih 
dnevnih temperatur in ni imel vpliva na jedrsko varnost, kar je bilo potijeno z analizo. 

3. Remont in menjava goriva 2001 v NEK (ob koncu 17. gorivnega cikla) - poročanje URSJV 

Remont 2001 se je v NEK pričel 09.05.2001 z redukcijo moči na parametre ničelne moči. 
Glavni namen remonta je bila menjava goriva, vzdrževalna dela, preizkušanja opreme, 
medobratovalni pregled reaktorske posode in delov primarnega sistema in izvedba 
modifikacij, kar zagotavlja varno, zanesljivo in stabilno obratovanje elektrarne med 
naslednjim gorivnim ciklom. 

Remont 2001 je trajal 42 dni in je bil končan 18.06.2001. 

URSJV je tudi med letošnjim remontom uvedla celodnevno prisotnost inšpektoija v 
elektrarni, ki je dnevno spremljal remontne aktivnosti in koordiniral delo med NEK, 
pooblaščenimi organizacijami in URSJV, kakor tudi same URSJV, kar se je izkazalo kot 
dobra praksa med prejšnjim remontom. Prisotnost dežurnega inšpektoija je izboljšala pretok 
informacij in omogočila hitrejše reševanje manjših problemov. Tako so dežurni inšpektoiji do 
19.06.2001 (konec remonta) izdelali 42 podrobnih dnevnih poročil o aktivnostih na remontu. 
Ta poročila so bila namenjena interni uporabi URSJV in jih je bilo možno spremljati na 
intranetu URSJV. 

Poleg tega je v času remonta 2001 URSJV opravil 6 rednih inšpekcijskih pregledov NEK. 

Nekatere varnostno pomembne remontne aktivnosti so tudi med remontom 2001 spremljale 
pooblaščene organizacije. Med remontom 2001 je bilo vključenih 8 pooblaščenih organizacij 
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(EIMV, Ekonerg, FS, IE, IJS, IMK, IMT in IV), koordinator dela pooblaščenih organizacij pa 
je bil EIMV iz Ljubljane. 

Med remontom so potekali tedenski sestanki s predstavniki pooblaščenih organizacij, ki so 
pisno in ustno poročali inšpekciji o poteku del, ki so jih nadzirali, o ugotovitvah nadzora, 
priporočilih in o planu njihovega dela za naslednji teden. Poleg rednih tedenskih sestankov so 
potekali tudi razgovori s predstavniki posameznih pooblaščenih organizacij, na katerih je bila 
obravnavana tekoča problematika. 

Aktivnosti, ki jim je inšpekcija za jedrsko varnost med letošnjim remontom namenila največ 
pozornosti, so: 
- zaustavitev elektrarne, varnost ob zaustavitvi z zagotavljanjem varnostnih funkcij 
- inšpekcija/menjava goriva 
- vizualni in radiografski pregled ohišja reaktorske črpalke številka dva 
- po vzdrževalna in nadzorna preskušanja varnostne opreme 
- remont elektro, strojne in instrumentacijske opreme 
- program medobratovalnih pregledov 
- remont dizelskih generatorjev za napajanje v sili 
- spremljanje pomembnejših modifikacij: 

- zamenjava zatičev vodil kontrolnih palic sredice 
- zamenjava regenerativnega izmenjalnika toplote 
- zamenjava glavnega transformatorja 

- remontna dela v stikališču 
- test napajanja NEK po 110 kV daljnovodu iz TE Brestanica 
- spremljanje kolektivne doze delavcev remonta (planirana, dejanska) 
- pregled radioloških podatkov 
- zagon in sinhronizacija elektrarne. 

Opažene težave: 
- razlitje olja reaktorske Črpalke številka 2 
- povišanje kontaminacije v reaktorski zgradbi 
- težave pri zamenjavi turbopolnilnika motorja »A« na dizelskem generatorju številka 2 
- poškodba termočlena na izhodu iz sredice (Core Exit Thermo-Couple) 
- odpoved računalnika za vstop v kontrolirano področje 
- tujki najdeni pri vizualnem pregledu reaktorske posode 
- nekatere aktivnosti pri menjavi regenerativnega izmenjalnika toplote (oznaka: CSAHRG) 

se niso sproti vpisovale v plan kakovosti 
- težave pri tesnjenju električnega generatorja in kasnejšem polnjenju z vodikom 
- prevelike delne razelektritve električnega generatorja 
- različna interpretacija NEK-TS v zvezi s testiranjem polnilnika varnostnih baterij veje 

»A«, 
- zamašitev instrumentacijske linije do tlačnega stikala za zagon dizelskega generatorja 

številka 1, 
- težave z regulatorjem napetosti na dizelskem generatorju številka 2, 
- glede na plan je bila skupna prejeta doza delavcev presežena, zato je bilo uvedeno dodatno 

ščitenje in premeščanje delavcev, 
- okvara dvigala za čiščenje vijakov reaktorske glave, 
- težave s črpalko glavne napajalne vode (oznaka: FW105PMP-002) in kondenzatno 

črpalko (oznaka: CY100 PMP-003). 
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Vse opažene težave so bile ustrezno sanirane in niso imele vpliva na jedrsko varnost. 

Radiološka zaščita: 
Služba za radiološko zaščito NEK (TO.RZ) ob začetku remonta (po prepihovanju 
zadrževalnega hrama, ko se opravi ogled z namenom, da ugotovi stanje in da se odpravijo 
nepravilnosti) izmeri hitrosti doz in vzame brise površin na predvidenih deloviščih. Meritve 
izvajajo po postopku PRZ-7.300 »Nadzor sevanja in radioaktivne kontaminacije v NEK«. 
Med remontom so se poleg tega izvajale redne meritve vsak dan, poleg tega pa še pri vsakem 
posamičnem opravilu, kjer je obstajala veijetnost povišanih hitrosti doz. Delavci na deloviščih 
so bili z meritvami (delovnimi pogoji) ustrezno seznanjeni. NEK je sprotno vodila 
računalniško bazo prejetih doz, ki sojo inšpektoiji periodično pregledovali. 

Dozimetrija: 
NEK določa način in izvajanje sistematičnega radiološkega monitoringa osebja NEK in 
zunanjih delavcev v postopku ADP - 1.7.006 »Osebna dozimetrija«, Revizija 2, ki velja od 
20.10.1998. Po navedbi NEK (Redni inšpekcijski pregled NEK z dne 14.09.1999) je postopek 
usklajen z evropskimi direktivami. Postopek upošteva določila EU direktiv 90/641 in 96/29. 
V NEK menijo, da glede vodenja evidenc prejetih doz delavcev po vsebini in načinu 
izpolnjujejo zahteve direktiv EU. Veljaven izpit iz radiološke zaščite in veljavno zdravniško 
spričevalo sta splošna predpogoja za pripravo dovolilnice (po postopku ADP - 1.7.008 
»Dovolilnica za delo v področju sevanja«, Revizija 2) za vstop in delo v kontroliranem 
področju. Za vsako planirano delo v področju sevanja je bila opravljena AL ARA analiza 
opravljenega dela z namenom, da se ugotovijo vzroki za odstopanje dejansko prejetih doz od 
načrtovanih. Ti podatki so namenjeni pridobivanju čim boljših izhodišč za prihodnje 
načrtovanje ALARA in tudi ostalih del. 

Prejete doze delavcev med remontom: 
Skupna kolektivna doza na remontnih delih je bila 1003 man mSv in je presegla ciljno 
planirano vrednost 900 man mSv. V prvotnem ALARA planu ni bilo načrtovano obsevanje 
delavcev zaradi čiščenja razlitega olja (41 man mSv) in pri menjavi termočlena (5 man mSv). 
Če te prejete doze odštejemo od skupne vrednosti, ugotavljamo, da je bilo predremontno 
planiranje prejetih doz realno. Pri delih na črpalki so delavci prejeli dozo 60 man mSv, na 
regenerativnem toplotnem izmenjalniku pa 95 man mSv. Iz primerjave predvidenih in 
dejansko prejetih doz je razvidno, da so bile planirane doze znamo presežene pri naslednjih 
opravilih: zamenjava regenerativnega toplotnega izmenjalnika (plan 71,3 man mSv, dosežena 
vrednost 95 man mSv) in modifikacija LTOP (plan 11,8 man mSv, dosežena vrednost 32,5 
man mSv). Najvišjo dnevno dozo (3,72 mSv) je prejel zunanji delavec pri postavljanju 
tesnilnih pokrovov v uparjalnike. Najvišje doze v času remonta (15 mSv, 14 mSv in 13,7 
mSv) pa so prejeli zunanji delavci pri pregledu cevi upaijalnikov z vrtinčnimi tokovi. 

Inšpekcija ugotavlja, da je bil ta remont bistveno zahtevnejši od prejšnjega tako glede 
planiranja kakor tudi razpoložljivega časa, opreme in ljudi za opravljanje posameznih 
aktivnosti. 

Pred ponovnim zagonom elektrarne so bile vse zgoraj opažene težave uspešno odpravljene. 

Dobra praksa: 
izboljšanje kemije primarnega hladila ob zaustavitvi (manjše sproščanje kobalta) 

- dostop inšpektorjev in predstavnikov pooblaščenih organizacij do interne računalniške 
mreže IntraNEK. 
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EIMV je na osnovi predhodno izdanih izjav »Zbirna izjava za ponovno kritičnost reaktorja po 
opravljenem remontu 2001« in »Zbirna izjava za ponovno obratovanje elektrarne NEK na 
moči po opravljenem remontu 2001«, dne 27.07.2001 izdal še dokument »Zbirna strokovna 
ocena remonta in menjave goriva 2001 v NEK«. 

Inšpekcija za jedrsko in radiološko varnost je v oktobru in novembru 2001 izvedla obravnavo 
dokumenta »Zbirna strokovna ocena remonta in menjave goriva 2001 v NEK« z vsemi 
pooblaščenimi organizacijami in NEK, s poudarkom na priporočilih in odpravljenih 
neskladnostih. 

Inšpekcija bo do prihodnjega remonta spremljala izvajanje omenjenih priporočil. Inšpekcija 
ocenjuje, da se sama izvedba remonta izboljšuje tako po organizacijski plati kakor tudi po 
kvaliteti izvedenih del, kar je razvidno tudi iz obratovalnih kazalcev elektrarne. Ocenjuje tudi, 
da seje kvaliteta dela pooblaščenih organizacij v zadnjih letih izboljšala. Na sodelovanje med 
inšpektoiji URSJV, predstavniki pooblaščenih organizacij in predstavniki NEK med 
remontom ni bilo večjih pripomb niti s strani pooblaščenih organizacij niti s strani elektrarne. 

Splošni zaključek o izvedenih posegih med remontom 2001 je, da so bila vsa dela opravljena 
kvalitetno, in da neocenjenih del, ki spadajo v obseg pooblastila, ni. Pooblaščene organizacije 
so svoje delo opravile v skladu s pogodbo med EIMV in NEK za izdelavo naloge »Zbirna 
strokovna ocena remontnih del, posegov in preizkusov med zaustavitvijo Nuklearne 
elektrarne Krško zaradi menjave goriva ob koncu 17. cikla«, ki jo. sestavljajo strokovne ocene 
posameznih pooblaščenih organizacij. 
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2.2 RAZISKOVALNI REAKTOR TRIGA MARK IIV BRINJU 

2.2.1 OBRATOVALNA VARNOST 

2.2.1.1 Uporaba reaktorja 

Reaktorje obratoval kot vir nevtronov za eksperimente, za pripravo radioaktivnih izotopov ter 
za šolanje. Leta 2001 je reaktor obratoval približno 165 dni in proizvedel 279 MWh. 
Obsevani so bili 704 vzorci v vrtiljaku in F-kanalih ter 1500 v pnevmatski pošti. Reaktorje v 
letu 2001 obratoval pretežno v stacionarnem načinu, samo enkrat je obratoval v pulznem 
načinu. Izvedenih je bilo 15 pulzov. Za potrebe eksperimentov je bilo opravljenih tudi več 
sprememb sredice oziroma premeščanj goriva v sredici reaktoija. Izrednih dogodkov, ki bi 
imeli vpliv na jedrsko varnost, v letu 2001 ni bilo. Tudi večjih okvar na napravah reaktoija v 
letu 2001 ni bilo. 

2.2.1.2 Zaustavitve 

Leta 2001 je bilo 210 zaustavitev, od tega 13 neplaniranih. Neplanirane zaustavitve so bile 
posledica motenj pri električni napetosti (izpadi, nihanja, skupno 5) in napak operateijev 
(skupno 8). 

2.2.13 Gorivo 

31.12. 2001 je bilo na lokaciji Reaktorskega infrastruktumega centra (RIC) skupaj 94 
gorivnih elementov. Porazdeljeni so bili po lokacijah kot je razvidno iz tabele 2.19. 

Tabela 2.19: Lokacija gorivnih elementov reaktoija TRIGA MARK II 

Lokacija Št. gorivnih elementov 
Sredica reaktoija 56 
Reaktorski tank 0 
Shramba izgorelega goriva 0 
Shramba svežega goriva 38 
Skupaj 94 

2.2.1.4 Osebje 

Število osebja reaktoija se v letu 2001 ni spremenilo: vodja (1/3 polne zaposlitve), dva glavna 
operateija, dva operateija (polna zaposlitev), tajnica (1/2 polne zaposlitve). Obratovanje 
reaktoija je organizirano v obliki izmen v skladu z organizacijsko shemo, ki je podana v 
»Varnostnem poročilu«. 

2.2.1.5 Vzdrževalna dela in nabava opreme 

Leta 2001 je IJS instaliral novo pnevmatsko pošto, ki jo je podarila MAAE v sklopu tehnične 
pomoči Sloveniji. Vrednost nove naprave znaša 250.000 USD. Instalacijska dela je opravilo 
osebje RIC. Pnevmatska pošta bo začela delovati spomladi 2002, ko bo zaključen tudi 
postopek pridobitve dovoljenja za obratovanje. 
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2.2.2 RADIOAKTIVNI ODPADKI 

Leta 2001 je pri obratovanje reaktorja TRIGA MARK II nastalo 50 1 NSRAO. Odpadki so 
skladiščeni v prostorih RIC, ker se javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki zaradi 
zakasnitve pri posodobitvi Centralnega skladišča RAO v Brinju ne izvaja, oziroma se izvaja le 
v interventnih primerih. 

2.23 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJE 

V letu 2001 pri obratovanju reaktoija in spremljajočih dejavnostih ni bilo dogodkov, ki bi 
izstopali v primeijavi s prejšnjimi leti. Čeloma proizvedena energija je bila podobna kot v 
zadnjih letih. Temu ustrezna je bila tudi količina atmosferskih izpustov žlahtnega plina Ar-41, 
kije sorazmerna s časom obratovanja reaktoija. Emisija Ar-41 v letu 2001 je znašala okrog 1 
TBq. Meritve zunanjega sevanja s TL dozimetri na ventilacijskem izpuhu reaktoija so 
pokazale povišane vrednosti hitrosti doze in sicer dvakratno ozadje zaradi Ar-41. 

V tekočinskih izpustih radioaktivnosti so bili v letu 2001 ugotovljeni naslednji radionuklidi: 
Na-24, Co-60 in Zn-65 v skupni aktivnosti 0,51 MBq, ki so rezultat dejavnosti Odseka za 
znanosti o okolju. Skupna aktivnost tekočinskih izpustov je bila polovico nižja kot v 
preteklem letu. 

2.2.4 PREJETE DOZE DELAVCEV 

Osebje, ki upravlja in uporablja reaktor in je do sredine leta 1999 upravljalo tudi Centralno 
skladišče RAO v Brinju, delimo na tri kategorije: na operateije reaktoija, na raziskovalce pri 
reaktoiju oziroma tiste, ki rokujejo z obsevanimi vzorci in sodelavce službe za varstvo pred 
sevanji. Sodelavci omenjene službe so lahko prejeli dozo tudi pri delu z viri, ki niso bili 
povezani z delovanjem reaktoija TRIGA MARK II. Po podatkih Službe za varstvo pred 
sevanji je bilo v letu 2001 skupno obsevanih 43 delavcev, njihova povprečna prejeta efektivna 
doza (brez nevtronov) je bila 0,05 mSv, kolektivna doza pa je bila 1,96 man mSv. 

2.2.5 INŠPEKCIJSKI PREGLEDI 

Dne 30.08.2001 je bila izvedena inšpekcija Reaktorskega infrastrukturnega centra v Brinju 
(RIC), kjer je bilo obravnavano izvajanje odločbe URSJV št. 391-01/00-5-26546/MK 
(odločba o izvajanju radiološkega monitoringa) z dne 10.11.2000. 

Zahteve URSJV so bile: zagotoviti neprekinjeno vzorčevanje zraka (nakup opreme je v teku), 
izdelati zbirno letno meteorološko poročilo (US predlaga, da URSJV to zahtevo ponovno 
prouči) ter izvesti revizijo pisnih postopkov za nadzor radioaktivnosti (revizija je v izdelavi). 

Ugotovitve inšpekcijskega pregleda so naslednje: 
- opravljen je bil ogled merilnika hitrosti doze (na lokaciji RIC), zračne črpalke za meritev 

aerosolov, avtomatske meteorološke postaje 
- pregledano je bilo Zbirno letno poročilo o rezultatih meritev emisij in imisij IJS za leto 

2000. 

Dne 17.12.2001 je bila izvedena inšpekcija reaktorja TRIGA MARK II v Brinju. 

Na inšpekcijskem pregleduje bilo obravnavano naslednje: 
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- projekt vzpostavitve hitre pnevmatske pošte za prenos kratkoživih izotopov (iz sredice 
reaktoija do »kemije«) se izvaja v skladu s programom, 

- status načrta za ukrepanje v primeru izrednega dogodka, 
- planiranje aktivnosti glede obratovanja reaktoija v letu 2002, 
- predvideni večji vzdrževalni posegi v letu 2002. 

2.3 CENTRALNO SKLADIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV V 

BRINJU 

Od septembra 1999 je upravljavec skladišča Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO). 
Upravljanje Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju je del nalog javne službe 
ravnanja z ravnanja z radioaktivnimi odpadki. 

2.3.1 POSODOBITEV SKLADIŠČA 

V začetku leta 2001 je ARAO ob skladišču postavila pomožen objekt, ki služi predvsem za 
shranjevanje različne opreme in orodja, saj samo skladišče nima dovolj pomožnih prostorov. 

V septembru 1999 je bila s strani URSJV upravljavcu skladišča ARAO izdana odločba, s 
katero se je zahtevalo izdelavo projekta posodobitve skladišča in na osnovi projekta 
posodobitve končno varnostno poročilo za Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v 
Brinju ter, da mora ARAO v času do izvedene posodobitve sprejemati radioaktivne odpadke, 
ki so nastali na ozemlju R Slovenije v medicini, industriji in pri raziskavah, ki predstavljajo 
nevarnost za okolje, delavce ali prebivalstvo, v kolikor to ugotovi in odobri pristojni upravni 
organ. 

ARAO v zadanem roku ni izpolnila zahtev iz delne odločbe, kakor tudi ne v podaljšanem 
roku, ki se je iztekel konec juliju 2001. V februaiju in aprilu 2001 je bila ARAO opozorjena, 
da URSJV ne bo dovolila izvedbe posodobitve brez izdelane tehnične dokumentacije za 
graditev po jedrski zakonodaji in sicer v skladu z delno odločbo in vabilom na popravo vloge. 
O planiranih aktivnostih na posodobitvi je bila obveščena tako Upravna enota Ljubljana 
izpostava Bežigrad kot Ministrstvo za okolje in prostor, služba za graditev objektov 
republiškega pomena. Kljub temu je UE Ljubljana izpostava Bežigrad izdala odločbo 
»Odločba o dovolitvi priglašenih del«, s katero je ARAO dovolila zamenjavo hidroizolacije 
na jedrskem objektu. Z izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del je bila URSJV kot pristojni 
organ za nadzor nad jedrskimi objekti izločena iz postopka. 

Ne glede na to, da s strani URSJV kot pristojnega organa za nadzor nad jedrskimi objekti niso 
bili dani pogoji za izvedbo posodobitve, je ARAO začela izvajati zamenjavo hidroizolacije na 
osnovi odločbe o dovolitvi priglašenih del. O tem je bila URSJV obveščena z dopisom z dne 
12.11.2001. 

Inšpektor za jedrsko in radiološko varnost iz URSJV je po uradni dolžnosti izdal inšpekcijsko 
odločbo št. 39313-2/2001/7/IN/135 z dne 14.11.2001, s katero je ARAO prepovedal izvajanje 
vseh del na Centralnem skladišču RAO v Brinju, za katera ni pridobljeno predhodno 
dovoljenje URSJV. ARAO je kljub temu, da je navedena odločba vsebovala določilo, da 
pritožba ne zadrži izvršitve, nadaljevala z deli in se dne 29.11.2001 na odločbo pritožila. 
URSJV je pri reševanju pritožbe upoštevaje javni interes čim hitrejšega dokončanja del delno 
ugodil stranki v postopku. Dela so se izvajala v neprimernem zimskem času. Izvedba del je 
bila že v taki fazi, da objekta ni bilo mogoče več vrniti v prvotno stanje brez celotne 
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zamenjave hidroizolacije. Z novo odločbo št. 39313-2/2001/50/IN/135 z dne 24.12.2001 je 
URSJV razveljavila odločbo št. 39313-2/2001 /7/TN/l 35 z dne 14.11.2001 in v drugi točki 
izreka te odločbe povzela zahteve iz delne odločbe, ki še niso bile izpolnjene. Dela na 
zamenjavi hidroizolacije so bila končana 12.12.2001. Stranka v postopku seje tudi na novo 
odločbo z dne 24.12.2001 pritožila. ARAO v letu 2001 ni dostavila URSJV v odločbi iz leta 
1999 zahtevanih dokumentov, na osnovi katerih bi lahko izvedla posodobitev Centralnega 
skladišča RAO v Brinju, kljub temu, daje od izdaje odločbe preteklo več kot dve leti. Zaradi 
tega URSJV ni mogla odobriti Končnega varnostnega poročila in izvajanje del. 

2.32 RADIOAKTIVNI ODPADKI 

Leta 2001 je bilo v skladišče interventno sprejeto 7 zaprtih virov ionizirajočega sevanja, ki se 
več ne uporabljajo in sicer od Rudnika Žirovski vrh, Zavoda za gradbeništvo, Dermatološke 
klinike, Motela Grosuplje in najden radioaktivni strelovod med pošiljko odpadnega železa v 
Italijo. Iz tabele 2.20 je razviden inventar radioaktivnih odpadkov v letu 2001, ki so bili 
uskladiščeni, iz tabele 2.21 pa celotni inventar v skladišču ob koncu leta 2001. 

ARAO je v sklopu tehnične pomoči MAAE v dnevih od 18.6.-21.6.2001 izvedla obdelavo in 
pripravo Ra - virov, ki so se nahajali v skladišču, kakor tudi virov, ki so bili pri povzročiteljih 
radioaktivnih odpadkov (Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dermatološka klinika in Rudnik 
Žirovski vrh). Samo obdelavo in pripravo je izvedla ekipa Austrian Research Center iz 
Seibersdorfa in je potekala v prostorih vroče celice IJS. 

Tabela 2.20: Uskladiščeni radioaktivni odpadki v letu 2001 

Vrsta radioaktivnega odpadka Število Izotop Aktivnost 
[GBql 

Zaprti vir ionizirajočega sevanja, ki se več 
ne uporablja (radioaktivni strelovod) 

2 Eu-152 14 

Zaprti viri, ki se uporabljajo v industriji in 
medicini 

5 Ra- 226 0,32 

Skupaj 7 Eu-152, Ra-226 14,32 

Tabela 2.21: Stanje v Centralnem skladišču RAO v Brinju ob koncu leta 2001 

Vrsta odpadka 
Stanje v 

skladišču Glavni izotopi 
Skupna ocenjena aktivnost 

ob koncu leta 2001 
[GBq] 

Sodi 254 
Co-60, Cs-137, Ra-226, 

Eu-152, naravni uran 
od 30 do 47 

Posebni odpadki 140 Co-60 2382,8 

Zaprti viri 346 
Co-60, Cs-137, 

Kr-85, Sr-90, Eu-152 
574 

Nedoločeni viri * 34 - - 

Skupaj 774 
Co-60, Cs-137, Ra-226, 

Sr-90, Kr-85, Eu-152, 
naravni uran 

približno 3000 

•Nedoločeni viri, ki nimajo ustreznih oznak in jih ni bilo v evidenci predhodnega upravljavca 
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233 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJE 

Emisija Rn-222 (in njegovih potomcev) iz Centralnega skladišča RAO je v poročilu ARAO 
ocenjena na podlagi modela izpustov in znaša 70 Bqs" za leto 2001 ter ni bistveno odvisna od 
prezračevanja skladišča. Skupni letni izpust je torej po tem modelu ocenjen na 2,2 GBq/leto. 
Meritve zunanjega sevanja s TL dozimetri kažejo, da nivo zunanjega sevanja pade na naravno 
ozadje na razdalji nekaj deset metrov od objekta. 

23.4 PREJETE DOZE DELAVCEV 

Od leta 1999 je ARAO, kije v juniju 1999 pričela upravljati prehodno skladišče radioaktivnih 
odpadkov uvedla za svoje delavce redno mesečno dozimetrijo, ki jo za njih izvaja 
pooblaščena organizacija ZVD. Iz tabele 2.22 so razvidne njihove prejete doze zaradi 
izpostavljenosti zunanjemu sevanju v letih 1999 do 2001 ter njihova kolektivna doza. Tabela 
ne podaja doznih obremenitev zunanjih delavcev, ki so sodelovali pri pripravi in obdelavi Ra 
virov oziroma pri delih, povezanih z obnovo hidrpizolacije. Prva skupina zunanjih delavcev 
(3) je prejela kolektivno dozo 0,87 man mSv, druga (19) pa 0,06 man mSv. 

Tabela 2.22: Kolektivna in povprečna letna efektivna doza za delavce ARAO v letu 2001 

Leto Kolektivna efektivna doza 
[man mSv]* 

Število 
delavcev 

Povprečna doza 
[mSv/letol* 

1999 0,92 5 0,18 
2000 2,21 5 0,44 
2001 2,74 6 0,46 

* Mesečne doze izpod meje poročanja so upoštevane kot 0,04 mSv, kar znaša na letni ravni 
0,48 mSv za posameznega delavca. 

23.5 INŠPEKCIJSKI PREGLEDI ARAO IN CENTRALNEGA SKLADIŠČA 
RAO V BRINJU 

Leta 2001 je bilo izvedenih 29 inšpekcijskih pregledov ARAO in Centralnega skladišča RAO 
v Brinju. 

Redni inšpekcijski pregled Centralnega skladišča RAO v Brinju je potekal 01.04.2001. Na 
njem je bil opravljen ogled stanja skladišča in okolice, pregled dokumentacije in izvajanje 
delne odločbe URSJV št. 392-04/99-l-22907.io z dne 14.09.1999 (Upravna zadeva - 
Ureditev Centralnega skladišča RAO v Brinju). Dodatnih zahtev inšpekcije ni bilo. 

Redni inšpekcijski pregled ARAO je potekal 26.10.2001, na njem je bilo obravnavano 
izpolnjevanje Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe 
ravnanja z RAO (Ur. 1. RS št. 32/99) in stanje posodobitve Centralnega skladišča RAO v 
Brinju. Dodatnih zahtev inšpekcije ni bilo. 

08.11.2001 je bil na lokaciji Centralnega skladišča RAO v Brinju opravljen razgovor med 
predstavniki US, ARAO in URŠA' v zvezi z informacijo o nameravanem pričetku gradbenih 
del v zvezi z upravno zadevo Ureditev Centralnega skladišča RAO v Brinju. ARAO je bila 
obveščena, da glede na odločbo URSJV Št. 392-04/99-l-22907.io z dne 14.09.1999 (Upravna 
zadeva - Ureditev Centralnega skladišča RAO v Brinju) ni izpolnila naloženega in ne sme 
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pričeti z načrtovanimi deli - menjava hidroizolacije in da bo inšpekcija v primeru pričetka del 
ustrezno ukrepala. 

Inšpekcija URSJV je na inšpekcijskem pregledu ARAO dne 12.11.2001 ugotovila, da so se 
dela sanacije hidroizolacije pričela. Zato je izdala ustno odločbo, s katero je stranki 
prepovedala izvajanje vseh del na Centralnem skladišču RAO v Brinju, za katera ni 
pridobljeno predhodno dovoljenje URSJV. V zvezi s to odločbo je bil podan predlog sodniku 
za prekrške. 

Inšpekcija URSJV je nato ARAO dne 14.11.2001 izdala pisni odpravek ustne odločbe, s 
katero je stranki prepovedala izvajanje vseh del na Centralnem skladišču RAO v Brinju, za 
katera ni pridobljeno predhodno dovoljenje URSJV. Na omenjeno odločbo se je ARAO 
pritožila (28.11.2001) in zahtevala odpravo omenjene odločbe. URSJV je dne 24.12.2001 
pritožbi ARAO ugodila in izdala odločbo, s katero je bila razveljavljena zgoraj omenjena 
ustna odločba in njen pisni odpravek. S to odločbo je bilo prepovedano tudi izvajanje vseh 
nadaljnjih del na posodobitvi Centralnega skladišča RAO v Brinju, razen zamenjave 
hidroizolacije, ki je bila že opravljena. ARAO se je pritožila tudi na to odločbo. 

URSJV je ARAO dne 28.11.2001 izdala odločbo v upravnem postopku »Dozimetrični nadzor 
delavcev izpostavljenih ionizirajočemu sevanju pri zamenjavi hidroizolacije na Centralnem 
skladišču RAO v Brinju«. V zvezi s to odločbo teče pritožbeni postopek. 

Na preostalih inšpekcijskih pregledih, skupno 27, je bilo obravnavano izpolnjevanje izdanih 
odločb URSJV in stanje na gradbišču (ob zamenjavi hidroizolacije). O opravljenih 
inšpekcijskih pregledih stanja na gradbišču so bili izdelani zapisniki oziroma uradni zaznamki 
ter slike (klasične fotografije, digitalne fotografije). 

2.4 RUDNIK ŽIROVSKI VRH 

2.4.1 IZVAJANJE AKTIVNOSTI TRAJNEGA PRENEHANJA IZKORIŠČENJA 
URANOVE RUDE 

Po podatkih RŽV d.o.o. (RŽV) izvajala leta 2001 noveliran program »Trajne opustitve 
izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh« 
na osnovi dveh aneksov operativnega »Plana aktivnosti za izvedbo programa v letu 2001«, ki 
ju je sprejela vlada v maju in septembru 2001. RŽV d.o.o. je tako pridobil predpisano osnovo 
za izvajanje programa oziroma poslovanja šele ob koncu leta, kar ne omogoča zadovoljivega 
zagotavljanja pogojev za varno in gospodarno delo. 

Leta 2001 so se izvajala dela namenjena pripravi jame za intenzivno izvajanje trajne opustitve 
pridobivanja uranove rude v prihodnjem obdobju, trajnem odlaganju že odkopane rude, 
odlaganju »etalonov« (zaprti jamski vozički z uranovo rudo) in arhiva geoloških vzorcev, 
prav tako pa so se izvajali zaključni tehnični pregledi izvedenih del pri trajni opustitvi 
proizvodnje koncentrata. Opravljena so bila tudi načrtovana dela in aktivnosti v zvezi s 
pridobivanjem posojila pri Evropski investicijski banki, vključno z oceno primernosti 
tehničnih rešitev opustitve izkoriščanja in njihove skladnosti z našo in evropsko zakonodajo, 
ki so jo opravili strokovnjaki firme Wismut GmbH iz Nemčije. Na podlagi določb Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanja posledic rudaijenja v RUŽV (Ur.list RS, št. 28/2000; ZTPIU-A) so bila 
opravljena dela in aktivnosti za preoblikovanje RŽV v družbo z omejeno odgovornostjo. 
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V nadaljevanje je podano izvajanje aktivnosti po posameznih obratih: 

a) Obrat za pridobivanje uranove rude: 
- pregled in sanacija jamskih prostorov, potrebnih za izvajanje del v letu 2001 v jami, 

vključno z razvodom električne napetosti in tehnološke vode 
- odvoz uranove rude z območja presipališča rude nad drobilnico preko radiometričnih vrat 

v jamo (vsebnost l^Og več kot 250 g/t) oziroma na jalovišče Jazbec (vsebnost UjOg manj 
kot 250 g/t) 

- priprava nekdanje jamske jedilnice za trajno odlaganje geoloških vzorcev in kontejnerjev 
ROV, napolnjenih z radioaktivnimi odpadnimi snovmi iz RŽV d.o.o., ki jih ni bilo 
smiselno dekontaminirati (predvsem oprema iz območja drobilnice), ter odlaganje in 
zasutje s tako imenovanim lučanim zasipom 

- razrez, dekontaminacija in meritve kontaminacije neuporabne in dotrajane jamske opreme 
- izdelava odvodno-drenažnih vrtin za sanacijo odvodnika pod jaloviščem Jazbec (izvajalec 

RGD d.d.) 
- redno vzdrževanje cestišč in odvoda meteornih voda na območju jalovišča Jazbec in 

odlagališč P-l in P-9 
- redna kontrola stanja in vzdrževanje vhodov v jamo. 

b) Obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata: 
- demontaža opreme in odstranitev lovilne jame s kanalom pri objektu 313, odvoz materiala 

na jalovišče Jazbec in zasutje nastale jame z internim materialom (izvajalec TOPOS d.d., 
RŽV d.o.o.) 

- redno vzdrževanje površine jalovišča hidrometalurške jalovine Boršt, odvodnih kanalov 
za meteorne in izcedne vode 

- izveden tehnični pregled objektov obrata. 
c) Obrat elektrostrojnega vzdrževanja: 
- izvajanje rednih pregledov in preizkusov ter vzdrževanje elektrostrojne opreme in 

instalacij v jami in zunaj 
- dokončanje remonta ventilacijske postaje P-36, priprava in zagon ventilatorjev 
- zagotavljanje rednega obratovanja ventilacijskih postaj P-l in P-36 
- pregled in remont razdelilnih transformatorskih postaj RTP 530 in RTP H-33 ter 

zagotavljanje oskrbe z električno energijo v jami 
- pregled in generalno popravilo jamske mehanizacije, potrebne pri delih za zagotavljanje 

pogojev v jami. 

d) Sektor varstvene dejavnosti: 
- redni nadzor delovnega okolja 
- redni nadzor vpliva rudnika na okolje 
- meritve radioaktivnosti v okviru dekomisije in dekontaminacije posameznih objektov in 

nasutih površin v obratu za proizvodnjo uranovega koncentrata in na platoju P-10. 

2.4.2 RADIOAKTIVNI ODPADKI 

Po podatkih RŽV je bilo v jami na dveh za to pripravljenih lokacijah odloženo 11.6661 rude s 
povprečno vsebnostjo t^Og 421 g/t, od tega v smerni progi S-7/5 10.517 t, v smerni progi S- 
(4-5)/l pa 1149 t. Na jalovišču Jazbec je bilo odloženo skupaj 5.500 t revne rude s povprečno 
vsebnostjo l^Og 191 g/t, kar skupaj pomeni 5.955 kg UjOg. 
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V letu 2001 je bila izvedena tudi trajna odložitev etalonov in arhiva geoloških vzorcev ter 
kontejneijev tipa ROV (volumen 2 m3) s kontaminiranimi materiali iz demontaže drobilnice 
(kovina, plastika) in razrezanimi deli neuporabne jamske opreme v prostor nekdanje jedilnice 
v jami. Skupaj je bilo odloženo 13 kontejneijev ROV s skupno maso 20 t, 15 sodov z 
geološkimi vzorci uranove rude s skupno maso 8 t, 4 etaloni s skupno maso 6 t in 10 t 
kontaminiranih električnih kablov, pnevmatik in plastike. To pomeni skupaj 44 t odloženih 
materialov. 

Leta 2001 je bilo na jalovišče Jazbec iz območja Obrata za proizvodnjo uranovega 
koncentrata in Obrata za pridobivanje uranove rude skupno odloženo 6.0001 kontaminiranega 
materiala (revna ruda, zemljine, ruševine). 

Pri rušenju lovilne jame iz Obrata za proizvodnjo uranovega koncentrata je bilo odpeljano 561 
t betona in kontaminiranega nasutja preko radiometričnih vrat RV-3 na odlaganje na jalovišče 
Jazbec. 

2.4.3 STALIŠČE URSJV 

1. Revizija Programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja 
posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh 

RŽV navaja v »Letnem poročilu o izvajanju varstva pred IO sevanji in o vplivu Rudnika 
Žirovski vrh na okolje za leto 2001«, da so bila tudi opravljena načrtovana dela in aktivnosti v 
zvezi s pridobivanjem posojila pri Evropski investicijski banki, vključno z oceno primernosti 
tehničnih rešitev opustitve izkoriščanja in njihove skladnosti z našo in evropsko zakonodajo, 
ki so jo opravili eksperti firme Wismut GmbH. 

Na pobudo Evropske investicijske banke (EIB) je podjetje Wismut GmbH napravilo revizijo 
»Programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic 
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh«. Namen revizije je dati EIB in MOP zagotovilo o 
primernosti predlaganih programih sanacije RŽV d.o.o.. 

Revizija je osredotočena na: 
- oceno zakonskih obveznosti, tehnične rešitve, učinkovitost in zmogljivost ter optimizacijo 

in možnost zmanjšanja stroškov 
- pregled skladnosti ukrepov z državnimi in mednarodnimi zahtevami, doslednost in 

preglednost vrednotenja stroškov in primeijava stroškov z mednarodnimi projekti trajne 
ureditve 

- priporočila za izboljšanje tehničnih pomanjkljivosti, časovno razporeditev trajnega 
urejanja in dokumentacijo za predložitev predloga za investicijo. 

V zvezi z zapiranjem jalovišč URSJV navaja naslednja mnenja in priporočila Wismut GmbH: 
- Doseči je potrebno dolgoročno stabilno stanje objektov trajne ureditve in oblikovanje 

krajine. 
- Konstrukcija predlagane večslojne prekrivke je zahtevna zlasti na strmih pobočjih 

jalovišča. Pri izboru tehnologije za konstrukcijo prekrivke je potrebno upoštevati možnost 
intenzivnih padavin. Tehnologijo izdelave prekrivke bi bilo potrebno praktično testirati s 
preizkusi na terenu. Protierozijska odpornost prekrivke na projektne padavine (1000-letni 
maksimum) v predloženi dokumentaciji revizije ni bila prikazana. 
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- Drenažne in površinske vode na jalovišču Jazbec je treba speljati na najkrajši možni način 
stran od odlagališča jamske jalovine. Potrebno bo vzpostaviti vodno bilanco jalovišča 
Jazbec, da bi bilo mogoče oceniti učinkovitost ukrepov trajne ureditve. 

- Dolgoročna stabilnost jalovišča hidrometalurške jalovine Boršt ostaja občutljiva na 
nenadne rušilne dogodke, kot so drsenje plazu zaradi velikih padavin ali potresi. Ker leži 
lokacija RŽV na tektonsko aktivnem območju, je pojav potresov precejšnje jakosti dokaj 
veijeten. Vpliv potresov na stabilnost jalovišča hidrometalurške jalovine Boršt je bil 
izračunan z geotehničnimi modeli (FLAC), z uporabo akceleracijskih diagramov za 4 
scenarije, ki so predstavljeni v študiji Zavoda za gradbeništvo Ljubljana (ZAG). Študija 
{Study on Stability of the Landslide under Earthquake in the Area of the Tailings Boršt, 
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute Ljubljana) zaključuje, da bi 
bilo potrebno aktivno spremljanje omenjenega jalovišča. 

- Z vidika analize stabilnosti izdelovalca študije ZAG, revizor ne more šteti jalovišča 
hidrometalurške jalovine Boršt za dolgoročno stabilnega. Potrebno je odgovoriti na 
vprašanje, kako ravnati ob stalni možni nevarnosti plazenja. Odločitev o nadaljevanju s 
trajno ureditvijo naj bi temeljila na oceni posledic porušitve glede na stroške stabilizacije. 
Odločanje glede stabilizacije zemeljskega plazu mora vključevati vse zainteresirane. 

- Pred nadaljevanjem planiranja pospeševanja učinkovitosti drenažnega tunela, 
priporočamo, da se oceni vse opcije stabilizacije zemeljskega plazu za najbolj učinkovito 
strategijo. Brez jasne strategije trajne ureditve zemeljskega plazu, se lahko izkaže, daje 
izolirana aktivnost trajne ureditve zemeljskega plazu samo drag korak, ki bi le skromno 
povečal dolgoročno stabilnost lokacije. 

Mnenja in priporočila Wismut GmbH so skladna s stališčem URSJV, da je dolgoročna 
stabilnost jalovišča hidrometalurške jalovine Boršt občutljiva na nenadne rušilne dogodke, kot 
so drsenje plazu zaradi velikih padavin ali zaradi potresov. 

2. Lokacijsko dovoljenje 

Državno pravobranilstvo je dne 4. 7. 2001 poslalo URSJV v vednost Sodbo v imenu ljudstva 
in Sklep Upravnega sodišča RS. Odločilo je, da se tožbi ugodi. Odločba MOP, št. 350-03- 
77/95-SR/VM z dne 10. 1. 2000 se odpravi. Zadeva se vrne temu ministrstvu v ponoven 
postopek. Citirana odločba MOP je bila izdana kljub temu, da je URSJV izdala Odklonitev 
poprejšnjega soglasja Št. 370-01/99-1-23469/LV z dne 30. 10.1999, ki gaje MOP v postopku 
prekvalificiral v neobvezno strokovno mnenje. 

Vir 
Letno poročilo o izvajanju varstva pred IO sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje 
za leto 2001, Rudnik Žirovski vrh 
Ocena tehničnih in ekonomskih ukrepov, v zvezi z zapiranjem Rudnika urana Žirovski vrh, 
Slovenija, junij 2001, Wismut GmbH 

2.4.4 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJE 

1. Vpliv na Življenjsko okolje 

Nadzor vplivov RŽV na okolje, to je rudnika in obeh odlagališč radioaktivnih odpadnih snovi 
na jalovišču hidrometalurške jalovine Boršt in na jalovišču Jazbec je potekal po programu 
nadzora emisij in imisij ki ga je potrdila Komisija za varstvo pred ionizirajočimi sevanji pri 
MZ in poteka v tem obsegu od leta 1992 dalje. 
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Prenosne poti Siljenja radioaktivnosti iz območja RŽV na okolje so ostale iste kot so bile 
zadnja leta in sicer: 
a) vodna pot: iztok jamske vode, izcedne in meteorne vode iz obeh rudniških jalovišč, 
b) zračna pot: izhajanje radona iz površin obeh jalovišč, začasne deponije rude nad 

drobilnico in nasutja jamske jalovine na platoju P-10, izpusti jamskega zraka iz jame 
zaradi naravnega in prisilnega zračenja jame, 

c) zunanje sevanje: sevanje tik ob obeh jaloviščih in ob začasnih odlagališčih jamske 
izkopnine P-l in P-9 

Nadzor vpliva na okolje je potekal po: 
a) programu nadzora tekočih in plinastih izpustov RŽV (nadzor emisij) 
b) programu nadzora radioaktivnosti okolja RŽV (nadzor imisij). 

Nadzor emisij je izvajala Služba varstva pred sevanji (vzorčenje, meritve pretokov, 
koncentracije radona in PAE radonovih kratkoživih potomcev; evidenca podatkov), analize 
tekočih emisij laboratorij RŽV in IJS (Ra-226), nadzor radioaktivnosti v okolju RŽV (imisije) 
pa je izvajal LJS v sodelovanju z ZVD. 

2. Padavine 

Na merilni postaji Hidrometeorološkega zavoda v Lučinah, ki se nahaja nekaj kilometrov 
jugovzhodno od Todraža, je bilo v letu 2001 izmerjeno 1468 mm padavin, kar je 300 mm 
manj od povprečja v obdobju 1980-2000 (1770 mm). Število dni s padavinami 0,1 mm ali več 
je bilo skupaj 142, od tega največ (20 dni) januarja in marca, najmanj pa meseca oktobra (6 
dni). Za razliko od prejšnjih let je bilo največ padavin meseca septembra (290 mm), najmanj 
pa meseca avgusta (24 mm). Največ dnevnih padavin je bilo prav tako meseca septembra (72 
mm), kar je precej manj od maksimalnih količin v prejšnjih letih. Kratkih in zelo intenzivnih 
nalivov, ki bi povzročili poškodbe na zunanjih rudniških objektih, predvsem pa na jaloviščih 
Jazbec in jalovišču hidrometalurške jalovine Boršt, ni bilo. 

Snežne odeje skoraj ni bilo, prav tako pa tudi hudega mraza z zmrzovanjem tal ne. Zaradi 
daljšega sušnega obdobja v toplejšem delu leta je potok Brebovščica konec meseca avgusta in 
v začetku meseca septembra po dolgotrajnem minimalnem pretoku presahnil in sicer od izvira 
Mrzlek do merilne postaje v Gorenji Dobravi v dolžini dobrih 200 m, kar se je zgodilo že 
tretjič v zadnjem desetletju. 

3. Tekoče emisije 

Program nadzora tekočih emisij RŽV je obsegal meritve urana in Ra-226 v vzorcih vseh 
tekočih izpustov RŽV, vključno z meteornimi vodami iz rudniških površin ter v vseh izpustih, 
ki prispevajo k onesnaženju vodotokov. Skupno število vzorčevalnih mest, na katerih se po 
programu redno izvajajo vzorčenja, je bilo 20. Program nadzora tekočih emisij je sestavljen iz 
enkratnega mesečnega vzorčevanja vseh tekočih izpustov RŽV vključno z meteornimi 
vodami z asfaltnih površin in streh (praviloma prvo sredo v mesecu) ter zbiranja dnevnih 
vzorcev za mesečni kompozitum za vse izpuste, ki prispevajo k onesnaženju vodotokov ter 
potoka Todraščica neposredno pred izlivom v potok Brebovščico. Nadzor radioaktivnosti v 
tekočih izpustih iz RŽV in vodotokih je razviden iz tabele 2.23.V enkratnem mesečnem 
vzorcu se je analiziral UjOg (uran izvajalec podaja kot UsOg), v mesečnemu kompozitumu pa 
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U3O8 (RŽV) in Ra-226 (IJS). Vzorčevanjc na posameznih mestih je potekalo vsak delovni 
dan od ponedeljka do petka. Organizirano je bilo tudi ob praznikih oziroma ob prekinitvi dela 
za več kot dva dni. Skupna letna emisija U3O8 in aktivnost Ra-226 po posameznih objektih 
RŽV za leto 2001 je razvidna iz tabele 2.24. 

Tabela 2.23: Nadzor radioaktivnosti v tekočih izpustih iz RŽV in vodotokih 

Vzorčevalno mesto 
Letni 
pretok 

[1000 m3] 

Povprečje 
U3Og 

[mgm"3] 

Povprečje 
Ra-226 
[Bqm"3] 

December 2001: 
trenutna konc.. 

U308 

[mgm"3] 
Ra-226 
[Bqm-31 

Nadzor tekočih izpustov 
Čistilna naprava za jamsko vodo 718,4 249 47 265 70» 
Potok Jazbec pod odlagališčem 242,4 391 42 307 31* 
Skupna drenaža jalovišča HMJ 
Boršt 

6,8 708 293 861 500 

Preliv zadrževalnega bazena 
Boršt 

26,3 612 639 

Drenaža zadrževalnega bazena 
Boršt 

1,8 569 222 

Drenažni tunel na jalovišču 
Boršt 

34,5 11 10 

Rezultati meritev vodotokov 
Boršt potok 269,7 3,3 20 
* Iz mesečnega kompozituma 

Tabela 2.24: Skupna letna emisija in aktivnost Ra-226 po posameznih objektih RŽV za 
leto 2001 

Količina U3O8 
[kg] 

Emisije 
delež [%1 

Aktivnost Ra-226 
[MBq] 

Aktivnost 
delež [%] 

Jama 1821 61 32 57 
Jalovišče Jazbec 93 32 8 15 
Jalovišče Boršt 21 7 116 28 
Skupaj RŽ V 2001 296 100j 56 100 

Po postopnem povečanju specifične aktivnosti Ra-226 jamski vodi v letu 2000 na povprečno 
letno vrednost 73 Bqm° se je le ta v začetku leta 2001 pričela postopoma zmanjševati in je 
dosegla povprečno letno vrednost 47 Bqm"3, to je manj od določene mejne vrednosti (MZ, 60 
Bqm'3). Kljub večjemu iztoku jamske vode v primerjavi z letom 2000 je bila skupna aktivnost 
manjša kot v letu 2000 in tudi manjša od avtorizirane mejne vrednosti (ZIRS, 50 MBq). 
Vzroki sprememb niso znani, prav tako pa RŽV v jami ni izvedel aktivnosti, ki bi lahko 
povzročile navedene spremembe. 

Postopno zmanjševanje koncentracije U3O8 v jamski vodi seje v zadnjih letih zaustavilo. V 
primerjavi z letom 2000 se je skupna masa U3O8 v iztoku povečala zaradi večjega letnega 

iztoka jamske vode. 

Leta 2001 ni bilo izvedenih aktivnosti, ki bi zmanjšale oz. povečale emisije U3O8 oz. Ra-226 
iz rudniških virov v okolje. 
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V delovnih dneh je služba redno vzorčevala izpust voda iz območja odlagališča za začasno 
odlaganje radioaktivnih odpadnih snovi na jalovišču Jazbec, v katerem so bile v letih 1999 in 
2000 odložene kontaminirane posode in kontejneiji tipa ROV z odpadnimi predmeti iz obrata 
za proizvodnjo uranovega koncentrata ter voda v kanalu, 150 m pod mestom izpusta. 
Odlagališče je prekrito z začasno prekrivko, ki pa ni popolnoma vodotesna. Izpust 
predstavljajo meteorne in jaloviščne vode, ki tečejo preko kontaminiranega materiala, se 

zbirajo v betonski lovilni posodi začasnega odlagališča in po cevovodu vodijo v kanal ob cesti 
p. 10 - plato P-l 1. Do meseca oktobra so se jemali dnevni vzorci in opravljale analize U30gza 

vsak vzorec posebej, v mesecu oktobru pa se je pričel zbirati petdnevni sestavljeni vzorec 
(kompozitum), pretok na iztoku pa se je izmeril ob vsakem vzorčenju. Skupaj je bilo v letu 
2001 zbranih 153 vzorcev in opravljenih 122 analiz U3O8. Najvišja koncentracija U3O8 na 
iztoku v kanal je bila 1,504 mikro gl"' pri iztoku 0,023 l/s, najnižja koncentracija pa 583 mikro 
gl"1 pri iztoku 0,001 ls"1. Povprečna koncentracija U3O8 vseh vzorcev je bila 926 mikro gl'1, 
povprečni iztok 0,005 ls"1, skupna količina U3O8 v iztoku pa 0,08 kg ali 0,03% skupne tekoče 
emisije U3O8 iz objektov RŽV v letu 2001. Skupna masa je bila izračunana iz trenutnih 
pretokov in trenutne koncentracije U3O8 ob predpostavki, da so trajali 24 ur/dan. 

Koncentracija U3O8 v kanalu 150 m nižje od iztoka je bila razen v 23 vzorcih vedno manjša 
od 10 mikro gl'1 (spodnja meja določljivosti uporabljene metode). Vzrok temu je intenzivno 
redčenje, saj je ob črpališču P-l 1 v kanal speljan hudourniški potoček Jazbec, ki je pred letom 
1996 tekel skozi polietilenske cevi do propusta pod jaloviščem. 

4. Plinaste emisije 

Glavni viri zračnih emisij plina radona Rn-222 iz virov nekdanjega RŽV so: 
- jamski podkopi in zračilni jaški 
- jalovišči jamske izkopnine Jazbec in hidrometalurške jalovine Boršt 
- začasno skladišče uranove rude na platoju nad drobilnico. 

Emisijske vire radona delimo glede na vplivnost na koncentracije radona v okolju na nižinske 
vire in na višinske vire. Prvi leže pod mejo povprečne temperaturne inverzije (nadmorska 
višina pod 500 m) in mednje prištevamo: podkopa P-10 in P-l 1 v času naravne ventilacije 
rudnika ter jalovišče Jazbec. 

a.Izpusti iz jame 

Ustja zračnih jaškov in podkop P-10, P-l, P-36 in delno tudi P-9 so imela vgrajene zračne 
zapore, ki so zmanjšale izpuste radona iz jame zaradi naravnega prezračevanja, vendar ga niso 
preprečile, na jašku ZJ-8. Smer naravnega prezračevanja jame se je spreminjala odvisno od 
zunanje temperature. Pri temperaturah zunanjega zraka nižjih od +6°C do +9°C se je zrak v 
jami dvigoval, pri višjih temperaturah pa spuščal. Od konca meseca maja dalje je obratovala 
jamska ventilacija in sicer deloma samo v prvi izmeni, deloma pa vseh treh izmenah. Meritve 
koncentracije radona in radonovih kratkoživih potomcev ter pretoka zraka so se izvajale 
enkrat mesečno. Iz tabele 2.25 so razvidni rezultati največjih in najmanjših koncentracij Rn- 
222 in njegovih kratkoživih potomcev v izpustih (1 WL = 3700 Bqm"3). Koncentracije 
radonovih potomcev so vedno nižje od koncentracij svojega predhodnika Rn-222, ker se v 
odprtih sistemih ne more vzpostaviti naravno ravnotežje. 
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Tabela 2.25: Rezultati največjih in najmanjših koncentracij Rn-222 in radonovih kratkoživih 
potomcev (PAEC) v izpustih 

Vir/Koncentracija Meritev radona Meritev Rn potomcev 
Rn-222 [Bqm'3l PAEC[WLL 

Min. | Maks. Min. ~| Maks. 
Podkop P-10 Ni bilo izmerjenega pretoka, zrakotesno zaprt 
Podkop P-ll* 11,160 1,51 
Podkop P-9 Ni bilo izmerjenega pretoka, zrakotesno zaprt 
Zračni jašek VJ-6/2 1,572 10,175 0,221 3,27 
Zračni jašek ZJ-8 Ni bilo izmerjenega pretoka, zrakotesno zaprt 
Zračni jašek s podkopom P-12* 893 0,08 
Zračni jašek s podkopom P V 16,744 25,559 1,42 2,97 
1 WL = 3700BqnT 
* Opravljena samo ena meritev 

b.Izpust propusta jalovišča Jazbec 

V propust pod jaloviščem Jazbec, ki služi za odvod drenažnih in zalednih vod jalovišča, se je 
konec leta 1999 vgradila zračna zapora, ki je preprečila naravno prezračevanje propusta, 
omogoča pa neoviran izpust tekoče vode. S tem je bil odstranjen pomemben vir Rn-222 v 
toplejšem delu leta ob robu dna doline Brebovščice, tako da v letu 2001 iz tega vira ni bilo 
prispevka radona v okolje. 

c. Letne emisije Rn-222 iz posameznih objektov rudnika 

Ocene letnih emisij iz posameznih virov so pokazale, da je bil velikostni red emisij Rn-222 iz 
vseh virov v letu 2001 okrog 9,4 TBq. Prispevek posameznih obratov je razviden iz tabele 
2.26. 

Tabela 2.26: Letne emisije radona Rn-222 iz posameznih objektov rudnika 

Vir Aktivnost [TBql 
Nižinski viri* 
Skupaj 2,04 TBq 

Jalovišče Jazbec, plato P-10 1,50 
Propust pod jaloviščem Jazbec 0,00 
Podkop P-10, naravno prezračevanje 0,00 
Podkop P-l 1, naravno prezračevanje 0,54 

Višinski viri** 
Skupaj 7,34 TBq 

Ventilacijska postaja P-l, 
naravno prezračevanje 

0,13 

Ventilacijska postaja P-l, obratovanje 1,67 
Ventilacijska postaja P-36, 
naravno prezračevanje 

0,58 

Ventilacijska postaja P-36, obratovanje 1,16 
Podkop P-9, naravno prezračevanje 0,60 
Zračilni jaški, naravno prezračevanje 0,45 
Odlagališče P-l 0,28 
Odlagališče P-9 0,47 
Jalovišče Boršt (80% prekrita zgornja 
etaža) 

2,00 

RŽ V skupaj 2001 VO
 

oo
 

Nižinski viri - pod povprečno mejo temperaturne inverzije 500 m nadmorske višine. 
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** Višinski viri - nad povprečno mejo temperaturne inverzije 500 m nadmorske višine. 

2.4.5 PREJETE DOZE DELAVCEV 

Služba za varstvo pred sevanji Rudnika Žirovski vrh je redno nadzorovala delovišča v 
nekdanjem obratu za pridobivanje uranove rude in v obratu za proizvodnjo uranovega 
koncentrata, poleg tega pa je merila kontaminiranost odpadnih predmetov in površin objektov 
v sklopu razgradnih del. 

Za potrebe ocene letne izpostavljenosti zaposlenih virom ionizirajočih sevanj je Služba 
varstva pred sevanji pri izvajanju posameznih delovnih aktivnosti v RZV izvajala: 
- meritve koncentracije potencialne alfa energije radonovih potomcev v zraku, 
- vzorčevanje trdnih delcev v zraku na aktivnih deloviščih (meritve U3O8 v ostanku na filtru 

je izvajal laboratorij RŽV), 
- kvartalno menjavo TLD za vse delavce, ki so bili izpostavljeni sevanju gama oz. mesečno 

menjavo za delavce v laboratoriju, 
- zbiranje evidence izpostavljenosti posameznih delavcev ionizirajočim sevanjem, ki so jo 

vodili posamezni obrati. 

Doze, ki so jih zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem pri izvajanju delovnih 
aktivnosti prejeli posamezniki, so se izračunavale po klasičnih postopkih, ki se sicer 
uporabljajo v RŽV. Letna efektivna ekvivalentna doza in letna efektivna doza za 
posameznega delavca sta bili izračunani ločeno in sicer za dela pod zemljo (jama, drenažni 
tunel) in zunanja dela (obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata, plato P-ll, jalovišči 
Jazbec in Boršt). Pri tem se je upoštevala ekspozicija PAE, inhalacija prašnih delcev z 
dolgoživimi potomci urana in zunanje (gama) sevanje. Pri izračunu LEED se je uporabil 
pretvorbeni faktor ekspozicija / prejeta doza znaša 1 WLM / 10 mSv, pri izračunu LED pa 
pretvorbeni faktor 1 WLM / 5 mSv. 

Največji delež k prejeti dozi posameznikov je prispevala PAE radonovih kratkoživih 
potomcev. Ekspozicija zaposlenih PAE je bila v jami skupaj 6,7 WLM, na jaloviščih in 
objektih obrata za proizvodnjo uranovega koncentrata pa 8,12 WLM. Prispevek naravnega 
ozadja pri izračunu ni bil odštet. 

Izpostavljenost delavcev ionizirajočim sevanjem je služba varstva pred sevanjem ocenila na 
osnovi podatkov merjenja koncentracij radonovih potomcev in doze sevanja gama s TL 
dozimetri, pri čemer je upoštevala čas izpostavljenosti posameznih delavcev na posameznih 
delovnih mestih. Izračun letne efektivne doze, ki so jo delavci RŽV prejeli pri podzemnem 
delu, je narejen v skladu s splošno veljavno metodologijo. Zaradi nizkih koncentracij 
radonovih kratkoživih potomcev in nizkih doznih hitrostih, so bile vrednosti pričakovano 
nizke. 

Odčitki TLD so bili običajno zelo nizki ali pa celo pod mejo detekcije. Dodatna kolektivna 
letna efektivna ekvivalentna doza (LEED) zaposlenih v RŽV zaradi izpostavljenosti sevanju 
je bila 149,2 man mSv (letna efektivna doza (LED) je bila 75,4 man mSv) in LEED zunanjih 
delavcev 7,7 man mSv (LED je bila 4,1 man mSv). Izračun prejetih LEED in LED je bil 
narejen za 57 delavcev RŽV in za 7 zunanjih izvajalcev del. Vrednosti letnih efektivnih doz 
so bile pričakovano nizke. Najvišja LEED je bila 5,89 mSv oz. LED 2,95 mSv, povprečna 
vrednost vseh obračunanih LEED pa manj kot 2,5 mSv (oz. LED manj kot 1,3 mSv). 
Izpostavljenost delavcev RŽV ionizirajočim sevanjem je razvidna iz tabele 2.21. 
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Tabela 2.27: Izpostavljenost delavcev RŽV ionizirajočim sevanjem 

Leto Št. delavcev Povprečje 
[mSv] 

Maksimalne vrednosti 
[mSv] 

Kolekt.doza 
[man Sv] 

1989* 350 5.0 18.00 1.75 
1996 55 0.9 2.64 0.05 
1997 70 1.3 3 40 0.09 
1998 65 1.5 2.97 0.10 
1999 60 1.0 1.89 0.06 
2000 61 <1.0 1.95 0.05 
2001  64. <1.3 2.95 0.08 

* V času obratovanja 

2.4.6 INŠPEKCIJSKI PREGLEDI V RŽV 

Leta 2001 je bil opravljen en inšpekcijski pregled (21.11.2001), kjer je bilo pregledano: 
- dokumentacija o količinah urana in uranovega dioksida, ki so bile prodane različnim 

kupcem v času pred zaprtjem rudnika 
- stanje platoja, kjer so stali tehnološki objekti. 
Zahteve URSJV so bile: predložiti manjkajočo dokumentacijo (izvozna dovoljenja) in 
ponoviti izračun količin urana (izpolnjeno dne 03.12.2001). 

Predstavnik sektorja za inšpekcijski nadzor je dne 06.12.2001 sodeloval v Komisiji MOP za 
tehnični pregled objektov in naprav, zgrajenih po rudarskih projektih za izvajanje sanacije 
zunanjih jamskih objektov in objektov predelovalnega obrata RŽV. 

2.5 INŠPEKCIJSKI NADZOR 

Leta 2001 so inšpektoiji porabili za inšpekcije skupno 248 inšpektor dni, podrobnosti o 
dejavnosti pa so razvidne iz tabele 2.28. kjer so za primerjavo podani tudi podatki za leto 
2000. 

Tabela 2.28: Porazdelitev inšpekcij v etu 2001 
2000 2001 

Stranka Inšpekcije [inšpektor dnil Inšpekcije [inšpektor dni] 
NEK 245 201 
DS 4 6 
ARAO 5 38 
RŽV 2 1 
ZPNB* 3 2 
Skupaj 259 248 
* Inšpekcije opravljene v skladu z Zakonom o prevozu nevarnega jlaga 

Podrobnosti o posameznih inšpekcijskih pregledih so podane v poglavjih 2.1.8, 2.2.5, 2.3.6 in 
2.4.6 in sicer pri posameznih jedrskih objektih oziroma pri pregledih objektov, povezanih z 
jedrskim gorivnim ciklom. Podrobnosti o inšpekcijskih pregledih po Zakonu o prevozu 
nevarnega blaga so podane v poglavju 5.2.. 
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2.5.1 SODELOVANJE Z DRUGIMI INŠPEKCIJAMI 

URSJV skuša na področju jedrske varnosti nadaljevati z dobro prakso sodelovanja z drugimi 
inšpekcijami. Leta 2001 so inšpektoiji URSJV sodelovali z naslednjimi inšpektorati: 
- sodelovanje z ZIRS 
- sodelovanje z Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
- sodelovanje z MNZ. 
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3 VARSTVO PRED SEVANJI V ŽIVLJENJSKEM 

OKOLJU 

Poglavje vsebuje povzetek poročil o nadzoru radioaktivnosti v okolju na ozemlju R Slovenije 
v letu 2001. Najprej je predstavljen radiacijski opozorilni monitoring R Slovenije, ki omogoča 
takojšnje zaznavanje povišanega sevanja na področju države v primeru, da bi prišlo do jedrske 
nesreče, sledijo pa povzetki poročil pooblaščenih organizacij o vplivih na okolje zaradi 
globalne radioaktivne kontaminacije okolja in zaradi obratovanja objektov jedrskega 
gorivnega kroga v R Sloveniji. 

3.1 RADIACIJSKI OPOZORILNI MONITORING 

Radiacijski opozorilni monitoring je avtomatski merilni sistem, ki je namenjen sprotni in 
takojšnji detekciji povišanega zunanjega sevanja v okolju na območju R Slovenije zaradi 
morebitne jedrske ali radiacijske nesreče doma ali v tujini. 

3.1.1 MERITVE ZUNANJEGA SEVANJA 

V R Sloveniji je ob koncu leta 2001 delovalo 44 sond, ki kontinuirano merijo hitrost doze 
zunanjega sevanja gama, z avtomatskim zajemom podatkov v realnem času. Od leta 1996 
dalje, ko se je na URSJV oblikoval Centralni radiacijski opozorilni sistem Slovenije 
(CROSS), se tu na enem mestu zbirajo podatki o sprotnih meritvah iz vseh obstoječih 
tovrstnih sistemov v R Sloveniji, ki jih upravljajo naslednje organizacije: NEK, Agencija R 
Slovenije za okolje (ARSO), URSJV, Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) ter 
termoelektrarne TE Šoštanj, TE Trbovlje in TE Brestanica. Na URSJV je bila v ta namen 
zgrajena potrebna komunikacijska in računalniška infrastruktura za prenos, analizo, 
alarmiranje, arhiviranje in prikaz podatkov. Vsi podatki so predstavljeni tudi na domačih 
intemetnih straneh kot prikaz radiacijske situacije na karti R Slovenije, kot je podano na sliki 
2JL in tudi v tabelarični obliki. Iz tabele 3.1 je razviden statistični prikaz rezultatov 
kontinuimega meijenja doznih hitrosti za leto 2001, ki se iz vseh merilnih postaj zbirajo na 
URSJV v realnem času. 
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Slika 3.1: Merilna mesta zunanjega sevanja, označena s krogi različnih barv, ki ponazarjajo 
velikost hitrosti doze sevanja gama v realnem času na ozemlju R Slovenije 

Tabela 3.1: Statistični prikaz rezultatov kontinuirnega merjenja doznih hitrosti, ki se zbirajo 
na URSJV v realnem času za leto 2001 

Tip 
merilnika 

Pov. dozna 
hitrost 

fnSvh'1] 

Mak. dozna 
hitrost 

[nSvh'1] 

Min. dozna 
hitrost 

rnSvh''l 

Razpoložljivost 
podatkov v 

[%1 

Koordinate in ime merilnega mesta 

ALNOR 74 140 60 99 14°3 r,46°04', Ljubljana-URSJV 
ALNOR 82 170 70 97 14°08',45°35', Ilirska Bistrica 
ALNOR 68 120 60 99 14°3r,46°03'. Ljubljana-ZVD 
ALNOR 88 220 60 96 14o36',46°05', Ljubljana-Brinje 
ALNOR 94 180 60 99 I4°09\46°05', Todraz-RUZV 
ALNOR 78 150 60 99 15°31',45°56', Krsko-NEK\ 
MFM 78 130 60 42 16328\46°33', Lendava 
MFM 119 167 106 99 I4°31',46°04\ Ljubljana-'JRSJV 
MFM 124 169 94 51 14°29\46a02\ Ljubljana-IJS 
MFM 132 180 116 96 15336\45°54', Brežice 
MFM 127 200 105 94 15a3r.45°53', Cerklje 
MFM 110 163 97 90 15029',450S7'. Krsko-Videm 
MFM 114 164 100 97 1503r.45°56', Krsko-NEK 
MFM 126 172 111 97 15°3 r,45°57'. Ubna 
MFM 121 176 107 98 15°32',45°57', Stari Grad 
MFM 132 189 113 98 15°33',45056'. Pesje 
MFM 134 197 115 98 15°34',45056', Gornji Lenart 
MFM 127 190 107 98 15°33'.45°54'. Skopice 
MFM 132 180 116 93 15°32,.45°55') Vihre 
MFM 125 179 109 93 15°30',45°55'. Brege 
MFM 126 202 111 90 15°28',45J56', Leskovec 
MFM . 114 164 100 82 15°30'.45°58', Krško 
MFM 128 195 112 96 15038'.46032'. Maribor 
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MFM 115 168 100 97 15° 10',45°48', Novo mesto 
MFM 106 210 95 97 13°38'.45053\ Nova Gorica 
MFM 109 158 97 98 13°35',45°31', Portoroz-Secovlje 
MFM 116 171 102 96 16°1 r,46°39'. Murska Sobota 
MFM 137 220 117 89 I3°5r,46°23\ Kredarica 
MFM 132 202 117 92 I4°l0',46°2r, Lesce 
MFM 142 196 120 92 15°I0',46°28', Slovenj Gradec 
MFM 127 203 106 97 14°35',46°18', Krvavec 
MFM 126 175 109 93 I4°ll\45°45\ Postojna 
MFM 129 213 112 94 14°3r,46°03', Ljubljana-HMZ 
MFM 162 220 127 93 14°5r,45°32\ Kočevje 
MFM 122 168 110 85 15°07,,46°22', Velenje 
MFM 123 177 99 77 15°17'.46o04l, Lisca 
MFM 120 178 106 94 15°38',46°14', Rogaška Slatina 
MFM 109 176 94 96 13a34',46°20', Bovec 
MFM 136 204 113 96 13°43',46°30', Rateče 
MFM 108 175 90 81 15°29',45c'59', Brestanica 
MFM 122 192 108 69 15°03',46°23', Šoštanj 
MFM 122 177 104 94 14°40\46tl03', Vnajnarje 
MFM 94 146 83 64 I5°03',46°08', Lakonca 
MFM 117 177 99 57 15°05',46°08'. Prapretno 

Leta 2001 je URSJV pridobila novo programsko opremo za sprotni nadzor zunanjega sevanja 
gama, ki omogoča takojšnje evidentiranje izpadov posameznih merilnikov ter hitro analizo 
pogojev, v katerih posamezni merilnik deluje in sproti obvešča o kakovosti prenosa in vsebine 
prenesenih podatkov. V ta namen je pripravljena grafična razpredelnica, ki ponazaija časovni 
potek prihoda podatkov na URSJV ter podatke o objektivni kontroli delovanja merilnikov in 
je prikazana na sliki 3.2. 
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Slika 3.2: Grafični prikaz kakovosti in poteka prenosa podatkov iz sistema ALNOR na 
URSJV 
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URSJV je že pred leti poskrbela za obvladovanje kakovosti podatkov. Tako že od leta 1998 
dalje izvaja QA/QC postopke na podatkih iz merilne mreže CROSS in redno mesečno 
pripravlja dva dokumenta: 
a. »Zbirno QA/QC poročilo radiološkega monitoringa iz sistemov: URSJV, NEK, ARSO in 
EIMV, TE Šoštanj, TE Trbovlje in TE Brestanica«, in 
b. »Zbirno poročilo o meritvah avtomatskega radiacijskega monitoringa iz istih sistemov«. 

V vseh mesečnih poročilih in v letnem poročilu so podatki analizirani in statistično 
ovrednoteni. Obdelava zajema dnevni potek meritev zunanjega sevanja na določenem 
merilnem mestu, analizo napak, ki se pojavijo pri meritvah, pri prenosu podatkov in pri 
formiranju baze podatkov na URSJV. V poročilih so podatki o povprečnih dnevnih 
vrednostih, trenutnih in ekstremnih vrednostih hitrosti doze, statistični porazdelitvi rezultatov 
ter razpoložljivosti podatkov na URSJV, prikazani so grafično na sliki 3.3. 

Hitrost doze zunanjega sevanja na lokaciji URSJV Izmerjena z 
merilnikoma RADOS RD-02L In AMES MFM-202 

Leto 2001 

Slika 3.3: Prikaz letnega poteka hitrosti doze sevanja gama za leto 2001 na lokaciji Ljubljana- 
URSJV z merilnikoma RADOS (RDL-02L) in AMES (MFM-202) 

Tudi v letu 2001 je URSJV v celoti redno dnevno posredovala vse podatke iz sistema CROSS 
v predpisanem formatu v evropski sistem EURDEP v skupni evropski raziskovalni center 
JRC v Ispri (Italija), ki zbira podatke iz večine evropskih nacionalnih mrež za zgodnje 
opozaijanje. URSJV je s tem dobila tudi možnost vpogleda v podatke drugih evropskih držav. 
Od konca leta 1999 posreduje URSJV v okviru ratificiranega bilateralnega sporazuma 
podatke iz CROSS v avstrijski zbirni center na Dunaju, odkoder tudi sama prejema podatke 
vsako uro iz več kot tristotih postaj. V letu 2000 je URSJV začela redno posredovanje 
podatkov iz CROSS še v hrvaški center v Zagrebu in v madžarski center v Budimpešti. V letu 
2001 je tudi hrvaška stran začela pošiljati podatke o meritvah zunanjega sevanja (enkrat na 
dan po elektronski pošti). Lokacije merilnih mest v sosednjih državah, ki pošiljajo podatke na 
URSJV, so prikazane na sliki 3.4. 

Na sliki 3.5 so prikazani podatki o sevanju ter meteorološki in ekološki podatki na lokaciji 
NEK. 
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Slika 3.4: Prikaz merilnih mest zunanjega sevanja gama v R Sloveniji in sosednjih državah, ki 
pošiljajo podatke na URSJV 
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Slika 3.5: Prikaz podatkov o sevanju ter meteoroloških in ekoloških podatkov na lokaciji 
NEK 
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3.1.2 AVTOMATSKO MERJENJE SPECIFIČNIH AKTIVNOSTI ZRAKA 

Od avgusta leta 1998 deluje na lokaciji reaktorskega infrastrukturnega centra IJS na Brinju 
avtomatski merilnik radioaktivnosti aerosolov AMS-02 (izdelek BITT Technology, Avstrija). 
Povsem enako postajo je URSJV postavila v maju 1999 tudi na lokaciji NEK. Obe postaji je 
URSJV prejela v okviru projekta tehnične pomoči s strani MAAE. Merilnik kontinuirano 
meri koncentracije umetne alfa in beta aktivnosti v zraku, koncentracije radionuklidov 
sevalcev gama, koncentracije radioaktivnega 1-131 v zraku v vseh njegovih kemijskih oblikah 
(delci, plin, organsko vezan jod) ter koncentracije radonovih in toronovih kratkoživih 
potomcev. Značilne meje detekcije merilnikov AMS-02 so naslednje: za Cs-137 v zraku 
znašajo okrog 0,1 Bqm , za 1-131 okrog 0,01 Bqm'3, za umetno alfa aktivnost 0,01 Bqm"3 in 
za umetno beta aktivnost 0,1 Bqm'3. Ob koncu leta 1999 je URSJV prejela od avstrijske vlade 
aerosolni merilnik z visoko ločljivostnim gama spektrometrom AMS-01 in ga postavila na 
Dmovem na Krškem polju. Programska oprema, ki so jo URSJV prav tako zagotovili 
Avstrijci, omogoča vpogled v trenutno stanje radioaktivnosti zraka na tej lokaciji pa tudi v 
podatke o radioaktivnosti aerosolov iz vseh devetih avstrijskih tovrstnih merilnikov. V 
kolikor v zraku ni zaznati povečane radioaktivnosti, daje aerosolna merilna postaja podatke o 
mejah detekcije meritve. Za sevalce gama so meje detekcije AMS-01 znatno boljše kot za 
merilnik AMS-02. Značilne meje detekcije za Cs-137 v zraku znašajo okrog 0,001 Bqm"\ za 
1-131 okrog 0,003 Bqm"3, za umetno alfa aktivnost 0,01 Bqm"3 in za umetno beta aktivnost 
0,1 Bqm'3. Naprava daje tudi sprotne vrednosti za koncentracije kratkoživih radonovih in 
toronovih razpadnih produktov v zraku. Doslej naprave niso zaznale v zraku nobenih umetnih 
radionuklidov. 

3.13 AVTOMATSKI MERILNIK KONCENTRACIJE RADONOVIH 
KRATKOŽIVIH POTOMCEV 

V letu 1996 je Bavarska vlada zagotovila R Sloveniji 6 obnovljenih avtomatskih merilnih 
postaj za redno meijenje koncentracij radonovih kratkoživih potomcev v okolici RŽV. V letu 
1998 je URSJV ob sodelovanju RŽV uspela povezati eno od teh postaj v avtomatski 
monitoring sevanja v okolju. Radonska merilna postaja je postavljena v naselju Todraž, ki je 
najbližje obstoječim emisijskim virom radona. Rezultati merjenja radona so izraženi z 
ravnovesno ekvivalentno koncentracijo radona (EEC) in podani v enotah Bqm"\ S tem je 
zagotovljen sprotni nadzor nad koncentracijami radonovih kratkoživih potomcev v okolju 
nekdanjega rudnika urana. 

3.1.4 MERITVE RADIOAKTIVNE DEPOZICIJE 

Pri jedrski nesreči uhajajo v ozračje tudi radioaktivni delci, ki jih zračne mase nosijo lahko 
zelo daleč, tudi po več tisoč kilometrov. Ti radioaktivni delci se vzdolž svoje poti usedajo na 
zemeljsko površino kot suha depozicija ali pa jih spirajo iz ozračja padavine kot mokro 
depozicijo. S tem postane gornja plast zemlje in vegetacija radioaktivna, kar se kaže tudi v 
povečanih vrednostih hitrosti doze. 

URSJV je jeseni leta 1999 postavila za Bežigradom v Ljubljani avtomatski gama 
spektrometer z detektorjem Nal(Tl) za sprotno meijenje radioaktivnega useda. Merilna 
naprava lahko detektira posamezne radionuklide sevalcev gama (Cs-137,1-131, in drugi) ob 
morebitni jedrski nesreči. Rezultati meritev se po vsakem merilnem ciklusu, ki traja šest ur, 
prenesejo tudi na domačo intemetno stran. 

Tabela 3.2: Meritve radioaktivne kontaminacije tal na lokaciji URSJV v Ljubljani 
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(6h povpr. - ALNOR) 

[mikro Svh'1]. 
Radioizotop 1-131 Cs-137 Cs-137 Pb-214 Bi-214 
Izmerjena 
kontaminacija 

- - 1,5 - • 0,071 

Iz tabele 3.2 je razvidno, da sta navedena le dva najznačilnejša fisijska produkta 1-131 in Cs- 
137, ki ju zaznamo ob jedrski eksploziji ali nesreči. Obstoječa kontaminacija je podana ob 
predpostavki čiste površinske kontaminacije brez upoštevanja globinske porazdelitve 
radionuklida v tleh. Naravna radioaktivnost je predstavljena kot povprečna površinska 
aktivnost svežega useda obeh radonovih potomcev Pb-214 in Bi-214 v zadnjem merilnem 
intervalu. Za primeijavo je podana tudi povprečna vrednost hitrosti doze sevanja gama v času 
meritve na isti lokaciji z merilnikom ALNOR. Meja detekcije za površinsko kontaminacijo s 
posameznim radionuklidom znaša za primer 1-131 0,04 kBqm'2 in za primer Cs-137 0,05 
kBqm"2 

3.1.5 NOVOSTI V LETU 2001 

Glavne novosti na področju avtomatskega radiacijskega monitoringa v letu 2001 so bile: 
- vključitev novega merilnega mesta za zunanje sevanje v Lendavi v avtomatski radiacijski 

monitoring URSJV, 
- podpisani dogovori s posameznimi izvajalci meritev, da na URSJV avtomatsko pošiljajo 

poleg podatkov o meritvah zunanjega sevanja tudi ekološke in meteorološke podatke; s 
tem je na URSJV omogočen nadzor sprememb radiološke situacije v okolju v odvisnosti 
od meteoroloških parametrov, 

- vzpostavitev programskega sprotnega kontroliranja prihoda podatkov na URSJV ter 
njihove kakovosti ter posodobitev sistema računalniškega nadzora in zagotavljanja 
kakovosti podatkov avtomatskega radiacijskega monitoringa, 

- vzpostavitev rednega dnevnega pošiljanja podatkov iz R Hrvaške po elektronski pošti na 
osnovi dvostranskega sporazuma, 

- izpopolnjen je prikaz podatkov radiacijskega opozorilnega monitoringa na spletnih straneh 
URSJV. 

Zbrane podatke iz vseh avtomatskih merilnikov sevanja v R Sloveniji URSJV sproti opazuje, 
analizira, arhivira in jih prikazuje na internetu na naslovu: http://www.gov.si/ursjv. 

3.2 NADZOR SPLOŠNE RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE 

OKOLJA 

Osnovni program meritev radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja v R Sloveniji je bil 
za leto 2001 določen v enakem obsegu kot za pretekla leta in je precej skladen s Pravilnikom 
o mestih, metodah in rokih za preiskave kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur. 1. SFRJ 
št. 40/86), upoštevana pa so tudi nekatera novejša strokovna izhodišča. 

Program meritev je naročilo in financiralo MZ, izvajala pa sta ga pooblaščeni organizaciji 
ZVD in IJS. 
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3.2.1 OBSEG NADZORA 

Program meritev splošne radioaktivne kontaminacije v okolju v skladu z citiranima 
pravilnikoma zajema naslednje elemente okolja: površinske vode, zrak, tla, padavine, pitno 
vodo, hrano in krmila. Opombe URSJV v tem poglavju se nanašajo na tisti del nadzora, ki je s 
pravilnikom predpisan, vendar se ne izvaja. 

1. Površinske vode: polletni enkratni odvzem vzorca Save pri Ljubljani (Laze-Jevnica), Drave 
pri Mariboru, Savinje dolvodno od Celja in Soče pri Anhovem. V vzorcih se določa 
specifična aktivnost gama sevalcev in H-3 (po pravilniku Z1 se vzorčenje ne opravlja 
enkratno polletno, temveč se analizirajo trimesečni zbirni vzorci; v izvajanem programu ni 
zajet nadzor radioaktivnosti mednarodne reke Mure ter radioaktivnosti obeh največjih 
slovenskih jezer). 

2. Zrak: kontinuirno prečrpavanje zraka skozi zračne filtre na lokacijah v Ljubljani, na 
Jezerskem in Predmeji. Meri se vsebnost gama sevalcev v sestavljenem mesečnem vzorcu 
dnevnih filtrov (po pravilniku Z1 se v mesečnih zbirnih vzorcih iz Ljubljane določa tudi 
koncentracija Sr-90). 

4. Tla - zemlja: dvakrat letno se odvzamejo vzorci iz neobdelanih travnatih površin na 
lokacijah v Ljubljanu, Kobaridu in Murski Soboti. Meri vsebnost gama sevalcev in Sr-90 v 
treh globinskih plasteh zemlje (0-5 cm, 5-10 cm in 10 -15 cm). 

5. Tla - zunanje sevanje gama: Polletno se določajo doze zunanjega sevanja gama na 50 
lokacijah na prostem po R Sloveniji s TLD v mreži 20 km x 20 km. Kontinuirno se meri 
hitrost doze na 44 mestih v R Sloveniji, med drugimi v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, 
Celju, Novi Gorici, Portorožu, Murski Soboti, na Kredarici in Lescah. 

6. Padavine: neprekinjeno mesečno vzorčevanje tekočih in trdih padavin v Ljubljani, Novem 
mestu, Bovcu in Murski Soboti. Mesečno se določajo prostorninske in površinske specifične 
aktivnosti gama sevalcev, radionuklida Sr-90 pa le četrtletno, nadalje se meri H-3 v padavinah 
v Ljubljani, medtem ko se meritve koncentracij plutonija ne izvajajo. 

7. Pitna voda: dvakrat letno odvzem enkratnih vzorcev pitne vode iz vodovodov v Ljubljani, 
Celju, Mariboru, Kranju, Škofji Loki in Kopru. Določa se specifična aktivnost gama sevalcev, 
Sr-90 in H-3 (pravilnik predpisuje v mestih z nad 100.00 prebivalci mesečni nadzor enkratnih 
vzorcev). Meritev radioaktivnosti vode iz kapnic ni bilo zajetih v programu nadzora, čeprav 
so predpisane in se z njo oskrbuje še opazni del prebivalstva, tudi v neposredni bližini 
Ljubljane. 

8. Hrana: sezonsko vzorčenje hrane živalskega in rastlinskega izvora na širšem območju 
Ljubljane, Novem mestu, Kopru, Celju, Murski Soboti, Mariboru in Slovenj Gradcu, po 
potrebi se odvzamejo vzorci tudi na drugih lokacijah. Mesečno se zbirajo vzorci svežega 
mleka v Ljubljani, Kobaridu in Bohinjski Bistrici ter mleka v prahu v Murski Soboti. V vseh 
vzorcih hrane se določa vsebnost gama sevalcev in radionuklida Sr-90. 

9. Živalska krma: dvakrat letno se odvzamejo vzorci trave na lokacijah v Ljubljani, Kobaridu 
in Murski Soboti. Določa se vsebnost gama sevalcev in radionuklida Sr-90 (pravilnik 
predpisuje bistveno obširnejši obseg nadzora krmil, med drugim tudi tovarniško izdelana 
krmila, koncentrate in silažo). 
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3.2.2 IZVAJALCI 

Nadzorne meritve radioaktivnosti v življenjskem okolju R Slovenije že vrsto let opravljata 
pooblaščeni organizaciji ZVD in IJS. Izvajalca izvajata tudi program obvladovanja kakovosti 
meritev in sicer s primeijalnimi meritvami istih vzorcev zraka in padavin znotraj programa 
nadzora, poleg tega pa se oba izvajalca redno udeležujeta tudi mednarodnih 
interkomparacijskih meritev v organizaciji IAEA. Dodatne primeijalne meritve istih vzorcev 
sta izvajalca opravila v sklopu programa nadzornih meritev radioaktivnosti v okolici NEK. 

3.23 REZULTATI MERITEV 

a) Nadzor nad radioaktivnostjo v rekah v R Sloveniji se ne izvaja popolnoma v skladu s 
pravilnikom o mestih, metodah in rokih za preiskave kontaminacije z radioaktivnimi snovmi: 
vzorčevanje vode ne poteka z vsakodnevnim zbiranjem vzorcev v sestavljeni trimesečni 
vzorec, ampak le z enkratnim odvzemom vsake pol leta. Nadaljnja pomanjkljivost izvajanega 
programa je, da se ne nadzoruje mednarodna reka Mura, čeprav kažejo avstrijska letna 
poročila, daje bila ta voda v preteklih letih najbolj kontaminirana z radioaktivnim 1-131 iz 
avstrijskih bolnišnic. 

Rezultati meritev umetnih radionuklidov v vseh štirih največjih rekah v R Sloveniji kažejo, da 
so koncentracije Cs-137 merljive le še v sledeh, to je od 0,2 Bqm'3 v Savi, pa do 0,95 Bqm'3 v 
reki Dravi. Ravni radionuklida H-3 v rečni vodi so se gibale med 860 do 2900 Bqm"\ srednja 
vrednost H-3 v vseh štirih rekah je 1620 Bqm'3, kar je skoraj enak rezultat kot v letu 2000. 

Izmeijeni radionuklid 1-131 v rekah je posledica njegove uporabe v bolnišničnih nuklearnih 
medicinskih centrih v Ljubljani, Mariboru in Celju. Nepričakovano visoke koncentracije so 
bile izmerjene v reki Dravi (44 Bqm"3) in v reki Savinji (60 Bqm"3), medtem ko so bile 
vrednosti v reki Savi (10 Bqm'3) podobne kot zadnja leta. Reka Soča v Sloveniji ni 
onesnažena s tem radionuklidom. 

b) Meritve specifičnih aktivnosti radionuklidov v zraku ne kažejo večjih sprememb v 
primerjavi s preteklimi leti. Ravni Cs-137 se gibljejo od 2,8 na Jezerskem do 4,2 mikro Bqm'3 

na Predmeji. Koncentracije Sr-90 niso bile merjene. Koncentracije dolgoživih naravnih 
radionuklidov kot sta Be-7 in Pb-210 sta bili v območjih 1,9-2,8 mBqm"3 oziroma 0,3-0,8 
mBqm"3 in so tudi na ravni iz preteklih let. Na sliki 3.6 so predstavljene mesečne specifične 
aktivnosti Cs-137, Be-7 in Pb-210 v zraku za obdobje od 1981-2001 - vzorčevalno mesto 
Ljubljana (meritve ZVD, obdelava rezultatov URSJV). 
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Slika 3.6: Mesečne specifične aktivnosti Cs-137, Be-7 in Pb-210 v zraku za obdobje od 1981- 
2001 - vzorčevalno mesto Ljubljana (obdelava rezultatov URSJV) 
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c) Radionuklid Cs-137 v padavinah so izmerili izvajalci v povprečju v koncentracijah 0,8-1,9 
Bqm"3 (oziroma used 1-4,5 Bqm"2) in za Sr-90 0.07-0.14 Bqm (used od 0,2-0,7 Bqm"2). 
Vrednosti so na nivoju iz preteklega leta. Radioaktivni Sr-90 v padavinah v devetdesetih letih 
(letni prispevek večinoma 0,1-1 Bqm"2) je nižji od nivojev iz začetka osemdesetih let (1-8 
Bqm"2). Letni used naravnega radionuklida Be-7 je bil v Ljubljani okrog 0,13 kBqm"\ 
radionuklida H-3 pa po meritvah IJS 1,8 kBqm'2 (oziroma je bila njegova koncentracija v 
deževnici 1,6 kBqm'3). 

d) Rezultati meritev vsebnosti umetnih radionuklidov (Cs-137, Sr-90) v plasteh zemlje kažejo 
zelo podoben trend globinske porazdelitve kot v zadnjih letih, to je rahel premik proti 
globljim plastem. Povprečna specifična aktivnost Cs-137 v celotni preiskovani plasti tal od 0- 
15 cm globine je bila v Ljubljani 7,8 kBqm"2, (v letu 2000 10 kBqm'2, v 1999 10 kBqm"\ v 
1998 14 kBqm' in v času černobilske nesreče okrog 25 kBqm"2), v Murski Soboti pa le okoli 
5 kBqm'2. Izmeijena vsebnost Sr-90 v plasti v celotni meijeni plasti od 0-15 cm je znatno 
nižja in je v Ljubljani znašala okrog 0,26 kBqm"2 (černobilska kontaminacija 1986: 0,45 
kBqm"2 ). Več kot 30 % te vrednosti je bilo izmerjeno na vseh treh meijenih lokacijah v prvi 
plasti (0-5 cm). Najbolj je s Sr-90 kontaminirana plast od 0 do 15 cm v Kobaridu 0,36 kBqm' 
, vendar je ta vrednost nižja kot v letu 2000. To dejstvo izvajalci pripisujejo manjši količini 

padavin, ki so padle na tem področju v letu 2001 (v letu 2000 je padlo približno 4000 mm, v 
letu 2001 pa približno 3200 mm). V Murski Soboti je bila izmeijena aktivnost Sr-90 v celotni 
zgornji plasti 0,30 kBqm"2. Iz tabele 3.3 so razvidne srednje letne aktivnosti Sr-90 in Cs-137 
(Bqm"2) v vrhnji plasti tal globine 0-5 cm za obdobje od 1982 do 2001. Podatki za aktivnosti 
Sr-90 za leto 2000 in 2001 niso zanesljivi. 

Tabela 3.3: Srednje letne aktivnosti Sr-90 in Cs-137 v plasti tal globine 0-5 centimetrov za 
obdobje 1982 - 2001  

Srednje letne aktivnosti fBqm^l * 
Ljubljana Kobarid Murska Sobota 

Leto Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 
1982 126 222 69 
1983 157* 161 43 
1984 102 161 48 
1985 107 154 56 
1986 123 680 115 
1987 115 25500 465 32250 90 4850 
1988 120 8600 395 5950 84 2750 
1989 129 6800 384 15000 89 3200 
1990 130 12500 335 8350 81 6200 
1991 80 11000 240** 7750 73 4350 
1992 82 9350 255 14000 71 5050 
1993 94 10500 280 16500 54 4650 
1994 77 7400 230 10100 70 4550 
1995 71 8000 210 10500 79 3950 
1996 43 6200 145 9700 59 4000 
1997 27 5750 67 6500 40 4400 
1998 29 4400 73 5700 23 3000 
1999 41 3800 73 5700 88 3000 
2000 54 3500 220 5300 94 3000 
2001 105 3450 145 4750 99 2450 
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* Vzorčenje in meritve izvedel ZVD 
* * Sprememba mesta vzorčenja 

Meritve zunanjega sevanja gama s TL dozimetri LIS kažejo, da je povprečna raven v letu 
2001 znašala 91 nSvh"1 in je v primerjavi s preteklim letom nižja (v letu 2000 98 nSvh"1). 
Izvajalci ocenjujejo, da je prispevek černobilske kontaminacije na območju Ljubljane še 
vedno okrog 0,14 mSv/leto ali 20 % glede na raven naravnega ozadja (0,7 mSv/leto). 
Povprečna hitrost doze zunanjega sevanja v R Sloveniji v letu 2001, meijena s kontinuirnimi 
monitorji (na 12 lokacijah) je znašala 124,5 nSvh"1 in je več kot četrtino višja od povprečja 
merjenega s TLD na istih lokacijah. Izvajalci zelo natančno navajajo merske vrednosti 
zunanjega sevanja za obe metodi, vendar pa ne podajajo obrazložitve tako velike razlike. Iz 
tabele 3.4 so razvidne doze zaradi zunanjega sevanja gama na prostem v Sloveniji v letu 
2001, merjene s TL dozimetri. 
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f) Koncentracija radionuklida Cs-137 v pitni vodi iz vodovoda v večjih mestih v R Sloveniji 
je bila ugotovljena v sledeh, to je od 0,08-0,35 Bqm*3. Nepojasnjena je precej visoka 
izmetjena koncentracija Sr-90 v Kopru (približno 2,9 Bqm"3). Radionuklid H-3 v vodovodni 
vodi nastopa v enakih koncentracijah kot v rečnih vodah (približno 1230 Bqm"3). 

g) Trend zniževanja specifičnih aktivnosti radionuklidov Sr-90 in Cs-137 v hrani se je 
nadaljeval. Srednja vrednost Cs-137 v zelenjavi in v sadju je bila na ravni 0,06 Bqkg"', kar je 
pri sadju za 0,1 Bqkg"' manj kot v primerjavi z letom poprej. Izvajalci navajajo da gredo 
razlike na račun izbora vzorcev. V žitaricah, moki in kruhu znaša specifična aktivnost 0,07 
Bqkg'1, kar je še enkrat manj kot v letu 2000. Najvišjo vrednost so izmerili v borovnicah (44 
Bqkg"') v černobilsko najbolj onesnaženem delu R Slovenije (Ravne). Vsebnost Sr-90 v 
vzorcih žitaric, sadja in zelenjave je ostala v enakih mejah kot v preteklem letu, to je v 
povprečju 0,2 Bqkg"1. Med hrano živalskega izvora so izmerili v mesu v povprečju od 0,02 do 
0,21 Bqkg"1, kar je enako kot v letu prej. Mleko iz osrednje Slovenije je vsebovalo v 
povprečju 0,14 Bql"1 Cs-137 in 0,09 Bql , Sr-90, medtem ko so v mleku iz alpskega območja 
izmerili do 0,37 Bql*1 Cs-137 in 0,14 Bql"' Sr-90. Iz tabele 3.5 so razvidne srednje letne 
aktivnosti Sr-90 in Cs-137 (Bql'') v mleku od 1984-2001. V vzorcih sira je vsebnost obeh 
dolgoživih fisijskih produktov večja: Sr-90 je bilo od 0,54-0,93 Bqkg'1, medtem ko Cs-137 
okrog 0,043-0,64 Bqkg"'. Vrednosti za cezij so kar za en cel velikostni razred nižje kot v 
lanskem letu, vendar izvajalci o tem ne podajajo evaluacijskega komentarja. V splošnem 
velja, da velika variabilnost nizkih absolutnih vrednosti, tako za Cs-137 kot Sr-90, ki so blizu 
meje merljivosti, ne omogoča dobre statistične primerljivosti rezultatov. 

h) Meritve vsebnosti Cs-137 in Sr-90 v sveži travi so v velikostnem razredu 1 Bqkg"'. Ravni 
Cs-137 so bile v povprečju 1,4 Bqkg"', kar je nekajkrat nižje od vsebnosti za Sr-90 (povprečje 
okrog 4,2 Bqkg"), vendar povsem enako kot v preteklem letu. Precej večja kontaminacija 
trave izhaja od naravnih radionuklidov. Vsebnost dolgoživejšega radonovega potomca Pb-210 
je bila - zaradi usedanja in spiranja aerosolov iz ozračja - v povprečju okrog 12 Bqkg'\ 
kozmogenega Be-7 pa okrog 78 Bqkg"1. 

Tabela 3.5: Srednje letne aktivnosti Sr-90 in Cs-137 v mleku od 1984-2001 
Srednje letne aktivnosti [Bql''l 

Sr-90 Cs-137 
Leto Ljubljana Kobarid Murska 

Sobota * 
Ljubljana Kobarid Murska 

Sobota * 
1984 0,17 0,33 0,21 0,13 0,27 0,09 
1985 0,19 0,33 0,22 0,10 0,27 0,09 
1986 0,28 0,81 0,27 21,5 65,7 15,33 
1987 0,40 0,87 0,25 0,40 0,87 0,25 
1988 0,22 0,53 0,20 1,49 7,32 1,56 
1989 0,17 0,38 0,18 0,68 6,0 0,68 
1990 0,19 0,43 0,18 1,10 4,9 0,51 
1991 0,16 0,36 0,19 0,58 3,5 0,39 
1992 0,22 0,32 0,23 0,41 4,0 0,37 
1993 0,15 0,30 0,15 0,47 2,9 0,29 
1994 0,14 0,22 0,13 0,48 2,0 0,21 
1995 0,12 0,22 0,15 0,45 1,7 0,23 
1996 0,13 0,29 0,13 0,36 1,2 0,18 
1997 o,Tol 0,1 5 0,09 0,12** 0,55 0,18 
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1998 0,10 0,15 0,09 0,10** 0,65 0,15 
1999 0,09 0,16 0,11 0,25 0,55 0,15 
2000 0,08 0,15 0,10 0,23 0,23 0,10 
2001 0,09 0,14 0,08 0,14 0,20 0,14 

* Vrednosti za sveže mleko so izračunane iz meritev vrednosti za mleko v prahu 
** Drugo področje vzorčenja 

Vir 
Radioaktivnost v življenjskem okolju R Slovenije za leto 2001, ZVD, št. 1004/02, Ljubljana, 
maj 2002. 

3.2.4 OCENA PREJETE DOZE SEVANJA 

Na osnovi povprečnih specifičnih aktivnosti dolgoživih fisijskih radionuklidov v zraku, vodi 
in hrani za leto 2001, povprečnega letnega vnosa in ob upoštevanju doznih pretvorbenih 
faktoijev po IAEA BSS (1996) so izvajalci ocenili skupno letno pričakovano efektivno dozo 
E50. Ocenjeni letni prispevek obeh dolgoživih fisijskih radionuklidov k dozi zaradi inhalacije 
je zanemarljiv v primerjavi z obsevnimi obremenitvami po drugih prenosnih poteh in znaša 
nekaj nSv za Cs-137 in nekaj 10 nSv za Sr-90. Letna doza zaradi ingestije je znašala 4,2 
mikro Sv na leto, od tega je odpadlo na Sr-90 80% in na Cs-137 20%. Zunanje sevanje zaradi 
kontaminacije tal s Cs-137 predstavlja po oceni izvajalcev največji prispevek k dozi od 
globalne kontaminacije okolja. Pri oceni letne doze od zunanjega sevanja so bili uporabljeni 
merski podatki za merilno mesto v Ljubljani in zelo konservativna predpostavka, da 
posamezniki preživijo na prostem 30% razpoložljivega časa. Efektivna doza od zunanjega 
sevanja (pretežno od černobilske nezgode) je bila v letu 2001 ocenjena na 50 mikro Sv. 
Skupna efektivna doza na odraslega prebivalca R Slovenije, ki jo je povzročila splošna 
kontaminacija okolja s fisijskimi radionuklidi, je bila v letu 2001 ocenjena na 54,2 mikro Sv, 
kot je razvidno iz tabele 3.6. Na področjih z višjo černobilsko kontaminacijo (alpski predeli 
severozahodne R Slovenije) je prispevek k celokupni dozi zaradi ingestije umetnih 
radionuklidov višji do 0,9 mikro Sv/leto zaradi večje vsebnosti Cs-137 in Sr-90 v mleku. 

Tabela 3.6: Obsevna obremenitev prebivalstva zaradi radioaktivne kontaminacije okolja v R 

Prenosna pot Efektivna doza 
[mikro Sv/leto] 

Inhalacija (Cs-137, Sr-90) 0,02 
Ingestija: 
hrana (Cs-137, Sr-90) 
deževnica (Cs-137, Sr-90, Ljubljana, 2 1 dnevno) 
pitna voda (1-131 v Savi, Dol/Ljublj., 2 1 dnevno) 

4,2 
(0,05)* 
(0,5)* 

Zunanje sevanje 50 
Skupaj v letu 2001 (zaokroženo) 54,2 

* Konzervativna ocena URSJV na osnovi rezultatov meritev ZVD v letu 2001 

3.2.5 ZAKLJUČKI 

Na podlagi meritev radioaktivnosti življenjskega okolja R Slovenije v letu 2001 izvajalci 
ugotavljajo, da so bile specifične aktivnosti umetnih radionuklidov v zraku, vodi in hrani nižje 
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od 1% izvedenih koncentracij, predpisanih v Pravilniku o največjih mejah kontaminacije 
človekovega okolja in o dekontaminaciji (Ur. 1. SFRJ št. 8/87). 

Letne efektivne doze zaradi ingestije umetnih radionuklidov so povsem primerljive s tistimi v 
sosednjih državah (Avstrija, Švica 5 mikro Sv), medtem ko je ocena letne doze zaradi 
izpostavljenosti zunanjemu sevanju gama za R Slovenijo po mnenju URSJV pretirano visoka 
(50 mikro Sv). URSJV že večkrat zapored ugotavlja, da bo letno dozo od zunanjega sevanja v 
prihodnje nujno potrebno ocenjevati na drugačnih, manj konservativnih izhodiščih (bivanje 
7,2 ur na prostem in zaščitni faktor zgradb 0,1), da bomo primerljivi s sosednjimi državami. V 
letnih poročilih za Avstrijo navajajo černobilsko zunanjo dozo okrog 15 mikro Sv na leto (pri 
bivanju 6 ur dnevno na prostem in zaščitnem faktorju zgradb 0,1), za Nemčijo 20 mikro Sv in 
za Švico pa od 10-500 mikro Sv letno (pri stalnem 24-urnem bivanju na prostem). 
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3.3 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJU NEK 

3.3.1 OBSEG NADZORA 

Redni sevalni nadzor NEK vsebuje nadzor inventaija tekočih in plinastih emisij ob izvoru ter 
neodvisen nadzor vnosa radionuklidov v širše okolje (imisij). Nadzorovano področje okolja 
obsega v prvi vrsti 12-kilometerski pas okoli objekta, kjer se pričakujejo najvišje vrednosti 
imisij in je mogoče potencialno najprej zaznati spremembe - pri reki Savi in podtalnicah pa je 
razšiijen tudi na področje R Hrvaške od Jesenic na Dolenjskem do Podsuseda (30 km 
dolvodno od objekta). Kot referenčne točke, pomembne za nezgodno pripravljenost, zlasti pri 
detekciji zračnega prenosa plinastih efluentov in njihovega useda, so v poročilo vključeni tudi 
nekateri podatki iz merilnih mest v Hrvaški na večjih razdaljah (od 14 km do 27 km) v smeri 
proti Zagrebu ter v njegovi širši okolici (kontinuirni sprotni merilniki doznih hitrosti, TL 
dozimetri v loku dolžine 45 km), kijih posredujejo izvajalci meritev iz R Hrvaške. 

332 IZVAJALCI 

Kontinuiran nadzor radioaktivnih emisij opravljajo po uvedenih rutinskih postopkih 
zadolžene službe NEK ob dopolnilnih primerjalnih meritvah zunanjih pooblaščenih 
organizacij (interkomparacije, paralelne meritve reprezentančnih in drugih vzorcev). Redni 
nadzor radioaktivnosti v okolju pa so opravile na osnovi upravno potijenega letnega programa 
zunanje pooblaščene organizacije: v R Sloveniji LJS in ZVD ter na področju R Hrvaške 
Institut Ruder Boškovič - Zavod za istraživanje mora i okoliša in Institut za medicinska 
istraživanja i medicinu rada iz Zagreba. Institut Ruder Boškovič opravlja tudi nekatere 
vzporedne meritve na Savi od Krškega do Jesenic, ki so dodane rednim meritvam IJS. 

333 REZULTATI MERITEV 

Prispevki splošne onesnažitve k obremenitvi okolja, predvsem z obema černobilskima 
cezijevima izotopoma (Cs-134 in Cs-137) (kot tudi učinki njune tehnološke koncentracije v 
lokalnih emisijskih virih industrije z masovno predelavo onesnaženih surovin) so se, po dokaj 
naglem upadu v letu 1987, v naslednjih sedmih letih v povprečju rahlo zniževali, pri 
poljščinah pa že leta 1990 praktično padli na predčernobilsko raven. V letu 1994 je ta potek 
dosegel najnižjo vrednost, tako da zaznavamo v standardnem vzorcu poljščin iz krško- 
brežiškega področja v naslednjih dveh letih celo manjši prirastek cezijevih izotopov, medtem 
ko v obdobju od 1997 do vključno 1999 znova opažamo rahel padec. V letu 2000 se je 
prisotnost cezija v poljščinah nekoliko dvignila, vzporedno z njegovim porastom v talnem 
usedu (prah, padavine) in s povečanjem doze zunanjega sevanja (sevanja v okolju). Povprečna 
prisotnost cezija v poljščinah se je v letu 2001 glede na predhodno leto ponovno znižala, 
celoletna povprečna doza zunanjega sevanja v okolici NEK pa je padla, vendar ne toliko, da 
bi dosegla raven iz leta 1999. Nekoliko izrazitejši padec povprečne letne doze v letu 2001 
beležimo v ostalih delih R Slovenije, kjer seje ta znižala pod vrednost iz leta 1999. 

Za splošno radioaktivno obremenitev savske vode z umetnimi radionuklidi je postal med 
dolgoživimi umetnimi radionuklidi pomemben »predčernobilski« Sr-90, predvsem zaradi 
nižjih koncentracij cezijevih radionuklidov. Prevladujoči delež k obremenitvi z umetnimi 
radionuklidi pa je prispeval kratkoživi 1-131, ki ga izpuščajo bolnišnice. 

Upoštevaje povečane koncentracije H-3, kijih povzročajo elektrarniške izteke, ter 1-131, cezij 
in Sr-90, dobimo oceno, da bi bil prispevek NEK k letni obremenitvi odraslega referenčnega 
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človeka zaradi potencialnega pitja savske vode v Brežicah v letu 2001 manjši od 0,5 mikro 
Sv/leto, za referenčnega otroka (1-2 let) pa manjši od 1,4 mikro Sv/leto. Za slednjega je to 
približno 8% ocenjene celotne obremenitve z naravnimi in umetnimi radionuklidi. Ta ocena je 
približno enaka ocenam za brežiško Savo iz predhodnih treh let, upoštevaje uvedene 
spremembe pri doznih faktorjih, pa je po velikostnem redu primerljiva tudi z ocenami iz 
obdobja pred letom 1997. Nekoliko nižjo obremenitev zaradi NEK (okoli 0,4 mikro Sv/leto za 
odraslega in okoli 1,1 mikro Sv/leto za otroka), dobimo tudi za Savo v Jesenicah na 
Dolenjskem. Na te podatke znatno vpliva nezanesljiva ocena deleža kratkoživega 1-131, ki so 
ga v letu 2001, tako kot v preteklih letih, prispevale v znatnem obsegu izteke bolnišnic. 
Približno oceno za prispevke 1-131 iz bolnišnic k obremenitvi referenčnega otroka (1-2 let) 
lahko naredimo iz meritev v mesto Krško, kjer je izključen prispevek NEK, in ki dajo dozo 
1,2 mikro Sv/leto. 

Za oceno povečanja efektivne doze odraslega referenčnega človeka zaradi uživanja savskih 
rib, dobimo ob najbolj neugodni predpostavki (maksimalne izmerjene vrednosti umetnih 
radionuklidov ne glede na poreklo, celotna riba) vrednost manj kot 1,3 mikro Sv/leto, za 
referenčnega otroka (60% ingestije odraslega) pa manj kot 3,1 mikro Sv/leto. V povprečju 
ribe, ki so do leta 1986 predstavljale kritično prenosno pot za emisije NEK preko 
prehrambene verige, v letu 2001 nimajo bistveno višje vsebnosti cezija (predvsem 
černobilskega) od ostale beljakovinske hrane. Občasno povečanje obremenitev (zlasti pri 
otrocih) povzroča tudi tu kratkoživi 1-131, ki je posledica kontaminacije celotnega savskega 
vodnega telesa pred in za elektrarno. 

Neodvisna modelna ocena efektivne doze potencialno najbolj izpostavljenega posameznika iz 
referenčne skupine brežiških prebivalcev za pričakovane prenosne poti tekočih efluentov 
preko Save, ki temelji na mersko ocenjenem razredčitvenem faktorju v Savi in inventarju 
letnih izpustov NEK (dopolnjena mesečna poročila NEK za leto 2001), daje efektivno dozo 
0,5 mikro SvAeto za odrasle (nad 17 let), 0,4 mikro Sv/leto za mladince (od 12 do 17 let), 0,9 
mikro Sv/leto za otroke (od 1 do 2 let) in 0,3 mikro SvAeto za dojenčke (pod 1 letom). Ta 
ocena obremenitve je približno enaka kot v preteklih treh letih. 

Vodovod Brežice je v letih od začetka obratovanja NEK (od leta 1982) kazal dvakrat večjo 
povprečno koncentracijo H-3 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 
NEK preko savske vode. V drugi polovici leta 1990 so brežiški vodovod začeli pretežno (70% 
porabe) napajati iz nove globoke vrtine, ki se zaenkrat odlikuje z vodo z zelo nizko vsebnostjo 
H-3 (stara voda) tako, daje ta povezava praktično odpadla. Izmerjeni prispevek vseh umetnih 
radionuklidov iz brežiškega vodovoda k letni obremenitvi odraslega prebivalca zaradi pitja te 
vode se je po letu 1990 znižal na nekaj stotink mikro Sv/leto (v letu 2001 okoli 0,020 mikro 
SvAeto za odrasle in 0,026 mikro SvAeto za otroke), pri čemer je postal prispevek NEK preko 
H-3 iz starega črpališča zanemarljiv. Celotna obremenitev zaradi vsebnosti naravnih in 
umetnih radionuklidov je bila v brežiškem vodovodu ocenjena na 5 mikro SvAeto za odrasle 
in 12 mikro SvAeto za otroke (1-2 let). V vseh nadziranih črpališčih krškega vodovoda so 
največje obremenitve z umetnimi radionuklidi ugotovljene v zajetju Dolenja vas. Ocenjen 
prispevek k letni dozi odraslega znaša 0,05 mikro SvAeto in za otroke (1-2 let) 0,06 mikro 
SvAeto. Ugotovljene več kot dvakrat višje vrednosti obremenitev v primerjavi z Brežicami so 
posledica predvsem višjih koncentracij radionuklidov H-3 in Sr-90. Nadzorne vrtine v 
naplavinah samoborskega področja v letu 2001 niso pokazale zaznavnega vpliva splošnega 
onesnaženja, niti se v njih ne zazna vpliva NEK (H-3). 
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Imisijske meritve aerosolov so v času med rednim letnim remontom NEK (maj, junij 2001) na 
lovilcih talnega useda (lepljive plošče) zaznale prisotnost nekaterih kratkoživih, svežih 
radioizotopov, značilnih za zračne emisije NEK. Podobno zaznavanje aerosolnih emisij, 
vendar manj izrazito in predvsem v neposredni bližini NEK, je bilo ugotovljeno prvič med 
remontom v letih 1999 in nato tudi v letu 2000. Konservativna ocena obremenitev zaradi 
potencialnega vnosa preko prehranske prenosne poti (onesnažena zelenjava) nam za področja, 
kjer so postavljene lepljive plošče (severni sektorji, razdalja 1,3 km), da oceno doze za 
odraslega človeka 0,14 mikro Sv/leto in za otroka (1-2 leti) 0,17 mikro Sv/leto. Ocene, 
narejene na podlagi inventarja plinastih emisij (mesečna poročila NEK za leto 2001, 
dopolnjena z oceno LIS za plinaste emisije H-3 in C-14) ter emisij partikulatov (mesečna 
poročila NEK za leto 2001, dopolnjena z dodatnimi ocenami IJS o emisijah) in mesečnih 
razredčitvenih faktorjev (ARSO), so dale v letu 2001 kot najvišjo obremenitev zaradi 
inhalacije (0,13 mikro Sv/leto) in zaradi zunanjega sevanja iz potujočega oblaka (0,11 mikro 
Sv/leto) vrednost doze 0,24 mikro Sv/leto v naselju Spodnji Stari grad (smer ENE, razdalja 
0,8 km). Glede na predhodno leto 2000 je nekoliko višji predvsem dozni prispevek zaradi 
sevanja iz oblaka. K slednji dozi so največ prispevale emisije v mesecu maju, ko se je začel 
remont. Nadzorne meritve zračnega 1-131, opravljane kontinuirano na 6 krajih v okolici NEK, 
niso zaznale 1-131 nad nadzorno mejo, ki ustreza pogojni celoletni ščitnični dozi zaradi 
vdihovanja < 0,4 mikro Sv. 

Doza zaradi zunanjega sevanja, merjena s TL dozimetri skozi celo leto, na 57-tih krajih okoli 
NEK je pokazala povprečno vrednost 768 mikro Sv/leto, kar je zaokroženo za 3% manj kot 
leta 2000, vendar še vedno nad vrednostjo iz leta 1999 ter za 30% več kot pred černobilsko 
onesnažitvijo. Večje zmanjšanje povprečne letne doze za nekaj manj kot 8% so pokazale 
meritve v ostalih krajih R Slovenije (50 krajev), kjer pa je povprečje letnih doz (v vseh letih 
merjenja od 1991) po absolutni vrednosti nekoliko višje kot v krško-brežiškem področju. 
Podrobnejši pregled doz v pasu, oddaljenem 1,5 - 5 km od NEK je pokazal, da so za relativno 
manjše (glede na širše okolje v R Sloveniji) znižanje povprečne doze na brežiško-krškem 
področju v letu 2001 kriva predvsem povečanja doz na višje postavljenih merilnih mestih v 
sektorjih NNW, NNE, NE, ENE, katerih skupno povprečje se je dejansko povečalo za 38 
mikro Sv/leto glede na leto 1999 (maksimalno povečanje 65 mikro Sv/leto na področju NE - 
Libna). To povečanje lahko razložimo s prispevki k zunanjemu sevanju iz zračnih emisij 
lokalnih virov, predvsem NEK. Doze merjene na ograji NEK (9 dodatnih merilnih mest) so se 
v letnem povprečju glede na predhodno leto prav tako znižale za okoli 6% (34 mikro Sv/leto). 
Največje povečanje doze na zahodni ograji NEK glede na povprečno vrednost za ograjo v letu 
1999 (pred t.j. zamenjavo in uskladiščenjem starih uparjalnikov) je znašalo 60 mikro Sv/leto. 

Opravljene interkomparacijske meritve tekočih vzorcev in filtrov med NEK in LIS so 
pokazale pri obojestransko detektiranih radionuklidih sprejemljivo ujemanje. Opravljena 
vzporedna merjenja sorazmerno sestavljenih reprezentančnih vzorcev tekočih efluentov NEK 
in paralelne meritve zbirnih aerosolnih filtrov iz programa B ne kažejo razhajanj, ki bi 
pomembno spreminjala oceno letnih obremenitev zaradi plinastih in tekočih emisij. V vseh 
primerih razhajanj so bile za oceno obremenitev smiselno uporabljene manj ugodne vrednosti. 

33.4 OCENA PREJETE DOZE SEVANJA 

Iz tabele 3.7 je razvidna ocena delnih obsevnih obremenitev posameznikov iz okoliškega 
prebivalstva po vseh prenosnih poteh zaradi emisij NEK v letu 2001 za odrasle in otroke, 
medtem ko je iz tabele 3.8 razviden pregled virov in ocena velikosti sevalnih obremenitev 
prebivalcev v okolici NEK za leto 2001. 
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Navedene vrednosti letnih doz v mikro Sv/leto (mikrosievertih na leto) veljajo v vseh 
ustreznih primerih (izjema je zunanje sevanje) za veličino, ki je definirana kot 70-letna (za 
otroke 1-2 let) oz. 50-letna (za odrasle) predvidena efektivna doza. 

Za oceno doz so v Poročilu od leta 1997 uporabljeni dozni faktorji po IAEA BSS (SS No. 
115), ki v glavnem (glede na »stare« dozne faktorje iz leta 1982) nekoliko zmanjšujejo ocene 
bremen za odrasle in povečujejo le-te pri otrocih. Zato so bili v ocenjevanje obremenitev 
referenčne (kritične) skupine prebivalcev vključeni, poleg odraslih, tudi otroci od 1 - 2 let, za 
katere predvidevamo, da so od vseh starostnih podskupin najbolj izpostavljeni. Modelna 
ocena doz zaradi savskih prenosnih poti (modificiran program LADTAP) je od leta 1999 prav 
tako narejena z novimi doznimi faktoiji. 

Zakonsko postavljena vrednost mejne letne doze za posameznika iz prebivalstva, ki ni 
poklicno izpostavljen sevanju, je 1000 mikro Sv/leto efektivne 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 posameznih nuklearnih objektov - tako imenovane avtorizirane mejne 
doze, ki so praviloma nižje od osnovne. Po lokacijski odločbi Republiškega sekretariata za 
urbanizem (št. 350/F-l 5/69 od 8.8.1974) je mejna vrednost doze za prebivalca na robu ožje 
varstvene cone NEK (radij 500 m od osi reaktorja) 50 mikro Sv/leto. Po odločbi Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora (št. 350/F-6/88-DF/JV od 2.8.1988) in ob 
soglasju Republiškega sanitarnega inšpektorata (št. 531 -4/531/73-34/P od 21.1.1988) pa je 
omejitev letne doze (ki zajema tako prispevke reaktorja, kot začasnega skladišča radioaktivnih 
odpadkov) na ograji NEK 200 mikro Sv/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). 

Tabela 3.7: Ocena delnih obsevnih obremenitev posameznikov iz okoliškega prebivalstva po 
vseh prenosnih poteh zaradi emisij NEK v letu 2001    

Prenosna pot* Letna efektivna doza 
[mikro Sv] 

Odrasli Otroci 
Notranje obsevanje zaradi inhalacije 
- H-3, C-14,1-131, partikulati 0,13 0,07 
Notranje obsevanje zaradi ingestije 
-hrana 
-voda 

<1,4 
<0,5 

<3,3 
<1,4 

Zunanje obsevanje zaradi submerzije in useda 11 11 
Celotna obsevna obremenitev zaradi emisij NEK v letu 2001 13,0 15,8 
♦Razlaga tabele je podana pri naslednji tabeli 
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Tabela 3.8: Pregled virov in ocena velikosti sevalnih obremenitev prebivalcev v okolici NEK 
za leto 2001 

Efektivna doza (1,2) 
[mikro Sv/letol 

Odrasli | Otroci (1-2 let) 
I. Notranje obsevanje 

(posledica vnosa in prisotnosti radionuklidov v telesu ter njihovega sevalnega učinka na telo) 
I.a Zaradi vnosa z dihanjem (inhalacije) iz naslednjih virov: 

1. Naravna radioaktivnost 
- Rn-222 in kratkoživi potomci v zraku (3) 1300 
2.SploSna kontaminacija praSnih delcev (aerosolov) 
- tehnolo$ko in naravno nakopičeni Pb-210 
- resuspendirani umetni radionuklidi 

36 
0,004 

(18) 
(0,002) 

3. Zračna emisija NEK 
- H-3, C-14,1-131, partikulati 0,13 (0.07) 
Delna vsota za inhalacijo 1336 

I.b Zaradi vnosa s hrano in vodo (ingestija) iz naslednjih virov (4): 
1. Naravna radioaktivnost 
- K-40 
- uranov in torijev niz 
• ostalo 
SeStevek 

180 
140 
40 

360 
2. SploSna kontaminacija (Černobil, jedrske eksplozije. 
Tehnološko kopičenje umetnih radionuklidov) 
-hrana 
-voda 
SeStevek 

3,3 
0,064 

3 

(4,3) 
(0,06) 

3. Tekoče (Sava) in zračne (used) emisije NEK 
-hrana 
-voda 
SeStevek 

<1,4 
<0,5 

2 

<3,3 
<1,4 

Delna vsota za ingestijo 365 
Zaokrožena delna vsota za notranje obsevanje 1700 

n. Zunanje obsevanje 
(posledica virov sevanja izven telesa v okolju ter njihovega sevalne; •a učinka na telo) 

Il.a Zaradi medicinske diagnostike (5) 300 do 1500 
Il.b Zaradi naravnega sevanja (kozmičnega in terestrialnega) (6) 

- kozmična nevtronska komponenta 
- kozmično in terestrialno sevanje (U, Th niz, K-40, kozmično 
sevanje) 

60 
770 

n.c Zaradi černobilskega useda v okolju (7) 50 
Il.d Zaradi zračnih emisij NEK (žlahtni plini in used) (7) U 

Zaokrožena delna vsota za zunanje obsevanje 2400 
III. Celotna vsota za notranje in zunanje obsevanje (zaokroženo) 

a. z višjim medicinskim prispevkom (1500 mikro Sv/leto) 4100 
b. z nižjim medicinskim prispevkom (300 mikro Sv/leto) 2900 

Razlaga k tabeli Pregled virov in velikosti sevalnih obremenitev prebivalcev v okolici NEK 
za leto 2001: 

(1) Ocene so narejene z doznimi faktorji, ki jih je leta 1996 sprejela tudi EU (EU Council 
Directive 96/29/EURATOM of 13.5.1996; OJ No. - 159,29.6.1996, p.l.) 
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(2) Obremenitev z umetnimi radionuklidi (NEK, splošna kontaminacija) je podana z dozo, ki 
jo definiramo kot 50-letno (za odrasle) oz. 70-letno (za otroke 1-2 let) predvideno efektivno 
dozo, obremenitve z naravnimi radionuklidi pa z letno efektivno dozo. 

(3) Za bivališča s povprečno ravnovesno ekvivalentno koncentracijo radona 15 Bqm"3 (oz. 
koncentracijo Rn-222 38 Bqm'3 ob ravnovesnem faktoiju 0,4) in faktoiju bivanja v bivališčih 
0,8 ter bivanja na prostem 0,2. Po predlogu ICRP Publication 65 iz leta 1993 bi prejel enako 
letno dozo prebivalec, ki bi živel v okolju s povprečno ravnovesno radonovo koncentracijo 22 
Bqm'3, oz. koncentracijo Rn-222 55 Bqm"\ pri čemer bi prebil 80% časa doma in 20% časa 
na delu. Slednje vrednosti koncentracij so bliže izmerjenim v R Sloveniji (M. Križman et al., 
Proceedings, Symposium on Radiation Protection in Neighbouring Countries in Central 
Europe - 1995, Portorož, Slovenia, str.66, jan. 1996). 

(4) Poraba določena na podlagi podatkov Statističnega urada Slovenije o Porabi prebivalstva 
za leta 1993 do 1996 (Statistični letopis R. Slovenije). Za povprečno obremenitev z naravnimi 
radionuklidi so uporabljeni podatki iz publikacije UNSCEAR 1988 Report (p.95), United 
Nations, New York 1988. 

(5) Podatki vzeti iz vladnega poročila ZRN za 1989. leto (Bericht der Bundeseregierung iiber 
Umvvelt-radioaktivitat und Strahlenbelastung fur das Jahr 1987, Drucksache 11/6142, 
20.12.1989). Zelo približna ocena za prebivalstvo v R Sloveniji nakazuje približno tolikšno, 
ali višjo izpostavljenost, zaradi slabše opreme ob nižjem številu pregledov. Zaradi negotovosti 
ocene navajamo tudi relativno najnižjo oceno 300 mikro Sv/leto, ki jo daje NRPB za 
prebivalce Britanije (Radiation Exposure of the UK Population - 1988 Review, NRPB-R227). 

(6) Podatki vzeti iz poročila: U. Miklavžič et al., Letne doze zunanjega sevanja v R Sloveniji, 
IJS DP-6696, Marec 1993 in iz publikacije UNSCEAR 1988 Report (p.95), United Nations, 
New York 1988. 

(7) Ocena je narejena na podlagi večletnih meritev (IJS) s termoluminiscenčnimi dozimetri 
(TLD) v okolici NEK in v ostalih krajih v R Sloveniji ter TLD meritev doz v bivalnih 
prostorih v hišah v okolici NEK v letu 1998. Predpostavljeno je podaljšano bivanje na 
prostem s faktoijem bivanja na prostem 0,3 in v bivališčih 0,7 ter nespremenjene pred- in 
počernobilske doze v hišah. 

Obremenitve so ocenjene (1) za odraslega posameznika oziroma otroka 1 - 2 let (številke v 
oklepajih) iz referenčne skupine, ki prejema največje doze in konzumira izključno lokalno 
pridelano hrano. Obremenitve pri naravnih radionuklidih, kjer ni vrednosti v oklepajih, veljajo 
zgolj za odrasle. Podatki iz tabele, razvrščeni po virih, so grafično predstavljeni tudi na 
diagramu. 
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Okolica NEK - referenčna skupina (odrasli) 

CELOTNO BREME - 2001 ZUNANJI OBSEV - vsi viri 2001 

INHALACIJA - vsi viri 2001 INGESTIJA - vsi viri 2001 
Inteljcii* • H£ fuSv/kwk " HE 

Pb-2IO Sptotiuko« NEK 
(Urnem ixwopO /rak 

Namno kmi^ Sptotna ko* NEK Savi 
{£) <wuJo 0 U+T* ■ K-40 

NEK Siiva»<iicd 

Slika 3.7: Ocenjene dozne obremenitve odraslih prebivalcev iz referenčne skupine v okolici 
NEK leta 2001 

Na sliki 3.7 so prikazane dozne obremenitve odraslih prebivalce iz referenčne skupine v 
okolici NEK v letu 2001 iz vseh naravnih in umetnih virov, vključno z doznim prispevkom 

Vir 
Meritve radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško - Poročila za leto 2001, IJS, št. 
IJS-DP-8515, Ljubljana, marec 2002 

3.3.5 ZAKLJUČEK 

Vse ugotovljive in kvantitativno ocenjene obremenitve okolja zaradi emisij Nuklearne 
elektrarne Krško so bile pod upravno dopuščenimi mejnimi vrednostmi. Ocenjene 
obremenitve posameznikov iz privzete referenčne (kritične) skupine prebivalstva, narejene 
tako iz neposredno ocenjenih imisijskih vrednosti, kot računsko-modelno na podlagi podatkov 
o letnih emisijah NEK. pa dajejo v letu 2001 vrednosti za efektivne doze, ki so manjše od 20 
mikro Sv/leto, oz. manjše od 1% letne doze, ki jo povprečno prejme človek v normalno 
obremenjenem okolju od naravnih in umetnih virov. 

3.4 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI 

REAKTORSKEGA INFRASTRUKTURNEGA CENTRA V 

BRINJU 

Program nadzora radioaktivnosti okolice RJC IJS v Brinju je v letu 2001 potekal v skladu s 
Pravilnikom o načinu, obsegu in rokih sistematičnih preiskav kontaminacije z radioaktivnimi 

NEK. 
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snovmi v okolici jedrskih objektov, Ur. 1. SFRJ št.51/86. Program je potrdila URSJV z 
odločbo št. 391-01/00-5-26546/MK z dne 10-11-2000. Nadzorne meritve je izvajal LIS 
(Služba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji). 

Program temelji na nadzoru dejavnosti, ki so vezane na obratovanje raziskovalnega reaktorja 
na IJS in ne vključuje meritev, ki so vezane na nadzor prehodnega skladišča radioaktivnih 
odpadkov na isti lokaciji. 

3.4.1 OBSEG NADZORA 

Meritve radioaktivnih emisij na izvoru zaradi ocen vplivov na okolje: 
- atmosferski izpusti (aerosoli in plini na izpuhu iz reaktorske hale) 
- tekočinski izpusti (radioaktivni izotopi v izpustnih vodah Odseka za znanosti o okolju IJS, 

nadzor nekaterih drugih tekočin, ki se ne izpuščaj o v okolje). 

Meritve imisijskih vrednosti sevanja v okolju zaradi ugotavljanja vpliva objekta oziroma 
identifikacije vplivov od zunanjih onesnaževalcev: 
a) zrak: radioaktivnost aerosolov na kontrolni točki 
b) tekočine: radioaktivnost vode iz vodnjaka 
c) zunanje sevanje: spremljanje hitrosti doze s TLD na štirih kontrolnih točkah 
d) radioaktivna kontaminacija zemlje 
e) radioaktivnost v savskem sedimentu. 

Meteorološke podatke zagotavlja avtomatska meteorološka postaja, ki je postavljena na 
kontrolni točki ob zahodni ograji zemljišča reaktorskega centra. Podatke je mogoče 
neposredno spremljati v komandni sobi reaktorja. Novost v letu 2001 predstavlja kontinuirna 
meritev hitrosti doze z Geiger-Muelleijevim detektoijem Berthold LB111 na vzhodni 
kontrolni točki. Trenutni odčitki so dostopni na prikazovalniku v komandni sobi reaktorja, od 
avgusta 2001 pa se polurno drseče povprečje dodatno zapisuje na osebni računalnik. Obdelava 
zapisa omogoča primerjavo z rezultati meritev TLD. Meritev zunanjega sevanja na ograji na 
severni strani RIC predstavlja novo kontrolno točko nadzornega programa. 

% 

3.4.2 REZULTATI MERITEV 

Leta 2001 pri obratovanju reaktorja in drugih z njim povezanih dejavnosti ni bilo kakih 
posebnosti, ki bi izstopale v primerjavi s prejšnjimi leti. Tudi celotna proizvedena energija 
(279 MWh) je bila podobna kot v zadnjih letih. Temu so bili ustrezni tudi atmosferski izpusti 
žlahtnega plina Ar-41, ki so v neposredni korelaciji s časom obratovanja reaktorja. Emisija 
Ar-41 v letu 2001 je po oceni US znašala okrog 1 TBq. 

Meritve zunanjega sevanja s TL dozimetri na ventilacijskem izpuhu reaktorja so pokazale 
povišane vrednosti hitrosti doze: do približno dvakratnega ozadja zaradi Ar-41. V tekočinskih 
izpustih radioaktivnosti so bili v letu 2001 ugotovljeni najnižji izpusti v zadnjem obdobju. 
Prisotni so bili radionuklidi Na-24, Co-60 and Zn-65 v skupni aktivnosti 0,51 MBq, ki so 
rezultat dejavnosti Odseka za znanosti o okolju IJS. 

Iz rezultatov meritev radioaktivnosti vrhnjih plasti travnatega zemljišča je razvidno, da razen 
černobilskega Cs-137 izvajalci niso izmerili morebitne kontaminacije z drugimi umetnimi 
radionuklidi. To velja tudi za sedimente v reki Savi ob izpustnem mestu. Rezultati 
radioaktivnosti vode iz vodnjaka na lokaciji reaktorskega centra so bili pod detekcijsko mejo 
meritve za posamezne radionuklide. Podatki o radioaktivnosti aerosolov v poročilu niso 
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podani. Za vse te rezultate velja, da niso nikjer v poročilu navedene detekcijske meje kot 
objektivni pokazatelj kvalitete meritev. 

3.43 IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA 

Za oceno doze je bila uporabljena enaka metodologija kot v preteklih letih. V izračunu sta 
upoStevani le dve prenosni poti in sicer zunanje sevanje zaradi izpuščenega Ar-41 in 
zauživanje kontaminirane vode. Zaradi manjših emisij kot v preteklem letu so tudi ocenjene 
doze na prebivalstvo zelo nizke. Za obratovanje reaktorja ni posebej določena avtorizirana 
mejna doza, ampak velja splošna omejitev efektivne doze za posameznike iz prebivalstva. 

Zunanja imerzijska doza zaradi izpuščanja Ar-41 v atmosfero je bila ocenjena na 0,25 mikro 
Sv na leto. Ob konservativni predpostavki, da posamezniki iz prebivalstva zauživajo vodo iz 
reke Save, kamor se izlivajo tekočinski izpusti, so izvajalci nadzora ocenili prejeto dozo na 
okrog 0,02 mikro Sv na leto. Skupno prejeta doza za posameznika iz prebivalstva po vseh 
prenosnih poteh torej ne presega 0,03% letne mejne vrednosti. 

3.4.4 ZAKLJUČEK 

Nadzor nad radioaktivnostjo okolice Reaktorskega infrastrukturnega centra v Brinju je bil v 
letu 2001 izvajan v skladu s potrjenim programom nadzora. Na podlagi konservativnih 
predpostavk je bila ocenjena sevalna izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva zaradi 
dejavnosti RIC. Ta je bila zelo nizka v primerjavi z letno dozno omejitvijo prebivalstva (1 
mSv na leto) in zanemarljiva v primeijavi z neizogibno izpostavljenostjo naravnemu sevanju 
v običajnem okolju (svetovno povprečje 2,4 mSv na leto). 

Vir 
Meritve radioaktivnosti v okolici reaktorskega centra IJS - Poročilo za leto 2001, IJS-DP- 
8586, marec 2002 

3.5 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI CENTRALNEGA 

SKLADIŠČA RAO V BRINJU 

Program nadzora radioaktivnosti okolice Centralnega skladišča RAO v Brinju je bil izdelan 
skladno s Pravilnikom o načinu, obsegu in rokih sistematičnih preiskav kontaminacije z 
radioaktivnimi snovmi v okolici jedrskih objektov, Ur. 1. SFRJ št.51/86. Program nadzora je 
potrdila URSJV z odločbo štev. 39102-2/2001/2RV/419 z dne 31.7.2001. Meritve sevanja sta 
izvajali pooblaščeni organizaciji IJS in ZVD. 

3.5.1 OBSEG NADZORA 

Meritve radioaktivnih emisij na izvoru zaradi ocen vplivov objekta: 
- atmosferski izpusti (radon in potomci iz skladišča) 
- tekočinski izpusti (radioaktivni izotopi v skupnih izpustnih vodah iz skladišča in 

laboratorijev Odseka za znanosti o okolju IJS) 
- zunanje sevanje na zunanjih delih skladišča. 

Meritve imisijskih vrednosti sevanja v okolju zaradi nadzora vpliva objekta ali identifikacije 
vplivov od zunanjih onesnaževalcev: 
a) tekočine: radioaktivnost vode iz vodnjaka 
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b) zunanje sevanje: meritve hitrosti doze s TLD na dveh kontrolnih točkah. 
c) radioaktivna kontaminacija tal na ožjem območju skladišča v bližini izpuhov 
d) radioaktivnost savskega sedimenta, nad in pod izpustom. 

Meritve vezane na vzdrževanje pripravljenosti so obsegale gamaspektrometrijsko merjenje 
zemljišča okoli skladišča. 

3.5.2 REZULTATI MERITEV 

Nadzor radioaktivnosti okolja zaradi obratovanja Centralnega skladišča RAO v Brinju je bil v 
celoti v letu 2001 izvajan v skladu s predpisanim programom. 

a) Emisijske meritve. 
Ocenjene trenutne emisije radona Rn-222 v ozračje so po oceni izvajalca meritev znašale 70 
Bqs"', kar znese letno približno 2,2 GBq. V juniju 2001 je ARAO izvedla projekt obdelave in 
priprave radijevih aplikatoijev. Po opravljenem prepakiranju se je koncentracije radona v 
skladišču znižala. Prav tako se je znižala raven zunanjega sevanja, predvsem na prekatu P-0, 
kjer so bili prvotno skladiščeni nekateri radijevi aplikatoiji. Najvišja izmerjena koncentracija 
v skladišču pred junijem 2001 je znašala 9200 Bqm"\ medtem ko v drugi polovici tega leta 
maksimalna vrednost ni presegla 6600 Bqm"3. Koncentracija radona je znašala v letu 2001 v 
povprečju okrog 5000 Bqm"3. Nadzor tekočin je bil uveden v program nadzora z letom 2001. 
Tekočinskih emisij iz skladišča pri normalnem obratovanju ni. Zunanje sevanje na vratih 
skladišča je pokazalo v letnem povprečju 0,40 mikro Svh"1 in na obeh izpuhih letno povprečje 
0,15 oziroma 0,12 mikro Svh"1, kar je višje od naravnega ozadja. Izvajalci meritev so podali 
tudi rezulate meritev zunanjega sevanja v okolici skladišča po končani menjavi hidroizolacije. 
Nivo zunanjega sevanja na strehi levega izpuha seje zaradi dodatno vgrajene zaščite znižal iz 
2,5 mikro Svh'1 na 0,6 mikro Svh'1. 

b) Imisijske meritve. 
Povišanje koncentracije radona v okolici skladišča zaradi emisij je bilo ocenjeno na osnovi 
Gaussovega disperzijskega modela. Meritve vode iz vodnjaka kažejo običajne vsebnosti 
naravnih radionuklidov in Cs-137, ki izvira iz černobilske kontaminacije in ni posledica 
skladišča. Tudi tla v okolici skladišča ne kažejo prisotnosti drugih radionuklidov razen 
černobilskega kontaminanta Cs-137 in naravnih radionuklidov K-40, ter U-Ra in Th razpadne 
vrste. Hitrost doze zunanjega sevanja gama na lokaciji 10 m od vrat skladišča so znašale 0,12 
mikro Sv/h, na razdalji 30 m od skladišča pa 0,086 mikro Sv/h (naravno ozadje). 

3.5.3 IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA 

Izvajalci nadzora so za kritično skupino posameznikov iz prebivalstva za Centralno skladišče 
RAO v Brinju izbrali varnostnika, ki se na svojih rednih obhodih zadržuje tudi v okolici 
skladišča in okoliškega prebivalca pri opravljanju kmetijskih del ob ograji reaktorskega 
centra. Pri oceni doze so upoštevali inhalacijo radonovih potomcev in neposredno sevanje iz 
skladišča. Obsevnih obremenitev zaradi izpustov tekočin in posledično ingestije vode iz reke 
Save ni, saj izpuščene radioaktivnosti v okolje ni. Za obratovanje Centralnega skladišča RAO 
v Brinju niso posebej določene avtorizirane mejne doze, ampak velja splošna omejitev 
efektivne doze za posameznike iz prebivalstva. Skupno prejeta doza posameznika iz 
prebivalstva (varnostnika) znaša po oceni izvajalcev 7,8 mikro Sv/leto in torej ne presega 
0,8% splošne letne mejne vrednosti. Letna doza na ograji zavarovanega območja pa bi pri 
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enakem času zadrževanja posameznika (okoliškega kmetovalca) znašala okrog 0,3 mikro Sv 
ali 0,03 % mejne vrednosti. 

3.5.4 ZAKLJUČKI 

Nadzor nad radioaktivnostjo okolice Centralnega skladišča RAO v Brinju je bil v celoti 
izvajan v skladu s programom po veljavni odločbi URSJV za nadzor radioaktivnosti v okolici 
reaktorskega centra. Konzervativna ocena obsevne obremenitve zaradi skladišča kaže, da je 
prejeta doza za posameznika iz prebivalstva na vplivnem območju Centralnega skladišča 
RAO v Brinju nizka in pomeni torej zanemarljivo majhno obremenitev na okolje. 

Vir 
Nadzor radioaktivnosti Centralnega skladišča RAO v Brinju - Poročilo za leto 2001, ARAO, 
št. ARAO T1522-1/02, januar 2002 

3.6 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJU RUDNIKA 

ŽIROVSKI VRH 

3.6.1 OBSEG NADZORA 

Redni nadzor nad radioaktivnostjo v okolju RŽV poteka neprekinjeno že poldrugo desetletje 
in je bil vzpostavljen na začetku poskusne proizvodnje uranovega koncentrata (1985), 
nadaljuje pa se tudi v sedanji fazi zapiralnih del (1990-2001). Kot osnova za program 
nadzornih meritev so bila uporabljena ameriška navodila »NRC Reg.Guide 4.14« (1980), ki 
podajajo vse ključne elemente za programsko shemo. Pri nadzoru so upoštevane vse možne 
prenosne poti razširjanja radionuklidov v okolje do človeka ter vsi mediji življenjskega 
okolja: zrak (zračni delci, Rn-222 in njegovi kratkoživi potomci), voda (površinske vode, 
podtalnica) in vodna biota (ribe), sedimenti, kmetijski pridelki in krma (seno), zemlja, ter 
zunanje sevanje. Program nadzornih meritev RŽV je bil v času rudarjenja od 1985 do 1990 
prilagojen takratnim karakteristikam rudnika in njegovega okolja, pri nadzoru so bile 
upoštevane lokacije in značilnosti emisijskih virov ter značilnosti življenjskega okolja na tem 
področju. Po prenehanju rudarjenja je prišlo v programu nadzora nad radioaktivnostjo do 
nekaterih sprememb. Programska izhodišča za sedanje obdobje trajnega prenehanja 
izkoriščanja uranove rude je sprejela Komisija za varstvo pred ionizirajočimi sevanji pri MZ v 
letu 1992. 

Program nadzornih meritev obsega merjenja specifičnih aktivnosti dolgoživih naravnih 
radionuklidov uran-radijeve razpadne vrste vključno z meritvami radona in njegovih 
kratkoživih potomcev v ozračju ter merjenje zunanjega sevanja. Merska mreža v širšem 
nadzorovanem območju okolja RŽV zajema mesta, kjer je pričakovati najvišje onesnaževanje 
in največjo izpostavljenost prebivalstva sevanju, tako da je nadzor osredotočen predvsem na 
dolinske in naseljene predele okolja RŽV, pretežno do razdalje 3 km od rudniških virov 
sevanja. Meritve radioaktivnosti se za določitev referenčni vrednosti izvajajo tudi na 
primerjalnih mestih, kjer vplivov rudnika ni več mogoče zaznati. 

Meritve po programu nadzora sta v letu 2001 izvajala IJS kot nosilec projekta in ZVD kot 
podizvajalec, ki je tudi ocenil doze na prebivalce v skladu z dogovorjeno metodologijo. 

poročevalec, št. 91 122 23. september 2002 



3.6.2 REZULTATI MERITEV 

Med rednim obratovanjem je bila radioaktivnost v neposredni okolici rudnika opazno višja 
kot na oddaljenih primerjalnih mestih, kjer vplivov rudnika ni mogoče zaznati. V sedanji fazi 
zapiranja rudnika so se zmanjšale skupne emisije radona in tekočih iztek v okolje in so se zato 
tudi imisijske koncentracije radionuklidov v vzorcih posameznih medijev delno znižale. 

a) Zrak 
Najbolj je opazna razlika pri koncentracijah dolgoživih radionuklidov v trdnih delcih v zraku, 
ki so takoj po prenehanju rudarjenja upadle do referenčnih ravni. V najbližjih zaselkih, v 
Todražu in Gorenji Dobravi, se je koncentracija urana v letu 2001 zmanjšala na vrednosti 
0,01-0,05 mBqm"3. Meritve koncentracije Ra-226 v zraku kažejo previsoke in nekonsistentne 
vrednosti (na obeh jaloviščih so izvajalci praviloma izmerili nižje koncentracije kot v 
oddaljenih dolinskih naseljih; koncentracije na višinski lokaciji Debelo brdo naj bi bile višje 
kot v dolini). 
Na osnovi merjenj radona-222 v letu 2001 seje pokazalo, daje povišanje koncentracij radona 
v okolici rudnika (v Gorenji Dobravi) le 5,1 Bqm'3 nad naravnim ozadjem, to je znatno manj 
od dosedanjih ocenjenih vrednosti v zadnjem desetletju (7-9 Bqm3). Nižjo vrednost 
koncentracije kot v preteklih letih je pripisati zmanjšanju jamskih emisij radona (delovanje 
jamske ventilacije, zrakotesno zaprtje podkopa P-10) ter zaradi dodatnega nasutja na 
odlagališču Jazbec. Iz tabele 3.9 so razvidna povprečja rezultatov kontinuirnih merjenj 
koncentracij radonovih kratkoživih potomcev na šestih merilnih mestih v okolici in na dveh 
merilnih mestih na ožjem nadzorovanem področju nekdanjega Rudnika urana na Žirovskem 
vrhu. Rezultati so podani kot ravnotežno-ekvivalentna koncentracija radona (EEC - skupna 
koncentracija radonovih kratkoživih potomcev) v Bq/m3. 

Tabela 3.9: Letna povprečja ravnotežno-ekvivalentnih koncentracij radona (EEC) v okolju 

Merilno mesto Povpr. EEC 
[Bqm*3] 

Min EEC 
[Bqm*3] 

Maks EEC 
[Bqm3] 

Okolica RŽV 
Gorenja Dobrava 15,9 <0,5 88 
Todraž 15,7 <0,5 89 
Todraž, pod trakom 18,2 0,5 99 
Bačenski mlin 17 <0,5 99 
Debelo Brdo 6,6 <0,f 84,5 
Gorenja vas (ref.) 13,2 <0,5 94 
Nadzorovano območje 
Boršt, jalovišče 14,3 <0,5 99,5 
Jazbec, jalovišče 22,6 <0,5 > 100 

b) Radioaktivnost površinskih voda 
Radioaktivnost površinskih voda v preteklem letu kaže nekatere značilnosti: koncentracije 
urana so v primerjavi z letom prej nekoliko višje v BrebovšČici (v letu 2000 183 Bqm'3 U- 
238), opazno pa je znižanje koncentracije Ra-226 v BrebovšČici (od 10,5 na 5,1 Bqm'3) in v 
Todraščici (od 19,9 na 8,5 Bqm"3). Nekoliko so bile povišane koncentracije Pb-210 v 
BrebovšČici (od 22 Bqm'3 v letu 2000 na 33 Bqm'3), približno enake pa ostajajo koncentracije 
Pb-210 v Todraščici (24 Bqm"3). Povprečna letna koncentracija urana v Todraščici ostaja na 
precej nižji ravni kot pred leti in je razvidna iz tabele 3.10. Glavni viri onesnaževanja voda, ki 
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so ostali po prenehanju obratovanja rudnika, so jamska voda, odcedne vode iz odlagališča, 
jamske izkopnine na Jazbecu in odlagališča hidrometal urške jalovine na Borštu. Slednje 
odtekajo neposredno v okolje, zaradi česar so koncentracije Ra-226 v Todraščici praviloma 
višje kot v Brebovščici. 

Tabela 3.10: Povprečna letna koncentracija urana in Ra-226 v Todraščici in Brebovščici 
Leto Povprečna letna konc. urana 

[Bqm"3] 
Povprečna letna konc. Ra-226 

[Bqm"3l 
Todraščica Brebovščica Todraščica Brebovščica 

1996 128 170 38 20 
1997 58 219 29 16 
1998 37 18a 13 5,6 
1999 40 155 23 8,1 
2000 38 157 20 10,5 
2001 33 183 8,5 5,1 

c) Sedimenti 
Vsebnosti preiskovanih radionuklidov v sedimentih še naprej ostajajo 2-4 krat nižje kot v 
obratovalnem obdobju. Zmanjšani vpliv na okolje pripisujejo izvajalci nadzora provizorični 
zemljinski prekrivki na ravnem zgornjem delu jalovišča HMJ na Borštu. Nesporno je opazno 
povišanje radioaktivnosti sedimentov v reki Sori po izlivu Brebovščice, še posebej v drugem 
in tretjem četrtletju leta 2001, tudi za faktor 2 za posamezni radionuklid. 

d) Hrana in krma 
V ribah so vsebnosti pomembnih radionuklidov (Ra-226 in Pb-210) v onesnaženih vodotokih 
višje kot na referenčni lokaciji. Njune vrednosti v kmetijskih pridelkih v splošnem nizke in 
močno fluktuirajo iz leta v leto, včasih se komaj razlikujejo od tistih na referenčnih lokacijah. 
Glede nadzora krme so izvajalci vzeli vzorec na izvoru (na odlagališču) in ne v okolju (to je v 
okolici vira). Podatka o vplivu na okolje torej niso pridobili. Izvajalci so ponovno izmerili 
visoke koncentracije radionuklidov v travi na prekritem delu odlagališč Jazbec in Boršt, ki so 
skladne z vrednostmi iz preteklih let. Vsebnosti Ra-226 in Pb-210 so za cel velikostni razred 
višje v primerjavi z vzorcem iz referenčne lokacije. Rezultati iz prejšnjih poročil pa kažejo, da 
so vrednosti za vzorce trave v okolici do nekajkrat višje kot na referenčnih lokacijah. 

e) Zunanje sevanje gama 
Zunanje sevanje gama v okolici odlagališč se po prenehanju rudarjenja spreminja v skladu z 
značajem preureditvenih del na odlagališčih, kot so oblikovanje in utrjevanje površine 
odlagališča, selitve materiala iz drugih lokacij na skupno odlagališče, delna prekrivanja 
površin, itd. Meritve sevanja gama v okolici odlagališč jamske izkopnine (Jazbec, P-l, P-9) so 
pokazale, daje sevanje v njihovi okolici precej manjše kot pri odlagališču HMJ. Tuje mogoče 
zaznati povečano sevanje tudi do razdalje 200 m od roba odlagališča. S prekritjem zgornjega 
dela jalovišča seje sevanje v okolici odlagališča HMJ zmanjšalo. Stanje na odlagališčih P-l in 
P-9 je že od leta 1992 nespremenjeno in je tako ponekod v neposredni bližini odlagališč še 
vedno mogoče najti vroče točke (poročilo IJS za leto 1992). 

3.63 IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA 

Na področju, ki ga zajame precej enakomerni vpliv rudnika urana, živi okrog 300 prebivalcev. 
Večina odraslega prebivalstva so kmetovalci ali pa so zaposleni drugod, izven vpliva rudnika. 
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Pri oceni efektivne doze za prebivalstvo zaradi emisij RŽV so upoštevane naslednje prenosne 
poti: 
- inhalacija dolgoživih radionuklidov 
- inhalacija Rn-222 in njegovih kratkoživih potomcev 
- ingestija (vnos z vodo in hrano) po vodni in kopni prehrambeni poti 
- zunanje sevanje gama. 

Dozni pretvorbeni faktorji za oceno efektivne doze so privzeti po IAEA BSS (1996), pri 
čemer pa so izvajalci zadržali izračun efektivne ekvivalentne doze za inhalacijo radona in 
njegovih kratkoživih potomcev po publikaciji ICRP 50 (1988). V končnem seštevku je 
upoštevana tudi doza zaradi potencialnega zauživanja vode iz kontaminiranega potoka 
Brebovščice. Ob tem je potrebno povedati, da prebivalci ne uporabljajo vode iz potokov kot 
vodo za pitje, niti za zalivanje, namakanje ali napajanje živine. Iz tabele 3.11 so razvidne 
efektivne doze za prebivalstvo zaradi virov sevanja na RŽV. 

Tabela 3.11: Efektivne doze za prebivalstvo zaradi virov sevanj a na RŽV 
Prenosna 

pot 
Podrobnejši opis 

Pomembni radionuklidi 
Efektivna doza 

[mikro Sv] 
Inhalacija aerosoli z dolgoživimi radionuklidi (U, Ra-226, Pb-210) 

- samo Rn-222 
- Rn-kratkoživi potomci 

3 
4 

164 
Ingestija - pitna voda (U, Ra-226, Pb-210, Th-230) 

- ribe (Ra-226, Pb-210) 
- kmetijski pridelki (Ra-226 in Pb-210) 

(29) 
0,6 

<21 
Zunanje 
sevanje 

- imerzija in depozicija Rn-potomcev 
- depozicija dolgoživ. radionuklidov 
- direktno gama sevanje iz odlagališč 

1,6 

2 
Skupna efektivna doza zaradi virov RŽV v letu 2001 (zaokroženo): 0,23 mSv/leto 

Ocena je izdelana za tisti del odraslih posameznikov znotraj širše kritične skupine 
prebivalstva, ki prejema letno najvišje dodatne doze. To so prebivalci iz naselja Gorenja 
Dobrava, ki leži 1,3 km severno od nekdanjih zunanjih obratov RŽV (poročilo IJS 1990). Ti 
prejmejo največji prispevek zaradi inhalacije radonovih kratkoživih potomcev. 

3.6.4 ZAKLJUČKI 

Meritve radioaktivnosti so po desetih letih po prenehanju izkoriščanja uranove rude na 
Žirovskem vrhu prvič pokazale, da so ustavitev rudarjenja in do sedaj izvedena zapiralna dela 
v celoti zmanjšala vpliv na okolje. Večjih sprememb sicer ni realno pričakovati, dokler ne 
bodo dokončno urejena vsa sedanja jalovišča. Koncentracije radona v poseljenem okolju 
rudnika so se prvič očitno znižale glede na vrednosti iz obdobja obratovanja, kar je posledica 
zmanjšanja emisij radona. V zadnjem letu se je radioaktivnost Brebovščice sicer glede na leto 
2000 celo nekoliko povečala (U-238, Pb-210), o razlogih za to izvajalci meritev ne poročajo. 

Obsevna obremenitev okoliškega prebivalstva zaradi prisotnosti virov nekdanjega rudnika 
urana (0,23 mSv) v letu 2001 je precej nižja od ocen v preteklih letih obratovanja RŽV (okrog 
0,35 mSv/leto). Najpomembnejši vir radioaktivnega onesnaževanja v okolju RŽV še vedno 
ostaja radon Rn-222 s svojimi kratkoživimi potomci, ki prispevajo vsaj blizu 3/4 dodatne 
izpostavljenosti. Na vse ostale prenosne poti, kot so inhalacija dolgoživih radionuklidov, 
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vodna in kopna prehrambena pot ter zunanje obsevanje, odpade ves preostali delež dodatne 
obsevne obremenitve ali manj kot 0,07 mSv na leto. 

Prejeta efektivna doza za odrasle prebivalce predstavlja manj kot četrtino primarne mejne 
vrednosti 1 mSv na leto za celotno življenjsko obdobje, kot jo predpisujejo nekdanji zvezni 
pravilnik o mejah doz (Ur. 1. SFRJ št. 87) in tudi najnovejša mednarodna priporočila ICRP 60 
(1991) in mednarodni temeljni varstveni standardi (IAEA, EU, 1996). V primerjavi s 
celokupno obsevno obremenitvijo prebivalstva predstavljajo posledice nekdanjega rudarjenja 
uranove rude na RŽV še vedno okoli 4 % od povprečne obsevne obremenitve zaradi 
naravnega sevanja v tem okolju (okrog 5,5 mSv na leto). 

Vir 
Nadzor radioaktivnosti v okolju Rudnika urana Žirovski vrh med izvajanjem programa 
trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in ocena vplivov na okolje, Poročilo za leto 
2001, IJS-DP-št.8560, Ljubljana, marec 2002 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

c3r- 

Telefon: 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva; Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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