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' EPA 1655 - prva obravnava
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta
kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 215. seji den 3. oktobra 1996
določila besedilo:
" PREDLOGA ZAKONA O ODPRAVI DOLGOROČNIH
Rezervacij za ekološko sanacijo,
ki ga pošilja v p_rvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Marko SLOKAR, državni sekretar v Ministrstvu za okolje in
prostor.
1.1. Odgovornost za okoljsko breme v procesu privatizacije

'■ UVOD

Do spremembe režimov v Vzhodni Evropi je privatizacija potekala
kot prodaja državnega premoženja zasebnopravnim subjektom
predvsem v državah, kjer sta zasebna in kolektivna enakopravni. Države
se v določenih obdobjih in zaradi različnih razlogov odločajo
privatizirati dele gospodarstva, ki so v javnem sektorju in v lasti države.
Po spremembi režimov pa pride v Vzhodni Evropi do obsežne
privatizacije lastnine, ki je bila dotedaj v večini primerov državna,
oziroma v bivši SFRJ družbena.

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
^rQblematika varstva okolja sega vedno bolj v temelje človekovega
^nosa do narave in s tem čedalje bolj v njegovo ekonomsko aktivnost,
/ 'erri procesu sta se v času po varstvu okolja posvečenih
diferencah OZN v Stockholmu leta 1972 in v Riu de Janeiru 1992
'^°blikovala
in uveljavila predvsem dva med seboj povezana principa.
0
Prvem morajo biti v sferi ekonomske aktivnosti upoštevani tudi
str
°ški varstva okolja (intemalizacija eksternih stroškov), po drugem
Pa
^ora onesnaževalec plačati stroške onesnaževanja (polluter pay
j^lcipie). Izhajajoč iz teh dveh principov v razvitih državah Evrope in
Sv
erne Amerike vsako spremembo lastništva vedno pogosteje
Zemlja tako imenovana okoljska valorizacija podjetij (environmental
au
dit). Donedavna povsem običajni prenos lastninske pravice postaja
Ve
dno bolj zapleten, spremljajo pa ga vedno bolj popolne ocene
bloškega
stanja podjetja in s stališča obremenjevanja okolja bolj
'6alna ocena vrednosti podjetja oziroma njegovih obveznosti. Takšno
°°enjevanje postaja tudi posebna oblika revidiranja podjetij. Ves
jjostopek je seveda urejen z ustrezno zakonodajo, ki je v nekaterih
r
*avah izredno stroga.

Privatizacija v državah takoimenovane tranzicije poteka na več načinov,
med katerimi so najbolj pogosti naslednji:
- neposredna prodaja na podlagi ponudbe,
-javna dražba,
- ponudba strateškim investitorjem,
- notranji odkup,
- javna ponudba,
- likvidacija in stečaj,
- masovna privatizacija (z vaučerji, certifikati).
V večini držav poteka privatizacija državnega ali družbenega premoženja
s kombinacijo naštetih načinov.
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Prvi val privatizacije v Vzhodni Evropi ni vseboval ugotavljanja
okoljskega stanja (angl.: environmental audit) in odgovornosti za
(preteklo) okoljsko breme (angl.: environmental liability;
nem.:umwelthaftung) podjetij, ki so se privatizirala, saj v zakonih,
ki so privatizacijo urejali, takšne obveznosti niso bile urejene.
Vendar pa je v praksi do takšnega ugotavljanja vseeno prihajalo.
Zahtevali so ga predvsem tuji kupci, ki so ob nakupu podjetij
hoteli natančno vedeti, kaj kupujejo in so v pogajanjih z državo v
tem običajno tudi uspeli. Tako so kupili bodisi okoljsko
neobremenjeno, "čisto" podjetje, pri čemer je obremenjen del ostal
državi, ali pa so kupili tudi te dele podjetij, običajno ceneje in brez
obveznosti za pretekle ekološke grehe. Takšni postopki v
postopku prodaje domačim kupcem zaradi vrste razlogov niso
bili običajni.
V drugem valu privatizacije pa se je pričelo izvajati ekološko valorizacijo
tudi pri prodaji podjetij domačim kupcem, pri tem pa se uporabljajo
različni modeli (Poljska, Češka, Slovaška). Problemu ugotavljanja
in upoštevanja okoljskih bremen v procesu privatizacije v Vzhodni
Evropi so posebno pozornost namenili tudi v mednarodnih krogih in
procesih, ki potekajo v Evropi in so posvečeni problematiki varstva
okolja. Omenimo naj le Konferenco evropskih ministrov za okolje v
procesu Environmentfor Europe.

na dan 31.12.1992.

Za ugotavljanje okoljskega bremena podjetij, ki se lastninijo
relevantne določbe v III. in IV. poglavju uredbe in se nanašaj« P?
oblikovanje dolgoročnih rezervacij, s katerimi se vzposta f?'*1
obveznosti do virov sredstev, v enaki vrednosti pa se zmanjša^ 8
družbenega kapitala, ki se lastnini. Podjetje lahko oblikujeI
dolgoročne rezervacije dve vrsti obveznosti do okolja. V členi1 H0i
42. do 45. uredbe podjetje ovrednoti znesek za odstranjen j*jpr
nevarnih odpadkov. Vrste odpadkov so naštete po Pravilniku o ravrf ^ra
s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l.SRS, št
86), povprečna cena odstranitve posamezne vrste odpadkov |<
navedena v prilogi 6. uredbe. Podjetjema tej podlagi izdela predrac11
ki ga potrdi Ministrstvo za okolje in prostor. Predračunska vred Prič
pa je že tudi vrednost dolgoročne rezervacije, za katero se zrna' SOp
'625
družbeni kapital.

Dolgoročno rezervacijo lahko podjetje oblikuje tudi v zvefl
načrtovanimi investicijami v objekte, tehnologije in naprave, Ki 2.1
namenjene zmanjševanju obremenjevanja okolja, otvoritvena bilaf Prir
stanja pa se ugotavlja z ocenjevanjevanjem pooblaščenih cenil" okc
Tudi v tem primeru mora k vrednosti obikovanih dolgoročnih reze^
dati soglasje Ministrstvo za okolje in prostor. Ministrstvo da sogl®
na podlaga ocene investicijskega programa podjetja, katere!
sestavni del je način sanacije, rok, v katerem bo sanacija izvede1
in realni finančni viri, iz katerih bo sanacija financirana. Tudi v t®
primeru se za vrednost potrjene dolgoročne rezervacije zmair
družbeni kapital podjetja, ki se lastnini.

1.2. Okoljsko breme v procesu lastninskega preoblikovanja
podjetij v Republiki Sloveniji
Republika Slovenija je v svojem modelu lastninjenja v določenem
-obsegu uredila tudi vprašanja ocend in upoštevanja obstoječega
okoljskega bremena podjetij, ki se lastninijo. Seveda ne v celoti, saj
bi bilo kaj takšnega nemogoče, popolnoma spremenilo pa bi tudi
namen lastninjenja, to je čimprej poiskati oziroma določiti lastnike
podjetij. Osnovni namen je bil valorizirati družbeni kapital tudi glede
na obstoječe ekološko breme podjetja in na ta način bolj realno
določiti njegovo višino. Pravna podlaga se nahaja v zakonu o varstvu
okolja in v zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij ter v
podzakonskih predpisih.

Kot je bilo povedano zgoraj, se za tisti del družbenega kapitala,
so ga podjetja uvrstila v dolgoročne rezervacije, zniža družW
kapital, ki se lastnini. Vendar pa morajo podjetja dolgoroč1
rezervacije odpraviti, njihovo odpravo pa nadzira ministrstvo za oko
in prostor. Odprava dolgoročnih rezervacij je možna le tako,'
podjetje iz realnih sredstev nameni sredstva za odstranjeval
odpadkov oziroma za investicije v ekološko sanacijo. Na ta na^
so novi lastniki podjetij postali lastniki bolj realno ovrednoteni
kapitala, hkrati pa so kot pravni nasledniki odgovorni tudi za pretek*
delovanje podjetja glede na obveznosti do okolja. Novi lastniki P
so s tem tudi stimulirani, da v določenem času odpravijo del sw
ekoloških problemov.

Zakon o varstvu okolja (ZVO, Ur. I. RS, št. 32/93, 1/96) v četrtem
odstavku 9. člena določa, da mora tudi lastninsko preoblikovanje
podjetij in drugih pravnih oseb (ob drugih oblikah prenosa lastninskih
pravic) obsegati ovrednotenje in določitev nosilca okoljskega
bremena. V 11. točki 5. člena pa so kot okoljsko breme določeni
vsi z uživanjem lastnine povezani oziroma z zakonom predpisani, pa
ne plačani stroški povzročitelja obremenitve. Zakon je v tem sledil
67. členu Ustave RS, po katerem mora biti način pridobivanja in
uživanja lastninske pravice določen tako, daje poleg gospodarske
in socialne zagotovljena tudi ekološka funkcija lastnine.

1.3. Dolgoročne rezervacije podjetij v otvoritvenih bilancah
V nadaljevanju je prikazana višina sredstev, ki so jih v otvoritven'
bilancah podjetja uvrstila med dolgoročne rezervacije
odstranjevanje odpadkov in za ekološke investicije in jih je do 1 ,1
1996 obravnavalo ter potrdilo oziroma zavrnilo ministrstvo za oK^J
in prostor. Od skupaj 122 vlog podjetij, ki so v otvoritveni bila^
uveljavljala dolgoročne rezervacije za odstranjevanje odpadke"'
ekološke investicije, je ministrstvo pozitivno rešilo 109 vlog in p°tr(^,
oziroma odobrilo dolgoročne rezervacije v skupni višini skoraj
milijard tolarjev, zavrnilo je tri vloge, v postopku reševanja pa je še
vlog.

Na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP.
Ur.l.RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96) je bila izdana uredba o
metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Ur.l.RS, št. 24/
93 s popravki in spremembami, ki pa ekoloških rezervacij ne
zadevajo), na podlagi katere se določa vrednost družbenega kapitala
Tabela 1.: Stanje dolgoročnih rezervacij na dan 1. 6. 1996 (v SIT)
št. pod.
status
vlog
rešeno

predračun za

ekološke

odstranjevanje

investicije

SKUPAJ

odpadkov
109

1.882.433.916

24.394.480.865

26.276.914.781

nerešeno

10

0

12.403.302.734

12.789.999.305

zavrnjeno

3

0

184.822.784

184.822.784

SKUPAJ
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^ Razlogi za sprejem zakona

uporabljen npr. v Nemčiji v zvezi s privatizacijo podjetij v novih
deželah.

^OinZLPP skupaj z izvršilnimi predpisi ne dajeta pravne podlage
j®r°Tia ne urejata v celoti problematike dolgoročnih rezervacij, ki
*l'h Podjetja oblikovala v procesu lastninjenja. Podjetja, ki so jim
..
oblikovane rezervacije potrjene oziroma odobrene s strani
uje jtetrstva za okolje in prostor, so jih sicer dolžna odpravljati, vendar
i ™ ostaja nerešeno vprašanje posledic v primeru, da jih podjetje ne
_/i°%avi in v primeru njihovega položaja, kadar pride do prisilne
i vrt ^'avnave, likvidacije ali stečaja podjetij. Na podlagi obstoječe
^onodaje ni pravne podlage, ki bi podjetje učinkovito prisilila, da
. r poročne rezervacije v določenem roku odpravi. Podjetje lahko v
Irač
bilancah neskončno dolgo prikazuje dolgoročne rezervacije,
7" čemer niso predvidene in možne nobene sankcije. Zaradi tega
Podani razlogi za sprejem zakona, ki bo uredil odpravo dolgoročnih
'acij.

Zaradi specifičnosti ugotavljanja okoljske škode v zvezi s privatizacijo
v pregledu po posameznih državah opisujemo samo rešitve, ki so
jih uporabile nekatere bivše socialistične države.

2.1. Poljska
Privatizacija na Poljskem poteka na več načinov: prodaja podjetij,
likvidacija in stečaj (od leta 1990) ter masovna privatizacija (od leta
1992). Postopek ugotavljanja odgovornosti za škodo v okolju v procesu
privatizacije na Poljskem posredno urejajo trije pravni akti, ki se
nanašajo na podjetja oziroma njihovo privatizacijo: Zakon o privatizaciji
podjetij v državni lasti (1990), Zakon o državnih podjetjih (1981) in
Civilni zakon (1964) z amandmaji (1990).

p

rikaz ureditve v nekaterih drugih državah

Poljski pravni sistem ne vsebuje izrecnih določb o škodi v okolju ali
o odgovornosti zanjo, možno pa jo je konstituirati na podlagi različnih
določb iz civilnopravnega, delovnega ali upravnega zakona. Slednji
predvideva prepoved delovanja ali zaprtje podjetja, ki ne zadošča
ekološkim normam. Osnutek zakona o varstvu okolja, ki se
pripravlja, vključuje zelo širok koncept zaostrene odgovornosti za
škodo v okolju.

'etjalno pravni prikaz ureditve ugotavljanja in prenosa odgovornosti
^°'iskega bremena v privatizacijskih postopkih je specifičen glede
Pjna
^hodnoevropske države s stabilno lastninsko strukturo in glede
Vzhodnoevropske države, kjer poteka množična privatizacija.
Zahodnoevropskih državah je ugotavljanje okoljskega bremena
^'avni del vsake spremembe lastništva, ne glede na to ali prehaja
Osebnih rok v zasebne ali pa gre v resnici za privatizacijo, ko
zaradi različnih razlogov prodaja svoje premoženje zasebnikom,
•srn smislu je ugotavljanje okoljskega bremena stvar civilnopravnih
^Tierij in se ugotavlja v okviru civilnega prava, pri čemer se uporabljajo
^6dpisi s področja varstva okolja, predvsem tisti, ki določajo
Koljevarstvene obveznosti podjetja. V zvezi s trendi na področju
žilnega prava kaže opozoriti, da se v zvezi z odgovornostjo za
^ročeno škodo vedno bolj uveljavlja načelo objektivne odgovornosti
^esto krivdne, tudi zaradi varstva okolja.
*hodnoevropskih državah ima privatizacija seveda popolnoma
Pomen in predvsem obseg. S privatizacijo se bo vzpostavila
j^odnoevropski primerljiva struktura lastnine nad zemljišči, gozdovi
Pfoiz vodnimi sredstvi. V zvezi z ugotavljanjem odgovornosti za
Odo v okolju, ki jo je s svojim delovanjem povzročilo podjetje v
^teklosti se v procesu privatizacije uveljavljajo štirje pristopi oziroma
^tode.

Čeprav ni zakona, ki bi pravno formalno urejal določitev in prenos
obveznosti zaradi preteklih škod v okolju na Poljskem, ta praktično
že poteka. Do tega je prišlo predvsem zaradi zahtev tujih investitorjev
oziroma potencialnih kupcev podjetij v državni lasti, ki so hoteli imeti
popolnoma jasno sliko o podjetju, ki ga kupujejo. Po drugi strani pa
je zahteva za čimprejšnjo privatizacijo ob odsotnosti okoljevarstvenih
predpisov za določanje preteklih odgovornosti in nizki osveščenosti
domačih kupcev povzročila prodajo podjetij le - tem brez določitve
in naprtitve obveznosti za odpravo škode iz preteklega ravnanja
podjetja ali neplačanih okoljevarstvenih obveznosti povzročila
praktično dvojni status novih lastnikov podjetij. Probleme imajo seveda
tudi z bankrotiranimi podjetji, kjer se odgovornosti prenesejo lahko
edinole na državo. V obdobju privatizacije velikih podjetij, ki so bila
prodajana neposredno kupcem, sta se uporabljali predvsem metoda
znižanja cene podjetja zaradi prevzema obveznosti za odpravo pretekle
škode in metoda oprostitve za preteklo škodo, ki pa se v zadnjem
času bolj poredko uporablja.

Nižanje cene podjetja (angl.: priče reduction) je pogosto
Rabljena metoda, po kateri kupec plača nižjo ceno zaradi prevzetih
/javsznosti za bodoče delovanje podjetja v okviru predpisov ali za
Pravo škode, ki jo je v okolju povzročilo podjetje s svojo
Javnostjo.

Proces priprave podjetja za privatizacijo vključuje pregled finančnega,
pravnega in okoljskega stanja podjetja. Ti pregledi niso bistveno
zavirali ali zapletli samega postopka privatizacije. Kupec prevzema
vse obveznosti podjetja, vključno z vsemi potrebnimi sanacijami
okolja. To ima seveda posledice v pogajanjih o ceni podjetja.

^ Izločitev dela kupnine (angl.: set-asides of purchase founds)
^ Poplačilo stroškov čiščenja, ki jih je prevzel novi lastnik je doka]
v°9°st pristop, ki je še najbolj razvit na Poljskem in na Madžarskem
/Uličnih variantah. Bistvo te metode je v tem, da se določen del
^Pnine prenese v posebno institucijo, ki prevzame v tem delu
^SJovomost za odpravo škode v okolju, ki je nastala zaradi delovanja
Ujetja v preteklosti.

Odgovornost je vedno zaključena, zaradi možnih novih odkritij
onesnaženosti, ki še niso bila jasna v času transakcije. To pomeni,
da se ob okoljskem pregledu ugotovi stopnja onesnaženosti in del
odgovornosti bivšega lastnika in kupca, ki je dokončna.

v

Časovno omejena odgovornost je dana proti zahtevam tretjih oseb za
povzročene poškodbe v času, ko je bilo podjetje v državni lasti ali
pred zaključkom sanacije. Če tretja oseba zahteva povrnitev škode
po zaključku sanacije, prenese investitor te zahteve na vlado.

jj' ^varovanje za obveznosti (angl.: indemnification) v zvezi s
®'eklo škodo v okolju, je pristop, v katerem se država in kupec
Tpovorita, pod kakšnimi pogoji in v kakšnem obsegu (tudi časovnem)
/*ava prevzame obveznosti za škodo, ki je bila povzročena s
®teklim delovanjem podjetja. Takšen pristop omogoča doseganje
,e
Prodajne cene podjetij.
•

Zanimiv pristop je bil izveden v letih 1993 do 1995. Vsa kupnina iz
postopka privatizacije nekega podjetja ni šla v Državno zakladnico,
temveč je bil z okoljskim pregledom določen del kupnine izdvojen v
poseben, tako imenovani "escrovv fund" (escrow pomeni v pravni
terminologiji garancijsko listina). Iz tega fonda je dobil novi lastnik
sredstva za sanacijo, ki naj bi bila izvedena v določenem času
(običajno v enem do dveh letih). V tem roku neporabljena sredstva
se prenesejo na Državno zakladnico, s čimer se skuša novega lastnika

J*' beljena odgovornost prodajalca in kupca je pristop, v katerem
9
*a kombinacijo zgoraj opisanih metod. Takšen pristop je bil
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stimulirati za aktivno sanacijo okolja. Zaradi splošno znanega
dejstva, da država pravzaprav ni najboljši gospodar, so poskusili s
posebno obliko funkcioniranja tega fonda, s takoimenovanimi "liability companies". Bistvo te rešitve je v tem, da se ustanovi
popolnoma novo, lahko tudi privatno podjetje, v katerega se
prenesejo sredstva escrovv fonda, podjetje pa je dolžno v določenem
roku sanirati dogovorjene dele okolja na podjetniški način. To je
torej podjetje, ki je prevzelo okoljsko odgovornost ostalih podjetij in
z njo v bistvu trži, oziroma skuša uporabiti sredstva na najbolj
učinkovit način. Na celem Poljskem naj bi bilo največ dve do tri
takšnih podjetij. PO'najnovejših informacijah so na Poljskem ta
pristop opustili, pravi razlogi pa nam niso znani.

- kupec bo pokril svoje stroške iz sklada, ki bodo sprošč^
pokritje obveznosti do okolja v času enega leta po prenosu last"
celotna vsota pa ne sme presegati 50% cene podjetja;
- sredstva Sklada, ki ne bodo sproščena za pokritje stroškovl
zgornjimi pogoji, bodo lahko uporabljena za ukrepe varstva o"
izven področja podjetja.

2.3. Češka

Privatizacija državne lastnine se je na Madžarskem pričela leta 1' 3.;
ko je bila ustanovljena Agencija za državno lastnino, in malo ka^ bo
rej
še holding za državno premoženje
ne
V zakonu o privatizaciji je zahteva, da podjetje pripravi kot del
bo
transformacije tudi načrt sanacije okoljskih škod, ki so Re
povzročene s preteklim delovanjem podjetja. Vendar pa so ostaj ČU
določbe neoperativne, saj niso bile implementirane z opredeli^ nji
okoljske škode in kdo naj bi plačal čiščenje. Ta zahteva je n;
1993 tudi prenehala veljati, ko se je z novo zakonodajo skuš» el
pospešiti privatizacijo.
El
di
Omenjeni zakon je tudi določal, da mora ministrstvo za okolje n
dneh izraziti strokovno mnenje o okoljskem stanju podjetja,
d
privatizira. Ministrstvo je izdajalo ta mnenja v sodeloval le
regionalnimi inšpekcijami, vendar pa je bilo mnenje neobve' v
priporočilo v zvezi s sanacijskimi ukrepi.
li
f
Novi privatizacijski zakon iz leta 1995 je združil omenjeni ustano'
1
Madžarski privatizacijski in državni holding, ki je podoben nemške '
Treuhandanstaltu. Enoten pogled na ekološke probleme v proč
privatizacije naj bi bil uveljavljen prav v tej ustanovi. Ta zakon
tudi posebne določbe, ki se nanašajo na okolje. Ponudba za prt*"!
podjetij mora, poleg drugih stvari, vsebovati tudi eventualne zal .
za znižanje okoljske škode in bremen ter podrobne podatke o po<F
ki jih mora glede varstva okolja izpolnjevati podjetje. Zakon ti*
zagotavlja, da imajo pri vrednotenju ponudb kupcev prednost tis®,
se bodo zavezali zmanjšati okoljsko škodo ali bremena, pred tis^
ki ponudijo ugodnejšo ceno.
Leta 1994 je Agencija za državno lastnino pričela v okviru progiiraif",
PHARE izvajati okoljsko revizijo (environmental auditing) določ01*
podjetij. Če je revizija identificirala takšne okoljske probleme, W
zahtevali sanacijske ukrepe, je bila ocenjena vrednost teh ukrer
izločena iz bilance podjetja in znižana njegova vrednost. Agenci]
pristala na nižjo ceno v privatizacijskih pogodbah, vendar na pod'"
skrbnih pogajanj, v katerih je bilo določeno stanje in časo*"*
obdobje, v katerem je treba ukrepe izvesti.

3.2.
odp
Vlada ČR tudi zagotavlja, da odgovornost za škodo v okolju, Min
posledica škodljivih učinkov izven področja podjetja, ne bo preneš pre
dol
na kupca podjetja. To odgovornost prevzema država.
naj
2.4. Madžarska
Po

Na Češkem govorimo o dveh valovih tako imenovane velike
privatizacije. V prvem valu ni bilo ugotavljanja okoljske odgovornosti
oziroma škode v okolju, ki so jo povzročila podjetja ali pa je prišlo
do tega le izjemoma. Drugi val poteka v tem času in bo glede
ugotavljanja omenjene odgovornosti bistveno drugačen. Sprejetje
bil namreč amandma k zakonu o prenosu državne lastnine na druge
pravne osebe (Zakon št. 92/1991), ki določa, da je del projekta
privatizacije tudi ugotavljanje odgovornosti posameznega podjetja
z vidika varstva okolja. Implementacija tega amandmaja je izvedena
s posebnimi metodološkimi napotki Ministrstva za upravljanje z
državno lastnino in njeno privatizacijo ter Ministrstva za okolje češke
republike.
Ugotavljanje te odgovornosti mora vsebovati:
- evalvacijo, v kolikšni meri podjetje upošteva ali ne upošteva obstoječe
pravne predpise s področja varstva okolja, vključno s ceno, ki bi bila
potrebna, da bi podjetje poslovalo v skladu s temi predpisi;
- določitev plačila za onesnaževanje okolja, uporabo naravnih virov in
pregled sankcij za poškodovanost okolja, ki so bile podjetju
odmerjene v skladu z zakonom o okolju ali drugimi predpisi;
- oceno škod v okolju, ki so bile povzročene z delovanjem podjetja.
Evalvacija je razdeljena na pet delov:
1. opis podjetja, njegove posebnosti in aktivnosti, lokacijo, s
posebnim ozirom na možne konflikte z okoljem, zgodovinski razvoj,
glavne uporabljane surovine, transport, uporabljane tehnologije,
proizvodnjo odpadkov, ravnanje z njimi itd.;
2. ocena izvajanja obstoječih predpisov varstva okolja in ocena
stroškov, potrebnih za njihovo izvajanje;
3. ocena plačil in kazni za onesnaževanje okolja, ki mora vsebovati
podatke od 1.1.1989;
4. ocena škode v okolju, ki jo je povzročilo delovanje podjetja in
vključuje predvsem naslednje stroške:

V procesu privatizacije se tudi na Madžarskem uporabljajo že P™
omenjeni "escrovv founds", in sicer tako da se del kupnine iz'0^
se nameni za poplačilo stroškov čiščenja, ki jih bo imel kupec. Tov^
sporazumi zadevajo predvsem onesnaževanje znotraj "ograje" podi0
(on situ), onesnaževanje, ki ga je podjetje povzročilo izven ograj® ^
je krito le teoretično. V primeru privatizacije podjetij, ki so uporabi)
v proizvodnji azbest, je bil npr. iz dela kupnin ustanovljen sklad
kritje stroškov bodočih zdravstvenih problemov zaposlenih delavk

- za odpravo motenj v okolju, ki so bile povzročene z delovanjem
podjetja na področju v njegovi lasti; *
- odgovornosti za neizpolnjevanje obveznosti iz upravnih odločb ali
pogodb na področju varstva okolja;
- onesnaževanja voda, površinskih in podtalnice - pričakovani stroški
dekontaminacije vključujejo stroške čiščenja in dolgoročne stroške
sanitarnih del;

Kot je mogoče razbrati iz dostopne literature na Madžarskem reš^j®
probleme škod, ki jih je podjetje povzročilo v preteklosti v okolji
okoljskega bremena od primera do primera posebej, takrat ko p°,e
prodaja posameznih podjetij.

5. zaključki vsebujejo glavne reference s spremljajočimi dokumenti
in komentarje rezultatov posameznih delov evalvacije.
Vlada ČR se strinja, da bo okoljska odgovornost prenešena na kupca
pod naslednjimi pogoji:

3. Poglavitne rešitve zakona

- 50% pogodbene cene bo prenešeno v Sklad nacionalne lastnine
ČR z namenom kritja stroškov zadovoljevanja navedenih odgovornosti;
poročevalec, št. 50

3.1. Na podlagi ZLPP in Uredbe o metodologiji za izdelavo otvori'itv^
bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93; v nadaljevanju: uredba)
6

bila določena možnost oblikovanja dolgoročnih rezervacij za ekološko
Enačijo. Po uredbi obsega ekološka sanacija sanacijo virov
°t>remenjevanja okolja z nevarnimi odpadki ali izgradnjo objektov,
tehnologij in naprav, namenjenih zmanjšanju obremenjevanja okolja.

3.6. Spremembo programa, ki ga je podjetje predložilo ob vložitvi
vloge za oblikovanje dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo,
pa bo lahko predlagalo tudi samo, če to narekuje sprememba
tehnologije ali drug razlog. Dopolnitev ali sprememba programa ne
bosta vplivali na spremembo višine dolgoročnih rezervacij. Če pa
bo podjetje pred pričetkom izvajanja sanacije ali med njenim
izvajanjem ocenilo, da zaradi sprememb v proizvodnih postopkih
ali opustitve dela proizvodnje ne bo potrebno izvesti sanacijskega
programa, bo lahko zahtevalo od ministrstva, da odloči o odpravi
odobrenih dolgoročnih rezervacij.

3-2- V primeru sanacije virov obremenjevanja okolja z nevarnimi
odpadki je bil podlaga za oblikovanje dolgoročnih rezervacij s strani
Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: Ministrstvo) potrjen
Predračun za odstranitev odpadkov. Ministrstvo je lahko odobrilo
dolgoročne
rezervacije tudi za izgradnjo objektov, tehnologij in
na
Prav, namenjene zmanjšanju obremenjevanja okolja, hkrati pa je
P° 53. členu uredbe zadolženo za nadzor nad njihovo porabo.

3.7. Pred pričetkom izvajanja dopolnjenega programa ekološke
sanacije bo moralo podjetje pridobiti soglasje Ministrstva za okolje
in prostor. S tem bo ministrstvu dana podlaga za izvajanje nadzora
nad odpravo dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo. Sredstvo,
s pomočjo katerega bo ta nadzor izvajalo, pa bo po predlaganem
zakonu letno poročilo o izvajanju sanacijskega programa, ki ga bo
moralo s predpisano vsebino predložiti podjetje ministrstvu. Enako
dolžnost bo predlagani zakon naložil podjetju tudi ob zaključku
ekološke sanacije z obveznostjo izdelave končnega poročila.

®-3. Glede na razloge, ki narekujejo izdajo predlaganega zakona,
1)0
le-ta urejal nadzor nad porabo sredstev za odpravo dolgoročnih
'ezervacij za ekološko sanacijo in njihovo odpravo ter prenos vrednosti
^odpravljenega
dela v proračun Republike Slovenije. Vlada RS pa
0
v višini teh sredstev dokapitalizirala Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije. S takšno rešitvijo je izpolnjena določba 148.
člena Ustave RS, po kateri morajo biti vsi prihodki države zajeti v
n
ienem proračunu. Ker pa je bil za reševanje ekoloških problemov
na
podlagi ZVO ustanovljen poseben sklad, je seveda ekološko in
ekonomsko najbolj racionalno, da je končni prejemnik teh sredstev
Ekološko razvojni sklad RS. Dolgoročne rezervacije so obveznost
do virov sredstev, ki jo mora izpolniti novi lastnik podjetja. Če lastnik
ne
odpravi dolgoročnih rezervacij v roku in obsegu, ki ga je sam
določil, ministrstvo pa gaje potrdilo, pa pomeni, daje del družbene
ast
nine ostal neolastninjen, oziroma lahko v končni posledici preide
Y kapital podjetja, ne da bi bil podvržen osnovnemu modelu
'astninskega preoblikovanja po ZLPP. Vendar pa je v zakonu
Predlagani model dokončne odprave dolgoročnih rezervacij, če jih
Podjetje ni odpravilo samo, različen od modela lastninjenja družbenega
^pitala po ZLPR Realizacija modela lastninjenja po ZLPP bi bila
Neizvedljiva oziroma bi tako zapletla postopke lastninjenja in bi v
kkšni meri vplivala na strukturo že vzpostavljenega kapitala in
Njegovega lastništva, da ustavnopravno ne bi bila več sprejemljiva.
Paradi tega predlagani model ureja neodpravljeni del dolgoročnih
^ervacij na ta način, da jih pretvori v terjatev, ki jo imata proračun
oziroma Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, kot eden
pd skladov, ki že po ZLPP sodelujejo v lastninjenju podjetij. Ker so
bi
'e dolgoročne rezervacije namensko oblikovane za ekološko
^nacijo okoljskega bremena podjetij iz njegovih preteklih dejanj, je
Pilo tudi iz teh razlogov najbolj smiselno določiti Ekološko razvojni
s
klad za končnega prevzemnika teh terjatev.

3.8. Po predlaganem zakonu bo vrednost dolgoročnih rezervacij, ki
iz kakršnih koli razlogov delno ali v celoti ne bodo odpravljene,
prenešena proračun RS, Vlada RS pa bo v enaki višini dokapitalizirala
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije. Ta sredstva se bodo
lahko uporabila za namene, ki jih za porabo skladovih sredstev določa
Zakon o varstvu okolja.
3.9. Predlagani zakon bo tudi zavaroval namensko porabo sredstev
in zagotavljal njihovo realno vrednost. Po eni strani bo to zagotavljal
z naložitvijo obveznosti podjetjem, da v času izvajanja programa
ekološke sanacije porabo sredstev za odpravo dologoročnih rezervacij,
odpravo in revalorizacijo dolgoročnih rezervacij evidentirajo v skladu
s slovenskimi računovodskimi standardi ter z obvezno revizijo ob
predložitvi poročila o porabi sredstev za odpravo dolgoročnih rezervacij
ob končanju ekološke sanacije. Po drugi strani pa bo zagotavljal
ohranitev vrednosti dolgoročnih rezervacij s tem, ko bo uredil:
- obveznosti in način ravnanja Sklada Republike Slovenije za razvoj
v primerih prodaje podjetij, ki so prešla v njegovo last, so pa v postopku
lastninskega preoblikovanja oblikovala dolgoročne rezervacije za
ekološko sanacijo in jih še niso odpravila;
- pravice Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije v primerih,
ko bo v podjetjih, ki so oblikovala dolgoročne rezervacije, pred njihovo
odpravo uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije.

^ naložitvijo obveznosti izdelave poročil o izvajanju in o dokončanju
ekoloških sanacij bo Ministrstvu za okolje in prostor omogočeno
'udi izvajanje nadzorstvene funkcije nad odpravo oblikovanih
dolgoročnih rezervacij.

3.10. Predlagani zakon bo, ne glede na druge posledice, ki jih
predvideva za primer kršitve njegovih določb (npr. prenos zneska
dolgoročne rezervacije v proračun RS, če podjetje ne predloži
programa ekološke sanacije ali že predloženega programa ne dopolni
z določbami zakona), določil tudi kazni za dejanja, ki jih bo določil
kot prekrške. V prehodni določbi pa bo predlagani zakon določil rok
za prvo poročilo o izvajanju ekološke sanacije in rok za predložitev
poročila o izvedeni ekološki sanaciji in porabi sredstev za odpravo
dolgoročnih rezervacij za podjetja, ki bodo odpravila dolgoročne
rezervacije pred njegovo uveljavitvijo.

3-4. Predlagani zakon bo določil obveznost odprave dolgoročnih
r0
zervacij po programu in v roku, na podlagi katerega so bile potrjene
°*iroma odobrene podjetjem, ki so v postopku lastninskega
Preoblikovanja oblikovala dolgoročne rezervacije za ekološko sanacijo,
a obveznost ne bo naložena podjetjem, ki bodo dologoročne
rezarvacije odpravila do uveljavitve predlaganega zakona. Takšna
Podjetja bodo morala predložiti le poročilo o porabi sredstev za odpravo
dolgoročnih rezervacij, iz katerega bo razviden tudi morebitni njihov
heodpravljen del.

4. Finančne in druge posledice

Podjetja, ki so predložila ustrezen program ekološke sanacije
sestavni del vloge za potrditev ali odobritev dolgoročnih rezervacij,
kodo izvajala sanacijo in odpravljala dolgoročne rezervacije v skladu
*niim, pri čemer zakon določa, kaj se šteje za ustrezen program in
d°loča
tudi njegovo vsebino. Če bo ministrstvo ugotovilo, da pro9ram, ki je bil priložen k vlogi za potrditev oziroma odobritev
dolgoročnih
rezervacij ne vsebuje vseh elementov, ki jih predpisuje
2a
kon, bo od podjetja zahtevalo dopolnitev programa v skladu z
določbami predlaganega zakona.

Uveljavitev zakona ne bo imela posledic za državni proračun. V
primeru, da dolgoročne rezervacije iz različnih razlogov ne bodo
odpravljene v skladu z zakonom, bo prešla v proračun RS vrednost
revaloriziranega zneska neodpravljenih dolgoročnih rezervacij, v
enaki višini fja bo Vlada iz sredstev proračuna dokapitalizirala
Ekološko razvojni sklad. Vendar pa je treba opozoriti, da bo samo
izvajanje zakona v času do odprave dolgoročnih rezervacij zahtevalo
povečano količino dela, povezano z vodenjem upravnih postopkov
na ministrstvu za okolje in prostor.
7
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(4) Podjetje lahko v enem mesecu od dneva uveljavitve tega zaW H
predlaga ministrstvu spremembo programa, če to nareku!
sprememba tehnologije ali drug vzrok. Vlogi za odobritev spremen*
mora pbdjetje priložiti spremenjeni program in v njej navesti dejsW
ki utemeljujejo spremembo in predložiti dokaze
Č
(5) Z dopolnitvijo ali s spremembo programa iz prejšnjih odstavkov1 b
možno spremeniti vrednosti potrjenih oziroma odobrenih rezerva« n
•t
4. člen
(soglasje za izvajanje programa)

II. BESEDILO ČLENOV ZAKONA O ODPRAVI
DOLGOROČNIH REZERVACIJ ZA EKOLOŠKO
SANACIJO
I. Splošna določba
1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon ureja nadzor nad porabo sredstev za odpravo dolgoročnih
rezervacij za ekološko sanacijo (v nadaljnjem besedilu: rezervacije),
ki jih je podjetje oblikovalo v otvoritveni bilanci stanja na podlagi
predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij, odpravo rezervacij,
prenos njihovega neodpravljenega dela v proračun Republike Slovenije
in dokapitalizacijo Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: Sklad).

Pred pričetkom izvajanja dopolnjenega programa iz drugega odstav#
prejšnjega člena mora podjetje pridobiti soglasje ministrstva.
1

III. Izvajanje programa in poročanje o izvajanju
5. člen
(podaljšanje rokov)

(2) Rezervacije iz prejšnjega odstavka so tiste rezervacije, ki jih je
ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v
postopku lastninskega preoblikovanja podjetja potrdilo kot predračun
za odstranitev nevarnih odpadkov ali odobrilo kot vrednost rezervacij
za objekte, tehnologije in naprave, namenjene zmanjšanju
obremenjevanja okolja.

(1) Podjetje lahko med izvajanje programa zahteva od ministrstV
podaljšanje roka za njegovo izvedbo, ki pa ne more biti daljši od ene?
leta.
(2) Ministrstvo odloči o podaljšanju roka iz prejšnjega odstavka v rcP
dveh mesecev od dneva, ko je prejelo zahtevo za podaljšanje.

(3) Ekološka sanacija iz prvega odstavka tega člena obsega sanacijo
virov obremenjevanja okolja z nevarnimi odpadki ali izgradnjo objektov,
tehnologij in naprav, namenjenih zmanjševanju obremenjevanja okolja.

(3) če ministrstvo dovoli podaljšanje roka, določi v odločbi o dovolil
nov rok za izvedbo programa, ki je lahko tudi krajši od zahtevane^

II. Program ekološke sanacije

(4) Rok za izvedbo programa se lahko podaljša samo enkrat.

2. člen
(program ekološke sanacije)

6. člen
(evidentiranje)

(1) Podjetje, ki do uveljavitve tega zakona še ni odpravilo rezervacij,
jih mora odpraviti v skladu s programom ekološke sanacije (v
nadaljnjem besedilu: program).

V času izvajanja programa mora podjetje porabo sredstev za odpra^
rezervacij, odpravo rezervacij in njihovo revalorizacijo evidentirati"
skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
7. člen
(poročilo)

(2) Program mora vsebovati:
1. analizo obremenitev okolja, ki izvirajo iz dejavnosti podjetja in so
predmet ekološke sanacije;
2. tehnološke in druge rešitve izvedbe ekološke sanacije;
3. rok za izvedbo programa;
4. finančni načrt izvedbe programa.

(1) V času izvajanja programa mora podjetje poročati ministrstvu0
njegovem izvajanju. Poročilo mora predložiti do 31. marca v tekoče"1
letu za preteklo leto.

3. člen
(dopolnitev ali sprememba programa)

1. obseg izvedene sanacije in njen vpliv na zmanjšanje začetni
obremenitev oziroma obremenjevanja okolja po posamezni
lokacijah in projektih naložb po odobrenem programu;
2. oceno nadaljnega izpolnjevanja programa;
3. porabo sredstev za odpravo rezervacij in stanje revalorizirani'1
rezervacij.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:

(1) Za program iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona se
šteje predračun za odstranitev nevarnih odpadkov oziroma program
za izgradnjo objektov, tehnologij ali naprav, namenjenih zmanjšanju
obremenjevanja okolja, ki je bil predložen vlogi, na podlagi katere je
ministrstvu potrdilo oziroma odobrilo rezervacije po predpisih o
lastninskem preoblikovanju podjetij.

(3) Podjetje mora v treh mesecih po izteku roka za izvedbo prograf3
ministrstvu predložiti končno poročilo o odpravi rezervacij, iz katere^
morajo biti razvidni učinki ekološke sanacije glede na program I"
obseg morebitnega neodpravljenega dela rezervacij. Poročilu mofi
biti priloženo revizijsko poročilo pooblaščenega revizorja revizijsk®
družbe, vpisane v sodni register revizijskih družb, o porabi sredste"
za odpravo rezervacij.

(2) Podjetje mora program dopolniti, če ministrstvo ugotovi, da
vsebina programa ni v skladu z določbami drugega odstavka
prejšnjega člena. V odločbi, s katero se zahteva dopolnitev programa,
določi ministrstvo tudi rok za dopolnitev.
(3) Ministrstvo mora zahtevati dopolnitev programa po prejšnjem
odstavku in vročiti odločbo podjetju v dveh mesecih od dneva
uveljavitve tega zakona. Če tega v tem roku ne stori, se šteje, da je
program usklajen z določbami tega zakona.
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(4) Ministrstvo lahko zahteva, da skladnost ekološke sanacije5
programom oceni izvedenec tehnične stroke.
(5) Stroški revidiranja in izvedeniškega dela bremenijo podjetje.

8

^

Odprava rezervacij

poravnave, ima Sklad položaj ločitvenega upnika dospele terjatve v
višini vrednosti revaloriziranega dela neodpravljenih rezervacij.

8. člen
(odprava rezervacij)

M

(2) Če se v podjetju pred odpravo rezervacij začne stečajni postopek,
se višina vrednosti revaloriziranega dela neodpravljenih rezervacij šteje
za terjatev, za katero ima Sklad pravico do posebnega poplačila
(ločitvena pravica). V ta namen se oblikuje posebna stečajna masa
v višini vrednosti revaloriziranega dela neodpravljenih rezervacij, ki
ne gre v razdelitveno maso, temveč se na podlagi sklepa stečajnega
senata v obliki denarnih sredstev prenese v sredstva Sklada.

če podjetje v roku za izvedbo programa opravi ekološko sanacijo v
j rerne in v vrednosti potrjenih dolgoročnih rezervacij, izda ministrstvo
' "3 podlagi poročila iz tretjega odstavka prejšnjega člena o tem
•Ugotovitveno odločbo.
9. člen
(neodpravljene rezervacije)

0

(3) Če se v podjetju pred odpravo rezervacij začne likvidacijski
postopek, ima v njem Sklad položaj upnika za terjatev v višini vrednosti
revaloriziranega dela neodpravljenih rezervacij.

(1) če podjetje ne odpravi rezervacij v roku za izvedbo programa,
'Ma ministrstvo na podlagi poročila iz tretjega odstavka 7. člena
te
9a zakona tem ugotovitveno odločbo.

(4) Sredstva, ki jih pridobi sklad na podlagi prejšnjih odstavkov, se
zmanjšana za stroške postopkov iz prejšnjih odstavkov, namenijo za
dokapitalizacijo sklada.

(2) Če podjetje v predpisanem roku ministrstvu ne predloži poročil
- ali 14. člena tega zakona, se šteje, da ni odpravilo rezervacij.

12 7

13. člen

, (3) V odločbi iz prejšnjih odstavkov ministrstvo ugotovi vrednost
1 rev
aloriziranega dela neodpravljenih rezervacij in določi rok, v katerem
rr,0r
a podjetje za vrednost tega dela nakazati denarna sredstva v
Sf
edstva proračun Republike Slovenije ter za isto vrednost odpraviti
re
zervacije.

Vlada Republike Slovenije dokapitalizira Sklad v višini denarnih
sredstev, ki so bila na podlagi 9., 10. in 11. člena tega zakona
nakazana v proračun Republike Slovenije

(4) Po določbah prejšnjih odstavkov ravna ministrstvo tudi, če podjetje
Predloži dopolnjenega programa iz drugega odstavka 3. člena
ga zakona.

V. Kazenska določba

116
,e

14. člen
(prekrški)

10. člen
(spremenjene okoliščine)
'1) če podjetje pred odpravo rezervacij
v

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 50.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek podjetje:

ugotovi, da zaradi sprememb
Proizvodnih postopkih ali opustitve dela proizvodnje ni potrebno
'Zvesti programa, lahko zahteva od ministrstva, da odloči o
Prenehanju izvajanja programa.

1. če ne dopolni programa na zahtevo ministrstva v določenem roku
(drugi odstavek 3. člena);
2. če prične izvajati dopolnjeni program brez soglasja ministrstva
(4. člen);
3. če ne evidentira porabe sredstev za odpravo rezervacij, odprave in
revalorizacije rezervacije v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi (6. člen);
4. če nepopolno poroča o izvajanju programa ali če ne poroča v
predpisanih rokih (prvi in drugi odstavek 7. člena in prvi odstavek 15.
člena);
5. če ne predloži poročila o porabi sredstev za odpravo rezervacij in
izvedeni ekološki sanaciji (tretji odstavek 7. člena in drugi odstavek
15. člena);
6. če na podlagi odločbe o odpravi rezervacij ali odločbe o ugotovljeni
vrednosti dela neodpravljenih rezervacijah ne nakaže denarnih
sredstev v določenem roku v proračun Republike Slovenije (tretji
odstavek 9. člena, drugi odstavek 10. člena).

(2) v odločbi o dovolitvi prenehanja izvajanja programa se ugotovi
Vr
ednost revaloriziranega dela neodpravljenih rezervacij in določi
r
°K v katerem mora podjetje za vrednost tega dela nakazati denarna
Sr

6dstva v proračun Republike Slovenije, ter za isto vrednost odpraviti
zervacije.

re

11. člen
(prehod v lastnino Sklada RS za razvoj)
'1) če podjetje pred odpravo rezervacij preide v lastnino Sklada
°ePublike Slovenije za razvoj, mora sklad v postopku njegove
Privatizacije zagotoviti, da kupec s pogodbo o prodaji prevzame tudi
Vf
6dnost revaloriziranega dela neodpravljenih rezervacij.
12) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se lahko določi, da kupec ne
Prevzel neodpravljenega dela rezervacij, vendar samo na podlagi
°dločbe, ki jo na zahtevo Sklada Republike Slovenije za razvoj izda
Ministrstvo. V odločbi se ugotdvi vrednost revaloriziranega dela
^odpravljenih rezervacij in določi rok, v katerem mora Sklad
Republike Slovenije za razvoj za vrednost tega dela nakazati denarna
Sr
edstva v proračun Republike Slovenije, podjetju pa za isto vrednost
opraviti rezervacije.
1)0

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
podjetja.
(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba Sklada Republike Slovenije za razvoj,
če sklad ne zagotovi, da kupec podjetja prevzame vrednost
revaloriziranega dela neodpravljenih rezervacij ali če sklad na podlagi
odločbe ministrstva ne prenese denarnih sredstev v določenem roku
v proračun Republike Slovenije (11. člen).

12. člen
(prisilna poravnava, stečaj in likvidacija)
'1) če se v podjetju pred odpravo rezervacij uvede postopek prisilne
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(2) Če je podjetje pred uveljavitvijo tega zakona rezervacij'
odpravilo, mora v roku iz prejšnjega odstavka predložiti poro# * odp
rezen
tretjega odstavka 7. člena tega zakona.

VI. Prehodna in končna določba
15. člen
(prvo in končno poročilo)

16. člen
(začetek veljavnosti)

o odf
Podji
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem' odobi
Poroc
Republike Slovenije.
Porot
Prog,
neoa
Pora
f
OBRAZLOŽITEV:
eg/s
r
eze,
1 m
V enem mesecu od uveljavitve predlaganega zakona bo podi Preo
Splošna določba (člen 1)
lahko samo predlagalo Ministrstvu za okolje in prostor spremeif1 in iz
V splošni določbi je opredeljen namen predlaganega zakona, to je
programa, če bo to narekovala sprememba tehnologije ali dmg vzt
ureditev nadzora nad porabo sredstev za odpravo dolgoročnih
ki je nastal v času po odobritvi dolgoročne rezervacije do uveljaOdf
rezervacij za ekološko sanacijo, oblikovanih v okviru otvoritvene
predlaganega zakona.
p
0/|
bilance po določilih Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene
Dopolnitev ali sprememba programa pa ne bosta smela imeti e/to
bilance stanja in odpravo dologoročnih rezervacij (Ur.l. RS, št. 24/
posledico spremembe vrednosti dolgoročnih rezervacij, saj bi& Ure,
93; v nadaljnjem besedilu: uredba). Poleg tega pa je namen zakona
tem seveda porušila struktura otvoritvene bilance in spremi sar
urediti tudi prenos njihovega neodpravljenega dela v proračun
tak
vrednost družbenega kapitala, ki se lastnini (3. člen).
Republike Slovenije in s temi sredstvi dokapitalizirati Ekološko
Sp,
razvojni sklad Republike Slovenije (kar je sicer določeno v 13.
1
Zadnji člen obravnavanega poglavja predlaganega zakona u* ne/
členu zakona). V splošni določbi predlagani zakon opredeli pojem
soglasje ministrstva za pričetek izvajanja dopolnjenega prog Sle
dolgoročnih rezervacij in ekološke sanacije.
ekološke sanacije.
#n
Program ekološke sanacije (členi 2 do 4)
Izvajanje programa ekološke sanacije in poročanje o izvajanju (& Če
5 do 7)
re.
Podjetje, ki je v postopku lastninskega preoblikovanja oblikovalo
oq
dolgoročne rezervacije za ekološko sanacijo in jih do uveljavitve
V okviru tega poglavja bo predlagani zakon urejal pogoje in postop1 vii
tega zakona še ni odpra vilo, jih mora odpraviti v skladu s programom
podaljšanja roka, določenega v programu ekološke sanacf
ekološke sanacije.
evidentiranje in poročanje o izvajanju programa ekološke sanaOr
Program ekološke sanacije podjetja mora vsebovati analizo
Predlagani zakon bo omogočal podjetju, ki je oblikovalo dolgoroft
obremenitev okolja, ki so posledica dejavnosti podjetja in naj bi jih
rezervacije za ekološko sanacijo, da bo lahko med izvajanje program
podjetje saniralo, tehnološke in druge rešitve sanacije, rok za izvedbo
zahtevalo od Ministrstva za okolje in prostor podaljšanje roW
sanacije in finančni načrt izvedbe programa. Na podlagi tako
vsebovanega v programu. O podaljšanju rokov bo moralo minisi■trst*
izdelanega programa bo ministrstvo lahko nadziralo porabo sredstev
odločiti
v predpisanem roku od dneva prejema zahteve
za odpravo dologoročnih rezervacij in ugotavljalo izpolnjenost
podaljšanje.
obveze, da podjetje v predpisanem roku dolgoročne rezervacije tudi
odpravi (2. člen).
V odločbi, s katero bo ministrstvo dovolilo podaljšanje rokov,
lahko zahtevi podjetja v celoti ugodilo, lahko pa ji bo ugodilo
Podjetja, ki v skladu s predpisi v procesu lastninskega preoblikovanja
deloma. Slednje bo pomenilo, da bo ministrstvo sicer dovoi
oblikujejo dolgoročne rezervacije, morajo na podlagi uredbe predložiti
podaljšanje, vendar ne v predlaganem roku. Z drugimi besedah
ministrstvu za okolje in prostor predračun za odstranjevanje nevarnih
ministrstvo bo podaljšanje roka dovolilo, v odločbi o dovolitvi P
odpadkov oziroma program za izgradnjo objektov, tehnologij ali
lahko določilo tudi krajši rok od zahtevanega. V nobenem prim^
naprav za zmanjševanje obremenjevanja okolja. Na podlagi
(niti na zahtevo podjetja niti po lastni presoji) pa podaljšanje rol<a .
potrjenega predračuna aH odobrenega programa so podjetja oblikovala
bo smelo preseči enega leta. Rok za izvedbo programa ekolo™
dolgoročne rezervacije, s čimer se je posledično znižala vrednost
sanacije bo lahko ministrstvo podaljšalo samo enkrat (5. člen)družbenega kapitala, ki se lastnini, podjetja pa so vzpostavila
obveznost za ekološko sanacijo. Na podlagi zakona se predračun
V času izvajanja programa bo moralo podjetje porabo sredstev f11
oziroma program štejeta za program po določbah tega zakona,
odpravo
dolgoročnih rezervacij, odpravo dolgoročnih rezervacij
• seveda ob pogoju, da bo ministrstvo ugotovilo, da vsebujeta vse
njihovo revalorizacijo evidentirati v skladu s slovenski"
zahtevane elemente po predlaganem zakonu. V nasprotnem primeru
računovodskimi standardi (6. člen).
bo ministrstvo zahtevalo dopolnitev programa. V odločbi, s katero
bo ministrstvo naložilo podjetju dopolniti program, bo moralo določiti
Zaradi omogočanja nadzorne funkcije, ki je Ministrstvuža okolje
tudi roK za dopolnitev.
prostor naložena z uredbo, bo predlagani zakon v tem pogled
vseboval tudi določbo, ki bo nalagala podjetju, da v času izvajal
Ministrstvo bo lahko zahtevalo dopolnitev programa, ki je bil podlaga
programa
ekološke sanacije poroča Ministrstvu za okolje in pr°sl
za odobritev oblikovanja sredstev dolgoročne rezervacije za ekološko
o
njegovem
izvajanju. Poročilo bo letno, podjetje pa ga bo m°r^,
sanacijo, in o tem izdalo odločbo v roku dveh mesecev od dneva
predložiti do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto. Poleg na ve®
uveljavitve predlaganega zakona, skladno s predpisi, ki urejajo
o obsegu izvedene sanacije in njenem vplivu na zmanjšanje začeta
splošni upravni postopek. Če tega v predpisanem roku ne bo storilo,
obremenitev oziroma obremenjevanja okolja po posameznih lokaOF
se bo štelo, da je predračun oziroma program usklajen z določbami
in projektih naložb, bo moralo poročilo obvezno vsebovati tudi oce"J
predlaganega zakona, podjetje pa bo na njegovi podlagi izvedlo
njegovega nadaljnjega izpolnjevanja in podatke o porabi sredsti
sanacijo in v njem določenem roku odpravilo dolgoročne rezeravacije.
(1) Podjetje mora prvič poročati v skladu z določbami 7. člena tega
zakona v roku treh mesecev od dneva njegove uveljavitve in sicer
za obdobje od 1.1.1993 dalje.
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:iji
ići ft odpravo dolgoročnih rezervacij in stanju revaloriziranih dolgoročnih •
re
tervacij.
Zlagani zakon bo nalagal podjetju tudi izdelavo končnega poročila

0
p °dpravi dolgoročnih rezervacij in o izvedeni ekološki sanaciji.
odjetje bo moralo namreč v treh mesecih po izteku roka iz

li odobrenega programa Ministrstvu za okolje in prostor predložiti
Poročilo o odpravi dolgoročnih rezervacij in izvedeni sanaciji. Iz tega
Poročila bodo morali biti razvidni učinki sanacije glede na odobreni
Pr°gram, odprava dolgoročnih rezervacij in njihov morebitni
ne
odpravljeni del. Poročilu pa bo moralo biti priloženo tudi revizijsko
Poročilo pooblaščenega revizorja revizijske družbe, vpisane v sodni
re
9ister revizijskih družb, o porabi sredstev za odpravo dolgoročnih
rs
*ervacij. Ministrstvo za okolje in prostor bo lahko v primeru dvoma
e Sevalo, da skladnost ekološke sanacije z odobrenim prog famom
^ Pogleda tudi izvedenec tehnične stroke. Stroški revidiranja poročila
,( " izvedeniškega dela bodo bremenila podjetje (7. člen).

v lastnino Sklada Republike Slovenije za razvoj, bo moral le-ta po
predlaganem zakonu v postopku njegove privatizacije zagotoviti,
da bo kupec s pogodbo o prodaji prevzel tudi vrednost revaloriziranega
dela neodpravljenih dolgoročnih rezervacij. Sklad bo lahko sklenil
tudi takšno pogodbo o prodaji podjetja, v kateri bo določeno, da
kupec nebo prevzel teh obveznosti. Vendar bo to lahko storil samo
na podlagi odločbe, ki jo bo na njegovo zahtevo izdalo Ministrstvo
za okolje in prostor. V odločbi bo ugotovljena vrednost
revaloriziranega dela neodpravljenih dolgoročnih rezervacij in določen
rok, v katerem bo moral Sklad Republike Slovenije za to vrednost
nakazati denarna sredstva v proračun RS. Podjetje pa bo moralo v
isti vrednosti odpraviti dolgoročne rezervacije (11. člen).
Predlagani zakon bo urejal odpravo dolgoročnih rezervacij tudi za
primere, če se bo v podjetju pred njihovo odpravo začel postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek in v
tem delu predstavljajo njegove določbe lex specialis v razmerju do
določb Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list
RS, št. 67/93).

^ Oprava dolgoročnih rezervacij (členi 8 do 13)
P
°'eg nadzora nad porabo sredstev dolgoročnih rezervacij za
I etološke sanacije je namen predlaganega zakona predvsem tudi
'n Ur&ditev odprave odobrenih dolgoročnih rezervacij za ekološko
Racijo.
Do odprave dolgoročnih rezervacij bo po predlaganem
l
3konu lahko prišlo v primeru izpolnitve programa, v primeru
s
e Premenjenih okoliščin, v primeru, ko bodo sredstva ostala
t ^Porabljena. v primeru prehoda podjetja v lastnino Sklada Republike
Slovenije za razvoj ter v primeru prisilne poravnave, stečaja in
'hidacije podjetja,
i ae
bo podjetje v skladu z namenom in v določenem roku dolgoročne
1e
zervacije odpravilo, bo ministrstvo o tem izdalo ugotovitveno
°dločbo.
Na ta način bo podjetje realiziralo svoje obveznosti do
"r°v sredstev, oziroma v tem primeru konkretno do okolja (8. člen).

Če se bo v podjetju pred odpravo dolgoročnih rezervacij uvedel
postopek prisilne poravnave, bo imel Ekološko razvojni sklad po
obravnavani določbi predlaganega zakona položaj ločitvenega upnika
dospele terjatve v višini vrednosti revaloriziranega dela
neodpravljenih dolgoročnih rezervacij.
Podobno poseben položaj bo imel Ekološko razvojni sklad tudi v
primeru uvedbe stečajnega postopka in postopka likvidacije. Če se
bo namreč v podjetju pred odpravo dolgoročnih rezervacij začel
stečajni postopek, se bo višina vrednosti zneska revaloriziranih dela
neodpravljenih dolgoročnih rezervacij štela za terjatev, za katero bo
imel sklad pravico do posebnega poplačila (ločitvena pravica). V ta
namen se bo oblikovala posebna stečajna masa v tej višini, ki ne
bo šla v razdelitveno maso, temveč se bo na podlagi sklepa
stečajnega senata kot denarna sredstva prenesla v sredstva
Ekološko razvojnega sklada. Če pa se bo v podjetju začel likvidacijski
postopek, bo imel v njem sklad položaj upnika za terjatev v višini
vrednosti revaloriziranega dela neodpravljenih dolgoročnih rezervacij.
Takšna rešitev je potrebna zaradi tega, ker bi v nasprotnem primeru
ostala obveznost odstranitve nevarnih odpadkov oziroma sanacije
okolja državi, saj gre za okoljsko breme, za katerega ni moč
pričakovati, da bi ga bi bilo možno v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji poravnati ali prodati. Ker bo aktivno vlogo ločitvenega
upnika oziroma nosilca ločitvene pravice v navedenih primerih
prevzel Ekološko razvojni sklad, je seveda smiselno, da se v teh
postopkih pridobljene sredstva prenesejo v sredstva sklada, sklad
pa se v njihovi višini dokapitalizira. (12. člen).

Podjetje nebo odpra vilo dolgoročnih rezervacij v roku, določenem
"Programu ekološke sanacije, kar bo Ministrstvo za okolje in prostor
u
9otavljalo na podlagi poročil o izvajanju oziroma dokončanju
'*vsdbe programov ekološke sanacije, bo ministrstvo po uradni
dolžnosti izdalo o tem ugotovitveno odločbo. Takšna odločba bo
Vs
&bovala ugotovitev vrednosti revaloriziranih dela neodpravljenih
goročnih rezervacij, v njej pa bo določilo tudi rok, v katerem bo
Igralo podjetje v tej vrednosti nakazati denarna sredstva v proračun
°S in za isto vrednost odpra viti dolgoročne rezervacije.
p
° obravnavanem členu predlaganega zakona se bo štelo, da
P°djetje ni odpravilo dolgoročnih rezervacij tudi v primeru, če
Ministrstvu ne bo predložilo letnega poročila o izvajanju ekološke
^nacije
ali poročila o končani ekološki sanaciji v predpisanem roku.
'0 Pomeni, da bo v primeru zamude teh rokov Ministrstvo za okolje
ln
Prostor po uradni dolžnosti izdalo ugotovitveno odločbo z zgoraj
ledeno vsebino za vrednost celotno odobrenih in revaloriziranih
"°'9oročnih rezervacij. Enako bo moralo ministrstvo ravnati tudi v
Panteru, če podjetje ne bo pravočasno predložilo dopolnjenega
Pr
°grama ekološke sanacije, kar bo to dolžno storiti po določbah
Odlaganega zakona (9. člen).

Vlada RS bo s posebnim sklepom sredstva, pridobljena na podlagi
9., 10. in 11. člena namenila za dokapitalizacijo Ekološko razvojnega
sklada (13. člen).
Kazenska določba (člen 14)
Predlagani zakon bo vseboval tudi kazni za prekrške, s katero bosta
kaznovana podjetje in njegova odgovorna oseba, če bo podjetje
kršilo določbe predlaganega zakona. Predlagani zakon bo v
obravnavani določbi predpisal tudi denarno kazen za storjeni
prekršek, ki ga bo storila odgovorna oseba Sklada Republike
Slovenije za razvoj, če sklad ne bo zagotovil, da bo kupec podjetja
prevzel obveznosti, ki izvirajo iz dolgoročnih rezervacij ali če sklad
na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor ne bo v
predpisanem roku prenesel odrejenega zneska sredstev v proračun
RS (14. člen).

f*0Predlaganem zakonu bo prišlo do odprave dolgoročnih rezervacij
^di zaradi spremenjenih okoliščin in sicer takrat, kadar bo podjetje
Pre
d njihovo odpravo ugotovilo, da zaradi sprememb v proizvodnih
popkih ali opustitve dela proizvodnje ni potrebno izvesti programa.
tekšnem primeru bo lahko zahtevalo od Ministrstva za okolje in
Prostor, da odloči o prenehanju izvajanja programa. Ministrstvo bo
^kšni zahtevi ugodilo, v odločbi o tej dovolitvi pa bo moralo ugotoviti
Rodnost revaloriziranega dela neodpravljenih dolgoročnih rezervacij,
odjetje bo moralo v ugotovljeni vrednosti in v določenem roku
^kazati denarna sredstva v proračun RS in za isto vrednost odpraviti
oporočne rezervacije (10. člen).

Prehodna in končna določba (člena 15 in 16)
V prehodni določbi bo predlagani zakon določil rok za prvo poročilo
o izvajanju programa ekološke sanacije. Podjetje bo moralo prvič
poročati v roku treh mesecev od dneva uveljavitve predlaganega

^Primeru, če bo podjetje pred odpravo dolgoročnih rezervacij prešlo
11
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roku treh mesecev od dneva uveljavitve predlaganega zan
predložiti končno poročilo o izvedbi sanacije z vsemi podatki, ti
zahteva zakon v tretjem odstavku 7. člena (drugi odstavek 15. čl&

zakona. Poročilo pa bo moralo obsegati predpisane podatke za
obdobje od 1. 1. 1993 dalje, to je od dne, ki je bil na podlagi predpisov
določen kot datum za oblikovanje otvoritvene bilance stanja
družbenega kapitala podjetja (prvi odstavek 15. člena).

V končni določbi bo predlagani zakon določil pričetek srt
veljavnosti, in sicer petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RepuP
Slovenije (16. člen).

V istem členu bo predlagani zakon določil rok za predložitev
končnega poročila za tista podjetja, ki bodo že odpravila dolgoročne
rezervacije za ekološko sanacijo. Takšna podjetja bodo morala v

i'

VI,..
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Uročilo o

JEDRSKI

LETO

IN

RADIOLOŠKI

VARNOSTI

V

1995

EPA 1654 Vlada Republike Slovenije je na 212. seji dne 12. septembra
1996 sprejela:

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- POROČILO O JEDRSKI IN RADIOLOŠKI VARNOSTI V
LETU 1995,

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Uprave Republike
Slovenije za jedrsko varnost.

ki ga pošilja v obravnavo.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

^OROČILO O JEDRSKI RADIOLOŠKI VARNOSTI
v
letu 1995

POVZETEK

tednik: mag. Davor Lovinčič

1. UVOD

^Prava Republike Slovenije za jedrsko varnost:

2. PREGLED DELA UPRAVE REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST

^anko Arh, Roman Dijanošič, mag. Miroslav Gregorič, mag.
9°r Grlicarev, mag. Aleš Janežič, mag. Alenka Beličič Kolšek,
'"ag. Milko Križman, mag. Marjan F. Levstek, mag. Davor
lovinčič, Egon Lukacs, Vladimir Peček, mag. Matjaž Pristavec,
j^ag. Darko Pungerčar, Mateja Likozar Rogelj, Aleš Škraban,
Miha Vergel, mag. Djordje Vojnovič, mag. Polde Vrankar.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Nravstveni
inšpektorat Republike Slovenije (poglavje 9.1 in
Ce|
otno 10.):
rJr
' Tomaž Sutej, Leonidis Radik dr. med, mag. Jože Šamu dr.
t)ed.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

^Prava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (poglavje
1):
L
"ojan Ušeničnik, Katja Buda.
mag. Miroslav Gregorič
Direktor URSJV
Hubljana, julij 1996
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Uvod
Zakonodaja
Mednarodni sporazumi
Izdani upravni akti
Inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objekti
Delo strokovnih komisij
Izvajanje nadzora jedrskih materialov - Safeguards
Fizična zaščita jedrskih materialov in objektov
Promet, prevoz in ravnanje z jedrskimi in radioaktivnimi
materiali
Raziskave in študije
Izobraževanje
Zaposlovanje
Mednarodno sodelovanje
Informiranje javnosti
Program prenehanja obratovanja RŽV
Izvedljivost zapiranja NEK
Integralni računalniški informacijski sistem
poročevalec, št. 50

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

3. OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V
SLOVENIJI
3.1.

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

3.1.1. Glavni obratovalni podatki in varnostni kazalci
3.1.2. Ustavitve in zmanjšanja moči reaktorja
3.1.3. Gorivo in aktivnost reaktorskega hladila
3.1.4. Izrabljeno jedrsko gorivo
3.1.5. Radioaktivni odpadki
3.1.6. Modifikacija sistema obdelave tekočin NSRAO
3.1.7. Doze delavcev
3.1.8. Uparjalnika
3.1.9. Modifikacije v NE Krško izvedene v letu 1994
3.1.10. Izpuščanje radioaktivnosti v okolje
3.1.11. Redni nadzor radioaktivnosti v okolici NE Krško
3.1.12 Nadzor ostalih vplivov obratovanja NEK na okolje
3.1.13. Strokovno usposabljanje delavcev NEK
3.1.14. Zaključek
3.2.

REAKTORSKI CENTER V PODGORICI

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA
Predhodno skladišče radioaktivnih odpadkov
Nadzor radioaktivnosti v okolici reaktorskega centra
Zaključna ocena

3.3.

RUDNIK ŽIROVSKI VRH

9.0. RADIOAKTIVNOST V ŽIVLJENJSKEM
OKOLJU SLOVENIJE
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
, 10.10.
10.11.
10.12.

Jedrski objekti
<
Rudniki in drugi viri radona
Ontologija in nuklearna medicina
Rentgenske naprave v zdravstvu
Radiokemijski in drugi laboratoriji
Gospodarstvo
Rentgenske naprave v industriji in drugih objektih
lonizacijski javljalniki požarov
Prevozi radioaktivnih snovi
Izpopolnjevanje znanja iz varstva pred sevanji
Usmerjeni zdravstveni pregledi
Sevalna obremenjenost delavcev, ki delajo z viri
|
ionizirajočih sevanj
10.13. Sevalna obremenjenost prebivalstva zaradi medicinske
uporabe rtg naprave
10.14. Smernice za leto 1996
10.15. Razpredelnica inšpekcijskih, tehničnih in lokacijskih
pregledov v letu 1995

ZAČASNO SKLADIŠČE ZAVRATEC

4.0. AGENCIJA RAO
5.0. DELO MEDNARODNIH MISIJ V SLOVENIJI
5.1. RAMG program v okviru PHARE
5.2. Realizacija priporočil misij
5.3. Strokovna misija MAAE na objektu RŽV
6.0. NAČRT UKREPOV V PRIMERU IZREDNEGA
DOGODKA

11.0. DRUŠTVA
11.1. Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
11.2, Društvo Slovenije za varstvo pred sevanji

6.1. URSZR
6.2. URSJV
6.3. Ekološki laboratorij z mobilno enoto
6.4. Vaja NEK-a

12.0 OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V
SVETU

7.0. POOL ZA ZAVAROVANJE IN
POZAVAROVANJE JEDRSKIH NEVARNOSTI
GIZ

12.1. Pregled jedrskih elektrarn v svetu
12.2. Pregled stanja jedrske varnosti v svetu
12.2.1. Udejstvovanje misij MAAE
12.2.2. Obratovanje, nezgode, nesreče
12.2.3. Svetovni trendi
12.3. Radioaktivni odpadki v Franciji

8.0. POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE
8.1.

Monitoring radioaktivnosti v življenjskem okolju Slove#
v letu 1995
Radiološki vpliv odlagališča pepela na okolico TE ŠoštaM
Radioaktivnost na področju nekdanjega premogovnika*
Kočevju
Meritve vsebnosti radionuklidov v rekah, jezerih in pitnl
vodi
Meritve koncentracij radona in njegovih razpadnih
produktov ter doz sevanja gama v šolah na širšem
področju Žirovskega vrha
Meritve sevanj v rudniku svinca in cinka Mežica
Radioaktivnost v morju
Karta naravne radioaktivnosti Slovenije
Naravni in umetni radionukleidi v epifitskih lišajih

10.0. NADZOR NAD VIRI IONIZIRANIH SEVANJ
IN DELOM Z NJIMI

3.3.1. Izvajanje aktivnosti trajnega prenehanja izkoriščanja
uranove rude
3.3.2. Varstvo pred ionizirajočimi sevanji
3.3.3. Varstvo zaposlenih
3.3.4. Nadzor izpustov v okolici RŽV
3.3.5. Vpliv izpustov iz RŽV na okolje
3.3.6. Redni nadzor radioaktivnosti v okolici RŽV
3.3.7. Zaključna ocena
3.4.

Inštitut za varilstvo
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT) j
Elektroinštitut "Milan Vidmar"
Fakulteta za strojništvo
Inženirski biro "Elektroprojekt" (IBE)
EKONERG
Inštitut "Jožef Štefan" (IJS)
Zavod RS za varstvo pri delu

Inštitut za metalne konstrukcije (IMK)
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omejitvami predhodnem skladišču radioaktivnih odpadkov
Reaktorskega centra Podgorica se skladiščijo v skladu z
zakonodajo, evidence se vodijo korektno in dosledno.

P

°VZETEK

^Prava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) je v
^delovanju z Zdravstvenim inšpektoratom Republike Slovenije
i'RS) in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje
WSZR) pripravila Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v letu
v Republiki Sloveniji, ki sodi med redne oblike poročanja o
""U uprave Vladi in Državnemu zboru Republike Slovenije. Poročilo
J^ebuje poleg uvoda enajst tematskih enot, ki zajemajo: delovanje
°SJV, obratovanje jedrskih objektov v Sloveniji, delovanje Agencije
'0, delo mednarodnih misij v Sloveniji, načrt ukrepov v sili,
"^kodninsko zavarovanje za primer jedrske nezgode, pooblaščene
0r
9anizacije, radioaktivnost v življenjskem okolju Slovenije, nadzor
ionizirajočih sevanj, delovanje strokovnih društev ter nekatere
^atke o obratovanju jedrskih objektov v svetu.

V Rudniku Žirovski vrh je bil dokončan drenažni rov za sanacijo
plazenja jalovišča HMJ Boršt. Sodeč po meritvah repernih točk se
je plazenje jalovišča HMJ Boršt v letu 1995 umirilo. Zaradi
pomanjkanja denarnih sredstev ostala dela iz "Programa trajnega
prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh", predvidena za leto 1995
niso bila opravljena.
Nadzor nad jedrskim materialom je v skladu s politiko o neširjenju
jedrske oborožitve. Vsi postopki v Sloveniji potekajo tehnično in
administrativno na osnovi obstoječe zakonodaje ter mednarodnih
sporazumov.

J|a zakonodajnem področju se je nadaljevalo delo pri pripravi nove
ženske zakonodaje (novi zakon o jedrski in radiološki varnosti,
zakon o odgovornosti za jedrsko škodo). Na mednarodni ravni
fcbilo na področju predpisov veliko aktivnosti, ki bodo nedvomno
Vlivale na nadaljnjo pripravo domače zakonodaje.

NE Krško je v letu 1995 pospešilo delo pri pripravi ustrezne
dokumentacije za posodobitev ter delno zamenjavo članov sistema
fizičnega varovanja jedrskih materialov in objektov.
URSJV je tudi posvečala veliko pozornosti strokovnemu
usposabljanju svojih delavcev. Ti imajo na voljo sodobno informacijsko tehnologijo, z možnostjo dobivanja potrebnih podatkov v
realnem času in sodobne računalniške programe za varnostne
analize. URSJV je tudi finančno podprla širjenje znanja iz jedrske in
radiološke varnosti ter njegovo širšo uporabo.

'' URsjv delujeta dve strokovni komisiji in sicer Strokovna komisija
jedrsko varnost, ki se je v letu 1995 sestala dvakrat ter Strokovna
^nisija za preizkus usposobljenosti operaterjev NEK Krško, ki je
le
'u 1995 organizirala dva izpitna roka.
tetu 1995 se je na mednarodnem področju močno okrepilo delo
°Sjv. Tako je URSJV sodelovala pri pogajanjih za sklenitev
j^fazuma
med R Slovenijo in R Avstrijo ter R Slovenijo in Madžarsko
2
9odnji izmenjavi informacij v primeu radiološke nevarnosti.
Porazum med Vlado R Slovenije in Vlado Kanade o sodelovanju
a
Področju miroljubne uporabe jedrske energije je podpisan ter je
a,
ej podlagi sprožen postopek za ratifikacijo.

Osnovni vrednosti URSJV pri informiranju javnosti sta odprtost in
verodostojnost informacij. URSJV poskuša tehtno in zanesljivo
informacijo posredovati zainteresiranim skupinam, medijem in
državljanom prek tiskovnih konferenc, izjav za tisk, s sodelovanjem
v medijskih diskusijah, aktivnim sodelovanjem na domačih in
mednarodnih srečanjih, simpozijih in kongresih, z izdajanjem
publikacij, obveščanjem preko interneta ter z direktnimi stiki z
zainteresiranimi.

'Jtenzivno je bilo zlasti sodelovanje z Mednarodno agencijo za
jonsko energijo (MAAE). Sodelavci URSJV kot tudi drugi
°kovnjakiiz R Slovenije so sodelovali pri pripravi dokumentov, ki
^oblikujejo
v okviru Agencije, kot npr.: Osnovni varnostni standardi
a
Varstvo pred ionizirajočimi sevanji in za varnost virov sevanja
ar
Konvencija o varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
a
i'ntenzivnejše je bilo sodelovnje na področju izvajanja programa
e,1
nične pomoči in sodelovanja ter na področju nadzora jedrskega
Materiala.

V letu 1995 je bilo v Sloveniji, kljub večji porabi, proizvedeno za
približno 3 % manj električne energije kot leto poprej, delež električne
energije iz jedrske elektrarne pa je narastel za približno 2,5 %.
Izkoriščenost oz. razpoložljivost NE Krško sta bili visoki in sicer
približno 84 % oz. 87 %. Število prisilnih ustavitev je bilo v letu
1995 nekoliko nad dolgoletnim povprečjem. Število izrednih tlogodkov
v letu 1995 je bilo tudi nad povprečjem, to pa tudi zato ker so bila
posamezna poročila izdelana posebej na zahtevo URSJV. Pregled
vzrokov ustavitev in izrednih dogodkov kaže, poleg okvare in
odpovedi opreme, tudi na zunanje vzroke (razpad 400 kV omrežja)
in človeške napake (aktivacija prh zadrževalnega hrama, izpust
radioaktivnih plinov).

^AE organizira veliko število strokovnih seminarjev in delavnic,
'eviinih so se udeležili tako delavci URSJV, kot tudi drugi slovenski
"Okovnjaki s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji.
popravljanju upravnih nalog je v letu 1995 URSJV izdala skupaj
Upravnih aktov (odločb in sklepov) Nuklearni elektrarni Krško.

Zanesljivost goriva v NE Krško v zadnjih nekaj letih pada. Indikatorji
poškodb goriva kažejo na to, da po 11. gorivnem ciklu, med
remontom v letu 1995, niso bili uspešno izločeni vsi poškodovani
gorivni elementi. Povečan obseg poškodb goriva je bil opazen tudi
v naslednjem »12. gorivnem ciklu, kar je še nadalje povzročalo
večanje kontaminacije primarnega hladila. V primeru, da se bodo
poškodbe goriva stopnjevale, lahko te postanejo omejityeni dejavnik
za obratovanje.

^'etu 1995 je bilo opravljenih v NE Krško 81 rednih, pet izrednih in
na
ist inšpekcijskih pregledov s pooblaščenimi organizacijami v
®zi z zbirno strokovno oceno ob koncu remonta. T rije inšpekcijski
6
gledi so bili opravljeni v raziskovalnem reaktorju TRIGA, opravljen
Pa
ie bil tudi redni inšpekcijski pregled Rudnika Žirovski vrh.
'* dosedanjih izkušenj in dejstev inšpekcijske službe ugotavljajo,
,a rernonta dela, funkcionalni in zagonski preizkusr na sistemih in
. °^Ponentah NE Krško tudi po remontu 95, ki se je končal v začetku
^'ia 1995, ustrezajo obratovalnim pogojem in omejitvam oziroma
°v skladu s pogoji spremenljivosti v odobrenih postopkih. To lahko
o^zamemo tudi iz poročil pooblaščenih organizacij in mnenj, ki so
"a obravavana na posebnih inšpekcijskih pregledih skupaj z NE
in pooblaščenimi organizacijami.
I
^Pekcija je tudi ugotovila, da je obratovanje raziskovalnega
faktorja TRIGA Mark II Reaktorskega centra Podgorica Inštituta
°*ef Štefan v letu 1995 ustrezalo obratovalnim pogojem in

Bazen izrabljenega goriva se zaradi daljših gorivnih ciklov polni manj
intenzivno, kot je bilo predvideno v projektu. Napovedi kažejo, da bi
obstoječa zmogljivost zadostovala do leta 2003.
V letu 1995 so uskladiščili 881 sodov z nizko in srednje radioaktivnimi
odpadki (NSRAO). V dosedanjem obratovanju elektrarne je nastalo
10.541 sodov ali 2.108 m3. S postopkom superkompaktiranja
(stiskanja) sodov se je zasedena prostornina skladišča zmanjšala
na nekaj manj kot 1.900 m3. Poleg superkompaktiranja pripravlja
NEK tudi zmanjšanje volumna nestisljivih tekočih radioaktivnih
odpadkov.
15
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Povprečna letna efektivna doza ionizirajočega sevanja 850-ih
delavcev, zaradi dejavnosti NEK, je v letu 1995 znašala 1.65 miliSv/
osebo. To je približno 3 % veljavne mejne vrednosti za poklicno
izpostavljene, oz. 8 % mejne vrednosti po novejših priporočilih
Mednarodne komisije za varstvo pred sevanji (ICRP).

med razgradnjo in zapiranjem rudnika in zaradi preverbe na^
razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadnih snovi. V svtf
zaključnem poročilu je dodala devet priporočil Vladi RS, med"?
zahtevo po rešitvi odlagališča Boršt v obliki različnih varijant, z<0
po potrjenem dekomisijskem načrtu in zanesljivem financiranja

Število cevi v uparjalnikih, ki so jih začepili zaradi degradacije se
približuje meji začepljenosti 18 %, ki glede na varnostne analize
predstavlja mejo, pod katero še ni potrebno zmanjševati moči. Z
uporabo tehnike vradnje tulcev se delež začepljenosti cevi v
uparjalnikih vzdržuje pod to mejo obenem pa so v NEK začeli s
pripravami za zamenjavo uparjalnikov z novimi.

V stari italijanski vojašnici, blizu vasice Zavratec, so shrani'
radioaktivni odpadki, ki so nastali leta 1961 kot posledica čišče*
onesnaženih prostorov z radijem - 226 na Onkološkem inštitut"
Ljubljani. Zaradi omejenih finančnih sredstev je Agencija RA®
letu 1995 naročila le izdelavo programa druge faze sanacije si
v Zavratcu.
šol
Agencija RAO je ustanovljena z namenom, da poskrbi za trajn" sai
varno končno odložitev radioaktivnih odpadkov v Sloveniji-J*
zavrnitvi možnih lokacij površinskega odlagališča v Rep^"
Sloveniji v letu 1995 ni bilo možno nadaljevati dejavnosti v zve?
iskanjem lokacije za odlagališče NSRAO. Naročen je elab"':
"Priporočila za presojo primernosti lokacije za odlagališče NSF^
z namenom vpeljave priporočil, na podlagi katerih bo mogo^ SI
postopku pridobivanja lokacij presojati tehnično, ekonomsk"
družbeno spremenljivost lokacij za vse tipe odlagališč

Za izboljšanje varnosti elektrarne je slednja v letu 1995 izvedla okoli
30 izboljšav na opremi in sistemih elektrarne.
Nadzor vpliva NE Krško na okolje je v letu 1995 potekal po
ustaljenem programu. Na osnovi meritev emisij in imisij ter
predpostavk je ocenjen prispevek NEK v letu 1995 k efektivni dozi
za refernčnega človeka v okolici NEK manjši od 20 Sv. Ta doza
predstavlja manj kot 1 % doze, ki jo človek prejme od naravnih in
ostalih umetnih virov sevanja.
Rezultati programa nadzora za ugotavljanje ostalih vplivov NEK
Krško na kakovost vode reke Save in na podtalnico kažejo, da ni
bilo opaznega negativnega vpliva obratovanja NE Krško.

V letu 1993 so v Sloveniji delale tri mednarodne misije strokovnjak'
s področja jedrske varnosti. Skupaj so dale 252 priporočil, pri če«1,
je bila njihova splošna ocena enotna, da jedrska varnost v Slov*
ni ogrožena. Do konca leta 1995 je bilo zadoščeno približno 9°"
priporočil.

Raziskovalni center TRIGA, s toplotno močjo 250 kW, v Podgorici
pri Ljubljani je v letu 1995 z obratovanjem proizvedel 337 MWh toplotne
energije. Nenačrtovanih je bilo sedem ustavitev: dve ustavitvi sta
bili posledica izpada električne energije, pet pa posledica
nepravilnega delovanja sistema za krmiljenje.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je pristojni
oceno ogroženosti zaradi jedrske nesreče na območju Slove*
izdelavo državnega načrta zaščite in reševanja ter ukrepanj®
primeru izrednega dogodka na nivoju države in zunaj ograje IJ
Krško. Načrt ukrepov URSJV v primeru izrednega dogodka C ,
predpisuje način alarmiranja in poseben način organiziranja UflS",
za operativno ukrepanje v primeru izrednega dogodka
preprečevanja možnih posledic radiološkega vpliva na ljudi in oWl
NE Krško je odgovorna za pripravo svojega Načrta ukrepov za
izrednega dogodka (NUID) in njegovo izvajanje, tako v tehnični
kot organizacijskem smislu. V sklopu načrtovanega načina urjenr
je v letu 1995 potekala vaja "NEK-95" z namenom preizk^
ustreznosti načrtov ukrepov. Analiza vaje je pokazala, da je V00
navodil uporabnih, vse postopke pa je potrebno revidirat1
medsebojno uskladiti.

Celotna aktivnost odpadkov v Predhodnem skladišču radioaktivnih
odpadkov v Podgorici se je zaradi "ohlajanja" (razpada) bolj kratkoživih
radionuklidov v letu 1995 zmanjšala glede na predhodnje leto, kljub
skladiščenju novih radioaktivnih odpadkov.
Oba objekta v Podgorici ne predstavljata zaznavne dodatne
radiološke obremenitve okolja. Izpusti radioaktivnih snovi iz
Reaktorskega centra v Podgorici so bili v letu 1995 približno enaki
kot leta 1991, 1992, 1993 in 1994, ko so bili najnižji v celotnem
obdobju'obratovanja raziskovalnega reaktorja TRIGA. Imisijske
vrednosti so bile pod mejo detekcije. Efektivna doza referenčnega
prebivalca v okolici Reaktorskega centra za leto 1995 je bila ocenjena
preko izmerjenih emisiji na 1 Sv. Radioekološki vpliv Reaktorskega
centra v Podgorici je glede na navedene ocene zanemarljiv.

Pool za odškodninsko zavarovanje in pozavarovanje jedrskih tvegaj
- GIZ, združuje zavarovalnice zaradi skupnega prevzemanja izjei'diC
rizikov, ki nastanejo v primeru velikih vrednosti zavarovan"
premoženja oz. velikih ekonomskih posledic morebitnih nesreč

Sredstva, ki jih je republiški proračun namenil financiranju izpeljave
Programa prenehanja izkoriščanja uranove rude v RŽV, niso
omogočila izvedbe večjega dela aktivnosti iz programa za leto 1995.
V letu 1995 so se zato opravljala le nujna dela. Meritve radioaktivnosti
v tem jedrskem objektu in njegovi okolici so tudi v petem letu po
ustavitvi obratovanja pokazale, daje prenehanje izkoriščanja uranove
rude le delno zmanjšalo vpliv RŽV na okolje. Večjilrsprememb tudi
ni realno pričakovati, dokler ne bodo dokončno urejena vsa sedanja
jalovišča, Emisija radionuklidov s tekočimi iztekami se je v zadnjem
letu precej zmanjšala, kar velja tudi za celotne izpuste radona iz
jame in jalovišča na Borštu. Obsevna obremenitev okoliškega
prebivalstva zaradi prisotnosti nekdanjega rudnika urana 0.37 miliSV,
ki so jo ocenili za leto 1995, je blizu vrednostim, ugotovljenim v
zadnjih letih obratovanja RUŽV. Prejeta efektivna doza odraslega
prebivalca znaša eno tretjino primarne mejne vrednosti (1 miliSV na
leto), ki jo predpisuje veljavni pravilnik o mejnih dozah in tudi
najnovejša mednarodna priporočila (ICRP 60, 1991) za celotno
življenjsko obdobje. V primerjavi s celotno obremenitvijo prebivalca
v tem okolju od naravnega sevanja (okrog 5.5 miliSv na leto),
predstavlja prispevek RUŽV okoli 7 %. Strokovna misija MAAE je v
letu 1995 na povabilo URSJV na jedrskem objektu RŽV pregledala
dokumentacijo in študije o zapiranju zaradi ocene radiološke varnosti
poročevalec, št. 50

Organizacije, ki so pooblaščene za dela na področju jedrske J
radiološke varnosti, opravljajo naloge na območju R Slovenije v oK*.
svojih dejavnosti in usposobljenosti. Poleg intenzivne korf
izvajanja del v času remonta v NEK opravljajo pooblašč®
organizacije študijske naloge v zvezi z jedrsko energijo ter sta1
skrbijo za izpopolnjevanje lastnega znanja.
Rezultati meritev radioaktivnosti (splošen republiški prograi.m)"
zemlji, zraku, padavinah ter v hrani in pitni vodi v letu 199® d«
r\a<.c|u
uioivci iii i sprememb
opi ui i ici i iu v primerjavi
yj\ li i icijavi zc. leti
iuii 1992,1993
i c/jc.,
kažejo bistvenih
in■ 199*«
Ocenjene povprečne doze posameznika iz prebivalstva zaradi vn<^
umetnih radionuklidov (splošno in černobilsko onesnaževanj®'
organizem so daleč pod mejnimi vrednostmi. Prav tako se I®
doze zaradi ingestije in inhalacije naravnih radionuklidov ter le
doze zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevanju gama ne razlik^
bistveno od povprečnih svetovnih vrednosti, navedenih v P°'°}
Združenih narodov. Poleg omenjenega republiškega Pr°9raVig
nadzora poteka redno merjenje radioaktivnosti tudi v okolici
Krško, Reaktorskega centra v Podgorici in nekdanjega rudnika u,a
'
na Žirovskem vrhu. K boljšemu pregledu stanja v življenjskem o1*
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Kenije prispevajo tudi druge študije, ki dopolnjujejo nacionalni
Pr°gram, argumentirajo morebitne razširitve obsega programa in
terjajo sanacijske programe. Potencionalni vplivi deponije pepela
Velenju na okolje so relativno majhni in obvladljivi, vendar je
Wfebno raziskavo vpliva radioaktivnosti odlagališča pepela na
k
°l'co razširiti. Meritve radioaktvnih elementov in nekaterih
p Mutantov v slovenskem morju ne kažejo povečanih vsebnosti
d tosameznih radionuklidov in kovin v morski vodi in organizmih. V
ti1 P°vršinskih vodah je prispevek joda iz bolnišnic še zmeraj visok in
01 ,6a'no večji od prispevka NE Krško. Meritve radioaktivnosti pitnih
$ U Mineralnih voda ne kažejo povečanih vsebnosti radionuklidov.
. tovljene so povišane koncentracije radona v nekaterih osnovnih
Mah škofjeloškega področja. Za eno od teh je predlagan tudi
)' ^acijski gradbeni program. Nenavadno visoke koncentracije radona
J , Ugotovljene
tudi na prostem v mestu Kočevje. Te so bile dvakrat
" ™sie kot nekatere s področja rudnika urana Žirovski vrh. Srednja
■jj ^dnost ocenjenih doz rudarjev v rudniku svinca in cinka Mežica,
* Pivi fazi zapiranja rudnika, je bila za polovico nižja kot leta 1994,
t ^Pripisujejo znižanju koncentracij radona predvsem zaradi zalitja
J?jn'žjega dela jame z vodo. Pregled stanja v življenjskem okolju
°venije dopolnjujejo tudi karte nekaterih naravnih radionuklidov in
®rta razporeditve černobilskega cezija v lišajih na področju
jOvenije.

V jedrskih elektrarnah širom sveta je bilo v letu 1995 proizvedeno
več kot 2223 TWh električne energije oz. 17 % svetovne proizvodnje.
Ob koncu leta 1995 je v 30 državah obratovalo 437 reaktorjev. Število
obratujočih reaktorjev pa se je povečalo za štiri. V izgradnji jih je še
39 v 14 državah.
V letu 1995 je bilo posredovanih v Mednarodno lestvico jedrskih
dogodkov (INES) 66 poročil o jedrskih dogodkih. Eden je bil razvrščen
na tretjo stopnjo, devet jih je bilo razvrščenih na drugo stopnjo, 23
pa je bilo razvrščenih na prvo stopnjo, ostali pa pod lestvico ali
izven nje. Razvite zahodne države posvečajo posebno pozornost
izboljšanju jedrske varnosti v državah srednje in vzhodne Evrope s
programi za dograditev in modifikacijo obstoječih jedrskih elektrarn
v skladu z zahodnimi varnostnimi standardi. V svetu se poleg
nasprotovanja do jedrskih objektov vse bolj poudarja prijazna plat
energije pridobljene iz jedrskih elektrarn, ki je v primerjavi z drugimi
načini pridobivanja električne energije, ob izpopolnjevanju sodobnih
radioekoloških zahtev, praktično čista energija.
Obratovanje jedrskih objektov v Republiki Sloveniji je v letu
1995 ustrezalo zahtevam za zagotavljanje jedrske varnosti in
temeljnim omejitvam radioaktivnega onesnaževanja okolja in
radioaktivnega obseva prebivalstva ter poklicno izpostavljenih
oseb.

IJfOzor nad viri ionizirajočega sevanja in za varstvo pri delu z njimi
javlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS). Nadzor
™*riva jedrske objekte, rudnike, Zavratec, turistične jame in okoli
, 0 delovnih organizacij v gospodarstvu, raziskovalne in
. °"raževalne ustanove ter zdravstvo: nadzor v klinikah, bolnišnice,
!^itute, ambulante in laboratorije, kjer uporabljajo RTG naprave,
P^Peševalnike
in radioizotope za diagnostiko in terapijo. Zdravstveni
. sPektorat nadzoruje tudi: izobraževanje iz varstva pred sevanji,
v
ajanje usmerjenih zdravstvenih pregledov, radon v bivalnem in
6,
ovnem okolju, skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve pa
ev
oze radioaktivnih snovi v Sloveniji in preko državnih mejnih
Shodov.

1. UVOD
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) opravlja
upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na jedrsko in radiološko
varnost jedrskih objektov; na promet, prevoz in ravnanje z jedrskimi
in radioaktivnimi materiali; na nadzor in materialno bilanco jedrskih
materialov; na fizično zaščito jedrskih materialov in jedrskih objektov;
na odgovornost za jedrsko škodo; na usposobljenost uporabnikov
jedrskih objektov in njihovo šolanje; na zagotovitev kvalitete s tega
področja; na zagotovitev radiološkega monitoringa; na zgodnje
obveščanje ob jedrskih in radioloških nesrečah; na mednarodno
sodelovanje na področju dela uprave ter na druge naloge, določene
s predpisi; nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov, ki urejajo področje jedrske varnosti.

Nu 1995 ni bilo evidentiranih 3.490 delavcev, ki delajo z viri
f"2irajočih sevanj, nobene prekoračitve mejne letne doze 50 miliSv
: ™naši zakonodaji, niti ne po novih mednarodnih priporočilih (20
I 2 v). 3 % delavcev pa je prejelo dozo med 1 miliSv in 20 miliSV.
0
ie
obremenitvah pacientov pri diagnostični uporabi rentgenov
Pokazala, da povprečje mejnih vrednosti vhodnih površinskih doz
™ °fTiejenem številu merjenih pacientov v Sloveniji v glavnem ne
,r6Sega mejnih vrednosti v priporočilih BSS (Basic Safety Stand,( S' 1994), razen pri preiskavi prsne hrbtenice. Pomanjkljivost
U(
% je majhen vzorec in pa nedostopnost oz. nekompletnost
n
°vnih podatkov o dejanskem številu opravljenih RTG posnetkov
® Pacijentih v enem letu. Statistični podatki različnih organizacij
ne
ujemajo v celoti. Študija ne daje ocene povprečne obremenitve
sbivalca v Sloveniji, ki je pomembna za oceno obremenitve celotne
relacije, Ta vrednost, ki je vezana tako na kvaliteto kot pogostost
ei
*ogibnih in tudi nepotrebnih) rentgenskih preiskav, je dejansko
®rilo uspešnega omejevanja, relativno zelo pomemebnega in
v
'adljivega deleža v celotni obremenitvi prebivalstva po priporočilih
Cp
in EU.
SkKllPno je Zdravstevni inšpektorat izdal 61 dovoljenj za nabavo in
j P°rabo zaprtih in odprtih virov sevanj ter 52 dovoljenj za uporabo
® - naprav oz. novih RTG cevi v letu 1995. Podatki Carinske
[ Prave R Slovenije kažejo, da je bilo v letu 1995 več uvoženih RTG
j Pfav. Od tega so bila izdana 3 dovoljenja za nabavo in uporabo
I r u00 ionizacijskih javljalnikov požara. Odpisanih je bilo 16 RTG ^P'av. Izdano je bilo 8 odločb za delo z radioaktivnimi snovmi ter
S Ul<r 0đ'°^b za de'° 7 ^TG ■ napravami, s katerimi so bili odrejeni
I ®Pi za ureditev pomanjkljivosti. Ocenjujejo, da se je splošno stanje
v
arstva pred sevanji v Sloveniji izboljšalo glede na stanje leta

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje na področju
virov ionizirajočih sevanj izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov, ki urejajo zdravstveno sanitarno, zdravstveno
higiensko in zdravstveno ekološko varstvo prebivalstva; izvršuje
zdravstveni nadzor nad bivalnim in delovnim okoljem in drugod,
kjer je vpliv na človeka neposreden.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanja opravlja upravne
in strokovne naloge, ki se nanašajo na urejanje, priprave in delovanje
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obveščanje
in alarmiranje, reševanje ter na odpravljanje in sanacijo posledic
nesreč.
Med redne oblike poročanja Vladi in Državnemu zboru Republike
Slovenije sodi tudi poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Republiki
Sloveniji v letu 1995.
Da bi se ohranjal obvladljiv obseg teksta poročilo namenoma
obravnava nove tematske enote (glede na predhodna poročila)
nekoliko bolj obširno glede na njihov relativen pomen, redna letna
poročila pa bolj v zgoščeni obliki.
Uvodno poglavje poročila o jedrski in radiološki varnosti pri
obratovanju jedrskih objektov v letu 1995 podaja kratek pregled
vsebine poročila po poglavjih.
Drugo poglavje obravnava pregled dela URSJV. Ta ima poleg
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upravnih in strokovnih nalog močno razvito mednarodno sodelovanje,
saj lahko svojo osnovno dejavnost kakovostno opravlja le z uporabo
najnovejših spoznanj in informacij o dogajanju na področju jedrske
energetike in varnosti v svetu.
Tretje poglavje o "Obratovanju jedrskih objektov v Sloveniji" podrobno
obravnava obratovanje jedrske elektrarne v Krškem v letu 1995, in
sicer glavne obratovalne podatke, ustavitve in razloge, zakaj je prišlo
do njih, podatke o gorivu, o stanju izrabljenega goriva, o radioaktivnih
odpadkih, ki so shranjeni v elektrarni in o sevalnih dozah osebja. Tu
je opisano tudi izobraževanje osebja, modifikacije v NE Krško in
izpuščanje ter vpliv radioaktivnosti zaradi delovanja NE Krško na
okolje. Obravnavan je tudi raziskovalni jedrski reaktor TRIGA na
Institutu Jožef Štefan v Podgorici, ki se uporablja za izobraževanje,
raziskave in proizvodnjo izotopov za industrijo in medicino. Opisano
je tudi predhodno skladišče radioaktivnih odpadkov za majhne
uporabnike in nadzor radioaktivnosti v okolici reaktorskega centra,
nadzor Rudnika Žirovski vrh ter stanj v začasnem skladišču
radioaktivnih odpadkov Zavratec.
Četrto poglavje obravnava delo Agencije RAO in v tem okviru tudi
potek izbire lokacije ,za odlagališče nizko in srednjeradioaktivnih
odpadkov.
Peto poglavje obravnava uveljavljanje priporočil treh mednarodnih
misij s področja jedrske varnosti, ki so bile v letu 1993 v Sloveniji,
PHARE program za področje jedrske varnosti in delo strokovne misije
MAAE na objektu RUŽV.
Šesto poglavje obravnava načrt v primeru izrednega dogodka ter
aktivnosti, za katere sta zadolžena URSZR in URSJV. Posebno
vlogo v primeru izrednega dogodka ima Ekološki laboratorij z mobilno
enoto (ELME). Predstavljen je tudi potek vaje "NEK-95".
Oškodninsko zavarovanje in pozavarovanje zaradi jedrskih
nevarnosti je opisano v sedmem poglavju. Kratek pregled področja
delovanja in opravljenega dela pooblaščenih organizacij je podan v
osmem poglavju.
Radioaktivnost v življenjskem okolju Slovenije, v devetem poglavju,
je prikazana z rezultati rednega nadzora radioaktivnosti. Podani so
tudi povzetki posebnih študij v zvezi z radioaktivnostjo okrog
odlagališča pepela Termoelektrarne Šoštanj, radiokativnostjo na
področju nekdanjega rudnika rjavega premoga v Kočevju,
radioaktivnostjo s področja Idrije, meritve radioaktivnosti vod v
Sloveniji, ter meritve radioaktivnosti morskih vod, sedimentov, rib
in školjk. Predstavljena je tudi karta porazdelitve urana v tleh ter
karta hitrosti absorpcijske doze za področje med Vrhniko, pri Ložu,
Metuljem, Loškim potokom in Babnim poljem ter območja
Škofjeloškega in delno Polhograjskega hribovja. Karta razporedive
cezija v lišajih na področju Slovenije nam daje vpogled na
kontaminacijo Slovenije ob černobilski nesreči.
V desetem poglavju je opisan nadzor, ki ga je opravil Zdravstveni
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inšpektorat Republike Slovenije nad viri ioniziranih sevanj in
delom z njimi. Zajet je nadzor nad RTG napravami v zdravstv"!
industriji, nad uporabo zaprtih in odprtih virov sevanja v zdravslj
nad zaprtimi viri sevanj v gospodarstvu, ionizacijskimi javljali*"!
požara ter nad prevozom radioaktivnih snovi.
Delovanje strokovnega Društva jedrskih strokovnjakov Slovenci
strokovnega Društva Slovenije za varstvo pred sevanji je prikazal*!
v enajstem poglavju. Dvanajsto poglavje obravnava obratovanji
jedrskih objektov v svetu. Podana je kratka informacija o gradnff
obratovanj in zapiranju jedrskih objektov v svetu, opisane pa51
tudi najbolj pomembne nezgode, ki so se zgodile v letu 19$
Omenjeno je še delo OSART misij, kakor tudi mednarodni
sodelovanje za izboljšanje jedrske varnosti.
2.0. PREGLED DELA UPRAVE REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST
2.1. UVOD
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni lisll
RS, št. 71/94), opredeljuje naslednje pristojnosti:
6. odstavek 11. člena:
"Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja upravne '
strokovne naloge, ki se nanašajo na jedrsko in radiološko varno5'
jedrskih objektov; na promet, prevoz in ravnanje z jedrskimi f
radioaktivnimi minerali; na nadzor in materialno bilanco jedrski
materialov; na fizično zaščito jedrskih materialov in jedrskih objekt
na odgovornos za jedrsko škodo; na usposobljenost uporabnik0"
jedrskih objektov in njihovo šolanje; na zagotovitev kvalitete s teg3
področja; na zagotovitev radiološkega monitoringa; na zgodnje
obveščanje ob jedrskih in radioloških nesrečah; na mednarodn"
sodelovanje na področju uprave ter na druge naloge, določene5
predpisi; nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošni!1
aktov, ki urejajo področje jedrske varnosti."
Pravno osnovo za upravne in strokovne naloge s področja jedrske
in radiološke varnosti in za inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objek*
dajejo poleg zgoraj navedenega zakona še Zakon o Vladi Republik®
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93), Zakon o upravi (Uradni list F&
št. 67/94), Zakon od varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebni"
varnostnih ukrepih pri uporbi jedrske energije (Uradni list SFRJ. ^e
61/84), 4. člen Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listin
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
št. 1/91-1), Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in0
ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Uradni list SRS, &
82/80) ter podzakonski akti in pravilniki na osnovi zgoraj navedeni"
zakonov in ratificirane ter objavljene mednarodne pogodbe s podre«3
jedrske energije in jedrske varnosti.

Slika 2.1.: Organigram pristojnosti na področju jedrske in radiološke varnosti

i
—! MnUnrra rm po*pod«r»Jce dejavnocC

R.publtf ki Mtargvtskl ml i«,

Uprwv* B ta r&Atfcx> in nlm np
Mtmtretvo zrn obnmt>o
Intprtkvtl Rt za potem« niMtl

Vlada Republike Slovenije.

Uporvm RS ca jadrak* varnost

Mr*»tr*Yo ca ofco|« In Droalor

Mk\*traJvo ra rdravarve

p

ZdravatvanJ kr\ip*ktor»l RS

Slika 2.2: Organigram uprave Republike Slovenije za jedrsko varnust "
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- nadaljevalo se je delo stalnega komiteja, ki v okviru Mednarodne
agencije za atomsko energijo (v nadaljevanju poročila MAAE)
pripravlja revizijo Dunajske konvencije o civilni odgovornosti za
jedrsko škodo; čeprav je bil sklic diplomatske konference že večkrat
predviden (pa nato nerealiziran), je možno, da bo diplomatska
konferenca sklicana v letu 1996;

Od skupno sistematiziranih 40 delovnih mest je bilo konec leta 1995
Zasedenih 26 delovnih mest.
2-2. ZAKONODAJA
Na zakonodajnem področju URSJV v letu 1995 ni bistveno
Napredovala pri pripravi besedila obeh zakonov, ki naj nadomestita
'sedaj veljavno zakonodajo. T ako teze za zakon o jedrski in radiološki
varnosti, kot tudi teze za zakon o odgovornosti za jedrsko škodo,
niso doživele večjih sprememb, pač pa je bilo na mednarodni ravni
na tem področju predpisov veliko aktivnosti, ki bodo nedvomno
vplivale na pripravo domače zakonodaje:

- URSJV je v letu 1995 organizirala prevod Osnovnih mednarodnih
varnostnih standardov za varstvo pred ionizirajočim sevanjem in za
varnost virov sevanja (BBS), kot so bili sprejeti in objavljeni v interni
izdaji MAAE leta 1994 (glej poglavje 2.14.). Tiskanje in izdaja v
lanskem letu nista bila dokončana, saj nekatere mednarodne
organizacije, ki so pri pripravi BBS sodelovale, le-teh še niso potrdile;
19
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obravnavala na 116. seji dne 1/12-1994 ter ga sprejela, hkrati P1 2
pooblastila direktorja URSJV, da sporazum podpiše. Sporazum ie
bil dne 11.7.1995 v Budimpešti tudi podpisan, ter je na tej podlagi p
sprožen postopek ratifikacije.
e
n
S hrvaško,ter italijansko stranjo predvidevamo sklenitev sporazuma
v letu 1996.

- URSJV je že koncem leta 1994 sprožila pobudo za ratifikacijo
konvencijo o jedrski varnosti, vendar pa postopek v letu 1995 še ni
bil zaključen. Ne glede na dejstvo, daje konvencija o jedrski varnosti
v želji, da bi k njej pristopilo čim več držav, zasnovana dokaj
deklarativno, pa v svojem obligacijskem delu vseeno vsebuje vrsto
konkretnih zahtev, ki jih je potrebno vključiti v celovit državni sistem
jedrske in radiološke varnosti, torej tudi v zakonodajo s tega
področja.

- Sporazum med Upravo RS za jedrsko varnost, slovaškim jedrskim
upravnim organom in češkim jedrskim upravnim organom o izmenjavi
informacij.

V okviru PHARE programa so se aktivnosti znotraj RAMG misije
Komisije Evropske unije (skupina za pomoč upravnim organom na
področju jedrske in radiološke varnosti), v letu 1995 nadaljevale in
zaključile, s čimer je bilo prvo leto pomoči slovenskemu upravnemu
organu, pristojnemu za jedrsko varnost, zaključeno. Poročilo misije
je bilo posredovano pristojnim organom komisije EU, ki bo na podlagi
tega poročila ter predloga programa za drugo leto pripravila predlog
pogodbe za nadaljevanje RAMG programa Romoči.

Tudi v tem primeru so v letu 1995 potekale aktivnosti za določitev
osnutka besedila, vendar URSJV še ni sprožila postopka sprejema
pobude za sklenitev sporazuma.
- Sporazum med Vlado R Slovenije in Vlado Kanade o sodelovanju
na področju miroljubne uporabe jedrske energije (s pripadajočim
upravnim dogovorom).

2.3. MEDNARODNI SPORAZUMI

Pobudo, ki jo je predložila v obravnavo Uprava RS za jedrsko
varnost, je Vlada RS potrdila in sprejela na 87. seji dne 26/5-1994,
kasneje pa sta jo podprla tudi Odbor Državnega zbora za
mednarodne odnose ter infrastrukturo in okolje.

2.3.1. Bilateralni sporazumi
i- Sporazum med R Slovenijo in R Avstrijo o zgodnji izmenjavi
informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega
interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji.

Besedili obeh tekstov (osnovnega sporazuma ter upravnega
dogovora), sta bili tekom leta 1994 skoraj v celoti usklajeni, čeprav
je usklajevanje potekalo samo preko pisne izmenjave izhodišč ter
predlogov, dne 31.5.1995 je bil sporazum in pripadajoči upravni
dogovor v Ljubljani podpisan ter je na tej podlagi sprožen postopek
za ratifikacijo.

Pobudo za sklenitev sporazuma je dala leta 1993 Uprava RS za
jedrsko varnost, potrjena pa je bila tako na Vladi RS kot tudi na
Odboru Državnega zbora za mednarodne odnose ter na Odboru
Državnega zbora za infrastrukturo in okolje.

- Sporazum med Republiko Slovenijo in MAAE o izvajanju nadzora
v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja.

V letu 1993 so bili z avstrijsko stranjo opravljeni že trije krogi pogajanj,
ki pa so se končali s skupno ugotovitvijo, da "nadaljevanje poganj
brez poprejšnje poravnave razlik, v pojmovanju na politični ravni,
ne bi privedla do cilja."

Besedilo sporazuma je bilo usklajeno z MAAE že v letu 1994, vendar
je do podpisa prišlo šele 29.9.1995. Sporazum, ki nadomešča,
trenutno še veljavni, jugoslovanski sporazum o nadzoru jedrskega
materiala, je bil na koncu leta v postopku internega lektoriranja
slovenskega prevoda.

Delegacija R Slovenije je zato poročala Vladi o poteku pogajanj ter
je tako Vlada na svoji 74. seji dne 16/3-1994 sprejela sklep
(skrajšano) "da izhodišča za nadaljanja pogajanja slovenske
delegacije ostajajo v okviru pobude, ki jo je Vlada RS sprejela na
10. seji dne 4/3-1993, upoštevajoč že dosežene kompromisne
rešitve, sporazumno dogovorjene z avstrijsko delegacijo na
dosedanjih pogajanjih".

- Sporazum med Upravo RS za jedrsko varnost in francosko upravo
za jedrsko varnost o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju
jedrske varnosti.

Avstrijsko stran smo preko Veleposlaništva Republike Avstrije v
Ljubljani obvestili (z dne 14/4-1994), da je slovenska delegacija
izrčpno poročala Vladi R Slovenije, ki jo je s sklepom pooblastila za
nadaljevanje pogajanj.

Med obema upravnima organoma so v letu 1995 stekle priprave za
sklenitev bilateralnega sporazuma.

Koncem leta 1995 sta se delegaciji dogovorili za nadaljevanje
pogajanj v letu 1996.

V okviru MAAE so se v letu 1994 nadaljevale priprave za sprejem
nekaterih pomembnih konvencij s področja jedrske in radiološke
varnosti.

2.3.2. Multilateralne pogodbe

- Sporazumi o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke
nevarnosti s sosednjimi državami.

- Konvencija o jedrski varnosti; Kljub temu, da je Slovenija
konvencijo podpisala že leta 1994 ter je URSJV pobudo za ratifikacijo
posredovala v postopek že konec leta 1994, v letu 1995 postopek
ratifikacije še ni bil končan.
- Revizija Dunajske konvencije o civilni odgovornosti za jedrsko
škodo; V okviru MAAE se je nadaljevalo delo t.i. Stalnega komiteja
za revizijo Dunajske konvencije ter sprejem konvencije o dopolnilnem
financiranju. Do sklica diplomatske konference za sprejem obeh
mednarodnih konvencij sicer ni prišlo, delo pa je napredovalo do te
mere, da se sklic take konference pričakuje v jeseni leta 1996.
- Priprava nove Konvencije o varnosti ravnanja z radioaktivnimi
odpadki se je pričela v letu 1995 na sedežu MAAE, kot logični
nadaljevanje Konvencije o jedrski varnosti. Pri pripravi je v letu 1995
sodelovala URSJV in ARAO.

Uprava RS za jedrsko varnost je v maju 1994 naslovila na Vlado
RS pobudo za sklenitev sporazumov s sosednjimi državami
(Madžarska, Italija, Hrvaška), ki jo je le-ta na 87. seji dne 26/5-1994
sprejela, potrjena pa je bila tudi na Odboru Državnega zbora za
mednarodne odnose ter za infrastrukturo in okolje.
Vsebinsko je besedilo osnutka sporazuma, kot je bil predložen ob
pobudi, standarizirano ter je sorodno tistemu, ki je bil ponujen tudi
(predhodno) avstrijski strani.
Z madžarsko stranjo smo v dosedanjih bilateralnih pogajanjih prišli
najdlje, saj smo v mesecu maju 1994 uskladili besedili sporazuma,
URSJV pa je na tej osnovi podala Vladi poročilo, ki ga je Vlada RS
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2-4. IZDANI UPRAVNI AKTI

- pregled stavbe za izrabljeno gorivo,
- urejenost in čistost prostorov,
- stanje jedrskega goriva,
- priprave na zimo,
- prispetje in pregled novih gorivnih elementov,

Pf

i izvajanju upravnih nalog je v letu 1995 URSJV izdala Nuklearni
ektrarni Krško enaindvajset upravnih aktov, ki se nanašajo na
naslednja področja:
e|

" nabavo jedrskega goriva;
'1 'etni plan strokovnega usposabljanja delavcev NE Krško za leto
995 (soglasje);
"Meteorološke meritve v okolici NE Krško za leto 1995;
"Pregled pentracij na pokrovu reaktorske posode (sklep o ustavitvi
Postopka);
■spremembe tehničnih specitikacij NE Krško;
' načrt ukrepov v primeru izrednega dogodka, na katerega je bila
P°dana pritožba s strani NE Krško in kateri je pritožbeni organ ugodil
ter odpravil odločbo URSJV in vrnil zadevo v dopolnitev in ponovno
odločanje;
" Popolni simulator NE Krško;
" radiološki nadzor NE Krško za leto 1995
"Program
protipožarne zaščite, na katerega je bila podana pritožba
s
strani NE Krško in kateri je pritožbeni organ ugodil in vrnil zadevo
IJRSJV v dopolnitev in ponovno odločanje.

b) Radiološki nadzor:
- nadzor radioaktivnih izpustov v okolje,
- predelavo radioaktivnih odpadkov,
- kemijske parametre primarnega kroga,
- šolanje osebja radiološke zaščite,
- kalibracija instrumentov za merjenje radioaktivnosti,
- potek in zaključek superkompaktiranja sodov s stisljivimi nizko- in
srednje-radiokativnimi odpadki
c) Vzdrževanje in nadzorna testiranja
- pregled dokumentacije o nadzornih testiranjih in skladnost s
programom nadzornih testiranj,
- prisotnost pri testiranjih dieselskih generatorjev DG 1 in DG 2,
- medobratovalno preizkušanje,
- vzdrževanje instrumentov,
- obravnavanje dogodkov pri vzdrževanju (povečane vibracije,
neuspešen zagon komponente pri vzdrževanju),
- vzdrževanje jezu na Savi,

p
°leg teh navedenih aktov je URSJV izdala posamezne odločbe
'odi Mašinoimpeksu d.o.o. Brežice za nabavo jedrskega goriva.

d) Pripravljenost za ukrepanje ob izrednem dogodku
- pregled opreme in prostorov tehničnega podpornega centra in
operativnega podpornega centra,
- testiranje zvez za primer izrednega dogodka,
- izobraževanje osebja, ki je vključeno v obvladovanje izrednega
dogodka,
- priprave in potek elektrarniške vaje NEK-95,
- status načrta ukrepov v primeru izrednega dogodka,

2

-5. INŠPEKCIJSKI NADZOR NAD JEDRSKIMI
objekti
2-5.1. Splošno
Sektor za inšpekcijsko nadzorstvo v URSJV v skladu s svojimi
Pooblastili nadzira upravljavce jedrskih objektov. Pri tem upošteva
y
eljavno zakonodajo, standarde, tehnične normative in druge predpise
v
zvezi z izvajanjem vseh ukrepov za zagotovitev jedrske varnosti
Pri lokaciji, projektiranju, graditvi, montaži postrojev, pri funkcionalnih
in
zagonskih preizkusih, poskusnem obratovanju, obratovanju,
Ugotovitvi kakovosti opravljenih del in vgrajenega materiala, pri
načrtih ukrepov za primer jedrske nesreče, pri strokovni
Osposobljenosti pogonskega osebja, pri vzdrževanju, revizijah,
remontih in spremembah varnostne opreme, materialni bilanci
jedrskega materiala in odgovornosti za jedrsko škodo.

e) Fizično varovanje
- seznanitev z načrtom posodobitve tehničnega varovanja,
- organizacijo fizičnega varovanja,
f) Inženiring in strokovno usposabljanje
- pregled programa ocenjevanja obratovalnih izkušenj,
- deterministične in verjetnostne programe za varnostne analize,
- modifikacije (remontne in neremontne),
- vgradnjo procesno-informacijskega sistema,
- status postopkov za obvladovanje resnih nezgod,
- priprave za gradnjo novega 110 kV/400 kV stikališča,

V sektorju in inšpekcijski nadzor je v URSJV sistematiziranih pet
delovnih mest, ki so bila ob koncu leta 1995 vsa zasedena.

g) Zagotavljanje kakovosti
- skladišče rezervnih delov (novo in staro),
- status obvestil o neskladju za remont 1995,
- sistem kvalitete NE Krško (izdelava postopkov iz "Priročnika
kakovosti", izvajanje zunanjih in notranjih preverjanj, nabava
materiala - vhodna kontrola, kontrola kakovosti, hranjenje in evidenca
merske opreme).

2-5.2. Inšpekcijski pregledi v NE Krško
y letu 1995 je bilo opravljenih v NE Krško enainosemdeset rednih
inšpekcijskih pregledov, pet izrednih inšpekcijskih pregledov in enajst
'nšpekcijskih pregledov s pooblaščenimi organizacijami v zvezi z
zbirno strokovno oceno ob koncu remonta 1995, skupaj torej 97
'nšpekcijskih pregledov.

Pet izrednih inšepkcijskih pregledov v letu 1995 je bilo posvečeno
izrednim dogodkom in pripravljenosti NE Krško za primer 400,kV
napajanja:

^edni inšpekcijski pregledi NE Krško v letu 1995, ki jih je bilo v
Povprečju eden in pol tedensko, so osegali:
a

) Obratovanje:
• obhod tehničnih varnostnih sistemov,
" Program protipožarne1 zaščite, pregled protipožarnih vrat,
Modifikacijo hidrantnega sistema,
" način in postopke za upravljanje s paneli, ki se uporabljajo v primeru
Ovakuacije komandne sobe,
' izvajanje zahtev TMI-2 programa - testiranje puščanja osamitvenih
v
entilov sistema za merjenje koncentracije vodika v zadrževalnem
hramu,

a) skupni izredni inšpekcijski pregled elektroenergetskega inšpektorja
in inpšektorja za jedrsko varnost dne 4.4.1995 zaradi avtomatske
ustavitve reaktorje NE Krško, ki se je zgodila 30.3.1995 (opis
dogodka poglavje 3.1.2.).
b) Dne 3.6.1995 je bil opravljen izredni inšpekcijski pregled zaradi
avtomatske ustavitve reaktorja NE Krško dne 2.6.1995 ob 21:27 uri
(opis dogodka poglavje 3.1.2.).
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g) pri "zagotvaljanju kakovosti" bi bilo lahko več inšpekcijskih
pregledov glede:

c) 7. in 8.8.1995 je bil opravljen izredni inšpekcijski pregled, da se
ugotovi pripravljenost NE Krško za primer izgube 400 kV napajanja
in preveri operabilna pripravljenost TE Brestanica.

-organizacijske sheme in odgovornosti osebja,
- notranjih preverjanj

d) Dne 25.9.1995 je bil opravljen izredni inšpekcijski pregled zaradi
avtomatske ustavitve reaktorje NE Krško (opis dogodka poglavje
3.1.2.).

2.5.3. Remont 1995 v NE Krško

a) ciklus petih inšpekcijskih pregledov v zvezi z "Zbirno strokovno
oceno del, posegov in preizkusov med menjavo goriva ob koncu
desetega cikla v NE Krško" ("Menjava goriva 93/94") in "Zbirno
strokovno oceno remonta 1994 v NE Krško" ("Remont 1994 zaradi
pregleda uparjalnikov"),

V času od 22. aprila do 1. junija 1995 je v NE Krško potekal remont
1995. Na kritični poti remonta je bil pregled uparjalnikov. Poseben
poudarek inšpekcije za jedrsko varnost je bil dan prav pregledu
uparjalnikov in pregledu upravnih postopkov, katerih roki so bili
vezani na remont 1995. V tem času je bilo opravljenih 19 rednih
inšpekcijskih pregledov NE Krško, ki so bili zaključeni v enem ali
dveh dneh. Pri inšpekcijskih pregledih v zvezi z "remontom 95" so
poleg republiških inšpektorjev za jedrsko varnost sodelovali tudi
drugi sodelavci Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.
Glede na prejšnje remonte NE Krško je URSJV v večji meri s svojimi
močmi nadzirala remontne aktivnosti, kar je bilo omogočeno z
izboljšano kadrovsko zasedbo uprave.

b) ciklus šestih inšpekcijskih pregledov v zvezi z "Zbirno strokovno
oceno remonta in menjave goriva 1995 v NE Krško".

Inšpekcijski pregledi v zvezi z "remontom 95" so v glavnem
obravnavali:

Opravljena je bila ocena izpolnitve programa Sektorja za inšpekcijsko
nazdorstvo. Iz te ocene in pridobljenih izkušenj sledijo priporočila
za delo v letu 1995, in sicer:

1. Nadzor rednih remontnih aktivnosti:

e) Dne 15.12.1995 je bil opravljen izredni inšpekcijski pregled zaradi
izpusta radioaktivnega plina iz kompresorja sistema za ravnanje s
plini 13.12.1995 (opis dogodka poglavje 3.1.2.).
Enajst inšpekcijskih pregledov s pooblaščenimi organizacijami
(EIMV, US, IV, IMK, IMT, IE, EKONERG) je obsegalo:

a. Splošno:
- nadzorna preizkušanja,
- umerjanje instrumentacije,
- program medobratovalnega preizkušanja,
- remont strojne opreme,
- remont elektro opreme,

a) - potrebno je okrepiti inšpekcijski nadzor pri izpolnjevanju zahtev
programa "Otok treh milj" (TMI-2), ter zahtev mednarodnih misij
OSART in ICISA,
- posvetiti več pozornosti urejenosti in čistosti prostorov,
- več angažiranosti pri pregledu načrtovanja in izvajanja 10-letnega
programa medobratovalnih preizkušanj (ISI) za obdobje 1992-2002.

b. Posebno:

b) v okviru "radiološkega nadzora" je potrebno dopolniti inšpekcijske
preglede s področja:

- ustavitev reaktorja,
- čiščenje atmosfere zadrževalnega hrama (količina izpuščenih
izotopov ter razredčitveni faktorji v času izpusta),
- pregled uparjalnikov in korektivne akcije: testiranja cevi uparjalnikov
z vrtinčnimi tokovi, odstranjevanje Westinghousovih čepov z vroče
strani uparjalnikov, čepljenje cevi uparjalnikov z čepi ABB,
- pregled penetracij reaktorske glave, skozi katere gredo pogonski
mehanizmi kontrolnih palic,
- pregled reaktorske posode,
- pregled zvarov na cevovodnih primarnega kroga,
- program korozija-erozija,
- ultrazvočni pregled goriva,
- remont dieselskih generatorjev,
- pregled polnjenja reaktorske sredice,
- status superkompaktiranja,
- dela na turbini,
- dela na stikališču in transformatorjih,
- varstvo pri delu v NE Krško, postopek ADP-1.1.033.

- usposabljanja (šolanja) osebja za radiološki nadzor,
- zagotovitve kakovosti in primerjalnih meritev pri radiokemijskih
analizah,
- dekontaminacije,
- evidenca dela in označevanja v kontroliranem področju,
- nevtronske dozimetrije.
c) pri "vzdrževanju in nadzornih testiranjih" je treba več pozornosti
posvetiti:
- kalibracije instrumentov,
- neporušene preiskave,
- program vzdrževanja,
- transportne naprave.
d) inšpekcijski pregledi "pripravljenosti in ukrepanja ob izrednem
dogodku" niso obsegali:

2. Nadzor važnejših modifikacij:

- klasifikacije izrednih dogodkov,
- obveščanja in komuniciranja,
- metod ocene doz med izrednim dogodkom,
- informiranja javnosti.

- procesno-informacijski sistem,
- posodobitev sitema detekcije požara,
- zamenjava potujočih sit na sistemu vode za hlajenje kondenzatorja.

e) potrebno je okrepiti, v sodelovanju z MNZ, inšpekcijski nadzor
na področju "fizičnega in tehničnega varovanja" znotraj in v okolici
jedrskih objektov, glede na nove pojavne oblike terorizma v svetu.

3. Nadzor upravnih postopkov, pri katerih so bili roki vezani na remont
1995:
- vgradnja sitema AMSAC (ATWS Mitigation System Actuation Circuit - sistem za omilitev posledic prehodnega pojava zaradi odpovedi
sistema za ugasnitev reaktorja),
- vgradnja merilnikov širokega območja za merjenje tlaka v
zadrževalnem hramu,

f) pri dejavnosti "inženiringa" bi morali posvetiti več pozornosti:
- prenosu obratovalnih izkušenj v prakso,
- vgradnji neremontnih modifikacij.
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^ ' vgradnja dodatnih detektorjev sevanja (pri izmenjalniku toplote
'*toka iz primarnega sistema, na razbremenitvenih ventilih
u
Parjalnikov (PORV), na izpustu ventilacije pomožne raktorske
2
9radbe, na izpustu ventilacije stavbe za rokovanje z gorivom in
visokoobmočni monitor pri bazenu za izrabljeno gorivo),
" Posodobitev seizmološkega sistema (zamenjava akcelerografa v
zadrževalnem hramu),

2.5.5. Inšpekcijski pregledi v Rudniku Žirovski vrh
Opravljen je bil en redni inšpekcijski pregled Rudnika Žirovski vrh
dne 21.12.1995 ter še en ogled dne 11.9.1995, med katerim je bilo
pregledano jalovišče hidrometalurške jalovine Boršt in zadrževalni
bazen meteornih vod po nalivih preteklega tedna.
Med rednim inšpekcijskim pregledom Rudnika Žirovski vrh je bilo
obravnavano:

^sd "remontom 95" so potekali redni tedenski sestanki s predstavniki
v
seh pooblaščenih organizacij, ki so pisno in ustno poročali URSJV
0
Poteku del, ki so jih nadzirali in o planu del za naslednji teden. V
r
0mont 1995 je bilo vključenih 8 pooblaščenih organizacij (EIMV,
IE
. IJS, IMK, FS, IMT, IV in Ekonerg), po pogodbi z URSJV.

- status "operativnega plana aktivnosti za izvedbo programa za leto
1996",
- meritve repernih točk jalovišča hidrometalurške jalovine Bortš,
- meritev podzemnih zalednih vod (odlagališče HMJ Boršt),
- način dekontaminacije predmetov.

Ir|
špekcija za jedrsko varnost je bila najbolj vključena pri aktivnostih,
I*' so potekale v zvezi z uparjalniki - pregled priprav za treniranje
dajanja ECT in korektivnih akcij; prisotnost pri poteku ECT testiranja
s
Pregledom postopkov; pregled postopkov za izvajanje korektivnih
®kcij in podobno. V okviru dejavnosti pri pregledu uparjalnikov, je
ln
špekcija za jedrsko varnost redno sodelovala tudi s predstavniki
°beh pooblaščenih organizacij za to področje - Inštitutom Jožef
Štefan in Inštitutom za kovinske materiale in tehnologije.

Opravljen je bil tudi ogled drenažnega rova jalovišča HMJ Boršt in
obrata za pridobivanje uranovega koncentrata.
2.5.6. Sodelovanje z drugimi inšpekcijami
URSJV skuša na področju jedrske varnosti okrepiti stike tudi z
drugimi inšpekcijami. V letu 1995 je bilo organiziranih šest
inšpekcijskih pregledov s sodelovanjem drugih inšpektorjev in sicer
en izredni inšpekcijski pregled skupaj z republiškim
elektroenergetskim inšpektorjem v zvezi z avtomatsko ustavitvijo
reaktorja zaradi kratkega stika v RTP Tumbri pri Zagrebu, dva
inšpekcijska pregleda skupaj z republiškim elektroenergetskim
inšpektorjem pri obravnavi poročila pooblaščenih organizacij o
remontih in menjavah goriva v NE Krško. Trije inšpektorski pregledi
so bili skupaj z republiškim zdravstvenim inšpektorjem: en redni in
en izredni inšpekcijski pregled reaktorja TRIGA Mark II ter en redni
inšpekcijski pregled NE Krško dne 1.3.1995 v zvezi s
superkompaktiranjem.

'nšpekcija za jedrsko varnost je ugotovila, da so bile med remontom
1995 v glavnem izvršene vse planirane aktivnosti iz plana remont
1
995, revizija 2, ki ga je NE Krško predložila ob začetku remonta
' 1995.
Na podlagi zgoraj omenjenih dejavnosti so pooblaščene organizacije
Po končanem remontu izdale pozitivne izjave za ponovno doseganje
kritičnosti reaktorja NE Krško, po uspešno opravljenih zagonskih
Preizkusih pa še izjave za obratovanje elektrarne na moči. Na podlagi
'eh izjav je koordinator pooblaščenih organizacij, EIMV, dne
31.05.1995 izdelal; "Zbirno izjavo za prehod na ponovno kritičnost
faktorja NE Krško po opravljenem remontu 1995 in menjavi goriva
Po zaključenem 11. gorivnem ciklu".

2.5.7. Ugotovitve
Iz dosedanjih izkušenj in dejstev lahko ugotovimo:

01 06.1995 je bil opravljen ponoven zagon NE Krško. Reaktorje bil
kritičen ob 18:50 uri, prva sinhronizacije je bila ob 22:59 uri.
^2.06.1995 ob 9:26 uri je bil odklopljen generator, ob 9:47 uri seje
Pričel test hitrostne zaščite turbine (moč reaktorja 3.5 %), druga
sinhronizacija pa je bila ob 16:02 uri.

- sektor za inšpekcijski nador objektov uspešno sodeluje z drugimi
upravnimi inšpekcijskimi organi.
- remontna dela, funkcionalni in zagonski preizkusi na sistemih in
komponentah NE Krško tudi po remontu 95, ki se je končal v začetku
junija 1995, ustrezajo obratovalnim pogojem in omejitvam, oziroma
so v skladu z merili sprejemljivosti v odobrenih postopkih, kar lahko
povzamemo tudi iz poročil pooblaščenih organizacij in mnenj, ki so
bila obravnavana na posebnih inšpekcijskih pregledih skupaj z NE
Krško in pooblaščenimi organizacijami,
- po vsaki nenačrtovani ustavitvi NE Krško so bili izvedeni izredni
oziroma redni inšpekcijski pregledi. NE Krško je po vsaki
nenačrtovani ustavitvi predlagala kratkoročne in dolgoročne ukrepe
za trajno odpravo vzrokov.
- pri avtomatskih ustavitvah elektrarne v letu 1995 je bilo ugotovljeno,
da so bili vzroki:
- kratek stik v RTP Tumbri 30.3.1995 zaradi neurja in izpad enega
daljnovoda NE Krško Zagreb,
- izrabljeno (dotrajano) tesnilo v sistemu visokotlačnega olja za
regulacijo turbinskih ventilov dne 2.6.1995,
- okvara varovalke tokokroga, ki napaja solenoidne ventile, ki držijo
zračno upravljani osamitveni ventil glavnega parovoda odprt, ki se
je zgodila dne 25.9.1995,

2-5.4. Inšpekcijski pregledi raziskovalnega reaktorja TRIGA
V letu 1995 so bili opravljeni trije inšpekcijski pregledi raziskovalnega
reaktorja TRIGA Mark II.
Redni inšpekcijski pregled s sodelovanjem republiškega zdravstvenega inšpektorja dne 16.6.1995 je obsegal:
• pregled dokumentacije, ki je potrebna za obratovanje reaktorja,
" Tiodifikacije in eksperimenti, ki zahtevajo modifikacije, v letih 1994
'11995,
" kalibracijo instrumentacije in navodila za pulziranje,
■ izhodišča za izdajo odločbe o nadzoru radioaktivnosti v okolici
Reaktorskega centra v Podgorici,
" ogled reaktorske hale, kleti in prehodnega skladišča nizko- in
srednje-radioaktivnih odpadkov za male uporabnike.
Dne 24.10.1995 je bil opravljen izredni inšpekcijski pregled s
sodelovanjem republiškega zdravstvenega inšpektorja. Pregledano
le bilo, ali so bili opravljeni predpisani zdravniški pregledi in
'dopolnjevanje ter preverjanje znanja iz varstva pred ionizirajočimi
sevanji za osebje, ki dela z viri ionizirajočih sevanj.

Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II Reaktorskega
centra Podgorica Instituta Jožef Štefan je v letu 1995 ustrezalo
obratovalnim pogojem in omejitvam. Nadzor dostopa v klet in
reaktorsko halo je urejen ter seznam vstopov eksperimentatorjev,
vzdrževalcev in obiskovalcev se vodi dosledno.

^ne 15.12.1995 je bil opravljen redni inšpekcijski pregled, ki je
obsegal preverjanje izpopolnjevanja zahtev iz prejšnjim inšpekcijskih
Pregledov (zdravniška spričevala, potrdila o usposabljanju iz varstva
Pred ionizirajočimi sevanji, nadomeščanje vodej pogona reaktorja,
°dobritev novih eksperimentov).
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sklenjen med bivšo SFRJ in MAAE. Ta sporazum je treba ratificirati
še v parlamentu Republike Slovenije, dotlej pa je v veljavi še stari
sporazum. Samo izvajanje nadzora trenutno še vedno poteka po
privzetih pravilnikih bivše SFRJ. Izdelava slovenske zakonodaje in
predpisov, ki urejajo izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz novega
sporazuma je v teku. Pri delu je upoštevano načelo, da bodo novi
predpisi v kar največji možni meri usklajeni s predlogom dopolnil k
Sporazumu za izvajanje nadzora v zvezi s pogodbo o neširjenju
jedrskega orožja, ki jih pripravlja MAAE.

Radioaktivni odpadki v začasnemu skladišču nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov v NE Krško in v prehodnem skladišču
radioaktivnih odpadkov Reaktorskega centra Podgorica se
skladiščijo v skladu z zakonodajo, evidence se vodijo korektno in
dosledno.
V Rudniku Žirovski vrh je bil dokončan drenažni rov za sanacijo
plazenja jalovišča HM J Boršt. Po meritvah repernih točk sodeč, se
je plazenje jalovišča HMJ Boršt v letu 1995 umirilo. S sredstvi, ki
so bila na razpolago v letu 1995, ni bilo opravljenih večjih del iz
okvira "Programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in
preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh" z
izjemo omenjenega drenažnega rova.

Zalivska kriza in odkritje neprijavljenih jedrskih aktivnosti v Iraku in
Severni Koreji ter nezakonito trgovanje z jedrskimi materiali so
povečali zaskrbljenost, da lahko pride do zlorabe jedrskega materiala
v nemiroljubne namene. Pri MAAE trenutno poteka akcija "Okrepitev
učinkovitosti in izboljšave izvajanja nadzora nad jedrskim
materialom", imenovana Projekt 93+2. Dodatni ukrepi za izvajanje
nadzora jedrskega materiala obsegajo povečan dostop do informaciji
o jedrskih in nejedrskih aktivnostih in materialih, povečan in učinkovit
dostop do lokacij z jedrskimi aktivnostmi, racionalizacijo delovanja
in administrativnih postopkov. Nekatere od teh nalog bo mogoče
opraviti v sklopu obstoječih Sporazumov o izvajanju nadzora,
sklenjenih med MAAE in posameznimi državami članicami. Za
uresničevanje nekaterih drugih nalog, ki so predvidene s Programom
93+2 pa je v pripravi predlog dopolnil k Sporazumu o izvajanju
nadzora, ki bo predvidoma potrjen s strani Sveta guvernerjev MAAE
sredi leta 1996.

2.6. DELO STROKOVNIH KOMISIJ
2.6.1. Strokovna komisija za jedrsko varnost (SKJV)
Pri URSJV deluje Strokovna komisija za jedrsko varnost, ki se je v
letu 1995 sestala dvakrat. Sestavlja jo 22 članov, 10 članov so
delegirala ministrstva, 12 strokovnjakov pa je izvedencev za
posamezna področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji oz.
druga področja. Delo SKJV definira veljavni republiški Zakon o
izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost
jedrskih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 28/80) ter njen
Poslovnih, sprejet na 45. seji SKJV dne 22.3.1991.

Sprejetje dopolnil bo v Sloveniji zahtevalo predvsem usklajevanje
dodatnih aranžmajev, prilagajanje državnega sistema nadzora
materialov in sprejem ukrepov za nadzor uvoza in izvoza jedrskih
in nekaterih nejedrskih materialov. Izdelava in sprejem te zakonodaje
bo urejena na podlagi spoštovanja obveznosti, ki jih nalaga 32. Člen
Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, na podobnem nivoju, kot ga
ima večina razvitih dr'av, ki ne posedujejo jedrskega orožja.

Poleg standardne točke, t.j. "varnost delovanja jedrskih objektov v
obdobju po zadnji seji", je v SKJV v letu 1995 obravnavala:
- poročilo o remontu NE Krško;
- poročilo NE Krško o planirani zamenjavi uparjalnikov;
- poročilo o delu Agencije R AO v letu 1994 in program za leto 1995;
- predlog imenovanja ad-hoc delovne skupine za pridobitev statusa
pooblaščene organizacije;
- poročilo o aktivnosti Agencije za posebne odpadke R Hrvaške v
letu 1994 in plan dela v letu 1995;
- poročilo delegacije RS o delu 39. zasedanja Generalne konference
MAAE.

V smislu poenostavljanja in povečanja učinkovitosti nadzora nad
jedrskim materialom pa že potekajo nekatrere akcije. V letu 1995 je
na predlog MAAE Slovenija poenostavila imenovanja inšpektorjev
MAAE. Po novem dogovoru so nominacije inšpektorjev avtomatsko
potrjene, v kolikor Slovenija ne ugovarja njihovi nominaciji v roku
dveh mesecev. To pomeni, da ni več potrebno pisno soglasje
Slovenije, v kolikor se ta z nominacijami strinja. Po novem postopku
je ukinjeno tudi izdajanje vstopnih vizumov za inšpektorje. Ti lahko
sedaj stopajo v državo in opravljajo svoje delo z veljavnim potnim
listom Združenih Narodov (Laissiez Passer).

2.6.2. Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti
operaterjev NE Krško
Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operaterjev NE Krško
je v letu 1995 organizirala dva izpitna roka za 24 kandidatov.
Preizkus usposobljenosti je opravljalo 14 kandidatov za glavnega
operaterja, ki so obnavljali dovoljenje ter 10 kandidatov za operaterja
reaktorja, med katerimi so štirje kandidati obnavljali dovoljenje ter
šest kandidatov, ki so preizkus opravljali prvič.

Samo sodelovanje Slovenije z MAAE na področju izvajanja nadzora
nad jedrskimi materiali je po zagotovilih predstavnikov MAAE, ki so
zadolženi za Slovenijo, dobro. MAAE nima nobenih pripomb. Vsi
postopki v Sloveniji potekajo tehnično in administrativno brezhibno
in na osnovi obstoječe zakonodaje.

Vsi prijavljeni kandidati so preizkus uspešno opravili, zato jim je na
predlog komisije URSJV dovoljenje podaljšala za štiri leta oziroma
ga izdala za eno leto (tistim, ki so preizkus opravljali prvič).

V R. Sloveniji sta samo dva jedrska objekta, v katerih se izvaja
nadzor nad jedrskimi materiali. NE Krško in Raziskovalni reaktor
TRIGA Mark II v Podgorici. V letu 1995 je MAAE v NE Krško opravila
šest rednih inšpekcijskih pregledov. Inšpekcije, ki so potekale
nemoteno, niso odkrile nikakršnih anomalij oziromja odtujitev
jedrskega materiala. V Raziskovalnem reaktorju TRIGA Mark II v
letu 1995 ni bilo inšpekcij za izvajanje nadzora nad jedrskim
materialom. V samem raziskovalnem reaktorju pa je upravljalec
reaktorja IJS izvedel v 1.1995 dodatne ukrepe za fizično varovanje
raziskovalnega reaktorja in goriva.

2.7 IZVAJANJE NADZORA JEDRSKIH
MATERIALOV - SAFEGUARDS
V skladu s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja je Republika
Slovenija sprejela obveznosti, ki se nanašajo na izvajanju nadzora
(varovanje) jedrskih materialov. Urejanje zakonodaje na tem področju
je dolgotrajen proces, zaradi tega poteka več postopkov še po
privzeti zakonodaji bivše SFRJ. Pri pripravi domače zakonodaje in
prevzemu mednarodnih obveznosti velja načelo, da morajo biti
zakonodaja in obveznosti v skladu z normami razvitih držav, ki ne
posedujejo jedrskega orožja in v skladu s standardi Evropske Unije.

2.8. FIZIČNA ZAŠČITA JEDRSKIH MATERIALOV
IN OBJEKTOV
Vprašanje fizične zaščite jedrskih materialov in objektov je v naši
državi urejeno z domačo zakonodajo ter konvencijo o fizični zaščiti
jedrskega materiala. Prav tako pa se, kot v drugih tehnološko-

Slovenija je 29.9.1995 podpisala "Sporazum med Republiko
Slovenijo in MAAE za izvajanje nadzora v zvezi s pogodbo o
neširjenju jedrskega orožja, ki nadomešča podoben sporazum
poročevalec, št. 50
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2.10. RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

tehničnih sistemih v NE Krško, uporabljajo tudi tuji tehnični predpisi
'n standardi, predvsem ameriški.

S področja jedrske in radiološke varnosti je URSJV naročila in
financirala naslednje študije, ki so med drugim dostopne v knjižnici
URSJV:

V lanskem letu je v NE Krško teklo pospešeno delo pri pripravi
"strežne dokumentacije za posodobitev ter delno zamenjavo
komponent sistema fizičnega varovanja (t.i. tehnično varovanje).

Lomnomehanska analiza ohišja črpalke (model 100d) NEK
(Poročilo Laboratorija za numerično modeliranje in simulacijo v
mehaniki, Univerze v Ljubljani). Študija predstavlja spremljanje
obratovanja tlačnovodnih jedrskih elektrarn in ugotavljanje vplivov
posledic obratovanja na karakteristike različnih energetskih in
varnostnih sistemov v elektrarni. Sodi med redna opravila inženirjev
v jedrskih elektrarnah in inštitutih za jedrsko tehniko. Na osnovi
tako zbranih podatkov se lahko predvidi nadaljnje obratovanje
elektrarne, načrtujejo remonti, zamenjave iztrošenih delov...

Upravne in strokovne pristojnosti na tem področju dodeljuje veljavna
Materialna zakonodaja dvema upravnima resorjema, organizacijska
zakonodaja pa je jasnejša in daje pristojnost URSJV. Ministrstvo
za notranje zadeve ter Uprave RS za jedrsko varnost sta v lanskem
letu ustanovili medresorsko komisijo za razmejitev nalog pri
Pristojnostih obeh upravnih organov ter za jasnejšo upravno misijo
do uporabnikov jedrskih objektov.
2.9. PROMET, PREVOZ IN RAVNANJE Z
JEDRSKIMI IN RADIOAKTIVNIMI MATERIALI

Raziskava je namenjena problematiki lomnomehanske trdnosti ohišij
reaktorskih črpalk (RCP) jedrske elektrarne Krško. Naloga zajema
analizo mehanskega odziva ohišja črpalke ob upoštevanju neugodnih
obremenitvenih stanj ter analizo nevarnosti porušitve ohišja zaradi
razpok v steni ohišja. Cilj lomnomehanske analize je ugotoviti
stopnjo nevarnosti ob morebitnem obstoju razpoke predpisane
velikosti. Analiza zajema obravnavo dveh vidikov. V prvi vrsti gre
za ugotavljanje stabilnosti obravnavane razpoke pri dani obremenitvi.
Z razpoko, ki bi se pri tako definiranih pogojih hipoma razširila skozi
celotno debelino stene, bi vzpostavili kritične razmere za nadaljnje
obratovanje. V nasprotnem primeru je potrebno dano razpoko
analizirati iz vidika širjenja razpoke zaradi utrujanja. Numerične
analize so bile izvršene na osnovi knjižnice končnih elementov
programskega paketa ABAOUS.

Posledica izrabe jedrske energije pri pridobivanju električne energije,
Pri raziskovalnem delu, v medicini in industriji ter pri zapiranju jedrskih
objektov
so nastali radioaktivni odpadki (snovi). Te je potrebno, v
v
ečini primerov, prestaviti z mesta nastanka na mesto kjer bodo
odloženi ali predelani. Če gre pri tem za prestavitev iz ene v drugo
organizacijo, torej za spremembo lokacije, govorimo o transportu le
'eh materialov. Postopki ravnanja z radioaktivnimi materiali, ki jih
Popisuje izraz "transport", so vse dejavnosti (npr. konstruiranje,
izdelava in vzdrževanje transportne embalaže ter priprava,
nakladanje, odpošiljanje, prevoz, vmesno skladiščenje, sprejemanje
'n razkladanje tovora), ki so karkoli povezane z omenjeno
Prestavitvijo, in jih je zaradi potrebe po enotnem zagotavljanju
kakovosti in skladnosti z zakoni, potrebno obravnavati kot celoto.
Nekaj teh dejavnosti se izvede v organizacijah pošiljatelja ali
Prejemnika, med tem ko druge potekajo na javnih površinah in
Proizvodnih objektih.

Opravljene lomnomehanske analize so na osnovi predpostavljenih
razpok in zahtevanih obremenitev ohišja črpalke pokazale, da ohišje
črpalke ustreza zahtevanim mehanskim obremenitvam, kar je pogoj
za bolj poenostavljeno kontrolo in vzdrževanje ohišja črpalke, ki se
izvaja na osnovi ASME standardov.

Pristop k reševanju transporta radioaktivnih snovi je specifičen.
Izkušnje na področju transporta radioaktivnih snovi v Sloveniji so
Povezane z delovanjem NEK, z obratovanjem reaktorja TRIGA in
Pridobivanjem izotopov na IJS ter z uporabo radioaktivnih snovi v
gospodarstvu, medicini in pri raziskovalnem delu. Določene izkušnje
izvirajo tudi iz časa obratovanja Rudnika urana Žirovski vrh. Zakon
o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, št. 71/
94), v 6. odstavku 11. člena natančno precizira odgovornost za
Prevoz jedrskih in radioaktivnih materialov. Uprava RS za jedrsko
varnost izdaja dovoljenja za promet jedrskega materiala čez državno
mejo v notranjem prometu in za prevoz v notranjem prometu (uvoz,
izvoz, tranzit) ter potrdila o ustreznosti embalaže za jedrsko gorivo
Pri prevozu čez državno mejo. Prav tako Uprava RS za jedrsko
varnost skladno z navedeno zakonodajo predpiše posebne
varnostne ukrepe ter izvaja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem
zakonov in predpisov. Opravlja se le prevoz gorivnih elementov za
NE Krško. Pri transportu se upošteva naslednja zakonodaja: Zakon
o prevozu nevarnih snovi, Ur.l. SFRJ 27/90, popr. 45/90; Evropski
sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR),
Ur.l.SFRJ MP 59/72 (Protokol), 16/70 (Prilogi A in B), 8/77, 1/78,
6/78, 11/80; Mednarodni pravilnik o prevozu nevarnega blaga po
železnicah (RID), Ur.l. SFRJ MP 8/84 (konvencija COTIF, Pravilnik),
9/86 (Protokol); Pravilnik o načinu prevoza nevarnih snovi v cestnem
Prometu, Ur.l.SFRJ 82/90; Odredba o določitvi cest, po katerih smejo
niotorna vozila prevažati nevarne snovi, in o določitvi parkirnih
Prostorov, na katerih smejo vozila ustavljati in parkirati, Ur.l.RS 8/
94; Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih
za varnost jedrskih objektov in naprav, Ur.l.SRS 28/80; Baselska
konvencija, Ur.l. RS MP 15/93; Resolucija IAEA o prevozu (prehodu)
radioaktivnih odpadkov čez mejo, IAEA INFCIRC/386 1990 in
Pravilnik o izrednih prevozih v SR Sloveniji, Ur.l. SRS 17/82.

Varnostna analiza kritičnosti bazena za izrabljeno gorivo
reaktorja TRIGA (Poročilo Inštituta J.Štefan v Ljubljani, IJS-DP7301). Poročilo predstavlja analizo bazena za izrabljeno gorivo
reaktorja TRIGA, opravljeno v skladu z IAEA priporočili in standardom
ANSI N 210. Analiza je izdelana s programom MCNP in WIMS za
sveže gorivo, izgorelo gorivo in za FLIP elemente. Analiziran je bil
vpliv obogatitve, vpliv iztoka vode in vpliv padanja gostote v
neskončni in realni (aksialni pobeg) geometriji. Osnovni namen dela
je bil predstavitev rezultatov sistematične varnostne analize kritičnost
v bazenu izrabljenega goriva, ki je eden od predpogojev za ohranjanje
obratovalnega dovoljenja.
Metoda MCNP4A je 3-D Monte Carlo metoda, ki omogoča preprosto
geometrijsko modeliranje in zanesljive rezultate. WIMS je
deterministično programsko orodje, ki temelji na izračunu transporta
delcev v kristalnih rešetkah. Zanesljivost končnih rezultatov je v
obeh primerih enakega razreda. Izsledki rezultatov so pokazali, da
efektivna kritičnost v neskončni geometriji pri predpostavljeni
razporeditvi elementov ne preseže vrednosti 0.8 neodvisno od tipa
goriva in izgorelosti, le če je razdalja med centri elementov večja
kot 8 cm. Vpliv gostote vode na kritičnost je zelo majhen.
Podkritičnost v nezgodnih razmerah je mogoče zagotoviti s shrambo
elementov v majhnih, fizično ločenih skupinah z manj kot 40
elementov ali z uporabo dodatnih absorpcijskih palic.
Izkušnje so pokazale, da je mogoče programsko orodje WIMS
uspešno uporabiti za analiziranje razmer v bazenu iztrošenega goriva
dokler so geometrijske razmere v bazenu podobne razmeram v
reaktorju TRIGA. Še vedno pa so priporočljivi vzporedni preračuni z
Monte Carlo metodo.

25
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Lomnomehanska analiza ohišja črpalke (model 100d) NEK
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elektrarniških sistemov v poljubni (do neke mere seveda) natančnosti.
Za posebne elektrarniške sisteme (npr. sredica) so v MELCOR
integrirani posebni moduli, ki modelirajo posebne sisteme.

Analiza težkih nezgod s programom MELCOR (Poročilo Fakultete
23
strojništvo, Maribor). Jeseni leta 1995 je US NRC (United States
Nuclear Regulatory Commision) Upravi RS za jedrsko varnost dala
v
trajno uporabo računalniških program MELCOR, s katerim
simuliramo težke nesreče v jedrskih elektrarnah. Z financiranjem te
študije je URSJV hotela spodbuditi raziskave in delo na področju
'ežkih nezgod, ki so podpora pri izdelavi navodil za obvladovanje
težkih nezgod. Pri tem se je hotelo spodbuditi delo na doslej v
Sloveniji relativno nepoznanem paketu MELCOR zaradi njegovih
Posebnih značilnosti. Značilnosti tega programa so naslednje:

- modeiira zelo široko območje fenomenov. To pomeni, da modelira
vse pojave od začetka nesreče (izliv hladila, topljenje sredice) in
vse do pojavov v zadrževalnem hramu (npr. radioaktivni izpusti v
okolje). Z MELCOR-jem torej lahko modeliramo časovni potek težke
nesreče in poljubnega scenarija.
Po prejetju programskega paketa MELCOR ga je URSJV najprej
vgradila na UNIX delovno postajo SG Indigo. Hkrati je URSJV sklenila
pogodbo z Strojno fakulteto v Mariboru za razvoj vhodnega modela.

" možnost poljubne nodalizacije (razčlenitev modela) elektrarne. T o
Pomeni, da nam MELCOR omogoča modeliranje poljubnih

Slika 2.3: programska razčlenitev (nodalizacija) NE Krško

900 - environment

A

brcak

NE Krško je v modelu predstavljen z 38 kontrolnimi volumni, ki
predstavljajo:

in odpovedi zadrževalnega hrama z radioaktivnimi izpusti v okolico.
Namen simulacije z MELCOR-jem je bil predvsem naslednji:

■ primarni krog
- reaktorsko posodo
- sredico in spodnji plenum
■ sekundarni krog
• votlino reaktorja
■ zadrževalni hram in okolico.

- verificirati pravilno inštalacijo vseh modulov, ki sestavljajo
programski paket MELCOR,
- simulacija osnovnih parametrov v primarnem krogu (tlak v tlačniku,
tlak v primarnem krogu, temperatura sredice, nivo hladila v
uparjalnikih),
- izdelava osnovne baze podatkov (sredice, primarnega kroga), ki
lahko potem služijo kot osnova tudi pri simulaciji drugih nezgodnih
scenarijev.

Nodalizacija NE Krško je prikazana na Sliki 1.3. URSJV se je odločila
za tudi na zahodu precej modelirani scenarij elektrarniškega mrka
(SBO - station blackout). Ta scenarij predvideva, da NE Krško izgubi
zunanje in notranjo (Diesel generatorji) električno napajanje, kar
Povzroči neoperabilnost večine elektrarniških sistemov. V odvisnosti
od poteka nezgode lahko to pripelje do pretopitve reaktorske posode

Osnovni cilji, ki smo si jih zadali v tej fazi projekta so v grobem
doseženi. Instalacija je uspela, osnovna baza podatkov NE Krško
je bila razvita. Simulacija večina osnovnih parametrov, ki opisujejo
odziv NE Krško je v grobem zadovoljiva.
27
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Zanesljivost obratovanja NE Krško v različnih obratovalnih
stanjih EES, (Poročilo Elektroinštituta Milan Vidmar, Ljubljana).
Študija je bila financirana na pobudo URSJV s strani treh naročnikov:
Elektro-Slovenije, Nuklearne elektrarne Krško ter URSJV. Povod
za naročilo raziskovalne naloge je bil izpad N E Krško dne 30.03.1995
zaradi havarije (kratkih stikov) v 400kV-stikališču Tumbri (Zagreb)
ter zaradi neselektivnega delovanja distančne zaščite na 400 kVdaljnovodih, ki so priključeni na vozlišče v Krškem. Obseg se je
kasneje zelo razširil zaradi različnih interesov posameznih naročnikov
in je vseboval naslednje naloge:

2. Za obratovanje NE Krško sta v sedanjem vklopnem stanju
omrežja najbolj neugodna izpada vrste "n-1" 400-kV DV KrškoMaribor ali 400-kV DV Zagreb-Melina (ali oba DV Krško-Zagreb).
Nadaljnji izpadi bi v tako oslabljenem omrežju lahko povzročili
nestabilnost NE Krško.
3. Za zanesljivo zagotovitev stabilnosti NE Krško morajo biti trifazni
defekti odpravljeni v prvi stopnji distančne zaščite na DV iz NE
Krško oziroma v drugi stopnji v Zagrebu ali Mariboru, če je izklopni
čas manjši od 350 ms.
4. Z izgradnjo transformacije 400/110 kV v Krškem se povečajo
kritični izklopni časi. Obratovalno stanje brez voda Zagreb-Melina
ni več nevarno v smislu nadaljnjih izpadov "n-1".

1. Analiza vzrokov za izpad NE Krško iz obratovanja, ki so jim
botrovali defekti v EES.
2. Postavitev računalniškega modela EES (evropske interkonekcije)
za dinamične stabilnostne raziskave ter modele pričakovanih
obratovalnih stanj.

5. Izgradnja DV 2x400 kV Krško-Beričevo bi v smislu zanesljivosti
zelo povečala zanesljivost obratovanja NE Krško. Poleg tega, da
se močno povečajo kritični izklopni časi, ni mogoče najti niti izpadov
vrste "n-2", ki bi ogrozili stabilnost NE Krško. Obratovanje NE Krško
ne bi bilo več odvisno od razmer v EES Hrvaške.

3. Analiza zadostne rezerve v EES in njenih napravah v smislu
kriterija izpadov (n-1).
4. Modelske raziskave obratovanja in stabilnosti EES ter NE Krško
pod vplivom delovanja različnih havarij. Simulacijske analize
zajemajo naslednja stanja sistema:

6. Priključevanje preostalih EES s področja Balkana na UCPTE
preko omrežja EES Slovenije je v smislu zanesljivosti manj ugodno,
vendar ni usodno. Pred morebitnimi težavami (nestabilnostjo) je
potrebno ščititi EES Slovenije tako, da ostane v interkonekciji z
UCPTE.

- sedanje obratovalno stanje EES-ov Slovenije in Hrvaške proti
UCPTE,
- vpliv vključitve RTP 400/110 kV Krško na sigurnostne in
stabilnostne razmere EES in NE Krško,
- vpliv izgradnje povezave 2x400 kV na relaciji Krško-Beričevo,
- obratovalne analize in potrebni ukrepi v slovenskem EES ob
priključevanju še drugih EES s področja Balkana.

7. Priključevanje sistemov CENTEL na UCPTE nima neposrednega
večjega vpliva na EES Slovenije, razen vpliva zaradi večje
obremenjenosti omrežja pri tranzitih.
Meritev nevtronov v NEK s pasivnimi dozimetri nevtronov
(Poročilo Inštituta J. Štefan v Ljubljani, IJS-DP-7300). Pasivni
dozimetri nevtronov so v bistvu trdni detektorji jedrskih sledi (TDJS),
ki zaznavajo nevtrone posredno. Nevtronov ni mogoče meriti
neposredno, ampak jih detektiramo le preko sledi, ki jih naredijo
nabiti delci. Zato je potrebno curek nevtronov najprej preko posebnih
konvertorjev (konvertor BN-1 za termične nevtrone oziroma konvertor
PE za hitre nevtrone) pretvoriti v delce alfa, ki naredijo v materialu
detektorja drobne mehanske poškodbe. Detektorski material CR-39
potem kemijsko jedkajo, s čemer napravijo sledi vidne. Sledi štejejo
z avtomatskim sistemom za analizo sledi. Gostota sledi je merilo
za število upadlih nevtronov na ploskovno enoto. Odziv TDJS je za
termične in hitre nevtrone linearen v merilnem območju do 107 n
cm2.

5. Oblikovanje predloga ukrepov, ki bodo omogočili predvideno
pričakovano zanesljivost ter sigurnost obratovanja NE Krško v
različnih primerih obratovalnih stanj in defektov v EES.
a) Havarija dne 30.03.1995 v Zagrebu:
Znižanje merjene impedance v Mariboru, v smeri proti Krškem in
Zagrebu, je povsem fizikalni pojav obnašanja sistema in agregata
NE Krško med večfaznim defektom ter nima nobene zveze z
morebitno napačno nastavitvijo distančnih relejev po ustaljeni praksi.
Ti se po ohmskih parametrih nastavljajo v skladu z ustaljeno prakso
glede na konstantne velikosti impedanc vodov. Za preprečitev
nastopa nepredvidenega razvoja dogodkov in neselektivnega
delovanja zaščite, ki se lahko zgodi pri kompleksnih havarijah tipa
"n-1", sta bila dana naslednja predloga:

Detektorje so umerili tako, da so jih obsevali v suhi celici reaktorja
TRIGA Mark II v Ljubljani pri polni moči reaktorja in pri znanem
fluksu termičnih in hitrih (fisijskih) nevtronov. Meritve fluksa
nevtronov so bile opravljene z detektorjem BF3 in detektorjema 3He
ter Au-folijo (za termične) oziroma in-folijo (za hitre nevtrone).

1. V stikališču Krško naj imajo vsi distančni releji na 400-kV vodih
iz tega stikališča okrog 100 ms nižjo časovno zakasnitev v II. in III.
stopnji kot pa distančni releji v ekvivalentnih stopnjah na nasprotni
strani teh vodov v Mariboru in Zagrebu.

Iz umeritvene krivulje je razvidno, daje pri majhnih fluksih natančnost
dobljenih rezultatov odvisna od ozadja in osnovnega "šuma"
detektorja. Omejitev detektorja je maksimalna gostota sledi, ki jo je
z detektorjem mogoče še določiti (10 5 sledi na cm2). Detektorje
približno za dva razreda velikosti bolj občutljiv na termične kot na
fisijske nevtrone.

2. V okviru letnih remontov NE Krško je potrebno preverjati nastavitev
nadfrekvenčne zaščite turbine, ki je mehanske izvedbe in se lahko
med obratovanjem zaradi tresljajev tudi spremeni.
b) Statične in dinamične analize zanesljivosti obratovanja NE Krško
v sedanjem in nekaterih bodočih stanjih omrežja:

Opravljeno je bilo 82 meritev na različnih mestih v NEK. Fluks
termičnih nevtronov znotraj zadrževalnega hrama je večji od 30
nevtronov crrr2.s \ medtem koje fluks hitrih nevtronov 90 nevtronov
cm 2.s"'. Največja vrednost fluksa termičnih nevtronov je bila
izmerjena v zadrževalnem hramu okrog 700 nevtronov cnr2.S''.
Izvajalci študije ugotavljajo, da sta pasivna detektorja primerna tako
za meritev doznih polj nevtronov v zadrževalnem hramu,
spremljajočih objektih in v okolici jedrske elektrarne. Izbrati je
potrebno le primeren čas ekspozicije dozimetrov.

1. Izklopi DV tipa "n-1 "v sedanji konfiguraciji omrežja in po izgradnji
transformacije 400/110 kV v Krškem ter po izgradnji DV 2x400 kV
Krško-Beričevo ne povzročajo stabilnostnih težav. Potencialno
nevarni bi bili nekateri izpadi drugih EES na področju Balkana, ki bi
se z oslabljenim omrežjem povezovali na UPCTE preko EES
Slovenije.
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izdelane grafične predstavitve delnih in končnih rezultatov, ki podajo:
narodne parke, naselja z več kot 5000 prebivalci, rezervati pitne
vode, aktivne prelome, geotermalna področja, seizmičnost, poplavna
področja, prisotnost naravnih virov, litološko strukturo tal primerna
področja po prvi stopnji izbora.

Meritve nevtronov znotraj ograje NEK (Poročilo Inštituta J.Štefan
Ljubljani, IJS-DP-7000). V okviru študije je bila merjena gostota
fluksa termičnih in hitrih nevtronov po dveh metodah: z in-situ
spektromerijo gama z germanijevim detektorjem ter z nevtronskim
detektorjem BF3. Pri meritvah nevtronov z germanijevim detektorjem
so bili uporabljeni trije konverterji: z borovo kislino H3B03, z boriranim
Parafinom in boriranim parafinom s plaščem iz kadmija. Metoda
'rojne konverzije na posameznem merilnem mestu je omogočala
Preverbo konsistentnosti rezultatov. V posnetih spektrih gama
je
Pri 478 keV dobro vidna črta, ki je značilna za litijev izotop 7Li, ki iz
Obujenega
stanja (rezultat jedrske reakcije nevtrona z borom) preide
v
osnovno stanje. Omenjena spektralna črta je bila zelo dobro vidna
v
spektrih, ki so jih posneli v bližini RWST (Reactor VVater Storage
^ank) in na nekaterih drugih mestih znotraj ograje NEK. Poleg tega
so pri in-situ meritvah sevanja gama detektirali in identificirali tudi
črto pri energiji 2223 keV (gama foton, ki nastane po zajetku nevtrona
n
a jedru vodika). Gostota fluksa hitrih nevtronov je bila izračunana
°b predpostavki, da je verjetnost za termalizacijo hitrih nevtronov v
konverterju z boriranim parafinom enaka 1. Na osmih merilnih mestih
ie bil merjen fluks nevtronov tudi s števnim sistemom BF3.
v

Neotektonske raziskave na območju JE Krško (Poročilo prve faze,
Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko, Ljubljana). Koncem
leta 1995 je bila končana prva faza v okviru projekta geološkotektonske in seizmološke raziskave na območju NE Krško, ki so
potekale dve leti in so vsebovale geološke raziskave, raziskave
kvartarnih sedimentov, geofizikalne raziskave in seizmološke
raziskave.
Pri geoloških raziskavah niso bile ugotovljene take neotektonske
deformacije, ki bi jih lahko neposredno povezovali s potresnimi
dogodki. Noben prelom tudi ni bil ugotovljen neposredno s pomočjo
opazovanja prelomne ploskve pač pa le na podlagi posrednih znakov.
To je predvsem na podlagi današnjega različnega položaja ostankov
nekoč enotnih in predpostavljeno vodoravnih sedimentacijskih in
erozijskih površin. Na ta način je bilo možno oceniti le nekatere
vertikalne komponente premikov ob prelomih.

Meritve so bile izvedene na zahodnem območju elektrarne, to je
med reaktorsko zgradbo in ograjo NEK. Meritve ozadja so bile
'Zvedene
med remontom, ko elektrarna ni delovala in fluksa nevtronov
n
i pričakovati. V nobenem od spektrov tedaj niso ugotovili prisotnosti
dopplersko razširjene črte pri 477 keV.

Opravljene so bile obsežne geofizikalne raziskave. Izmerjen je bil
regionalni seizmični profil v smeri S-J preko celotnega KrškoBrežiškega polja (12.6 km) v oddaljenosti 2 km vzhodno od NE
Krško, dva refleksijska seizmična profila pri NEK (2 km), dva visoko
resolucijsko seizmična profila pri NEK (320 m) in eden pri Krški
vasi (200 m), 14 globokih geoelektričnih sond, profil električne
tomografije (480 m) in meritve v 40-tih refrakcijskih razvrstitvah na
refleksijskih profilih za izračun statičnih korekcij.

Vse meritve v času obratovanja NEK kažejo, da je zmerjena gostota
fluksa nevtronov največja v točkah, ki so najbližje zadrževalnemu
hramu in da hitro pojema z oddaljenostjo od hrama. Izmerili so tudi,
da je gostota fluksa hitrih nevtronov dva do trikrat večja od gostote
fluksa termičnih nevtronov. Ocenili so hitrost doze nevtronov na
nekaterih merjenih mestih. Hitrost nevtronske doze v neposredni
bližini zadrževalnega hrama, ocenjena zelo konzervativno, je okrog
3pSvh'. Natančnejše krajevne porazdelitve doze zaradi majhnega
števila merilnih mest niso določili.

Ugotovitev na podlagi sinteze podatkov je, da Krška kotlina
predstavlja sinklinalo, nastalo zaradi regionalne kompresije v smeri
sever - jug, v času neogena in v začetku kvartarja. Z raziskavami
niso bili ugotovljeni regionalni prelomi, za katere bi zanesljivo trdili,
da na površini predstavljajo seizmogene strukture. Seizmično
aktivnost Krške kotline označujejo šibki potresi, ki so razpršeni in
ni izrazitega potresnega žarišča. Nenatančno lociranje potresnih
žarišč onemogoča v tej fazi raziskav ugotoviti morebitne povezave
potresov s tektonskimi strukturami.

Meritve kakovosti vode reke Save v okolici NEK (Poročilo
Inštituta J. Štefan v Ljubljani, IJS-DP-7398). Poročilo vsebuje
rezultate meritev splošnih fizikalno-kemijskih parametrov ter
specifičnih anorganskih in organskih polutantov, ki karakterizirajo
kvaliteto vode reke Save v okolici NEK. Koncentracije izmerjenih
onesnaževalcev v reki Savi ne presegajo dopustnih mejnih vrednosti
za površinske vode. Edini opazni vpliv NEK je povišanje temperature. Rezultati so podani v poglavju 3.1.12. tega poročila.

Meritve radioaktivnih elementov in nekaterih polutantov v
slovenskem morju (Poročilo Inštituta J. Štefan v Ljubljani, IJSDP-7398). IJS-DP-7401. Poročilo vsebuje rezultate meritev
radionuklidov in kovin v morski vodi, morskem sedimentu, ribah in
v školjkah. Vsebnosti izmerjenih polutantov imajo vrednosti enakega
velikostnega reda, kot jih kažejo podobne druge meritve v severnem
Jadranu. Rezultati so podani v poglavju 9.7. tega poročila.

Meritve vsebnosti radionuklidov v rekah, jezerih in pitni vodi
(Poročilo, Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, ZVD-DP
1003/96). Študija podaja stanje koncentracij radionuklidov (december
95) v nekaterih pitnih in tekočih vodah, ki niso zajete v rednem
Programu nadzora naravnih in umetnih radionuklidov. Namen meritev
ie bila preverba smiselnega obsega rednega programa nadzora.
Rezultati so podani v poglavju 9.4. tega poročila.

Karta naravne radioaktivnosti Slovenije, (Geološki zavod
Ljubljana). Izdelana je karta porazdelitve naravnih radioaktivnih
elementov: kalija, urana in torija na območju med Vrhniko pri Ložu,
Metuljem, Loškim Potokom in Babnim poljem, ter na območju
Škofjeloškega in delno Polhograjskega hribovja Rezultati so podani
v poglavju 9.8 tega poročila. V Poročilu o jedrski in radiološki varnosti
v letu 1994 je podana podobna karta porazdelitve naravnih
radioaktivnih elementov v povrhnjem sloju tal v za vso Slovenijo
(Poročevalec št. 40,1995).
\

Izdelava prostorsko orientirane baze podatkov neotektonskih
in seizmičnih raziskav na Krškem polju (Poročilo Inštituta za
geologijo, geotehniko in geofiziko, Ljubljana). Izdelana je bila
prostorsko orientirana računalniška baza za podatke pridobljene z
različnimi geološkimi, geodetskimi in geofizikalnimi raziskavami na
območju Krškega polja. Podatki so urejeni tako, da je možno grafično
in tabelarno povpraševanje ter selekcioniranje. To mogoča izdelavo
Poljubnih prikazov, hkrati pa celična tehnologija (GRID) omogoča
Poljubno prekrivanje, izvajanje operacij nad celicami in različne
celično statične analize.

2.11. IZOBRAŽEVANJE
Uprava RS za jedrsko varnost je tudi v lanskem letu posvečala
veliko pozornost strokovnemu usposabljanju svojih delavcev.
Strokovni izpit, ki je pogoj za delo v državni upravi predvideva tudi
Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v
URSJV. Od 26 zaposlenih višjih upravnih, upravnih in strokovno
tehničnih delavcev ima opravljen izpit 20 delavcev. Med 6 delavci,
ki tega izpita še niso opravili so 4 pripravniki in 2 delavca, ki sta se

Priprava podatkov za prvo stopnjo izbora lokacije NSRAO za
delo s programskim paketom ARC/INFO (Poročilo Inženirskega
biroja "Elektroprojekt", Ljubljana). Namen študije je bil prireditev
vmesnih in končnih rezultatov prve stopnje postopka izbora lokacije
odlagališča NSRAO za delo s programskim paketom ARC/INFO so
29
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Organizacije Združenih Narodov. Naloge, kot jih definira Statut MAAE
so razširiti in povečati prispevek jedrske energije za mir, zdravje in
napredek v celotnem svetu, predvsem pa tudi pospešiti raziskave
in razvoj na področju miroljubne uporabe jedrske energije in
izmenjava znanstvenih in tehničnih informacij, vzpostavitev sistema
nadzora nad jedrskimi materiali ter pripraviti in sprejeti zdravstvene
in varnostne standarde v zvezi z uporabo jedrske energije.

prvič zaposlila v državni upravi in ga bosta opravila v teku enega
leta po začetku dela v naši upravi. Poudarek je tudi na tečajih tujih
jezikov, računalniškem usposabljanju ter seveda na usposabljanju
s področja jedrske varnosti in radiološke zaščite. Dva sodelavca
opravljata podiplomski študij. En sodelavec je uspešno zaključil
tečaj "Osnove tehnologije jedrskih elektrarn", ki traja šest tednov,
trije sodelavci so opravili tečaj s področja zagotavljanja kakovosti
jedrske varnosti. Ta tečaja sta potekala na Izobraževalnem centru
za jedrsko tehnologijo v Ljubljani. Usposabljanje in šolanje je bilo
zelo intenzivno tudi v tujini (glej točko 2.13.1. tega poročila), saj
lahko uprava le na takšen način strokovno pokriva področje, ki se
neprenehoma razvija.

Najvišji organ MAAE je Generalna konferenca, ki se sestane enkrat
letno - navadno meseca septembra. Na 39. zasedanju Generalne
konference MAAE, ki je potekala na Dunaju od 18.9. do 22.9.1995.
je Slovenijo zastopala delegacija, sestavljena iz predstavnikov
Uprave RS za jedrsko varnost, Ministrstva za zunanje zadeve.
Ministrstva za gospodarske dejavnosti in Agencije za radioaktivne
odpadke.

2.12. ZAPOSLOVANJE
V letu 1995 se j6 na URSJV zaposlilo 8 novih sodelavcev in sicer:
pomočnik direktorja, svetovalec direktorja, dva višja svetovalca,
administrativna sodelavka ter trije pripravniki (za določen čas enega
leta). Ob tem je potrebno takoj povedati, da gre v treh primerih za
nadomestno zaposlitev, ker je trem delavcem delovno razmerje
prenehalo, v enem primeru nadomeščamo delavko na porodniškem
dopustu, s pripravniki pa zapolnjujemo vrzel v pomanjkanju
strokovnega kadra zaradi restriktivne politike zaposlovanja. Tako
je bilo na dan 31.12.1995 na Upravi RS za jedrsko varnost zaposlenih
26 delavcev, od tega 20 višjih upravnih delavcev, 4 upravni delavci
- pripravniki in 2 strokovno tehnični delavki.

Na 39. zasedanju Generalne konference je bilo sprejetih 24. resolucij,
ki se nanašajo na vprašanja:
>
- ukrepov za okrepitev mednarodnega sodelovanja na področju
jedrske varnosti;
- varstva pred sevanji in ravnanja z radioaktivnimi odpadki;
- vzpodbujanja nadaljnjega razvoja in uporabe sistema nadzora
jedrskih materialov ter oblikovanje širših regionalnih področij brez
jedrskega orožja:
- uporabo jedrske energije v miroljubne namene na področju
zdravstva, kmetijstva in industrije;
- aktivnosti Agencije na Bližnjem Vzhodu, južni Afriki in Iraku ter
LDR Koreji;
- prepovedi prometa z jedrskim materialom.

URSJV si prizadeva v okviru realnih zmožnosti in proračunskih
sredstev zagotoviti večje število strokovnih delavcev. Trend
zaposlovanja je v zadnjih letih sicer ugoden, vendar pa je tudi res,
da je potrebno za šolanje strokovnjakov in redno izpopolnjevanje
nameniti veliko sredstev.

Kar nekaj točk dnevnega reda so tradicionalno nanaša na finančni
del poslovanja MAAE. V tem okvirju so bili potrjeni:

Kljub sicer ugodnemu trendu pa ostaja dejstvo, da število zasedenih
delovnih mest še ni zadostno, saj so mednarodna priporočila veliko
zahtevnejša (od 80-100 strokovnjakov), misija Evropske UnijeRAMG, pa je priporočila zaposlitev 40 strokovnjakov.

- zaključni račun MAAE za leto 1994,
- proračun MAAE za leto 1995, v znesku 219 mio USD,
- financiranje tehnične pomoči, v znesku 64,5 mio USD,
- financiranje sistema nadzora jedrskih materialov (iz rednega
proračuna)

2.13. MEDNARODNO SODELOVANJE

Naj omenimo deleže finančnih obveznosti RS v proračunu MAAE
za leto 1996:

2.13.1. Sodelovanje z Mednarodno agencijo za atomsko
energijo

- za redni proračun 26.961 USD in 1.607.356 ATS,
- za prostovoljni prispevek v Sklad za tehnično sodelovanje 45.150
USD (plačljivo v SIT).

Mednarodna agencija za atomsko energijo je neodvisna mednarodna
organizacija, ustanovljena leta 1957 s sklepom Generalne skupščine.
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Tabela 1.1: Obveznosti Slovenije do MAAE so bile po letih nasledn ja
LETO

1992

1993

1994

1995

1996

REDNI
PRORAČUN

18.112 USD
in
1.742.020 ATS

20.818 USD
in
1.816.833 ATS

23.502 USD
in
1.983.417 ATS

29.688 USD
in
2.043.841 ATS

26.961 USD
in
1.607.356 ATS

SKLAD ZA
TEHNIČNO
SODELOVANJE

47.250 USD

49.950 USD

52.650 USD

55.350 USD

45.150 USD

SKUPAJ

65.362 USD
in
1.742.020 ATS

70.768 USD
in
1.816.833 ATS

76.152 USA
in
1.983.417 ATS

ODOBRENA
TEHNIČNA
POMOČ

0

187.100 USD

285.000 USD '

85.038 USD
in
2.043.841 ATS
*

72.111 USD
in
1.607.356 ATS
*

"Agencija še nima zbirnih podatkov za leti 1995 (objavljeni bodo v avgustu 1996) in 1996.

- Posvetovanje o novih spoznanjih pri uporabi novih osnovnih
varnostnih standardov - izkušnje pri uporabi priporočil ICRP, DunajAvstrija; 20.-24.11.1995,
- Regionalni tečaj o fizični zaščiti jedrskih objektov in materialov,
Brno-Češka; 13.-24.11.1995.

Pred zasedanjem Generalne konference potekajo med letom približno
štiri zasedanja Sveta guvernerjev MAAE. Predstavniki Uprave RS
za jedrsko varnost kot opazovalci v največji možni meri pokrivajo
tudi delo Sveta Guvernerjev.
Sodelovanje Slovenije z MAAE je najintenzivneje na področju
izvajanja programa tehnične pomoči in sodelovanja.

Na nekaterjh od teh ter na mnogih drugih tečajih in seminarjih, ki so
potekali v okviru Agencije, so sodelovali tudi mnogi strokovnjaki iz
organizacij, kot so: Institut Jožef Štefan, Nuklearna elektrarna Krško,
Klinični center, Elektroinštitut Milan Vidmar, Rudnik Žirovski vrh,
Fakulteta za matematiko in fiziko, itd.

A. Seminarji, tečaji in delavnice, ki jih organizira MAAE
Delavci URSJV so se tudi v letu 1995 uspešno udeleževali raznih
seminarjev, tečajev in delavnic, ki jih organizira MAAE sama ali pa
v sodelovanju z drugimi organizacijami. Naj primeroma naštejemo
le nekatere:

B. Štipendiranje in znanstveni obiski
Drugo področje sodelovanja, ki poteka med URSJV in MAAE v
okviru programa tehnične pomoči in sodelovanja (poleg že omenjenih
tečajev in seminarjev) je štipendiranje oz. znanstveni obiski. V letu
1995 smo prejeli preko MAAE 23 prošenj za izpopolnjevanje tujih
strokovnjakov v naši državi iz naslednjih držav: Pakistan, Iran, Vietnam, Alžirija, Nigerija, Maroko, Kolumbija, Myanmar in Gana. Vse
prošnje so se nanašale na izpopolnjevanje na Institutu "Jožef Štetan",
Fakulteti za matematiko in fiziko in NE Krško.

■ Delavnica o medobratovalnih pregledih opreme, Paks - Madžarska;
13.-16.2.1995,
■ Posvetovalni sestanek za pripravo in sprejem konvencije o varnosti
upravljanja z radioaktivnimi odpadki, Dunaj - Avstrija; 20.-23.2.1995,
- Regionalni tečaj o praktičnih orodjih za oceno posledic radiološke
nesreče, ICJT; 3.-13.4.1995
- Delovni sestanek o diagnosticiranju jedrskih elektrarn, DunajAvstrija; 12.-14.6.1995,
- Varnost obratovanja jedrskih raziskovalnih reaktorjev, Kanada,
ZDA; 8.5.-2.6.1995,
- Optimizacija preventivnega vzdrževanja in obratovanja jedrskih
elektrarn, ICJT; 23.-27.10.1995,
- Delavnica o preiskovanju nezgod in ugotavljanju začetnih vzrokov,
Bratislava-Slovaška; 16.-20.10.1995,
■ Seminar: Temeljni pogled na jedrsko varnost (načela in osnove),
Trnava- Slovaška; 9.-20.10.1995,
■ Posvetovanje o upravnem nadzoru nad jedrskimi elektrarnami,
Helsinki - Finska; 12.-22.6.1995,
-13. seja stalnega komiteja o odgovornosti za jedrsko škodo, Dunaj
-Avstrija; 30.10.-3.11.1995,
- Sestanek tehničnega komiteja za oceno zadnjih spoznanj glede
analiz tveganja v jedrskih elektrarnah, Dunaj-Avstrija; 30.10,3.11.1995,
• Sestanek tehničnega komiteja - delavnica o izboljšanju sistema
za poročanje o metodah, Dunaj-Avstrija; 9.-13.10.1995,

Od 23 prejetih prošenj so bile tri realizirane v letu 1995:
- Iran, trimesečno izpopolnjevanje s področja spektrometrije alfa,
IJS
- Alžirija, enomesečna štipendija s področja varstva pred sevanji,
IJS
- Kolumbija, enotedenski znanstveni obisk s področja osnov
pridobivanja tehnecija, IJS
V letu 1995 so bile realizirane tudi štipendije, za katere so prišle
prijave v prejšnjih letih:
- Iran, šestmesečna štipendija na področju analiz človeške
zanesljivosti v okviru verjetnostnih varnostnih analiz, IJS
- Libija, trimesečna štipendija s področja dozimetrije, IJS
- Libija, trimesečna štipendija s področja jedrskih analiznih metod,
IJS
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- Povečanje obratovalne varnosti NE Krško, ki se izvaja preko c
Instituta "Jožef Štefan" v skupni vrednosti projekta 199.200,00 USD, (,
- Izboljšanje naprav laboratorija za dozimetrično kalibracijo, ki se
izvaja na Institutu "Jožef Štefan" v skupni vrednosti projekta l
158.454,00 USD,
<
- Izboljševanje NE Krško, ki se izvaja preko Instituta "Jožef Štefan", i
1
v skupni vrednosti projekta 90.195,00 USD,
- Radiološka varnost med dekomisijo rudnika urana, ki se izvaja"
okviru Instituta "Jožef Štefan", v skupni vrednosti projekta 136.693,00
USD.

- Turčija, šestmesečna štipendija na področju uporabe računalniškega
programa RELAP 5, IJS
Vse druge vloge za štipendije in znanstvene obiske, prejete v letu
1995, se bodo realizirale v letu 1996 ali kasneje; omeniti pa velja
tudi, da so bile štiri prošnje zavrnjene, predvsem zaradi nezmožnosti
Izvedbe željenega programa izpopolnjevanja.
Tudi trije kandidati iz Slovenije so preko MAAE realizirali v letu
1995 štipendije v tujini:
UKC - tritedenski znanstveni obisk na področju človeškega faktorja
v sistemu jedrske varnosti, Francija, Nemčija, ZDA
IJS - enomesečna štipendija na področju analitične jedrske fizike,
Nemčija
IJS - enomesečna štipendija na področju analitične jedrske fizike,
Velika Britanija

Projekti tehnične pomoči so najobsežnejša oblika sodelovanja med
R Slovenijo in MAAE, saj tako sodelovanje predvideva precejšen
finančni in strokovni angažma prijavitelja, projekti pa ponavadi trajajo
več let. Sistem prijave in izbora projektov je MAAE v zadnjih letih
poostrila. Slovenija je v letu 1995 (za proračunsko obdobje 97/98)
prijavila 3 projekte, ki so jih prijavili: Uprava RS za jedrsko varnost,
Rudnik Žirovski vrh in Institut Jožef Štefan. Projekti s strani MAAE
še niso uradno odobreni.

C. Raziskovalne pogodbe
URSJV in MAAE pa v okviru programa tehnične pomoči in
sodelovanja ne pokrivata le področja "izobraževanja", temveč tudi
raziskovalnega dela ter financiranja večjih (nacionalnih) projektov.
V slednje se slovenske institucije do sedaj še niso vključevale.

2.13.2. Sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami
Poleg Mednarodne agencije za atomsko energijo sodeluje URSJV
tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami ter upravnimi organi,
pristojnimi za jedrsko in radiološko varnost. Pri tem naj omenimo
predvsem sodelovanje s Komisijo Evropske Unije (PHARE program
je posebej obdelan v poglavju 5.3. tega poročila), OECD/NEA, ter z
jedrsko regulatorno komisijo ZDA (USNRC); vsi ti dobro utečeni
kanali in osebni stiki pomagajo pri hitrejšem dotoku informacij in
izkušenj tujih upravnih organov v našo prakso, prav tako pa pri
šolanju s področja jedrske in radiološke varnosti. Čeprav Slovenija
ni članica OECD, pa nas njena specializirana agencija za jedrsko
energijo (NEA - Nuclear Energy Agency) redno vabi na seminarje
ter znanstvena srečanja, ki so vedno bolj odprta tudi za države
nečlanice (predvsem seveda bivše Sovjetske zveze ter vzhodne
Evrope). V okviru sodelovanja z ameriškim jedrskim upravnim
organom (US NRC) pa v letu 1995 velja posebej opozoriti na
medsebojno izmenjavo inšpektorjev za jedrsko varnost, saj je bil
inšpektor URSJV šest tednov na obisku v ZDA, inšpektor US NRC
pa je vrnil dvo tedenski obisk v Sloveniji. Takšna izmenjava je izredno
dobrodošla, saj sta naša jedrska objekta (Krško in raziskovalni
reaktor T riga) plod ameriške tehnologije, prav tako se tudi uporabljajo
ameriški standardi ter tehnični normativi vedno, ko ni domačih, in
nam je preko tesne zveze z US NRC omogočen vpogled v najnovejšo
ameriško prakso.

V letu 1995 smo posredovali na Agencijo nekaj novih predlogov za
raziskovalne pogodbe, obnovili nekaj starejših predlogov (iz prejšnjih
let), pa tudi Agencija je v letu 1995 potrdila nekatere predloge iz
prejšnjega leta.
URSJV je razpis za raziskovalne pogodbe za leto 1995 objavila v
dnevnem časopisju (2.12.1994), prav tako pa je ustrezno
dokumentacijo naslovila na 25 naslovov zainteresiranih organov,
organizacij in ministrstev. Koncem leta 1995 je bil ponovljen
postopek za razpis raziskovalnih pogodb za leto 1996.
V letu 1995 je Agencija odobrila pogodbe:
- Medicinska fakulteta, Institut za biomedicinsko informatiko za
•projekt "Statistični vidik primerjave učinkovitosti in toksičnosti oralno
apliciranega fosforja 32 in intravenozno apliciranega stroncija 89 pri
paliativnem zdravljenju bolečin skeletnih metastaz", v višini 5.000,00
USD
- IJS, Odsek za reaktorsko fiziko, za projekt "Eksperimentalna
analiza nizkofrekvenčne nestabilnosti v magnetizirani razelektritveni
plazmi", v višini 3.000,00 USD
- IJS, Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij, za projekt
"Proizvodnja fotonov pri sevalnem zajetju energijskih nukleonov z
DSD (direct-semi-direct) modelom in PEG (pre-equilibrium) modelom"
v višini 4.000,00 USD
- IJS, Odsek za reaktorsko fiziko, za projekt "Dinamična meritev
vrednosti kontrolnih palic", v višini 4.000,00 USD
- KC, Klinika za nuklearno medicino, za projekt "Veljavnost
pridobljenih podatkov iz kliničnih študij s pomočjo usklajene uporabe
IBM računalnika in gama kamere (ob ustrezni programski opremi)",
v višini 4.000,00 USD
- IJS, Odsek za reaktorsko fiziko, za projekt "Projekt obnove WIMS
knjižnice", v višini 4.000,00 USD

2.14. INFORMIRANJE JAVNOSTI
Dobra varnostna kultura je močno povezana z informacijo. Izkušnje
tudi kažejno, da je radiološka in jedrska varnost stalno pod nadzorom
javnosti. Osnovne vrednote URSJV pri informiranju javnosti sta
odprtost in verodostojnost informacije. URSJV poskuša tehtno in
zanesljivo informacijo posredovati zainteresiranim skupinam,
medijem in državljanom preko tiskovnih konferenc, izjav za tisk, s
sodelovanjem v medijskih diskusijah, aktivnim sodelovanjem na
domačih in mednarodnih srečanjih, simpozijih in kongresih,
izdajanjem publikacij, preko Interneta in z direktnim stikom z
zaintersiranimi. O svojih dejavnostih URSJV poroča državljanom
tudi v sklopu biltena Okolje in prostor, ki ga izdaja Ministrstvo za
okolje in prostor Republike Slovenije. URSJV redno poroča Vladi,
Državnemu zboru in državljanom Republike Slovenije o jedrski
varnosti. Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v letu 1994 je
objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije
septembra 1995, $t. 40 in je tudi dostopno v javnih knjižnicah v
Sloveniji, v nekaterih strokovnih knjižnicah ter je vključeno v Internet
okolje (http://www.sigov.si/ursjv/uvod.html). Vse raziskave in študije,
ki jih financira URSJV so javne in na razpolago na upravi, poročila
mednarodnih misij pa so dostopna v Narodni in univerzitetni knjižnici,

D. Projekti tehnične porffoči
V letu 1995 je preko tehnične pomoči MAAE potekalo v Sloveniji 6
projektov (iz obdobja 1993/94 in 1995/96):
- Pripravljenost in obvladovanje radiološke nesreče, ki se izvaja na
Kliničnem centru Ljubljana, Klinika za nuklearno medicino v skupni
vrednosti projekta 236.032,00 USD,
- Transportni sistem za žarek pri Vand de Graaff.ovem pospeševalniku, ki se izvaja na Institutu "Jožef Štefan" v skupni vrednosti
projekta 517.400,00 USD,
poročevalec, št. 50
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Osnove varnosti - Publikacije v tej kategoriji zajemajo temeljne cilje,
koncepte in načela za zagotavljanje varnosti. Knjige imajo srebrne
platnice.

Centralni tehnični knjižnici v Ljubljani ter Univerzitetni knjižnici
Maribor.
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost je v letu 1995 obnovila
dostavo obvestil mednarodne mreže poročanja s področja jedrske
in radiološke varnosti NUC NET zainteresiranim organizacijam in
Medijem v Sloveniji.

Varnostni standard - Publikacije v tej kategoriji opredeljujejo temeljne
zahteve za določene dejavnosti ali za specifična polja uporabe, ki
morajo biti izpolnjene, glede na izkušnje in sedanje stanje tehnologije
za zagotovitev ustrezne varnosti. Knjige imajo rdeče platnice.

URSJV in Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije sta skupno v
'stu 1995 pripravila dvojezične (slovenske prevode in angleško
besedilo) publikacije v okvirju Zbirke o varnosti MAAE:

Varnostne smernice - Publikacije v tej kategoriji dopolnjujejo
Varnostne standarde in zajemajo predloge za izpolnitev osnovnih
zahtev in načel na podlagi mednarodnih izkušenj. Knjige imajo zelene
platnice.

• Pravilnik o varnosti jedrskih elektrarn: Vladna organizacija
• Pravilnik o varnosti jedrskih elektrartf Projektiranje
" Pravilnik o varnosti jedrskih elektrarn: Izbira lokacije
• Pravilnik o varnosti jedrskih elektrarn: Zagotavljanje kakovosti
" Pravilnik o varnosti jedrskih elektrarn: Obratovanje
" Osnove varnosti: Varnost jedrskih objektov

Varnostna praksa - Publikacije v tej kategoriji podajajo praktične
primere in podrobne metode za postopke in tehnike, ki se lahko
uporabljajo za uresničevanje. Varnostnih standardov ali Varnostnih
smernic. Knjige imajo modre platnice.

S tem smo zaokrožili število dokumentov MAAE s področja varnosti
jedrskih elektrarn.

OSNOVE VARNOST - VARNOST JEDRSKIH OBJEKTOV
Jedrska tehnologija lahko prispeva k blaginji ljudi, vendar ima lahko
podobno kot druge industrijske dejavnosti, tudi škodljive učinke.
Namen te publikacije je definiranje takih osnovnih varnostnih načel,
ki ob učinkoviti uporabi prispevajo k zmanjšanju škodljivih učinkov
jedrske tehnologije na najnižjo raven. V publikaciji so razloženi
osnovni cilji, pojmi in načela za zagotavljanje varnosti, ki jih lahko
uporabljata tako Agencija v svojih mednarodnih programih pomoči
kot tudi države članica v svojem nacionalnem jedrskem programu.
Osnove varnosti veljajo predvsem za tiste jedrske objekte, kjer je
možno, da zaradi nakopičene energije, ki se razvije v določenih
situacijah, uidejo radioaktivne snovi iz določenega območja in
radiološko ogrozijo ljudi, živali in dobrine. Ker so načela osnova,
veljajo za širok obseg jedrskih objektov, vendar pa bo njihova
podrobna uporaba odvisna od posamezne tehnologije in njenega
tveganja. Razen jedrskih elektrarn so to lahko raziskovalni reraktorji,
tovarne za obogatitev, izdelavo in predelavo goriva ter določene
naprave za obdelavo in skladiščenje radioktivnih odpadkov.
Publikacija ni namenjena le ljudem, ki jih zanimajo podrobni varnostni
standardi in varnostne smernice, temveč tudi tehničnim
strokovnjakom in politikom, ki sprejemajo odločitve in bi utegnili
potrebovati jedrnato razlago osnovnih varnostnih načel.

knjižice so izdane v želji, da bi čim širšemu krogu ljudi, ki jih zanima
iedrska energija in jedrska varnost v Republiki Sloveniji, približali
Mednarodne standarde s tega področja. Zavedajoč se kočljivosti
Prevajanja zahtevnih strokovnih besedil je izdaja dvojezična. Na
levi strani je angleško besedilo, ki je kopija originalnega dokumenta
MAAE, na desni pa slovenski prevod. Publikacije so dostopne v
javnih knjižicah v Sloveniji ter v nekaterih strokovnih knjižnicah:
Narodna in univerzitetna knjižnica
CENTRALNA TEHNIČNA KNJIŽNICA
CENTRALNA MEDICINSKA KNJIŽNICA
KNJIŽNICA PRAVNE FAKULTETE
CENTRALNA EKONOMSKA KNJIŽNICA
INŠTITUT ZA JAVNO UPRAVO
PAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNOLOGIJO
PAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE
PAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
PAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE
URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE
Zavod republike Slovenije za varstvo pri delu
zavod za raziskavo materiala in konstrukcij
inštitut za varilstvo
Rudarski inštitut
ekonomski inštitut pravne fakultete
višja u pravna šola
onkološki inštitut
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
kmetijski inštitut Slovenije
ELEKTROINŠTITUT "MILAN VIDMAR"
INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN
kemijski inštitut
GEOLOŠKI ZAVOD LJUBLJANA
gospodarska zbornica Slovenije
GEODETSKI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
univerzitetna knjižnica maribor
EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR
tehnična fakulteta, maribor
pravna fakulteta, maribor
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO, MARIBOR

PRAVILNIK O
OBRATOVANJE

VARNOST JEDRSKIH ELEKTRARN:

Varno obratovanje jedrske elektrarne, predpostavlja zadovoljivo izbiro
lokacije, projektiranje, gradnjo in prevzem skupaj z ustreznim
vodenjem in obratovanjem elektrarne. Ta pravilnik govori o varnostnih
vidikih vodenja in obratovanja vključno s prevzemom in razgradnjo
elektrarne. Določila pravilnika predstavljajo bistvene zahteve, ki jih
je treba izpolniti, da bi dosegli varno obratovanje jedrske elektrarne.
Uporabljale naj bi ga osebe, ki so odgovorne za obratovanje
stacionarnilj jedrskih elektrarn, katerih glavna funkcija je proizvodnja
električne in / ali toplotne energije, ter tiste osebe, ki so odgovorne
za upravni nadzor obratovanja takšnih elektrarn. Pravilnik ni
namenjen za rabo pri reaktorjih, ki se uporabljajo le v eksperimentalne
in raziskovalne namene. Določila v pravilniku so zasnovana tako,
da zagotavljajo delovanje brez nepotrebne nevarnosti sevanja za
prebivalstvo jp za osebje na lokaciji.
PRAVILNIK O VARNOSTI JEDRSKIH ELEKTRARN:
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Pravilnik predpisuje načela in cilje vzpostavljanja in izvajanja
programa za zagotavljanje kakovosti med izbiro lokacije,

Mednarodna agencija za atomsko energijo svoje publikacije iz Zbirke
o varnosti razvršča na naslednji način:
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projektiranjem, izdelavo, gradnjo, prevzemanjem, obratovanjem in
razgradnjo jedrskih elektrarn. Nanašajo se na dejavnosti, ki vplivajo
na kakovost postavk in storitev, pomembnih za varnost, kot so
projektiranje, nabava, izdelovanje, proizvajanje, ravnanje, prevoz,
shranjevanje, čiščenje, postavitev, vgradnja, preizkušanje,
prevzemanje, obratovanje, nadzor, vzdrževanje, popravljanje,
menjava goriva, modifikacije in razgradnja. Velja za vse tiste, ki so
odgovorni za jedrsko elektrarno, za projektiranje elektrarne,
dobavitelje, projektne organizacije, graditelje elektrarne, operaterje
in za druge organizacije, ki sodelujejo v dejavnostih z vplivom na
kakovost.

z naslednjimi osnovnimi predpostavkami:
- upravni organ ne sme biti odgovoren za pro.mocijo jedrske energije
- upravni organ mora biti neodvisen od prosilca oz. imetnika
dovoljenja, dobavitelja ali drugih tovrstnih organizacij
- imeti mora ustrezna zakonska pooblastila
Pravilnik opredeljuje tudi osnovna načela organiziranja upravnega
organa, njegovo vlogo in pristojnosti pri pripravi in izdaji predpisov
in smernic ter način nadzora nad jedrsko varnostjo, ki se vrši
predvsem z izdajo upravnih dovoljenj, ki dovoljujejo aktivnosti ozpostavljajo pogoje imetnike dovoljenja. V tem okviru so zajete tudi
zahteve, ki jih mora izpolnjevati prosilec oz. imetnik dovoljenja,
postopek pregledovanja in ocenjevanja pred izdajo dovoljenja kot
tudi načela nadzora izpolnjevanja že izdanih dovoljenj.

PRAVILNIK O VARNOSTI JEDRSKIH ELEKTRARN:
PROJEKTIRANJE
V pravilniku so zbrana načela jedrske varnosti z namenom določiti
bistvene zahteve, ki so nujne za zagotovitev jedrske varnosti. Te
zahteve se nanašajo na konstrukcije, sisteme, sestavne dele in
postopke, pomembne za varnost v jedrski elektrarni z reaktorji na
termične nevtrone. Poudarek je na določanju zahtev, ki morajo biti
izpolnjene, ne pa toliko na razlagi, kako naj se te zahteve izpolnijo.
Pravilnik opisuje projektne pristope in projektne zahteve za konstrukcije, sisteme in sestavne dele, ki jih je treba izpolniti za varno
obratovanje in zato, da se preprečijo ali zmanjšajo posledice
dogodkov, ki lahko ogrozijo varnost. Dejavniki, ki lahko ločeno ali v
kombinaciji vplivajo na varnost, so:

Pravilnik ne obravnava funkcij upravnega organa, odgovornega za
izvajanje teh dejavnosti; vendar pa bi morali biti koncepti, ki jih
podaja ta pravilnik, ustrezno uporabljeni pri vodenju zgoraj navedenih
dejavnosti.
PRAVILNIK O VARNOSTI JEDRSKIH ELEKTRARN: IZBIRA
LOKACIJE
Ta pravilnik podaja kriterije in postopke, ki so priporočljivi za varnost
pri izbiri lokacije jedrske elektrarne. Predstavljeni so splošni kriteriji
za:

- povezani z lokacijo jedrske elektrarne in njenim okoljem;
- povzročeni s človekovim delovanjem;
- posledica samega obratovanja jedrske elektrarne.

- Izbiranje predlaganih lokacij in ocenjevanje njihove primernosti za
gradnjo in obratovanje jedrske elektrarne;
- Določanje varnostnih zahtev v zvezi z lokacijo;
- Vrednotenje sprejemljivosti lokacije za določeno jedrsko elektrarno;
ter specifični kriteriji za vsako od naslednjih treh glavnih
podpoglavij:
- Vpliv regije, na kateri je lokacija, na elektrarno;
- Vpliv elektrarne na regijo;
- Kriteriji, ki se nanašajo na prebivalstvo.

Pravilnik ne obravnava nekaterih drugih dejavnikov, ki so izredno
malo verjetni, dogodkov, ki bi sami po sebi vodili k splošnemu
uničenju področja, kjer je postavljena jedrska elektrarna in proti
katerim je ni mogoče zaščititi. Tudi ne upoštevajo industrijskih
nesreč, ki pod nikakršnimi pogoji ne morejo vplivati na varnost jed reke
elektrarne, kakor tudi ne neradioloških učinkov jedrske elektrarne
na okolje.

Vključeni so samo tudi tisti vidiki izbire lokacije in njenega
vrednotenja, ki so povezani z radiološko varnostjo. Ta pravilnik v
glavnem obravnava malo verjetne resne dogodke, ki so v zvezi z
lokacijo jedrske elektrarne, in ki jih je treba upoštevati pri projektiranju
določene jedrske elektrarne. Če manj resni, a bolj verjetni dogodki
pomembno zvišujejo celotno stopnjo tveganja, morajo biti pri
projektiranju jedrske elektrarne prav tako upoštevani.

PRAVILNIK O VARNOSTI JEDRSKIH ELEKTRARN: VLADNA
ORGANIZACIJA
Ta pravilnik priporoča zahteve za upravni organ, ki je odgovoren za
urejanje varnosti, pri izbiri lokacije, projektiranju, gradnji, prevzemanju,
obratovanju in razgradnji jedrskih elektrarn. Vloga in odgovornost
upravnega organa, kot sta definirani v tem pravilniku, se zagotavlja
J
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obratovanjem, pa se začne razstavljanje kontaminiranih delov't jr
oprema šele po dokončnem prenehanju obratovanja. Skrb za Sl
radioaktivne odpadke, ki nastanejo pri tem, pa je del procesa p
razgradnje.

2.15 PROGRAM TRAJNEGA PRENEHANJA
OBRATOVANJA RUŽV
URSJV se je v letu 1995 zelo aktivno vključila v priprave za trajno
prenehanje obratovanja RUŽV. Na več sestankih s predstavniki MOP
in RŽV je predlagala razne izboljšave in dopolnitve programa
zapiranja in upoštevanje mednarodnih predpisov v upravnih
postopkih. Povzetek najpomembnejših predlogov je, da naj RŽV:

Razgradnja je potrebna zato, da postane jedrski objekt popolnom3
nenevaren za ljudi in okolje in da gaje možno brez posledic uporab#
za druge namene. Lokacije jedrskih objektov so dragocene (ležijo
na goeloško in seizmološko dobro raziskanem področju, v bližiniie
voda za hlajenje in obstaja priključek na visokonapetostno električno
omrežje).

- dopolni Program izvedbe trajnega prenehanja RUŽV z načrtom
dekomisije, ki naj vsebuje tudi finančni načrt in terminski plan. Tak
nov dokument naj predlaga Vladi RS v potrditev,
- izdela študijo (predlog) dopolnjenih mejnih vrednosti izpustov iz
RUŽV in mejnih vrednosti obremenitve okolja in jih da avtorizirati
(odločba) pristojnim upravnim organom,
- izdela variantno študijo najprimernejše lokacije odlagališča jalovine,
dopolni Poročilo o vplivu na okolje s presojo teh lokacij v prostor z
vidika varstva pred sevanji,
- izdela program zagotovitve kvalitete (QA) med izvajanjem zapiralnih
del in v času institucionalne kontrole,
- pri tem naj upošteva tudi ugotovitve in priporočila Misije
strokovnjakov IAEA iz aprila 1995 (glej poglavje 6.2). URSJV meni,
da upravni postopki za izdajo dovoljenj za končno ureditev
pridobivalnega prostora RUŽV ne morejo potekati samo na podlagi
Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS št. 32/93), temveč tudi v skladu
z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih
varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. list SFRJ št. 62/
84) in Zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o
ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Ur. List SRS, št. 28/
80, 32/80). Slednji v prvem odstavku 8. člena zahteva posebno
soglasje za lokacijo objektov, v katerih se dokončno odlagajo
radioaktivne odpadne snovi, kar pa odlagališči Jazbec in Boršt
nedvomno sta. V istem členu tega zakona je tudi določeno, da
posebno soglasje izda Republiški energetski inšpektorat. Ker je do
uveljavitve Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Ur. I. RS št. 71/94) URSJV pristojna za področje jedrske in
radiološke varnosti jedrskih objektov, med katere spadajo tudi
odlagališča radioaktivnih odpadkov, bo URSJV izdala soglasje k
lokacijskemu dovoljenju, ko bo RŽV ustrezno dopolnil in predložil
predhodno navedeno dokumentacijo.

Za dosego uspešne razgradnje potrebno zagotavljati potrebna
sredstva že, ko objekti komercialno obratuje. Poleg tega mora bf
natančno odgovornost, ki se zagotavlja z ustreznimi dovoljenji. Za
nadzor nad pravilnim in varnim izvajanjem razgradnje pa skrbijo
upravni organi.
2.17 INTEGRALNI RAČUNALNIŠKI
INFORMACIJSKI SISTEM
Uprava vzpostavlja INTEGRALI INFORMACIJSKI SISTEM, k'
vključuje informacijske sistenp in programske aplikacije ter orodja
za podporo članom ekspertnih skupin za lažje delo oziroma odločanj
pri ocenjevanju nezgodnih pojavov v primeru ukrepov v sili ter za
podporo delavcem Uprave pri vsakodnevnem pisarniške^
poslovanju in strokovnem delu.
2.17.1 Strojna in programska oprema:
Integralni informacijski sistem sestavlja strojna in programska
oprema, katere opis sledi v nadaljevanju.
Za delo na integralnem informacijskem sistemu imamo dva mrežna
strežnika, strežnika za asinhrono in sinhrono komunikacijo, strežnik3
za radiološki monitoring ter strežnike tiska, faksiranja in teleksiranja
Na delovnih mestih pa imamo PCje. Za geogradski informacijski
sistem (GIS) in za modeliranje nesreč uporabljamo dve bolj zmogljiv
UNIX postaji. Naša lokalna mreža je vključena v široko komunikacijsko mrežo državnih organov (WAN). V letu 1995 je potekala na
URSJV nadgradnja lokalne računalniške mreže takoj da zagotavlja
podporo prenosnim hitrostim do 100 Mb.

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in deloma tudi zaradi
nestrinjanja z navedenimi predlogi s strani RŽV, večji del predlaganih
aktivnosti v letu 1995 ni bilo izvršenih.

V letu 1995 smo na URSJV instalirali novo verzijo Novell 3.12
mrežnega operacijskega sistema (OS) za delo v Microsoft VVindows for VVorkgroups 3.11 okolju. Na Unix delovni postaji INDIGO
smo instalirali novo verzijo IRIX 5.2 na delovni postaji in Sun Sparc5
pa nov Solaric 2.4. Nekaj aplikacij še vedno deluje pod DOS.

2.16 IZVEDLJIVOST ZAPIRANJA NEK
Slovenski zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne
elektrarne Krško (Ur. list RS št. 75/94) definira razgradnjo kot
odstranitev in končno odlaganje vseh radioaktivnih delov in
materialov.

Lokalna mreža je povezana v široko omrežje na katerem slom
komunikacijska hrbtenica državnih organov, nacionalno akademsko
in raziskovalno omrežje (ARNES) in svetovno omrežje - InternetVsi PCji in URSJV imajo instalirano podporo za delo na Internetuv
ter lokalnimi (Indigo, Sun) in oddaljenimi unix računalniki: nekaj PCje
omogoča delo na IBM računalniku Vladnega Centra za Informatik"
(CVI) nekaj ČCjev pa delo na oddaljenih VAX računalnikih (npr. HMZ)Z modemsko komunikacijo so po najetih in komutiranih linijah podprt
prenosi radiološkega monitoringa kakor tudi računalniški prenos
sporočil na pager. V letu 1995 je CVI vključil na državno
komunikacijsko hrbtenico tudi NEK s ciljem, da zagotovimo hitet
inn redundanten prenos sporočil, oziroma da se pripravi
komunikacijska pot za povezavo prenosa parametrov delovanja
NEKa v primeru izrednega dogodka.

Zakon obvezuje vlado Republike Slovenije, da pripravi program
razgradnje NE Krško s prikazom možnih načinov izvedbe razgradnje,
vključno z oceno potrebnih sredstev in časovnim načrtom.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je kot pripravljalec programa
razgradnje sklenilo pogodbo z NE Krško za izdelavo Programa
razgradnje. Ne Krško je pripravila obseg in vsebino programa ter za
samo izvedbo najela usposabljenega izvajalca NIS iz Nemčije, ki
bo izdelal t. i. "Development of a site Specific Decommissioning
Plan for the Krško NPP", za katerega je pogodbeni rok za predajo
februar 1996.

V letu 1995 je URSJV dobila novo standardno programsko okolj®
na vseh PC delovnih mestih. Osnova standardnemu okolju je lokalno
instalirani Microsoft Windows for VVorkgroups 3.11 in Perfect Offio®
3.0 (client-server) s svojimi programi VVord Perfect 6.1 za urejanj®
teksta, OuatroPro 6.0 za delo s preglednicami, Presentation 3.0 za
izdelavo prosojnic in grafičnih izdelkov, Info Central 1.1 za vodenje

Pojem razgradnje v svetu ne obsega odložitve radioaktivnih
odpadkov, ki so nastali med obratovanjem in hrambe oz. odložitve
izrabljenega jedrskega goriva. V Sloveniji je zaradi enotne zakonske
podlage vključeno v načrt razgradnje tudi odlaganje iztrošenega
goriva in NSRAO. Čeprav se začne priprave razgradnje že med
poročevalec, št. 50
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in Envoy 1.0 za pregled in publiciranje dokumentov. Dodani
za formacij
So
še naslednji programi: Besana za slovnični pregled tekstov,
>sa
^aradox 5.0 za delo z bazami, ccMail za elektronsko pošto,

Netscape 2.1 za delo z I nternetom, Fax Castelle za pošiljanje faksov
in druge.

Slika 2.4. Blok shema programske opreme
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^ 17.2 Informacijski sistemi:

o vremenu iz meteorološkega stolpa na lokaciji NEK (kjer merijo
hitrosti in smer vetra, temperaturo in vlažnost na 10,40 in 70 metrih,
zračni tlak, osončenje in količino padavin) vključuje še dislocirane
postaje: pri tovarni celuloee v Videm-Krško, v Brežicah in v Cerkljah.
Te postaje merijo smer in hitrost vetra na 10 m, temperaturo in
količino padavin. Vse postaje imajo sonde za merjenje hitrosti doze
gama sevanja. Preko sistema EIS dobi URSJV nove podatke skoraj
vsako uro. Preko sistema EIS prejema URSJV tudi podatke iz
radioloških monitoringov plinastih in tekočinskih izpustov. Preko
tega sistema prejema URSJV tudi podatke dveh sond v Ljubljani
(Vič in Bežigrad). Rezultate EIS poskusno prikazujemo na internetu.

Radiološki monitoring, ki ga razvija URSJV zajema sprotne podatke
(°n-line) iz vseh trenutno dosegljivih virov. Ti so:
Ekološko informacijski sistem NEK (EIS), radiološki monitoring HMZ
!12n radiološki monitoring URSJV. Občasno sprejmemo podatke tudi
avstijskega monitoring sistema. Predvidevamo integracijo teh
s
'stemov in enotno končno obdelavo podatkov na URSJV.
Ekološko informacijski sistem NEK
Sistem EIS NEK deluje najdlje in je najbolj obsežen, poleg podatkov
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Slika 2.5. Windows ekranska slika prikazuje URSJV uvodno stran na internetu in DAD z ikonami za klicanje standardiziran®
programskih aplikacij.
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verzijo ARCINFO 7.0 programsko aplikacijo in ArcView 2.0. Iz
URSZR smo preneseli že izdelano ažurirano bazo GIS-NEK, ki
vsebuje tematsko zaključene sklope podatkov v prostoru (PTT,
ceste, železnice, vode...). Lega in oblika prostorskih elementov je
zapisana v grafičnem delu, lastnosti pa v atributnih datotekah.
Planirana optimizacija evakulacijskih poti, v primeru ponezgodnega
stanja in nadgraditev ARCINFO z ARCMENU programskimi orodji v
sodelovanju s Prometno Tehničnim Inštitutom ni izdelana. To nalogo
prenašamo na naslednje leto. V letu 1996 bo Geološki zavod za
nas izdelal prikaze sezmičnih in geoloških profilov, prikaze vrtin,
piezometre, geolektrične sonde, popisne in reperske točke in dele
geološke karte Krške kotline v digitalni obliki.
*
International Nuclear Information System - INIS

Radiološki monitoring URSJV
Sistem je namenjen za primer ponezgodnega stanja, ki ima nalogo
Armiranja in meritev v pogojih povišane radioaktivnosti (nesreče),
tistem sestavlja centralna enota s programsko opremo za zajem,
ar
hiviranje jn prikaz iz dveh ALNOR merilnih enot v okolju naše
u
Prave in letos na novo postavljenih sond na Reaktorskem centru v
Podgorici, Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani in Rudniku Žirovski
Vf
ri. Tudi iz tega sistema prenašamo izmerjene podatke na Internet
strežnik.
^ tem letu smo planirali tudi postavitev gama merilnikov na preostalih
irskih objektih in kvadrantih meje Slovenije. Ta plan nameravamo
r
®alizirati v naslednjem letu.
Radiološki monitoring HMZ

INIS se uvršča med vodilne informacijska sisteme v svetu na
področju jedrske tehnologije in uporabe jedrske energije v miroljubne
namene. Deluje v MAAE v sodelovanju z mendarodnimi
organizacijami. Pokriva naslednja področja: jedrski reaktorji, jedrska
varnost in uporaba izotopov v medicini. Posredno se povezuje na
področje nuklearne kemije in jedrske fizike. Poseben poudarek daje
okolju, ekonomiji in zdravstvenih posledicah uporabe jedrske
energije. Informacija, ki jo pripravi INIS član se združi na centralni
lokaciji na MAAE, ki zahteva strogo kontrolo glede kvalitete in
uniformnosti. Sekretariat prav tako izdeluje proizvode INIS sistema
kot npr. INIS baza na CDju, ki so na razpolago INIS članom. Za
uporabo teh proizvodov in njihove distribucije med znanstveniki in
strokovnjaki je odgovoren v vsaki deželi INIS član.

Radiološki monitoring HMZ predstavlja mreža kontinuirnih merilnikov
Jakosti doze zunanjega gama sevanja. Do konca leta 1995 so
delovali kot samostojne enote merilniki jakosti sevanja na
hidrometeoroloških postajah v Mariboru, Celju, Novem mestu,
f-jubljani,
Novi Gorici, Portorožu, Murski Soboti, Kredarici, Lescah
ln
Slovenj Gradcu. Program predvideva povezati vse te lokalne
Merilnike s centralnim računalnikom na Hidrometeorološkem zavodu,
naj bi se zbirali vsi podatki s postaj. Od tu naj bi podatke
Posredovali na URSJV v nadaljnjo obdelovo in uporabo. Dela na
Povezavi osmih merilnikov radioaktivnosti so se v letu 1995 že
Pričela izvajati v okviru posodabljanja hidrometeorološke mreže.
Končali naj bi jih v letu 1996. Programsko opremo za potrebe zbiranja
Podatkov je razvil Hidrometorološki zavod. Za obdelavo podatkov,
Prikazovanje in posredovanje do uporabnikov bo poskrbel URSJV.

Povver Reactor Information System - PRIS, Mikro PRIS
URSJV je aktivno - on line vključene v informacijski sistem PRIS
(Povver Reactor Information System) in v MicroPRIS računalniški
informacijski sistem.

'^formacijski sistem HMZ
i-IRSJV je povezana s inforamcijskim sistem HMZ za opazovanje
temena, ki omogoča zajem in prikaz radarskih slik iz Lisce in drugih
Podatkov o vremenu.

Informacijski sistem PRIS je vzpostavila MAAE, z namenom, da
bodo obratovalni podatki jedrskih elektrarn, kot so: proizvedena
električna energija, število ustavitev, trajanje remonta, planirana in
realizirana proizvodnja, vzroki za ne planirana zniževanja moči v
tekočem obratovalnem letu dostopni vsem članicam PRIS
informacijskega sistema.

Podatkovni sistem v primeru nesreče ERDS
URSJV postavlja informacijski sistem ERDS za zanesljiv in
Pravočasen prenos varnostnih parametrov delovanja NEK, ki bi se
Prenašali na upravo v primeru izrednega dogodka in arhivirali ter
av
tomatsko alarmirali delavce URSJV. V letu 1995 smo dosegli, da
J® CVI omogočil priključitev NEK na vladno komunikacijsko
hrbtenico. S tem je NEK vključen v široko komunikacijsko omrežje
^AN, ki mu omogoča prenos parametrov po standardnem TCP/IP
Protokolu. Planiran prenos podatkov iz Procesnega Informacijskega
Sistema (PIS) NEK ni še podprt, saj se za to zahteva nadgraditev
P'Sa za varno priključevanje zunanjih uprabnikov na procesni
r
ačunalnik. Pričakujemo, da bo v letu 1996 NEK prevzel in nadgradil
Programsko opremo PIS, da bo omogočen prenos parametrov.

Sodelovanje v takem informacijskem sistemu je koristno zaradi
možnosti neposredne primerjave jedrskih elektrarn podobne moči
in tehnologije kot je jedrska elektrarna v Krškem glede razpoložljivosti, izkoriščenosti in trajanja planiranih in neplaniranih zaustavitev.
Sodelovanje URSJV v PRIS informacijskem sistemu poteka redno,
vsako leto. Za leto 1995 je-ORSJV poslala MAAE vse zahtevane
obratovalne podatke.
2.17.3 Računalniški programi za podporo analiz na področju
jedrske in radiološke varnosti:

®aza o izrednih dogodkih - IRS
U

RSJV uporablja IRS PC-bazo o izrednih dogodkih Mednarodne
9encije za atomsko energijo že od februarja 1987. V tem času (do
^°nca leta 1995), je Slovenija poslala IRS poročila o 13 dogodkih iz
isdrske elektrarne v Krškem. V letu 1995 je Slovenija prispevala
"te poročilo o dogodku: "Aktivacija sistema generatorske zaščite
'n avtomatski izpad reaktorja". Sistem deluje pod DOS okoljem.
Maae je napovedala, da bomo v naslednjem letu dobili novo verzijo
'RS, ki bo delovala pod Windows okoljem.

Simulator jedrske elektrarne - Nuclear Plant Analyser (NPA)

a

Izgradnja te programske aplikacije teče na upravi v okviru večletnega
projekta Simulacija transientov - Analizator NEK, katere cilj je
usposabljanje sodelavcev URSJV pri poznavanju delovanja jedrske
elektrarne Krško v primeru nezgod in izboljšana informiranost ter
izurjenost članov ekspertnih skupin in sodelavcev URSJV pri
ocenjevanju nezgodnih pojavov v primeru ukrepov v sili. V tem letu
smo se že usposabljali na demo verziji NPA za malo izlivno nezgodo.
Ob delu smo ugotovili, da aplikacije, ki izvajajo obdelavo v realnem
času zahtevajo samostojno in zmogljivo Unix delovno postajo. Zato
smo v letu 1995 izvedli nakup delovne postaje SUN SPARCS 5 in
se s tem neposredno vključili v spremljanje faz razvoja. V okviru
naslednje faze nameravamo pridobiti in instalirati program RELAP5/
MOD3.

Geografski informacijski Sistem - GIS
^a URSJV skupaj z Upravo Republike Slovenije za zaščito in
reševanje razvijamo, GIS (Geografski Informacijski Sistem) NEK
*a pomoč v planiranju ukrepov pri morebitni jedrski nesreči v NEK.
^ letu 1995 smo na SG Indigo unix delovno postajo instalirali novo
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Individual Plant Examination - Level 2", katero je leta 1994 izdela" 3.C
SI
firma VVestinghouse Energy Systems Europe.

MELCOR
Uprava je septembra tega leta od U.S.NRC dobila v trajno uporabo
enojno licenco MELCOR 1.8.3. programske aplikacije za modeliranje
in analizo težkih jedrskih nesreč. To kompleksno programsko
opremo smo sprva uspešno instalirali na obstoječi Silicon Graphic
INDIGO delovni postaji in na njej uspešno izvajali analizo na testnem
modelu. Ker je ta delovna postaja v osnovi namenjena za delo na
GIS-u ter izvajanje drugih procedur in ker le ta ni v naboru priporočenih
delovnih postaj s strani NRCja, smo v tem letu kupili SUN SPARC5 delovno postajo. Na njej že izvajamo analize in sicer scenarij
popolne izgube električnega napajanja (SBO - Station BlackOut).

Verjetnostne varnostne analize - PSA.
Jedro verjetnostnih varnostnih analiz predstavlja model elektrarn®
čigar osnovni elementi so logične povezave potencialnih dogodW
v elektrarni. Logične povezave so opredeljene z drevesi okvar'
drevesi dogodkov. Dogodki (okvare, napake itd.) so ovrednoten®'
modeli odpovedi ter bazo podatkov, ki opredelujeje pričakovani'
verjetnosti odpovednih dogodkov.

3.1

V[
bn.
MV
na
Računalniški program RISK SPECTRUM je eden od najb0' Pr,
uveljavljenih programov za delo z verjetnostnim varnostnim modelo" Pri
elektrarne. Glavna značilnost v primerjavi z drugimi je visok* ir
zmogljivost ter uporabniška prijaznost, zlasti pri vsakodnevC
evaluciji modela elektrarne. Te lastnosti so pomembne
vzpostavljanju t. i. "Living PSA".

PC-COSYMA
V tem letu je namenila uprava povdarek na spoznavanju in delu s
programsko aplikacijb PC COSYMA ("Code System from Maria").
Program COSYMA se uporablja za verjetnostno ocenjevanje
radioloških posledic težkih jedrskih kakor tudi ostalih nesreč, kjer
pride do nenadzoravanega pobega večjih količin radioaktivnega
materiala v atmosfero.

Jedrska elektrarna Krško je odstopila URSJV eno kopijo računali*
škega programa RISK SPECTRUM z dovoljenjem.
Po predelavi obstoječega verjetnostnega varnostnega modela n8
format računalniškega programa RISK SPECTRUM bo URSJV
samo ocenili vpliv sprememb dejavnikov tveganja na pro^
obratovalnega tveganja NEK:

Program izračunava verjetnostno oceno tveganja ob možnih
nesrečah, kjer pride do nenadzoravanega pobega radioaktivnih snovi
z upoštevanjem spektra različnih pogojev, katere uporabnike sam
definira. PC COSYMA pripomore tudi k boljši pripravi načrtov za
ukrepanje ob dejanski jedrski nesreči. Program ni namenjen za
napovedovanje in oceno posledic v primeru dejanske nesreče.
Omogoča pa vključitev specifičnih podatkov za posamezno jedrsko
elektrarno - podatke o okoliških prebivalcih meteorološke podatke
in podatke kmetijske pridelave v okolici JE, s čimer se razmeroma
dobro približamo dejanskem stanju in pridobimo za nas koristne in
uporabne rezultate.

Pridobitev RISK SPECTRUMA in predelava modela sta nalogih
jih izvaja NEK na osnovi zahtev URSJV.
TRACE
Program TRACE služi za analizo sproščanja nevarnih kemikalij N
analizo požarov oziroma eksplozij, ki so lahko posledica
sproščanja.

Program omogoča izračun koncentracij radionuklidov ter njihovo
usedanje oa določenih mestih, število ljudi in področja v katerih so
izvedeni protiukrepi, individualne doze v krajšem ali daljšem času,
individualno tveganje v daljšem ali krajšem času, kolektivne vplive
na zdravje v krajšem ali daljšem času, kolektivne doze v daljšem
času, količino prepovedane hrane, število zgodnjih in poznih vplivov
na zdravje in ekonomske posledice. Omogoča upoštevanje ali
izključitev različnih protiukrepov kot so: zaklanjanje, evakuacija,
izselitev, jadove tablete, dekontaminacija stavb in zemlje, prepoved
uživanja hrane.

V letu 1995 nismo delali na tej programski aplikaciji.
INTERAS
URSJV je letos dobila programski paket INTERAS v okviru
mednarodnega tečaja Ukrepanje v primeru jedrske nesreče (Region31
training course on practical tools for accident assessment and cof1'
sequence projection during a radiological accident v Ljubljani d
28.111.95 do 15.IV.95). Ta programska aplikacija je dopolnjena verzij30
RASCALa, ki uporablja mednarodne enote. Uporablja se za hit'
oceno posledic izpustov radioaktivnega materiala iz jedrskih objekt0^
v primeru nesreče. Praktično smo jo uporabili na vaji NEK 95
letu 1996 je predvideno usposobiti vse člane skupine za oceno do*
za delo z aplikacijo INTERAS.

Rezultati so zelo podrobni, saj prikazujejo doze in tveganje po
posameznih organih in prispevke posameznih radionuklidov glede
na izvor - tla, oblak, inhalacija, koža, resuspenzija.
Program je zelo kompleksen in zmqgljiv. Konec decembra 1995
smo dobili izboljšano verzijo programa, ki omogoča veliko
preglednejše delo in daje rezultate v nazornejši obliki. Vključuje
najnovejša mednarodno sprejeta priporočila in standarde radiološke
zaščite, kakor tudi modele za verjetnostne izračune posledic jedrskih
nesreč. Nova verzija je veliko prijaznejša do uporabnika, razširjena
pa je tudi zmogljivost samega programa.

2.17.4 Podatkovne baze
Na URSJV vzdržujemo naslednje baze:
- dokumente pisarniškega poslovanja. Število dokumentov se
leto približuje deset tisočim v WP formatu
- baza knjig cca 2500 izvodov
- baza spisov
- odločbe od leta 1991 naprej v WP formatu
- inšpekcijski zapisniki od leta 1993 naprej v WP formatu
- generične informacije iz NRCja, kamor sodijo Information Notice5,
Generic Letters, Bulettin v WP formatu
- podatki EIS v dBase formatu
- podatki radiološke reže URSJV in HMZ

Pri uporabi programa želimo pridobiti čim preglednejšo sliko
radioloških posledic posameznega scenarija nesreče, zato je
bistvenega pomena natančna priprava vhodnih datotek. Predvsem
je velikega pomena vključitev realnih podatkov o prebivalcih
Slovenije. Na URSJV smo pripravili podatke o prebivalcih RS, ki so
v obliki mreže 10 x 10 km vključeni v sam program. Dodatno pa
smo za lastno uporabo pripravili datoteko prebivalcev v obliki
podrobnejše mreže 1 x 1 km okoli NEK. V letu 1996 nameravamo
pripraviti meteorološko bazo podatkov za leto 1995 iz meteorološkega
stolpa NEK. Pri nadaljnjih izračunih s PC COSYMA nameravamo
proučevati radiološke posledice scenarijev nesreč iz študije "Krško
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3.i

Na Internet strežniku CVIja izgrajujemo bazo HTML dokumentom
ki prikazujejo našo organiziranost, delovanje, ratificirane mednarodn®
sporazume, itd. (Slika 2.5).
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Proizvodnja toplotne energije reaktorja v NEK je znašala 13 843
003 MWh.

3.0 OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V
Sloveniji

Celotna proizvodnja električne energije v Sloveniji je bila 11 550
GWh, delež proizvodne jedrske energije je 39.5 % (slika 3.1).

3

1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

Potrebe električne energije v Sloveniji so bile 9903 GWh; jedrski
delež pa je 23 %.

*1.1. Glavni obratovalni podatki in varnostni kazalci
^ NE Krško so v letu 1995 proizvedli 4 779 337 MWh (4.8 TWh)
kfuto električne energije na izhodu generatorja oziroma 4 568 500
(4.6 TWh) neto električne energije. Generatorje bil priključen
n
a omrežje 7605,1 ur ali 86.82 % celotnega števila ur v tem letu.
^oizvodnja je bila za 6,49 % višja od načrtovane. Tabela 3.1
Ukazuje proizvodnjo električne energije po mesecih in primerjavo
Načrtovano.

NEK je oddala v R Hrvaško 50 % proizvedene električne energije.
Tabeli 3.2 in 3.3 prikazujeta faktorje zanesljivosti obratovanja in
časovno analizo obratovanja za NE Krško v letu 1995.
Viri:
1. Letno poročilo NE Krško 1995, feb. 1996.
2. Dopis 81-10/16, Elektro Slovenija, 7.2.1996.

Tabela 3.1: Načrtovana in dosežena proizvodnja NE Krško za leto 1995.

mesec

Dosežena
proizvodnja
(GWM_

Načrtovana
proizvodnja
JGWh^_

Razlika
(%)

januar

420

461.576

9.90

februar

380

416.560

9.62

marec

420

442.020

5.24

april

350

304.748

-12.93

maj

0

junij

350

356.720

1.92

julij

360

447.268

24.24

avgust

360

387.272

7.58

september

400

392.212

-1.95

oktober

420

456.680

8.73

november

410

443.396

8.15

december

420

460.048

9.54

skupaj

4,290.000

4,568.500

649

0
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Tabela 3.2: Faktorji zanesljivosti obratovanja NE Krško v letu 1995. Pri računanju komulative za razpoložljivost, izkoriščen^
in faktor prisilne ustavitve je upoštevana proizvodnja električne energije od 01.01.1983 dalje, ko so bili končani zagoni«
preizkusi.

Leto 1995 f%)

Povprečje (%)

razpoložljivost

86.82

80.97

izkoriščenost

84.12

75.74

faktor prisilne ustavitve

1.9

1.78

Razpoložljivost (availability) jedrske elektrarne je količnik, med
številom ur obratovanja generatorja (sinhroniziranega z omrežjem
in ne glede na moč reaktorja) in celotnim številom ur v tem obdobju.
Pove nam, koliko procentov časa je bila elektrarna priključena na
omrežje.

Izkoriščenost (load factor) je količnik med dejansko pridobljen0
električno energijo in električno energijo, ki bi jo lahko ob maksima!"
kapaciteti teoretično pridobili v istem času.

Tabela 3.3: Časovna analiza obratovanja NE Krško v letu 1995.

Časovna analiza groizvodnje^

Ure

število ur v letu

8760

100

trajanje obratovanja elektrarne (na omrežju)

7605.1

86.82

trajanje ustavitev

1154.9

13.18

trajanje remonta

988.1

11.28

0

0

166.8

1.90

trajanje planiranih ustavitev
trajanje neplaniranih ustavitev

Slika 3.2 predstavlja, s kakšno močjo je NE Krško obratovala v letu
1995. Variranje moči, do katerih je prišlo v juliju in avgustu je
posledica vremenskih pogojev. Ustavitve in zmanjšanje moči za
več kot 10 % nazivne moči za čas daljši od 4 ur so prikazane v
Tabeli 3.4.
Na Sliki 3.3 so podani mesečni diagrami obratovanja iz katerih je
bolj podrobno razvidno delovanje NEK po mesecih. Diagrami na
slikah 3.4 do 3.9, ki prikazujejo glavne obratovalne podatke za celotno
obdobje rednega obratovanja NE Krško, omogočajo, da lahko
primerjamo rezultate iz leta 1995 s preteklim odbobjem. Faktor
izkoriščenosti (Slika 3.4) se tudi v svetu uporablja kot glavna ocena
uspešnosti obratovanja jedrske elektrarne. Pomemben faktor je tudi
razpoložljivost (Slika 3.5), ker v nekaterih elektrarnah namerno
zmanjšujejo moč zaradi nihanj v porabi električne energije in tako
ne dosegajo boljše izkoriščenosti. Na sliki 3.6 je predstavljena
pridobljena električna energija za vsa leta rednega obratovanja jedrske
elektrarne. Na slikah 3.7 do 3.9 so diagrami, kjer je upodobljeno
število ustavitev elektrarne v posameznem letu, faktor prisilne
ustavitve in število izrednih dogodkov na leto. Podatki na Sliki 3.9
se razlikujejo od tistih pred letom 1991, ker je NE Krško uvedla
novo označevanje poročil o izrednih dogodkih (nekatera poročila so
poročevalec, št. 50

Odstotek (%)

bila zapisana pod isto številko, dopis NE Krško SRT - 356/4150'
8.4.1991).
Slika 3.1: Proizvodnja električne energije v Sloveniji

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
V SLOVENIJI
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Slika 3.3: Mesečni diagrami obratovanja NE Krško za leto 1995

j Moc na generatorju (Jul'95) j

j Moc na generatorju (Avg'95)

Dnevi
1. Zmanjšanje moči - testiranje turbinskih ventilov
2. Zmanjšanje moči - vzdrževalna dela na kondenzatorju
3. Ustavitev - sanacija poškodbe ovitja rotora vzbujalnika generali

Dnevi
1 Zmanjšanje moči - testiranje turbinskih ventilov
2 Zmanjšanje moči - nizka koncentracija kisika v Savi

Moc na generatorju (Sep'95) I

I Moc na generatorju (Okt'95)

Dn«vi
1. Zmanjšanje moči - testiranje turbinskih ventilov

1 Sprožitev varnostnega vbrizgavanja in avtomatska ustavitev ■
nenadno zapiranje izolacijskega ventila glavnega parovoda

i Moc na generatorju (Nov'95)

Moc na generatorju (Dec'95) j

Dnevi
1 Zmanjšanje moči - testiranje turbinskih ventilov
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Dn«v1
1 Zmanjšanje moči - testiranje turbinskih ventilov
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3.3: Mesečni diagrami obratovanja NE Krško za leto 1995 - nadaljevanje

Moc na generatorju (Jan'95) "|

•
I
N
M
R
H
DfMVl
1 Zmanjšanje moči - testiranje turbinskih ventilov

Moc na generatorju (Feb'95)|

K

Dnevi
1. Zmanjšanje moči - testiranje turbinskih ventilov

Moc na generatorju (Mar'95) j

:

| Moc na generatorju (Apr'95)

1 Zmanjšanje moči - testiranje turbinskih ventilov
2 Avtomatska ustavitev - izguba 400kV omrežja

Moc na generatorju (MaJ'95)

Moc na generatorju (Jun'95)

REMONT '95

DfMVt
1 Test turbinskega tripa - REMONT '95
2 Avtomatska ustavitev - padec tlaka v sistemu visokotlačnega olja
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Slika 3.7: Ustavitve

Slika 3.4: Izkoriščenost

USTAVITVE
NE KRŠKO

IZKORIŠČENOST
NE KRŠKO
I 100

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 POV
Leto

83 84 85' 86^87' 88' 89 90' 91' 92' 93' 94'95 POV.
[Mročne Bavtomatske;

Vir: Nuclear Engineering International, Maj 1996

Opomba: Podatki o ustavitvi, realizirani proizvodnji, izkoriščenost
in o izrednih dogodkih so bili na novo preverjeni, zato obstajaj"
manjše razlike glede na poročila prejšnjih let. Ročne ustavitv'
vsebujejo ročne hitre ustavitve in kontrolirane ustavitve.

Slika 3.5: Razpoložljivost
RAZPOLOŽLJIVOST

Slika 3.8: Faktor prisilne ustavitve

NE KRŠKO

FAKTOR PRISILNE USTAVITVE
NE KRŠKO

Leto
Vir: Operating experience with nuclear power stations in
States in 1994, IAEA Dunaj 1995

Slika 3.9: Število poročil o izrednih dogodkih

Slika 3.6: Neto proizvodnja

i REALIZIRANA PROIZVODNJA (TWh)
NE KRŠKO

POROČILA O IZREDNIH DOGODKIH
NE KRŠKO
7
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Sli

Slika 3.10: Trajanje remonta v NE Krško
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kabela: 3.4: Opis izrednih dogodkov v letu 1995

datum

opis dogodka

dogodek

30.2.1995

Prisilna zaustavitev
elektrarne

Zaradi močnega vetra je prišlo do kratkega stika na zbiralkah RTP Tumbra in delovanja zbiralnične
zaščite. Izpadli so daljnovod ZG I v RTP Tumbri, DV MB v RTP Maribor in ZG II v stikališču NEK. Sledii
je pobeg in izpad turbine ter (s prisotnim signalom P-7) avtomatska ustavitev reaktorja. Vsi pomembni
parametri so bili v mejah normale.

2.6.1995

Prisilna zaustavitev
elektrarne

Pri dvigovanju moči in prehodu iz "single" v "sequential" način obratovanja (zaporedno in vzporedno
zapiranje oz. odpiranje) kontrolnih ventilov turbine je prišlo do signala nizkega tlaka visokotlačnega olja
za upravljanje ventilov, ki je aktiviral turbinsko zaščito in s prisotnim signalom P-7 (reaktorska moč večja
od 10 %) povzročil samodejno ustavitev reaktorja. Signal nizkega pritiska visokotlačnega olja je
povzročilo puščanje olja na dušilnem ventilu "dump" ventilu, ki je bilo posledica poškodbe tesnila. Vsi
porpembni parametri elektrarne so bili v mejah normale.

19.6.1995

Aktivacija sistema za
prhanje in izolacija faza
"6" zadrževalnega
hrama

25.9.1995*^

Sprožitev varnostnega
vbrizgavanja in
avtomatska zaustavitev
elektrarne

13.12.1995

Neplanirani izpus:
radioaktivnih plinov iz
GH sistema

Po remontu '95 so bile ponovno prikljopljene komponente procesno informacijskega sistema - PIS.
Zaradi dodatne obremenitve vhodov elektronske kartice, ki aktivira prhanje zadrževalnega hrama in
izolacijo faze "B", so se znižali vhodni napetostni nivoji. Po končanem nadzornem testu po postopku
SMI 4.050 "SURVEILLANCE ACTUATION LOGIC TEST PROCEDURE - SOLID STATE
PROTECTION SYSTEM B TEST in po vrnitvi sistema v "OPERATE" je prišlo do nezaželene aktivacije
sistema za prhanje in izolacije faza "B" zadrževalnega hrama.
Operaterji so takoj ustavili Cl črpalko 2, da bi preprečili nezaželeno prhanje zadrževalnega hrama ter
vrnili ventile sistema za hlajenje komponent, ki so avtomatično spremenili položaj, nazaj v normalno
stanje. Posledic za varnost prizadetih komponent ter same elektrarne ni bilo.
Zaradi nenadnega zapiranja izolacijskega ventila št. 20141 glavnega parovoda #1 se je ustavil pretok
pare iz uparjalnika št. 1 in začel padati tlak v glavnem parovodu #2 zaradi česar je prišlo do aktivacije
signala varnostnega vbnzgavanja (SI) in izpada reaktorja. Vsi pomembni parametri elektrarne so bil
v mejah normalnih vrednosti. Do zapiranja ventila je prišlo zaradi napake na varovalki v tokokrogu
krmiljenja ventila št 20141.
Pri izvajanju letne kalibradje. sistema plinastih oapadkov (GH) je prišlo do izpusta radioaktivnih plinov t
v. atmosfero pomožne zgradbe. Izpust je bil posledica istočasnega demontiranja opreme (dušilke) pri
kompresorju št.2 in izvajanja kalibradje na kompresorju št.1, Alarmi radioloških monitorjev za pline iz
glavnega ventiladjskega kanala so se aktivirali in po petih minutah je aktivnost padla pod alarmno
vrednost. Dva delavca, ki sta izvajala kalibradjo sta prejela dozi 0.10 mSv in 0.14 mSv (dovoljena letna
doza je 50 mSv). Skupno je bilo izpuščene 2.96 E11 Bq oz. 1.08 E12 Bq preračunano na Xe-133
ekvivalent, kar predstavlja 1 '/c letne omejitve (110 TBq Xe-"33 ekv.).
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3.1.2 Ustavitev in zmanjšanja moči reaktorja
Tabela 3.5 prikazuje datum in čas trajanja za dogodke, zaradi katerih
je bila ustavljena NE Krško oziroma se je zaradi njih zmanjšala

moč za več kot 10 % v času daljšem od 4 ur. Podan je tudi krate*
opis dogodka z razlogi, ki so ga povzročili.

Tabela 3.5: Načrtovane in nenačrtovane ustavitve NE Krško in zmanjšanja moči reaktorja v letu 1995 za več kot 10 #
instalirane moči za čas, ki je daljši od 4 ur
Vrsta

Vzroki in pripombe

16

Planirana, ročna

Zmanjšanje moči na 76% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.*

5.2,

16

Planirana, ročna

Zmanjšanje moči na 75% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.*

5.3.

16

Planirana, ročna

Zmanjšanje moči na 75% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.*

30.3.

15.6

Prisilna,
avtomatska

Avtomatska ustavitev zaradi izgube 400 kv' omrežja.

22 .4 dO
20.6

988

Planirana, ročna

Remont 95

2.6.

20.5

Prisilna,
avtomatska

Avtomatska ustavitev zaradi padca tlaka v sistemu
visokotlačnega olja

9.7.

5.4

Planirana, ročna

Zmanjšanje moči na 77% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.*

30.7.

41

Prisilna, ročna

Zmanjšanje moči na 90% zaradi nizke koncentracije kisika v
Savi.*

6.8.

8.3

Planirana, ročna

Zmanjšanje moči na 70% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.*

1S.8.

52

Planirana, ročna

Zmanjšanje moči na 70% zaradi vzdrževalnih del ns
kondenzatorju.*

28.8.

116.5

Planirana, ročna

Ustavitev zaradi sanacije poškodbe ovitja rotorja
vzbujevalnika generatorja

25.9.

14.2

Prisilna,
avtomatska

Sprožitev varnostnega vbrizgavanja in avtomatska ustavitev
zaradi nenadnega zapiranja izolacijskega ventila glavnega
parovoda

22.10

17

Planirana, ročna

Zmanjšanje moči na 75% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.*

26.11

22

Planirana, ročna

Zmanjšanje moči na 75% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.*

25.12

16

Planirana, ročna

Zmanjšanje moči na 80% zaradi testiranja turbinskih
ventilov*

Datum

Trajanje (h)

8.1.

* redni mesečni test
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3.1.3. Gorivo in aktivnost reaktorskega hladila

do 18.5.1996. Sredico reaktorja je sestavljalo gorivo standardnega
tipa 16 x 16 z obogatitvijo 4.3 % U-235, ki ga je izdelal VVestinghouse.

Obdobje med dvema menjavama goriva se imenuje gorivni cikel.
Leto 1995 zajema obdobje 11. gorivnega ciklusa, ki je trajalo od 08.
1-1994 do 22.4.1995 in obdobje 12. gorivnega cikla, ki ^ je začelo
Po koncu menjave goriva in letnem remontu 1.6.1995 in bo trajalo

Stanje gorivnih elementov v reaktorju (integriteto goriva) se spremlja
posredno glede na aktivnost reaktorskega hladila.

Tabela 3.6: Povprečna aktivnost primarnega hladila za 7., 8., 9., 10., 11. in 12. cikel

IZOTOP
(V2 v urah h ali
dnevih d)

POVPREČNA AKTIVNOST (GBq/m3)
cikel 7

cikel 8

' cikel 9

cikel 11

cikel 10
stabilni
Doaoji
0.78
3.99
5.40
19.72
16.24
3.09
2.33
2.69
6.88

cikel 12
vse
meritve
7.44
9.14
5.40
20.35
16.68
3.63
2.39
2.82
6.33

stabilni
ooaoii
0.44
2.22
5.81
12.62
13.65
5.92
2.11
3.53
4.92

vse
meritve
0.68
2.12
6.03.
18.61
17.39
7.03
2.62
3.85
5.51

0.03
0.34
1.22
7.40
0.89
0.52
0.26
.0.19
0.32

0.10
0.25
0.68
16.83
5.81
0.91
1.54
0.93
2.36

0.11
1.09
0.62
6.10
3.20
0.41
0.73
0.47
1.12

308 dni

396 dni

485 dni

513 dni

469 dni

351 dni

Dolžina EFPD dni

275.5

365.5

437.9

394.5

406.5

336.7

Maks. zgorelost
elementa (MWD/TU)

37515

40048

46508

48352

48037

46129*

J -131 (8.1d)
J - 133 (20.8h)
J - 134 (0.87h)
Xe- 133 (5.24d)
Xe-135 (9.1 d)
Xe -138 (14.2m)
Kr - 85m (4.5h)
Kr- 87 (1.3h)
Kr - 88 (2.84h)

0.08
0.55
2.22
23.3
2.96
0.93
1.11
0.48
1.11

Dolžina gor. cikla

dodatki so povzeti iz letnega poročila NE Krško za leto 1995. V
9orivnem ciklu 12 upoštevamo tudi podatke iz leta 1996. Podatek
*a maksimalno zgorelost v 12. ciklu je izračunan po VVestnighousu.

velikosti poškodb, zato lahko pri sorazmerno majhnih poškodbah
pričakujemo manjše koncentracije izotopa J-133 in veliko razmerje
omenjenih izotopov. J-134 je zaradi kratkega razpolovnega časa
pokazatelj kontaminacije primarnega kroga s uranom. Iz razmerja
izotopov cezija pri večjih spremembah moči lahko določimo v kateri
gorivni regiji je poškodovani element. Oba izotopa sta odvisna od
izgorelosti goriva in njun kvocient v gorivu raste s fluksom termalnih
nevtronov, ki mu je gorivni element izpostavljen.

Specifične aktivnosti določenih izotopov v primarnem hladilu se
Merijo med stabilnim obratovanjem in med prehodnimi pojavi.
Opremljanje koncentracij izotopov v reaktorskem hladilu je potrebno,
^3 se zagotovi spoštovanje zahtev iz Tehničnih Specifikacij.^ ki
določajo maksimalno dovoljeno specifično aktivnost primarnega
hladila. V NE Krško analizirajo v primarnem hladilu izotope ksenona,
^iptona, cezija, cirkonija, niobija, neptunija in broma. Od teh so
n
ajpomembnejši: ksenon 133, 135 in 138; kripton 85m, 87 in 88
(kazalci poškodb v gorivu); jod 131 in 133 (kazalca poškodb in
Ve
likosti poškodb v gorivu); jod 134 (kazalec prisotnosti urana v
hladilu) in cezij 134 in 137 (kazalca izgorelosti poškodovanega
9oriva). Pogostost merjenja specifične aktivnosti za različne izotope
le odvisna od akcijskih nivojev in obratovalnih pogojev. V stabilnih
Pogojih na moči jemljejo podatke petkrat tedensko, medtem ko v
Pogojih zaustavitve ali dvigovanja moči merijo specifične aktivnosti
vsaki dve uri.

Iz poteka specifičnih aktivnosti joda v letu 1994 in letu 1995 (tabela
3.6) je mogoče sklepati nS prisotnost poškodb na gorivnih palicah v
reaktorju 11. oziroma 12. ciklusa. Nivoji aktivnosti iztopov joda so
naraščali, poškodbe pa so bile v glavnem kategorizirane kot
mešanica odprtega in več manjših defektov. Že na začetku 11.
ciklusa je analiza povišanih aktivnosti jodov pokazala, da imamo
poškodbo goriva odprtega tipa, ki je prenešena iz predhodnega (10.)
cikla. Da gre za odprt defekt, s kontaktom hladila in uranovega
oksida, se je sredi leta potrdilo v povečanem razmerju J-133 in Xe133, detektirani pa so bili tudi Np-239, Zr-95 in Nb-97. Rezultati
analiz tekom leta 1995 kažejo na kontinuirano slabšanje integritete
goriva 11. ciklusa. To je predvsem rezultat povečevanja števila
odprtih defektov in drugih defektov manjšega tipa. Na podlagi analiz
je bilo število odprtih defektov na koncu 11. ciklusa ocenjeno na
vsaj 7 in nekaj manjših. Nivo kontaminacije primarnega kroga se je
tekom 11. ciklusa povečeval in je na začetku leta znašal 9.7g urana
iz gorivnih elementov v celotnem primarnem sistemu, ob koncu 11.
ciklusa pa že 16.2g, kar posredno potrjuje degradacijo goriva (slika
3.12).

oceno tipa in obsega poškodb se spremlja koncentracija J-131,
iegovo razmerje z J-133, razmerje izotopov cezija, spreminjanje
Specifične aktivnosti jodovih in ksenonovih izotopov v odvisnosti
^ časa in moči reaktorja, ter aktivnost J-134. Medtem ko je
kivnost
J-131 indikator obsega poškodb v sredici, je zaradi različnih
ra
zpolovnih časov razmerje J-131/133 zelo dober indikator velikosti
tiroma tipa poškodb. Difuzijski čas za dan izotop je funkcija
n
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Slika 3.11: Časovni potek specifičnih aktivnosti jodovih i/.otopov v letu 1995 (11. in 12. cikel) v hladilu primarnega kroga
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Slika 3.12: Kontaminacija primarnega hladila iz prostega urana v gramih urana v celotnem primarnem hladilu
Kontaminacija primarnega hladila
na koncu gorivnega ciklusa

ob koncu leta 1995 ■

OiklUS

analiz tekom leta 1995 kažejo na visok nivo kontaminacije
primarnega kroga s prostim uranom, ki je na koncu leta porastel na
25.1 g. Na podlagi rezultatov in poteka aktivnosti izotopov lahko
sklepamo, da imamo v 12. ciklusu na koncu leta 1995 približno 4
defekte goriva odprtega tipa. Vrednost doznega ekvivalenta J-131
je konec leta znašala 10.78 % omejitve Tehničnih specifikacij.

Poteka specifičnih aktivnosti izotopov joda v letu 1995 je razvidno,
da se specifične aktivnosti na začetku 12. ciklusa niso bistveno
Mižale glede na predhodni 11. ciklus, kar nakazuje na možnost
Prenosa ene poškodovane gorivne palice v 12.'ciklus. Porast
aktivnosti
joda 134 na sredini 12. ciklusa in ohranjanje na doseženi
Vf
ednosti nakazuje povečanje odprtih defektov v sredici. Rezultati
i
s

'ika 3.13: FRI parameter od leta 1987 do 1995

Fuel Realibility lndicator( GBq/m3 )
\
j

i

i

i

i

■
i ■
■uJBlI

j
: ■■

!
i

:
Leto

odločitev, da se izvede inšpekcija goriva. Inšpekcijo je v času remonta
1995 izvedla ameriška firma B&W Fuel Co. v sodelovanju z NEK z
ultrazvočno in vizualno metodo. Pregledano je bilo 142 gorivnih
elementov, od tega 85 elementov, ki so predvideni za 12. ciklus, 49
elementov, ki bi jih lahko uporabili za ponovno oblikovanje sredice
in 8 elementov, ki so se iztrošili v 11. ciklusu. Ugotovljenih je bilo 9
poškodovanih gorivnih palic na osmih gorivnih elementih, od tega 6
palic na petih elementih, ki so bili v 11. ciklusu. Vzrok je bil v 2
primerih indentificiran, poškodbe zaradi vibracij, ki so jih povzročili
mehanski delci "debris fretting", pri ostalih pa opredeljen kot
nedoločen. Poškodovani so bili tako iztrošeni gorivni elementi kot
tudi tisti, ki so bili namenjeni za uporabo v 12. gorivnem ciklusu.
Zaradi določenih razlogov (simetrija sredice) so bili iz sredice izvzeti
poleg poškodovanih še trije gorivni elementi, ki so bili prav tako
planirani za 12. gorivni cikel.

^aktor zanesljivosti goriva (Fuel Realiability Indicator - FRI) je merilo
*anesljivosti goriva, ki se uporablja tudi za primerjavo z drugimi
faktorji v svetu. Ta faktor predstavlja specifično aktivnost joda
1
31, korigirano za prispevek joda 134 iz razpršenega urana v
Primarnem sistemu in normaliziranega na konstantno vrednost
hitrosti čiščenja. Povprečna vrednost FRI za ciklus 11 v letu 1995
i® znašala 1.214 GBq/m3, povprečje FRI za ciklus 12 v letu 1995 pa
*riaša 0.659
GBq/m3. Povprečna vrednost za leto 1995 je 0.984
GBq/m3 in je precej večja od povprečja za leto 1994 (0.281
GBq/m3). Ciljna vrednost faktorja zanesljivosti goriva INPO za leto
19
95 je bila 0.0185 GBq/m3 (18.5 Bq/g). NE Krško je bila znotraj
c
'line vrednosti nazadnje leta 1991.
^a podlagi rezultatov evaluacije specifičnih aktivnosti v reaktorskem
Sadilnem sistemu (RCS) v 11. gorivnem ciklu so v NE Krško sprejeli
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Tabela 3.7: Spisek poškodovanih elementov ugotovljenih pri inšpekciji gorivnih elementov
Gorivni
element
K11
K13
L02
K49
K32
K33
K21
J36

število gorivnih ciklov v
sredici
cy10,cy11 (2)
cy10, cy11 (2)
cy11 (1)
cy9, cy11 (2)
cy9, cy11 (2)
cy9, cy11 (2)
cy9, cy10, cy11 (3)
cv9.cv10.cv11 (3)

Status gorivnega
elementa
predviden za cy12
predviden za cy12
predviden za cy12
lahko uporabili v cy12
lahko uporabili v cy12
lahko uporabili v cy12
lahko uporabili v cy12
iztrošen v cv11

Izgorelost
MVVD/MTU
32258
33633
14471
33500
37440
37800
35400
46700

Poškodovana gorivna palica
0-04
E-05
L-03
P-01
L-07
D-06
0-04
E-04. 0-15

Izrabljeno jedrsko gorivo se skladišči v bazenu, napolnjenem z vodo,
ki vsebuje borovo kislino. V bazenu je dovolj prostora za 17 letnih
polnitev in še za eno celo raktorsko sredico (121 gorivnih elementov).
Prostor za eno reaktorsko sredico mora biti vedno na razpolago, če
bi bUo treba iz kakšrnegakoli razloga izprazniti reaktorsko posodo.

Takda: 3.8 Evidenca gorivnih elementov v bazenu za izrabljeno gorivo

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Število izrabljenih gorivnih elementov v bazenu za izrabljene
aorivo. kumulativno do letih
40
82
122
154
194
226
266
314
314
358
406
40R
442

* V letu 1991 ni bilo menjave goriva
** V letu 1994 je bil začetek remonta v dec. 94 in gorivo zamenjano v januarju 95
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Vzrok
ooškodbe
tujek

tujek

Projektirana zmogljivost bazena za shranjevanje izrabljenega goriv3
je bila predvidena do leta 2000. Ker pa je elektrarna v zadnih letf
povečala izkoristek jedrskega goriva (uporablja bolj obogaten"
jedrsko gorivo) lahko približno ocenimo, da bi obstoječa zmogljivo«1
bazena za iztrošeno gorivo zadostovala predvidoma do leta 2003
Koncem leta 1995 je število izrabljenih gorivnih elementov v bazen#
za iztrošeno gorivo znašalo 442.

3.1.4. Izrabljeno jedrsko gorivo

Leto

ki

1

52

Letni prirastek
40
42
40
32
40
32
40
48
0*
44
48
0"
36

faktorska posoda ■ v skupno 121 gorivnih elementih sf nahaja v 49 ton obogatenega nrana
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V elektrarni nastali radioaktivni odpadki se po predelavi shranjuj# '
v 200 litrske sode, in sicer:

3.1.5 Radioaktivni odpadki
Pri obratovanju, med opravljanjem vzdrževalnih del, popravil in
čiščenja v nadzorovanem delu elektrarne nastajajo nizko- in
srednjeradioaktivni odpadki (NSRAO), ki jih je potrebno odstraniti in
nato vskladiščiti, da se ohrani elektrarno radiološko "čisto", in so
delavci v elektrarni izpostavljeni čim šibkejšemu sevanju. Poleg
tega radioaktivni odpadki nastajajo tudi med čiščenjem plinastih in
tekočih odpadnih snovi ter primarnega hladila. Vsi ti odpadki so
razvrščeni v kategorijo nizko in srednje radioaktivni odpadki z
zanemarljivo količino sevalcev alfa.

- nizkoaktivni stisljivi odpadki se pakirajo brez dodatne zaščite,
- prenosljivi odpadki pa se shranjujejo v sode, ki so od znotraj oblože''
z betonsko zaščito.
V letu 1995 so vskladiščili 881 sodov (NSRAO) s skupno aktivnosti"
7815 GBq.

Tabela 3.9: vrste nizko- in srednjeradioaktivnili odpadkov vskladiščenih v letu 1995

Vrsta odpadkov

Število sodov

Aktivnost (GBq)

EB

400

582

CW

409

296

O

3

0.04

SR

43

6090

F

26

847

Skupaj

881

7815

V dosedanjem obratovanju elektrarne je do 31. 12. 1995 nastalo
10541 sodov (2281 m3) odpadkov (tabela 3.10). Specifična aktivnost
odpadkov znaša od 1 do 243 GBq/m3, kar jih razvršča v skupino

srednje radioaktivnih odpadkov s sevalci beta in gama (Ur. list SFR^
št. 40/86). V tabeli 3.10 so podani vrsta, količina, aktivnost, vol ume'1'
specifična aktivnost odpadkov in hitrost doze na površini sodov.

Tabela 3.10: Podatki o nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkih v NE Krško in hitrost doze na površini sodov na dan 31.
1995
t' ''V.* -v~r~? ^
i • Hitrost doze;
m
SR
CW
EB
F
O
sc

995
1525
7139
151
114
617

50770
1250
9507
3344
20
531

M
209,0
320,8
1498.6
31,7
23,9
197,4

242,9
3,9
6,3
105,5
1,0
2,7
28,7

<v 105^1 ij,
Vir: Podatki v tabeli 3.10 so podani po NE Krško z dne 21. 6. 96
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1
1
0,5
20
1
10

250000
30000
10000
90000
300
25000

0,5 250000

^sta podatkov:
SR - izrabljeni ionski izmenjevalci
- stisljivi odpadki
- koncentrat izparilnika
^ ■ filtri
0 - drugi odpadki
- stisnjeni odpadki

Tabela 3.11: Letna proizvodnja NSRAO standardnih in Sc sodov v NEK po letih od 1982 do 1995
' '■ 'Kr"'
V ■'
Vrsta.
, ■ cw ■ : ' EB
•
' stand. sodov 6 '. sland. sodov .
NSRAO
■ ■

'

.
LETNI
F
-stand. sodov - PRIRASTEK;
'
stand. sodov
■ ■
8
1488a
8
773
8
767
33
1132
54
964
57
1106
111 7b
65
65
1037c
791
86
86
373
87
629
106
506

SR

stand. sodov." 1 1
V "" ■ <■

SKUPAJ
stand. sodov

SKUPAJ
SG sodov

1488
2261
3028
4160
£124
6230
5677
6460
7251
7624
8253
875S

0
0
C
0
C
0
536 •
617
617
61"
617
617

1982
1983
1984
1985
1SS6
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

105
263
388
648
998
1220
67
311
491
585
792
984

1361
1959
2488
2977
3369
4044
4696
5210
5732
6011
6393
6606

10
27
100 •
152
204
205
130
108
111
111
111
111

4
4
44
350
499
704
719
766
831
831
870
952

1994

1116

6739

111

952

125

284

9043

617

1995

1525

7139

114

995

151

881

9924

617

°Pomba A: V letu 1882 so vključeni trije sodi EB tipa odpadkov iz leta 1981.
°Pomba B: V letu 1988 je bilo opravljeno kompaktiranje 1670 standardnih sodov, od tega 1557 vrste CW in 113 vrste O. Kot rezultat je nastalo
536 sodov vrste SC.
°Pomba C: V letu 1989 je bilo opravljeno kompaktiranje 254 standardnih sodov, od tega 219 vrste CW, 10 vrste EB in 25 sodov vrste O, kot
rezultat pa je nastalo 81 sodov vrste SC.

antikorozivnim premazom in ustrezno testirani kot predpisuje MAAE.
V skladišču NSRAO se TTC sodi shranujejo v navpičnem položaju
v dveh etažah, ki sta med seboj ločeni s ploščo. TTC sodi so
protipotresno zavarovani z l-nosilci, ki so vpeti med stenami na
koncu vsake celice.

*-9ta 1993 je URSJV izdala NEK dovoljenje za izvedbo
Superkompaktiranja sodov z NSRAO odpadki. Postopek
superkompaktiranja oz. dodatnega stiskanja odpadkov se uporablja
zmanjšanje volumna teh odpadkov in sicer v povprečju 40 % za
stisljive
odpadke (CW). Tako dodatno stisnjeni sodi z odpadki se
n
ato vložijo v posebne cevaste jeklene sode (tube type container TC), ki so visoki 2700 mm, z notranjim premerom 640 (prostornina
®64 litrov) in debelino stene 2 mm. TTC sodi (overpaki) so še dodatno
°iačani z jeklenim obročem na zgorni polovici, premazani z

S postopkom superkompaktiranja sodov se je brez nedovoljenih
radioloških obremenitev za okolje povečal razpoložljivi prostor v
začasnem skladišču NSRAO na lokaciji NE Krško.
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a) 2001 sod pred stiskanjem
b) sod po stiskanju
c) superkompaktor
d) skladišče s cevastimi jeklenimi sodi
2001 sode se stiska z mobilnim superkompaktorjem firme VVestinghouse (hidravlična stiskalnica sile 1000 ton), ki je nameščen na tovornjak11
dolžine 12 m. Dodatno stisnjeni sodi z odpadki se nato vložijo v posebne cevaste jeklene sode (tube type container - TTC), ki so visoki 270"
mm, z notranjim premerom 640 (prostornina 864 litrov) In debelino stene 2 mm. Te se namesti v skladišče na način, ki je prikazan na sliki c)'
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j^Perkompaktiranje se je izvajalo z mobilnim superkompaktorjem
Wne Westinghouse. Stisnjeno je bilo 1635 sodov (CW in O), ki so
l'h vložili v 207 TTC-jev, tako da je v enem TTC-ju povprečno 7.89
^njenih
prejšnjih 2001 sodov. Končano je bilo 30.11.1995. Nekoliko
s|
abše stisljivih je bilo 7135 sodov z EB odpadki, ki so jih po
Sy
Perkompaktiranju vložili v 1417 TTC-jev, kar da v povprečju 5
^ov na en TTC.

Brez stiskanja je bilo 387 sodov z SR/F vloženih v 129 TTC-jev.
Podatki o superkompatiranju nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov
v NE Krško v letu 1995 so podani v Tabeli 3.12.
Po novem je torej v skladišču 9157 prejšnjih 200 litrskih sodov
nadomeščenih z 1753 TTC-ji kar znese v povprečju 5.22 soda na
en TTC.

Tabela 3.12: Superkompaktiranje NSRAO v NE Krško v letu 1994 in 1995

Vrsta
odpadkov

Aktivnost (GBq) pred
kompaktiranjem

Število
(stisnjenih) sodov

Število napolnjenih
TTC sodov

Volumen
(m3)

Specifična aktivnost
(GBq/m3)

CW + O

1267

1635

207

178.8

1.2430

EB

9426

7135

1417

1224.3

0.7665

SR + F

36550

387

129

111.5

50.4500

Skupaj

47240

9157

1753

1514.6

4.4790

različnimi razpolovnimi časi in zaradi sprememb, ki jih pri načinu
ocenjevanja specifične aktivnosti prineseta lastna adsorpcija žarkov
gama v materijalu s povečano gostoto in spremenjena geometrija
izvora (CS sodov).

Aktivnosti odpadkov so ocenjene iz meritev hitrosti doze na razdalji
} "i od soda, in sicer na dan skladiščenja. Hitrosti doz CW, EB, SR
ln
P so merjene od 1988. leta naprej, hitrost doze TTC pa v letih
1
994 in 1995. Razlika med specifičnimi aktivnostmi po
S^perkompaktiranju nastajajo zaradi razpada radionuklidov z

Vir: Podatki v tabeli 3.12 so podani po NE Krško z dne 21. 6.1996

3-1.6. Modifikacija sistema obdelave tekočih NSRAO

izpari voda tako, da tekoči odpadki preidejo v posušene trdne
odpadke, ki ne potrebujejo strjevalnih dodatkov. Z novo tehnologijo
obdelave odpadkov bo zmanjšan volumen smol (SR) za približno
4.5 krat, volumen koncentratov (EB) pa približno za 20 krat. Glede
na to, da v tem procesu ni uporabljen noben neaktiven strjevalec
(cement/vermikulit), imajo tako obdelani odpadki višjo specifično
aktivnost in ustrezno večjo hitrost doze na površini sodov. Zaradi
tega je potrebna dodatna zaščita ljudi med sušenjem in transportom
sodov do skladišča NSRAO (približno 40m). Tudi za sprejem teh
sodov je potrebno v skladišču urediti poseben zaščiten prostor. Za
transport sodov do skladišča NSRAO je NE Krško naročila pri
Seimensu dodatno študijo zaščite med transportom in v skladišču.
Glavna prednost predlaganega sistema je zmanjšanje volumna
odpadkov, kar pomeni pridobitev na prostoru v začasnem skladišču
v elektrarni kot tudi v končnem odlagališču NSRAO. Navedeni sistem
je preizkušen in že deluje v petih elektrarnah v Nemčiji in v eni v
Španiji z več kot dvajsetletnimi izkušnjami. Postopek je
avtomatiziran in deluje brez prisotnosti človeka ter je dokaj preprost
in zanesljiv. URSJV spremlja predloženo modifikacijo, ni pa še izdala
končne odobritve.

Začasno skladiščenje NSRAO v NE Krško ne omogoča skladiščenja
konca življenjske dobe elektrarne. Prav takoj ni možno v kratkem
c
asu pričakovati odlagališča za te odpadke, zato v NE Krško
Opravljajo spremembo tehnologije ravnanja z NSRAO. Ta
sprememba zajema:
1

- Spremembo načina skladiščenja.
Zmanjševanje volumna nizko in srednje RAO.

Sprememba načina skladiščenja (superkompaktiranje) je že končana,
^edtem je za zmanjšanje volumna odpadkov EB in SR (koncentrat
'*Parilnikov in izrabljene smole ionskih izmenjevalcev) narejen idejni
Projekt. V pripravi pa je izvedba projekta.
Rabljene smole ionskih izmenjevalnikov in koncentrate izparilnika
sedaj polnijo v standardne 2081 (55 gal) sode, ki so pokriti z 5.1 cm
Obelim pokrovom. Proces strjevanja se vrši v samih sodih s
Pomočjo
vermikulitnega cementa, ki predstavlja mešanico
v
ermikulita (snov, ki vpija vlago) in portland cementa. Ta oblika
°bdelave odpadkov (sistem zgostitve) znatno povečuje število
sodov.

3.1.7. Doze delavcev
V NE Krško je organizirana služba za radiološko zaščito, 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 ali so to delavci elektrarne ali izvajalci pogodbenih del.

Siemens in IBE sta v letu 1995 izdelala projektno študijo: "Zasnova
sistema za zmanjševanje prostornine izrabljenih smol ionskih
'^fnenjevalnikov in koncentrata izparilnika" za NE Krško (CDP-94"01). Po tem sistemu se v standardnih 2001 (55 gal) sodih v vakuumu
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(izobraževanje, urjenje spretnosti za opravilo posameznih nalog* Ta
polju sevanja in boljše planiranje del, tako da se čas zadrževanja*
polju sevanja skrajša). Kolektivna doza za osebje NEK je bila"
0,306 človekSv, za izvajalce pogodbenih del in delavce glavnega
dobavitelja opreme pa 1,097 človekSv. Glavnino doze so delav"
prejeli ob izvajanju remonta.

Povprečna izpostavljenost sevanju delavcev v jedrski elektrarni je
nizka. V letu 1995 je bila povprečna efektivna doza delavca 1.65
mSv, kar je približno 3 % predpisane mejne vrednosti za delavce,
ki so poklicno izpostavljeni ionizirajočemu sevanju (Pravilnik o mejah,
ki jih ne sme presegati sevanje, kateremu so izpostavljeni
prebivalstvo in tisti, ki delajo z viri teh sevanj in o preskušanju
kontaminacije delovnega okolja, Uradni list SFRJ, št. 31/1989), oz.
8 % po novejših priporočilih ICRP.

V letu 1995 izračunana kolektivna efektivna doza na enoto
proizvedene neto električne energije je 2,69 človekSv/GVVIeto,
je več kot v letu 1994 (1,6 človekSv/GVVIet) in manj kot leta 1993
(3,89 človekSv/GVVIet). Če to vrednost primerjamo s povprečno
vrednostjo 4,3 človekSv/GWIet za PWR reaktorje v svetu (isti tip
reaktorja kot je v NEK) vidimo, da je obsevanost delavcev manjša
od povprečja (UNSCEAR 1993). Prav tako je kolektivna efektiv"3
doza na enoto proizvedene električne energije v NEK manjša, M'
je povprečje za Združene države Amerike (6,02 človekSv/GWlet)
Porazdelitev prejetih efektivnih doz v NE Krško v letih 1981 d°
1995 je prikazana na sliki 3.15.

Povprečna efektivna doza delvacev iz elektrarne je bila 0.9 mSv,
za zunanje delavce pa 2.2 mSv. Večji del doze so delavci prejeli
med remontom elektrarne. V letu 1995 sprejete povprečne efektvine
doze v NEK so manjše od povprečne doze za PWR reaktorje v
svetu, to je 2.5 mSv (UNSCEAR T993).
Tabela 3.13 prikazuje porazdelitev efektivnih doz delavcev v NE
Krško. 10 delavcev iz NE Krško je prejelo letno efektivno dozo
večjo od 5 mSv. Najvišjo efektivno dozo je prejel delavec pri
superkompaktiranju pri praznjenju ionskih izmenjevalcev (15,08
mSv). Od zunanjih delavcev (pogodbena dela) je efektivno dozo
nad 5 mSv prejelo 69 delavcev. Najvišjo efektivno dozo je prejel
delavec pri superkompaktiranju (18.54 mSv).

V skladu z ADP 1.7.002 RP Manual je v letu 1995 NEK poročal0
štirih radioloških dogodkih, pri katerih je prišlo do nenačrtovanega
obsevanja delavcev kot posledica zunanjega obsevanja ali zaradi
notranje oziroma zunanje kontaminacije. V nobenem primeru niso
bile presežene zakonske ali operativne mejne vrednosti za
individualno obsevanost.

Tabela 3.14 prikazuje kolektivno efektivno dozo v NE Krško glede
na dejavnosti za vse delavce. Iz nje vidimo, da so sevanju najbolj
izpostavljeni delavci vzdrževanja. Skoraj 90 % celotne doze prejmejo
v času remonta.

V radioloških dogodkih je bilo obsevanih skupaj 6 delavcev. Najviši"
vrednost za efektivno dozo je zaradi radiološkega dogodka preje'
delavec, ki je prenašal BR filter za reciklacijo bora dne 31.5.199^
in to 0,45 mSv. Z naknadnimi meritvami so ugotovili okvaro na
instrumentu za merjenje jakosti sevanja, kar je imelo za posledic"
"preobsevanost" delavca zaradi dejansko višje aktivnosti filtra od
izmerjene vrednosti. Do notranje kontaminacije je prišlo v dveh
primerih, enkrat z ingestijo radionuklidov (izračunana efektivna doza
0,04 mSv), in enkrat z inhalacijo žlahtnih plinov (izračunana doza
0,14 mSv in 0,10 mSv).

Iz tabele 3.15 vidimo, da je bila izračunana kolektivna efektivna
doza za vse delavce, ki so delali v NEK v letu 1995,1,403 človekSv,
kar je več kot leta 1994 (0,844 človekSv), pri čemer moramo
upoštevati, da v remontu 94 ni bilo menjave goriva, dodatno pa je v
letu 1995 približno 0.3 ČlovekSv prispevek superkompaktiranja.
Izračunana vrednost za kolektivno efektivno dozo v letu 1995 je
nižja od povprečne vrednosti za celotno obdobje obratovanja NEK
(1,59 človekSv). Zmanjšanje gre predvsem na račun sistematičnega
preventivnega dela za zmanjšanje obsevanosti delavcev
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I( tabela 3.13: Porazdelitev efektivnih doz za vse delavce, ki so delali v NE Krško v vseh letih obratovanja
i*
le
f
d

Razpon doz mSv/leto
0-1

1-5

5-10

10-15

15-20

20-25

nad25

1981

475

45

0

0

0

0

0

520

1982

275

313

9

13

. 10

1

1

622

1983

462

205

53

45

34

27

4

831

1984

375

205

15

3

2

0

0

600

1985

517

277

79

17

2

0

0

8S2

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

67

26

9

1

0

707

187

32

2

0

0

0

757

*
O
Z:

leto

Štev.
delavcev
skuoai

: ; ■* 850. '"

1994

536
-■ •
1995}$ '521

.

illfiiSiji mp « . ->r

Tabela 3.14: Kolektivna efektivna doza sevanja za osebje v NE Krško v letu 1995 glede na dejavnost in osebje.

Opravila/osebje

Kolektivna efektivna doza za osebje (človekSv)
NEK

qlavneoa dobavitelja opreme
•

Obratovanje reaktorja
Redno vzdrževanje

0,231

ostali

0,867

Izredno vzdrževanje
Predelava radioakt. odpadkov
Polnjenje reaktorja z gorivom
h ,
.
Skupaj

•

0,075

0,044

0,186

" ; 0,306

0,044

1,053
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Tabela 3.15: Kolektivna in povprečna efektivna doza za delavce v 1995

Kolekt. efekt, doza
(čiovekSvl

Štev. delavcev

Povprečna doza (mSv)

NEK

0,306

347

0.9

Zunanji

1,097

503

2.2

Skupaj

1,403

850

1,65

Slika 3.12: Sprejete kolektivne efektivne doze po letih za vse delavce v NE Krško

Kolektivna efektivna doza
NE Krško

leto

poročevalec, št. 50
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velike površine U-cevl, zajema uparjalnik več kot polovico mejne
površine primarnega hladila, ki je izpostavljena visokim razlikam v
tlaku (tabela 3.16). V primeru, da bi prišlo do preloma ali močnega
puščanja ene ali več U-cevi, bi to pomenilo povečanje radioaktivnosti
sekundarnega hladila in tudi nevarnost omejenega izpusta
radioaktivnosti v okolje. Morebiten zlom U-cevi uparjalnika se
upošteva tudi kot začetni dogodek (Initiating Event) pri verjetnostni
varnostni analizi (Probabilistic Safety Assessment) In kot ena izmed
projektnih nesreč v Končnem varnostnem poročilu.

'1.8.UPARJALNIKA

^Parjainik v NE Krško je izveden kot vertikalni toplotni izmenjevalnik,
reaktorsko hladilo iz primarnega sistema odda toploto
°di sekundarnega sistema, ki se uparja. Pri tem nastaja suha para
2a
pogon turbine. Jedrska elektrarna Krško Ima dva uparjalnika tipa
VVestinghouse, D-4 z vertikalnimi U-cevmi, ki tvorita skupaj s
Ce
vno steno, v katero so U-cevi vgrajene in zavaljane, mejo med
Primarnim in sekundarnim hladiom oz. sistemom (slika 3.13). Zaradi
v
katerem
v

Tabela 3.16: Glavni podatki uparjalnika D-4 (za ne začepljen uparjalnik)

20.6 m
322 t
4572
19.05 mm
1.09 mm
inconel 600
4460 m2
4479 kg/s
155 bar
324°C
287°C
221 "C
63 bar
515 kg/s
0.25 %

Višina celotnega uparjalnika
Masa praznega uparjalnika
Število U-cevi
Zunanji premer cevi
Debelina stene cevi
Material cevi
Površina za prenos toplote
Masni pretok na primarni strani
Tlak primarne sirani
Vstopna temperatura primarnega hladila
Izstopna temperatura primarnega hladila
Temperatura napajalne vode
Tlak pare
Masni tok pare
Maksimalna vlažnost pare

postavljeni v začetku leta 1970. Osnova teh kriterijev je, da poškodba
v globino materiala večja od 50 % debeline stene cevi ni sprejemljiva
in je potrebno cev s tako indikacijo izločiti iz obratovanja. Na osnovi
dvajsetletnih izkušenj in z uvedbo novih metod medobratovalnih
pregledov uparjalnlkov In upoštevanju kriterija puščanja pred zlomom
"Leak before break" smo dobili zanesljivejša orodja za ovrednotenje
stanja uparjalnika. Najpogostejše poškodbe U-cevi nastanejo zaradi
napetostne korozije. Z odpravo zaostalih napetosti na mestih
uvaljanja (prehod Iz uvaljanega-deformlranega v nedeformlran del
cevi) In na mestih velikih deformacij v zavojih z najmanjšimi premeri,
predvsem pa s primerno kemijo, se rast razpok (degradacija cevi)
lahko precej upočasni.

^a jedrske elektrarne s tlačnovodnimi reaktorji velja, da predstavljajo
u
Parjalniki šibak člen v delovanju elektrarne. V sedemdesetih in
Začetku osemdesetih let vgrajeni uparjalniki imajo, zaradi neustrezno
Obranih materialov in nedodelanih konstrukcijskih rešitev, življenjsko
dobo približno 15 let. Pri tem uparjalnika iz jedrske elektrarne v
Krškem nista izjemi.
Najobčutljivejši element uparjalnika so U-cevl po katerih se pretaka
Primarno hladilo. Med obratovanjem, predvsem pa v prehodnih stanjih
9|
ektrarne so cevi Izpostavljene neugodnim mehanskim, kemičnim
termičnim vplivom, ki vplivajo na njihovo degradacijo ali t.l. obrabo
c
avi. Rezultati obrabe lahko sčasoma dosežejo stopnjo, koje treba
Posamezne cevi popraviti ali celo Izločiti Iz uporabe. V procesu
obrabe cevi uparjalnika deluje skupek naslednjih pojavov:
^edkrlstalna napetostna korozija, stično-tren|ska obloga, stiskanje
cevi na obodu, točkasto nažlranje In medkrlstalno najedanje. Slednje
Prispeva največji delež k degradaciji uparjalnlkov v NE Krško. Pojav
n
astopa na stiku cevi s podpornimi ploščami. Ostala mesta
Povečanja učinkov staranja so še: cevni loki, stiki cevi In
Protlvlbracljsklh
palic In mesta uvaljanja cevi v cevno steno (Slika
3
'14). Pojave staranja je možno do neke mere zmanjšati In
upočasniti, nezaželene učinke pa odpravljati. Med preventivne
Ukrepe spada predvsem vzdrževanje kakovosti sekundarne vode
lri
uporaba ustreznih konstrukcijskih rešitev uparjalnlkov. Kot
Preventivni ukrep je bila v NEK še v času poskusnega obratovanja
Uvedena modifikacija napajanja sekundarne vode ter s tem
zmanjšana
obraba cevi uparjalnika zaradi vibracij. V primerih, koje
bi
lo z meritvami ugotovljeno stanje, ki v nadaljnjem obratovanju ne
Ugotavlja več tesnostl cevi, ali pa v primerih, ko je do okvare In
Resnosti cevi že prišlo, je potrebno izvesti ukrepe, ki preprečujejo
Mešanje primarnega in sekundarnega hladila.

S Tehničnimi specifikacijami elektrarne je omejeno puščanje hladila
Iz primarne na sekundarno stran In mejna specifična aktivnost
primarnega In sekundarnega hladila. Zaradi tega so Izpustiti v okolje
pri normalnem obratovanju daleč pod dovoljenimi. Pri določanju novih
kriterijev sprejemljlvosti'poškodb U-cevl so upoštevali, da so obodne
razpoke nevarnejše In so zato pri teh ostali pri prvotnih kriterijih. Za
vzdolžne razpoke v cevi pa je v kriterijih bistvena dolžina razpoke.
Pri medobratovalnem pregledu U-cevl uparjalnika se najpogosteje
uporabljajo metode vrtlnčnlh tokov (Eddy Current Testlng - ECT),
večfrekvenčna analiza z dvema tipoma sond (kompaktna-BobblnColl, rotlraJoča-MRCP-ColI) In redkeje ultrazvočni pregled cevi
uparjalnlkov.
Osnovna tehnika sanacije uparjalnlkov Je Cepljenje U-cevl
uparjalnika, kar pa Ima za posledico že omenjeno zmanjšanje
površine za prenos toplote. Danes se večinoma vgrajujejo čepi, ki
Jih Je po potrebi možno odstraniti. V nekaterih primerih se vgradijo
čepi, ki so zavarjenl v cevno steno uparjalnika. Zaradi omejitve
števila čepov v uparjalnlku se Je uveljavila nova tehnologija sanacije
z vgradnjo tulcev v poškodovane U-cevl uparjalnika. Tulec, ki Ima

^snovni kriteriji ocenjevanja poškodb cevi uparjalnika so bili
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začepljenost cevi v obeh uparjalnikih 15.68 % oz. v uparjalniku^
1 je bilo začepljenih 17.95 % (820) cevi in vgrajenih 166 tulcev, W
nam d^skupno začepljenost uparjalnika št. 118.04 %, in v uparjalnik"
št. 213.31 % (609) cevi. Manjše število začepljenih cevi po remont11
poleti 1993, je posledica nove tehnologije sanacije poškodovani''
cevi in ponovne sanacije nekaterih predhodno začepljenih cevi
pomočjo vgrajenih tulcev (Sleeving). Varnostne analize opravljen'
za 18 % povprečno začepljene cevi obeh uparjalnikov pa dovoljujejo
največ 5 % razliko v številu začepljenih cevi med obems
uparjalnikoma (asimetrija). Po remontu v letu 1994 se je štev®
začepljenih sevi na obeh uparjalnikih zopet nekoliko povečalo ini8
znašalo ob koncu leta 1994 povprečno 16.31 %. Uparjalnik št-1
ima začepljenih 18.13 % (828) cevi in vgrajenih 158 tulcev, uparjaln*
št. 2 pa 14.40 % (659). Po remontu 1995 ima uparjalnik štzačepljenih 18.78 % (858) cevi in vgrajenih 158 tulcev, uparjalni*
št. 2 pa 15.67 % (717). Ob koncu leta 1995 znaša povprečni
začepljenost 17.27 %. 18 % povprečna začepljenost ni presežen'
in zato elektrarna še lahko obratdje s polno močjo (Tabela 3.17)

zunanji premer toliko manjši, da se ga lahko vgradi v prvotno cev
uparjalnika, se v glavnem vgrajuje v področju prehoda U-cevi iz
cevne stene ali pa v področje podpornih plošč U-cevi. Takšen tulec
tudi predstavlja novo tlačno mejo med primarnim in sekundarnim
delom. Danes je na ta način saniranih že preko 60000 cevi
uparjalnikov v 123 elektrarnah. Vgradnja tulcev pa se nadaljuje, saj
se na ta način lahko zmanjša število vgrajenih čepov in s tem ohranja
število začepljenih cevi pod dopustno mejo.
Metode medobratovalnega pregleda uparjalnikov (In Service Inspection) se izleta v leto izboljšujejo, vendar ima sam medobratovalni
pregled uparjalnikov in pa korektivne akcije na uparjalnikih po
pregledu uparjalnikov največji prispevek k prejeti kolektivni efektivni
dozi delavcev NE Krško in zunanjih izvajalcev. Zaradi velikih
stroškov medobratovalnih pregledov, velikega deleža kolektivne
efektivne dozi pri teh pregledih in verjetne redukcije moči elektrarne
pri večjem začepljenju uparjalnikov, so se v nekaterih elektrarnah
že odločili za zamenjavo uparjalnikov. Pri zamenjavi pa lahko
dosežemo z ustrezno izvedbo tudi povečanje moči elektrarne glede
na prvotno zasnovo, če to dopuščajo ostali sistemi in komponente
in ponovljene varnostne analize. V mnogih (približno 35) elektrarnah
so jih že zamenjali, sledijo še druge, med katerimi bi morala biti v
kratkem tudi NE Krško, saj sicer lahko v kratkem pričakujemo
znižanje moči.

Počasnejši trend degradacijskih procesov in s tem čepljenja cevi'
zadnjem času v NEK gre pripisati predvsem naslednjim faktorje^
a) Spremembi kemijske sestave sekundarne vode (dvig pH vrednos"
na 9,8), ki je bila mogoča šele po zamenjavi bakrenih snopov
kondenzatorja, ki so narejeni iz drugačnega materiala (1993) in pr^
tem še podobno zamenjavo v pregrevalnikih pare (MSR).
b) Uvajanju sanacije poškodovanih cevi in že predhodno začepljerii'1
cevi s pomočjo tulcev, kar tudi dodatno prispeva k počasnejšem11
trendu čepljenja cevi. Zaradi teha posega imamo v letu 1993 manjš®
število začepljenih cevi kakor v letu 1992, kar je tudi jasno razvidno
iz diagrama,' slika 3.15.
c) Reaktivacija začepljenih cevi, ki so imele, ob ponovnem pregled
indikacije poškodb manjše od kriterijev čepljenja. Kriterij za čepljenje
cevi se določa na podlagi svetovne prakse in opravljenih anali2
rezultatov medobratovalnih pregledov.

Zamenjava uparjalnikov je že uveljavljen postopek v jedrskih
elektrarnah (tabela 3.18). Izkušnje kažejo, da večina uparjalnikov
ne bo vzdržala predvidene življenjske dobe, zato se že "rutinsko"
menjajo.
Za zamenjavo uparjalnikov se danes odloča predvsem zaradi dveh
razlogov:
1. Pri sanaciji uparjalnika so kolektivne efektivne doze delavcev
velike.
2. Zmanjšanje ekonomskih izgub zaradi stalno rastočih stroškov
medobratovalnih pregledov in sanacije uparjalnikov ter izgub, ki
nastanejo zaradi vse daljših ustavitev elektrarne in v končni fazi
znižanja moči elektrarne.

Mnenje URSJV je, da se uparjalnike čimprej zamenja in sicer zatoker:
- število začepljenih cevi narašča in se približuje veljavni dopustn1
meji varnega obratovanja s polno močjo,
- vsakoletna sanacijska dela na uparjalnikih bistveno prispevajo k
prejeti dozi delavcev, dolžini remonta in stroškom,
- je dobavni rok za nove uparjalnike, potrebne varnostne analize, f
upravni postopek 3 leta in več.

Jedrska elektrarna Krško ima enake težave kot elektrarne v svetu,
ki imajo podobne uparjalnike. Povprečna začepljenost cevi na obeh
uparjalnikih skupaj v letu 1992 je bila 16.49 % oz. v uparjalniku št.
1 je bilo začepljenih 19.02 % (868) cevi in v uparjalniku št. 2 13.
97 % (639) cevi. Po izrednem remontu poleti 1993 pa je bila povprečna
Slika 3.13: Uparjalnik D-4
Pnmarnl lotcvatmk pa

l.ilopna oopnm«
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Slika 3.14: Prikaz degradacijskih mehanizmov U-cevi v uparjalniku
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Prehodno
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IGA
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rQ
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XX '.'/t
'.i

ODSCC
usedline
/

.»H:*'■ J
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cevna stena

cevna stene
IGA
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- medkristalno spodjedanje
- napetostna korozija na primarni strani U-cevi
- napetostna korozija na sekundarni strani U-cevi
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Slika 3.15: Cepljenje cevi uparjalnikov NE Krško

Tabela 3.17: Število vgrajenih čepov v upar jainika NE Krško in % začepljenosti

Leto

Uparjalnik št. 1
št. začepljenih cevi

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1992
1993
1994
1995

poročevalec, št. 50

4
4
6'
161
176
212
246
465
584
868
820
828
858

Uparjalnik št. 2
začepljenost %
0.088
0.088
0.130
3.520
3.920
4.640
5.390
10.180
12.780
19.02
17.95
18.13
18.78

št. zalepljenih cevi
17
17
21
100
112
159
162
220
293
639
608
659
717
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začepljenost %
0.370
0.370
0.460
2.190
2.450
3 480
3.540
4.810
6 400
13.97
13.31
14.40
15,67
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Status uparjalnikov (SG) po remontu 1995

Stanje po remontu 1994:
absolutno začepljene cevi:
začepljenost z upoštevanimi tulci:
povprečna začepljenost:
cevi z vgrajenimi tulci* v obratovanju:

SG št. 1
828(18,13%)
832(18,21%)
16,31 %
158

SG št. 2
659(14,40%)

Aktivnosti med remontom 1995:
Namen pregleda uparjalnikov z metodo vrtinčnih tokov (ECT) je bil pregled aktivnih in na novo začepljenih cevi v celotni dolžini.

Načrtovano število na novo
začepljenih cevi ob remontu 1995:
Zamenjava VVestinghousovih
čepov z ABB čepi
(na topli strani uparjalnika):
Status po remontu 1995:
absolutno začepljene $evi:
začepljenost z upoštevanimi tulci:
povprečna začepljenost:
cev z vgrajenimi tulci* v obratovanju

SG št. 1

SG št. 2

30

58
«

4

64

81

SG št. 1 •
858(18,78%)
862(18,87%)

SG št. 2
717(15,67%)
17,27%

158

, * Hidrodinamski upor skozi uparjalnik se pri vgradnji 38 tulcev poveča toliko kot pri vgradnji enega čepa

Viri:
1. Zamenjava uparjalnikov v NE Krško, IBE Ljubljana, 1994
2. Letno poročilo 1995, NE Krško, februar 1996
3. Zbirna strokovna ocena remonta in menjave goriva 1995 v NE Krško, Elektroinštitut "MILAN VIDMAR", julij 1995
4. Dopis INž-339/94 NE Krško, december 1994
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Vnos uparjalnika v zadrževalni hram

Namestitev uparjalnika v zadrževalnem hramu s polarnim žerjavom

gg
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7. Modifikacija 055-IA-S, "Vgradnja tlačnega stikala"
Modifikacija je imela status NNSR in je zajemala vgradnjo tlačne?
stikala v vejo A sistema tA.
8. Modifikacija 056-IA-S, "Sprememba zračnega napajanja za ven®
14500"
Modifikacija je imela status NNSR in je zajemala prestavitev zračne?
napajanja izolacijskega ventila zadrževalnega hrama št. 14500.
9. Modifikacija 065-FP-S, "Vgradnja izolacijskega ventila".
Modifikacija je imela status NNSR in je zajemala vgradnjo dodatne^
izolacijskega ventila za izolacijo hidrantne mreže.
10. Modifikacija 068-XR-S, "Alarmiranje ventilacijske grupe na^
T2"
Modifikacija je imela status NNSR in je zajemala spremembo alarma
venitlacijskih grup na T2.
11. Modifikacija 069-XR-S, "Alarmiranje ventilacijske grupe na T"
T1"
Modifikacija je imela status NNSR in je zajemala spremembo alarff3
ventilacijske grupe na T1.
12. Modifikacija 071 -SW-S, "Stopnice na ESW zgradbo"
Modifikacija je imela status in je zajemala dodatne stopnice na ESV<
zgradbi od zunaj.
13. Modifikacija 074-IA-S, "Napajanje manipulatorja sodov z I*
zrakom"
Modifikacija je imela status NNSR in je zagotovila napajanj®
manipulatorja za sode z zrakom.
14. Modifikacija 077-FVV-S, "Sprememba kontrole venitla 21140"
Modifikacija je imela status NNSR in zajemala spremembo krmiljenj®
ventila 21140 sistema napajalne vode.
15. Modifikacija 078-CT-S, "Sprememba alarmiranja sirene na C1
sistemu"
Modifikacija je imela status NNSR in je zajemala spremembov
načinu oglašanja sirene.
16. Modifikacija 081-GN-S, "Začepljenje cevovodov starega Hj
monitorja"
Modifikacija je imela status NNSR in je zajemala izoliranje stareg3
sistema za nadzor vodika v generatorju.
17. Modifikacija 087-CS-S, "Zamenjava ventila FCV 205"
Modifikacija je imela status NSR in je zajemala zamenjavo ventil3
FCV 205.
18. Modifikacija 089-DG-S, "Zaščita motorja pred vlago"
Modifikacija je imela status NNSR in je zajemala ustrezno drenažo
ohišja DG-fan motorja.
19. Modifikacija 090-CH-L, "PIS faza 2 - zajemanja signalov"
Modifikacija ima status NSR in je aktivna. Predvideva dodatni
signale za aplikacijske programe PIS sistema.
20. Modifikacija 097-RM-S, "Instalacija šestih radiacijskih monitorje«
Instalirani so bili naslednji monitorji radiacije:
R-28 monitor žlahtnih plinov na VA sistemu AB zgradbe
R-27 mofiitor žlahtnih plinov na VA sistemu FHB zgradbe
R-26 procesni monitor na praznilni liniji (CVCS letdovvn)
R-33 monitor na liniji razbremenilnega ventila MS sistema (loop 1'
R-34 monitor na liniji razbremenilnega ventila MS sistema (loop 2)
R-05-02 področni monitor FHB zgradbe.
21. Modifikacija 126-EI-S, "Prestavitev panelov katodne zaščite *
EE121 GNDE701"
Modifikacija je imela status NNSR in je zajemala prestavitve panelov
katodne zaščite zaradi potrebnega prostora za namestitev dvojneg3
filtra za hladilno vodo diesel protipožarne črpalke.

3.1.9. Modifikacije v NE Krško izvedene v letu 1995
Modifikacije v letu 1995, za katere je URSJV izdala odločbo
1. Modifikacija 001 -ER-S, "Nadgradnja sistema meteoroloških
meritev" Modifikacija ima status NNSR in zajema posodobitev pri
številu in vrsti meteoroloških meritev in prenosu podatkov.
Modifikacija je v zaključni fazi.
2. Modifikacija 020-RP-L, "AMSAC"
modifikacija ima status NSR in je bila izvedena v remontu 95.
AMSAC sistem omogoča neodvisnost avtomatsko vljučitev sistema
pomožne napajalne vode (AFW) in izključitev turbine pod pogoji,
značilnimi za pričakovani prehodni pojav brez avtomatske ustavitve
reaktorja (ATWS).
3. Modifikacija 026-FP-L, "Nadgradnja detekcijskega sistema"
V okviru modifikacije, ki ima status NNSR se je v letu 1995 izvedla
instalacija dodatnih javljalnikov požara v večini prostorov z opremo
varnostnega razreda.
4. Modifikacija 046-HC-L, "Nadzor H2 v zadrževalnem hramu"
Za modifikacijo, ki ima status NSR se je v letu 1995 izdelovala
projektna dokumentacija. Predvideva se vgradnja H2 monitoringa z
razširjenim področjem kazanja (0-10 %).
5. Modifikacija 047-SI-L, "Nadzor tlaka v zadrževalnem hramu širokopasovno področje"
Modifikacija ima status NSR in je bila v letu 1995 tudi zaključena. V
okviru modifikacije je bila izvedena vgradnja širokopa&vnega
monitorja tlaka v zadrževalnem hramu.
6. Modifikacija 043-PC-S, "Povečanje števila kanalov razglasnega
sistema"
Modifikacija ima status NNSR in je končana. Dodana sta bila dva
kanala na "Paging" sistemu.
7. Modifikacija 051 -LS-L, "Razširitev zasilne razsvetljave"
Modifikacija je imela status NSR in je zajemala razširitev zasilne
razstvetljave v področju evakuacijskih panelov in ostalih prostorih,
kjer se nahaja oprema, ki v izjemnih primerih zahteva lokalno
upravljanje.
Ostale modifikacije v'letu 1995
1. Modifikacija 003-VVP-L, "Kazalnik nivoja v tanku iztrošenih smol"
Modifikacija je imela status NSR in je bila izvedena. Instaliran je
bolj zanesljiv način za indikacijo nivoja v tanku.
2. Modifikacija 010-CVV-L, "Zamenjava potujočih rešetk na CW
sistemu"
Modifikacija ima status NNSR in je aktivna. Izvršena je bila
zamenjava rešetke št. 3, v letu 1996 boste zamenjali zadnji dve
rešetki št. 4 in št. 6.
3. Modifikacija 030-PG-S, "Razvod plinov za kemijski laboratorij"
Modifikacija je imela status NNSR in je zajemala napeljavo
laboratorijskih plinov.
4. Modifikacija 036-DG-S, "DG Governor Position Differential Alarm
Control Unit Upgrade"
Modifikacija je imela status NSR in je zajemala zamenjavo obstoječih
komponent s tehnološko naprednejšo kvalificirano opremo.
5. Modifikacija 037-HE-S, "Dvigalo v vroči delavnici"
Modifikacija je imela status NNSR in je zajemala montažo dvigala v
vroči delavnici pomožne zgradbe (AB-115).
6. Modifikacija 044-CVV-S, "Zamenjava sistema za čiščenje s
kroglicami"
Modifikacija je imela status NNSR in je v letu 1995 zajemala
spremembe na sistemu razvoda in sistemu za zbiranje kroglic za
čiščenje kondenzatorja.
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Tekočinski izpusti

Predlagana modifikacija v letu 1995, za katero je bila podana
vloga na URSJV

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 aktivnosti prevladujejo naslednji izotopi:
Xe-133, Xe-135, Xe-131 m,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. Največ prispevata k dozni obremenitvi oba izotopa Cs in
Co. 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 tekočih izpustov v okolje. V tekočih
izpustih je največji delež radioaktivnega izotopa tritija (H-3). V letu
1995 je bila celotna izpuščena aktivnost tritija 8.5 TBq, kar
predstavlja 42.2 % dopustne vrednosti 20 TBq v enem letu. Slika
3.16 prikazuje spreminjanje celotne aktivnosti tritija v izpusto po
posameznih letih. Aktivnost ostalih izotopov v tekočinskih izpustih
je okoli tisočkrat manjša in je po letih prikazana na sliki 3.17.

1

• Modifikacija 028-SI-L, "Lovver BIT Boron Concentration"
Modifikacija ima status NSR in je aktivna. Dana je bila vloga na
URSJV,
ki pa še ni odobrena. Predvideva redukcijo koncentracije
b
ora z 20000-22500 na 2450-2550 ppm.
p

omen kratic: NSR - Nuclear Safety Related
NNSR - Non Nuclear Safety Related

,

3.1.10. Izpuščanje radioaktivnosti v okolje
Omejitve za izpust radioaktivnih snovi v okolico NEK so predpisane
* odločbo Republiškega energetskega inšpektorata za začetek
obratovanja jedrske elektrarne, štev. 31-04/83-5 z dne 6.2.1984.
V dnevnih, mesečnih, kvartalnih in letnih poročilih NE Krško redno
Poroča pristojnim upravnim organom o izpustih radioaktivni snovi v
okolje.

Slika 3.16: Aktivnost izpuščenega tritija v tekočinskih izpustih
(letna tehnološka omejitev je 20 Tbq)

Slika 3.18: Aktivnost izpuščenega Co60 v tekočinskih izpustih

2.5 i

Aktivnost izpuščenega Co 6Cf
v tekočinskih izpustih NE Krško

Slika 3.17: Aktivnost cepitvenih in aktivarijskih produktov
v
tekočinskih izpustih brez tritija (letna tehnološka omejitev
je 200 (;Bq)
Skupna aktivnost izpuščenih produktov
brez Iritija - NE Krško
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Slika 3.19: Aktivnost izpuščenima Cs 137 v tekočinskih
izpustih

Slika 3.20: Aktivnost izpuščenega J-131 v tekočinskih izpustili

Aktivnost izpuščenega Cs137
v tekočinskih izpustih NE Krško

200

Aktivnost izpuščenega J131
v tekočinskih izpustih NE Krško
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izpustih povečala za dvakrat glede na leto 1994 in je za šestkrat
večja kot je povprečje v času delovanja NE Krško. Vzrok za
povečanje aktivnosti žlahtnih plinov v izpustih je prisotnost poškodb
na gorivnih palicah v reaktorju, o čemer je že bilo govora. Na sliki
3.22 je razvidno povečanje izpusta ob remontu, ko se običajno
izvede prezračevanje zadrževalnega hrama. Izpustov iz tanka za
razpad plinov (GDT) v letu 1995 ni bilo. Aktivnosti ostalih radioaktivnih
elementov so v plinastih izpustih za stokrat manjše. Aktivnosti v
letu 1995 in delež mejne vrednosti za ostale pomembne skupine
elementov so podane v tabeli 3.19. Slika 3.23 prikazuje aktivnost
izotopov joda v plinskih emisijah po posameznih letih, slika 3.24
aktivnost C-14 in slika 3.25 aktivnost tritija.

Plinasti izpusti
Plinasti izpusti se iz NEK odvajajo v okolje skozi ventilacijski dimnik
in preko odzračevalnika kondenaztorja v sekundarnem krogu. V obeh
izpustih radiološki monitorji neprekinjeno merijo in nadzirajo
koncentracijo posameznih radioaktivnih elementov.
V plinastih izpustih prevladujejo žlahtni plini. V letu 1995 je bilo v
zrak izpuščena aktivnost žlahtnih plinov 24.8 TBq, kar predstavlja
22.5 % dopustne vrednosti 110 TBq v enem letu. Slika 3.21 prikazuje
spreminjanje celotne aktivnosti žlahtnih plinov v izpustu po
posameznih letih. V letu 1995 se je aktivnost žlahtnih plinov v

Tabela 3.19: Aktivnosti plinskih izpustov v letu 1995

Plinske emisiie

IzDuščena aktivnost v 1995 (Ba)

Meine vrednost izDusta (Ba/leto)

Delež od omeiitve (%)

Žlahtni plini

24.8 E+12

110 E+12 (Xe - 133ekv.)

22.5

Jodi

7.51 E+08

18,5 E+9 (J -131 ekv.)

4.06

Aerosoli

2.0 E+07

18,5 E+9

0.108

Tritij

1,31 E+12

ni omejitve v TS

C-14

6.02 E+10

ni omejitve v TS
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Slika 2.24: Aktivnost C-14 v plinskih emisijah

Slika 3.21: Aktivnost žlahtnih plinov v plinastih izpustih (letna
omejitev je 110 TBq)

25 i

Aktivnost C-14
v plinskih emisijah NE Krško
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Slika 3.22: Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov po mesecih
za leto 1995 v NEK
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Slika 3.25: Aktivnost tritija v plinastih emisijah NE Krško
Aktivnost tricija
v plinskih emisijah NE Krško

Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov
po mesecih za leto 1995 v NEK

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
leto

Vir: Periodična poročila NEK-a URSJV
3.1.11. Redni nadzor radioaktivnosti v okolici NE Krško
Slika 2.23: Aktivnost izotopov joda v letu 1995

Pregled rezultatov meritev radioaktivnosti umetnih in naravnih
radionuklidov v različnih nadzorovanih medijih in prenosnih poteh
so podani z ocenami efektivnih doz. Konzervativne ocene doznih
obremenitev posameznika iz referenčne (kritične) skupine
prebivalstva zaradi emisij jedrske elektrarne dajejo v letu 1995
vrednost za "predvideno efektivno dozo" manj kot 20 mikroSv/leto.
Ta vrednost predstavlja manj kot 1 % letne doze, ki jo v povprečju
prejme človek v normalno obremenjenem okolju od naravnih in
umetnih radioaktivnih virov. Iz meritev posameznih medijev so bile
ocenjene tudi letne doze, ki jih prispeva naravna radioaktivnost,
splošno onesnaževanje (Černobil, atmosferske jedrske eksplozije),
ter industrija in bolnišnice, ki uporabljajo radioaktivne snovi.

Aktivnost izotopov joda v letu 1995
v plinskih emisijah NE Krško

Obseg
Redni radiološki nadzor Nuklearne elektrarne Krško vsebuje nadzor
inventarja tekočih in plinastih emisij ob izvoru ter neodvisen nadzor
vnosa radionuklidov v širše okolje (imisij). Nadzorovano področje
okolja obsega v prvi vrsti 12-kilometrski pas okoli objekta, kjer se

leto 1995
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pričakujejo najvišje vrednosti imisij in je mogoče potencialno najprej
zaznati možne spremembe, pri reki Savi in pri podtalnici pa je
razširjen tudi na področje R. Hrvaške od Jesenic na Dolenjskem do
Podsuseda (sotočna razdalja od objekta 30 km).

Bistveno občasno povečanje obremenitev povzroča tudi tu kratkoživi
J-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-a (dopolnjena mesečna
poročila NEK-a za leto 1995), daje efektivno dozo 0,7 mikroSv/leto.
Čeprav je ta obremenitev zaradi višjega pretoka Save in manjših
tekočinskih emisij približno za faktor 1/2 nižja kot v letu 1994, je
velikostni red doze primerljiv z dozami iz preteklih petih let.

Stalen nadzor emisij opravlja radiološka služba NE Krško. Redni
nadzor imisij in kontrolne meritve emisij so opravile pooblaščene
organizacije: Institut "Jožef Štefan" in Zavod RS za varstvo pri delu
iz Ljubljane ter Institut "Rudjer Boškovič" - Center za istraživanje
mora (IRB) in Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
(IMI) iz Zagreba.
Nadzor imisij *
Prispevki splošne černobilske onesnažitve k obremenitvi okolja, so
se v zadnjih sedmih letih po nezgodi v povprečju zniževali, pri
poljščinah pa so že leta 1990 praktično padali na predčernobilsko
raven. V letu 1995 se je ta potek ustavil, tako da zaznavamo v
standardnem vzorcu poljščin iz krško-brežiškega področja celo
neznaten prirastek cezijevih izotopov. Podobno spremembo kažejo
na tem področju v drugi polovici leta tudi ocene doz zunanjega
sevanja (sevanja v okolju) in tritija v padavinah ter savski vodi tudi
protitočno od NEK-a. Ker pa so celoletne spremembe neznatne in
je obseg meritev časovno še nezadosten, ni mogoče presoditi, ali
gre za nihanja v splošni onesnažitvi ali za lokalne vplive.
Reka Sava in podtalnica
Zmanjšanju prispevka tekočih iztek iz papirnice Videm k radioaktivni
obremenitvi savske vode z umetnimi (za faktor 0.5) in naravnimi
radionuklidi (za faktor 0.25), ki je bilo v letih 1992 in 1993 povzročeno
z zmanjšanjem proizvodnje, je v letu 1994 sledilo ponovno povečanje,
zlasti naravnih radionuklidov (za faktor 2), ki se je ohranilo na približno
enaki ravni tako za naravne kot umetne radionuklide tudi v letu
1995. Zaradi nižjih koncentracij predvsem cezijevih radionuklidov
je postal med dolgoživimi umetnimi radionuklidi pomemben
"predčernobilski" stroncij. Prevladujoči delež k obremenitvi z
umetnimi radionuklidi pa je v letu 1995 prispeval kratkoživi jod-131,
ki ga zlasti po letu 1989 prispevajo bolnišnice.
•
Primerjava rezultatov meritev v različnih savskih medijih kaže, da
je mogoče nekaj manj kot polovico v savski vodi v Brežicah
ugotovljenih povprečnih letnih koncentracij cezijevih izotopov pripisati
NEK-u, ostalo pa splošni, predvsem černobilski, onesnažitvi okolja.
Upoštevaje tudi povečane koncentracije tritija, ki jih prispevajo
elektrarniške izteke, ter narastek J-131 in stroncija, dobimo oceno,
da je prispevek NEK-a k letni obremenitvi referenčnega človeka
zaradi potencialnega pitja savske vode v Brežicah v letu 1995 okoli
0,4 mikroSv/leto, kar je približno 40 % ocenjenega prispevka vseh
umetnih radionuklidov in 4 % celotne obremenitve z naravnimi in
umetnimi radionuklidi. Ta ocena za brežiško Savo je primerljiva z
oceno iz leta 1994. Nekoliko nižjo obremenitev zaradi NEK-a (0,1
mikroSv/leto), dobimo tudi za Savo v Jesenicah na Dolenjskem.
Na te podatke znatno vpliva nezanesljiva ocena deleža kratkoživega
J-131, ki so ga v letu 1995, tako kot v preteklih letih, prispevale
predvsem izteke bolnišnic. Približno ocenjen prispevek J-131 iz
bolnišnic k obremenitvi referenčnega človeka, ki bi pil savsko vodo
v Brežicah (0,6 mikroSv/leto) kaže, da je le-ta po velikosti večji, kot
ocenjeni prispevek NEK-a. Pri tem je za primerjavo umestno dodati,
da podobna ocena v mestu Krško, kjer je izključen prispevek
NEK-a, daje dozo 0,7 mikroSv/leto.

Zrak
Imisijske meritve aerosolov niso zaznale vplivov prašnih (partikulatnih) emisij NEK-a. Ocene narejene na podlagi inventarja plinastih
emisij (mesečna poročila NEK-a za leto 1995, dopolnjena z oceno
plinastih emisij tritija in ogljika - 14 IJS) ter emisij partikulatov
(mesečna poročila NEK-a za leto 1995, dopolnjena z dodatnimi
ocenami emisij IJS) in mesečnih razredčitvenih faktorjev
(meteorološka poročila HMZ), so dale v letu 1995 kot najvišjo
obremenitev zaradi inhalacije (0.4 mikroSv/leto) in zaradi zunanjega
sevanja iz potujočega "oblaka" (plume) (2,0 mikroSv/leto) vrednost
doze 2.4 mikroSv/leto v naselju Sp. Stari grad (smer ENE, razdalja
0,8 km). K približno za faktor 2.5 višji oceni doze glede na preteklo
leto in faktor 4 višjo oceno kot v predpreteklem letu, so v letu 1995
prispevale višje emisije žlahtnih plinov in joda. Nadzorne meritve J131, opravljane kontinuirano na 6-ih krajih v okolici NEK, niso zaznale
J-131 nad nadzorno mejo, ki ustreza pogojni celoletni ščitnični dozi
0,4 mikroSv.
Zunanje sevanje
Doza zaradi zunanjega sevanja, merjena s termoluminescenčnirni
dozimeti skozi celo leto, na 57-ih krajih okoli NEK-a je pokazala
povprečno vrednost 820 mikroSv/leto, kar je približno 4,5 % več
kot v predhodnem letu in za 3.8 % več kot pred černobilsko
onesnažitvijo. Omenjeno relativno'-povečanje letnih doz glede na
predhodno leto ni bilo izmerjeno v ostalih krajih Slovenije (50 krajev
Republiškega programa nadzora). Za slednje je sicer povprečje letnih
doz po absolutni vrednosti še vedno višje, kot v krško-brežiškem
področju, vendar se je, zaradi zmanjšanja vpliva černobilske
onesnažitve tal s cezijevima izotopoma, tudi v letu 1995 relativno
znižalo (-4 %). Opažena sprememba v zunanjem sevanju, ki je
nastopila v drugi polovici leta, je torej značilna za krško-brežiško
področje in po bolj neugodni oceni prispeva k efektivni dozi
posameznika iz referenčne skupine okoli 9 mikroSv/leto. Časovno
se sicer ujema z večjimi zračnimi emisijami NEK-a v letu 1995.

Za oceno povečanja efektivne doze referenčnega človeka zaradi
uživanja savskih rib (36 kg/leto), dobimo ob najbolj neugodni
predpostavki (maksimalne izmerjene vrednosti umetnih
radionuklidov ne glede na poreklo, celotna riba) vrednost manj kot
4,5 mikroSv/leto. V povprečju se ribe, ki so do leta 1986 predstavljale
kritično prenosno pot za emisije NEK-a preko prehrambene verige,
tudi v letu 1995 bistveno ne razlikujejo po vsebnosti obremenjujočih
(predvsem černobilskih) cezijev od ostale beljakovinske hrane.
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Vodovod Brežice je v letih od 1982. leta do 1996 kazal dvakrat
večjo poprečno koncentracijo tritija kot vrtine v brežiško-krškem
polju in krški vodovod. Študija in analize narejene v letu 1985 so
potrdile domnevno, da je to povišanje pripisati prispevkom NEK-a
preko savske vode. V drugi polovici 1990. leta so brežiški Vodovod
začeli pretežno (70 % porabe) napajati iz nove globoke vrtine, ki se
zaenkrat odlikuje z vodo z zelo nizko vsebnostjo tritija (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 približno 0,40 mikroSv/leto, pri čemer je postal prispevek NEK-a
preko tritija iz starega črpališča zanemarljiv. Enako vrednost
prispevka umetnih radionuklidov za brežiški vodovod (0,04 mikroSv/
leto) dobimo tudi iz meritev v letu 1995. Celotna obremenitev zaradi
vsebnosti naravnih in umetnih radionuklidov je bila v brežiškem
vodovodu ocenjena na 2,5 mikroSv/leto. Tudi nadzorne vrtine v
naplavinah samoborskega področja v letu 1995 niso pokazale
zaznavnega vpliva splošnega onesnaževanja, niti se v njih ne zazna
vpliv NEK-a (tritij).
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vendar pa jo je mogoče delno pojasniti tudi s talnim usedom iz
splošne in naravne onesnažitve atmosfere. Avtomatski kontinuirni
Merilniki doznih hitrosti (13 stalnih merilnih mest okoli NEK),
namenjeni predvsem nezgodnemu opozarjanju, so pokazali podobne,
vendar znatno manj izrazite rezultate kot TL dozimetri zlasti glede
krajevno značilnih velikosti letnih doz (kar je v skladu z različnima
detekcijskima karakteristikama obojih merilnikov). Pokazali pa so
tudi občasne nekajurne ekskurzije hitrosti doz (do maksimalno

160 % nad mesečnim povprečjem), ki jih pripisujemo spiranju naravnih
radionuklidov - radonovih potomcev iz ozračja z dežjem in tudi
njihovemu začetnemu zadrževanju v povhrnjem omočenem sloju
tal. Ti pojavi so redno opaženi tudi v drugih oddaljenih krajih v Sloveniji
(11 stalnih merilnih mest), kjer so postavljeni taki merilniki, in
praviloma niso korelirani s plinastimi emisijami, temveč predvsem
s padavinami.

Slika 3.26: Zunanje sevanje v okolici NEK po černobilski onesnažitvi, letna doza (termoluminiscentni dozimetri IJS-TLD-05)

Zunanje sevanje

Leto
* - povprečje pred Černobilom

Zaključek
Vse ugotovljive in kvantitativno ocenjene obremenitve okolja zaradi
emisij Nuklearne elektrarne Krško so bile daleč pod upravno
dopuščenimi mejnimi vrednostmi (**). Ocenjene obremenitve
Posameznikov iz privzete referenčne (kritične) skupine prebivalstva,
narejene
tako iz neposredno ocenjenih imisijskih vrednosti, kot
r
ačunsko-modelno na podlagi podatkov o letnih emisijah NEK-a, pa
dajejo v letu 1995 vrednosti za efektivne doze, ki so manjše od 20
^ikroSv/leto, oz. manjše od 1 % letne doze, ki jo povprečno prejme
človek v normalno obremenjenem okolju od naravnih in umetnih
virov.

' Navedene vrednosti letnih doz v mikroSv/leto (midrosievertih na leto)
veljajo v vseh ustreznih primerih (Izjema je zunanje sevanje) za količino,
ki jo definiramo kot "50-letno predvideno efektivno enakovredno dozo".
" Zakonsko postavljena vrednost mejne letne doze za posameznika iz
Prebivalstva, ki ni poklicno izpostavljen sevanju, je 1000 mikroSv/leto
(1000 mikrosievertov na leto = 1 milisievert na leto) efektivne enakovredne
doze. Mejna vrednost velja za skupne prispevke vseh umetnih virov
sevanja, z Izjemno medicinskih, in prispevke modificiranih naravnih virov
sevanja, z Izjemno radona v hišah. Poleg navedene osnovne splošne
omejitve, pa obstajajo tudi upravne omejitve, ki veljajo na normalno
obratovanje
posameznih nuklearnih objektov - takoimenovane
a
vtorizirane mejne doze, ki so praviloma nižje od osnovne. Po lokacijski
odločbi Republiškega sekretariata za urbanizem (št. 350/F-15/69 od 8.
8- 1974) je mejna vrednost doze za NEK 50 mikroSv/leto. Po odločbi
Republiškega energetskega Inšpektorata (31-04/83-5 od 6. 2. 1984) pa
obstajajo tudi druge izvedene omejitve (npr. letna akvitnost tekočih in
Plinastih efluentov).
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Tabela 3.20: Pregled virov in velikosti sevalnih obremenitev prebivalcev v okolici NE Krško za leto 1995. Obremenitve s«
ocenjene za odraslega posameznika iz referenčne skupine, ki prejema največje doze izmed vseh starostnih skupin in uživa
izključno lokalno pridelano hrano. Podatki iz tabele, razvrščeni po virih, so grafično predstavljeni tudi na diagramu.
A. NOTRANJE OBSEVANJE
(posledica vnosa in prisotnosti radionuklidov v telesu ter niihoveaa sevalneaa učinka na telo)
A 1. zaradi vnosa z dihanjem (inhalacijo) iz naslednjih virov:
A. 1.1. naravna radioaktivnost
- Radon-222 in kratkoživi potomci v zraku
A.1.2. splošna kontaminacija prašnih delcev (aerosolov)
- tehnološko in naravno nakopičeni svinec-210
- resuspendirani umetni radionuklidi
A.1.3. zračna emisija NE Krško
-tritij, ogljik-14, jod-131, partikulati
delna vsota za inhalaciio
A.2. zaradi vnosa s hrano in vodo (ingestija) iz naslednjih virov (*3):
A.2.1. naravna radioaktivnost
- kalij-40
- uranov in torijev niz
- ostalo
seštevek
A.2.2. splošna kontaminacija (Černobil, jedrske eksplozije, tehnološko kopičenje umetnih
radionuklidov)
- hrana - Černobil - ostalo
- voda
seštevek'
A.2.3. tekoče (Sava) in zračne (used) emisije NE Krško
- hrana
- voda
seštevek
delna vsota za ingestijo
zaokrožena delna vsota za notranie obsevanie
B. ZUNANJE OBSEVANJE
(posledica virov sevanja izven telesa v okolju ter njihovega sevalnega učinka na telo)
B.1. zaradi medicinske diagnostike (*4)
B.2. zaradi naravnega sevanja (kozmičnega in terestialnega)
- kozmična nevtronska komponenta
- kozmično in terestrialno sevanje (U,Th niz, K-40, kozmično sevanie)(*5)
B.3. zaradi černobilskega vseda v okolju (*6)
6.4. zaradi plinskih emisij NE Krško
zaokrožena delna vsota za zunanie obsevanie
celotna vsota za notranje in zunanje obsevanje (zaokroženo)
z višjim medicinskim prispevkom (1500 (jSv/leto)
z nižiim medicinskim prispevkom (300 uSv/leto)
(*1) • Obremenitev z umetnimi radionuklidi (NEK, splošna kontaminacija)
je podana z dozo, ki jo definiramo kot "50-leto predvideno efektivno
enakovredno (ekvivalentno) dozo", obremenitve z naravnimi readionuklidi
pa z "letno efektivno enakovredno (ekvivalentno) dozo".
(*2) •3 Za bivališča s povprečno ravnovesno
radonovo koncentracijo 15
Bq/m (oz. koncentracijo Rn-222 38 Bq/m3 ob ravnovesnem faktorju 0.4)
in faktorju bivanja v bivališčih 0.8 ter bivanja na prostem 0.2. Po predlogu
ICRP Publication 65 iz leta 1993 bi prejel enako letno dozo prebivalec,
ki bi 3živel v okolju s povprečno ravnovesno
radonovo koncentracijo 22
Bq/m , oz. koncentracijo Rn-222 55 Bq/m3, pri čemer bi prebil 80 % časa
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efektivna
ekvivalentna doza
v 1995 (*1)
(pSv/leto)
1300 (*2)
17
0.001
0.4
1317

180
140
40
360

7
<0.04
7
<6
<0.02
6
373
1690

1500 (300)
60
770
70
9
2410
4100
2900

doma in 20 % časa na delu. Slednje vrednosti koncentracij so bliže
izerjenim v Sloveniji (IRPA 95 - Portorož).
(*3) - Poraba določena na podlagi "Analize prehrambenih navad
prebivalstva v Sloveniji" za "mešano" gospodinjstvo, VZZSV, Ljubljana.
- dopis Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo št
2005/68-58 od 6. 11. 1989. Za povprečno obremenitev z naravnimi_
radionuklidi so uporabljeni podatki iz publikacije UNSCEAR 1988 Re
port (p.95), United Nations, New York 1988.
(*4) - Podatki vzeti iz vladnega poročila ZRN za 1989. leto (Bericht defr
Bundeseregierung uber Umveltradioaktivitaet und Strahlenbelastung fu
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(*5) - Podatki vzeti iz poročila: U. Miklavžlč et al., Letne doze zunanjega
sevanja v Sloveniji, IJS DP-6696, marec 1993
(*6) ■ Predpostavljeno je podaljšano bivanje na prostem s faktorjem
bivanja na prostem 0.3 In v bivališčih 0.7.

tes Jahr 1987, Drucksache 11/6142, 20. 12. 1989). Zelo približna ocena
prebivalstvo v Sloveniji nakazuje približno tolikšno ali višjo
^Postavljenost, zaradi slabše opreme ob nižjem številu pregledov. Zaradi
n
sgotovosti ocene navajamo tudi relativno najnižjo oceno 300 mikroSv/
'sto, ki jo daje britanski NRPB (Radiatlon Exposure of the UK Population
• 1988 Revlew, NRPB-R227).

Okolica NEK - referenčna skupina
(Podatki o dozah so vzeti iz tabele 3.20)
ZUNANJI OBSEV - vsi viri 1995
Zunanje ebuvinjc ■ HE (|iSv/lcto)

CELOTNO BREME - 1995
Celotni obremenitev • HE (^Sv/leto)

Naravno tavanje

Medicina

Splotna ko nt
| Vilji medicinski prispevek
[m Zunanje obsevanje
Notranje obsevanje

NEK
zrak+used
Razpon možnega medicinakcga prispevka 300 -1500 ySv/teto

INGESTIJA - vsi viri 1995
Ingestija • HE (uSv/leto)

INHALACIJA - vsi viri 1995
Inhalacija • HE (|iSv/leto)

Naravno aavan)«
Spiolna kont
H osulo E U+Th

Rs-222+p.
Rn»222+p. «■ Rn-222 k\ kratkoirvi potomci

Vir: Meritve radioaktivnosti v okolici NEK - Poročilo za leto 1995, IJS DP-7375, marec 1996.
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Program monitoringa podtalnice v okolici NE Krško zajema Čatežko
polje, Krško polje in Brežiško polje. Meritve v okviru programa
opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto. Vzorci so
odvzeti enkrat letno na mestih: Vrbina, Spodnji Stari Grad, Šentlenart,
Žadovinek, Brege, Skopice, Boršt. Za leto 1995 obdelanih podatkov
še ni. Iz podatkov državnega monitoringa podtalnic je razvidno, da
so v podtalni vodi v večini vodanjakih povišane koncentracije nitratov
(rahlo presežena v Bregah), železa ter sledovi pesticidov in kloriranih
topil glede na Pravilnik o higienski neoporečnosti pitne vode, Ur. ISFRJ, št. 33/87. Menimo, da so višje koncentracije posledica
nekontroliranih kmetijskih dejavnosti (gnojenje, uporaba pesticidov),
sestave tal (železo ?) kakor tudi delni vpliv vode iz reke Save.

3.1.12. Nadzor ostalih vplivov obratovanja NEK na okolje
Na osnovi dejstva, da niso ugotovljeni negativni vplivi na reko Savo
zaradi delovanja NE Krško, ki so že podana v poročilu o jedrski
varnosti v letu 1993 in na osnovi izkušenj je neradiološki nadzor
vključen v nacionalni program monitoringa površinskih vod (gled
Poročilo o jedrski varnosti v letu 1993).
Program neradiološkega nadzora reke Save v letu 1995 zajema
vzorčna mesta Boštanj in Brežice. Meritve, ki jih je v okviru programa
izvedel Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije v sodelovanju
z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor'" zajemajo osnovne
kazalce kakovosti vode in sedimentov reke Save kakor tudi vse
potencialne onesnaževalce, skupaj čez sto parametrov. Iz rezultatov
analiz ni opaziti negativnega vpliva obratovanja NE Krško na vodo
in življenje v Savi.

Podatki za površinske vode in podtalnico na področju NEK v okviru
državnega monitoringa, Hidrometeorološki zavod RS, št. 935-721
96,1996.

Tabela 3.21: Koncentracija raztopljenega kisika v Savi - vzorčno mesto, vstop bistvene oskrbne vode NE Krško
POVPREČJE (ppm)

MAKSIMUM (ppm)

MAKSIMUM (ppm)

JANUAR

'10.9

13.7

6.5

FEBRUAR

11.5

13.8

6.6

MAREC

10.3

13.7

7.4

APRIL

9.5

12.8

6.7

JUNIJ

6.7

10.9

5.5

JULIJ

5.5

6.5

4.6

AVGUST

6.9

10.4

5.0

SEPTEMBER

9.0

9.8

7.7

OKTOBER

7.3

8.5

6.0

NOVEMBER

7.7 ■

9.5

6.0

DECEMBER

7.4

8.4

6<i

MAJ*

* Remont 95 od 22. 4 do 2. 6. 1995

poročevalec, št. 50

78

Tabela 3.22: Toplotna polucija reke Save - izračunani prirast temperature zaradi delovanja NE Krško

POVPREČJE (°C)

MAKSIMUM (°C)

MINIMUM (°C)

JANUAR

1.6

2.7

0.3

FEBRUAR

1.3

2.0

0.2

MAREC

0.8

1.1

0.2

APRIL

1.3

2.1

0.7

JUNIJ

1.0

1.8

0.1

JULIJ

2.1

2.6

1.2

AVGUST

2.1

2.8

1.4

SEPTEMBER

0.7

1.4

0.3

OKTOBER

2.2

2.9

1.3

NOVEMBER

2.4

2.9

0.6

DECEMBER

1.8

2.8

0.2

MAJ-

R

emont 95 od 22. 4 do 2. 6.1995

Meritve kakovosti vode reke Save v okolici NEK
Meritve kakovosti vode reke Save v okolici NEK je naročila URSJV,
Uvedel
pa Inštitut Jožef Štefan. Meritve so opravljene v dveh vzorcih
v
°de iz reke Save dne 19.12. 1995 na levem bregu reke Save na
flv
8h lokacijah: 300 metrov pred jezom NEK (Vzorec SAVA 1) in
Približno 2000 m pod jezom (Vzorec SAVA 2).

- organske polutante (maščobe z mineralnimi olji, lahkohlapni
aromatski ogljikovodiki-BTX, organoklorni pesticidi, poliklorirani
bifenili-PCB, poliaromatski ogljikovodiki-PAH, nasičeni alifatski
ogljikovodiki od C10 do C30 fenoli, anionski in neionski detergenti).
Rezultati meritev splošnih fizikalno-kemijskih parametrov za
ovrednotenje kvalitete vode so zbrani v Tabeli 3.23. Anorganski
polutanti so podani v tabeli 3.24,3.25. Koncentracije aromatskih in
poliaromatskih ogljikovodikov so podane v tabeli 3.26. Koncentracije
alifatskih ogljikovodikov v vzorcih vod so zbrani v Tabeli 3.27. V
Tabeli 3.28 so podani rezultati meritev vsebnosti obstojnih
organoklornih pesticidov v vodi in skupne koncentracije PCB. V
Tabeli 3.29 so prikazane vsebnosti maščob z mineralnimi olji in
fenolov ter anionskih in neionogenih detergentov.

Analiza zajema:
"fizikalno-kemijske parametre (temperatura, pH vrednost, raztopljeni
'''sik, raztopljene snovi, prevodnost, skupni organski ogljik-TOC,
Zmijska potreba po kisiku-KPK, biokemijska potreba po kisiku BPKS)
'anorganske polutante (kovine: cink, aluminij, baker, svinec, krom;
a
nioni: sulfat, nitrit, nitrat, fosfat, fluorid, klorid, cianid; silicijev dioksid,
ar
nonijak) in
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Tabela 3.23: Splošni fi/.ikalno-kemi.jski parametri reke LSave v okolici NEK, meritev 19. 12. 1995

Količina\Vzorec

SAVA 1 (300 m Dred iezom NEKI

SAVA 2 (2000 m za iezom NEKI

T f C)
02 (mg/l)

5.6

9.5

20.5

15.8

% nasičenosti z 02

168

141

PH
TDS (mg/l)

7.3

7.2

"" i

210

212

Prevodnost (pS/cm)

421

424

.j
s

TOC (mg/l)

3.1

2.9

KPK (mg/l)

58

21

BPKs (mg/l)

20

6

i
i

{
J
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Tabela 3.24: Koncentracije raztopljenih težkih kos in, anionov in kartonov v reki Savi v bližini NEK

SAVA 1

SAVA 2

Zn (pg/I)

55 ±5

55 ± 5

Al (pg/I)

34 ± 3

28 ±3

Cu (pg/I)

2,6 ±0.2

1,8 ±0,2

Pb (pg/I)

s 1,0
0,8 ±0,1

s 1,0

Cr (pg/1)

0,9 ±0,1

Cd (pg/I)

0,2 0± 0,08

0,18 ±0,06

Ni (pg/I)

3,2 ± 0,6

2,8 ±0,4

Fe (pg/I)

7,3 ±0,5

6,2 ±0,3

Pd (pg/I)

s 0,1
s 0,18

s 0,1

Sn (pg/I)

s 0,1
c 0,08

s 0,1
^ 0,08

TI (pg/I)

i 0,1

s 0,1

Sb (pg/I)
Pt (pg/I)

s 0,1
s 0,08

s 0,1
s 0,08

V (pg/I)

13

13

S04*' (mg/l)

24

23

NH, (mg N/l)

39

22

NO,- (mg N/l)

32

31

NO,- (mg N/l)

10

11

PO/ (mg/l)

9

8

F- (mg/l)

9

8

Cl- (mg/l)

12

13

CN- (mg/l)

1

1

SiOv (mg/l)

0.86

0.80

Se (pg/I)
As (pg/I)
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Tabehi 3.25: Koncentracije težkih kovin v suspendirani snovi reke Save v okolici NEK. (Rezultati so podani kot množina
»#vine v suspendirani snovi na liter vode)

Količina\Vzorec

SAVA 1

SAVA 2

suspendirana snov (mg/l)

11.9

10.1

Zn (|jg/l)

55 ±5

55 ±5

Al (pg/l)

34 ±3

28 ±3

Cu (pg/l)

2,6 ± 0,2

1,8 ±0,2

Pb (pg/l)

s 1,0

Cr (pg/l)

0.8 ±0,1

i 1.0
0,9 ±0,1

Cd (pg/l)

0,2 0 ± 0,08

0,18 ±0,06

Ni (pg/l)

3,2 ±0,6

2,8 ±0,4

Fe (pg/l)

7,3 ±0,5

6,2 ±0,3

Pd (pg/1)

< 0,1

s 0,1

o
» co

Se (pg/l)

s 0,18

As (pg/l)

s 0,1

s 0,1

Sn (pg/l)

s 0,08

s 0,08

TI (pg/l)

s 0,1

s 0,1

Sb (pg/l)

s 0,1

Pt (pg/l)

s 0,1
< 0,08

< 0,08

V (ua/l)

13

13

Tabela 3.2fi: Koncentracija aromatskih in poliaromatskih ogljikovodikov
Komoonenta

Sava 1

Sava 2

benzen

< 0.1 mg/l

<0.1 mg/l

toluen

<0.1 mg/l

<0.1 mg/l

o-ksilen

<0.1 mg/l

< 0.1 mg/l

m-ksilen

< 0.1 mg/l

<0.1 mg/l

p-ksilen

<0.1 mg/l

<0.1 mg/l

naftalen

2,5 ng/l

1.9 ng/l

acenaftilen

< 0.1 ng/l

< 0.1 ng/l

acenaften

< 0.1 ng/l

< 0.1 ng/l

fluoren

< 0.1 ng/l

< 0.1 ng/l

fenantren

1.7 ng/l

1.9 ng/l

antracen

< 0.1 ng/l

<0.1 ng/l

fluoranten

1.1 ng/l

0.9 ng/l

piren

0.4 ng/l

0.5 ng/l

oenzo(a)antracen

< 0.1 ng/;

< 0.1 na/l

krizen

< 0.1 ng/l

<01 ng/l

benzofa)niren

< 0 1 na/l

< 0.1 na/l

81

poročevalec, št. 50

Tabela 3.27: Koncentracija alifatskih ogljikovodikov v vodi (izražena v ng/1)

Komoonenta
n-C10
n-C11
n-C12
n-C13
n-C14
n-C15
n-C16
n-C17
n-C18
n-C19
n-C20
n-C21
n-C22
n-C23
n-C24
n-C25
n-C26
n-C27
n-C28
n-C29
n-C30

Sava 1
<0.1
<0.1
<0.1
5.9
5
4.1
2.8
6
4.8
5.9
7.2
5.7
6.1
4.5
7.8
7.3
< 0.1
<0.1
<0.1
< 0.1
<0.1

Sava 2
< 0.1
<0.1
<0.1
<0.1
4.5
3.7
2
4.9
3
3.9
4.5
7.4
3.8
4.8
4.2
11.3
<0.1
<0.1
<0.1
< 0.1
< 0.1

Tabela 3.28: Koncentracije organoklornih pesticidov in PCB (izražena v mg/l)

Komponenta

poročevalec, št. 50

. Sava 1

Sava 2

alfa HCH

0.002

0.001

beta HCH

< 0.001

< 0.001

gama HCH

0.001

0.001

delta HCH

0.002

0.001

aldrin

< 0.002

< 0.002

heptaklorepoksid

< 0.002

< 0 .002

heksaklorbenzen

< 0.002

< 0.002

metolaklor

<0.01

<0.01

triazini (skupno)

<0.05

<0.05

pp'DDE

< 0.002

0.002

pp'DDD

< 0.002

< 0.002

pp'DDT

< 0.002

< 0.002

dieldrin

< 0.002

< 0.002

Jieptaklor

< 0.001

< 0.001

alaklor

< 0.01

< 0.01

endosulfansulfai

< 0.01

< 0.01

PCB skunno

< 0.001

< 0.001
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Tabela 3.29: Vsebnost maščob z mineralnimi olji in fenolov ter anionskih in neionskih detergentov v vodi iz reke Save v bližini
NEK
Koncentracija

Komponenta
Sava 1

Sava 2

<1.0 mg/l

1.3 mg/l

, 100 mg/l

37 mg/l

maščobe z mineralnimi olji
fenoli
anionski detergenti
neionoaeni deleraenti

< 0.05 mg TBS/I

<0.05 mg TBS/I

< 0.5 ma TRITON/l

< 0.5 ma TRITON/l

Zaključek

pripeljati v NEK, so se izvajali pri samih izvajalcih tečajev.

Rezultati opravljenih meritev ne kažejo povečane vsebnosti
posameznih polutantov v vodi reke Save. Izmerjene koncentracije
so skoraj v vseh primerih na ali pod mejo določljivosti, povsod pa
pod dopustno mejno vrednostjo za vodoteke. Z izjemno maščob z
mineralnimi olji se vsebnost polutantov v vodi reke Save za NEK
ne povečujejo, ostajajo v istem koncentracijskem območju ali pa
so celo nižje. Edini opazno je povišanje temperature vode, ki je
glede ha oddaljerlost mesta meritve od NEK nepričakovan, zato bi
ga bilo potrebno podrobneje raziskati.

Stalno usposabljanje
Stalno usposabljanje obratovalnega osebja zajema programe, ki
tečejo ciklično glede na predpisano pogostost za ohranjanje dovoljenj
za licencirano osebje in obnavljanje ustreznih dovoljenj za delavce
na lokalnih delovnih mestih.
V letu 1995 je preizkus znanja za obnovitev RO ali SRO dovoljenj
opravilo 18 kandidatov. Tečaja obnovitve znanja (Obnova TJE) so
se udeležili vsi kandidati za obnovitev dovoljenj pred preizkusom
znanja.

Vir: Meritve kakovosti reke Save v okolici NEK, IJS-DP-7398. maj
1996

Izpopolnjevanje na simulatorju NE za 14 ljudi po 4 operatorje je v
letu 1995 potekalo na simulatorju elektrarne RG&E GINNA,
Rochester, NY v ZDA. Inštruktorje delavec firme General Physics.
Obseg in kvaliteta programa je v NEK ocenjena kot zadovoljiva,
evidentirane pomanjkljivosti (uporaba tehničnih specifikacij na
simulatorju) pa bodo s posebnim poudarkom upoštevane v programu
stalnega usposabljanja na simulatorju v letu 1996.

3.1.13. Strokovno usposabljanje delavcev NEK
Plan usposabljanja za leto 1995 je bil sestavljen na podlagi
evidentiranih potreb posameznih organizacijskih enot tehnične operative in v skladu s programom strokovnega usposabljanja, kot je
opisan v KVP v poglavju 13.2. in postopku ADP-1.1.009, Training
and Proffesional Education of NEK Personnel ter je izvajanje potekalo
brez večjih težav. Finančna sredstva so bila zagotovljena.

V sklopu usposabljanja na simulatorju se izvaja tudi preverjanje
znanja v obsegu, tipičnem za US NRC zahteve glede izpita za
obnavljanje licence.

Usposabljanje za licencirano osebje, osebje, katerega delo je
povezano z jedrsko varnostjo in osebje, ki mora obnavljati"znanje v
skladu z domačo regulativno, je potekalo normalno in je bilo v celoti
izvedeno.

Izpopolnjevanje na inženirskem simulator-ju" v Bruslju je bilo
izvedeno za dve skupini (po štiri) za licencirano osebje s SRO
dovoljenje. Namen tega tečaja je predvsem poglabljanje znanja v
zvezi z nezgodnimi dogodki in uporabo postopkov v primeru nezgode
s poglobljenim študijem osnov za posamezne postopke.

Dopolnilno usposabljanje
Dopolnilno usposabljanje obratovalnega osebja zajema segmente
usposabljanja, ki se izvajajo za kandidate za pridobivanje licence
ter usposabljanje delavcev za popolnjevanje drugih delovnih mest v
delovni enoti proizvodnje ali pa dopolnilno usposabljanje za področja,
kjer je potrebno novo dodatno znanje. V letu 1995 je ena skupina (6
tečajnikov) uspešno zaključila usposabljanje za operaterja reaktorja
in v aprilu uspešno opravila preizkus znanja za pridobitev licence
pred Strokovno komisijo za preizkavo usposobljenosti operaterjev
pri URSJV.

Izvedeno je bilo tudi stalno izpopolnjevanje licenciranega osebja, in
sicer en teden spomladi in en teden jeseni. V spomladanskem delu,
ki je potekal v času od 27. februarja do 24. marca 1995 v treh
skupinah, so bile pokrite naslednje teme:
- Domači dogodki
-Tuji dogodki
- Organizacija in strategija remonta
- Plan zaustavitve elektrarne
- Shutdown Safety postopki
- Postopek "Loss of RHR Cooling" (AOP-PRI-5)
- Postopek "Loss of RHR During Refueling" (AOP-RE-1)
- Postopki za nadzorna testiranja (OSP-3.4.540, OSP-3.4.533)
- EOP postopki - nova revizija
- Post Trip Review (ADP - 1.1.202)
- Postopek "Osamitev in označevanje sistemov/naprav" (ADP 1.3.004)
- Postopek "Loss of Instrument Air" (AOP - SEC - 5)
- Opis sredice - cikel 12, Postopek inšpekcije gorivnih elementov
- Filozofija konzervativnega odločanja
- Modifikacije (AMSAC)
- NUID
- Varnost pri delu •

V letu 1995 se je pričel tečaj "Tehnologija jedrskih elektrarn" (faza 1
in 2 za licencirano osebje) za novo skupino (19 slušateljev). Tečaj
bo predvidoma zaključen v prvi polovici leta 1996. Tečaj se je pričel
septembra 1995. Tečaj obiskujejo delavci organizacijskih enot
tehnične operative, inženiringa. Iz te skupine bo izbrana skupina, ki
bo nadaljevala usposabljanje na simulatorju (faza 3). Usposabljanje
na simulatorju je predvideno za jesen 1996.
Dopolnilno usposabljanje ostalega tehničnega osebja zajema tečaje,
katerih namen je pridobivanje novega splošnega in specialističnega
znanja za potrebe vzdrževanja in ostalih podpornih funkcij. Nekateri
specialistični tečaji, v katerih sodeluje večje število slušateljev, so
bili organizirani v NEK. Specialistični tečaji, kjer je potrebno tudi
praktično usposabljanje na opremi, ki je ni mogoče ali je ni smiselno
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aktivnifni odpadki (NSRAO). Skupiaj jih je v dosedanjem obratovanju
elektrarne nastalo 10541 sodov ali 2108 m3. S postopkom
superkompaktiranja (Stiskanja) sodov s' stisljivimi odpadki se je število
sodov in zasedeni prostor zmanjšal na 1900 m3. Poleg
superkompaktiranja se NEK pripravlja za zmanjšanje volumna
nestisljivih radioaktivnih odpadkov. Po že izdelanem idejnem
projektu se bo omenjenim odpadkom zmanjšal volumen najmanj za
5-krat.

V jesenskem delu, ki je potekal od 4. do 22. decembra 1995 v treh
skupinah, so bile pokrite naslednje teme:
- Domači dogodki
-Tuji dogodki
- Revizije postopkov (GOP-3.1.100, GOP-3.1.200)
- Postopki ADP-1.1.205, navodilo o poročanju in EIP-5.061, Priročnik
za izračun doz
- SAMG - Severe Accident Management Guidelines
- WtŠCL in DCM - Baza podatkov NEK
- Protipožarna zaščita - Analiza požarne ogroženosti in Sistem
detekcije
- izotirni dihalni aparati - delovanje in uporaba
- NUID - Implementacijski postopki
- Komunikacije - Brezžične zveze
- Modifikacijski proces v NEK
- Modifikacije - RM, FCV-205,21140 (FW), WR CTMT Pressure
- Instrumentacija - Tlak MS
- Elektrika - 110 kV in 400 kV stikališče
- Degradacija cevi uparjalnikov

Povprečna efektivna doza radiološko nadzorovanega dela delavcev
v NEK in podizvajalcev v letu 1995 je znašala 1.65 mSv, kar je
približno 3 % predpisane mejne vrednosti za delavce, ki delajo v
področju ionizirajočih sevanj, oz. 8 % po novejših priporočilih ICRP.
Največjo efektivno dozo je sprejel delavec na superkompaktiranju
in sicer 18.54 mSv. Glede na področje dejavnosti, so bili najbolj
izpostavljeni delavci vzdrževanja (90 % celotne doze). Zaradi
superkompaktiranja in menjave goriva se je v letu 1995 povečala
kolektivna efektivna doza na 1,403 človekSv (v letu 1994 je znašala
0,844 človekSv, ni bilo menjave goriva), kljub temu, da je kolektivna
efektivna doza pri superkompaktiranju za polovico nižja od
načrtovane. Kolektivna doza je nižja od povprečja v preteklih letih,
predvsem na račun sistematičnega preventivnega dela za
zmanjšanje obsevanosti (izobraževanje, urjenje, itd.). Primerjava
izračunane kolektivne doze v NEK v letu 1995 na enoto proizvedene
el. energije s povprečno vrednostjo v svetu za PWR reaktorje pove,
da je obsevanost v NEK nižja. Prav tako je nižja kot povprečje v
Združenih državah Amerike, pri tem pa niso bile presežene
zakonske mejne vrednosti za individualno obsevanost.

Stalno usposabljanje ostalega tehničnega osebja so namenjeni za
obnavljanje in dopolnjevanje znanja za posamezna področja v skladu
z zakonskimi predpisi. Usposabljanje vezano za načrt ukrepov v
primeru izrednega dogodka v NEK se je izvajalo v skladu s postopki
Programa NUID. Usposabljanje je bilo izvajano za licencirano osebje
v sklopu rednega letnega usposabljanja.
V NEK je opravilo tečaj radiološke zaščite RZ-3 183 slušateljev, od
tega 144 delavcev pogodbenih izvajalcev del in tečaj obnovitve
znanja iz RZ-2 45 slušateljev.

' Degradacija uprajalnikovih cevi se približuje meji začepljenosti
18 %, ki obenem, glede na varnostne analize predstavlja mejo pod
katero še ni potrebno zmanjševati moč. Z uporabo tehnike tulcev
se delež začepljenih cevi vzdržuje pod to mejo. Povprečna
začepljenost po remontu 95 je 17.27 %. Pojav degradacije cevi je
skupen za vse tovrstne elektrarne. Vstavljanje tulcev kot oblike
revitalizacije nekaterih prekomerno obrabljenih cevi predstavlja
ustaljen tehnološki poseg. NEK je zaradi stanja uparjalnikov začela
s pripravljalnimi dejavnostmi za njihovo zamenjavp.

3.1.14. Zaključek
V letu 1995 je bilo v Sloveniji proizvedeno za približno 3 % manj
električne energije kot leto poprej, delež električne energije iz jedrske
elektrarne pa je narastel za prTbližno 2.5 %. Izkoriščenost in
razpoložljivost NEK sta bili na visoki ravni in sicer približno 84 %
oz. 87 %. Število prisilnih ustavitev, ter število izrednih dogodkov v
letu 1995 je bilo nekoliko nad povprečjem elektrarne. Če pogledamo
vzroke ustavitev, oz. izrednih dogodkov lahko zasledimo tudi
dogodke, ki niso povzročeni z odpovedjo ali okvaro opreme
elektrarne, kot sta zunanji vpliv (razpad 400 kV omrežja) in človeške
napake (aktivacija prh zadrževalnega hrama, izpust radioaktivnih
plinov).

V cilju izboljšanja varnosti elektrarne je NEK izvedla okoli 30
modifikacij na opremi in sistemih elektrarne.
NEK nadzorovano izpušča v okolico tekoče in plinaste radioaktivne
snovi. V letu 1995 so tekočinski izpusti predstavljali nekaj čez 42
odstotkov letne mejne količine in so bili nižji od povprečne vrednosti
za preteklo obratovalno obdobje. V plinastih izpustih so prevladovali
radioaktivni žlahtni plini. V letu 1995 je bilo v zrak izpuščeno 54.5
% mejne količine žlahtnih plinov, kar pomeni 2,5 kratno povečanje
glede na leto 1994. Glavni vzrok so že omenjene poškodbe srajčk
gorivnih palic v reaktorju. Ugotovitve radiološkega nadzora v okolici
NEK kažejo, da so bile ocenjene obremenitve okolja zaradi emisij
pod mejnimi vrednostmi. Letna doza, ki jo je prejel človek, ki živi v
okolici NEK je bila nižja od 1 % letne doze, ki jo povprečno prejme
človek v normalno obremenjenem okolju od naravnih in umetnih
virov.

Zanesljivost goriva v NEK v zadnjih nekaj letih pada. Indikatorji
poškodbe goriva kažejo na to, da se med remontom v letu 1995 po
11. gorivnem ciklu niso izločili vsi gorivni elementi z poškodbami.
Obseg poškodb goriva se je povečal tudi v 12. ciklu, kar je povzročilo
nadaljnje povečanje kontaminacije primarnega hladila z uranom. V
primeru, da se bodo poškodbe goriva s tem kontaminacija primarnega
hladila še nadalje stopnjevali, lahko to postane tudi omejitveni faktor
za obratovanje. Bazen izrabljenega goriva in se polni manj intenzivno
kot je v projektni fazi predvideno zaradi daljših gorivnih ciklov.
Napovedi so ugodne in kažejo, da bo obstoječa zmogljivost
zadostovala do 2004 leta. Prirastek v letu 1995 je znašal 36 gorivnih
elementov. Skupno ševilo izrabljenih gorivnih elementov v bazenu
za izrabljeno gorivo NEK je na koncu leta znašalo 442.

NEK je tudi v tem letu izvajala strokovno usposabljanje obratovalnega
in drugega osebja v skladu z končnim varnostnim poročilom in
internimi postopki.

V letu 1995 so vskladiščili 881 sodov z nizko- in srednjeradio-
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3.2. REAKTORSKI CENTER V PODGORICI
,3.2.1.!| Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA

3.2.1.4. Doze osebja
Osebje (šest oseb) je sprejelo v letu 1995 efektivne doze zunanjega
obseva z žarki gama med 0,77 in 1,25 mSv (ozadje ni odšteto), in
za nevtrone pod 1 mSv.
,

Raziskovalni jedrski reaktor TRIGA Mark II s toplotno močjo 250
kW. je v letu 1995 z obratovanjem proizvedel 336,8 MWh toplotne
energije,.
...

3.2.1.5. Uporaba reaktorja

3.2.1.1. Ustavitve

Reaktor se uporablja za izobraževanje tečajnikov NE Krško in za
pripravo radioaktivnih izotopov ta medicino, industrijo in jedrsko
kemijo. V letu 1995 je bilo obsevanih 375 vzorcev v kanalu
pneumatske pošte. Vaje za operaterje NE Krško so potekale januarja
1995. V letu 1995 je reaktor pulzno obratoval od 18. aprila do 21.
aprila. Opravili so 17 pulzov.

V skladu z raziskovalnimi potrebami reaktor TRIGA obratuje v
časovnih intervalih, ki so dolgi od nekaj sekund do nekaj dni, preostali
čas pa je zaustavljen. Število planiranih zaustavitev je zato v
primerjavi z jedrsko elektrarno zelo veliko, a nepomembno, ker je
reaktor zasnovan tako, da tudi veliko število zaustavitev ne
poškoduje varnostnih sistemov ali goriva. V letu 1995 je bilo 340
planiranih ustavitev in 7 neplaniranih. Dve ustavitvi sta bili posledica
izpada električne energije, ena ustavitev zaradi motnje v delovanju
linearnega merilnika moči, dve ustavitvi zaradi izpada napajalnega
zraka tranzientne palice in dve ustavitvi zaradi okvare mikrostikala
kompenzacijske palice.

3.2.2. Prehodno skladišče radioaktivnih odpadkov
Prehodno skladišče za trdne nizko in šrednjeradioaktivne odpadke
za uporabnike v R Sloveniji (v to skupino ne štejemo NE Krško in
Rudnik urana Žirovski vrh). Skladišče deluje od leta 1987. V letu
1995 so opravljali naslednje aktivnosti:
- sprejemanje in evidentiranje dodatnih radioaktivnih odpadkov,
- redni tedenski nadzor skladišča.

3.2.1.2. Gorivo
V reaktorski zgradbi seje ob koncu leta 1995 nahajalo skupaj 313
gorivnih elementov. Porazdeljeni so po sledečih lokacijah:

V skladišču se nahajajo tri vrste odpadkov:
- sodi s kontaminiranimi predmeti (papir, plastika, steklovina itd.) in
aktivnimi materiali zaradi obsevanja v reaktorju TRIGA,
- posebni odpadki - večji kontaminirani ali aktivirani predmeti, ki jih
zaradi velikosti ni mogoče hraniti v sodih in so zato shranjeni posebej,
- zaprti izvori - neuporabni zaprti viri sevanja, ki so praviloma shranjeni
v originalnih zaščitnih kontejnerjih.

* sredica,
" tank,
* shramba izgorelega goriva,
" eksperimentalna naprava in
* shramba svežega goriva.
3.2.1.3. Osebje
Za obratovanje reaktorja skrbijo vodja reaktorja, štirje operaterji in
služba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji.

3.2.2.1. Pregled radioaktivnih odpadkov
Pregled vseh skladiščenih odpadkov ob koncu leta 1995 je podan v
Tabeli 3.30.

Tabela 3.30: Pregled radioaktivnih odpadkov v republiškem prehodnem skladišču reaktorskega centra v Podgorici za leto
1995

Vrsta
sodi

Število
Skupaj (1995)
145 (3)

posebni odpadki
zaprti izvori

97 (7)
234 (69)

Izotopi
Co-60,Cs-137,Eu152/U,Ra-226
Co-60/Ra-226/Am-241
Co-60,Cs-137

Aktivnost
(GBq)
3-20
5 400
1000

Opombe k Tabeli 3.30:
• Navedeni so samo izotopi, ki prispevajo glavnino aktivnosti ali so pomembni zaradi daljših razpadnih časov.
- Sodi vsebujejo kontaminirane predmete ali materiale z inducirano radioaktivnostjo zaradi obsevanja v reaktorju TRIGA.
- Posebni odpadki so kontaminirani ali aktivirani predmeti, ki jih zaradi velikosti ni moč hraniti v soditi.
- Zaprti izvori so neuporabni viri sevanja, ki so ponavadi shranjeni v originalnih zaščitnih kontejnerjih.
- Vrednost v oklepaju (kolona "število") pomeni število v letu 1995 v skladiščenih sodov, posebnih odpadkov in zaprtih izvorov.

85

,

poročevalec, št. 50

- tekočine: radioaktivnost padavin in vode iz vćdnjaka
- zunanje sevanje: spremljanje hitrosti doze na kontrolni točki.

V letu 1995 so sprejeli v začasno skladiščenje 3 sode, 7 posebnih
radioaktivnih odpadkov in 69 zaprtih izvorov. Skupni volumen sodov
je sedaj okoli 31 m3.
, ,
.
,

Ostale meritve (radioaktivni' izotopi v zemlji, savskem sedimentu,
spremljanje meteoroloških podatkov).

Izotopska sestava (aktivnost) sprejetih izvorov je* bila naslednja:
Co-60 (29 GBq), Sr-90 (neznana), Cs-137 (41 GBq), Pm-147 (1MBq),
lr-192 (odsluženi radiografski izvor), TI-204 (2MBq), Am-241 (13GBq).

V letu 1995 pri obratovanju reaktorja in drugih povezanih dejavnostih
ni bilo nekih posebnosti, ki bi izstopale v primerjavi s prejšnjimi leti.
Celoletna proizvedena energija je bila podobna kot v zadnjih letih.
Temu so ustrezali tudi atmosferskih izpusti žlahtnega plina4'Ar, ki
so neposredno korelirani z obratovanjem reaktorja. Posebnosti tudi
ni bilo zaznati pri tekočinskih izpustih radioaktivnosti, ki so rezultat
dejavnosti Odseka za kemijo okolja. Aktivnost tekočinskih izpustov
je bila na ravni tistih v zadnjih letih.

Celotna aktivnost odpadkov v skladišču se je v letu 1995 zmanjšala
kljub sprejemu novih radioaktivnih odpadkov. Vzrok je v razpadu
Co-60, ki predstavlja glavnino aktivnosti.
3.2.2.1. Nadzor skladišča
Nadzor skladišča poteka enkrat tedensko in obsega:
- ogled skladišča
- merjenje jakosti doze na sedmih mestih v skladišču in treh mestih
okoli skladišča
- merjenje površinske kontaminacije na sedmih mestih v skladišču
- trije termoluminiscenčni dozimetri merijo doze na zunanji strani
vhodnih vrat in ob obeh izpuhih ventilacijskega sistema
- merjenje koncentracije Radona-222 in kratkoživih potomcev v
zraku enkrat tedensko.

Aktivnost izpustov Reaktorskega centra v okolje je tako majhna,
da je možno meriti radioaktive snovi le v samih izpustih! Zato vpliv
radioaktivnih izpustov na okolje lahko samo ocenimo iz izmerjenih
emisij. Za vpliv na okolje so pomembni: izpuščanja41 Ar v atmosfero
iz prezračevalnega sistema reaktorske hale ter tekoči izpusti
radioaktivnih snovi iz Odseka za jedrsko kemijo. Dodatne meritve
nekaterih količin v okolju služijo predvsem za potrditev ocen in pa
za identifikacijo morebitnih vplivov zunanjih onesnaževalcev (npr.
počernobilska kontaminacija).

Zaradi razporeditve radioaktivnih odpadkov jakost doze narašča od
vhoda proti zadnji strani skladišča. Pri vhodnem delu je merljivo
nekajkratno naravno ozadje, v zadnjem delu pa vrednosti narastejo
do približno 300 mikroSv/h.

Nadzor izpuha iz reaktorske hale obsega: določanje radioaktivnih
aerosolov v zraku, določanje41 Ar v zraku in merjenje mesečne doze
s termoluminiscenčnim dozimetrom na izpuhu. Na kontrolni točki v
letu 1995 niso zaznali umetnih radioaktivnih earosolov.

Aktivnosti brisov so bile zelo nizke in so znašale 12 Bq/m2, z
razponom od 0 do 35 Bq/m2, kar je zanemarljivo v primerjavi z
mejnimi površinskimi kontaminacijami v kontroliranih območjih
(40 kBq/m2 za sevalce alfa ter za sevalce beta in gama pa 400
kBq/m2).

Ocenjena letna efektivna doza za posameznika ob ograji
Reaktorskega centra je bila v letu 1995 ocenjena zaradi izpuščanja
4,
Ar v zrak na 0,3 mikroSv (to je 0,03 % mejne letne doze za
prebivalstvo). V letu 1995 je bila proizvedena energija v reaktorju
približno enaka kot v zadnjih letih. Zato je tudi ocenjena letna
efektivna doza v okolici enaka kot v letu 1994.

Koncentracija Radona-222 s potomci v zraku skladišča je kazalo
podobne vrednosti kot v preteklosti in sicer je bila srednja vrednost
koncentracije 0.12 WL z razponom od 0.01 do 0.97 WL (vvorking
level man, enota za potencialno energijo alfa sevalcev Radona-222
s potomci).

Tekočinski izpusti, ki vsebujejo radioaktivne izotope, se med tednom
zbirajo v zadrževalnem tanku, iz katerega se izpuščajo ob
ponedeljkih, ko preko konca tedna razpadejo kratkoživi izotopi.
Povprečna koncentracija pred redčenjem z vodo v nobenem primeru
ni presegla mejne vrednosti za pitno vodo. Za leto 1995 je značilno
majhno število izpuščenih izotopov. Zaradi specifičnih dejavnosti
je pri izpuščeni aktivnosti s 94 % prevladoval Zn-65. Celotna
izpuščena aktivnost je znašala2.1 E+7Bq, karje na ravni delovanja
reaktorja v zadnjih letih. Nadzor ni pokazal puščanja gorivnih
elementov.

Da ne bi po nepotrebnem obremenjevali okolja, skladišča niso redno
prezračevali, ampak so ventilirali skladišče le pred deli v skladišču.
Čas delovanja ventilacijskega sistema se beleži in je v letu 1994
znašal 36 ur.
Merjenja radioaktivnosti kažejo, da je vpliv skladišča na okolje
zanemarljiv.
Vir: Poročilo o delovanju prehodnega skladišča radioaktivnih
odpadkov v RC v Podgorici v letu 1995,1JS, marec 1996.

Ocenjena letna efektivna doza zaradi delovanja reaktorja za
posameznika zaradi morebitnega pitja rečne vode, v katero se
iztekajo tekočinski izpusti, znaša po konservativni oceni 1 mikroSv
(to je ena tisočinka letne mejne vrednosti za prebivalstvo).

3.2.3. Nadzor radioaktivnosti v okolici reaktorskega centra v
Podgorici

V 1995 v padavinah in podtalnici niso izmerili nobenih umetnih
radioaktivnih izotopov.

Nadzor radioaktivnosti okolice Reaktorskega centra Podgorica je v
letu 1995 temeljil na enakem pristopu kot v preteklosti in je obsegal:

Doza zunanjega sevanja se meri kontinuirano s termoluminiscentnimi
dozimetri in odčitava mesečno. Letna doza (ozadje ni odšteto) na
kontrolni točki znaša 902 mikroSv in 936 mikroSv na kontrolni točki
2 (vzodno od reaktorja). Izmerjene doze na kontrolni točki ne
odstopajo od doz v okolju. Vpliv Reaktorskega centra Podgorica
na okolje je zanemarljiv. V vzorcu zemlje znotraj ograje
Reaktorskega centra in v sedimentu z levega brega Save blizu
izpusta Reaktorskega centra so bili poleg naravnih izotopov izmerjeni
le umetni izotopi černobilske kontaminacije in poskusnih jedrskih
eksplozij (Cs-134, Cs-137).

Meritve emisij na izvoru zaradi ocen vplivov objekta:
-atmosferski izpusti (aerosoli in plini na izpuhu iz reaktorske hale,
radonovi potomci v skladišču RAO)
-tekočinski izpusti (radioaktivni izotopi v izpustnih vodah Odseka
za kemijo okolja, nadzor nekaterih drugih tekočin)
Meritve emisijv okolju zaradi nadzora vpliva objekta ali identifikacije
vplivov od zunanjih onesnaževalcev:
- zrak: radioaktivnost aerosolov na kontrolni točki
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Tabela 3.31: Specifična aktivnost primarne vode reaktorja TRIGA v letu 1995, v Bq/m3 (C - povprečna in Cmax - maksimalna
spec. aktivnost; SD - standardna deviacija; p - delež vzorcev, od skupnega števila vzorcev 54, v katerih je bil odkrit posamezni
izotop)
(in 'i; f.r 'i •). •>'( Vri !:' i ■ [' i'1: .<'
$ . .
; .
f t • ' ■■ tet.-n: , I
• ••
nI: m :
Izotop
Na-24
Cr-51
Mn-54
Mn-56
Co-58
Co-60
Zn-65
Tc-99m
Cd-115
Sb-122
Sb-124
Te-132
1-131
1-132
Cs-137
W-187
Xe-133
Xe-133m
Xe-135

C ± SD

ti/2
15,0 h
27.7 d
312 d
2.6 h
70.8 d
5,3 a
244 d
6,0 h
53,4 h
2.7 d
60,2 d
78 h
8.0 d
2,3 h
30,2 a
23.9 h
5,3 d
2,2 d
9.1 h

0.70
0,22
0,02
0,02
0,07
0,04

(1.2 ±2,4) E+5
(5,2 ± 4,3) E+4
4,3 E+3
4,9 E+4
(6.1 ±4,5) E+3
(1,5 ±2,1) E+4

1,5 E+6
1,5 E+5
4,3 E+3
4,9 E+4
1,2 E+4
1,7 E+4

0,67

(2,5 ± 1,4) E+4

5,2 E+4

0,17

(1,0 ±6,2) E+3

2,2 E+4

0,48
0,59
0,59

(9,3 ± 8,9) E+5
(9,9 ± 1,5) E+4
(8,5 ± 1,0) E+5

4,4 E+6
8,7 E+5
5,7 E+5

Tabela 3.32: Specifična aktivnost radionuklidov v vodi bazena z iztrošenimi gorivnimi elementi po letih v Bq/m3 (C - specifična
aktivnost, SD - standardna deviacija)

C ± S D (Bq/m3)
Leto
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Co-60
(3,7 ± 0,9) E+4
6,8
E+4
(5,9 ± 0,6) E+4
(4,4 ± 1,1) E+4
(8,3 ± 8,9) E+4
(8,4 ± 8,9) E+4
' (5,4 ± 1,0) E+4
(4,9 ± 1,2) E+4
(2,9 ±1,6) E+4
. (1,4 ±0,8) E+4

Zn-65

(1,4 ±0,5) E+5
(6,1 ± 2,6) E+4
(2,7 ± 1,2) E+4

87

Cs-137

(8,0 ± 3,6)
(1,2 ±0,3)
(1,8 ±0,3)
(2,0 ±3,1)
(2,1 ± 0,6)

E+4
E+5
E+5
E+5
E+4
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Tabela 3.33: Sumarni podatki o tekočinskih izpustih iz Reaktorskega centra za leto 1995 (A-celotna izpuščena aktivnost; C„maksimalna in C-povprečna specifična aktivnost; IK- izvedena koncentracija za pitno vodo)
; • i ■ ■i
»•
i ( 1.1
t
Izotop

A (Bq)

C0 (Bq/m3)

C (Bq/m3)

IK (Bq/m3)

C/l K

Na-24
Sc-46
Cr-51
Mn-54
Fe-59
Co-58
Co-60
Zn-65
Se-75
Br-82
Nb-92m
Nb-95
Mo-99
Tc-99m
Ag-110m
Cd-115
Sb-122
Sb-124
1-131
Cs-134
Cs-137
Ba-140
La-140

8.7 E+6

3,5 E+5

1,5 E+5

7.5 E-2

2,4 E+6
1,0 E+7

3,8 E+4
1,3 E+5

1,7 E+4
6,2 E+4

2 E+6
6 E+5
2 E+7
1 E+6
6 E+5
1 E+6
1 E+5
2 E+5
4 E+5
2 E+6

Vsota

2,1 E+7

2 E+6
8 E+5
6 E+7

1.8 E+5

6,0 E+3

1,1 E+4

3.2.4. Zaključna ocena

6 E+5
4 E+5
2 E+4
6 E+4
8 E+4
4 E+5
4 E+5

6.6 E-2

Obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata (predelovalni obrat)
so se izvajala samo občasna dela na čiščenfu in dekontaminaciji
opreme, demontirane v letu 1994, ločevanje odpadnega materiala
in elektrostrojne opreme po stopnji kontaminiranosti z uranom in
potomci njegove razpadne vrste ter začasno skladiščenje
kontaminirane opreme oz. odprodaja nekontaminiranega odpadnega
materiala. Pri delu se je uporabljal moker postopek čiščenja in
dekontaminacije (vodni curek pod visokim pritiskom).

Jedrska varnost v Reaktorskem centru v Podgorici je v letu 1995
bila zagotovljena.
Vpliv objekta na doze v okolici je zanemarljiv, saj so mesečne doze
na obeh kontrolnih točkah take, kot jih običajno merimo v okolju. V
vzorcih sedimentov in zemlje vpliva reaktorja ni zaslediti; vidni so
le naravni izotopi in umetni izotopi
iz černobilske kontaminacije in
poskusnih jedrskih eksplozij (,34,137Cs).

V železarno je bilo odpeljano 63,11 kovinskega materiala, večinoma
kovinske plošče in palice od mlina.

Ocenjena doza zaradi izpuščanja Ar-41 v atmosfero znaša manj
kot 0.3 mikroSv/leto, kar je 0.03% mejne letne doze za
prebivalstvo. Ocenjena doza zaradi ingestije znaša manj kot 1
mikroSV/leto, kar je manj kot 0.1% letne mejne vrednosti za
prebivalstvo.

Na jalovišče jamske izkopnine Jazbec je bilo odpeljano 12,4 t
kontaminiranega in nekontaminiranega odpadnega nekovinskega
materiala (predvsem gradbeni material).
Na jalovišču hidrometalurške jalovine Boršt so se izvajala redna
vzdrževalna dela na površini jalovišča, na odvodnem sistemu
meteornih vod do zadrževalnega bazena ter na prekrivanju odprtih
razpok, ki so se pojavljale zaradi drsenja (plazenja) dela terena, na
katerem je jalovišče Boršt. Z izkopom drenažnega tunela na jalovišču
Boršt je bilo pridobljenega precej naravnega materiala, ki so ga
razgrnili na zgornji, še ne prekriti etaži jalovišča, kar je zmanjšalo
tako ekshalacijo radona iz teh površin kot tudi dozno hitrost in spiranje
urana ter potomcev njegove razpadne vrste v času padavin. Na
osnovi podatkov kvartalnih geodetskih meritev posameznih točk
na območju jalovišča Boršt, ki se izvajajo od leta 1990 dalje, je
Katedra za geodezijo pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani ugotovila, da je med izdelavo drenažnega tunela v letu
1995 hitrost plazenja postopoma upadala. Med zadnjimi tremi
kvartalnimi meritvami v letu 1995 so bile spremembe dolžin premikov
posameznih točk milimetrske velikosti (o premikih lahko govorimo
samo pri tistih točkah, kjer je premik obdržal generalno smer plazu).

Vir: Nadzor radioaktivnosti okolice reaktorskega centra Podgorica,
Poročilo za leto 1995, IJS 1996
3.3. RUDNIK ŽIROVSKI VRH
3.3.1. Izvajanje aktivnosti trajnega prenehanja izkoriščanja
uranove rude
Po navedbah RŽV, sredstva, ki jih je republiški proračun namenil
financiranju izvajanja prenehanja izkoriščanja uranove rude v RŽV,
niso omogočila izvedbe večjega dela aktivnosti iz programa za leto
1995. V letu 1995 so se zato v tem jedrskem objektu opravljala le
nujna dela. Razpoložljiva sredstva niso omogočila nikakršnih
podzemnih aktivnosti prenehanja izkoriščanja. Te se ne izvajajo
že poldrugo leto. Posledice omenjenega stanja bodo bistveno večji
stroški izvedbe zapiranja, večja verjetnost izrednih dogodkov z
neugodnimi vplivi na varnost izvajanja del.
poročevalec, št. 50
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letne efektivne ekvivalentne doze za leto 1995 je 1.5 mSv ali 3y<>
predpisane mejne vrednosti 50 mSv za zaposlenega delavca,
povprečna vrednost vseh obračunanih letnih efektivnih ekvivalentnih
doz pa 0,5 mSv.

3.3.2 Varstvo pred ionizirajočimi sevanji ,
) i i ( i v} i
i.
Dela na izkopu drenažnega tunela pod jaloviščem Boršt so potekala
ob stalnem dovajanju separatnega zračenja. Dovodi potrebnih količin
svežega zraka za obratovanje nakladalca na diesel pogon v tunelu
je zagotovil; da vrednosti PAEC radonovih kratkoživih potomcev
niso presegle z internimi navodili predpisane mejne vrednosti za
normalno delo (0.13 WL oz. 2,7 mikroJ/m3), kar pomeni V3 interno
predpisane mejne vrednosti v času redne proizvodnje. Povprečna
vrednost v drenažnem tunelu opravljenih meritev je bila 0,02 WL
oz. 0,4 mikroJ/m3. Skupaj je bilo opravljenih 231 meritev.

Skupaj je bil obračun prejetih letnih efektivnih ekvivalentnih doz
narejen za 56 delavcev. Za delavce službe varstva pred sevanji je
narejen še dodatni izračun prejete letne efektivne ekvivalentne doze
pri izvajanju meritev v propustu pod jaloviščem Jazbec in y jami
RSC Mežica.
" !
Redne letne preglede zaposlenih v RŽV in preglede delavcev, ki so
prekinili delovno razmerje v RŽV, je izvajal Dispanzer medicine dela
Zdravstvenega doma Škofja Loka V zdravniških spričevalih je bilo
izrečenih šest omejitev za delo.

Na jalovišču Jazbec so redno opravljali meritve koncentracije radona,
koncentracije PAEC njegovih kratkoživih potomcev, temperature
zunanjega zraka in zraka, ki je izstopal iz propusta ter beležili smer
zračnega toka v propustu pod jaloviščem. Čiščenje in dekontaminacija sta se izvajala z mokrim postopkom, kar je zagotovilo
manjši raznos radioaktivnosti v okolje po zračni poti in s tem tudi
manjšo izpostavljenost zaposlenih, ki so delali v tem okolju.
Uporaba usmerjenega vodnega curka pod visokim pritiskom
omogoča zelo učinkovito odstranjevanje nevezane površinske
kontaminacije predvsem na gladkih površinah ob sorazmerno majhni
porabi vode.

4.3.4 Nadzor izpustov iz RŽV
Nadzor vpliva RŽV na okolje je potekal tekoče po programu nadzora
emisij in programa nadzora radioaktivnosti v okolju RŽV. Nadzor
emisij je izvajala služba varstva pred sevanji, nadzor radioaktivnosti
v okolju pa IJŠ in ZVD.
Merilna in vzorčevalna mesta za nadzor tekočih emisij RŽV so ostala
nespremenjena. Dodalo se je novo merilno in vzorčevalno mesto
na iztoku vode iz drenažnega tunela na jalovišču HMJ Boršt.
Vzorčevanje je potekalo vsak delovni dan od ponedeljka do petka,
organizirano je bilo tudi v primeru praznikov. Program nadzora
tekočih emisij je sestavljen iz enkrat mesečnega vzorčevanja vseh
tekočih izpustov RUŽV vključno z meteornimi vodami (skupaj 13)
ter zbiranje dnevnih vzorcev za mesečni kompozitum za vse izpuste,
ki prispevajo k onesnaženju vodotokov (skupaj 7). V mesečnem
kompozitumu se poleg kemičnih snovi analizirajo tudi U3Oe (RŽV)
in 226Ra (IJŠ).

Koncentracija radona in njegovih kratkoživih potomcev v zraku zaprtih
objektov so bile zaradi odstranitve izvora (uranova ruda ter prah in
delci uranove rude) na nivoju vrednosti zunaj objektov.
Služba varstva pri delu je opravljala meritve površinske alta in beta
kontaminiranosti ter zunanjega sevanja gama odpadnih predmetov,
materialov v skladiščih, delovnih površin in delovnih prostorov ter
objektov, ki jih RŽV ne rabi več in so bili zato očiščeni in
dekontaminirani.
Skupno je bilo opravljenih 16.055 meritev kontaminiranosti, od tega
3211 meritev sevanja alfa, 6422 meritev sevanja beta z ozadjem in
6422 meritev zunanjega sevanja gama z ozadjem.

V postopku čiščenja in dekontaminacije z mokrim postopkom v
območju obrata za proizvodnjo uranovega koncentrata so nastale
odpadne vode, ki so med drugim vsebovale tudi trdne in topne
radioaktivne snovi. Zaradi uporabe razpršenega vodnega curka z
visokim pritiskom so bile količine odpadnih vod manjše kot bi sicer
bile pri uporabi pitne vode z običajnim pritiskom. Odpadne vode so
se zbirale v lovilni jami na mestu izvajanja čiščenja in
dekontaminacije. Voda se je občasno in po potrebi prečrpavala v
bazen, kjer so se trdni delci postopoma usedli; bistra vod se je
občasno ob višjih vodostajih kontrolirano in s sprotnim redčenjem z
vodo spuščala v potok Brebovščica. Koncentracija U3Oe v vodi na
izpustu ni presegala vrednosti 475 mikrog/l pri pretoku 0,3 do 0,51/
s. Skupno je bilo izpuščeno 699 m3 vode, količina (masa)
izpuščenega U3Oa pa je znašala 0,3 kg ali manj kot 0,01% emisij
. U3Oa iz RŽV za leto 1995. Stanje nadzora tekočih izpustov iz RŽV
je podan v tabeli 3.34.

Služba je izdala 180 potrdil o nekontaminiranosti odpadnih in tudi
še neuporabljenih predmetov. Na osnovi tako izdanih potrdil je
odgovorni tehnični vodja posameznega obrata izdal dovoljenje za
odkup in iznos iz RŽV ter uporabo brez omejitev. Za odvoz odpadnega
železa neposredno v železarno (omejena uporaba) so izdali 14
potrdil, za odvoz kumunalnih odpadkov na kumunalno odlagališče
pa 21 potrdil.
Za vse odpadne predmete (npr. cevi), pri katerih z meritvami
kontaminiranost ni bila ugotovljena, so pa lahko glede na uporabo v
času redne proizvodnje imele notranje obloge, katerih stopnja
kontaminiranosti bi lahko presegala mejno vrednost za prvo oz. drugo
skupino, služba ni izdala potrdil o nekontaminiranosti.
3.3.3 Varstvo zaposlenih

Emisije plina radona iz virov RUŽV so manjše od emisij v letu 1994.
Razlog temu je neobratovanje jamskih ventilatorjev, preprečitev
naravnega prezračevanja jame z izdelavo zračilnih zadelk (pregrad)
in prekritje zgornje etaže jalovišča HMJ Boršt z izkopanino iz
drenažnega tunela. Vendar zmanjšanje emisij ne bo prispevalo k
bistveno zmanjšanemu prispevku radona iz virov RUŽV v
življenjskem okolju, saj je ostalo jalovišče Jazbec kot glavni vir
nižinskega radona v enakem stanju kot leta 1994.

Izpostavljenost IO sevanjem se je ocenila na osnovi podatkov
meritev PAEC, prejete doze gama sevanja (TLD) in časa
izpostavljenosti posameznih delavcev IO sevanjem. Izračun letne
efektivne ekvivalentne doze, ki so jo delavci RŽV prejeli pri
podzemnem delu, je narejen po klasični metodi. Vrednosti so zaradi
nizkih koncentracij PAEC radonovih kratkoživih potomcev in nizkih
doznih hitrostih, pričakovane nizke. Najvišja izračunana vrednost
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Tabela 3.34: Nadzor tekočih izpustov iz RŽV in vodotokov

Vzorčno mesto

•I •' . : i

■ .

! i:

i 1 IMJp:

I

v ; , I. • 1 ' V

>

•

I Ji'.

(1000 m1)

Povp. konc
raztopljnega
urana
(mgUjOj/m3)

Povp. konc
raztopljnega
radija
(Bq ^Ra/m3)

Čistilna naprava za jamsko vodo

742

272

6t

Potok Jazbec pod odlagališčem jamske jalovine (Jazbec)

539

340

20

Skupna drenaža jalovišča HMJ Boršt

23

495

176

Preliv zadrževalnega bazena Boršt

19

1065

4547

Drenaža zadrževalnega bazena Boršt

958

675

589

Drenažni tunel na jalovišču Boršt

39

<10

13

441

<10
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Letni
pretok

.

Nadzor tekočih izpustov

Rezultati meritev vodotokov
Boršt potok

Tabela 3.35: Skupna letna emisija U308 in aktivnost

količina Up,

22,

'Ra po posameznih objektih RUŽV za leto 1995

, aktivnost 226Ra

% emisije

% aktivnost

MBq

kg
Jama

200

51

46

25

Jalovišče Jazbec

162

41

11

6

Jalovišče Boršt

29

8

124

69

Skupaj RUŽV

391

100

181

100

3.3.5 Vpliv izpustov iz RŽV na okolje
Tabela 3.36: Rezultati letnih pretokov in povprečnih letnih koncentracij urana in 2"Ra v mesečnih kompozitih vodotokov
Todraščica (pred vtokom v Brebovščico) in Brebovščica na merilnem mestu Tavčar v Gorenji Dobravi (analize IJŠ)

Vzorčno mesto

Letni
pretok
(1000 m')

Povp. konc
raztop. urana
(mgU30,/m3)

Povp. konc
raztop. radija
(Bq 22"Ra/m3)

Todraščica

4253

10

33

Brebovščica, 1,5 km pod Todražem

30317

15

7

Rezultati meritev vodotokov

Vir: Letno poročilo o izvajanju varstva pred sevanji in o vplivu RUŽV na okolje za leto 1995, RŽV, marec 1996
poročevalec, št. 50
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Najbolj je opazna razlika pri koncentracijah dolaoživih radionuklidov
v trdnih delcih v zraku, ki so takoj po prenehanja rudarjenja upadle
do referenčnih ravni. V najbližjem zaselku Todraž seje koncentracija
urana zmanjšala od vrednosti 0.05-0.10 mBq/m3v času obratovanja
na 0.01-0.02 mBq/m3 v vseh zadnjih letih. To pomeni, da'so le
drobljenje, transport in sušenje končnega proizvoda prispevali k tej
vrsti kontaminacije in da odlagališči na Borštu in Jazbecu tu nista
predstavljali pomembnega deleža.

'•3-6. Redni nadzor radioaktivnosti v okolici RŽV
3-3.6.1. Obseg programa nadzora
Rudnik urana Žirovski vrh je obratoval v času od decembra 1984 do
1
-7.1990, ko so bila ustavljena vsa rudarska dela in predelava rude.
&kon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude, ki je bil sprejet
leti kasneje (Ur.list RS štev.36/92), zahteva radiološki nadzor
°kolja tudi v času zapiranja rudnika in v obdobju po zaprtju rudnika.

Rezultati za leto 1995 kažejo, da je ocenjeno povišanje koncentracij
radona v okolici rudnika v povprečju 9.1 Bq/m3 in je podobno kot v
prejšnjih letih: (leta 1989 je znašal ocenjeni prispevek rudnika 8.2
Bq/m3, leta 1990 6.7 Bq/m3, v letih 1991 in 1992 7.9 Bq/m3, v letu
1993 6.6 Bq/m3, v letu 1994 7.8 Bq/m3). Povišanje koncentracij
radona je bolj očitno v prvem in zadnjem četrtletju, ko so
meteorološke razmere bolj stabilne ter so zato temperaturne inverzije
znatno pogostejše in dolgotrajnejše. Na koncentracije radona v
poseljeni dolini Brebovščice vplivajo le nižinski viri emisij, predvsem
emisije iz odlagališča jamske izkopnine na Jazbecu, iz nasutih
površin pri zunanjih jamskih obratih ter iz izstopnega kanala pod
jaloviščem Jazbec. Ugotovitev, da so le nižinski viri emisij tisti, ki
odločilno prispevajo k povišanju koncentracij, zlasti v pogojih
temperaturne inverzije (55 % dni na leto) pomembno vpliva na oceno
izpostavljenosti prebivalstva. Kontinuirne meritve radonovih
potomcev so pokazale, da je v bližnji okolici faktor ravnovesja med
radonom rudniškega izvora in njegovimi potomci nižji, kot to velja
za radon naravnega izvora.

Kot osnova za program nadzornih meritev v času obratovanja so
uporabljena ameriška navodila US NRC REG.GUIDE 4.14 (1980),
toe Podajajo vse ključne elemente za programsko shemo. Program
) obravnavala in potrdila Strokovna komisija za jedrsko varnost
(SKJV)
nazadnje leta 1988.Tako so bile pri nadzoru upoštevane
Vs
e možne prenosne poti razširjanja radionuklidov v okolje do človeka
,er
vsi mediji življenjskega okolja: zrak (zračni delci, radon-222 in
"iegovi kratkoživi potomci), voda (površinske vode, podtalnica) in
v
°dna biota (ribe), sedimenti, kmetijski pridelki in krma (seno),
2er
nlja, ter zunanje sevanje. Program nadzornih meritev RUŽV je
bil
v času obratovanja rudnika (1985-1990) prilagojen specifičnim
karakteristikam rudnika in njegovega okolja: pri nadzoru so bile
Upoštevane lokacije in značilnosti emisijskih virov ter značilnosti
2v
' ljenjskega okolja na tem področju.
Nadzor nad radioaktivnostjo v okolju po prenehanju rudarjenja je
Nekoliko spremenjen. Upoštevano je, da je rudnik prenehal z
e
ksploatacijo uranove rude, da je predelava rude v U-kopcentrat
Prenehala in da so odlagališča tehnološke jalovine in jamske
'^opnine v pripravljalni fazi pred dokončno sanacijo. Poseben
Poudarek je dan okolici obstoječih odlagališč, zlasti še meritvam
Melona in meritvam zunanjega sevanja gama ter radioaktivnosti
Se
dimentov. Izhodišča za spremembo programa in program nadzora
"obdobju trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude je potrdila
komisija za varstvo pred ionizirajočimi sevanji pri RSI na svoji 4.seji
an
e 17.junija 1992. SKJV tega programa ni obravnavala. URSJV
Cmerava v letu 1996 izdati RŽV odločbo o radiološkem monitoringu.

Zaradi topografskih in meteoroloških specifičnosti lokacije RUŽV ni
mogoča močnejša disperzija radona v okolje (iz nižinskih emisijskih
virov) saj so zračni tokovi kanalizirani po dolinah. Zato lahko prihaja
do razširjanja visokih koncentracij radona v ozkem pasu po dolini
tudi na večje razdalje, celo 3-4 km daleč: ob Brebovščici navzdol
do sotočja s Soro, nato ob desnem bregu reke Sore naprej proti
Poljanam.
Radioaktivnost površinskih voda se je v preteklem letu v splošnem
znižala v primerjavi z letoma prej. Predvsem velja to za povprečno
letno koncentracija urana v Brebovščici (v letu 1993 je bilo izmerjeno
urana okoli 18 mg/m3, a6Ra pa okrog 8 Bq/m3, v letu 1994 okoli 24
mg U/m3, ^Ra 9 Bq/m3 medtem ko sta bili v letu 1995 koncentraciji
urana 13.8mgU/m3in 226Ra7.3 Bq/m3). Glavni viri onesnaževanja
voda, ki so ostali po prenehanju obratovanja rudnika, so jamska
voda, odlagališče jamske jalovine na Jazbecu in odlagališče
hidrometalurške jalovine na Borštu. Odcedna voda iz odlagališča
HMJ se ne vrača nazaj v tehnološki proces, ampak odteka
neposredno v okolje. To je tudi glavni razlog, da so koncentracije
radija v Todraščici zlasti v sušnem obdobju precej višje kot v
Brebovščici. To velja tudi za sedimente v obeh vodotokih.

pf

ogram meritev še nadalje obsega merjenja radona in njegovih
^atkoživih potomcev v ozračju, merjenja specifičnih aktivnosti
^goživih
naravnih radionuklidov uran-radijeve razpadne vrste v
*raku, površinskih vodah, sedimentih, vodni bioti, v hrani in krmi, v
2e
miji ter merjenje zunanjega sevanja gama v življenjskem okolju.
Merska mreža v širšem nadzorovanem območju okolja RUŽV je
k'la postavljena glede na lokacije in značilnosti virov emisij, in zajema
^sta, kjer je bilo pričakovati najvišje onesnaževanje in največjo
'*Postavljenost
prebivalstva sevanju. Tudi v sedanjem obdobju je
Pr°gram nadzora še vedno osredotočen predvsem na dolinske in
Vseljene
predele okolja RUŽV, pretežno do razdalje 3 km od
Ce
ntralnih obratov rudnika. Meritve radioaktivnosti se izvajajo tudi
"a bolj oddaljenih področjih, to je na primerjalnih mestih, kjer vplivov
^dnika ne zaznavamo več.

V ribah in v kmetijskih pridelkih so vsebnosti pomebnih radionuklidov
(^Ra in 2,0Pb) v splošnem nizke, vendar pa se razlikujejo od tistih
na referenčnih lokacijah. Opazno so višje koncentracije radionuklidov
v pridelkih, v vzorcih hrane in krme na kmetiji, ki leži v neposredni
okolici odlagališča HMJ. Rezultatov sicer ne gre posploševati na
celotno kritično skupino, vendar so konservativno upoštevani pri
oceni doze zaradi zauživanja. Vsebnost radionuklidov 226Ra in210Pb
v kmetijskih pridelkih, hrani in krmi iz okolice Todraža je nižja in še
naprej ostaja na podobni ravni kot v preteklem obdobju. Ugotovljeno
znižanje radioaktivnosti v zračnih delcih pomeni v splošnem majhno
površinsko kontaminacijo pridelkov in trave v dolini Brebovščice,
razen seveda v neposredni okolici jalovišč.

daritve sta izvajali obe slovenski pooblaščeni organizaciji za
Rajanje ukrepov varstva pred sevanji, Institut Jožef Štefan in Zavod
za varstvo pri delu.
^•3-6.2. Rezultati nadzornih meritev
rednim obratovanjem je bila pri vseh vrstah vzorcev
'adioaktivnost v neposredni okolici rudnika opazno višja kot na
Udaljenih primerjalnih mestih, kjer vplivov rudnika ni mogoče
*aznati.
To je veljalo zlasti za dolgožive radionuklide uran-radijeve
Vrs
( te v aerosolih, za radon in njegove kratkožive potomce v zraku,
8r
' za uran, 226Ra in 2,0Pb v vodotokih in sedimentih.

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. V preteklih letih izvedena merjenja sevanja

^ sedanji fazi zapiranja rudnika so se zmanjšale skupne emisije
r
adona in tekočih iztek v okolje, tako, da so se emisijske koncepcije radionuklidov v posameznih medijih delno znižale.
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- inhalacija dolgoživih radionuklidov
- inhalacija ^Rn in njegovih kratkoživih potomcev
- ingestija (vnos s hrano in vodo) po vodni in kopni prehrambeni P0*
- zunanje sevanje gama.

gama v okolici odlagališč jamske izkopnine (Jazbec, P-i, P-9) so
pokazala, da je obseg vpliva na okolico precej manjši kot pri
odlagališču HMJ, tfendar je mogoče najti posamezna vroča mesta
na lokacijah, ki so zunaj označenih mej odlagališča (ostanki nekdaj
izkopane in odložene rude). V letu 1995 meritve sevanja gama v
okolici odlagališč niso bile opravljene.

Dozni pretvorbeni faktorji za oceno efektivne doze so privzeti
Basic Safety Standards (1994), pri čemer pa so zadržali izraću"
efektivne ekvivalentne doze za inhalacijo radona in njegov#1
kratkoživih potomcev po publikaciji ICRP 50 (1988). V končriBi®
seštevku ni upoštevana doza zaradi potencialnega zauživanja rečo4
vode; ta dozna vrednost je navedena \l poročilu zgolj kot informacij*
saj prebivalci ne uporabljajo potokov ne kot vir pitne vode, niti z3
zalivanje ali namakanje.

3.3.6.3. Izpostavljenost prebivalstva
Na področju, ki ga zajame precej enakomerni vpliv rudnika urana,
živi približno 250-300 prebivalcev. Večina odraslega prebivalstva
so kmetovalci ali pa so zaposleni drugod, v bolj oddaljenih krajih.
Pri oceni efektivne doze za prebivalstvo zaradi emisij RUŽV so
upoštevane naslednje prenosne poti:

i
Tabela 3.37. Letna efektivna doza, RUŽV v letu 1995

-

Prenosna
pot

Podrobnejši opis,
pomembni radionuklidi

Letna efektivna doza
(mSv)

Inhalacija

- aerosoli z dolgoživimi radionuklidi U, 22SRa, 2'°Pb
- samo 222Rn
- Rn-kratkoživi potomci

0.006
0.006
0.306

Ingestija

Zunanje
sevanje

■ - U,.226Ra, 2,°Pb, 2*Th
v pitni vodi (površinske vode, podtalnica)
- ribe fRa, 2,0Pb)
- kmetijski pridelki in hrana (226Ra, in 21°Pb)

(0.016)
0.002
0.046

- Y sev. 222Rn in Rn-potomcev (imerzija, depozicija)
- Y sev. dolgoživih radionuklid, (aerosoli)
- okolica odlagališč (g sev.)

Skupna letna efektivna doza zaradi RUŽV v letu 1995 (zaokroženo):

ll i

0.003
0.003

0.37 mSv/leto

mSv. Na vse ostale prenosne poti, kot so inhalacija dolgoživfl
radionuklidov, vodna in kopna prehrambena pot ter zunanie
obsevanje, odpade preostali delež dodatne obremenitve ali mani
kot 0.06 mSv na 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 RUŽV. Ti prejmejo največji prispevek
zaradi inhalacije radonovih kratkoživih potomcev: na osnovi
rezultatov koncentracije radona in ob upoštevanju meteoroloških
parametrov se namreč izkaže, da obstajajo prav tu najvišje
ravnotežno ekvivalentne koncentracije rudniškega radona.

Prejeta efektivna doza za odrasle prebivalce predstavlja eno tretji'10
primarne mejne vrednosti 1 mSv na leto za celotno življenjsko
obdobje, kot jo predpisujejo nekdanji zvezni pravilnik o mejah d°z
(UL 87) in tudi najnovejša mednarodna priporočila ICRP 60 (1991'
V primerjavi s celokupno obremenitvijo predstavlja RUŽV okoli 7
od povprečne obremenitve od naravnega sevanja v tem okolju (okro9
5.5 mSv na leto).

3.3.7. Zaključna ocena
Meritve radioaktivnosti so tudi v petem letu po ustavitvi obratovanja
pokazale, da je prenehanje izkoriščanja uranove rude le delno
zmanjšalo vpliv RUŽV na okolje. Večjih sprememb tudi ni realno
pričakovati, dokler ne bodo dokončno urejena vsa sedanja jalovišča.
Emisija radio-nuklidov s tekočimi-iztekami se je v zadnjem letu
precej zmanjšala, kar velja tudi za celoletne izpuste radona iz jame
in jalovišča na Borštu. V bodoče bodo emisije v okolje omejene z
avtoriziranimi mejami, bodisi z avtoriziranimi dozami za prebivalstvo
oziroma z omejitvami za posamezne emisijske vire.

Vir:
1. Letno poročilo o izvajanju varstva pred sevanji in vplivu Rudnih
urana Žirovski vrh na okolje za leto 1995, RŽV št. 1/19/382, ma'e°
1996.
3.4.

t
ZAČASNO SKLADIŠČE ZAVRATEC

V stari italijanski vojašnici v bližini vasice Zavratec med Idrijo 1,1
Logatcem nad naseljem Godovič so od leta 1961 shranje11'
radioaktivni odpadki, ki so posledica kontaminacije delovfl5,n
prostorov na Onkološkem Inštitutu z Ra - 226, ko se je raztre '^
vsebina radijeve igle, približno 10 mg radijevega sulfata (aktivno5

Obsevna obremenitev okoliškega prebivalstva zaradi prisotnosti
nekdanjega rudnika urana (0.37 mSv), ki smo jo ocenili za letu 1995,
je blizu vrednostim v zadnjih letih obratovanja RUŽV.
Najpomembnejši vir radioaktivnega onesnaževanja v okolju RUŽV
še vedno ostaja radon s - Rn s svojimi kratkoživimi potomci, ki
prispevajo več kot 4/5 dodatne izpostavljenosti ali v povprečju 0.31
92
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Ra 3.7.106 Bq, primerjava NSRAO v NEKtab. S.9).

4.0.

AGENCIJA RAO

v

zadnjih' letih je bilo danih več pobud ža šanacijo in/ali prestavitev
Uvedenih RAO. Vlada RS je pobude obravnavala in že leta 1992
zadolžila Agencijo RAO za pripravo sanacije. Julija 1993 je Agencija
^AO izvedla javni razpis za izdelavo prve faze sanacijskega
Programa. Za izvajalca je bil izbran IB Elektroprojekt iz Ljubljane.
Koncem leta 1994 zaključena študija je nakazovala dve različni
Možnosti sanacije skladišča v Zavratcu:
'Prepakiranje odpadkov in odvoz v republiško predhodno skladišče
NSRAO v Podgorici,
' Prepakiranje odpadkov ter nadaljnje skladiščenje v objektu pri
Zavratcu.
Studijo je nato kritično ocenila posebna ad-hoc strokovna skupina
imenovana s strani SKJV. Navedena strokovna skupina je podala
smernice za nadaljnje delo. Mnenje navedene ad-hoc skupine je
detajlno navedeno v poglavju 3.4 Poročilo o jedrski in radiološki
Urnosti v letu 1994 (Poročevalec DZ RS št. 40/95). Zaradi omejenih
finančnih sredstev je Agencija RAO v letu 1995 naročila le izdelavo
Programa druge faze sanacije skladišča v Zavratcu, katerega je
'udi izdelal IB Elektroprojekt.
Povzetek rezultatov meritev zunanjega sevanja
Vletu 1992 so bile opravljene podrobnejše meritve zunanjega sevanja
°koli zgradbe in v njeni bližnji okolici. Merjenja so bila opravljena v
sklopu raziskovalne naloge na Gimnaziji Idrija ter v sodelovanju z
Odsekom za jedrsko kemijo na Institutu Jožef Štefan. Meritve so
bile opravljene s prenosnim scintilacijskim števcem EBERLINE z
detektorjem Naj(TI) 4x4 cm.
^se izmerjene vrednosti na zunanji strani zgradbe so blizu doznih
hitrosti, ki jih izmerimo v okolici na naravnih gozdnih tleh. Zunanje
sevanje od naravnega zemeljskega sevanja skupaj s černobilsko
kontaminacijo znaša po teh meritvah od 0.08-0.11 mikroGy/h. Za
razliko z dotedanjimi merjenji so rezultati teh meritev pokazali, da
ie na pročelju in na strehi zgradbe, to je v predelu okoli zazidanih
°ken in na strehi nad njimi, mogoče zaznati večje sevanje (0.10°-12 mikroGy/h) kot na drugih delih zgradbe (0.07-0.08 mikroGy/h)
oziroma v okolici. Še več, na osnovi mrežnih meritev in izrisanih
'zodoznih krivulj, je mogoče od zunaj sklepati na približno pozicijo
°dpadkov z večjo radioaktivnostjo. Največji del aktivnosti je verjetno
°dložen v predelu med 8. In 11. metrom pročelja, merjeno od desne
Proti levi. To kažejo tudi meritve sevanja pri temeljih in na strehi
*9radbe: tu je bilo mestoma izmerjeno do 0.14-0.16 mikroGy/h,
Medtem ko je bila hitrost doze na preostalem delu strehe le med
0-09-0. l0mikroGy/h.
^ir: Radioaktivnost v Zavratcu, Idrijski razgledi, XXXIX #19?4.

4.1 Priporočila za presojo primernosti lokacije
za odlagališča NSRAO
Primarna naloga Agencije za radioaktivne odpadke je poiskati
lokacijo in zgraditi odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
in pripraviti strokovne osnove, na podlagi katerih bi se lahko odločili,
kako bomo postopali in ravnali z izrabljenim jedrskim gorivom.
Aktivnosti na izboru lokacije za odlagališča nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov so bile v letu 1995 zmanjšane. Kar pet
lokacij, ki so bile predlagane na podlagi dosedanjega postopka, ni
izpolnjevalo pogoja družbene sprejemljivosti. Na teh lokacijah zato
nadaljevanje del ni bilo možno. V letu 1995 je zato URSJV v dogovoru
z Agencijo RAO naročila pri firmi IB Elektroprojekt Ljubljana izdelavo
elaborata z naslovom: PRIPOROČILA ZA PRESOJO
PRIMERI OSTI LOKACIJE ZA ODLAGALIŠČA NSRAO. Namen
tega dokumenta je vpeljava priporočil, na podlagi katerih bo moč v
postopku pridobivanja lokacij presojati tehnično, ekonomsko in
družbeno sprejemljivost. Dokument naj bi predstavljal temeljno
izhodišče v postopku pridobivanja lokacij in eno od osnov za izvedbo
projekta izgradnje odlagališča. Pogoj za varno odložitev radioaktivnih
odpadkov je namreč ustrezno izbran odlagalni sistem, ki ga poleg
radioaktivnih odpadkov in odlagalnega objekta tvori tudi lokacija
odlagališča. Priporočila za presojo primernosti lokacije za
odlagališča NSRAO so namenjena pridobivanju lokacije površinskega
kot1 tudi globinskega odlagališča NSRAO. Ker vsebujejo obravnavana
pi ročila splošna načela za presojanje primernosti lokacije, bi jih
b . ožno, z ustreznimi dopolnitvami, uporabiti tudi pri opredeljevanju
k . je odlagališča izrabljenega goriva oziroma visokoradioaktivnih
odpadkov.
Pridobivanje lokacij v skladu s priporočili ali smernicami je predvideno
bodisi z izborom lokacij s kriteriji bodisi s presojo ustreznosti
por nenih ali drugače predlaganih lokacij. V obeh primerih ni cilj
pos j pka pridobitev najboljše ali celo idealne lokacije, temveč lokacije,
ki je primerna za izgradnjo odlagališča. Priporočila so v prvi vrsti
namenjena izvajalcem postopka pridobivanja lokacij. Ti bodo na
podlagi priporočil izdelali kriterije za izbor lokacij oz. določili druge
mehanizme presojanja ustreznosti lokacij v skladu s priporočili..
Osnovana dokumenta, na katerih temeljijo priporočila in ju v veliki
meri povzemajo, sta zlasti: študija Geološke smernice za izbor
lokacije odlagališča NSRAO, ki jo je izdelal Inštitut za rudarstvo,
geologijo in okolje in Kriteriji za izbor lokacij globinskega odlagališča
NSRAO, ki jih je izdelal IBE.

Sliku 4.1: Proizvodnja in količine NSRAO v skladišču NEK
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Tabela 4.1: PREGLED PROJEKTOV AGENCIJE V LETU 1995
Naslov
Priprava podlog z(a izvedbo odlagališča NSRAO
Geološke smernice za izbor lokacije podzemnega
odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
Povzetek mednarodne prakse ter predlog strategije
Republike Slovenije na področju ravnanja z VRAO
Odnosi z javnostmi in informiranje - strategija
Transport nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
Ugotavljanje ničelnega stanja okolja - program meritev
Materiali, primerni za izdelavo umetnih ovir pri odlaganju
NSRAO
Izbor lokacije za odlagališče NSRAO - zasnova postopka
za zbiranje ponudb z javnim razpisom
Ocena možnosti odlaganja RAO v opuščenih rudnikih in
drugih podzemnih objektih
Odnosi z javnostmi: Predstavitev Agencije RAO in
problematika radioaktivnih odpadkov
Odnosi z javnostmi: Predstavitev Agencije RAO in
problematika radioaktivnih odpadkov
Ugotavljanje ničelnega stanja okolja-hidrologija,
hidrogeologija in hidrobiologija
Izbor lokacije za odlagališče NSRAO - program terenskih
raziskav na lokaciji
Opredelitev stroškov izvedbe terenskih meritev
Kriteriji za izbor lokacije globinskega odlagališča NSRAO
Strokovne podlage za pripravo dolgoročnega načrta
aktivnosti
Radioaktivni odpadki - vodič za novinarje
Najbolj pogosta vprašanja in odgovori o RAO
Predavanja o radioaktivnih odpadkih
Zgibanke o ravnanju in skladiščenju RAO v Sloveniji

Izvajalec
IB Elektroprojekt, Ljubljana
Geološki zavod Ljubljana Inštitut za geologijo,
geotehniko in geofiziko
Inštitut "Jožef Štefan", Ljubljana

Stanje projekta
Studija končana
Studija končana

Pristop,
Družba
za
komunikacijski
management, Ljubljana in IJS Ljubljana
IB Elektroprojekt, Ljubljana
Inštitut "Jožef Štefan", Ljubljana
Elektrogospodarstvo Slovenije, Maribor

Studija končana

IB Elektroprojekt, Ljubljana

Studija končana

Geološki zavod Ljubljana, Inštitut za geologijo,
geotehniko in geofiziko
Inštitut "Jožef Štefan", Ljubljana

Študija končana

Pristop,
Družba
za
komunikacijski
management, Ljubljana
Geološki zavod Ljubljana, Inštitut za geologijo,
geotehniko in geofiziko
Geološki zavod Ljubljana, Inštitut za geologijo,
geotehniko in geofiziko
Geološki zavod Ljubljana, Inštitut za geologijo,
geotehniko in geofiziko
IB Elektroprojekt, Ljubljana
IB Elektroprojekt, Ljubljana

Studija končana

Inštitut "Jožef Štefan", Ljubljana
Inštitut "Jožef Štefan", Ljubljana
Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo
Milana Čopiča, Ljubljana
Inštitut "Jožef Štefan", Ljubljana

Studija končana

Studija končana
Studija končana
Studija končana

Studija končana

Studija končana
Recenzija zaključena
V pripravi
Studija končana
v recenziji
v pripravi
v pnpravi
se izvajajo
v pnpravi

začasnega skladiščenja. V začasnih (prehodnih) skladiščih s«
izrabljeno gorivo hrani nekaj deset let, med tem pa se pripravil3
odlagališče. Takšna rešitev omogoča tudi naknadno predelav"
izrabljenega goriva, če bi se razmere v svetu spremenile in bi &
opcija postala tudi finančno zanimiva.
«
4.2. Preoblikovanje javnega podjetja

Ena od pomembnejših rezultatov dela Agencije RAO v letu 1995 so
zbrani podatki o opuščenih rudnikih in drugih podzemnih objektih in
ocena primernost teh objektov za namene skladiščenja oz. odlaganja
radioaktivnih odpadkov. Novost je tudi drugačen pristop k iskanju
lokacije, kjer se z razpisom ali povabilom lokalnim skupnostim
najprej preveri družbena sprejemljivost. Šele po pozitivnem odzivu
lokalne skupnosti se prične ugotavljati primernost lokacije. Na ta
način bo lokalna skupnost aktivno vključena v vse faze izbora
lokacije.

Agencije za radioaktivne odpadke je bila ustanovljena z Odlokof1
Vlade Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 5/91) s pravnim statusom
javnega podjetja. Zaradi spreminjanja slovenske zakonodaje
zaradi natančnejše opredelitve financiranja Agencije RAO ter njenih
aktivnosti s končnim ciljem izgradnje odlagališč za NSRAO in za
izrabljeno gorivo, je Agencija že septembra 1994 sprožila postopa
za preoblikovanje ARAO v javni zavod. Vlada RS je naveden"
pobudo Agencije RAO obravnavala in 4. aprila 1995 na vlog"
odgovorila. V odgovoru so navedena potrebna dopolnila k prvem"
osnutku sklepa o preoblikovanju ARAO. Podlaga za preoblikovanj6
je 18. člen ali 25. člen Zakona o gospodarskih službah v povezavi z
2. odstavkom 25. člena Zakona o varstvu okolja. Za tako zakonsK"
podlago je osnova v dejavnostih ARAO, ki so med drugim tudi:

Pomemben projekt, ki ga je Agencija RAO pričela v letu 1995 je tudi
izdelava strategije ravnanja z visoko radioaktivnimi odpadki in
izrabljenim gorivom. Pri tem je prva pomembna odločitev izbira med
direktnim odlaganjem ali predelavo izrabljenega goriva.
Naslednji problemi so povezani z začasnim skladiščenjem
izrabljenega goriva in visoko radioaktivnih odpadkov med
obratovanjem elektrarne ter v fazi njene razgradnje. Končni cilj pa
je dokončno odlagališče za te odpadke. Problematika odlaganja
izrabljenega goriva in VRAO še ni nikjer v svetu dokončno rešena.
Na podlagi mednarodne prakse je kot začasna rešitev izbrana
odložitev tega problema na kasnejši čas. Dokler tehnologije odlaganja
niso dokončno poznane in uporabljene, bo bistvo dela v pripravi
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•obvezno zbiranje in skladiščenje radioaktivnih odpadkov (razen
'aciioaktivnih odpadkov iz NEK in RŽV),
Opravljanje prehodnega skladišča RAO v Podgorici,
"izvedbo
sanacije v primeru ali kot posledico radioloških nesreč,
' 0r9anizacija in izvedba transporta RAO,
Opravljanje in obratovanje odlagališča.

prenos praktičnih izkušenj na inšpektorje za jedrsko varnost,
(t .
5. Razvoj sposobnosti za celovito analizo sistema (integrated system analysis) in za uporabo verjetnostne varnostne analize v upravnih
postopkih,

^'r: Letno poročilo Agencije RAO, 1995.

6. Izpopolnjevanje iz zahodnega pristopa in izkušenj za ravnanje z
radioaktivnimi odpadki,

5.0. DELO MEDNARODNIH MISIJ V SLOVENIJI

7.Pomoč pri izdelavi načrta za ukrepanje v sili URSJV ter pri razvoju
sposobnosti za oceno vpliva na okolje ob izpustu radioaktivnosti.
Program je koordinirala Državna agencija za zaščito okolja Republike
Italije (AN PA) sodelovali pa so še upravni organi za jedrsko in
radiološko varnost Belgije, Španije, Nemčije, Francije ter Velike
Britanije.

'■1-RAMG program v okvirju PHARE
^AMg (Regulatory Assistance Management Group) - Skupina za
Ure
ianje pomoči upravnim organom je vrsta pomoči v okviru PHARE
igrama Evropske zveze. Sloveniji je bil odobren triletni program
Pfenosa izkušenj upravnih organov za jedrsko varnost
2a
hodnoevropskih držav. V letu 1995 se je izvajal (in tudi zaključil)
Pr°gram prvega leta, ki je vseboval sedem nalog:

Naloge so se izvajale:
- z obiski delavcev URSJV pri omenjenih upravnih organih,
- z obiski strokovnjakov iz zahodnih upravnih organov pri URSJV,
- z organizacijo delavnic v Ljubljani za delavce URSJV ter slovenskih
strokovnih organizacij ter
- z izpopolnjevanjem delavcev URSJV v sodelujočih državah.

1
-Tehnična recenzija predlaganega teksta novega zakona o jedrski
Urnosti in varstva pred sevanji,

^'zboljšanje
notranje organizacije URSJV in izdelava administrattvr
>ih postopkov,

RAMG program se je izkazal za zelo koristnega. Posebno vrednost
predstavlja prenos praktičnih izkušenj upravnih organov z daljšo
tradicijo in delovanjem na URSJV ter na druge strokovne organizacije
v Sloveniji, ki sodelujejo na problematiki jedrske in radiološke
varnosti.

^•Pomoč pri razvoju tehnik za informiranje javnosti in medijev,
Razvoj navodil za inšpektorje URSJV in programa inšpekcij ter

■
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®-3- Strokovna misija MAAE na objektu RŽV

6.0. NAČRT UKREPOV V PRIMERU
IZREDNEGA DOGODKA

tokovna misija MAAE je na povabilo URSJV, obiskala leta 1995
dva tedna Rudnik Žirovski Vrh zaradi ocene radiološke varnosti
^ed razgradnjo in zapiranjem rudnika in zaradi preverbe načrtov
'^gradnje in odlaganja radioaktivnih odpadnih snovi. Sestavljena
i6 bila iz treh članov iz Francije, Češke in Indije. Aktivnosti strokovne
Misije, tekom obiska na Rudniku Žirovski vrh, so bile okvirno določene
s
Planom, ki smo ga pripravili na URSJV, vendar se je dejanski plan
aktivnosti prilagajal željam članov misije. Potek misije bi razdelili
'ahko na tri dele: zbiranje vseh potrebnih informacij o dosedanji
Vgradnji in zapiranju rudnika, analiza dobljenih informacij in
Postavitev rezultatov dela. Ob koncu je strokovna misija predala
tehnično poročilo z naslednjimi priporočili:

Izreden dogodek v jedrskem objektu in druge radiološke nevarnosti
pomenijo vse situacije pri katerih lahko pride do radioaktivnih izpustov
v sledečih primerih:
- nesreče, motnje v obratovanju in druge pomembne nevarnosti,
tehnične pomankljivosti v jedrskih objektih doma in v tujini,
- nesreče pri prevozu radioaktivnih in jedrskih materialov,
- težke nesreče pri ravnanju z radioaktivnimi izvori v bolnišnicah,
raziskovalnih institucijah, pri preiskavah materialov ipd,

Sporočila vladi rs

- sabotaže in grožnje jedrskim objektom in transportom radioaktivnih
in jedrskih materialov,

' Uskladiti (razjasniti) zakonodajo o priatojnosti in razmejiti
Zgovornosti med posameznimi državnimi organi - službami
(Mpomba na 11. člen Zakona o zapiranju RŽV),

- ostalo v jedrskihobjektih: primanjkljaji pri jedrskem gorivu (kraja,
nerazložljive izgube), grožnje s prostim razpolaganjem z
radioaktivnimi materiali in ilegalna posest le-teh, zlorabe jedrskega
objekta.

'Zahtevati od RŽV, da ponovno ovrednoti najprimernejše lokacije
^iagališča BOR ŠT (A - ureditev odlagališča na obstoječi lokaciji,
" popolna preselitev jalovine z Boršta v jamo in C - preselitev
imovine z Boršta na Jazbec). S stališča dolgotrajnega vpliva vseh
Odlaganih variant na okolico je priporočljivo posvetiti pozornost
^alizam posledic morebitnega odnašanja jalovine v okolico zaradi
Procesov vodne erozije, drsenja odlagališča in tudi zaradi ostalih
^zlogov ter planirati in preučiti tudi stroške nastale ob takšnih
"ogodkih.

- padec satelita z radioaktivnim virom.
6.1. Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje
6.1.1. Pristojnosti Uprave RS za zaščito in
reševanje

RŽV mora predložiti v odobritev vladi RS detajlni dekomisijski
tehnični načrt trajnega prenehanja obratovanja RŽV s časovno
Razdelitvijo faz zapiranja in predračunom potrebnih finančnih
Sf
edstev,

Uprava RS za zaščito in reševanje je po zakonu o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ul. RS 64/94) pristojna za:
- izdelavo ocene ogroženosti zaradi jedrske nesreče na območju
RS,
- spremljanje in razglašanje nevarnosti,
- izdelavo državnega načrta zaščite in reševanja v sodelovanju z
drugimi ministrstvi,
- organiziranje, opremljanje in usposabljanje državne enote in službe
za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje pogojev za delo
poveljnika in Štaba Civilne zaščite RS,
- spremljanje in usklajevanje organiziranja Civilne zaščite ter drugih
sil za zašito, pomoč in reševanje,
- pripravljanje programov ip organiziranje ter izvajanje izobraževanja
in usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč.
- v primeru izrednega dogodka za ukrepanje po načrtu zaščite in
reševanja.

"RŽV mora izdelati Program zagotovitve kvalitete, ki se bo uporabljal
dekomisijskim procesom in po trajnem prenehanju obratovanja,
' Zagotoviti je potrebno finančna sredstva za izvajanje projekta
^komisije RŽV,
'Oceniti je potrebno meje izpustov iz RŽV-ja, ki lahko pridejo v
ći
°veški organizem z inhalacijo in ingestijo, pri tem pa se morajo
u
Poštevati priporočila komisije ICRP in priporočila MAAE,
'Zapisovati je potrebno obsevanost zaposlenih med časom trajnega
opiranja RŽV ter evidenco stalno dopolnjevati,
' Pripraviti je potrebno program dolgotrajnega obveščanja javnosti,
'formiranje
javnosti, o posledicah sevanja iz RŽV ter o morebitnih
n
®gativnih vplivih na okolje.

Ocena ogroženost je podlaga za izdelavo načrta zaščite in reševanja.
Po tej oceni so dogodki v tehnološkem procesu NEK, ki zahtevajo
vključitev v načrt zaščite in reševanja definirani kot izredni dogodki.
Razdeljeni so na temelju prostorskega obravnavanja posledic in
ukrepov za zmanjšanje in odpravljanje posledic v štiri stopnje in
sicer:

T

EHNIČNA PRIPOROČILA

prvi korak dekomisije odlagališča JAZBEC misija priporoča
'ćelavo kanala za odvodnjevanje hudourniških voda preko
Zlagališča.
Predhodno je potrebno proučiti posledice hudourniških
v
°da, stanje voda v odlagališču ter koncentracije radioaktivnih snovi
Pf
6d in po uvedbi navedenega ukrepa. V primeru, da zaradi
^iževanja vodnega nivoja ali zaradi razlitja vode iz kanala, pride
izločevanja radioaktivnih snovi v okolico, se ne priporoča speljati
^dourniške vode preko tega območja. O popravilu obstoječega
Snažnega
sistema, je potrebno še premisliti. Morebitno popravilo
16
Potrebno izvesti tako, da ne bi prišlo do raznašanja materiala
vs
' oke aktivnosti.

1. stopnja: nenormalni dogodek,
2. stopnje: nenormalno stanje,
3. stopnja: elektrarniška ogroženost,
4. stopnja: splošna ogroženost.
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Pri načrtovanju ukrepov se upoštevajo tudi ocena ogroženosti NEK
zaradi naravnih in drugih nesreč, zlasti potresa in poplav. Po strokovni
oceni iz študije verjetnostne analize NEK tako potres kot poplava
ne predstavljata nevarnost za elektrarno.

občinske enote RKB kot pripadniki Civilne zaščite.
Pomembne dejavnosti za reševanje in pomoč ob jedrski nesreči"
NEK so zdravstvena oskrba, veterinarska oskrba, gašenje *
reševanje v primeru požara in urejanje prometa. Pri zdravstveni oskrt"
je zlasti pomembna pravočasna delitev tablet kalijevega jodida#
katero je odgovorno Ministrstvo za zdravstvo. Enote Civilne zaščit®
za prvo pomoč nudijo prvo pomoč poškodovanim in obolelim $
tudi sodelujejo pri razdeljevanju tabletk s kalijevim jodidom.

Načrt zaščite in reševanja ob izrednem dogodku v NEK vsebuje
dokumente o obveščanju, opazovanju in alarmiranju, dokumente o
vodenju aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč, dokumente o
zaščitnih ukrepih, dokumente o reševanju in pomoči.

Enote za veterinarsko pomoč izvajajo prvo veterinarsko pomoči11
dekontaminacijo živali. Neposredno reševanje ob požaru v N&*
vodi poveljnik Štaba Civilne zaščite NEK. Za reševanje ob požai®
je zadolžena gasilska enota NEK. Po potrebi se v reševanje o"8
požaru vključuje tudi poklicna gasilska enota Krško. Za urejanj
prometa sta odgovorni Ministrstvo za promet in zveze ter Ministrsf
za notranje zadeve.

Obveščanje o izrednem dogodku v NEK poteka po natančno
določenih postopkih. NEK v vseh štirih stopnjah ogroženosti
telefonično obvešča ReCO Krško (Regijski center za obveščanje
Krško), CORS (Center za obveščanje RS) in URSJV ter obvestilo
potrdi po telefaksu. ReCO Krško in CORS pa imata za nadaljnjo
obveščanje na razpolago telefonske povezave in sistem zvez ZARE.
NEK je dolžan obveščati ReCO Krško in CORS o spremembi stopnje
ogroženosti v 15 min, o razvoju dogodkov, predlaganih zaščitnih
ukrepih ter prenehanju nevarnosti pa v 30 minutnih časovnih
presledkih. Informacije o prvi, drugi in tretji stopnji ogroženosti
pripravlja za javnost NEK v sodelovanju z URSJV do formiranja
Štaba Civilne zaščite RS, ko ta prevzame to funkcijo. URSJV pa
obvešča Mednarodno agencijo za atomsko energijo.

6.1.2. Aktivnost povezane z izboljšanjem pripravljenosti
primer izrednega dogodka ali jedrske nesreče v NEK v le1"
1995
V letu 1995 je bilo največ aktivnost URSZR povezanih s posod"'
bitvijo in dodelavo sistema opazovanja in obveščanja v primer"
jedrske nesreče v NEK. V izgradnji je nov Regijski center z3
obveščanje v Krškem. Center za obveščanje v Novem mestu je ^3
adaptiran in je usposobljen, da v času izgradnje krškega cen#
opravlja del njegovih funkcij. V letu 1995 se je pričel vzpostavlja
brezžični sistem zvez ZARE, ki povezuje v enoten sistem enot®
Civilne zaščite, gasilske enote in zdravstveno službo. Nakup
radijskih postaj in pozivnikov je bil opravljen v letu 1995, vse enot«
pa bodo opremljene v letošnjem letu. V lanskem letu je bila NE1*
opremljena z radijsko postajo sistema MORSe, ki omogoča pren"5
informacij tudi v sistemu Ministrstva za obrambo.

Prebivalstvo na ogroženem območju opozarja in obvešča občinski
štab CZ preko ReCO Krško s sirenami, mobilnimi razglasnimi
postajami, preko lokalnega radia, kabelske TV in časopisa. V primeru
četrte stopnje posreduje ukaz za alarmiranje prebivalstva poveljnik
CZ občin Krško in Brežice.
Ukrepanje ob jedrski nesreči poteka po priloženi shemi (Shema 1).
Štab Civilne zaščite RS se skliče ob tretji stopnji ogroženosti, v
primeru da se ogroženost stopnjuje, oziroma v četrti stopnji, če
pride do take ogroženosti neposredno (iznenada).
Ob jedrski nesreči v NEK se izvajajo naslednji zaščitni ukrepi:
zaklanjanje, delitev tablet stabilnega joda, evakuacija, sprejem in
oskrba, nadzor radioaktivnosti in dekontaminacija. Zaklanjanje izvaja
služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč Civilne zaščite. Za
evakuacijo so zadolženi odgovorni pripadniki CZ na evakuacijskih
zbirališčih. Pri sprejemu in oskrbi prebivalstva sodelujejo pripadniki
Civilne zaščite na evakacijskih sprejemališčih in enota CZ za
podporo. Nadzor radioaktivnosti izvajajo regijske enote RKB v
sodelovanju z Ekološkim laboratorijem z mobilno enoto in enoto
NEK za radiološki nadzor okolja. Radiološko dekontaminacijo izvajajo
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Pripravljena in sprejeta je Uredba o merilih za organiziranji
opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščit"
reševanje in pomoč. Ob nesreči v NEK sodelujejo zlasti nasledni8
enote Civilne zaščite:
- enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
- enote za prvo pomoč, enote za prvo veterinarsko pomoč,
- enote za vzdrževanje in uporabo zaklonišč,
- gasilske enote.
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internih načrtov. V ta namen je del ukrepov na URSJV namenjen
tudi komuniciranju s temi organizacijami (alarmiranje in aktiviranje
osebja, obveščanje). Ker se je izkazalo (iz že izvedenih vaj), da je
prav področje komunikacij izredno občutljivo, govori del načrtov
ukrepov na URSJV tudi o vzdrževanju pripravljenosti (testiranje zvez,
urjenje delavcev URSJV in strokovnih skupin). URSJV namreč služi
kot povezovalna skupina, saj 26. člen osnovnega zakona, ki ureja
jedrsko področje v Sloveniji, zavezuje upravljavca jedrskega objekta,
da v primeru radiološke nevarnosti takoj obvesti URSJV, medtem
ko za samo terensko izvajanje zaščitnih ukrepov URSJV ni
zadolžena.

Za opravljanje določenih nalog zaščite in reševanja in pomoči ob
jedrski in ekološki nesrečah sta pripravljena ekološki laboratorij z
mobilno enoto pri Inštitutu Jožef Štefan Ljubljana (ELME) in mobilna
enota ekološkega laboratorija pri Zavodu za.zdravstveno varstvo
Maribor.
V letu 1995 so bili izdelani programi usposabljanja za vse organe
vodenja (poveljnike in Štabe Civilne zaščite) kot tudi za enote Civilne
zaščite. Izvedena so tudi določena usposabljanja, tako članov
Štabov Civilne zaščite ter enot za radiološko, kemijsko in biološko
zaščito, prvo pomoč, enot za prvo veterinarsko pomoč, vzdrževanje
in uporabo zaklonišč. Temeljno usposabljanje so opravili vsi Regijski
štabi Civilne zaščite.

V slučaju izrednega dogodka se delavci URSJV in vnaprej določeni
zunanji strokovnjaki zberejo na sedežu URSJV. Razdelijo se v tri
skupine.

Regijske enote Krško za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
prvo pomoč ter enote za prvo veterinarsko pomoč so bile ustanovljene
v letu 1995 vendar se še niso v celoti usposabljale in opremile.
Občinske enote v Krškem in Sevnici so delno usposobljene in
opremljene, občina Brežice pa jih bo ustanovila v letu 1996.

- strokovna skupina za analizo nezgode,
- strokovna skupina za oceno doz,
- strokovna skupina za informiranje.

URSZR je po sklepu Vlade organizirala delovno skupino za izbor
enotne zaščitne opreme in pripravila program usposabljanja za
izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči na radiološko
kontaminiranem območju ob jedrski nesreči v NEK. Delovna skupina
je oblikovala merila za opremljanje izvajalcev nalog na radiološko
kontaminiranem območju. URSZR je v letu 1995 pripravila program
za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči za izvajalce nalog
na radiološko kontaminiranem območju ob jedrski nesreči v NEK.
Usposabljali so se predstavniki Ministrstva za notranje zadeve,
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za
zdravstvo, skupaj 270 slušateljev.

Strokovne skupine pridobivajo podatke iz mesta nastanka izrednega
dogodka in iz raznih monitoringov (določenih z NU in opisanih v
poglavju o računalniški opremi na URSJV). Skupine analizirajo izredni
dogodek po svoji strokovni usposobljenosti in predlagajo direktorju
URSJV svoje predloge za ukrepanje. Ta predlaga ukrepe Štabu za
civilno zaščito RS in pripravlja obvestila za Mednarodno agencijo
za atomsko energijo- MAAE in sosednje države ter koordinira pripravo
sporočil za javnost. Pri tem se za posamezne naloge opira na delo
strokovnih skupin. Vsaka strokovna skupina ima svojega vodjo in
določeno sestavo v kateri člani opravljajo specifične naloge
opredeljene z NU. Aktivnosti posameznih strokovnih skupin se
logično povezuje med seboj.

NEK je organizirala vajo, ki je potekala 24.t11. 1995. V vaji so
sodelovali ReCO Krško, CORS in URSJV. Preverjali so sistem
obveščanja v primeru nesreče v NEK.

Skupina za analizo nezgode skuša na strokovnih temeljih in s podatki
iz NE Krško predvideti nadaljnji potek nezgode in morebitne
posledice predvsem na elektrarno (njeno opremo) in neposredno
okolico NE Krško. Na osnovi strokovnih analiz izdela in posreduje
izhodne podatke strokovni skupini za oceno doze in direktorju
URSJV. Strokovna skupina za analizo nezgode je sestavljena iz
treh izmen, vsako izmeno sestavljajo vodja in 4 člani. Po prejemu
obvestila se je ekipa dolžna sestati na sedežu URSJV v 60 minutah.

V letu 1996 bodo na URSZR nadaljevali z izgradnjo sistema
obveščanja, revizije načrta zaščite in reševanja v primeru jedrske
nesreče v NEK in z usposabljanjem in opremljanjem enot.
6.2. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
JEDRSKO VARNOST

Z delom strokovne skupine za analizo nezgode se povezuje delo
strokovne skupine za oceno doz. Skupina za analizo nezgode
namreč oceni tudi možne izpuste v okolje. Strokovna skupina za
oceno doz na osnovi radioaktivnih izpustov (dejansko izmerjenih ali
vnaprej ocenjenih), meteoroloških podatkov (sodelovanje z
Hidrometeorološkim zavodom RS - HMZ) in s podatki NE Krško
izračuna doze, ki bi jih prejeli prebivalci na ogroženem področju. Na
osnovi izračunanih doz predlaga ukrepe za zaščito prebivalcev in
okolja direktorju URSJV. Direktor obvesti Štab za civilno zaščito
RS o predlaganih ukrepih. Skupino za oceno doz sestavljajo poleg
vodje še 4 člani, katerih naloge so določene z ustreznimi navodiliSkupina se je dolžna po prejemu obvestila sestati v 60 minutah in
oddati prvo poročilo direktorju v 30 minutah po formiranju skupine.

"Načrt ukrepov" (NU) predpisuje način alarmiranja in poseben način
organiziranja URSJV, da je sposobna izpolniti vse svoje funkcije.
Namen NU je-zagotoviti kadre, usposabljanje kadrov in sredstva,
ki so potrebna za operativno ukrepanje v primeru izrednega dogodka
in preprečevanje možnih posledic radiološkega vpliva na ljudi in
okolje. V letu 1995 je URSJV revidirala osnutek NU, ki se sestoji iz
32 postopkov. Tematsko so postopki razdeljeni na šest področij:
- notranja organizacija in odgovornosti,
- alarmiranje in aktiviranje osebja (predvsem strokovnih skupin in
drugih sodelujočih organizacij),
- ocena nezgode (navodila za delo strokovnih skupin),
- obveščanje (tuje in domače javnosti),
- razna navodila za uporabo točno določenih sredstev
(komunikacijske, računalniške in druge opreme),
- vzdrževanje pripravljenosti.

Strokovna skupina za informiranje je zadolžena za obveščanje vlade,
ustreznih ministrstev in medijev. Prav tako obvesti MAAE (v skladu
s Konvencijo o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah), vlade
tujih držav in konzularne predstavnike. Strokovna skupina za
informiranje usklajuje izjave v sodelovanju z NE Krško. V primerih
različnih izrednih dogodkov je postopek priprave obvestil različen,
vedno pa prilagojen klasifikaciji izrednih dogodkov, kot jih uporablja
NE Krško. Strokovna skupina za informiranje skrbi tudi za distribucijo
pisnih obvestil ostalih dveh strokovnih skupin. Informacije, ki krožijo
po URSJV med strokovnimi skupinami, ter obvestila namenjena
tujim strokovnim organizacijam so v predpisanem formatu, ki je
določen z ustreznimi navodili.

Ti ukrepi se nanašajo le na organizacijo Uprave RS za jedrsko
varnost (URSJV). Na podlagi osnovne zakonodaje, ki ureja jedrsko
področje v Sloveniji (Zakon o varstvu'pred ionizirajočimi sevanji in
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije so bili izdani
štirje pravilniki s področja jedrske varnosti in 10 pravilnikov s področja
varstva pred sevanji. Na tej podlagi je bil urejen tudi državni načrt
RS za zaščito in reševanje ob jedrski nesreči v NE Krško. Ta nalaga
vsem organizacijam, ki sodelujejo v tem načrtu (URSJV, NE Krško,
Uprava RS za zaščito in reševanje - URSZR,..) izdelavo posebnih
poročevalec, št. 50
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6.3. EKOLOŠKI LABORATORIJ Z MOBILNO
ENOTO (ELME)

6.4. VAJA NEK-95
Vaja "NEK-95" spada med letne načrtovane načine urjenja, ki so
predvideni z "Načrtom ukrepov za primer izrednega dogodka" (NEK
NUID). Vaja "NEK-95" je potekala v petek 24.11.1995 s pričetkom
ob 19 uri, trajala 4 ure, pri čemer scenarij vaj nI bil vnaprej poznan.
Priprava, izvedba in kasnejša analiza vaje je potekala v skladu s
svetovno prakso in priporočili. Pri vaji so sodelovali:

Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) je bil ustanovljen v
letih 1980 -1982 kot projekt Razvojnega programa Združenih narodov
(UNDP projekt). Po zasnovi in opremi je namenjen hitremu odkrivanju
nevarnih snovi (radioaktivne, kemijske in biološke), strokovnemu
svetovanju pri odpravljanju posledic onesnaženja okolja ob nezgodi
ter izobraževanju in dvigu stopnje ekološke osveščenosti.

- Nuklearna elektrana Krško (NEK)
- Regijski center za obveščanje (RCO) Krško
- Center za obveščanje RS (CORS)
- Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV)
- Poklicna gasilska enota (PGE) Krško

funkcionalno je sestavljen iz mobilne enote (intervencijske ekipe),
ki lahko posreduje v vsakem trenutku in iz stacionarnih laboratorijev
naših znanstveno-raziskovalnih institucij, ki s svojim visokim
strokovnim znanjem ter najboljšo opremo, ki jo premore Slovenija,
omogočajo temeljito analizo "dogodka". Operativni center je na
Institutu "Jožef Štefan".

Občinski in republiški štab civilne zaščite v vaji niso sodelovali,
zato je bila vaja "NEK-95" po obsegu nekaj manjša od prejšnje vaje
"Posavje 93". V okviru elektrarne je bila vaja štabno operativna
(aktiviranje bil njihov štab civilne zaščite in operativne enote). Namen
vaje "NEK-95" je bil preizkusiti ustreznost NUID-a NEK in uporabnost
postopkov, usposobljenost in izurjenost osebja za primer izrednega
dogodka v NEK, ustreznost in operabilnost opreme, komunikacijskih
zvez in centrov za obvladovanje izrednega dogodka v elektrarni,
zagotavljanje podpore elektrarni s strani zunanjih podpornih institucij
(PGE Krško), obveščanje centrov za obveščanje o stanju izrednega
dogodka, oceni radioloških posledic in predlaganih zaščitnih ukrepih
v okolju, obveščanje URSJV in koordinacija aktivnosti med elektrarno
in podpornimi skupinami na URSJV. Gledano iz zornega kota URSJV
pa so bili cilji vaje naslednji:

Ekološki laboratorij z mobilno enoto je kot specialna enota civilne
zaščite - oddelek za radiološko kemijsko biološko zaščito - pri
Republiškem štabu za Civilno zaščito v stalni pripravljenosti.
V okviru radiološke dejavnosti Ekološki laboratorij z mobilno enoto
neposredno sodeluje v Programu rednega nadzora radioaktivnosti
v okolici NE Krško, opravlja druge radiološke meritve in kontrole ter
svetuje in izdeluje strokovna mnenja.
p

o programu opravijo sodelavci tri redne obhode NE Krško in okolice
z obema voziloma ELME in popolno radiološko opremo. Ob vsakem
obhodu, ki je vnaprej skrbno načrtovan, v sami NE izmerijo aktivnosti
nekaterih tekočih in plinastih vzorcev in naknadno opravijo še
nekatere posebne laboratorijske meritve (določitev H-3, C-14, Sr89/90, izotopov Pu). Poleg tega vsakokrat obiščejo stalne merilne
točke v okolici (zračne in jodove črpalke), izmerijo osnovne parametre
(hitrost doze, površinsko kontaminacijo s sevalci alfa in beta, spekter
9ama nezaščitenega Ge-detektorja) ter vsakič pregledajo 1/3
Potencialnih merilnih točk s karte radiološkega nadzora. O vsakem
obhodu je izdelano posebno poročilo.

- preizkusiti izurjenost vsake izmed treh strokovnih skupin (izurjenost
zunanjih in notranjih članov),
- koordinacija dela med skupinami,
- delovanje zvez (telefaksa, teleksa in radijske zveze).
- sodelovanje z Ekološkim laboratorijem - mobilno enota ELME,
- uporaba navodil NU na URSJV,
- komuniciranje s CORS, MAAE in
- izdelava sporočila za javnost

Namen teh obhodov je po eni strani možnost primerjave rezultatov
meritev ELME z meritvami Službe za zaščito pred sevanjem v NEK,
Po drggi strani pa na ta način najbolj neposredno na terenu, preverimo
delovanje celotnega mobilnega laboratorija in usposobljenost ekip.
Taki obhodi so za pravilno, hitro in učinkovito ukrepanje ob morebitni
radiološki nezgodi izrednega pomena.

V ta namen je URSJV aktivirala vse tri svoje strokovne skupine. Te
skupine so dobivale informacije iz NE Krško, jih ovrednotile, skušale
izdelati napoved razvoja dogodkov in priprayiti informacije za javnost.
Večina informacij je potekala preko telefonskega omrežja (telefon,
telefaks, računalniški prenos), zato je bil eden glavnih namenov
vaje izboljšati komunikacije (obveščanje javnosti) ter druge glavne
elemente (ugotovitev nastanka ogroženosti in ocena stanja NE
Krško, ocena radioloških posledic v okolju in izračun doz, ter hitra
omejitev poškodb NE Krško).

Intervencije ELME v letu 1995
V marcu 1995 je republiški zdravstveni inšpektor ob rednem/ladzoru
virov sevanja v Metalni Maribor odkril povišano sevanje v bližini
bunkerja za shranjevanje zaprtih radiografskih izvorov. Na njegovo
zahtevo je ekipa
ELME opravila dodatne meritve. Izkazalo se je, da
gre za izotop ,37Cs srednje aktivnosti, Pregled inventarja radioaktivnih
Izvorov v Sloveniji je pokazal, da gre za izotop, ki ga je Metalna
nabavila leta 1957 in ga uporabljala za radiografijo do leta 1970.
Zadnji dostopni podatki so bili iz leta 1975, ko je bil varno shranjen
v
bunkerju. Izvor je bil uspešno odstranjen in prepeljan v prehodno
skladišče nizkih In srednje aktivnih odpadkov v Reaktorskem centru
v Podgorici. Analiza je pokazala, da zaradi Izvora, ki je na
nepojasnjen način ušel nadzoru, najverjetneje ni prišlo do
Prekomernih obsevanj.

Potek vaje
Scenarij nezgode v NE Krško je bil sledeč. Elektrarna je bila na
koncu gorivnega ciklusa, v stanju hladne ustavitve, neposredno pred
letnim remontom. Pri delih določenih z ustreznimi postopki je prišlo
do Izpusta radioaktivnih plinov iz shranjevalnika v pomožni zgradbi
v radiološko kontroliranem področju. Ob poskusu identifikacije
puščanja je prišlo do eksplozije shranjevalnika, puščanja
radioaktivnih plinov znotraj pomožne zgradbe In lokalnega požara.
Primarni krog in reaktor nista bila ogrožena. Operativno osebje v
NEK je obvladalo dogodek po 4 urah. Scenarij je predvidel manjše
nekontrolirane radioaktivne Izpuste v okolje.

Dne 13.5.1995 je pristojna italijanska služba na železniškem mejnem
Prehodu Opčine pri Trstu zavrnila vagon z odpadnim železom. Kot
razlog so navedli povišano sevanje ob vagonu. Meritve ELME so
Potrdila zgornjo ugotovitev In pokazale, da gre za sevanje izotopov
razpadnih verig i32Th In M8U. Dne 26.5.1995 je ekipa ELME našla in
odstranila rahlo kontaminirani manjši kos železa. Odpadek izvira iz
obrata za proizvodnjo TiOf Cinkarne Celje, kjer se ob procesu na
nekaterih posodah kopičijo naravni izotopi iz rilde ilmenit.

Vse organizacije (NE Krško, URSJV,...) In posamezne skupine, ki
so organizirane znotraj teh organizacij so podale (preko izpolnjenih
vprašalnikov) svoje predloge za Izboljšanje dela. Združimo jih lahko
predvsem v naslednje zahteve:
- zahteve po nadaljnjem Izboljšanju komunikacij (posredujejo naj se
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(Zavarovalnice Triglav d.d., Zavarovalnice Maribor d.d. in Adriatic
zavarovalne družbe d.d.) ter Pozavarovalnice Sava d.d. v
Nuklearnem poolu Zagreb pravno sporno, zato so konec leta 1993
izstopile iz njega. Slovensko zavarovalno združenje je v novembru
1993 imenovalo Odbor ustanoviteljev slovenskega jedrskega poola.
Le-ta je pripravil vse akte ter drugo dokumentacijo, ki je bila potrebna
za ustanovitev poola, potem pa je meseca januarja 1994 predložil
Ministrstvu za finance formalno vlogo za pridobitev dovoljenja za
ustanovitev poola. Na podlagi dovoljenja Ministrstva za finance z
dne 17. 3. 1994 (odločba št. 301-13/94) je sedem slovenskih
zavarovalnic in ena pozavarovalnica dne 22. 3. 1994 v Mariboru
podpisalo Pogodbo o ustanovitvi poola za zavarovanje in
pozavarovanje jedrskih tveganj GIZ (skrajšano Jedrski pool GIZ),
ki ima status gospodarskega interesnega združenja. Poleg
navedenih bivših članic Nuklearnega poola Zagreb so v novi slovenski
pool vključene še Zavarovalnica Tilia d.d., Slovenica zavarovalniška
hiša d.d., Zavarovalnica Mercator d.d. in Merkur zavarovalnica d.d.
Članice so na ustanovni skupščini sprejele Statut poola in druge
akte ter izvolile nadzorni svet. Jedrski pool GIZ je začel poslovati
1. aprila 1994 in sicer s sedežem v prostorih Pozavarovalnice Sava
d.d. na Miklošičevi 19 v Ljubljani.

le vitalne in čimbolj integrirane informacije) in računalniške podpore
za čimhitrejši izračun številnih parametrov,
- zahteve po določenih manjših spremembah NU (udeleženci vaje
"NEK-95" trenuten koncept NU ocenjujejo za zadovoljiv),
- zahteve po izpopolnjevanju znanja udeležencev, ki so potrebni za
sodelovanje v teh projektih (potreba po urjenju postopkov).
Analiza vaje je pokazala, da je večina uporabljenih navodil (v vaji
se jih je na URSJV neposredno preverilo 14 ) NU uporabljiva, vse
postopke pa je potrebno na novo revidirati in uskladiti. Takšne vaje
so potrebne in jih je potrebno planirati in redno izvajati.
7.0. POOL ZA ZAVAROVANJE IN
POZAVAROVANJE JEDRSKIH NEVARNOSTI
GIZ
K jedrski varnosti prispeva tudi zavarovanje in pozavarovanje
jedrskih tveganj, ki ga izvaja posebna pravnoorganizacijska oblika
zavarovalnice. Poleg klasičnih načinov disperzije tveganj (rizikov)
s sozavarovanjem in pozavarovanjem med dvema ali več
zavarovalnicami, omogoča Zakon o zavarovalnicah (Ur.l.RS, št. 64/
94, popr. 35/95) v 49. členu ustanavljanje tako imenovanih
zavarovalnih in pozavarovalnih "poolov" za opravljanje poslov
premoženjskega in osebnega zavarovanja, sozavarovanja oziroma
pozavarovanja. Pool je zato pogodbeno ustanovljena pravna oseba
v pravno organizacijski obliki gospodarskega interesnega združenja
(GIZ), ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za račun
svojih ustanoviteljev, ki so tudi odgovorni za obveznosti poola na
način in pod pogoji, določenimi v pogodbi, statutu in drugih splošnih
aktih. Dejansko gre za združevanje zavarovalnic zaradi skupnega
nošenja izjemnih tveganj, na primer velikih vrednosti zavarovanega
premoženja oziroma hudih ekonomskih posledic morebitnih škod.
V mednarodni praksi so najbolj pogosti letalski pooli, jedrski
(atomski, nuklearni) pooli in pooli za zavarovanje naftnih ploščadi,
pri nas pa je tradicionalno prisoten le jedrski pool. Po osamosvojitvi
Slovenije in Hrvaške je postalo članstvo slovenskih zavarovalnic

Sklenitev zavarovanj za NEK za obdobje od 6. maja 1995 do 5.
maja 1996
Zaradi ohranitve dobrih poslovnih odnosov z Nuklearnim poolom
Zagreb ter uvajanja v specifične posle, so se članice Jedrskega
poola GIZ odločile, da oba poola sozavarujeta Nuklearno elektrarno
Krško in sicer vsak 50 %. Zato sta poola posebej izdala polici za
zavarovanje premoženja nuklearke pred jedrskimi, požarnimi in
drugimi tveganji (Material Damage Policy - MD) in posebne pogoje
za zavarovanje strojeloma (Special Policy Conditions for Machinery Breakdovvn Insurance - MBD). Letni skupni limit za M D znaša
USD 800 milijonov, za MBD pa v okviru te vrste USD 150 milijonov.
Vsak pool prejme 50 % celotne premije, oba poola pa imata z NE
Krško 2 % skupni samopridržaj. Presežek je pozavarovan pri tujih
poolih.

Tabela 7.1: članice slovenskega Jedrskega poola GIZ - udeležba v "domačem" zavarovanju NEK

ČLANICE POOLA
Zavarovalnica TRIGLAV d.d.
Pozavarovalnica SAVA d.d.
Zavarovalnica MARIBOR d.d.
ADRIATIC zavarovalna družba d.d.
Zavarovalnica TILIA d.d.
SLOVENICA zavarovalniška hiša d.d.
Zavarovalnica MERCATOR d.d.
Zavarovalnica MERKUR d.d.
SKUPAJ:
5,050,000 US$

DELEŽI V JEDRSKEM POOLU GIZ v
% za leto 95/96
54.06
12.08
9.68
8.47
6.40
6.34
1.98
0.99
100

S
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Tabela 7.3: Delež tujih poolov pri pozavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo

Tabela 7.2: Razdelitev rizika za MD/MBD zavarovanje med
slovenskim, hrvaškim in tujimi pooli

POOL
Britanski
Belgijski
Danski
Francoski
Nizozemski
Italijanski
Japonski
Korejski
Norveški
Nemški
Portugalski
Španski
Švicarski
Švedski
MAERP
ANI
Avstralski
N.E.I.P.R.O.C.
Filipinski
Južno Afriški
Brazilski
Samopridržaj slovenskega in
hrvaškega poola
SKUPAJ: 800,000.000,00 US$

POOL
Britanski
Belgijski
Francoski
Nizozemski
Italijanski
Japonski
Korejski
Nemški
Portugalski
Švicarski
Švedski
MAERP
ANI
Avstralski
N.E.I.P.R.O.C.
Filipinski
Brazilski
Hrvaški
Samopridržaj slovenskega poola
SKUPAJ: 5,000.000,00 US$

MB/MBD
Delež %
25,20
0,20
0,40
6,00
1,60
1,80
6,00
1,30
0,80
18,50
0,20
2,50
3,70
4,00
11,00
13,00
0,60
0,60
0,10
0,30
0,20
2,00

TPL Delež %
25,20
0,20
6,00
1,60
1,80
6,00
1,30
18,50
0,20
3,70
4,00
11,00
13,00
0,60
0,60
0,10
0,20
3,00
3,00
100,00

Limit v višini USD 5 milijonov v tolarski protivrednosti je določen z
Zakonom o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo (Ur.l. SRS,
št. 12/80) ter Odlokom o določitvi zneska zavarovanja odgovornosti
za jedrsko škodo (Ur.l. SRS. št. 2/88, 6/89; 6/90 in Ur.l. RS, št. 43/
90 in 22/91). Višina odgovornosti temelji na Dunajski konvenciji o
civilni odgovornosti za jedrsko škodo iz leta 1963.

100,00

Pozavarovanje tujih poolov

Odgovornost NEK za škodo tretjim osebam (Third Party Liability
Policy - TPL) je direktno zavarovana izključno pri slovenskem
J
edrskem poolu GIZ, presežek rizika pa je pozavarovan pri tujih
Poolih.

V skladu z akti poola so se vse članice že v mesecu juniju 1994
dogovorile, da ponudijo tujim poolom kapacitete za pozavarovanje
tujih rizikov (angl. "foreign risks"):

Tabela 7.4: Pozavarovanje tujih poolov
ČLANICE POOLA

Deleži za aktivno
pozavarovanje %
54.06
12.08
9.68
8.47
6.40
6.34
1.98
0.99
100.00

Zavarovalnica TRIGLAV d.d.
Pozavarovalnica SAVA d.d.
Zavarovalnica MARIBOR d.d.
ADRIATIC zavarovalna družba d.d.
Zavarovalnica TILIA d.d.
SLOVENICA zavarovalniška hiša d.d.
Zavarovalnica MERCATOR d.d.
Zavarovalnica MERKUR d.d.
SKUPAJ: 4,550.000 US $

V letu 1995 je slovenski pool pozavaroval nemški, britanski, belgijski, francoski, švicarski in južnoafriški pool.
Vir: Poročilo o delovanju Jedrskega poola GIZ, 051-1996/NK z dne 19.3.1996.
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sodelovanju s slovenskim društvom za neporušne preiskave v skladu
z določili SNT-TC-1 A.
- Dva sodelavca IMK sta se udeležila tečaja za kontrolo brez
porušitve z vrtinčastimi tokovi ( Eddy Current) level I, v Železarni
Ravne od 6. -10.11.1995. Tečaj je izveden v skladu z zahtevan*
evropskega standarda EN 473.
- V okviru PHARE programa in v strokovnem sodelovanju s
centralnim laboratorijem italijanskega elektrogospodarstva ENEL
iz Piacienze se je pet strokovnjakov IMK izpopolnjevalo na področji)
merjenja z vrtinčastimi tokovi.

8.0. POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE
Na podlagi 14. čl.ena zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi
sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Ur.i.SRS
št. 28/80) je Republiški komite za energetiko, industrijo in
gradbeništvo oz. Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
kot pravni naslednik pooblastila z odločbo strokovne in raziskovalne
organizacije, da se v okvirju svojih dejavnosti in usposobljenosti
pooblaščajo za opravljanje določenih nalog s področja jedrske in
radiološke varnosti na območju R Slovenije.
Pogoji in roki delovanja pooblaščenih organizacij so podani v
pravilniku o načinu in rokih, v katerih so strokovne organizacije
združenega dela in naloge s področja jedrske varnosti in organizacije
združenega dela, ki upravljajo z jedrskimi objekti in napravami,
dolžne voditi evidenco, poročati Republiškemu energetskemu
inšpektoratu ter o načinu medsebojnega informiranja (Ur. I. SRS,
št. 12/81)

Izvajanje QA programa IMK
V letu 1995 so bile izdelane revizije naslednjihh delovnih postopkov:
D12 - Postopek za atestiranje varilnih postopkov
D13 - Postopek za atestiranje varilcev
D15 - Spremljanje in ocena remontnih dejavnosti v NE Krško za
področje IMK

8.1. INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE
Dejavnosti, za katere je Inštitut za metalne konstrukcije IMK,
Ljubljana pooblaščen:

8.2. INSTITUT ZA VARILSTVO
Institut za varilstvo, Ljubljana je pooblaščen za sledeča opravila
povezana z jedrsko varnostjo:

- aktivnosti za zagotavljanje kvalitete, izvajanje meritev in
preverjanje kvalitete ter funkcionalnosti delovanja vključno s
preiskavami brez porušitve in zagotovitve kakovosti nosilnih
kovinskih konstrukcij, nosilnih kovinskih delov, tlačnih cevovodov
in posod med graditvijo, poskusnim obratovanjem in obratovanjem
jedrskih objektov in naprav.

- opravila v zvezi z zagotavljanjem kvalitete varilskih del,
- nadzor kvalitete izvajanja varilskih del,
- presojanje kvalitete postopkov, osnovnega in dodajnega materiala,
- presojanje usposobljenosti varilcev, ustreznosti opreme in naprav,
- presojanje varilnotehniških zasnov varjenih konstrukcij, projektov
in statike,
- preiskave zvarnih spojev, vključno preiskave brez porušitve,
- svetovanje pri uporabi varilskih tehnologij pri novogradnjah
vzdrževalnih delih,

IMK je sodeloval pri nadzoru varilskih del na jeklenih konstrukcijah
zadrževalnega hrama, dvižnih napravah primarnega in sekundarnega
kroga, hidromehanski opremi, primarnih in sekundarnih cevovodih
od samega začetka izgradnje NE Krško. Kot pooblašena
organizacija sodeluje pri nadzoru nad varilskimi deli ter ostalimi
vzdrževalnimi deli na reaktorski posodi, uparjalnikih, primarnih in
sekundarnih cevovodih, toplotnih izmenjevalnikih, hidromehanski
opremi, dvižnih napravah ter obešalih od začetka obratovanja NE
Krško.

Institut za varilstvo spremlja med rednimi letnimi remonti v NEK
aktivnosti s področja varjenja.
Varjenje je najbolj pogosto uporabljana tehnologija tako pri izgradn
kot tudi med remonti v vsaki elektrarni. Zaradi tega je velik poudareK
v NEK posvečen zagotavljanju kvalitete varilskih del s strani NEK
in ostalih izvajalskih podjetij, ki sodelujejo pri remontnih dejavnostih,
kot tudi nadzoru nad temi aktivnostmi s strani Instituta za varilstvo.

Dela, ki jih je IMK opravil v letu 1995 na osnovi pogodb in naročil
NEK ter EIMV so:
- Dejavnosti v okviru remonta 1995 so opisane v poročilu IMK št.
P - 21945" Strokovna ocena remontnih del, posegov in preizkusov
med zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško zaradi menjave goriva
ob koncu enajstega cikla za področja, ki jih ocenjuje IMK. Poročilo
je sestavni del zbirne strokovne ocene EIMV.
- Umerjanje momentnih ključev in dinamometrov.
- Potrdila o kvalifikacijskem preizkusu varilcev ali operaterjev varjenja
po ASME IX/83 : Poročila št. P-21 744/1 in P-21 744/2
- Potrdila o kvalifikaciji postopkov varjenja po ASME IX/83.
- Glavni pregled nosilnih jeklenih konstrukcij NEK, na naslednjih
objektih oziroma območjih:

Med remontom '95 so spremljali aktivnosti, ki potekajo pri varjenju
v sklopu različnih modifikacij, zamenjav določenih cevovodov in
ventilov in reparatur posameznih elementov.
Samo delo pri nadzoru obsega:
- Pregled in oceno QA/QC in ostale dokumentacije
- Kontrolo atestov varilcev in varilnih postopkov
- Kontrolo projektne dokumentacije in (ali) instrukcijsklh listov
- Kontrolo osnovnih In dodajnih materialov
- Kontrolo priprave zvarnih robov
- Dimenzijsko kontrolo
- Kontrolo medvarkovne temperature
- Kontrolo izvajanje delovnih (varilnih) procedur
• Nadzor spremljanja varilskih del
- Nadzor vizualne kontrole zvarnih spojev
- Nadzor penetrantske kontrole zvarnih spojev
- Nadzor radiografske kontrole zvarnih spojev
- Nadzor ultrazvočne kontrole zvarnih spojev

- Meteorološki stolp
- Žerjavna proga v turbinski zgradbi
- Žerjavna proga v strojni delavnici
S tem je skoraj zaključeno delo na pregledih nosilnih jeklenih
konstrukcij, katero je predvideno po 10 letih obratovanja, kot jih
predvideva" Pravilnik o vzdrževanju jeklenih konstrukcij za čas
eksploatacije pri jeklenih konstrukcijah iz zbirke Tehničnih predpisov
za nosilne jeklene konstrukcije" ( Ur. list SFRJ št. 41/64 ter 6/65).

Opažanja inštituta o kvaliteti varilskih del v NEK so zelo pozitivna.
Med nadzorom so ugotovili, da vse službe natančno izvajajo navodila
iz delovnih postopkov in da je nasploh kvaliteta varilskih del na

- Usposabljanje strokovnih kadrov
- IMK je organiziral tečaj za kontrolo radlogramov februarja In marca
1995 v trajanju 48 ur za 9 udeležencev IMK. Tečaj je izveden v
poročevalec, št. 50
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Zavidljivem nivoju. Med nadzorom niso opazili nobenih nepravilnosti
ndar menijo, da njihova stalna prisotnost prispeva k kvalitetnemu
delu. Poudariti je potrebno, da je bil Institut za varilstvo prisoten v
NEK na zgoraj opisanem področju že med fazo izgradnje NEK poleg
te
9a pa nenehno skrbi in vlaga v izobraževanje novih kadrov, ki
s
Premljajo remontna dela v NEK.

- usposabljanje"strokovnih kadrov za dela iz prejšnjih dveh alinej,
- izvajanje garancijskih meritev na elektro opremi

V letu 1995 je en sodelavec uspešno končal šolanje za varilnega
'nšpektorja v ZDA.

V času zamenjave jedrskega goriva so se opravili glavni letni pregledi
na jedrskih in ostalih napravah v nuklearni elektrarni v Krškem. EIMV
je izvajal vsa potrebna merjenja in kontrole na določenih električnih
napravah s svojimi merilnimi instrumenti ter spremljal potek revizij
in pregled na električnih, regulacijskih in krmilnih napravah, na katerih
so delali tudi drugi izvajalci. Na strojnih komponentah in napravah
povezanih z jedrsko varnostjo je sodelovalo več izvajalcev in
inštitutov. EIMV je vodil po pogodbi z URSJV koordinacijo vseh
pooblaščenih inštitutov in na podlagi delnih poročil predložil NEK
skupno zbirno oceno o kvaliteti, obsegu in skladnosti izvršenih del
s predpisi in postopki. Pozitivne ocene so podlaga za dovoljenje o
prehodu elektrarne na ponovno kritičnost in opravljanju zagonskih
in funkcionalnih testov.

Ve

Dejavnosti povezane z jedrsko varnostjo so v letu 1995 obsegale:
1. Redna letna revizija in menjava goriva

8

3. INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN
Tehnologije
'nštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT) je pooblaščena
za opravljanje naslednjih strokovnih dejavnosti v zvezi
'• gradnjo, poskusnim obratovanjem, zagonom in obratovanjem
isdrskih objektov:
0r
ganizacija
2

" Preverjanje in zagotavljanje kvalitete kovinskih materialov na osnovi
' kemijskih, mehanskih, mikrostrukturnih in korozijskih preiskav,
Zagotavljanje kakovosti in ustreznosti uporabe kovinskih materialov
*a dele kovinskih konstrukcij, cevovodov in tlačnih posod. •

I

2. Dejavnosti s področja zagotavljanja kakovosti in udeležbe
na seminarjih

V letu 1995 je dejavnost Inštituta za kovinske materiale in tehnologije
°bsegala naslednje:

2.1 Udeležba na seminarju o zagotovitvi kakovosti, ki ga je
organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo skupno z
Inštitutom "Jožef Štefan" od 06. do 08. junija 1995 v Ljubljani na
Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča.

'• Skupaj s Fakulteto za strojništvo iz Ljubljane in strokovnjaki JE
^rško je sodeloval pri meritvah erozije/korozije in ultrazvočni ter
Penetrantski kontroli zvarov tlačnih posod. Izmerjenih in analiziranih
ie bilo 13 tlačnih posod v sekundarnem delu postrojenja JE Krško.

2.2. Na pobudo URSJV je bila organizirana v Portorožu od 21. do
22. marca 1995 delavnica o preverjanju znanja in usposobljenosti
operaterjev reaktorja. Na delavnici so se obravnavala vsa tekoča
vprašanja strokovne komisije za preizkus usposobljenosti kot so
programi šolanja, predpisi za pridobitev dovoljenja, teze s pripravo
novega pravilnika in strokovno izpopolnjevanje za člane komisije
na raznih tečajih s področja jedrske varnosti.

2 V okviru Elektroinstituta Milan Vidmar je od 21.04.1995 do
°2.06.1995
sodeloval pri rednih remontnih delih med zaustavitvijo
e|
ektrarne JE Krško zaradi menjave goriva. Dejavnost je obsegala:
' kontrolo čiščenja in vrednotenja poškodb reaktorskih vijakov in
'iakov tlačnika
' spremljanje in kontrola erozijsko-korozijskih procesov
" kontrolo odprtja, servisiranja in zaprtja vrat SC 101 HCH-001 za
Vr
>os in iznos opreme v reaktorsko zgradbo
' kontrola celotnih medobratovalnih pogojev (ISI programa) v
Primarnem delu
' kontrolo izvedbe modifikacije CS-S, zamenjava regulacijskega
v
entila napajalne vode
" nadzor meritev z vrtinčnimi tokovi ECT na uparjalnikih in reaktorski
9lavi
v

2.3 Članstvo v mednarodni organizaciji "FORATOM", kjer se
obravnavajo vprašanja s področja zagotavljanja kakovosti.
2.4 Optimizacija preventivnega vzdrževanja pri obratovanju
jedrske elektrarne (Optimisation of preventive maintenance in NPP
operation) od 23. do 27.10.95. v Ljubljani na ICJT.
2.5 Udeležba na drugem regijskem posvetovanju o jedrski energiji
v osrednji Evropi (Second Regional Meeting on Nuclear Energy in
Central Europe) v času 11.-14.09.95 v Portorožu.

^ Dejavnost, ki je bila opravljena neposredno za naročnika JE Krško;
s
Premljanje in nadzor remontnih del:

3. Študijske naloge v zvezi z jedrsko energijo

" spremljanje in kontrola erozijsko-korozijskih procesov v
6kundarnem delu

s

4

- Za JE Krško je bila opravljena preiskava cevi 108 x 3,60 mm in
kolena cevi 108 x 3,60 mm, za kar sta bili izdani poročili štev. •
<50045-1 in 2.
8

-4. Elektroinštitut "Milan Vidmar"

Elektroinštitut "Milan Vidmar" (EIMV), Ljubljana je pooblaščena
za opravljanje naslednjih strokovnih dejavnosti v zvezi
SJradnjo, poskusnim obratovanjem, zagonom in obratovanjem
Odrskih objektov:

0r
9anizacija
z

" aktivnosti za zagotavljanje kvalitete, izvajanje meritev in kontrolo
kvalitete električnih naprav, napeljav in postrojev tekom izgradnje,
Poskusnega obratovanja in obratovanja jedrskih elektrarn,
' " Preverjanje funkcionalnosti, zanesljivosti in kvalitete sistemov za
v
°denje, regulacijo in avtomatiko jedrskih naprav,

3.1 Zanesljivost nemotenega obratovanja NE Krško je ključnega
pomena za elektroenergetska sistema Slovenije in Hrvaške. Vsaka
nuklearna elektrarna mora biti povezana z elektroenergetskim
sistemom (EES) preko več povezav zaradi ohranjanja obratovanja
v post - havarijskih stanjih. Motnje na delu EES ne bi smele ogrožati
obratovanja elektrarne preko drugega, še zdravega dela sistema.
Glede na predvidene spremembe v EES (načrtovana izgradnja RTP
Krško neposredno ob 400 kV stikališču NEK; bodoče povezave v
vojni uničenih sistemov na področju bivše federalne države;
načrtovana povezava Krškega z Ljubljano z 400 kV daljnovodom),
bi moral biti sistem zaščite daljnovodov iz elektrarne takšen, da bi
upošteval nakazane spremembe v bodočnosti in stabilnostne
lastnosti same elektrarne. Študija analizira obratovalna stanja ob
upoštevanju bodočih sprememb v EES kot tudi povezavo s sistemom
zahodne Evrope UCPTE.
3.2 Pripravlja se analiza delovanja in nastavitev zaščit ter regulacij
NE Krško y tranzientnih stanjih omrežja. Koncept zaščite je tak, da
se izvrši avtomatični preklop lastne rabe na še zdravo omrežje le
pri nastopu notranje okvare v sistemu transformatorjev. Študija
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8.6. Inženirski biro "Elektroprojekt"

obravnava koncept 400 kV odklopnika v transformatorskem polju
NEK pri izgubi 400 kV omrežja oziroma izgubi bremena.

Dejavnosti, za katere je Inženirski biro "Elektroprojekt" (IBE!
pooblaščena so:

3.3 Priprava izpitnih tem s področja energetskih naprav s posebnim
ozirom na varnostne sisteme.

- izdelavo investicijske in tehnične dokumentacije za jedrske objekte.
- organizacijo izgradnje jedrskih objektov in naprav ter nadzor med
gradnjo, predobratovalnih preizkusih in poizkusnem obratovanji'
vključno z organizacijo zagotovitve - kvalitete jedrskih objektov i"
naprav med izgradnjo,
- kontrolo investicijske in tehnične dokumentacije za jedrske objekte
in naprave,
- izdelavo zazidalnih načrtov in lokacijske dokumentacije.

3.4 Izdelava QA postopkov za evaluacijo ponudnikov, ki so
potencialni izvajalci storitev ob revizijskih delih elektrarne.
8.5. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Fakultete za strojništvo, Ljubljana je pooblaščena organizacija za:
- aktivnosti na preverjanju ter zagotavljanju kvalitete strojne opreme
jedrskih naprav in objektov med proizvodnjo, montažo,
predpogonskimi preizkusi, poizkusnim obratovanjem in obratovanjem
objekta.
- preizkušanje, meritve in ugotavljanje funkcionalnosti sistemov
merjenja, regulacije in upravljanja strojne opreme v jedrskem objektu,
- izvajanje meritev, kontrolo kvalitete in ugotavljanje funkcionalnosti
ventilacijskih sistemov in sistemov za ogrevanje, hlajenje ter
klimatizacijo v jedrskem objektu,
- izvajanje meritev, preizkušanje in ugotavljanje funkcionalnosti
strojnih naprav, sistemov za napajanje jedrskega objekta v sili,
- izvajanje garancijskih meritev na strojni opremi,
- izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov.

V letu 1995 je dejavnost IBE obsegala naslednje:
NEK - Strojno-tehnološki del
V sodelovanju s Siemensom je bila izdelana zasnova postopa
zmanjševanja volumna tekočih radioaktivnih odpadkov s sušenjef*1
(Conceptual Design Package CDP-94-001), deloma pa tudi že
izvedbeni projekt (Detailed Design Modification Package). IBE
• prevzel celotni inženiring za dobavo in montažo opreVne ter žago"
sistema. Z vpeljavo nove tehnologije se bo možnost zmanjševanja
volumna nastajajočih tekočih odpadkov, v primerjavi s sedanjin1
postopkom, bistveno povečala.

V letu 1995 je dejavnost Fakultete za strojništvo, Laboratorija za
termoenergetiko obsegala naslednje:

Izdelan je bil projekt (Detailed Design Modification Package - 098HE-L) vgradnje dvigala (nosilnosti pet ton) v reaktorsko zgradboDvigalo naj bi deloma nadomestilo polarno dvigalo pri dvigovanju
lažjih bremen zlasti v času remontov.

1. Skupaj z Institutom za kovinske materiale in tehnologije in
strokovnjaki JE Krško je sodelovala pri meritvah erozije/korozije in
ultrazvočni kontroli zvarov tlačnih posod. Izmerjenih in analiziranih
je bilo 13 tlačnih posod v sekundarnem delu postrojenja JE Krško.

Izdelana sta bila projekta (Detailed Design Modification Package 133-HE-L in 134-HE-L) za konzolni dvigali nosilnosti 500 kg. Vrtljivi
konzolni dvigali bosta vgrajeni v reaktorsko zgradbo ter uporabljen1
pri vzdrževalnih delih na RC črpalkah in povratnem ventilu sistema
varnostnega vbrizgavanja.

2. V okviru Elektroinstituta "Milan Vidmar" je od 21. 04.1995 do 02.
06. 1995 sodelovala pri rednih remontnih delih med zaustavitvijo
elektrarne JE Krško zaradi menjave goriva. Njena dejavnost je
obsegala parno turbino s pomožnimi sistemi v sekundarnem delu
postrojenja.

Izdelana je bila trdnostna kontrola (Seizmični izračun vgradnja
senzorjev) pritrditve senzorja LT6102 in LT6103.
I

2.1.Dejavnost, ki je bila opravljena neposredno za naročnika JE
Krško; spremljanje in nadzor remontnih del (vizualna kontrola,
kontrola s penetranti, ultrazvočna kontrola, magnetna kontrola,
funkcionalni testi):

Izdelan je bi projekt za izvedbo modifikacije mazalnega sistema
dizel motorjev 016-DG-L. S to modifikacijo se zmanjša obraba ležajev
glavne gredi motorjev pri zagonih in odpravi do sedaj veljavna
restrikcija ponovnega zagona v času petnajst minut do treh ur p"
ustavitvi motorja.

- parna turbina (regulacijski ventili sveže pare, zračnost ležajev,
sanacija razpok na povezovalnih žicah zadnjega venca gonilnih
lopat),
- modifikacija čistilne naprave za kondenzator (montaža 4 novih
postrojev za transport kroglic za čiščenje kondenzatorskih cevi,
vklj. z odstranitvijo obstoječih).

NEK-Gradbeni del
Na ključnih objektih se je izvajalo tehnično - geodetsko opazovanje
posedkov in poškodb - razpok ter zanje vodil kataster opazovanjNEK - Elektro del

2.2. Nadzorna dejavnost, ki je bila opravljena za Upravo RS za
jedrsko varnost:

Izdelan je bil projekt za izvedbo spremembe alarmiranja kompresori3
instrumentacijskega zraka. (Razširitev signalizacije IA kompresorje
št. 3 v komandni sobi.)

- spremljanje in nadzor remontnih del (vizualna kontrola, kontrola
erozijsko-korozijskih poškodb, funkcionalni in zagonski testi):
- parna turbina v sistemu pomožne napajalne vode (regulacijski
ventili, sanacija temeljev in meritve vibracij zaradi nekompaktnosti
med betonskih temeljem in železnim podnožjem turbinske črpalke),
- zagon sekundarnega dela postrojenja (turbinski testi, zagon
turbinskega postrojenja in spremljajočih pomožnih naprav,
sinhronizacija in ponovna sinhronizacija, dvig moči in poskusno
obratovanje).

poročevalec, št. 50

Izdelan je bil projekt za izvedbo zamenjave obstoječih indikatorjev
nivoja v kondenzatorju z novimi. Dogradnja indikatorja nivoja v
komandni pult. (Merjenje nivoja v Hotwell-u kondenzatorja).
Izdelan je bil projekt dodatne varnostne razsvetljave v kontrolirane^
področju.
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'Melan je bil projekt za izvedbo zamenjave obstoječih črpalk in
(proizvajalca Amertap) hladilnega sistema kondenzatorja z
ovimi črpalkami in ventili (proizvajalca Tapproge). Modifikacija je
ledena.

Izbor lokacije odlagališča NSRAO - Baza podatkov o 1. stopnji izbora
(Naročnik: URSJV). Izvedena je bila priredba vmesnih in končnih
rezultatov prve stopnje postopka izbora lokacije odlagališča NSRAO
za delo s programskim paketom ARC/INFO.

Diesel Generator, Lube Oil Modification - v elektro delu projekta za
'Zvedbo je bila obdelana priključitev štirih dodatnih AC črpalk
bazalnega olja.

Zagotovitev kakovosti

v
entilov
n

IBE pri izvajanju projektantskih in inženirskih storitev za NEK
upošteva določila IBE PROGRAM ZA ZAGOTOVITEV KAKOVOSTI
tako, da kakovost storitev ustreza standardom in zahtevam
predpisanimi z MAAE in domačo regulativo.

Diesel Generator, Fault Alarm Reconfiguration - izdelan je bil projekt
za izvedbo za preureditev alarmov diesel generatorja.
Diesel Generator, Low Water Level Alarm Reconfiguration - izdelan
le bil projekt za izvedbo, s katerim je bila odpravljena napaka v
0|P
iginalnem projektu omenjenega alarma, ko je nizek nivo vode v
v
odnem tanku enega dieselskega stroja povzročal alarm, za nizek
n
ivo vode za dieselska stroja A in B.

IBE je tudi v sklepni fazi vpeljevanja sistema zagotavljanja kakovosti
v skladu z ISO 9000.
Vsa dokumentacija za NEK je bila v letu 1995 izdelana tudi po
podrobnejših postopkih predloženih s strani NEK, v katerih so
navedene specifične zahteve in navodila za izdelavo projektne
dokumentacije. Izdelana dokumentacija po teh postopkih ni identična
z običajno prakso v IBE, ker upošteva NEK organizacijo inženiring
dejavnost ter sistem kontrole, dokumentacije in arhiviranja.

[Modifikacija krmiljenja ventila 21140A. Izdelan je bil projekt za
'Zvedbo dogradnje elektro-motornega pogona na ventilu 21140A ter
s
Prememba načina upravljanja ventila.

Skladno z IBE program za zagotovitev kakovosti in pdstopki NEK
je služba za zagotovitve kakovosti v IBE izvajala kontrolo kakovosti
vseh tekočih projektov za modifikacijo sistemov v NEK.

Manjše modifikacije:
" Nastavitev pretoka tesnilne vode za CW102PMP001, 002, 003 in
Nastavitev časovnega releja 7012PB
" Radiation Monitoring
" CW System - Izdelava PZI za zamenjavo rešetke 3 na CW sistemu
,6
r korekcija originalov za rešetki 2 in 5

Kontrolo kakovosti druge dokumentacije s področja nuklearne
tehnologije, kot je:
- dokumentacija s področja problematike RAO za naročnika ARAO,
- dokumentacija v zvezi z zapiranjem RŽV,
je IBE izvajal po določilih IBE Programa za zagotovitev kakovosti.

kamenjava uparjalnikov - V ekonomsko-finančni analizi so bili
obdelani vsi pomembnejši dejavniki odločanja o upravičenosti
zamenjave uparjalnikov: analiza razvojnih možnosti in sposobnosti
'Nvestitorja, mesto NEK v EE sistemu, povzetki tehnično-tehnoloških
analiz, organizacija projekta, finančna analiza, finančna utemeljitev
'nvesticije, občutljivostna analiza in skupna ocena projekta.

8.7. INSTITUT ZA ENERGETIKU I ZAŠTITU
OKOLIŠA

kamenjava uparjalnikov - Predstavitev projekta. Elaborat poljudno
Predstavlja projekt zamenjave in na preprost način podaja dejavnike,
^ so bili obdelani v ekonomsko-finančni analizi.

Institut za energetiku i zaštitu okoliša (EKONERG), Zagreb je v
okviru svojih dejavnosti in usposobljenosti pooblaščen za opravljanje
nalog za:

RŽV

- aktivnosti na preverjanju ter zagotavljanju kvalitete strojne opreme
jedrskih naprav in objektov med proizvodnjo, montažo,
predpogonskimi preizkusi, poizkusnim obratovanjem in obratovanjem
objekta,
- izvajanje garancijskih meritev na strojni opremi,
- kontrola začetnega stanja opreme, ki je posebno pomembna za
varnost jedrskega objekta in njena periodična kontrola med
obratovanjem.

'zdelana je bila lokacijska dokumentacija za končno ureditev
Prostora.
Rao
Zasnova postopka pridobivanja lokacije odlagališča NSRAO z
Zbiranjem ponudb na podlagi javnega razpisa (Naročnik: ARAO). V
Rudiji je predstavljena zasnova postopka pridobivanja lokacij z
zbiranjem ponudb na podlagi javnega razpisa. Po predvidenem
Postopku naj bi nosilec objavil javni razpis, na katerega bi se lahko
izvale vse slovenske občine. Posamezna občina bi se vključila v
Postopek, če bi bila taka večinska volja izražena na referendumu.
Nadalje naj bi občinski organi v skladu z interesi občine izbrali
'okacijo ter jo ponudili nosilcu v presojo ustreznosti. Za gradnjo
"^'agališča bo izbrana ena od lokacij, ki bodo pridobile ugodno
v
arnostno oceno. Nosilec postopka bo kril vse stroške, ki bodo
Nastali s sodelovanjem občin v postopku, poleg tega pa bodo občine
Za sodelovanje prejele tudi finančne spodbude in druga nadomestila.

V letu 1995 v času menjave goriva ob koncu 11. gorivnega cikla je
bil nadzor opravljen pri remontu rotacijske str6jne opreme (turbina,
diesel motorji dieselagregata, kompresorji, črpalke, ventilatorji),
ventilov, ventilacijske opreme in klima naprav (HVAC). Strokovna
ocena je izdelana na osnovi pregleda delovnih nalogov, direktnega
vizualnega ogleda in prisotnosti pri aktivnostih izvajalcev remontnih
del, osebnih kontaktov z izvajalci in sodelovanja s Službo za
vzdrževanje in QA službo NE Krško. Strokovna ocena kvalitete
opravljenih remontnih del na omenjeni opremi je izdelana v dveh
delih. Ena strokovna ocena se je nanašala na opremo, ki je navedena
v Tehničnih specifikacijah NE Krško, to so diesel motorji
dieselagregata, diesel motor protipožarne črpalke, črpalke primarnega
kroga in del črpalke v sekundarnemu krogu, ventili primarnega kroga,
del ventilacijske opreme in klima naprav (HVAC) ter oprema
protipožarne zaščite. Druga strokovna ocena se je nanašala na
pomembnejše sekundarne sisteme in komponente, ki so vključevali
turbino turboagregata, kompresorje instrumentacijsko-regulacijskega
in servisnega zraka, črpalke in ventile sekundarnega kroga ter del
ventilacijske opreme in klima naprav. Obe strokovni oceni sta bili
poslani Elektroinštitutu "Milan Vidmar", Ljubljana, ki je le-te vključil

tokovne podlage za pripravo dolgoročnega načrta aktivnosti na
Področju ravnanja z RAO (Naročnik: ARAO). V študiji so podani
dejavniki, ki vplivajo na dejavnosti s področja problematike ravnanja
2
^AO, ter podan pregled dosedanjih dejavnosti, ocena stanja ter
Pernice za nadaljnje delo po posameznih dejavnikih. Delo bo
^Porabljeno
kot osnova za izdelavo dolgoročnega načrta dejavnosti
'n bo tako hkrati tudi eno od izhodišč za program ravnanja z
r
adioaktivnimi odpadki.
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Izdelana je bila zbirna strokovna ocena in izjava s stališča jedrsk®
varnosti po remontu v letu 1995 za naslednje posege in preizkus*

v dve "Končni (skupni) strokovni oceni remonta 1995 v NE Krško".
Poleg navedenih dejavnosti izvedenih v pripravi v toku remonta in
po njem v NE Krško, se je osebje EKONERG kontinuirano
izpopolnjevalo na področju jedrske varnosti oziroma z dejavnostmi
v obsegu svojih pooblastil in to preko:

- posege ter meritve na uparjalnikih,
- preizkuse sistema bistvene oskrbne vode po izvedeni spreme#
- spremembe dizelskih generatorjev in njihovo preizkušanje,
- dograditev procesnega informacijskega sistema,
- časovni odziv reaktorskega varovalnega sistema,
- spremembo merilne proge detektorjev nevtronskega fluksa1
močnostnem območju.

- spremljanja strokovne domače in tuje literature s področja jedrske
varnosti in zagotavljanja kvalitete
- sodelovanja na simpozijih, seminarjih in predavanjih s področja
jedrske varnosti in zagotavljanja kvalitete
- dopolnilnega izobraževanje in specializacije
- sodelovanja v misijah MAAE pri projektih v republiki Hrvaški
- delo pri preverjanju, nadzoru in zagotavljanju kvalitete na
konvencionalnih energetskih objektih
- udeležbe pri revizijah smernic MAAE.

4. Strokovna ocena predloga spremembe Tehničnih specifikacij
Krško št.:1 -1/94, 1-2/94 in 1-3/94. Nuklearna elektrarna Krško j®
predložila v strokovno oceno predlog spremembe vsebine Tehničn>
specifikacij v naslednjih točkah:
-akumulatorji, točka SR 3.5.1.1c; (NEK št. spremembe je 1-1/94]
- podsistemi sistema za zasilno hlajenje sredice - Tavg > 177°C.
točka SR 3.5.2 f 1); (NEK št. spremembe je 1-2/94);
-osamitveni ventili zadrževalnega hrama, Tabela 3.6-1 in termaln®
zaščita motornih ventilov in/ali obvodne naprave, Tabela: 3.8-5'
(NEK št. spremembe je 1-3/94). Institut "Jožef Štefan" je predlo!!
utemeljil s stališča jedrske varnosti.

8.8. INSTITUT "Jožef Štefan"
Institut "Jožef Štefan" (IJS), Ljubljana je na območju R Slovenije
pooblaščen za opravljanje naslednjih nalog:
- analize pojavov na lokaciji jedrskega objekta;
- ocene izsledkov raziskav za lokacijo jedrskih objektov;
- analize nezgodnih pojavov v jedrskem objektu;
- preverjanje funkcionalnega delovanja sistemov za varnost v
jedrskem objektu in varovalnih sistemov;
- preizkušanje, meritve in preverjanje funkcionalnosti jedrske
instrumentacije, instrumentacije v sredici reaktorja in radiološke
instrumentacije ter sistema za regulacijo reaktorja;
- nostrifikacijo in oceno varnostnega poročila;
- preverjanje preizkusov sistemov za varnost med poskusnim
obratovanjem;
- pripravo in izvajanje ukrepov v primeru jedrskih nezgod na področju
varstva pred sevanji, označevanja radioaktivnega onesnaževanja
in čiščenja onesnaževanja ter oceno ogroženosti okolice pri
nezgodah;
- strokovno usposabljanje delavcev iz osnov reaktorske tehnologije,
opisov sistemov jedrske elektrarne ter varstva pred ionizirajočimi
sevanji.
- za opravljanje dejavnosti s področja varstva pred ionizirajočimi
sevanji navedenimi v Zakonu o varstvu pred IO sevanji;
- za izvajanje sistematičnega preizkovanja kontaminacije živil in
okolja, z radioaktivnimi snovmi
- za področje dozimetrije pri varstvu pri delu
- za kalibracijo in umerjanje inštrumentov za merjenje radioaktivnega
sevanja (merilniki doznih hitrosti in doz)

5. Strokovna ocena analize 24% začepljenosti cevi uparjalnik0"
NE Krško
Predmet strokovne ocene je bil dokument firme VVestinghouse Elec"
trie Corporation z naslovom: "Krško Nudear Povver Plant 24% Tut>s
Plugging Margin Analysis and Evaluations". Vsebina dokumenta
obsega:
- določitev pričakovane začepljenosti uparjalnikov, ki bo š«
dovoljevala obratovanje elektrarne pri nazivni moči;
- utemeljitev upravičenosti obratovanja z več kot 18% začepljenosti
cevi uparjalnikov;
- sprememba dokumentov za izdajo obratovalnega dovoljenja.
6. Strokovna ocena spremembe Tehničnih specifikacij
Krško - Poglavje 3.3.3.6: "Accident Monitoring Instrumentation", štOR4/LF-zv/165 z dne 26.5.1995
Člani IJS so aktivno sodelovali v delu SKJV in pri izpitih operaterjeV
NEK.
IJS je v letu 1995 aktivno sodeloval z domačimi in tujimi organizacijami ter na domačih in tujih simpozijih, seminarjih.
Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana
Čopiča

V letu 1995 je dejavnost IJS obsegala naslednje:
0
Pogodbe z JE Krško in Elektroinstitutom "Milan Vidmar":

Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča (ICJT);
ki je v sklopu IJS, Ljubljana je v letu 1995 nadaljeval z dejavnosti111
na vseh štirih področjih svojega delovanja. Primarna dejavno5'
centra je Usposabljanje delavcev NE Krško. V letu 1995 so zaključi11
tečaj Tehnologija jedrskih elektrarn, ki so ga pričeli že leta 1994;
Udeležilo se ga je dvanajst tečajnikov, ki bodo delali v komandi"
sobi jedrske elektrarne ali pa bodo odgovorni za obratovanj6
posameznih tehnoloških sistemov. Jeseni so pričeli z naslednjih
tečajem podobne vsebine. Izvedli so tudi dva krajša tečaja Osno*/6
tehnologije jedrskih elektrarn, prvega spomladi in drugega jesen'Skupno se jih je udeležilo 28 tečajnikov. V jesenskem času s°
izvedli tudi dva osvežilna tečaja s skupno 18 udeleženci.

1. Trdnostne analize cevovodov in konstrukcij z računalniškimi
programi
2,Optimiranje življenjske dobe uparjalnikov pri predpisani verjetnosti
zloma cevi
Nadaljujejo razvijanje:
- računalniške baze podatkov o vseh poškodbah v ceveh,
računalniške baze podatkov za upravljanje s podatki o dolžini
razpok in dolžinskih kriterijih čepljenja,
- matematičnega modela za napoved verjetnosti zloma cevi.

Na podroročju informiranja javnosti so nadaljevali z vabili osnovni""'
srednjim šolam, ki so redno in v velikem številu prihajale posluša

3. Zbirna strokovna ocena posegov in preizkusov NE Krško po
remontu '95
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Podavanje o jedrski tehnologiji In na ogled razstave. Skupno je
'CJT v letu 1995 obiskalo 5276 učencev in dijakov. Sodelovali so
tudi pri izvedbi programa informiranja javnosti za potrebe Agencije
^AO. Izdelali so štiri zgibanke o radioaktivnih odpadkih, obnovili
^8 panojev na stalni razstavi v kletnih prostorih ICJT, izdelali maketo
Površinskega odlagališča radioaktivnih odpadkov za razstavo,
Prevedli švedsko kaseto o radioaktivnih odpadkih ter pripravili knjigo
0
radioaktivnih odpadkih. Pripravili so tudi predavanje o radioaktivnih
odpadkih, ki ga je v letu 1995 že poslušalo okoli 900 učencev.

ter za osebje Instituta "Jožef Štefan".
V letu 1995 so izvedli štiri mednarodne tečaje pod pokroviteljstvom
Mednarodne agencije za jedrsko energijo (M AAE). Zelo pomemben
je bil spomladanski tečaj, ki ga je pri nas ob pomoči MAAE
organizirala ameriška Nuclear Regulatory Commission o oceni
posledic težkih nesreč. 36 tečajnikov je bilo iz vzhodnih držav od
Češke do Kazahstana, predavatelji pa iz Združenih držav Amerike.

Izobraževalna dejavnost na področju radiološke zaščite se je v
'etu 1995 zelo razmahnila. Organizirali so skupno 11 tečajev in sicer
2a
medicinsko osebje, industrijsko uporabo virov ionizirajočega
sevanja, za intervencijske skupine v okolici NE Krško, za veterinarje

V letu 1995 so skupno izvedli 1031 tečajnik/tednov aktivnosti, kar
je 2.44 krat več kot v letu 1994 (458 tečajnik/tednov)

Posebni dosežki leta 1995:

Tabela 8.1: Tečaji na ICJT v letu 1995

Naslov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Radiološka zaščita za dejavnosti z odprtimi viri ionizirajočega sevanja, RZOVIR-01
Tehnologija jedrskih elektrarn, sistemi TJE-S (4)
Radiološka zaščita za dejavnosti z odprtimi viri ionizirajočega sevanja, obnovitveni
tečaj OTOVIR-01
Osnove tehnologije jedrskih elektrarn OTJE T (8)
Radiološka zaščita za industrijske vire ionizirajočega sevanja, RZIND-01
Protipožarna zaščita in vpliv okolja na opremo, pomembno za varnost v jedrski
elektrarni, IAEA
Osnove tehnologije jedrskih elektrarn OTJE T (8)
Orodja za oceno posledic radioloških nezgod, IAEA-NRC
Radiološka zaščita za industrijske vire ionizirajočega sevanja, obnovitveni tečaj,
OTIND-01
Radiološka zaščita za industrijske vire ionizirajočega sevanja, RZIND-02
Radiološka zaščita za dejavnosti z odprtimi viri ionizirajočega sevanja, obnovitveni
tečaj OTOVIR-02
Zagotavljanje kakovosti, IAEA
Radiološka zaščita za industrijske vire ionizirajočega sevanja, RZIND-03
Tehnologija jedrskih elektrarn, teorija, TJE-T (5)
Osnove tehnologije jedrskih elektrarn, teorija OTJE (9)
Radiološka zaščita za intervencijske skupine, URSRZ-01
Optimizacija preventivnega vzdrževanja jedrskih elektrarn, MAAE
Obnovitveni tečaj za operaterje NEK
Obnovitveni tečaj za operaterje NEK
Radiološka zaščita za dejavnosti z odprtimi viri ionizirajočega sevanja, RZIJS-01
Radiološka zaščita za dejavnosti z odprtimi viri ionizirajočega sevanja, obnovitveni
tečaj, OTIJS 01
Sestanek tehničnega komiteja IAEA o tehnologiji In trendih raziskovalnih reaktorjev,
IAEA
Radiološka zaščita za intervencijske skupine URSRZ-02
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Trajanje
(tedni)
3 dni
13
1 dan

Tečajnik/
tedni
15
156
12.2

5
3 dni
1

65
6.6
17

5
2
1 dan

65
72
2.8

3 dni
1 dan

10.2
2.2

1
3 dni
18
5
2 dni
3
1
1
3 dni
1 dan

33
4.2
342
75
56.8
51
5
13
18
9.2

1

14

3 dni
60.6

74.4
1119.6
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8.9. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
VARSTVO PRI DELU

9.0. RADIOAKTIVNOST V ŽIVLJENJSKEM
OKOLJU SLOVENIJE

Dejavnosti s področje varstva pred ionizirajočimi, za katere je Zavod
Republike Slovenije za varstvo pri delu (ZVD) oz. Center za ekologijo,
toksikologijo in varstvo pred sevanji, Ljubljana pooblaščen:

Redno spremljanje radioaktivnosti v življenskem okolju Slovenj1
(poglavje 9.1.) poteka na podlagi Pravilnika o mestih, metodah >
rokih za preiskave kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur-1
SFRJ št. 40/86) ter v skladu s strokovnimi izhodišči, sprejetimi
černobilski nesreči. Poleg tega poteka redno merjenje radioaktivno^
v okolici NE Krško ( poglavje 3.1.11.), Reaktorskega centra
Podgorici ( poglavje 3.2.3.) in rudnika urana na Žirovskem vrt*
(poglavje 3.3.6.). V letu 1995 je URSJV naročila dodatne raziskaveki dopolnjujejo nacionalni program spremljanja radioaktivnosti v
Sloveniji. Rezultati meritev so podani v poglavjih 9.4., 9.5. in 9.9.7
V letu 1994 je URSJV vključila v letno poročilo tudi rezultate merite*
ki so jih opravile in naročile druge organizacije in ki prispevajo"
boljšemu pregledu stanja v življenjskem okolju Slovenij®
(Poročevalec št. 40,1995). T o prakso je U RS J V nadaljevala tudi 1
letu 1995 (poglavje 9.2., 9.3. in 9.6.).

- ZVD RS je na podlagi Ministrstva za zdravstvo pooblaščena
institucija za opravljanje vseh ukrepov varstva pred ionizirajočimi
sevanji, navedenih v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji
(Uradni list SRS št. 9/81), št. odločbe 180-1/80-81 z dne 9.3.1981;
- ZVD RS je bil z odločbo Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in
socialno varstvo (SFRJ) pooblaščen za izvajanje sistematičnega
preiskovanja kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Uradni list SFRJ
št. 40/86);
- ZVD RS je z odredbo Republiškega komiteja za zdravstveno in
socialno varstvo imenovan kot organizacija, ki je pooblaščena za
preskušanje radioaktivne kontaminacije živil živalskega in
rastlinskega porekla (Uradni list SRS št. 25/89).
- Za področje ekologije in toksikologije za strokovne naloge s področja
varstva pri delu (Ur. I. SRS, št. 22/87)

9.1. MONITORING RADIOAKTIVNOSTI V
ŽIVLJENJSKEM OKOLJU SLOVENIJE V LETU
1995

V letu 1995 je ZVD deloval kot pooblaščena organizacija in
raziskovalna enota za nadzor in kontrolo radioaktivne kontaminacije
na področju življenjskega in delovnega okolja v Republiki Sloveniji
in sodeloval pri rednem letnem remontu NEK 1995.

Pooblaščeni organizaciji ZVD in IJS izvajata meritve radioaktivnost
življenjskega okolja Republike Slovenije.

Nadzor delovnega okolja je vseboval predvsem preglede virov
ionizirajočih sevanj in izpostavljenost delovnih mest, ugotavljanje
prejetih doz sevanja v Republiki Sloveniji. Podatki o opravljenih
pregledih so zajeti v poglavju 10.0. Izdelali so tudi ca 10 strokovnih
mnenj v zvezi s projektiranjem prostorov, kjer se uporabljajo viri
ionizirajočih sevanj.

Program je bil v letu 1995 nespremenjen glede na prejšnje leto in
vseboval nadzorne meritve za takojšnjo določitev stopnj®
radioaktivne kontaminacije (kontinuirane, sprotne meritve hitros®
doze zunanjega sevanja gama), meritve polletnih in celoletnih do*
zunanjega sevanja gama v Sloveniji (pasivni TL dozimetri), nadzoi
radioaktivnosti v vzorcih zraka, zemlje in padavin, površinskih voda
pitne vode in hrane živalskega ter rastlinskega izvora, ki je zajema1
določanje vsebnosti radionuklidov.

Nadzor in kontrola radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja
je vsebovala preiskovanje radioaktivne kontaminacije v Sloveniji,
meritve v okolici jedrske elektrarne Krško in v okolici rudnika urana
Žirovski vrh, meritve koncentracij radona v bivalnem okolju in za
potrebe speleoterapije, ki se izvaja v bolnišnici Sežana in jami
Vilenica.

Obseg programa je bil naslednji:
1.Reke - Odvzem enkratnih vzorcev vode letno v Savi pri Ljubljan1
(Laze - Jevnica), Dravi pri Mariboru in Soči pod Anhovim. V tet1
vzorcih je bila analizirana vsebnost naravnih in umetnih sevalce*
gama in tritija.

V letu 1995 je ZVD organiziral seminarje iz varstva pred ionizirajočimi
sevanji:

2. Zrak - Dnevno vzorčevanje v Ljubljani, na Jezerskem, in na
Predmeji. V mesečnih sestavljenih vzorcih zračnih filtrov je bila
opravljena izotopska analiza sevalcev gama.

- 4 pet dnevne seminarje iz varstva pred sevanji
- 4 tridnevne seminarje iz varstva pred sevanjtaa zaprte vire
- 2 enodnevna seminarja iz varstva pred sevanji za industrijske
vire.

3. Zemlja - Vzorci tal so bili odvzeti dvakrat letno (maj in oktober)
treh globinah 0-5 cm, 5-10 cm in 10-15 cm na travnatih površinah
(neobdelana zemlja na lokacijah Ljubljana, Kobarid in Murska
Sobota). Določene so bile vsebnosti sevalcev gama in stroncij-90Hitrosti doze zunanjega sevanja so bile kontinuirano merjene
Ljubljani (IJS), Mariboru, Novem mestu, Celju, Novi Goric'
Portorožu, Murski Soboti, Kredarici in Lescah. Poleg tega so
opravljene meritve polletnih in celoletnih doz zaradi zunanjega sevanja
s TL dozimetri na 50 lokacijah, mrežno razporejenih na celotne"1
ozemlju Slovenije.

Raziskovalno razvojno-aplikativno delo:
- delo na dopolnjevanju informacijskega sistema za spremljanje
delovnih organizacij, virov ionizirajočega sevanja in prejetih doz
sevanja,
- delo na metodologiji za obdelavo in vrednotenje spektrov gama
sevalcev,
- delo na delovnih postopkih za vzorčenje, pripravo in obdelavo ter
specifične analize za potrebe NE Krško.

4. Padavine (talni used) - Vzorci trdnih in tekočih padavin so se
zbirali kontinuirno v Ljubljani (na IJS in ZVD), v Kobaridu, v Murski
Soboti in v Novem mestu. V Ljubljani se iz sestavljeneQa
mesečnega vzorca opravi visokoločljivostna izotopska analiz3
sevalcev gama in Sr-90, drugje pa iz sestavljenega trimesečneg3
vzorca. V Ljubljani so bile opravljene tudi meritve H-3 v padavinah-

Delavci zavoda so sodelovali v letu 1995 med drugimi tudi z IJS,
IRB Zagreb, IMI Zagreb, Institut furStrahlenhygiene (ZRN), Institut
fur Strahlenschutz ter MAAE.
ZVD RS ima od 3.6.1991 vpeljan sistem zagotavljanja in kontrole
kakovosti skladen z ISO-9000 in napisane vse delovne postopke
za vsa področja svoje dejavnosti. V postopku je pridobivanje
akreditacijskih listin za vsa področja, za katera so imeli do sedaj
bodisi pooblastilne odločbe republiških upravnih organov ali pa
pooblastila SFRJ.

5. Pitna voda - V enkratnih trimesečnih vzorcih iz Ljubljane, Celj3Maribora, Kopra, Škofje Loke in Kranja so bile opravljene izotopsk6
analize sevalcev gama, Sr-90 in H-3.
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za obdobje zadnjih petih let v tabeli 9.1. Vrednosti dobljene na ta
način, predstavljajo orentacijske specifične aktivnosti, ki so seveda
podvržene časovnim fluktuacijam. To zlasti velja za kratkoživi J131 (razpolovna doba 8 dni), ki ga prispevajo bolnišnične emisije in
tritij, ki odraža fluktuacije aktivnosti v padavina. Naraščanje tritija v
Savi, v primeravi z ostalimi rekami, je mogoče razložiti z mersko
napako, ki jo občasno povzročajo visoke koncentracije J-131 v
posameznih vzorcih, ali pa z neznanimi lokalnimi emisijami. Umetni
(Cs-137) in naravni radionuklidi (K-40, Ra-226) so rezultat izpiranja
tal. Kontaminacija s Cs -137, ki je predvsem posledica černobilske
onesnažitve, kaže v navedenih letih jasno upadanje. Ugotovljene
koncentracije vseh merjenih radionuklidov, niso pomembne pri
obremenjevanju okolja, občasno zelo visoke koncentracije J-131 iz
bolnišnic (glej Tabelo 9.26) pa nedvomno prispevajo k nepotrebnemu
poslabšanju kakovosti vod, ki bi jo z zadrževalnimi tanki lahko
praktično popolnoma preprečili.

6- Hrana - Analizirana je bila vsebnost sevalcev gama in Sr-90 v
Ljubljani, Novem mestu, Kopru, Celju, Murski Soboti in v Mariboru
(Slovenj Gradcu) v hrani rastlinskega in živalskega izvora. Pri izbiri
vzorcev je bila upoštevana zastopanost živil v prehrani in
Pomembnost za določitve prejetih doz. Mleko je bilo vzorčeno v
Ljubljani, Bohinjski Bistrici, Kobaridu in Murski Soboti. Izvajale so
se mesečne analize vsebnosti sevalcev gama in stroncija-90.
^.Krmila - Analizirana je bila vsebina radionuklidov v vzorcih trave,
sena in krmil, predvsem na področjih, kjer se nadzoruje mleko.
p
oleg tega ZVD in IJS merita tudi radioaktivno kontaminacijo vzorcev
hrane pri izvozu in uvozu, ki jih pošiljajo nekatere inšpekcijske
službe (zdravstvena, veterinarska), Inštitut RS za varovanje zdravja
in drugi naročniki (uvozniki/izvozniki).

1 • Za rečne vode so povprečni rezultati dveh meritev na leto zbrani

Tabela 9.1. Pregled nuklidov po letih v tekočih vodah,
Reka - Radionuklid
Sava Cs-137 (Bq/mJ)
Sava Ra-226 (Bq/mJ)
Sava J -131 (Bq/mJ)
Sava H-3 (Bq/mJ)
Drava Cs-137 (Bq/mJ)
Drava Ra-226 (Bq/mJ)
Drava J -131 (Bq/mJ)
Drava H-3 (Bq/mJ)
Savinja Cs-137(Bq/m3)
Savinja Ra 226 (Bq/mJ)
Savinja H-3 (Bq/mJ)

i
i
i

1991
25
14
2.9
4.2
-

1992
5.1
2.2
25
1500
1.4
1.7
2.0
2100
-

1993
0.5
6.2
330
1600
1.2
18.0
< 1.9
2700
-

1994
0.36
0.75
300
2000
0.48
3.5
1.3
2100
0.35
5.1
1600

1995
0.26
8.1
7.5
3000
0.89
1.1
5.5
1300
0.49
2.1
1100

Viri: Poročila ZVD 1991,1992,1993,1994,1995 o nadzoru radioaktivnosti v življenjskem okolju

(1100 do 1900 Bq/m3H-3,
13 do 60 Bq/m3 K-40, 1.5 do 10 Bq/m3
Be-7 in 0.5 do 1.5 Bq/m3 za Ra-226).

2. V zraku je stanje radioaktivnosti aerosolov nespremenjeno glede
najeto 1994. Koncentracija Cs 3-137 je padla na raven pred nesrečo
v Černobilu (4 do 6 mikroBq/m ).

6. V hrani in mleku se stanje v zadnjih treh letih ni spremenilo.
Vsebnost Sr-90 v svežem mleku je bila okrog 0.2 Bq/kg, mleko v
prahu pa je vsebovalo 1.6 Bq/kg stroncija-90. Kontaminacije Cs137 pa so bile višje: 0.45 Bq/kg v Ljubljani in 2.4 Bq/kg v Bohinjski
Bistrici. V sjru je bilo manj od 2 Bq/kg Sr-90. Izjemoma je bilo v
nekaterih vzorcih divjačine do 260 Bq/kg Cs-137. T udi v drugi hrani
(sadju, zelenjavi, žitu, moki, kruhu) ni bilo nepričakovanih rezultatov
merjenj.

3. V zemlji je stanje kontaminacije podobno kot prejšnje leto. Stroncij90 je zaradi topnosti praviloma enakomerno porazdeljen pod
Površinsko plastjo. Porazdelitev radionuklidov po globini je odvisna
od količine padavin in lastnosti tal. Zunanje sevanje je določeno z
mrežo merilnikov MFM-202 na 11 lokacijah ter s
'ermoluminiscentnimi detektorji na 50 meteoroloških postajah v
Sloveniji. Letno povprečje vseh doz s TLD je 0,86 mSv, kar je
okrog 4 % manj kot leto prej. Ocenjeno je, da je bil prispevek zaradi
splošne kontaminacije okrog 0,16 mSvy letu 1995. Zunanje sevanje
se meri s TLD še na 14 mestih okoli RŽV, 50 mestih okoli NEK, na
7
mestih okoli TE Šoštanj in 15 mestih okoli reaktorja TRIGE.

Na podlagi tovrstnih podatkov je za leto 1995 ocenjeno, daje odrasel
prebivalec Slovenije z vnosom radioaktivnega cezija, stroncija in
ostalih umetnih radionuklidov v organizem, prejel povprečno
efektivno dozo (HE 50) 24 mikroSv, otrok pa (HE70) 16 mikroSv. Ob
predpostavki, da se prebivalci gibljejo na prostem 30 % časa, je
prispevek zaradi splošne kontaminacije k letni dozi zunanjega
sevanja pri odraslih okrog 60 mikroSv, pri otrocih 70 mikroSv. Skupna
ocenjena doza zaradi splošne kontaminacije z umetnimi radionuklidi
pa je v povprečju 84 mikroSv. Letne efektivne doze so v okviru
povprečnih vrednosti v svetu, navedenih v poročilih UNSCEAR.

4

- Kontaminacija s stroncijem 90 in drugimi radionuklidi zaradi
Padavin (talni used) je primerljiva
s preteklim letom (0.1 do0.2Bq/
za Sr-90,1.8 do 4.4 Bq/m2 za Cs-137).
5. V pitni vodi so bili naravni in umetni radionuklidi prisotni v nizkih
koncentracijah (manj kot 0.3 Bq/m' Cs-137, 0.5 do 3.6 Bq/m3 Sr90), medtem, ko imajo drugi naravni radionuklidi višje vrednosti
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Tabela 9.2: Radioaktivnost tal v Sloveniji - Srednja letna aktivnost Sr-90 plasti tal globine 0-5 cm, (1995)
Leto

LJUBLJANA
(Bq/m°)

KOBARID (Bq/m")

MURSKA SOBOTA
(Bq/m2)

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

126
157*
102
. 107
123
115
120
129
130
80
82
93
77
71

222
161
161
154
680
465
395
384
335
240*
255
280
230
210

69
43
48
56
115
90
84
89
81
73
71
54
70
79

* Sprememba mesta vzorčenja

Tabela 9.3: Radioaktivnost v Sloveniji - Spremljanje aktivnosti Sr-90 v mleku in padavinah, (1995)

Leto
1984
1985
1986*
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

MLEKO Sr-90 (Bq/kg)
Ljubljana
Kobarid
0.17
0.33
0.33
0.19
0.28
0.81
0,87
0.40
0.22
0.53
0.17
0.38
0.19
0.43
0.16
0.36
0.22
0.32
0.15
0.3
0.14
0.22
0.12
0.22

PADAVINE Sr-90 (Bq/mJ)
Ljubljana
Bovec
1.1
2
0.9
1.9
450
630
6.1
12
1.8
5.3
1.2
3.6
0.38
1.1
0.48
1.8
0.65
1.2
1.4
1.1
1.1
1.4
0.43 .
0.60

PADAVINE (mm)
Ljubljana
Bovec
1423
2792
1611
2855
1264
2137
1528
3316
1179
2498
1212
2125
1334
2865
1178
2340+
1434
3164
1178
2343
1397
2282
1404
2549

* Sprememba mesta vzorčevanja
+ Podatek ni popoln - manjka mesec MAJ

Tabela 9.4: Radioaktivnost v Sloveniji - Zunanje vtvniiji- guma, Ljubljana, *
Leto
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Skupna doza zunanjega
sevanja (mikroSv)
1080
1131
994
966
975
904
876
872

Prispevek splošne
kontaminacije (mikroSv)**
360
280
220
190
190
180
146
150

'Meritve zunanjega sevanja na širšem področju Slovenije s TLD so bile uvedene v program meritev šele po černobilski nesreči
"Prispevek splošne kontaminacije (pretežno Černobila) ocenjen po modelu: 30% časa na prostem, 70% časa pa v zgradbah s faktorjem
atenuacijeO.1.
poročevalec, št. 50
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Tabela 9.5: Izotopska sestava sevalcev gama v /.raku, letno povrečje 1995,
Izotop
Ra-226
Pb-210
K-40
Be-7
Cs-137*

Ljubljana
(mBq/m3)
0.03
0.81
0.12
2.3
0.0066

Jezersko
(mBq/m3)
0.1"
0.56
0.11
2.2
0.0038

Predmeja
(mBq/m3)
0.036
0.35
0.34
1.9
0.0064

* Splošna kontaminacija (Černobil, jedrski zračni poskusi)
** Opomba URSJV - previsoko povprečje, ocenjeno na osnovi enega samega rezultata meritve

Tabela 9.6: Tekoče "vode - reke, izotopska analiza naravnih in umetnih sevalcev gama in specifična analiza tritija, povprečje
dveh enkratnih vzorcev 1995,
Izotop
U (Th-234)
Ra-226
Pb-210
Th (Ra-228)
Th-228
K-40
Be-7
J-131*
Cs-137"
H-3

Sava Laze-Jevnica
(Bq/m3)
2.7
8.1 (1975:1.2)
2.1
4.0
1.1
2.7
NA
7.5
0.26
3000

Drava Maribor
(Bq/m3)
6.0
< 1.1 (1975:2.6)
5.3
1.3
<1.2
4.1
1.0
5.5
0.89
1300

Savinja pod Celjem
(Bq/m3)
3.1
<2.1 (1974: <0.5)
<1.4
1.3
0.84
43
<3.5
0.26
0.49
1100

Soča pod Anhovim
(Bq/m3)
1.7
< 0.71 (1974: 1.5)
2.5
1.4
<0.63
21
1.0
NA
<0.2
1300

posledica izpustov iz bolnišnic
splošna kontaminacija
NA ni bilo analizirano

Zaključek
Rezultati meritev radioaktivnosti življenjskega okolja Slovenije v
letu 1995 kažejo, da niso bile prekoračene meje letnega vnosa
u
nietnih .radionuklidov v organizem, predpisane v Pravilniku o
največjih mejah kontaminacije človekovega okolja in o
dekontaminaciji (Ur. I. SFRJ, št. 8/87). Letne efektivne ekvivalentne
doze zaradi vnosa umetnih radionuklidov in letne doze zaradi

izpostavljenosti zunanjem sevanju gama so v okviru povprečnih
svetovnih vrednosti.
Vir: Radioaktivnost v življenjskem okolju Slovenije za leto 1995,
ZVD, Ljubljana, marec 1996
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Tabela 9.7: Radioaktivnost tal v Ljubljani - vsebnost Cs-137, Cs-134 in Sr-90 (Bq/m2) v plasteh tal v različnih globinah (0-5
cm, 5-10 cm, 10-15 cm), ZVD

Ljubljana

Cs - 137(Bq/m')
0-5
5-10
10-15
27000
3300
651
24000
4200
1400
9000
2100
510
8200
4100
1700
9900
4900
1000
3700
12000
530
14000
2200
3700
11000
9300
4400
12000
13000
10000
10000
11000
3200
10000
5200
7400
8700
6400
2400
12000
5600
3600
9000
6900
2800
7400
6000
2600
7400
5100
3600
9800
7900
3600
6200
4600- 2900

1987 april
oktober
1988 april
oktober
1989 april
oktober
1990 april
oktober
1991 april
oktober
1992 april
oktober
1993 april
oktober
1994 april
oktober
1995 april
oktober

Cs - 134(Bq/m')
0-5
5-10
10-15
7800
530
200
7500
1100
300
2000
450
82
1900
800
170
1590
710
100
540
1700
550
2500
250
500
1000
1100
420
1200
1300
1000
1000
800
210
610
280
410
500
370
130
550
220
140
420
280
110
200
200
76
190
120
120
200
180
63
200
87
81

0-5
110
120
110
130
85
78
140
120
87
72
110
54
120
67
64
88
65
75

Sr - 90 (Bq/mz)
5-10
10-15
270
110
210
130
120
90
160
85
95
88
140
71
94
120
100
180
91
120
88
120
79
110
63
69
120
130
51
120
67
65
83
61
91
47
76
150

Slika 9.1 : Radioaktivnost tal v Ljubljani - vsebnost Cs-137 (Bq/m2) v plasteh tal v različnih globinah (0-5 cm, 5-10 cm, 10-15
cm)
j

.

i
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Ljubljana, Cs-137
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Slika 9.2 : Radioaktivnost tal v Ljubljani - vsebnost Cs-134 (Bq/m2) v plasteh tal v različnih globinah (0-5 cm, 5-10 cm, 10-15
cm)

Ljubljana, Cs-134
10000

1000
BO - 5
■ 5-10
010-15

Slika 9.3 : Radioaktivnost tal v Ljubljani - vsebnost Sr -90 (Bq/m2) v plasteh tal v različnih globinah (0-5 cm, 5-10 cm, 10-15
cm)
Ljubljana, Sr-90
1000

HO - 5
■ 5-10
□ 10-15
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Tabela 9.8: Radioaktivnost tal v Kobaridu - vsebnost Cs-137, Cs-134 in Sr-90 (Bq/m2) v plasteh tal v različnih globinah (Q
cm, 5-10 cm, 10-15 cm) ZVD
Kobarid
1987 april
oktober
1988 april
oktober r
1989 april
oktober
1990 april
oktober
1991 april
oktober
1992 april
oktober
1993 april
oktober
1994 april
oktober
1995 april
oktober

Cs - 137(Bq/m')
0-5
5-10
10-15
38000
6600
2800
26500
5500
3000
6600
3700
1700
5300
2100
240
14000
5400
1400
16000
5500
2800
14000
5700
2000
2700
1800
1000
7900
14000
5900
7600
8300
2300
11000
8700
2500
17000
4400
2500
21000*
10000
4300
12000
5000
2900
11000
5500
3000
9200
6200
4600
11000
7400
3200
10000
9300
4600

Čs -134(Bq7mJ)
0-5
5-10
10-15
12000
1200
390
7500
1250
455
-.600
750
220
1200
29
350
2200
780
135
2300
340
690
1700
620
150
260
160
150
690
1200
450
600
550
140
590
94
430
1000
210
120
780
360
150
520
210
95
300
160
77
280
190
91
170
130
55
200
160
87

0-5
520
410
410
380
400
360
380
290
230
150
160
450
310
250
290
170
280
140

Sr - 90 (Bq/m'
5-10
370
310
300
300
370
300
430
240
370
250
290
280
200
210
210
66
110
230

10-15
240
290
170
120
280
230
240
250
— 270
150
180
130
180
120
120
160
100
220

sprememba mikrolokacije in metodologije vzorčevanja

Slika 9.4: Radioaktivnost tal v Kobaridu - vsebnost Cs-137 (Bq/m2) v plasteh tal v različnih globinah (0-5 cm, 5-10 cm, 10-1
c in)

Kobarid, Cs-137
100000
10000

E
O"
CD
<

1000
100
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Slika 9.5: Radioaktivnost tal v Kobaridu ■ vsebnost Cs-134 (Bq/mJ) v plasteh tal v različnih globinah (0-5 cm, 5-10 cm,
10-15 cm)

Kobarid, Cs-134

BO-5
■ 5-10
□ 10-15

Slika 9.6: Radioaktivnost tal v Kobaridu - vsebnost Sr-90 (Bq/m2) v plasteh tal v različnih globinah (0-5 cm, 5-10 cm, 10-15
eni) ZVD

Kobarid, Sr-90

■ 0-5
■ 5-10
□ 10-15
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Tabela 9.9: Radioaktivnost tal v Murski Soboti - vsebnosti (Cs-137, Cs-134 in Sr-90 (Bq/m2) v plasteh tal v različnih globini
(0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm) ZVD

Murska
Sobota

0-5
4000
5700
2800
2700
4600
1800
5200
7200
4600
4100
5300
4800
5800
3500
4400
4700
4400
3500

1987 april
oktober
1988 april
oktober
1989 april
oktober
1990 april
oktober
1991 april
oktober
1992 april
oktober
1993 april
oktober
1994 april
oktober
1995 april
oktober

5-10
1600
830
720
940
930
760
700
1200
4400
3000
1300
1800
1300
1600
1100
1400
1400
1700

Sr - 90 (Bq/m')

Cs-134(Bq/m')

Cs - 137(Bq/rrV)
10-15
465
140
180
230
240
440
320
470
1200
790
430
430
440
520
460
430
990
700

5-10
295
152
100
130
91
64
31
37
300
180
35
59
36
38
16
30
13
25

0-5
1000
1600
460
510
660
270
650
680
300
290
280
290
220
150
100
120
89
64

10-15
207
43
93
30
4,8
4
8,5
56
93
73
120
40
32
16
11
12
240
37

0-5
110
69
88
79
92
86
85
78
110
150
82
59
53
53
76
60
59
100

5-10
140
90
110
79
130
110
95
140
110
130
76
130
110
46
48
70
72
51

10-15
84
69
69
77
80
82
88
71
81
150
100
97
79
33
35
35
30
50

Slika 9.7: Radioaktivnost tal v Murski Soboti - vsebnost Cs-137 (Bq/mJ) v plasteh tal v različnih globinah (0-5 m, 5-10 cm, 1"'
15 cm) ZVD
Murska Sobota, Cs-134

1987
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Slika 9.8: Radioaktivnost tal v Murski Soboti - vsebnost Cs-134 (Bq/ni2) v plasteh tal v različnih globinah (0-5 cm, 5-10 cm, 1015 cm) ZVD

Murska Sobota, Cs-134

1987

1988

1989

1990

1991

1992

UltJE TOV.'
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1994
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Slika 9.9: Radioaktivnost tal v Murski Soboti - vsebnost Sr - 90 (Bq/m2) v plasteh tal v različnih globinah (0-5 cm, 5-10 cm, 10'5 cm) Z VI)

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995
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9.2. RADIOLOŠKI VPLIV ODLAGALIŠČA
PEPELA NA OKOLICO TE ŠOŠTANJ

zblstrena voda pa je še dalje odtekala v Velenjsko jezero In ga
onesnaževala. V letu 1994 so v TEŠ uvedli zaprt sistem transportne
vode za pepel. Voda iz usedalnikov ne odteka več v jezero, ampak
jo po posebnih cevovodih vračajo nazaj v TEŠ. S tem naj bi se
kakovost vode v jezeru Izboljšala.

Pri proizvodnji električne energije v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ)
nastajajo precejšnje količine pepela (letno do 800.000 ton pri letni
proizvodnji premoga 4 milijone ton). Večino pepela hidravlično
transportirajo (v razmerju pepel : voda je od 1 : 6 do 1 : 10) na
odlagališče, ki leži ob Velenjskemu jezeru (1.2 km2). Celotna
površina-odlagališča pepela znaša približno 50 ha. Aktivni del
odlagališči S&s^ljajo usedalniki, kamor se steka pepefna brozga,
večji del pBtfrglfie^aje neaktiven in že osušen. Problem razhašanja
pepela v okolico zaradi močne erozije z vetrom rešujejo tako, da
neaktivne površine odlagališča prekrivajo z zemljo in ozelenjujejo,
na aktivnih površinah pa imajo sistem za močenje pepela z vodo.

V vseh vrstah premoga so prisotni naravni radionuklidi (predvsem
uranovega in torijevega niza). Pri zgorevanju premoga v termoelektrarni se ti v nastalem pepelu koncentrirajo. Pepel je tako bolj
radioaktiven od ostalih snovi v okolju. Odlagališče pepela zaradi
tega predstavlja dodaten vir sevanja v okolju. Človek v okolici
odlagališča je lahko temu sevanju izpostavljen na več načinov:
vdihuje radioaktivne prašne delce, ki jih veter odnaša s površine
odlagališča; uživa vrtne in poljske pridelke, ki so izpostavljeni
zapraševanju iz odlagališča; odloženi pepel povečuje zunanje
sevanje gama v okolici, poleg tega predstavlja tudi vir izpuhtevanja
radioaktivnega plina radona 222; radionuklidi iz odloženega pepela
se spirajo v površinske vode (Velenjsko jezero, reka Paka).

Do leta 1983 so iz TEŠ odvajali pepel neposredno v Velenjsko jezero,
kjer je sedaj odloženo približno 15 miljonov ton pepel. Po tem letu
pa so uvedli odlaganje pepela na kopno površino ob jezeru. Iz
pepelne brozge se pepel useda na dno usedalnikov, precejena in

Slika 9.10: Uranov (2WU) razpadni niz. Plin radon ( 222Rn) s kratkoživimi potomci je v nizu prikazan poudarjeno (označene so
razpolovne dobe in načini razpada posameznih radionuklidov niza).

sorazmerno nizke, s povprečno letno vrednostjo 10 Bq/m3, In
primerljive s koncentracijami v okolici odlagališča, kjer je bilo
Izmerjeno 12 Bq/m3. Vzrokov za sorazmerno nizke vrednosti na
odlagališču pepela (Tabela 9.15), kljub povišanim koncentracijam
radonovlh predhodnikov v pepelu, je več: Izhajanje radona Iz
kompaktne površine odlagališča pepela Je majhno, koncentracije v
zraku znižuje dobra prevetrenost področja In bližina jezera, saj radon iz vode ne Izhaja. Za primerjavo naj navedemo, da so povprečne
koncentracije radona nad celinskimi predeli ZDA 9 Bq/m3 (Gesell,
1983), povprečna koncentracija na prostem v naravnem okolju v
Nemčiji pa je 14 Bq/m3 (Bundesmlnlsterium des Innern, 1985), v
svetovnem povprečju pa vsebuje zrak nad kontinenti okrog
10 Bq/m3 (UNSCEAR, 1988). V Sloveniji nimamo celovite ocene
za povprečno koncentracijo radona na prostem (Tabela 9.21).

Stopnja radiološkega vpliva odlagališča pepela na okolje je odvisna
od vsebnosti naravnih radionuklidov v pepelu. V svetovnem
povprečju so koncentracije naravnihJ38radionuklidov v premogu
sledeče; za "K znašajo 50 Bq/kg, za U 20 Bq/kg In za ZMTh 20
Bq/kg. Povprečne koncentracije v pepelu so nekajkrat višje: za40K
400 Bq/kg, za !:,eU 150 Bq/kg in za"aTh 150 Bq/kg. V primerjavi z
zemljo so vrednosti v pepelu za <0K podobne, za !38U in M*Th pa kar
nekajkrat višje (poročilo UNSCEAR, 1988).
< 9.2.1. Radioaktivnost v zraku
Radioaktivnost dolgožlvlh radionuklidov v prašnih delcih v zraku
doslej še ni bila neposredno Izmerjena In jo je možno konservativno
oceniti na osnovi masne koncentracije, Nadzor te radioaktivnosti
se bo pričel v letu 1996.

Meritve radonovlh potomcev na lokaciji odlagališča TEŠ kažejo
časovni potek koncentracij, ki se lahko dnevno spreminjalo tudi za

Na odlagališču pepela so bile doslej Izmerjene koncentracije radona
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več kot en velikostni razred. Iz rezultatov je razvidno, da maksimalne
vrednosti ravnotežno-ekvivalentnih koncentracij
radona v času
stabilnega
vremena dosegajo od 10-13 Bq/m3, minimalne pa 2-3
3
Bq/m .

jezera je torej podobna kot v sedimentih vodotokov v okolju rudnika
urana v Žirovskem vrhu.

9.2.2. Radioaktivnost v vodi in sedimentih

Premog iz Velenja spada med srednje radioaktivne premoge v
Sloveniji. Njegov pepel vsebuje približno enako urana in radija, to je
okrog 300-350 Bq/kg. Glede na radioaktivnost
tal v okolici odlagališča,
ki vsebujejo v povprečju 40-50 Bq/kg 238U in 226Ra, so v pepelu
koncentracije radionuklidov
U-Ra razpadne vrste od 6- do 9-krat
povišane. Vsebnost 2,°Pb v pepelu pa dosega le do ene polovice
vrednosti za uran in radij, kar kaže, da znatni del tega radionuklida
uhaja v okolje z dimniškimi emisijami.

9.2.3. Radioaktivnost v tleh

Meritve radioaktivnosti vode (Tabela 9.10) in sedimentov (Tabela
9.11) so pokazale, da odloženi pepel pomembno vpliva na
radioaktivnost Velenjskega jezera.
Koncentracije raztopljenega naravnega urana v celotnemu
globinskemu profilu jezera so bile v preteklemu obdobju (do 1994)
izredno nizke (0,017-0,024 mg/m3), kar žaen velikostni razred nižje
kot je značilno za naravne vodotoke v Sloveniji. Alkalnost vode v
Velenjskem jezeru je bila visoka (pH med 11 in 12), uran pa je v
takih razmerah v vodi skoraj netopen. Z uvedbo zaprtega sistema
transportne vode za pepel iz TEŠ je prišlo do znižanja pH vrednosti
(na 9) v površinski plasti jezera in s tem do sprememb v
koncentracijah naravnega urana v jezerski vodi. Zvišale so se
koncentracije urana v vodi na površini jezera, prav tako 3pa tudi v
iztoku iz jezera,
in to za en velikostni razred - na 0,40 mg/m oziroma
0,52 mg/m3. Vedar je v reki Paki iztopna koncentracija v vodi še
vedno nižja kot v ostalih delih tega vodotoka. Ker v obdobju
temperaturne plastovitosti v globini jezera ni mešanja vode, je v
globjih slojih jezera še vedno visok pH in nizke vrednosti
raztopljenega naravnega urana. S pomočjo analize površinskega in
globinskega vzorca v Velenjskemu jezeru je mogoče opazovati
nastajajoče spremembe. Nasprotno pa so analize koncentracije
226
Ra v jezerski vodi pokazale izboljšanje stanja.V pov.ršinski plasti * •
jezera.
Koncentracije kalija v Velenjskemu jezeru, kjer je vir radioaktivnega
onesnaževanja (pepel), so po vsej globini precej visoke, če jih
primerjamo s3 koncentracijami v ostalih treh jezerih v Šaleški dolini
(30-50 Bq/m ).

Meritve koncentracije naravnih radionuklidov P'U in ^Ra) v
tleh v bližnji okolici odlagališča pepela so pokazale, da ne moremo
govoriti o opazni povišani kontaminaciji tal v okolici odlagališča
(Tabela 9.12). V zgornji plasti (0-5 cm) pa so na višinski lokaciji (v
smeri prevladajočih vetrov) Zavodnje precej višje koncentracije 2,0Pb,.
kar bi lahko kazalo tudi na prispevek že omenjenih dimnih emisij iz' S
TEŠ.
Zunanje sevanje gama na odlagališču je zaradi povišanih
koncentracij naravnih radionuklidov v pepelu višje (okrog 200
nanoGy/h) od sevanja gama v okolici odlagališča, kjer se gibljejo
vrednosti v merilnem območju okoli 100 nanoGy/h. Na prekritih
delih odlagališča pepela s plastjo zemlje se sevanje gama zmanjša
skoraj na raven naravnega okolja Šaleške doline. Za primerjavo naj
navedemo, da so na IJ5 pred leti (1989) izmerili na komunalnem
odl^galjšču Barje, kamor so vozili pepel iz ljubljanske toplarne
(TETOL), primerljivo hitrost doze sevanja gama od 200-240
nanoGy/h, kar je v skladu z večjo vsebnostjo urana v takratnem *
pepelu. Na odlagališču jamske jalovine iz nekdanjega rudnika urana
Žirovski vrh (RUŽV) so izmerili vrednosti zunanjega sevanja gama
okoli 300-400 nanoGy/h in na odlagališču hidrometalurške jalovine
do 4500 nanoGy/h.
Koncentracije 238U in 226Ra v povprečnem vzorcu produkta ,
razžveplevanja (sadra + pepel) so nižje od koncentracij v pepelu,
medtem ko so vsebnosti 210Pb 2 do3 krat višje če jih primerjamo s |
tistimi v pepelu (Tabela
9.14). Vzrok je v obogatitvi dimnih plinov v £
termoelektrarni s2,0Pb (večja hlapnost pri visokih temperaturkf%;.kiCifcjih prestreza čistilna naprava. Zunanje sevanje gama na cJdlagaiS&if W
produkta razžveplanja so tudi višje (od 150-200 nanoGy/h) kot v :
okolici.

Sedimenti so se pokazali kot dobri indikatorji radioaktivne
onesnaženosti
voda. (Tabela9.11). KoncentracijeZ38U,226Ra,2l0Pb
232
in Th v sedimentu iztoka iz jezera so precej povišane glede na
naravni vodotok (Paka). Nizke vsebnosti naravnih radionuklidov v
sedimentu Velenjskega jezera glede na iztok, so verjetno posledica
kalcinacije površine sedimenta na jezerskemu dnu. Precej so
povišane vrednosti 2,0Pb v sedimentu v iztoku iz jezera in tudi
v
samem jezeru, celo glede na razmerje,vsebnosti radionuklidov 226Ra
in 2,0Pb v pepelu. Za natančnejšo razlago dobljenih rezultatov in
sledenje trendov bo potrebno analizirati več vzorcev v različnih
obdobjih. Za primerjavo nivojev radioaktivnosti v sedimentih naj
služijo podatki o povišanih koncentracijah naravnih radionuklidov v
sedimentih vodotokov v okolici Žirovskega vrha. V reki Sori
vsebujejo
sedimenti od 30 do 40 Bq/kg 238U in od 43 do 56 Bq/kg
226
Ra, kontaminiranem potoku Brebovščica, kamor se iztekajo vse
tekoče emisije iz nekdanjega rudnika urana Žirovski vrh, vsebujejo
69 do 393 Bq/kg 238U ter 72 do 250 Bq/kg 226Ra. Kontaminacija z
naravnimi radionuklidi v sedimentu Velenjskega jezera in iztoka iz

9.2.4. Radioaktivnost v rastlinah
Razlike med koncentracijami radionuklidov v travi na odlagališču
pepela in v vzorcu na primerjalni lokaciji v 3 km oddaljenem naselju
Škale so majhne in so v velikostnem razredu merske napake
posameznih rezultatov. Tako ne moremo govoriti o povečanem
privzemu radionuklidov iz odlagališča (Tabela 9.18). Podobne
rezultate smo dobili že v letu 1992 (Stegnar in sod.,1992).
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9.2.5. Rezultati meritev
Tabela 9.10: Koncentracije raztopljenega naravnega urana in raztopljenega
Datum vzorčevanja: oktober 1995
Vzorčevalno mesto
Voda - usedalnik na odlagališču
Velenjsko jezero - na gladini (0 m)
Velenjsko jezero - na globini (42 m )
Paka - pred Velenjem
Paka - Pesje
Paka - po iztoku iz jezera
Paka - Preloge
Paka - Šoštanj
Paka - za usnjamo

Paka - Pesje
Paka - Preloge
Voda iz zaprtega sistema
**

Naravni uran (mg/nT*)
<10((jg/my
0,403 ± 0,04
0,062 ± 0,03
0,685 ± 0,04
0,734 ± 0,05
0,360 ± 0,03
0,607 ± 0,03
0,516 ±0,03
0,775 ± 0,04

226

Ra v površinskih vodah

"" Ra (Bq/mJ)
"
17,9 ±2,5
32,7 ± 4
-

~Ra (Bq/mT*
3
38
3.5
22
15
12
13

PH
12,98
8,97
11,19
8,56
8,69
9,52
8,88
9,04
8,57

= vrednost pod mejo detekcije
= Paka pred pritokom vode iz Velenjskega jezera
= Paka za pritokom vode iz Velenjskega jezera
= voda iz usedalnikov zaprtega sistema transportne vode za pepel
= meritve 1994, Zbornik, mednarodni seminar IRPA 95 - Portorož

Tabela 9.11: Koncentracije naravnih radionuklidov v sedimentu površinskih voda (enkratni vzorci)
Vzorec
Velenjsko jezero globina: 42 m
Paka - pred Velenjem
Paka - Pesje
Paka - po iztoku iz jezera
Paka - Preloge
Paka - Šoštanj
Paka - za usnjamo

Paka - Pesje
Paka - Preloge

"" U (Bq/kg)
37,2 ± 19,8
30,2 ± 6,0
30,8 ± 7,8
253 ± 13
45,9 ± 9,3
22,9 ± 7,0
39,6 ± 6,6

~ Ra (Bq/kg)
112 ± 9
32,2 ± 2,4
32,1 ± 2,9
262 ± 16
36,8 ± 3,0
32,1 ±2,5
39,7 ± 2,7

"" Pb (Bq/kg)
128 ±4
14,5 ±4,9
13,2 ±8,6
322 ± 12
34,7 ± 9,7
14,7 ±6,3
22,9 ± 6,9

- Th (Bq/kg)
15,1 ±2,6
26,2 ±2,1
22,8 ±2,1
46,7 ± 3,5
24,4 ± 2,0
19,4 ± 1,7
45,1 ±2,8

*" K (Bq/kg)
134 ± 19
253 ±2,1
256 ± 12
491 ± 13
242 ± 11
233 ±8
500 ±7

= Paka pred pritokom vode iz Velenjskega jezera
= Paka za pritokom vode iz Velenjskega jezera
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Tabela 9.12: Koncentracije naravnih radionuklidov v vzorcih tal v okolici TEŠ

Velenjel
Velenje2
Skale 1
Skale2
Travnik ob odlag. 1
Travnik ob odlag. 2
Šoštanj 1
Soštanj2 .
Veliki vrhi
■ Veliki vrh2
Zavodnjel
Zavodnje2
Šmartno ob Paki 2
Šmartno ob Paki 1

!B

-**u

"RS

Pb

Bq/kg

Bq/kg

Bq/kg

Bq/kg

39,5±10,5
41,4±6,1
40,3±10,4
43,3*13,4
30,7*12,8
41,5*7,5
60,2*15,0
50,0*12,8
25,0*6,1
25,8*12,4
21,9*12,6
22,1*7,7
49,9*13,8
45,8*7,9

56,8*4,0
57,8*3,5
48,4*3,7
45,9*3,7
43,0*3,7
45,0*3,2
63,1*5,0
50;0±4,0
29,9*2,2
26,8*2,7
28,7*3,0
35,1*2,9
52,5*4,2
46,4±3,1

54,8*9,5
33,1*5,3
70,0*11,3
38,3*11,9
74,0*13,4
39,6*8,8
67,0*14,5
37,9±12,6'
56,9*7,1
27,6*12,3
98,8*14,6
58,9*8,8
46,3*14,3
52,7±9,3

34,1 ±2,6
33,5*2,2
43,1 ±3,2
48,4*3,7
42,7±3,5
45,6±3,C
46,7±3,18
--•» 44,5*3,5
*»• .
28,4±2,0
28,9±2,7
35,3±3,1
37,5±2,9
37,2±3,1
37,8*2,6

Vzorčevalna mesta

.

Th

""k
Bq/kg

,

413*12
308*7
445*15
484±16
482±18
497±10
505±19
485±18 '*■
528±10
486±18
378±18
391±11
473±18
428±9

1 - Vzorec vzet na globini 0-5 cm
2 - Vzorec vzet na globini 10-15 cm
Tabela 9.13: Koncentracije naravnih radionuklidov v premogu in pepelu, TE Šoštanj IV

Odlagališče pepela
- pepel (odlagalni del)
- pepel (zatravljeni del)
J
Deponi|a premoga
*
-premog
iz deponije
•S

™Th

»u
Bq/kg

H
Ra
Bq/kg

Pb
Bq/kg

330* 17
227 ± 23

327 * 19
278 * 17

83,2 * 14,6
93,4 ±17,6

47,7 ± 3,6
47,2 * 3,8

374* 15
396 ± 19

73, 8* 10,3

81,9*5,8

42,4 ± 10,3

16,4 ± 1,9

173* 12

211

™ K Bq/kg

Vzorčna mesta

Bq/kg

"K Bq/kg

Tabela 9.14: Koncentracije naravnih radionuklidov v produktu razžveplanja TE Šoštanj IV

Vzorec
Sadra izpod transp. trakov
Sadra iz odlagališča

™u
Bq/kg
211 *20
260* 18

H
Ra
Bq/kg
237 ± 15
244 ± 15

!W pb
Bq/kg
286 ± 24
270 ± 22

Th

Bq/kg

42,7 ± 3,6
41,2 ±3,3

Tabela 9.15: Hitrosti izhajanja radona iz talnih površin na odlagališču pepela in v okolici
Hitrosti izhajanja radona
mBq/m's
september 1995
februar 1995
NA
17,5 ±3,4
17,3 ±3,4
24 ± 3,5
9,4 ± 1,4
NA
18,4 ±4,1
49,8 ±7,1
6,3 ± 1,5
9,4 ±1,5

Merilna mesta
Odlagališče - usedalnik 1 b
Odlagališče - usedalnik 1a
Okolica - travnik ob odlagališču
Okolica - Velenje
Okolica - Skale
NA meritev ni bila opravljena
•poročevalec, št. 50
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380 ± 16
378 ±15

Tabelu 9.16: Jakosti absorbirane doze sevanja gama na odlagališču in v okolici, merjene s TLD (preračunano iz polletnih vrednosti)
Jakosti absorbiranih doz sevanja gama nanoQy7n
junij • december 1995
januar-junij 1995
160
150
240
170
140 130
120
I—,!: :
100
140
110
130
100
NA
90

Merilna mesta
Odlagališče - usedalnik i a
Odlagališče - usedalnik 1b
Okolica - travnik ob odlagališču
Okolica - ob Turističnemu Jezeru
Okolica - škale
Okolica - Velenje (ANAS)
Okolica - Velenje (naselje)

Tabela 9.17: Koncentracija raztopljenega kalija v površinski vodi

Vzorčevalna mesta
Velenjsko jezero
ob odlagališču
na gladini Om
na gladini Om (oktober)
na globini 5m
na globini 10m
na globini 40m
na globini 40m (oktober)
Turistično jezero
vtok v jezero
na gladini Om
na globini 1m
na globini 6m
Skalsko jezero
na gladini Om
na globini 1m
na glonini 10m
na globini 13m
Družmlrsko jezero
na gladini Om
na globini 60m
Paka
Paka - Pesje (pred vtokom)
vtok iz Velenjskega jezera
Paka - Preloge (za vtokom)

■

PH

celokupni kalij
(mg K71)

radioaktivni izotop WK
(Bq/m')

9.08
8.61
8.97
8.80
10.38
10.65
11.19

37.60±0.39
34.85±0.14
35.33±0.42
35.72±0.96
38.01 ±0.30
37.68±0.53
36.55±0.39

1143
1060
1074
1086
1156
1146
1111

7.55
8.13
8.16
7.74

0.91 ±0.04
0.81 ±0.02
0.82±0.03
0.93±0.01

27.7
24.5
25.0
28.2

8.39
8.37
7.81
7.34

1,96±0.04
2.14±0.01
1.75±0.01
1.90±0.01

59.5
65.1
53.1
57.9

7.82
7.87

0.70±0.02
0.66±0.01

21.2
19.9

9.15
10.64
9.39

6.15±0.03
32.02±0.05
12.34±0.10

187
973
375

Tabela 9.18: Koncentracije naravnih radionuklidov v vzorcih suhe trave (junij 1995)
Mu
Pb Bq/kg
®Ra""
Vzorec
Bq/kg
Bq/kg
116 ± 25
Trava (odlagališče pepela TES
10,4 ±2,2
<18
71,6
±20,8
Trava (primerjava Skale)
19,3
±2,6
< 16
6.3
Ljubljana"
3.1
2.8
1.7
Kobarid*
2.5
NA
NA
Murska Sobota*
4.7
NA

Th

Bq/kg

5,9 ±2,6
18,6 ±2,5
NA
NA
NA

4U

K

Bq/kg

9723 ± 75
7487 ± 62
320
650
430

" meritve iz republiškega programa, ZVD
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9.2.6. Zaključek

razširiti še na nadzor radioaktivnosti dimnih emisij iz TEŠ, saj bi le
tako celovito zajeli vpliv dveh med seboj povezanih virov
radioaktivnega onesnaževanja okolja.

Vpliv odlagališča pepela TE Šoštanj na okolico med obratovanjem
in po zaključku obratovanja bi moral biti manjši, zato je potrebno
naslednje:

Preliminarne analize produkta razžveplanja nakazujejo, da bi bilo
primerno radiološki nadzor razširiti še na odlagališče tega materiala.

- Odlagališče pepela je potrebno sproti urejevati. Med obratovanjem
je potrebno na aktivnih površinah osušene površine pepela
pravočasno močiti z vodo. Neaktivne površine pa je potrebno prekriti
s plastjo zemlje in zatraviti. Nasutje z zemljo zmanjša zunanje
sevanje gama na nivo naravnega okolja, hkrati pa prepreči erozijo
vetra in raznašanje pepela po okolici.

Vir: Radiološki vpliv odlagališča pepela na okolico, poročilo za leto
1995, ERICo Velenje, DP76/96
9.3. RADIOAKTIVNOST NA PODROČJU
NEKDANJEGA PREMOGOVNIKA V KOČEVJU

- Glavni vir onesnaževanja jezerske vode je že rešen z uvedbo
zaprtega krogotoka transportne vode. V času urejevanja odlagališča
in po dokončni ureditvi odlagališča pepela je potrebno preprečiti
meteornim vodam vnos radioaktivnih snovi v okolje (Velenjsko
jezero).

Kmalu po drugi svetovni vojni so ugotovili, da rjavi premog iz rudnikov
v južnem delu Slovenije (Kočevje, Kanižarica, Vremski Britof)
vsebujejo precej visoke količine urana, celo do desetkrat več kot
drugi slovenski premogi. Večji porabniki so morali zbirati premogov
pepel; nameravali so nadalje predelovati in pridobivati uranov
koncentrat, vendar načrti zaradi nezadostnih količin urana niso bili
nikoli realizirani. V Kočevju so kopali premog v letih od 1803 do
1972 z največjo letno proizvodnjo okrog 100.000 ton, vzporedno s
tem pa so nastajale velike količine premogove jalovine in pepela, ki
so ju prosto odlagaN na bližnjih površinah (1.25 km2) med mestom
Kočevje in bližnjo Šalko vasjo. Samovžigi premogovih ostankov
so pogosti, kar povzroča zadimljeno ozračje v kotlini. Območje
dnevnega kopa je po prenehanju rudarjenja
pričela zalivati voda
in nastalo je jezero s površino 0.25 km2.

- Na odlagališču pepela je potrebno vzpostaviti optimalen program
nadzora vpliva odlagališča pepela na okolico med njegovim urejanjem
in po dokončni ureditvi.
• Analize tal v Zavodnjah (prevladujoča smer vetrov iz TEŠ) so
pokazale povečano onesnaženost s 2,0Pb, kar kaže na povezavo
med dimnimi emisijami iz TEŠ in povišanimi koncentracijami 2,0Pb
v zgornjih plasteh tal. Meritve so tudi pokazale, da bi bilo potrebno
raziskavo vpliva radioaktivnosti odlagališča pepela na okolico

Slika 9.11-Kočevje in lega rudniškega odlagališča
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Rezultati prospekcijskih meritev so pokazali, da je radioaktivnost
na območju jalovišča precej neenakomerno razporejena. Na
osrednjem zahodnem delu območja so dosegle izmerjene vrednosti
hitrosti doze do 300-400 nanoGy/h. Približno na eni tretjini površin
je bilo izmerjeno več kot 200 nanoGy/h, kar predstavlja približno 23 kratno vrednost sevanja naravnega ozadja v okolici Kočevja.

V okviru mentorstva in v sodelovanju z gimnazijo v Kočevju je tekla
na odseku za jedrsko kemijo na Institutu Jožef Štefan v letih 1992
-1995 pilotna raziskava, katere cilj je bil ugotoviti ravni sevanja na
področju nekdanjega rudnika oziroma jalovišča ter možne vplive
rudarjenja na okolico. Opravljene meritve so obsegale zunanje
sevanje gama v odloženem materialu in okolici, analize na vsebnost
radionuklidov, koncentracije radona v bližnjih hišah, koncentracije
radonovih potomcev na prostem, in delno tudi radioaktivnost jezera.

Tabela 9.19. Dele/, površin jalovišča rudnika Kočevje s povišanim zunanjim sevanjem
Razred
(nanoGy/h)

Površina
(km2)

Delež
(%)

Opis

100 do 150

0.33

38

150 do 200
200 do 300
nad 300

0.26
0.27
0.02

29
31
2

naravno ozadje +
černob. kontaminacija
rahlo povišano
zmerno povišano
močneje povišano

Analize tal so pokazale (tabela 9.20), da vsebujejo vsi vzorci premoga
in mešanice premoga ali pepela z zemljo znatne količine urana in
radija, v glavnem v obsegu od 400-1200 Bq/kg, izjemoma celo več
4000 Bq/kg. Vsebnost torija in kalija večine vzorcev je normalnih
razponih (50-70 Bq/kg za232Th, 250-350 Bq/kg za40K).

Najvišje izmerjene ravni (do 400 nanoGy/h) so bile izmerjene na
posameznih točkah na zahodni strani jezera, ob starem jalovišču in
na mestih z odloženim pepelom vzhodno od jezera. Naravno ozadje
(skupaj s černobilsko kontaminacijo) v okolici je bilo večinoma od
100-150 nanoGy/h. V hišah iz opečnih zidakov je bilo večinoma
izmerjeno okrog 150 nanoGy/h.

Tabela 9.20: Radionuklidi v odloženem materialu rudnika Kočevje

VZOREC IN KRAJ VZORČENJA

U-238 Bq/kg

Ra-226
Bq/kg

Pb-210
Bq/kg

Th-232

K-40 Bq/kg

Cs-137
Bq/kg

Bq/kg
228 ±2

28.6 ± 2.1

jalovina, V-stran jezera

2168 ±59

2315 ±8

1393 ±49

jalovina, SZ-stran jezera

328 ± 18

313 ±3

248 ± 18

56.1 ±2.5
52.2 ± 1.6

337 ± 18

5.5 ± 1.0

308 ± 24

338 ±3

367 ± 23

57.1 ±2.1

362 ± 22

8.3 ± 1.5

jalovina, JZ-stran jezera

1236 ±94

1258 ±10

1475 ±87

46.0 ± 4.6

358 ± 51

4.2 ± 3.4

jalovina, Z-stran jezera

1794 ±115

1739 ±15

1374 ±99

60.9 ± 5.4

296 ± 64

41.9 ±5.4

zemlja, njiva na Trdnjavi

495 ± 33

538 ±4

384 ± 25

49.4 ± 2.2

283 ± 22

50.1 ±2.5

4130±154

4519 ±20

3229 ±138

50.0 ± 7.4

160 ±64

5.7 ±5.9

135 ± 18

180 ±4

145 ± 16

50.5 ±2.1

221 ± 19

69.3 ± 2.6

55.3 ± 144

54.5 ± 4.2

58.2 ± 14.3

52.6 ± 3.9

323 ± 15

jalovina, SV-stran jezera

zemlja 0-10 cm, Šalka vas
zemlja, T rata
zemlja, proti Mlaki
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Radon v bivalnem okolju |e bil merjen v številnih hišah na območju
rudnika. Zimske koncentracije so bile v povprečju 200 Bq/m3 in so
dosegle v enem primeru v dnevni sobi 2600 Bq/m3 oziroma 3150
Bq/m3 v kletnem prostoru druge hiše. Radonska karta Slovenije
kaže, da bi v splošnem lahko uvrstili Kočevsko v radonsko rizično
območje z letnim povprečjem koncentracij 160 Bq/m3 v hišah.
Kočevje leži v zaprti kotlini, zato so zlasti v stabilnih vremenskih
razmerah pogoste močne temperaturne Inverzije. Take razmere
precej povečujejo koncentracije radona 222Rn na prostem. Tako je
bilo v centru mesta na prostem izmerjeno v dnevnem povprečju

3
okoli 00 Bq/m
, z jutranjimi maksimalnimi vrednostmi celo preko
150 Bq/m3, Podobne vrednosti kot pozimi so bile izmerjene tudi v
poletnem času. Te presenetljivo visoke koncentracije so bile še
enkrat višje, če jih primerjamo s tistimi, ki so bile istočasno
izmerjene na ožjem področju rudnika urana Žirovski vrh. Glavni
razlogi za pojav visokih koncentracij v prizemnem ozračju v Kočevju
so posledica več dejavnikov: povečana vsebnost urana v zemlji,
neugodne vremenske značilnosti, nedvomno pa tudi milijoni ton
odložene premogove jalovine in pepela v bližini mesta. Iz primerjalne
tabele 9.21 je razvidno, da so drugod vrednosti precej večje.

Slika 9.12: Koncentracija radona v centru Kočevja in v okolici Rudnika urana Žirovski vrh (Gorenja Dobrova)
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• - Kočevje
■ - okolje rudnika urana
Radioaktivnost Kočevskega jezera je precej višja kot v ostalih površinskih vodah in to najmanj za en velikostni razred: izmerjeno je bilo a6Ra
30 Bq/m3, in23BU 160 Bq/m3. Koncentracijav40K jezeru je povečana (več kot 100 Bq/m3) glede na normalni razred za površinske vode, to je 30
Bq/m3.

Tabela 9.21: Koncentracije

IW

U,

2W

'Ra and 4"K v vodah v Kočevju

KRAJ VŽORĆENJA
Kočevsko jezero
Izcedna voda Iz deponije
reka Rinža pred dotokom jezerske vode
reka Rlnža po dotoku jezerske vode

poročevalec, št. 50

"TOM
13.2 ±0.6
3.86 ± 0.22
0.84 ± 0.09
0.99 ±0.13

Ra-226 (Bq/mJ)
30.7 ± 4.7
27.5 ± 4.4
9.4 ±4.5
15.7 ±5.5

K-4(WW
106 ±2
131 ±1
37.9 ± 2.4
31.8 ±0.3

Tabela 9.22: Radon v zraku na prostem, povprečne letne vrednosti - primerjalna tabela

Lokacija
Svetovno povprečje, UNSCEAR
Svetovno povprečje nad celinami
Okolica RUZV •
Bližina rudnika RUZV
Odlagališče RUZV
Okolica Ljubljane
Odlagališče pepela TES
Kočevje

Radon (Bq/mJ)
6
10
od 8 do 20
od 25 do 30
od 60 do 70
15
od 10 do 12
80*; 150**

>f30Q0q fir
' liajuSe".

izmerjeno dnevno povprečje ob stabilnem vremenu, ()
** maksimalne vrednosti ob jutranji inverziji
I Ocenjeno letno povprečje za Kočevje je 40 Bq/m3

Zaključki
Raziskava je pokazala, da so v okolici kočevskega rudnika rjavega
premoga povečane ravni sevanja v zraku tleh in vodi. V mestu
Kočevje so ugotovljene doslej najvišje koncentracije radona na
prostem v Sloveniji, ki jih pa zaenkrat na podlagi dosedanje študije
ni mogoče pojasniti z emisijami iz bližnjega jalovišča rudnika. Zato
bodo potrebne še nadaljnje raziskave.

dosedanjega obsega programa stalnega nadzora radioaktivnosti v
življenjskem okolju.
Radionuklidi v vodah in sedimentih so lahko umetnega izvora, n.pr.
radionuklidi ,37Cs in ,34Cs, ^Sr in velik del 3H so posledica zračnih
jedrskih poskusov, jedrskih nesreč in izpustov iz jedrskih elektrarn.
Radioizotof} 1311 se uporablja v nuklearni medicini in pride v vodo iz
zbiralnikov ali mimo njih. V vseh tekočih, stoječih in pitnih vodah so
vedno prisotni
tudi naravni radionuklidi razpadnih vrst 238U in232Th,
40
ter izotopa K. Slednji pridejo v vode z raztapljanjem kamnin in
rudnin ter odnašanjem materiala v rečna korita, kjer se trdni delci
usedajo (sedimenti), raztopljeni pa se prenašajo na daljše razdalje
ali pa se zaradi svoje kemijske aktivnosti kako drugače porazdelijo.

Vira:
1. Radioaktivnost na opuščenih površinah Kočevskega rudnika,
Gimnazija Kočevje, šol. I. 1995/96,
2. Proc. of Radiation Protection in Neighbouring Countries in Central Europe, st. 248, 1995, Portorož, Sept4-8, 1995, IRPA.

Po priporočilih Mednarodne zdravstvene organizacije (WHO), ki jih
upoštevajo v večini evropskih držav, morajo biti koncentracije
radionuklidov v pitni vodi tako nizke, da letna prejeta doza zaradi
vnašanja ne bo presegala 50 mikroSv/leto za posamezni radionuklid.
V Nemčiji so - pri uranskih rudnikih - postavili mejo na 500 mikroSv/
leto za vsoto vseh radionuklidov v vodi. V ZDA je EPA postavila
mejno vrednost na 560 mBq/L in v Švici pa 1 Bq/L za vsoto vseh
naravnih sevalcev alfa v pitni vodi.

9.4. MERITVE VSEBNOSTI RADIONUKLIDOV V
REKAH, JEZERIH IN PITNI VODI
Raziskava o radioaktivnosti površinskih vod in pitne vode, ki jo je
naročila URSJV in opravil ZVD v letu 1995, daje pregled rezultatov
o radioaktivnosti nekaterih slovenskih rek in jezer, sedimentov in
nekaterih pitnih vod z naravnimi in umetnimi radioaktivnimi izotopi.
Ker so bili vsi vzorci odvzeti v zelo ozkem časovnem intervalu (1
teden), meritve ne predstavljajo celoletnega povprečja ampak
pomenijo presek stanja pri enakih hidroloških razmerah. Merjeni so
bili nefiltrirani vzorci vode iz Ljubljanice v Zalogu pred izlivom v
Savo, reke Save v Zagorju, Trbovljah in Hrastniku, Sore v Škofji
Loki, Savinje v Celju ter Mure pri Petanjcih, ter iz Bohinjskega in
Blejskega jezera. Od pitnih vod so bile analizirane ustekleničene
mineralne vode Radenska, Tempel, voda Zala ter voda, ki se
uporablja za pridobivanje piva v pivovarni Union in pivovarni Laško.
Uporabljena analizna metoda je bila visokoločljivostna
gamaspektrometrija, tako da predstavljeni nabor90radionuklidov
ne
zajema rezultatov sevalcev beta, kot na primer Sr in 3H.

Po naših predpisih letni vnos za posameznika iz prebivalstva zaradi
dodatnega radioaktivnega onesnaženja ne sme presegati 1 /10 meje
letnega vnosa za osebe, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj oziroma
1/50 meje letnega vnosa za osebe, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj,
če vnašajo nuklide več let. V Pravilniku Z9 so navedene izvedene
koncentracije za pitno vodo (IK).
V vzorcih tekočih in stoječih površinskih vod so izmerili vrednosti
U in ^Ra med 5 Bq/m3 in 10 Bq/m3 (okoli meje detekcije),238
razen
v Sori in Savi pri Zagorju, kjer so izmerili višje vrednosti za U in
sicer 20 Bq/m3 in 16 Bq/m3 zapovrstjo (tabela 9.23). Vzrok za take
vrednosti je najbrž deževno vreme v času vzorčevanja, zaradi česar
je bilo v vodi na površini več suspendiranih snovi (nefiltrirani vzorci),
kot običajno. V vseh tekočih vodah kot tudi v jezerih so sledi '37Cs
23a

Namen meritev je bil ugotoviti trenutno stanje radioaktivnosti voda
oziroma sedimentov s ciljem, da se argumentirajo morebitne razširitve
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od nekaj desetink do 2.4 Bq/m3 (Mura Petanjci). Najvišja vrednost
2,0
Pb je v Ljubljanici v Zalogu, v Sori v Škofji Loki ter v Blejskem
jezeru, 43 Bq/m3, 26 Bq/m3 in 20 Bq/m3, zapovrstjo.

Radioaktivnost ustekleničenih pitnih vodv Sloveniji
Od treh vzorcev ustekleničenih pitnih voda je bila izmerjena dokaj
visoka specifična aktivnost v Radenski: 226Ra 87 Bq/m3 in 210Pb 57
Bq/'m3, pa tudi v pitni vodi Zala je koncentracija 226Ra večja kot v
običajnih površinskih vodah. V vzorcu tehnološke vode iz pivovarne
Union smo namerili 207 Bq/m3 238U, vendar se ta voda ne uporablja
za pitje. Presenečajo
visoke koncentracije kozmogenega
radionuklida 7Be, ki ga je v mineralni vodi Tempel največ od vseh
drugih merjenih izotopov (tabela 9.26). V površinske in podtalne
vode prihaja 7Be lahko le s padavinami.

Specifične aktivnosti naravnih radionuklidov v vzorcih sedimentov
se gibljejo v okvirih od 16 Bq/kg do 35 Bq/kg, razen za 40K, kjer se
gibljejo od 200 Bq/kg do 410 Bq/kg. V vseh sedimentih so opazne
sledi ,37Cs kot posledica nesreče v Černobilu (od 1.2 Bq/kg do 8.2
Bq/kg), v vzorcih sedimentov iz Sore v Škofji Loki in Mure v Petanjcih
pa je bilo v sledeh opaziti tudi 134Cs (okoli 0.1 Bq/kq). Uran v vzorcih
vseh voda je bil analiziran tudi z nevtronsko aktivacijsko analizo
oziroma z analizo aktivnosti alfa adsorbirane iz vodnega vzorca.

Tabela 9.23: Specifična aktivnost radionuklidov v sedimentih (Bq/kg) (vzorec - dec. 1995)
vzorec
U
Ra-226
Pb-210
Th(Ra-228)
Th-228
K-40
Be-7
Cs-134
Cs-137

Sava
Zagorje
35,
28
26
17
14
200
NA
NA
2.0

Sava
Trbovlje
19
21
15
19
18
240
NA
NA
2.6

Mura
Petanjci
18
21
30
22
20
250
NA
0.11
8.2

Sora Skofja
Loka
28
24
20
28
25
410
11
0.09
4.0

Sava
Hrastnik
21
19
21
20
17
250
NA
NA
2.9

Savinja
Celje
21
20
16
23
20
340
NA
NA
1.2

NA ni bilo analizirano
i
Tabela 9.24: Tekoče in stoječe vode - specifična aktivnost (Bq/m1)(v/.orec - dec. 1995)
Sora Ljubljanica Sava
Zalog
Zagorje
Škofja
Loka'
20
7.5
16
U
14
Ra-226
6.1
<5.0
43
10
Pb-210
26
7.4
14
NA
Th(Ra-228)
NA
4.2
Th-228
<5.0
NA
29
K-40
65
8.4
Be-7
13
10
NA
580
1-131
Cs-137
< 1.0
1.6
0.9
vzorec

Sava
T rbovlje

Sava
Hrastnik

Savinja
Celje

Mura
Petanjci

Bohinjsko
jezero

Blejsko
jezero

8.5
<5.0
7.5
<5.0
NA
23
5.6
NA
<0.9

5.6
6.1
24
6.1
NA
26
34
NA
0.7

NA
9.0
6.2
NA
NA
34
NA
NA
<0.9

8.8
10
14
5.9
NA
75
NA
NA
2.4

NA
8.1
12
< 5.0
NA
38
NA
0.7

NA
<5.0
20
NA
NA
13
4.5
1.7

NA ni bilo analizirano
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Tabela 9.25 : KONCENTRACIJA 1-131 V LETIH 1990- 1995 V SAVSKI VODI DOBLJENA IZ ENKRATNIH VZORCEV
NEFILTRIRANE VODE (IJS),
maksimalne izmerjene vrednosti in povprečja (v oklepajih) večih odvzemov 3
He50 označuje dozo, ki bi jo prijel referenčni človek ob celoletnem pitju (07 m ) tako kontaminirane vode
Oznake 2,3 oz. 4 v oklepajih označuje povprečja 2-,3-oz. 4-ih odvzemov

leto
čistilna naprava'
Ljubljana-Zalog
1990
1991
1992
1993
HESo
rnSv/leto
1994
HEso
mSv/leto
1995
he»
mSv/leto

Laze"
34(25')

1680
67

14000
560

750(350")
30(14)

specifična aktivnost Bq m'
Krško6 pred
Krško" za
papirnico
papirnico
38(19*)
35(21")
41(20*)
62(26*)
79(28')
90(31*)
21(16")
21(14*)
0.8(0.6)
0.8(0.6)

II

Brežice"
34(1 r>
57(20")
56(22")
18(13*)
0.7(0.5)

Jesenice" na
Dolenjskem
48(19")
32(18")
14(7")
13(10")
0.5(0.4)

586(295')
23(12)

24(12*)
1(0.5)

24(14*)
1(0.6)

22(13*)
0.9(0.5)

23(12")
0.9(0.5)

7.9 (7.5')
0.3(0.3)

30(15")
1.2 (0.6)

43(18*)
1.7(0.7)

31(14*)
1.2(0.6)

29(13")
1.2(0.5)

a-posebno naročilo
«
b-naročilo Zdravstvenega inšpektorata R Slovenije, Republiški program nadzora
c-nadzor okolice NEK
Vir: Meritve radioaktivnosti v okolici NEK, Poročilo za leto 1995, IJS-DP-7375, marec 1996

Tabela 9.26: Primerjava pitnih vod v Sloveniji (Bq/m )
vzorec

Tempel Radenska Voda
Rogaška Radenci Zala
(Bq/m3) (Bq/m3) (Bq/m3)
U
NA
10
10
Ra-226
16
87
22
Pb-210
33
57
9.5
77
Jh(Ra-228)
5.6
6.5
Th-228
NA
12
<5.0
K-40
28
590
NA
Be-7
73
55
9.5
Cs-137
NA
NA
0.9
Sr-90
NA
NA
NA
H-3
NA
NA
NA

Voda za Tehnol. Ljubljana Maribor Celje Kranj
***
***
***
pivo
voda
3
3
3
Union (Bq/m ) (Bq/m ) (Bq/m ) (Bq/m3)
Laško
NA
210
4.6
1.0
d 6.8
6.9
7.0
0.51
0.49
1.5
a 0.74
. 21
22
5.4
25
2.2
9.8
14
11
NA
0.52
0.77
a 1.8
1.7
NA
NA
0.41
0.57
0.74
Š 0.98
39
11
19
60
33
35
NA
13
42
10
5.9
1.6
NA
NA
A 0.23
NA
NA
0.27
NA
NA
0.55
1.9
0.65
0.45
NA
NA
1100
1700
1900
1100

Skofja
Loka
(Bq/m3)
4.6
0.77
11
Š 2.1
0.95
13
1.5
d 0.33
1.1
1500

Koper Krško Brežice
***
***
****
3
3
(Bq/m ) (Bq/m ) (Bq/m3)
a 3.6
7.5
2.0*
0.81
1.0
0.71
3.7
8.4*
8.3
a 0.3
1.6
1.3
1.2
1.1*
0.74
18
70.0
23.0
8.7
14.0
74**
NA
0.32*
0.43
3.1
0.33
0.63
1100 1500
630

' napaka v poročilu IJS glede povprečja
** maks celo 170 Bq/m3), visoka vrednost ni pojasnjena
**" Radioaktivnost v življenskem okolju Slovenije za leto 1995, ZVD, DP-1001/96
**** Meritve radioaktivnosti v okolici NEK, IJS-DP-7375, marec 1996

Vir: Meritve vsebnosti radionuklidov v rekah, jezerih in pitni vodi", ZVD, DP 1003/96, maj 1996
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sto let in le pet zgradb je iz obdobja po letu 1970. Med osnovnimi
gradbenimi materiali prevladuje opeka, v starejših zgradbah je pogost
tudi kamen. Večina šol je le delno podkletenih ali pa kleti nimajo.

9.5. MERITVE KONCENTRACIJ RADONA IN
NJEGOVIH RAZPADNIH PRODUKTOV TER DOZ
SEVANJA GAMA V ŠOLAH NA ŠIRŠEM
PODROČJU ŽIROVSKEGA VRHA

V štirih od skupaj merjenih 19 šol so ugotovili visoke koncentracije
radona, ki so presegale vrednost 400 Bqtrr3. Povprečna izmerjena
koncentracija radona v ostalih 15 šolah je bila 80 Bqrrr3. V osnovni
šoli v Retečah pri Škofji Loki so izmerili celo 1600 Bqrrr3 radona v
trimesečnem povprečju. Tu je bila izmerjena tudi najvišja hitrost
doze zunanjega sevanja, saj so v pritlični učilnici izmerili 2-3 kratno
vrednost (235 nanoS vir') povprečja ostalih šol (100 nanoSvh'1)Povzetek rezultatov prikazuje spodnja tabela:

Raziskavo je naročila URSJV in opravili pa so jo na Odseku za
kemijo okolja IJS v obdobju od februarja do maja 1995. Zajete so
meritve koncentracij radona in meritve zunanjega sevanja v šolah
na širšem območju nekdanje občine Škofja Loka, vključno s tistimi
v okolici Žirovskega vrha.
Šole so večinoma starejše zgradbe, štiri od njih so stare celo okrog

Tabela 9.27. Koncentracije radona in zunanje sevanje v .so/ah v šhv. okolici Škofje Loke
Sola
Reteče
Podlubnik (pp)
Bukovščica
Sorica
Ostale šole(15)

četrtlletna konc. ""Rn
(Bqm3)
1600
570
310
(89)

trenutne konc. "*Rn
(Bqm3)
2090
657
888
426
80

V osnovni šoli Cvetka Golarja v Retečah so opravili tudi kontinuirns
meritve koncentracij radona preko desetdnevnega obdobja v marcu
1995. Koncentracija v učilnici je visoka ponoči in zjutraj (3000
Bqm3) ter ob koncu tedna (3500-4000 Bqnr3). V času, ko poteka
pouk, se vrednosti znižajo precej znižajo (nekaj sto Bqnr3). Meritve
so ponovili tako, da so merili sočasno radon in njegove kratkožive
potomce.

zun.sevanje
(mikroSvh')
0.235
0.116
0.154
0.096
0.099

liste mdnike v Sloveniji, kjer v jami nastopajo visoke koncentracije
radona. Tako je bilo že pred dvema desetletjema izmerjena v
povprečju koncentracija 1420 Bq.nr3 radona na delovnih mestih (in
celo okrog 77 k3q.m° na oddaljenem mestu v jami, ki pa ni bilo
njdarsko delovišče). Rudnik v Mežici je naš edini rudnik, v katerem
se jamski prostori še danes prezračujejo z naravnim vlekom. Zato
se kohcentracije na deloviščih spreminjajo v odvisnosti od letnega
časa (zunanjih temperatur). Ravni sevanja gama v rudniku so zaradi
nizko radioaktivnega dolomita celo nižje kot zunaj na prostem.

Te meritve so uporabili za oceno efektivne dozo sevanja zaradi
vdihavanja radona s potomci in sicer za učence (za čas 1000 ur
letno v šoli) in za učitelje (1600 ur). Po teh ocenah iz študije naj bi
učitelji prejeli v tej šoli okrog 6.5 mSv na leto, učenci pa nekoliko
manj (6 mSv). V ostalih šolah so ocenjene doze vsaj za en velikostni
razred nižje: v desetih šolah z najnižjimi koncentracijami radona
prejmejo manj od 0.3 mSv, v naslednjih štirih šolah mod 0.44-0.53
mSv ter v nadaljnjih petih šolah od 1.15-2.25 mSv letno. Zunanje
sevanje prinaša le manjši del k skupni prejeti dozi v šolah: učitelji
prejmejo pretežno okrog 0.07-0.11 mSv na leto, le v Retečah 0.27
mSv ter Bukovščici in Davči 0.17 mSv. Analogne vrednosti za
Učence so sledeče: povprečje 0.06-0.11, v Retečah 0.19, v
Bukovščici in Davči 0.12 mSv na leto.

V zadnjih ietih, v fazi zapiralnih del, so pričeli s sistematičnimi
mesečnimi merjenji koncentracij radona in njegovih kratkoživih
potomcev na vseh aktivnih jamskih deloviščih. Daleč najvišje
koncentracije so izmerili v lelih 1993-1994 na delovišču Graben, to
je na najnižji kosi rudnika. Koncentracije so na teh mestih v poletnem
času dosegale od 3000-5200 Bqm3 radona 222Rn oziroma 0.5-1.1
WL potencialne energije alfa radonovih kratkoživih potomcev.
Orientacijske meritve radona 222Rn v jamski vodi na delovišču Graben
so pokazale okrog 100 kBqrrr3, kar je znatno več, kot je bilo
izmerjeno v drugih vodah v Sloveniji in celo več kot v najbolj
radioaktivnih slovenskih termalnih vodah. Ko so v prvi fazi zapiranja
rudnika najnižji del jame (Graben) zalili z vodo, so v letu 1995 upadle
tudi koncentracije radona in njegovih kratkoživih potomcev v jami
(na največ 2400-3500 Bgm'3 oziroma 0.5-0.7 WL). S tem so se
precej zmanjšale tudi obsevne obremenitve rudarjev.

Najpomembnejše odkritje raziskave so visoke koncentracije radona
v pritličnem delu osnovne šole v Retečah. V zaključku raziskovalci
ugotavljajo, da je visoke vrednosti potrebno zmanjšati do
sprejemljivih ravni. Za bivalno okolje priporočajo mednarodni standardi
(International Basic Safety Standards, 1996), da naj3 koncentracije
radona
v stanovanjih ne bi presegle od 200-600 Bqrrr oziroma 1000
Bqnr3 na delovnih mestih. Meritve radona v stanovanjskih zgradbah
v Sloveniji (1995) so bile osnova za predlog akcijske ravni za znižanje
radona 400 Bqnr3 pri nas. Raziskovalci so v študiji predlagali
začasen ukrep vsakodnevnega temeljitega prezračevanja prostorov,
dolgoročno pa ustrezen gradbeni poseg.

Rekonstrukcija doz za leto 1994 je pokazala, da so v tem letu mežiški
rudarji prejeli v povprečju (mediana) 28.6 + 14.6 mSv ali blizu 60 %
mejne doze za poklicno izpostavljene sevanju. Z letom 1995 so
pričeli z vodenjem natančne evidence o času zadrževanja na
posameznih mestih v jami, kar je eden od ključnih podatkov za
končno oceno letno prejete doze. Srednja vrednost (mediana) je
bila 14.1 +10.1 mSv, kar je polovico nižje kot leta 1994.. Primerjava
prejetih doz rudarjev v letih 1994 in 1995 je podana na diagramu,
zbrani statistični prikaz pa v tabeli 9.28.

9.6. MERITVE SEVANJA V RUDNIKU SVINCA IN
CINKA MEŽICA
Rudnik svinca in cinka v Mežici (okrajšava RSCM) uvrščamo med
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maks. konc. "'Rn
(Bqm3)
3700
879
895
492
200
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Tabela 9.28: Statistika prejetih doz sevanja za delavce v RSCM v letih 1994 in 1995

LETO

1994
1995

Število
delavcev
182
165

Aritmet.
sred.vred.
(mSv)
27.8
14.1

Geometr.
sred.vred
(mSv)
21.6
9.3

Standard,
deviacija
(mSv)
14.6
10.1

Mediana
(mSv)
28.6
14.5

Območje
vrednosti
(mSv)
0.2 - 59.4
0.1 - 37.2

Slika 9.13: Letne efektivne doze rudarjev RSCM v 1994 in 1995

1.0

10.0
Letna doza (mSv)

Koncentracije radona in radonovih potomcev v jami so merili
delavci službe za varstvo pred sevanji Rudnika Žirovski vrh.
Oceno doz rudarjev so izdelali v službi varstva pri delu na RSCM,
nato pa je ocenč verificirala pooblaščena organizacija Zavod RS
za.varstvo pri delu iz Ljubljane.

100.0

Bqnr3 v celodnevnem povprečju. Koncentracije radona v hišah
niso bile merjene.
Vir: Prejete doze sevanja za rudarje v Rudniku svinca in cinka
Mežica v letih 1994 in 1995, IJS DP-7427/96

Na širšem rudniškem področju je posejano okrog 30 odlagališč
rudniške jalovine v skupni količini okoli 20 milijonov ton, ki je
odložena na površinah v skupni velikosti 380.000 m2. Zaradi
dolomitne osnove je vsebnost naravnih radionuklidov v jalovini
zelo nizka. To so pokazale tudi analize vzorcev dolomitnega
Peska (jalovine) v različnih frakcijah iz separacije Žerjav na
vsebnost naravnih radionuklidov.
Dolomitni pesek vsebuje le
okolilO Bq/kg urana 238U oziroma radija ffl
Ra, |-3 Bq/kg torija
^Th in le okoli 10 Bq/kg kalijevega izotopa40 K. Podobne vrednosti
so bile izmerjene tudi v jalovini na največjem jalovišču (Kavšak).
V jalovini črne barve iz jame Topla pod Peco so bile vsebnosti
radionuklidov nekaj večje: okoli 30 Bq/kg urana 238U oziroma radija
826
Ra, 4 Bq/kg torija 232 Th in 74 Bq/kg kalijevega izotopa 40 K.
Najmanj od vseh materialov je radioaktivna žlindra iz Žerjava, ki
vsebuje 6 Bq/kg 226 Ra, 2.8 Bq/kg 232Th in 25 Bq/kg 40K. Zunanje
koncentracije radonovih potomcev (na prostem) so bile merjene
v Žerjavu meseca decembra 1995. V tej zaprti dolini so
koncentracije radonovih kratkoživih potomcev (EEC)v času
temperaturne inverzije narasle v posameznih dneh do podobnih
nadpovprečnih velikosti, kot so značilne 3za okolje rudnika urana
na Žirovskem vrhu: zjutraj 50 Bqrrv oziroma več kot 30

9.7. RADIOAKTIVNOST V MORJU
Študijo "Meritve radioaktivnih elementov in nekaterih polutantov v
slovenskem morju" je naročila URSJV opravili pa so jo v Laboratoriju
za radiokemijo na Odseku za kemijo okolja IJS. Poročilo obravnava
meritve radioaktivnih elementov in nekaterih polutantov v
slovenskem morju, in sicer v enkratnih vzorcih v:
- morski vodi
- sedimentih
- morskih ribah
- školjkah
Vsa vzorčenja so bila opravljena v sredini decembra 1995.
9.7.1. Radionuklidi
Vsebnosti radionuklidov v morski vodi, sedimentu, ribah in v
školjkah so zbrane v tabelah 9.29 do 9.32.
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Tabela 9.29: Koncentracije radionuklidov v morski vodi.
H-3 (Bq/mJ)
Sr-90 (Bq/m3)
Cs-137 (Bq/mJ)
K-40 (Bq/mJ)
Pb-210 (Bq/mJ)
Ra-226 (Bq/nf)
U-238 (Bq/m3)

1200 ±600
24 ±7
< 12 MD
16900 ±500
<80 MD
<20 MD
41.3 ± 1.2

MD Meja detekcije, izračunana kot 3 x standardni odmik ozadja detektorja pri pričakovanem vrhu za merjeni radionuklid.

Tabela 9.30: Vsebnost radionuklidov v sedimentih.

Cs-137 (Bq/kg)
Sr-90 (Bq/kg)
K-40 (Bq/kg)
Pb-210 (Bq/kg)
Ra-226 (Bq/kg)
Th-232 (Bq/kg)
U-238 (Bq/kg)

CZ
8.4±0.3

Vzorčno mesto (Slika 9.14)
K
MA
5.5±0.3
5.9±0.3

602±16
51.7±5.2
20.3±1.9

673±16
35.5±4.4
20.1 ±1.8

693±16
47.0±4.8
16.6±1.3

38.2±4.3

42.4±5.0

34.6±4.0

4.9±1.0

Slika 9.14: Vzorčevalna mesta za sedimente
Slika 1.
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.
18.5±1.0
24.7±1.2

Tabela 9.31: Vsebnost radionuklidov v ribah (vrednosti so podane za svežo snov).
Cs-137 (Bq/kg)
Sr-90 (Bq/kg)
K-40 (Bq/kg)
Ra-226 (Bq/kg)
Pb-210 (Bq/kg)
Th-232 (Bq/kg)
U-238 (Bq/kg)

<0.1 M.D.
0.03 ± 0.01
87.2 ± 3.6
0.57 ±0.14
2.7 ± 1.3
<0.02
<0.2

Tabela 9.32: Vsebnost radionuklidov v školjkah (vrednosti so podane za svežo snov).
Cs-137 (Bq/kg)
Sr-90 (Bq/kg)
K-40 (Bq/kg)
Ra-226 (Bq/kg)
Pb-210 (Bq/kg)
Th-232 (Bq/kg)
U-238 (Bq/kg)

9-7.2. Kovine in nekateri drugi elementi

0.29 ±0.10.
<0.06 M.D.
32.1 ±2.3
0.39 ±0.13
9.7 ±1.1
0.26 ± 0.02
0.73 ± 0.04

,
ment) ter vsebnosti v ribah in školjkah (vrednosti (MD) so podane
na svežo snov). Kjer so vrednosti podane kot "< X MD" pomeni,
da so vsebnosti nižje od meje detekcije za dani element, merjen
pri danih pogojih, pri čemer je X meja detekcije (MD).

Koncentracije kovin in nekaterih drugih elementov v morski vodi
so zbrane v tabeli 9. 34. V tabelah 9. 35 do 9. 37 pa so zbrane
vsebnosti težkih kovin in nekaterih drugih elementov v morskem
sedimentu s postaje FO (vrednosti so podane na posušen sedi-

Tabela 9.33 . Koncentracije kovin in nekaterih drugih elementov v morski vodi.

Ag (pg/dmJ)
Br (pg/dmJ)
Ce (pg/dmJ)
Cs (pg/dmJ)
Fe (pg/dmJ)
Hf (pg/dmJ)
K (pg/dmJ)
Mo (pg/dmJ)
Ni (pg/dmJ) .
Rb (pg/dmJ)
Se (pg/dmJ)
Sr (pg/dmJ)
Th (pg/dmJ)
W (pg/dmJ)
Zr (pg/dmJ)

<2 MD
72.2 ±2.8
< 10 MD
<0.4 MD
190 ±20
< 0.5MD
< 3000MD
< 90MD
<1 MD
119 ± 5 .
< 7MD
8.3 ± 0.5
<0.7 MD
< 400 MD
<200 MD

As (pg/dmJ)
Ca (pg/dmJ)
Co (pg/dmJ)
Cu (pg/dmJ)
Ga (pg/dmJ)
Hg (ng/dmJ)
La (pg/dmJ)
Na (%)
Pb (pg/dmJ)
Sb (pg/dmJ)
Sm (ng/dmJ)
Ta (ng/dm1)
Tm (ng/dm')
Yb (pg/dmJ)

<200 MD
368 ± 26
4.3 ± 0.2
<0.8 MD
<20 MD
< 100 'M D
<7 MD
1.19 ±0.05
7±2
<0.3 MD
<8 MD
< 1 MD
<3 MD
<7 MD
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Ba (pg/dmJ)
Cd (pg/dmJ)
Cr (pg/dmJ)
Eu (pg/dmJ)
Gd (pg/dmJ)
In (pg/dm')
Mn (pg/dmJ)
Nd (pg/dmJ)
Pt (pg/dmJ)
Sc (pg/dmJ)
Sn (pg/dmJ)
Tb (pg/dmJ)
U (pg/dm1)
Zn (pg/dmJ)

< 200 MD
0.5 ± 0.2
< 0.5 MD
< 2 MD
< 0.04 MD
< 20 MD
50 ±8
< 0.06 MD
< 100 MD
< 0.03 M D
< 300 MD
< 1 MD
3.1 ±0.1
< 10 MD
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Tabela 9.34: Vsebnosti kovin in nekaterih drugih elementov v morskem sedimentu (vrednosti so podane za posušen sediment)
Ag (Mg/kg)
Br (Mg/kg)
Ce (pg/kg)
Cs (pg/kg)
Fe (%)
Hf (Mg/kg)
K (Mg/kg)
Mn (pg/kg)
Ni (pg/kg)
Sb (pg/kg)
Sm (pg/kg)
Ta (pg/kg)
Tm (pg/kg)
Yb (pg/kg)

<600 MD
121 ±5
29.5 ± 1.2
3.7± 0.1
1.6 ± 0.1
1.7 ±0.1
8770 ± 350
347 ±5
30.3 ± 1.1
402 ± 21
2.6 ±0.1
331 ± 13
296 ± 35
1.07 ± 0.05

As (pg/kg)
Ca (%)
Co (pg/kg)
Cu (pg/kg)
Ga (pg/kg)
Hg (pg/kg)
La (pg/kg)
Na (%)
Pb (pg/kg)
Sc (pg/kg)
Sn (pg/kg)
Tb (pg/kg)
U (pg/kg)
Zn (pg/kg)

8.8 ± 0.4
18.3 ±0.8
9.0 ± 0.4
14.0 ±0.2
<20 MO
600 ± 65
13.6 ±0.5
1.5 ±0.1
15.7 ±0.7
5.5 ± 0.2
< 15 MD
359 ±16
2.0 ±0.1
59.2 ± 3.2

Ba (pg/kg)
Cd (pg/kg)
Cr (pg/kg)
Eu (pg/kg)
Gd (pg/kg)
In (pg/kg)
Mo (pg/kg)
Nd (pg/kg)
Rb (pg/kg)
Se (pg/kg)
Sr (pg/kg)
Th (pg/kg)
W (pg/kg)
Zr (pg/kg)

92.1 ± 3.7
0.60 ± 0.08
64.7 ± 2.6
606 ± 32
28.0 ±3.6
<900 MD
<500 MD
14.6 ±0.6
53.4 ± 2.1
<900 MD
624 ± 25
4.5 ± 0.2
<1.5 MD
62.4 ± 4.3

Tabela 9.35: Vsebnosti kovin in nekaterih drugih elementov v ribah (vrednosti so podane za svežo snov)
Ag (pg/kg)
Ba (pg/kg)
Cd (pg/kg)
Cr (pg/kg)
Eu (pg/kg)
Gd (pg/kg)
Ho (pg/kg)
K (%)
Na (%)
Os (pg/kg)
Pt (pg/kg)
Ru (pg/kg)
Se (pg/kg)
Sr (pg/kg)
Te (pg/kg)
U (pg/kg)
Zn (pg/kg)

217 ± 10
<0.8 MD
26.3 ± 4.0
60.6 ±5.1
< 10 MD
< 0.3 MD
<0.1 MD
0.31 ±0.02
0.19 ±0.01
< 10 MD
<0.1 MD
<30 MD
<800 MD
57.6 ± 2.3
<50 MD
< 15 ± MD
4.8 ±0.6

As (pg/kg)
Br (pg/kg)
Ce (pg/kg)
Cs (pg/kg)
Fe (pg/kg)
Hf (pg/kg)
In (pg/kg)
La (pg/kg)
Nd (pg/kg)
Pb (pg/kg)
Rb (pg/kg)
Sb (pg/kg)
Sm (pg/kg)
Ta (pg/kg)
Th (pg/kg)
W (pg/kg)
Zr (pg/kg)

571 ± 25
8.6 ± 0.4
<800 MD
17.4 ± 1.2
15.7 ±0.6
<5 MD
<0.1 MD
<2.5 MD
<0.1 MD
369 ± 25
929 ± 35
2.3 ± 0.4
<2 MD
<2 MD
<5 MD
<0.1 MD
<2 MD

Au (pg/kg)
Ca (%)
Co (pg/kg)
' Cu (pg/kg)
Ga (pg/kg)
Hg (pg/kg)
ir (pg/kg)
Mo (pg/kg)
Ni ftjg/kg)
Pr (pg/kg)
Re (pg/kg)
Sc (pg/kg)
Sn (pg/kg)
Tb (pg/kg)
Tm (pg/kg)
Yb (pg/kg)

7.1 ±0.3
1.23 ± 0.05
41.7 ±1.4
636 ± 45
<2 MD
300 ± 30
<0.1 MD
<0.1 MD
192 ±20
<3 MD
<2.5 MD
1.4 ±0.1
<3 MD
<2 MD
0.81 ± 0.03
<4 MD

Tabela 9.36: Vsebnosti kovin in nekaterih drugih elementov v školjkah (vrednosti so podane za svežo snov)
Ag (pg/kg)"
Ba (pg/kg)
Cd (pg/kg)
Cr (pg/kg)
Eu (pg/kg)
Gd (pg/kg)
Ho (pg/kg)
K (%)
Na (%)
Os (pg/kg)
Pr (pg/kg)
Re (pg/kg)
Sc (pg/kg)
Sn (pg/kg)
Tb (pg/kg)
U (pg/kg)
Zn (pg/kg)
poročevalec, št. 50

74.2 ± 3.7
1.4 ± 0.2
208 ±7
1.0 ±0.1
12.6 ±2.6
<0.2 MD
<0.2 MD
0.11 ±0.02
0.78 ± 0.03
< 10 MD
< 10 MD
<2 MD
100 ±4
<2 MD
5.1 ±0.6
59.4 ± 3.7
51.2 ±2.0

As (pg/kg)
Br (pg/kg)
Ce (pg/kg)
Cs (pg/kg)
Fe (pg/kg)
Hf (pg/kg)
In (pg/kg)
La (pg/kg)
Nd (pg/kg)
Pb (pg/kg)
Pt (pg/kg)
Ru (pg/kg)
Se (pg/kg)
Sr (pg/kg)
Th (pg/kg)
W (pg/kg)
Zr (pg/kg)

464 ±78
64.2 ± 2.6
104 ± 7
59.4 ± 3.7
236 ±9
< 15 MD
<0.1 MD
0.20 ± 0.01
<0.1 MD
542 ±30
<0.1 MD
<50 MD
< 100 MD
12.9 ±0.6
63.1 ±3.7
<500 MD
<2.5 MD
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Au (pg/kg)
Ca (%)
Co (pg/kg)
Cu (pg/kg)
Ga (pg/kg)
Hg (pg/kg)
ir (pg/kg)
Mo (pg/kg)
NI (pg/kg)
Pd (pg/kg)
Rb (pg/kg)
Sb (pg/kg)
Sm (pg/kg)
Ta (pg/kg)
Tm (pg/kg)
Yb (pg/kg)

4.2 ± 0.2
0.15 ±0.01
293 ±11
1.17 ±0.05
< 7 MD
100 ±10
<0.5 MD
'0.32 ±0.02
924 ± 33
< 100 MD
1.3 ±0.1
8.4 ± 1.0
34.9 ± 3.2
4.3 ±0.7
< 10 MD
14.4 ± 1.3

in, kljub relativno velikim razmikom med lokacijami, dobro nakazujejo
glavne trende razporeditve radioaktivnih elementov kalija, urana in
torija v tleh na različnih geoloških strukturah v Sloveniji. Iz karte so
razvidna že znana območja s povišano naravno radioaktivnostjo
na območju Posavskih gub ter Pohorja in do sedaj neznanega
območja na karbonatnih kamninah zunanjih Dinaridov. Glede na
izsledke predhodnih raziskav, so na teh območjih pogostili mrežo
meritev. Meritve so izvajali na naključno izbranih mestih v vzorčni
mreži 1x1 kilometer.

Uredba o klasifikaciji voda, medrepubliških tokov, meddržavnih voda
in voda obalnega morja Jugoslavije (Uradni list SFRJ 6/78)
Predpisuje, da "radionuklidi skupaj ne smejo v nobenem razredu
čez maksimalno dovoljene koncentracije alfa = 0.1 Bq/L, beta =
1-00 Bq/L". Ugotovimo torej lahko, da izmerjene vrednosti ne
Presegajo dovoljenih, z izjemo za K-40 (Izmerjena vrednost 16.9 ±
0-5 Bq/L) in za H-3 (izmerjena vrednost 1.2 ± 0.6 Bq/L), pri katerem
Pa negotovost meritve dovoljuje različne inteipretacije. V
Radioecology and Environmental Protection (Szabo) za površinske
v
ode centralne Evrope so navedene meritve H-3 od leta 1951 do
'eta 1976 in znašajo 0.7-156.6 Bq/L.

Izdelana je bila karta porazdelitve naravnih radioaktivnih elementov
kalija, ekvivalentov urana in ekvivalentov torija na območju med
Vrhniko pri Lfožu, Metuljem, Loškim Potokom in Babnim poljem,
kjer so v podlagi karbonatne kamnine triasnem, jurske in kredne
starosti. Pri uranu in toriju so podani ekvivalenti, ker sta bila merjena
posredno, prvi preko Bi-214 in drugi preko TI-208. Pri izračunu je
bilo privzeto, da sta oba v radioaktivnem ravnotežju z ostalimi členi
v radioaktivni razpadni vrsti. Raziskave so pokazale, da so vsebnosti
kalija v tleh nižje, vsebnosti torija so blizu slovenskega povprečja
in vsebnosti urana v tleh so še enkrat višje kot je slovensko
povprečje, kar je posledica procesov nastajanja tal in sestave
kamnin na tem območju. Ti rezultati so primerljivi z meritvami na
karbonatnih kamninah s povišano naravno radioaktivnostjo v drugih
državah. Hitrost absorpcijske doze naravnega sevanja je bila
izračunana preko vsebnosti kalija, urana in torija. V hitrost
absorpcijske doze ni vključeno kozmično sevanje in umetni
radionuklidi. Povprečna hitrost absorpcijske doze naravnega sevanja
iz tal na zgoraj omenjenem območju znaša 70 nGy/h, kar je nad
slovenskim povprečjem, ki so ga s temi meritvami ocenili na 57
nGy/h. Največje hitrosti absorpcijske doze so izmerili v okolici
Malega Loga, kjer so v podlagi zg. triasne kamnine.

Slovenska zakonodaja ne predpisuje posebej maksimalnih dopustnih
vrednosti
za posamezne kovine v morju. Obstaja namreč le Pravilnik
0
načinu odvzemanja vzorce.v in metodah za laboratorijske analize
Pitne vode (Uradni list SFRJ 33/87). Vendar pa ni mogoča primerjava
Pitne in morske vode. Po literaturnih podatkih je koncentracija
različnih kovin v morski vodi različna in variira glede na globino,
gorske tokove pa tudi ob ustjih rek i rt v zalivih so pogoji različni.
Ce bi vzorec odvzeli v drugem časovnem obdobju, bi bila vsebnost
nekaterih polutantov drugačna.
Kar zadeva vsebnost kovin v ribah in školjkah, so vsebnosti za Pb,
Cd, Hg in As nižje, kot so đevoljerte po Pravilniku o količinah
Pesticidov in drugih strupenih snovi, hormonov, antibiotikov in
roikotoksinov, ki smejo biti v živilih (Uradni list SFRJ 59/83). Za
druge elemente, ki so jih določili, v pravilniku ni predpisanih dopustnih
vrednosti.
Zaključek
V splošnem lahko ugotovimo, da rezultati opravljenih meritev ne
kažejo povečanih vsebnosti posameznih kovin v morski vodi in
organizmih. Za popolnejši pregled radionuklidov in polutantov v morju
je potrebno opraviti podobne meritve na več izbranih lokacijah v
rednih časovnih razmakih in na različni globini. Prav tako bo potrebno
sprejeti ustreznejšo zakonodajo, ki bi ustrezala podobnim predpisom
v razvitih državah.

Meritve na območju Škofjeloškega in delno Polhograjskega hribovja
so izvajali na področju permskih in permokarbonskih plasti, v katerih
so nahajališča uranovih mineralov. Uporabljena je bila pravilna mreža
en krat en kilometer tako, da v raziskovano niso vključena manjša
območja s povišano naravno radioaktivnostjo, ki so bila odkrita pri
raziskavah uraha v preteklosti. Najvišje vsebnosti urana v tleh so
bile izmerjen v območju severozahodno in jugozahodno od Gorenje
vasi, kjer so v podlagi permske klastične kamnine in triasne
karbonantne kamnine. Izstopa tudi območje Starega in Mladega
vrha. Povprečna hitrost asorpcijske doze naravnega sevanja iz tal
na izbranem območju znaša 62 nGy/h, kar je malo nad slovenskim
povprečjem. Analogno kot pri uranski karti so tudi najvišje hitrosti
absorpcijske doze izmerili na območju permokarbonskih plasti nad
Gorenjo vasjo in permskih plasti v okolici RUŽV.

Vir: Meritve radioaktivnih elementov in nekaterih polutantov v
slovenskem morju, IJS-DP-7401/96
9.8. KARTA NARAVNE RADIOAKTIVNOSTI
SLOVENIJE
Karta naravne radioaktivnosti Slovenije, ki sojo izdelali na Inštitutu
za geologijo, geotehniko in geofiziko obsega 816 meritev v mreži
5x5 kilometrov, ki enakomerno prekrivajo celotno ozemlje Slovenije.
Meritve, ki so jih izvajali s štirikanalnim spektrometrom gama sevanja

Vir: Poseben dopis, Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko
v Ljubljani, junij 1996
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(
Porazdelitev urana v tleh na območju med Vrhniko pri Ložu, Metuljem, Loškim Potokom in Bahnim poljem, (v ekvivalentih (
urana mikrog/g)

11M

7.80

6.00

4.20

3.40
553*1
*8
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Ocena hitrosti absorcijske doze n.a območju med Vrhniko pri Ložu, Metuljem, Loškim Potokom in liahnim poljem,
(nanoGy/h)
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Pora/delitev urana v tleh na območju Škofjeloškega in delno Polhograjskega hribovja (v ekvivalentih urana mikrog/g)
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Hitrosti absorcijske doze na območju Škofjeloškega in delno Polhograjskega hribovja (nanoGy/h)
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s standardnim odmikom za izbrane radionuklide oziroma elementa
ter so predstavljene karte specifične aktivnosti 137Cs, 2,0Pb i"
koncentracijski razredi urana in torija v lišajih na področju Slovenije
Iz slik 1-4 je razvidno, da ima vsak od predstavljenih elemento*
specifično geografsko porazdelitev, ki je posledica njegovega
izvora.137Cs se je sprostil v ozračje ob černobilski nesreči, 2,0Pbj®
naravni radionuklid uran-radijeve razpadne vrste, ki v ozračju
neprestano nastaja v procesu radioaktivnega razpada i*
radioaktivnega plina radona, uran in torij sta naravna radionuklida!"
sta tipična elementa tal.

9.9. NARAVNI IN UMETNI RADIONUKLIDI V
EPIFITSKIH LIŠAJIH
Raziskave zračnega onesnaževanja z radioizotopi in številnimi
kemijskimi elementi z epifitskimi lišaji so bile opravljene v Laboratoriju
za radiokemijo IJS v letih 1992-1995. Epifitski lišaji so zaradi
specifične zgradbe, ki jim omogoča sprejemanje vode in mineralnih
snovi neposredno iz zraka oziroma preko padavin (so brez korenin
in krovnih tkiv) ter velike akumulacijske sposobnosti za kovine in
radionuklide, že dolgo znani in uveljavljeni biološki indikatorji oziroma
monitorji zračnega onesnaženja.

Karta razporeditve 137Cs v lišajih na področju Slovenije nam daje
vpogled na kontaminacijo Slovenije ob černobilski nesreči in se
ujema s karto depozicije tega elementa, ki je bila narejena
na osnovi
matematičnega modela, ki je upošteval koncentracije ,37Cs v dežju
v Ljubljani in podatke o količini padavin na 300 lokacijah na področju
Slovenije 2,0
v obdobju med 30. aprilom in 9. majem 1986. Poprečne
vrednost Pb'je bila okoli 600 mBq g '. Karta razredov specifične
aktivnosti 210Pb'se razen bovškega dela, ujema s karto naravne
radioaktivnosti ter z radonsko karto, ki je bila narejena na osnovi
meritev radona v 892 naključno izbranih stanovanjih na področju
Slovenije.

Leta 1992 so na bioindikacijski mreži Slovenije (16x16 km) pobrali
epifitske lišaje vrste napihnjena hipogimnija (Hypogymnia
phyosodes). V vzorcih so z uporabo večelementne instrumentalne
nevtronske aktivacijske analize (k0-metoda) določili vsebnost
približno 20
kovin, s spektrometrijo aktivnosti gama pa specifično
aktivnost ,37Cs, 21GPb in 40K. Rezultate so predstavili grafično v
obliki barvnih kart koncentracijskih razredov posameznih elementov
oziroma radionuklidov.
V tabeli 9.38 so podane minimalna, maksimalna in poprečna vrednost

Tabela 9.37: Specifične aktivnosti "7Cs in 2l"Pb (mBq g ' suhe snovi) ter koncentracije urana in torija (mgg 1 suhe snovi) v
steljkah vrste Hypogymnia physodes nabranih na vzorčevalnih mestih 16 x 16 km mreže). N - število vzorčevalnih niest.

Element

N

min

max

poprečje

std

'"Cs

85

225

10554

1746

1599

!1

°Pb

85

57

1898

594

413

U

86

0.04

0.31

0.12

0.06

Th

86

0.11

0.82

0.29

0.15

\

Vir: Proc. of Radiation Protection in Neighbouring Countries in Central Europe -1995, st.259, Portorož, Sept 4-8,1995.
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Specifična aktivnost "7Cs (l)in 2l"Pb (2) ter koncentracijski razredi urana (3) in torija (4) v steljkah lišajske vrste Hypogymnia
Physodes na področju Slovenije. Specifične aktivnosti oz. koncentracije so razdeljene v 7 razredov, ki so bili določeni na osnovi
Percentilnih vrednosti (0-10, 10-30, 30-50, 50-70, 70-90, 90-95, 95-100) in izrisani s pomočjo programa Surfer for Windows.
(US, Ljubljana)

m
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inšpekcijski pregled predelovalnih objektov ter jalovišč. V ter1
objektu razen izhajanja radona iz jalovišč ni pomembnih radiološki''1
obremenitev delavcev in prebivalcev. Delavci so redno dozimetričrf
in zdravstveno nadzorovani. Dodatna izpostavljenost prebivalce'
v okolju RŽV je bila v preteklih nekaj letih manjša od 0,4 milisieverf
(mSv) letno, kar je le okrog 7 odstotkov tamkajšnjega naravneg3
ozadja. Najbolj obremenjeni delavci so v preteklem letu Pp
podzemnem delu prejeli okrog 1,5 mSv, povprečna vrednost za 5®
delavcev pa je znašala približno 0,5 mSv.

10. NADZOR NAD VIRI IONIZIRNIH SEVANJ IN
NAD DELOM Z NJIMI
10.1. JEDRSKI OBJEKTI
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS) je nadzoroval
Nuklearno elektrarno Krško (NEK) in Institut "Jožef Štefan" (IJS) z
reaktorjem TRIGA v Podgorici pri Ljubljani. V NEK je ZIRS opravil
deset inšpekcijskih pregledov (od tega enega v sodelovanju z
inšpektorjem za jedrsko varnost), v IJS pa šest, od tega dva v
sodelovanju z inšpektorjem za jedrsko varnost v Reaktorskem
centru Podgorica. V NE Krško z vidika radiološke zaščite ni bilo
vfečjih problemov. Poostren je bil nadzor deta pri superkompaktiranju
radioaktivnih odpadkov in pri remontu, kjer so delavci prejeli doze
do 20 milisievertov.

10.2.2. Rudnik svinca in cinka Mežica
Večje težave zaradi radioaktivnosti so v tem rudniku, kjer v leW1
1994 še niso dosledno izvajali nalog, opredeljenih v odločb
Republiškega sanitarnega inšpektorata iz leta 1993. V letu 1995 se
je stanje znatno izboljšalo. Poleti 1995 je zdravstveni inšpekto'11
opravil en inšpekcijski pregled najprej sam, nato pa v sodelovanj
z Republiškim rudarskim inšpektoratom še en skupni pregled, na
podlagi katerega je bila izdana dopolnjena odločba o usmerjeni!1
žbravstvenih pregledih, ovrednotenju doz, rotaciji najbolj
obremenjenih delavcev in ventilaciji. Zaradi povišane vsebnost
radona in njegovih kratkoživih potomcev v jami so delavci RSC^
pred začetkom leta 1995 prejemali dozo sevanja, ki je znatno
presegala 15 milisievertov letno. Doze sevanja so po opravljen'
sanaciji (zalivanju) nižjih rovov v rudniku po novembru 1994 pokazale,
da so se vsebnosti radona in njegovih potomcev zmanjšale. Tak"
se je povprečna letna efektivna ekvivalentna doza znižala od 35
mSv (1994) na 14 mSv (1995). Predvidevamo, daje bilo radiološko
stanje najslabše v letih 1993 in 1994, ko se je vršilo najbolj intenzivno
rudarjenje v zdaj potopljenih predelih revirja Graben.

V IJS pa je bilo stanje slabše kot prejšnje leto. Potrebno je bilo
izdati ureditveno odločbo, da se odpravijo pomanjkljivosti, ker
delavci niso opravili zdravstvenih pregledov, ki so predpisani zaradi
dela z viri sevanj. Nekateri delavci so v poletnih mesecih prejemali
višje doze od pričakovanih (štiri oziroma sedem milisievertov), za
katere ni bilo moč najti razlage.
10.2. RUDNIKI IN DRUGI VIRI RADONA
Redno sta nadzorovana Rudnik Žirovski vrh (RŽV) ter Rudnik svinca
in cinka Mežica (RSCM), skladišče radioaktivnih odpadkov pri
Zavratcu, Postojnska jama in drugi objekti s povišano vsebnostjo
radionuklidov (odlagališča elektrofiltrskega pepela, nekateri vrtci,
šole in bivalni prostori).

Največja doza v preteklem letu 1995 je znašala 37 mSv, najmanjša
pa 0,1 mSv. Od skupno 165 delavcev jih je devetnajst prejelo dozo
nad 30,1 mSv. Podatki so nazorneje zbrani v naslednji tabeli 10.1'

10.2.1. Rudnik Žirovski vrh
Zdravstveni inšpektor je v RŽV opravil dva lokacijska in en

Tabela 10.1: Letna efektivna ekvivalentna doza za delavce v letu 1995
Razpon doz (mSv/leto)
40-30,1
30-20,1
20-15,1
15-10,1
10 - 5,1
5-2,1
2 -1,1
<1

Število oseb
19
23
37
20
20
30
10
6

Ker so obremenitve delavcev v letu 1995 manjše kot leta 1994 in
doze niso presegle meje 50 milisievertov letno, posebnih dodatnih
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(%)
(12)
(14)
(22)
(12)
(12)
(18)
(6)
(4)

ukrepov Zdravstveni inšpektorat ni zahteval. V letu 1996 se bo redni
nadzor nadaljeval.
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Z odprtimi viri sevanja (in vivo) delajo posebni oddelki za nuklearno
medicino v naslednjih sedmih ustanovah: Kliničnem centru Ljubljana
- Kliniki za nuklearno medicino, Onkološkem inštitutu, ter v splošnih
bolnišnicah v Mariboru, Slovenj Gradcu, Celju, Šempetru pri Novi
Gorici in Izoli. Uporabljajo predvsem naslednje izotope: tehnecij-99,
jod-131, talij-201, ksenon-133, itrij-90, galij-67, indij-111, stroncij-89
in kobalt-57. Tehnecij uporabljajo v vseh navedenih objektih, jod131 pa samo v prvih štirih (KNM, Ol, SB MB in SB SG). Največja
porabnika joda-131 sta Klinika za nuklearno medicino in Onkološki
inštitut. Skupna dobava tega izotopa je bila v letu 1995 okrog 700
GBq (povprečno okrog 14 GBq tedensko, največ do 20 GBq
tedensko), poraba pa okrog 550 GBq. Od tega je Onkološki ihštitut
porabil 370 GBq. Skupna dobava tehnecija je bila okrog 3 TBq (do
70 GBq tedensko). Največ preiskav s tem izotopom so opravili.
Onkološki inštitut (okrog 7150), Klinika za nuklearno medicino (7000)
ter bolnišnici Celje (6000) in Maribor (5000). Drugi radiološko
pomembnejši izotopi so še: ksenon (do 3,7 GBq tedensko), talij (do
2 GBq tedensko) in jod-125, ki se uporablja za preiskave in vitro (do
10GBq mesečno).

(i 10-2.3. Postojnska jama
j Podobne ukrepe kot v Mežici je Zdravstveni inšpektorat z odločbo
y zahteval od Postojnske jame zaradi obremenjenosti vodičev in
s drugih jamskih delavcev z radonom. Vodstvo jame se je na njeno
j v?ebino pritožilo, kar pa je Ministrstvo za zdravstvo zavrnilo. Roki
p Za izvajanje radiološkega in zdravstvenega nadzora so bili določeni
j najkasneje do pomladi 1996. Poročilo o izvršitvi ukrepov je ZIRS
že prejel. Iz preliminarnih ocen pooblaščenih organizacij je razvidno,
da od skupno 27 delavcev nihče ni prekoračil vrednosti 50
"lilisievertov ne glede na to, kateri dozimetrični računski model
P'iuč je bil uporabljen. Kljub temu je zdaj še premalo izmerjenih
j dejavnikov, potrebnih za natančnejšo določitev obremenjenosti teh
i delavcev. Zdravstveni inšpektorat nadaljuje z rednim nadzorom,
j Pooblaščene organizacije pa z merjenji in zdravstvenim nadzorom.
j
j
,
j
j

2a obiskovalce Postojnske jame pa Zl RS ni izdal nobenih zahtev,
podatni varstveni ukrepi zanje niso potrebni, ker so v jami kratek
čas (nekaj ur) in zato pri enkratnem obisku jame prejmejo dodatno
dozo (1 o mikroSv), ki znaša le okrog eno stotino vrednosti letnega
Povprečja od drugega naravnega sevanja.

V teh objektih je bilo opravljenih skupno 12 inšpekcijskih pregledov,
od tega 6 v Onkološkem inštitutu. Ugotovitve pregledov so pokazale,
da je stanje najbolj pereče v Onkološkem inštitutu zaradi visokih
sevalnih obremenitev nekaterih delavcev v oddelku za nuklearno
medicino in brahiradioterapevtskem oddelku, zaradi neprimernosti
tamkajšnjih prostorov ter zaradi nediscipliniranosti nekaterih skupin
posameznikov pri opravljanju predpisanih zdravstvenih pregledov.
V zvezi s temi pomanjkljivostmi so bile izdane Onkološkemu inštitutu
ureditvene odločbe z naslednjimi zahtevami:

j 10-2.4. Zavratec
^ mesecu juniju 1995 je bil opravljen tudi ogled Zavratca skupno s
J Predstavnikoma Agencije za radioaktivne odpadke in predstavnikom
'nstituta "Jožef Štefan". Nobeden od uporabljenih merilnikov ni zaznal
( Povišanega sevanja v neposredni okolici skladišča. Ker so vse
f odprtine (vrata in okna) zazidane, ni mogoč vpogled in dostop do
radioaktivnih odpadkov. Zato vsebina in količina odpadkov nista
natančno evidentirani. Iz neuradnega poročila o sanaciji, ki jo je na
, Onkološkem inštitutu od 9.6. do 1.7.1961 izvajala posebna enota
, Nuklearnega instituta iz Vinče (Srbija), je razvidno, da so ti odpadki
nastali po nezgodi zaradi nenadzorovanega stresanja 10 mg
radijevega sulfata v prostorih Onkološkega inštituta na površini
okrog 1000 m2. Kontaminirane predmete (okrog 70 sodov in drug
Material) so takrat vskladiščili v poseben bunker pri Zavratcu. Da bi
Ugotovili dejansko stanje, je v letu 1996 predvideno odprtje
skladišča, evidentiranje materialov ter ločitev radioaktivnih snovi
°d neradioaktivnih. Na podlagi teh ugotovitev bo projektirana
nadaljnja sanacija (odstranitev) radioaktivnih odpadkov na
Primernejše mesto.

- Opraviti zdravstvene preglede tudi tistih oseb, ki se občasno
nahajajo v Območju ionizirajočih sevanj ter opraviti celovito oceno
stopnje zdravstvene ogroženosti zaposlenih delavcev
predoperacijskega oddelka glede na obremenitve in škodljivosti, ki
so jim izpostavljeni (rok izvršitve 30. 6. 1995, v roku izvršena):
- Zgraditi poseben zaprt kanalizacijski sisterrv za odvajanje
radioaktivnih odpadnih snovi do zbirnih ali prevzemnih rezervoarjev,
če količina teh snovi presega 100 litrov na dan. V drugih primerih
morajo imeti mesta, na katerih nastanejo takšne snovi, ustrezne
prevzemne posode, ki se smejo prenašati samo v radiološko
kontroliranem in označenem območju (rok izvršitve 30. 9. 1995,
podaljšan do 30.9.1996).

^0.2.5. Ostalo

- Preskušati stopnjo obsevanja in kontaminacije na delovnih mestih
iz kategorije delovnih razmer A ter pri delih I. in II. razreda z odprtimi
viri sevanja najmanj enkrat polletno, stopnjo obsevanosti z drugimi
viri pa najmanj enkrat letno. Meritve izvaja pooblaščena organizacija
(rok izvajanja: stalno).

| En inšpekcijski pregled je bil opravljen še v Industriji betonskih
konstrukcij Ljubljana, kjer uporabljajo elektrofilterski pepel iz
; Termoelektrarne toplarne Ljubljana z nekajkrat povišano vsebnostjo
radija glede na povprečje v zemlji in ki včasih presega mejno
dednost za gradbene materiale 400 Bq/kg. Zaradi tega je predviden
v
letu 1996 dodatni nadzor Termoelektrarne toplarne Ljubljana in po
Potrebi še nekaterih drugih objektov, kjer uporabljajo elektrofiltrski
Pepel, da se prepreči potencialna prekomerna obremenjenost ljudi
Zaradi izhajanja radona iz pepela.

- Predpisati postopke zdravljenja pacientov z zaprtimi viri sevanj v
brahiterapiji z jasnimi navodili za upravljanje z napravami in viri
sevanj, odgovornostjo specializiranih kadrov ter postopki ravnanja
v izrednih primerih. Programi izvajanja in nadzora kvalitete morajo
biti utemeljeni s sodobnimi strokovnimi priporočili (rok izvršitve: 30.
6. 1995, v roku izvršena).

10.3. ONKOLOGIJ A IN NUKLEARNA MEDICINA

- Sanirati brahiterapevtski in nuklearni oddelek tako, da bo
zagotovljena opravičenost uporabe določene vrste virov sevanja,
upoštevajoč tudi radiacijsko škodljivost. Pridobiti je potrebno tudi
mnenje specializirane in za to vrsto del usposobljene ter pooblaščene
organizacije o ustreznosti zaščite pred sevanji (rok izvršitve: 30.9.
1995, podaljšan do 30.9.1996).

Zdravstveni inšpektorat RS nadzoruje delo z zaprtimi in odprtimi
(radiofarmacevtiki) viri sevanja v sedmih zdravstvenih objektih v
Sloveniji,
kjer jih uporabljajo za diagnostiko in terapijo. Z zaprtimi
v
iri delajo samo v Onkološkem inštitutu (teleradioterapevtski in
brahiradioterapevtski oddelek), kjer za teleterapijo uporabljajo dva
izvora s kobaltom Co-60 z začetnima aktivnostima 325 in 327 TBq
'er dva linearna pospeševalnika. V brahiterapiji uporabljajo iridij-192
'n cezij-137 s posamičnimi aktivnostmi do 15 GBq, za očesne
aplikatorje pa rutenij-106 in stroncij-90 z aktivnostmi okrog 0,5 GBq.

Večino pomanjkljivosti, ki niso povezane z gradbenimi posegi in ne
predstavljajo znatnih finančnih obremenitev, je Onkološki inštitut
izpolnil. Še vedno pa ni zgrajen poseben kanalizacijski sistem za
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stanje v Celju, ker prostori v starem delu bolnišnice ne ustrezajo
veljavnim predpisom (podobno kot v SB Izola), za preselitev»
nove prostore pa so finančna sredstva Ministrstva za zdravstvo
predvidena šele čez nekaj let.

radioaktivne izpuste, oddelka za nuklearno medicino in za
brahiradioterapijo pa nista urejena v skladu z veljavnimi predpisi. V
soglasju z ZIRS je bilo dogovorjeno, da se te pomanjkljivosti odpravijo
do 30. 9.1996. Stanje radiološke zaščite v teleradioterapevtskem
oddelku, kjer uporabljajo zaprte vire sevanj, pospeševalnike in
RTG naprave, pa je bilo zadovoljivo (razen težav pri prezračevanju).

V preteklem letu je ZIRS aktivno sodeloval z vidika varstva pred
sevanji v Komisiji za pripravo navodil za delo z radiofarmacevtikii
ki jo je Ministrstvo za zdravstvo imenovalo januarja 1995. Ko s°
bila navodila pripravljena in dostavljena Ministrstvu za zdravstvo,
je bila poleti 1995 imenovana nova komisija za ugotovite"
izpolnjevanja pogojev za delo z radiofarmacevtiki, v kateri sta dva
člana iz Klinike za nuklearno medicino in dva člana iz ZIRS. Poročil"
o ugotovitvah, o kriterijih za izvajanje dobre farmakopejske prakse,
o izvajanju varstva pred sevanji in o predlogih za nadaljnje delo b°
komisija predložila Ministrstvu za zdravstvo predvidoma do jeseni
1996.

Ker so pomanjkljivosti v Kliniki za nuklearno medicino v Ljubljani
podobne kot v Onkološkem inštitutu (neprimernost prostorov, slabo
prezračevanje, ni posebnega kanalizacijskega sistema, razmeroma
visoka radiološka obremenjenost nekaterih delavcev), je
Zdravstveni inšpektorat tudi njej izdal ureditveno odločbo z roki
izvršitve najkasneje do 15. 4.1996.
Neurejeno stanje je tudi v Splošni bolnišnici Izola zaradi tega, ker
se Oddelek za nuklearno medicino začasno (od leta 1989) nahaja v
delu prostorov, ki so predvideni za rentgenske naprave. Posebni
prostori za izvajanje nuklearne medicine so predvideni v ločenem
delu bolnišnice že več kot deset let, toda do realizacije še ni prišlo.
Začasna dovoljenja za nabavo in uporabo radioizotopov so bila prvič
izdana šele od leta 1994. Pred tem delo z odprtimi viri sevanj ni bilo
popolnoma zakonito, čeprav so delavci Oddelka za nuklearno
medicino razmere urejali v skladu z možnostmi in njihovim strokovnim
znanjem. Zaradi neustreznih prostorov delo s tehnecijem-99 in jodom131 v SB Izola ni več dovoljeno od maja 1995.

10.4. RENTGENSKE NAPRAVE V ZDRAVSTVU
Zdravstveni inšpektorat je imel dne 30. 4.1996 evidentirano, daj®
dovoljeno delo s 558 rtg-napravami v Sloveniji v zdravstvu (294 rtgnaprav za diagnostiko, 5 za terapijo in 259 zobnih rtg-naprav). Poleg
tega je bilo v uporabi še 5 naprav v veterinarskih zavodih. To ie
znatno manj kot je bilo objavljeno v poročilu za leto 1994 (640 v
zdravstvu in 5 v veterini), ker so v tistem seznamu navedeni tudi
aparati, ki niso bili več v uporabi, vendar so uporabniki v nasprotju
s predpisi (brez obveščanja Zdravstvenega inšpektorata in Zavoda
RS za varstvo pri delu) odpisali 82 rtg-naprav. Pri ponovnem pregledu
baze podatkov Zavoda RS za varstvo pri delu za leto 1994 je bilo
ugotovljeno, daje bilo ob koncu leta 1994 (31.12.1994) v uporabi
560 naprav v zdravstvu (309 za diagnostiko, 5 za terapijo, 246 za
slikanje zob) ter 5 v veterini.

T udi bolnišnici Maribor je bila jeseni 1995 izdana ureditvena odločba
za odpravo pomanjkljivosti, ker je pooblaščena organizacija pri
svojem pregledu ugotovila prekoračeno kontaminacijo delovnih
površin in zaposlenih oseb. Pomanjkljivosti so bile odpravljene.
Splošnim bolnišnicam v Celju, Slovenj Gradcu in Šempefru pri Gorici
v letu 1995 niso bile izdane odločbe. Od teh treh enot je najslabše

Tabela 10.2: Razporeditev rtg-naprav v zdravstvu po namembnosti je bila v letih 1994 in 1995 naslednja

Zap.
št.
1

za slikanje skeleta in prsnih ter trebušnih organov

2
3

za računalniško tomografijo
za slikanje in presvetljevanje na fluorescentnem
zaslonu ter za slikanje prsnih organov v hrbtno
prsni smeri v kombinaciji z ODDELCA KAMERO
za mamografsko slikanje
po bolniških sobah in v oper. dvoranah (mobilnih)
za preslikavanje in slikanje s TV verigo
za terapevtsko obsevanje
za slikanje zob
za slikanje zobnega statusa (panoramski)

4
5
6
7
8
9
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Namembnost rentgenske naprave
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Število
1995
106

1994
92

9
18

7
29

15
31
115
5
227
32

16
37
128
5
214
32

Ljubljani, Inštitutu za biologijo Piran). V letu 1995 je inšpektor opravil
šest inšpekcijskih pregledov v takšnih laboratorijih.

' ^G-naprave za diagnostiko so nameščene v javnih zavodih na 68
j °kacijah, v zasebnih ordinacijah pa na 7 lokacijah. V zobozdravstvenih ordinacijah so RTG naprave postavljene na 205
Racijah, od tega 58 v zasebnih ambulantah.
i,
3
i,
t
3
3

Zaprte vire z nizko radioaktivnostjo uporabljajo še pri izobraževanju
študentov na Fakulteti za fiziko in na Medicinski fakulteti - Inštitutu
za biofiziko ter pri kalibracijah merilnikov (Zavod RS za varstvo pri
delu, Institut "J. Štefan", NE Krško). V letu 1995 je bil opravljen en
inšpekcijski pregled na Fakulteti za fiziko.

i'Poteklem letu je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije izdal
22 uporabnih dovoljenj za 26 novih diagnostičnih rtg-naprav oziroma
"aPrav z novimi rtg-cevmi in 30 uporabnih dovoljenj za 30 zobnih
''Naprav. Enajst vlog za izdajo uporabnega dovoljenja za 16 rtgNaprav še ni dokončno rešenih, ker še niso izpolnjeni vsi predpisani
togoji za uporabo.

10.6. GOSPODARSTVO
V letu 1995 je bilo evidentiranih 91 delovnih organizacij v
gospodarstvu, kjer imajo ali uporabljajo trenutno 297 (stanje je iz
januarja 1996) radioizotopov za:

; ^oblaščeni Zavod za varstvo pri delu RS je v letu 1995 pregledal
i ^2 Rtg naprav v Republiki Sloveniji. Kakovost naprav so preverjali
Merjenjem parametrov, zahtevanih v veljavnem pravilniku o dajanju
'Promet in uporabi radioaktivnih snovi, katerih aktivnost presega
°'očeno mejo, rentgenskih in drugih aparatov, ki proizvajajo
Ozirajoča
sevanja, ter o ukrepih za varstvo pred sevanjem teh
Vlr
°v (Ur.I. SFRJ štev. 40/86). Upoštevali so tudi novejša
' "^dnarodna priporočila in dokumente Evropske Unije (na primer:
*Quality criteria for Diagnostic Radiographic Imageste, Report EUR
! s2957i EN, 1990). Na osnovi poročil ZVD in inšpekcijskih pregledov
*o ugotovili naslednje splošno kakovostno stanje:

- radiografijo z iridijem, kobaltom ali cezijem: 19 virov v 10 podjetjih
(EM Hidromontaža Maribor-2, Metalna Maribor-3, IMP Maribor-2, M
& K Laboratory Dornava-1, Institut za varilstvo Ljubljana-2, Inštitut
za metalne konstrukcije Ljubljana-3, IMP Črnuče-1, Litostroj
Ljubljana-2, NE Krško-1, STO Železarna Ravne-2). Posamične
aktivnosti teh virov znašajo do 2 TBq.

1

5% (novih) rtg naprav - brezhibnih,
% rtg naprav v zadovoljivem stanju,
% rtg naprav je bilo potrebno popraviti,
"®% za odpis,
se lahko uporabljajo le občasno v izrednih primerih.

- strelovode z evropijem ali kobaltom: 21 virov v 14 ustanovah
(Aerodrom Maribor-2, Cestno podjetje Novo Mesto (Drnovo), Helios
Domžale-5, Industrija usnja Vrhnika, Inkop Kočevje, Komunala
Plinarna Celje, Motel Grosuplje, Orthaus Kočevje-2, Smola Kočevje,
Stavbar Maribor, Svilanit Kamnik, Telekom Dragomer, Titan Kamnik2, Žičnice Vogel). Posamične začetne aktivnosti teh virov so zhašale
do19GBq.
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Seriji za razvrstitev rtg-naprav v posamezno skupino so podrobneje
°Predeljeni v poročilu ZVD +Sevalna obremenjenost prebivalstva
^radi medicinske uporabe ionizirajočega sevanja v Republiki
5|
°veniji</2, štev. DP-1002/96,1995.

- merilnike debeline/gostote v proizvodnji s cezijem, kriptonom,
americijem, cerijem, kobaltom, prometijem ali stroncijem: 81 virov
v 25 enotah (Acroni Jesenice-1, Aero Copy Celje-2, Brest Cerknica1, Filc Mengeš-1, Goričane Medvode-2, Impol Folije Slovenska
Bistrica-3, Impol Valjarna Slovenska Bistrica-12, Kemiplas Koper1, Iskra MKD Kranj-1, Iskra TEC/TIV Kranj-2, Iskra Tenel Novo
mesto-1, Izoterm Plama Podgrad-1, Juteks Žalec-2, Konus
Slovenske Konjice-1, Paloma Sladki Vrh-1, Papirnica Vevče-6,
Sarrio Slovenija Količevo-4, Radeče papir-6, Sava VIST Kranj-4,
SavaTAP Kranj-1, Tobačna Ljubljana-11 .Tovarna sladkorja Ormož10, Termoelektrama Šoštanj-4, Tokis Ilirska Bistrica-1, Videm Papir
Krško-4). Posamične aktivnosti teh virov znašajo do 18,5 GBq
(Izjemi: 470 GBq v Acroni Jesenice in 555 GBq v Sava TAP).

!j 'etu 1995 je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravil
1
inšpekcijskih pregledov v zdravstvenih organizacijah zaradi
[|9otovitve stanja rtg-oddelkov oz. rtg-naprav in delo z njimi.
Janajstim uporabnikom so bile izdane ureditvene odločbe (za
P^lnišnici Celje in Ptuj, Onkološki inštitut Ljubljana, Ortopedsko
'niko Ljubljana ter za zdravstvene domove Ljutomer, Šmarje pri
6|
šah, Center Ljubljana, Murska Sobota - ZP Beltinci, Slovenske
°rijice, Postojna, Ptuj in Celje). Z ureditvenimi odločbami je bilo
^povedano
delo s 14 rtg-napravami, pomanjkljivosti pa je bilo
0,r
ebno odpraviti za 25 rtg-naprav. V letu 1995 je bilo v skladu s
Odpisi odpisanih 16 rtg-naprav (9 diagnostičnih in 7 zobnih).
št,6vilčno stanje teh naprav se v letu 1994 in 1995 še vedno ne
'ema popolnoma. Vzrok za to je stalno vsakodnevno spreminjanje
s
'anja zaradi nabavljanja novih naprav, servisnih popravil in
Opisovanj starih naprav ter spreminjanja namembnosti delujočih
Vav. Isto napravo lahko uporabniki v posameznem letu odpišejo,
™ Pregledu ZVD pa ponovno uvedejo v seznam, ZIRS pa izda novo
P°rabno dovoljenje. Poleg tega veljavni predpisi od uvoznikov ne
^itevajo posebnih dovoljenj, ki bi jih izdalo Ministrstvo za zdravstvo,
^'o naprave lahko nenadzorovano prispejo do uporabnikov.

- merilnike vlažnosti/gostote materialov na terenu s cezijem in
nevtronskimi izvori americij/berilij: 49 virov v 18 enotah (Apros
Maribor-2, Cestno podjetje Celje-Žalec-1, Cestno podjetje Kranj-1,
Cestno podjetje Nova Gorica-1, Cestno podjetje Novo Mesto-1, GIP
GRADIŠ RTE Ljubjana-1, Gradiš Maribor-2, GRADIŠ TEO Ljubljana2, Geološki zavod IGGG Ljubljana-3, Geološki zavod Geomehanika
Ljubljana-3, IGMAT Ljubljana-11, Primorje Ajdovščina-4, PTB
Maribor-2, PUVŽalec-1, SGP Kraški zidar Sežana-1, ZRMK IRPK
Ljubljana-7, ZRMK Geotehnika Ljubljana-1, ZRMK IGP Ljubljana5). Posamične aktivnosti cezijevih virov v sondah Troxler so 0,3
GBq, nevtronskih virov pa 1,5 GBq. Pomembni izjemi sta nevtronski
izvor v globinski sondi Gulf Nuclear z aktivnostjo 11 i GBq in cezijev
izvor v sondi SPEC z aktivnostjo 4,6 GBq. Obe sondi sta v
Geološkem zavodu - IGGG - Geofizika.

l°-5. RADIOKEMIJSKI IN DRUGI
'•Aboratoriji
In
jravstveni inšpektorat nadzoruje še delo v drugih laboratorijih z
"Prtimi viri, ki pa imajo okrog tisočkrat manjše radioaktivnosti kakor
bolnišničnih oddelkih in potencialna nevarnost ni velika. Takšni
l ^oratoriji so na Medicinski fakulteti (Inštitut za mikrobiologijo,
T'štitut za patofiziologijo, Inštitut za biokemijo, Farmakološki inštitut),
^riičnem centru v Ljubljani (Inštitut za klinično kemijo in klinično
'°kemijo), Zavodu RS za transfuzijo krvi, Kemijskem inštitutu,
^titutu
"Jožef Štefan" (Odsek za biokemijo in Odsek za kemijo
*0|ja), Leku, Veterinarski fakulteti Ljubljana, Fakulteti za kemijo v

- merilnike nivojev tekočin in nasutij s kobaltom, cezijem ali
americijem: 125 virov v 27 enotah (Cementarna Trbovlje-1, Cinkarna
Celje-7, Gasilska brigada Koper-1, IBP Žalec-2, Kemiplas Koper-4,
Ladjedelnica lzola-1, Lesonit Ilirska Bistrica-4, Mercator ETA
Kamnik-1, Pivovarna Laško-7, Pivovarna Union-2, Radenska
Radenci-3, Rudnik lignita Velenje-37, Salonit Anhovo-19, SavaTAP
Kranj-1, Slovin Ljubljana-1, Steklarna Rogaška Slatina-1, TAM
Metalurgija Maribor-4, Termo Škofja Loka-4, Tovarna dušika
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Ferolegure Ruše-1, Tovarna dušika Nekovine Ruše-1, Treibacher
Ruše-1, Termoelektrarna Šoštanj-2, Termoelektrarna toplarna
Ljubljana-2, Tovarna sladkorja Ormož-3, Vitacel celuloza Krško-8,
Yulon Ljubljana-3, Železarna Štore-4). Posamične aktivnosti teh virov
znašajo do15GBq.

inšpekcijskih pregledov. Pomanjkljivosti so bile ugotovljene predvse'
zaradi nerednih pregledov naprav s strani pooblaščene organiza#
*

Pooblaščena organizacija Zavod RS za varstvo pri delu te vire enkrat
letno pregleduje. Vendar zaradi različnih vzrokov (največkrat so to
lastninske ali kadrovske spremembe, okvare ali prenehanje uporabe
naprav ali neredno plačevanje teh pregledov) v letu 1995 Zdravstveni
inšpektorat ni prejel poročil o pregledih za 27 delovnih organizacij,
od tega celo 17 v zadnjih treh letih (Cementarna Trbovlje, Cestno
podjetje Nova Gorica, Eta Kamnik, Iskra MKD Kranj, Iskra TIV
Kranj, Iskra Tenel Novo mesto, Orthaus Kočevje, PTB Maribor,
Rudnik lignita Velenje, Salonit Anhovo, Smola Kočevje, Svilanit
Kamnik, Telekom Dragomer, Tokis Ilirska Bistrica, Tovarna dušika
Ferolegure Ruše, Železarna Štore, Žičnice Vogel). Stanje se v letu
1996 izboljšuje, ker zdravstveni inšpektor opravlja posebne preglede
teh virov in zapisniško izdaja predloge za ukrepe (odstranitev starih
virov v prehodno skladišče radioaktivnih odpadkov Reaktorskega
centra Podgorica ali strokovni pregled naprave s strani pooblaščene
organizacije).

V letu 1995 je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije iz*
dovoljenje za nabavo in uporabo za 3000 ionizacijskih javljali
požarov trem uporabnikom. Njihovo evidenco in redne letne pregib
opravljajo pooblaščene organizacije: Zavod RS za varstvo pri d*
za 67000 ionizacijskih javljalnikov požarov, Varnost Maribor za 7$
ionizacijskih javljalnikov požarov in Inštitut za varstvo pri delu MariN*
za 11000 ionizacijskih javljalnikov požarov.

10.8. IONIZACIJSKI JAVLJALNIKI POŽAROV

Zavod za varstvo pri delu RS je v letu 1995 tehnično pregledal 22$
ionizacijskih javljalnikov požarov v 355 delovnih organizacijah.'
letu 1994 pa jih je bilo pregledanih 18927 v 304 delo*"911!
organizacijah. Kljub temu, da se je število pregledov v letu 1 ^
povečalo, so pooblaščene organizacije pregledale le 40 - 50°"
ionizacijskih javljalnikov požarov. Večina teh javljalnikov ni P
nadzorom, ker so se podjetja preoblikovala, novo nastala podjrf
pa ne sklepajo pogodb s pooblaščenimi organizacijami in tudi i*
plačujejo stroškov.

V letu 1995 je bilo v takšnih podjetjih opravljenih 13 inšpekcijskih
pregledov, od katerih so bile v 11 primerih ugotovljene pomanjkljivosti.
Enemu podjetju (Demat Kamnica) je bila izdana odločba o prepovedi
dela z ionizirnimi viri sevanj zaradi kršenja predpisov iz varstva
pred sevanji ter podana ovadba Okrožnemu tožilstvu v Mariboru
zaradi večkratnega ilegalnega prevoza iridija čez državno mejo. Dne
15.3.1995 je bil v Metalni odkrit cezij, ki je bil najverjetneje leta
1990 nevede odvržen iz bunkerja ter kasneje organizirana sanacija
s pomočjo Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (Institut "Jožef
Štefan"). Metalni je bila izdana ureditvena odločba, s katero so bili
odrejeni ukrepi, da se odpravijo nepravilnosti ter poslana ovadba na
Okrožno tožilstvo v Mariboru. Ena ureditvena odločba je bila izdana
še Cinkarni Celje, ker pri proizvodnji titanovega dioksida iz ilmenita
nastajajo odpadki, katerih radioaktivnost presega takšne vrednosti,
da je hitrost doze okrog njih večja kot desetkratno naravno ozadje.
Te snovi so predvsem odpadna guma in prevleke, ki so kontaminirani
predvsem s torijem-232 in radijem-226. Cinkarna mora preko
pooblaščene organizacije izvajati kontrolne meritve sevanja, uvesti
dozimetrijo, izdelati postopke nadzora, odstranjevanja in
shranjevanja odpadkov, usposobiti odgovorne delavce za varstvo
pred sevanji ter urediti območje za odlaganje odpadkov z višjo
radioaktivnostjo.

10.9. PREVOZI RADIOAKTIVNIH SNOVI
V letu 1995 je ZIRS v soglasju z Ministrstvom za notranje zadevizdal 216 uvoznih, 13 tranzitnih in 4 izvozna dovoljenja ter f
dovoljenj za prevoz znotraj Slovenije. Prevozniki pošiljk
natančnejša obvestila o posameznih prevozih (voznikih, vozif1
poteh, virih sevanja in aktivnostih, časih in uporabnikih) ZIRS-"*
Ministrstvu za notranje zadeve najkasneje 24 ur pred začeti^
prevozov. Iz evidence obvestil ugotavljamo, da je bilo skupno šte^'1
posameznih prevozov v prvi polovici leta 1995 okrog 130, v dru?
polovici leta pa 166 (povprečno okrog en prevoz dnevno).
Preko državne meje organizirajo prevoz radioaktivnih snovi razli*^
uvozno-izvozna podjetja, od katerih so bila v radiofarmac1'
najpomembnejša Iris, Petrol, Krka in Genos, za katera je '
posamično izdanih med 10 in 50 uvoznih dovoljenj. Drugi (lJ
Lek, Sanolabor, itn.) so letno opravili manj od 10 uvozov. Pomernt^
tranzitni prevoznik je Biovit iz Varaždina, ki vsak teden predvs«1'
preko mejnih prehodov Sežana in Brnik prevaža radiofarmacevtf1®
v hrvaške bolnišnice. V januarju 1995 je bilo trgovsko podje
Meditrade Ljubljana prijavljeno sodniku za prekrške, ker
1
registrirano za promet z radioafarmacevtiki in ni prijavljalo uvoz"
radioaktivnih snovi skozi mejni prehod Brnik, podjetje Demat P8z'®
bilo ovadeno tožilstvu Maribor zaradi ilegalnega izvoza in uvo "
iridija iz Luke Koper in ker o prevozih ni obveščalo Zdravstven^
inšpektorata.

10.7. RENTGENSKE NAPRAVE V INDUSTRIJI
IN DRUGIH OBJEKTIH
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je imel ob koncu leta
1995 evidentiranih skupno 108 RTG naprav, ki so se uporabljale v
industriji (57 naprav), v Ministrstvu za notranje zadeve (17 naprav),
11 RTG naprav na Carini, ter23 drugje (1 RTG naprava v Državnem
zboru, 2 RTG napravi v Sekretariatu Vlade, 6 RTG naprava na
Aerodromu Brnik, 5 RTG naprav v Institutu +Jožef StefanVž, 3
RT G naprave na Fakulteti za fiziko, posamezne naprave pa v Pohorju
Mirna, pošti Slovenija, Ministrstvu za obrambo, Aerodrom Portorož,
Podjetju za uzdrževanje železniških vozil in FNT Motanistika).

Glavni prevozniki radioaktivnih snovi, ki so ob koncu leta ^
izpolnjevali pogoje in so imeli ustrezna dovoljenja, so: Janis Marib0*
US, EM Hidromontaža, IMP Montaža Maribor, IMP Promont Črnučc
M & K Laboratory, IMK in Institut za varilstvo. Radioaktivne son^
TROXLER prevažajo še vsa cestna in druga gradbena podje^
navedena v prejšnjem poglavju.
V mesecu maju je ZIRS prepovedal prevažanje radioaktivnih sr0>'
z železnico, ker Slovenske železnice niso izpolnile predpisa'11'
pogojev (monitorji za kontrolo sevanja, usposobljenost, zdravstvi
pregledi). Podoben ukrep je začasno veljal tudi na Letališču Brf1^
dokler niso bile zahteve spoštovane. V dnevih 19.5. in 26.5.1
sta bila opravljena izredna pregleda vagona z odpadnim železo111
ki ga je Italija zavrnila zaradi povišane radioaktivnosti. Izkazalo5®
je, da so ti odpadki prišli iz Cinkarne Celje, za katero so bili kasn®'
odrejeni ustrezni ukrepi, navedeni v prejšnjem poglavju.

Konec leta 1995 so se v Sloveniji uporabljale RTG naprave v 38
delovnih organizacijah v gospodarstvu ter v 13 drugih organizacijah
in upravi. Zdravstveni inšpektorat v letu 1995 ni izdal nobenega
novega uporabnega dovoljenja. Stanje nadzora tudi na tem področju
ni popolnoma urejeno zaradi podobnih vzrokov kot pri RTG napravah
v zdravstvu.
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je v industriji opravil 8
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10.12. SEVALNA OBREMENJENOST
DELAVCEV, KI DELAJO Z VIRI IONIZIRAJOČIH
SEVANJ

0-10. IZPOPOLNJEVANJE ZNANJA IZ
varstva PRED SEVANJI
'*°brazba delavcev, ki delajo z radioaktivnimi snovmi in drugimi viri
|°ni2irnih
sevanj, je nadzorovana in ustreza predpisom. Usposabljanje
ln
Preverjanje znanja organizirajo in opravljajo delovne in druge
0r
9anizacije v sodelovanju s pooblaščenimi organizacijami IJS in
ki izdajata o tem potrdila z veljavnostjo do 5 let. Zaradi
Ostarelih in nepopolnih predpisov v zvezi z usposabljanjem in
dopolnjevanjem znanja iz varstva pred sevanji je posebna delovna
lupina, imenovana na Ministrstvu za zdravstvo, že v letu 1994 in
^začetku leta 1995 pripravila nove programe iz varstva pred sevanji,
pelovit program bo potrdilo Ministrstvo za zdravstvo. Ker delo te
komisije ni končano (niso bili obravnavani programi za delavce v
Odrskih
elektrarnah, za delavce v službah iz varstva pred sevanji,
f9 nadzorne in druge upravne organe, ni bilo opredeljeno delo izpitne
*°misije), je v letu 1996 predvidena uresničitev teh ciljev in
°Predelitev novih nalog.

V Sloveniji je pod redno osebno dozimetrijsko kontrolo evidentiranih
3490 oseb, ki so v letu 1995 delali v zdravstvu, gospodarstvu,
inštitutih ter ostalih organizacijah z viri ionizirajočih sevanj. V
zdravstvu je bilo 1844 oseb pod dozimetričnim nadzorom, v
gospodarstvu 335 oseb, v Nuklearni elektrarni Krško 850 oseb,
ostalih 461 oseb pa je bilo nadzorovanih v drugih inštitucijah (MNZ,
Carina, URSJV, ZIRS, IJS, ipd.).
V Sloveniji se postopoma uvaja termoluminescentna dozimetrija
(TLD), ki jo trenutno uporablja več kot 2000 oseb. Filmsko dozimetrijo
še vedno uporablja okrog 1000 oseb. Pooblaščeni organizaciji za
merjenje prejetih doz sta Zavod RS za varstvo pri delu in Institut
"Jožef Štefan", Ljubljana. Institut "Jožef Štefan" je izvajal dozimetrijo
za Nuklearno elektrarno Krško (NEK), Onkološki inštitut (Ol), za
svoje delavce in 132 drugih (URSJV, MNZ, Inštitut za biokemijo).
Zavod RS za varstvo pri delu je izvajal dozimetrijo za 2160 oseb.

1

°-11. USMERJENI ZDRAVSTVENI PREGLEDI

V letu 1995 je 2625 (75 %) delavcev prejelo manjše doze od 1,0
mSv, 766 delavcev (22 %) je prejelo letno dozo med 1,01 in 5,0
mSv, 99 delavcev (3 %) je prejelo več kot 5,01 mSv, vendar ni
nihče prejel večje doze kot 20 mSv. Ti delavci so bili v glavnem iz
Nuklearne elektrarne Krško, ki so opravljali remontna dela in
superkompaktiranje radioaktivnih odpadkov, kirurgi pri interventni
radiologiji, ter delavci pri industrijski radiografiji in v Onkološkem
inštitutu zaradi neprevidnega dela z radiografskimi napravami
oziroma z jodom-131. Nekateri delavci v Onkološkem inštitutu (21
oseb) in v Kliniki za nuklearno medicino Ljubljana (4 osebe) so
uporabljali tudi termoluminescentne dozimetre na rokah. Nihče ni
prejel več od predpisane letne omejitve 500 miliSv. Največja doza
za eno osebo v Onkološkem inštitutu je znašala 108 miliSv. Dve
osebi sta prejeli dozo med 50 in 100 miliSv, dve med 15 in 50
miliSv, šest oseb med 5 in 15 miliSv, štirinajst pa manj od 5 miliSv.

Ve

čina delodajalcev pošilja svoje zaposlene na redne usmerjene
Nravstvene preglede, ki jih izvajajo pooblaščeni zdravstveni centri
Kavod RS za varstvo pri delu, Inštitut za medicino dela, prometa in
^Porta, Zdravstveni dom Krško za delavce NEK in Zdravstveni dom
Skofja Loka za delavce RŽV). Kljub temu je ZIRS ponekod ugotovil
^Pravilnosti zaradi nerednega in nepravočasnega udeleževanja
Nravstvenih pregledov. Po številu takšnih delavcev sta izstopala
^nkološki inštitut in Institut "Jožef Štefan". Rudnik svinca in cinka
"ežica pa je pošiljal delavce na preglede v zdravstvene ustanove,
^ niso imele pooblastila za preiskave te vrste. Vsem navedenim
0l
3anizacijam so bile izdane ustrezne ureditvene odločbe.
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Tabela 10.3: Porazdelitev efektivnih doz zunanjega sevanja za vse delavce v Sloveniji v letu 1995

Tj
Ot

leto

Razpon doz mSv/leto v letu 1995
0-1

1.01-5

•NEK-N
NEK-Z
NEK skupaj

263
258
521

Ol
IJS
Drugi (ZVD)
Drugi (IJS)
SKUPAJ

124
169
1679
132

72
176
248
18
30
470
766

2625

5.01 10
10
52
62
4
2
7
75

Stev.
delavcev
skupaj
10.01 15
1
15
16
3
19

15.01 -20

20.01 - 25

nad 25

1
2
3
1
1
5

-

-

347
503
850
147
201
2160
132

-

3490

-

T;
V seznamu v tabeli 10.3. niso navedeni delavci, ki so bili
obremenjeni z notranjim obsevanjem zaradi vdihavanja radonovih
potomcev ali drugih radionuklidov v delovnem okolju (npr. rudarji
ali vodiči v kraških jamah), ker je zanje potrebno uporabiti drugačne
dozimetre in metodologijo ocenjevanja prejetih doz.
10.13. SEVALNA OBREMENJENOST
PREBIVALSTVA ZARADI MEDICINSKE
UPORABE RTG NAPRAV
Nihče v Sloveniji ne zajema podatkov o obsevanosti preiskovanih
in zdravljenih z ionizirajočimi sevanji, kakor to določa čl.3 Pravilnika
o vodenju evidence o virih ionizirajočih sevanj in obsevanosti
prebivalstva in tistih, ki so pri svojem delu izpostavljeni ionizirajočemu
sevanju (UL SFRJ 40/86-2 10). Zavodu RS za varstvo pri delu tudi ,
nihče ne pošilja podatkov, kakor to določa čl.6 (Z-10). Pri nas
predpisan način zajemanja podatkov o obsevanosti preiskovanih in
zdravljenih z viri ionizirajočih sevanj ni v skladu z metodologijo
UNSCEAR, ki jo je prejela tudi Slovenija 1.1989.
Po pregledu tabel 10.4 in 10.5, ki ju je posredoval Zavod za
zdravstveno varstvo Ljubljana in tabele 10.6, ki jo je posredoval
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o številu
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rentgenskih slikanj v ljubljanski regiji in v Sloveniji v letu 19-, *.
ugotavljamo, da iz njih ni moč oceniti niti celotnega števila opravlja1* ^
rentgenskih preiskav v RS niti radiološke ogroženosti prebival
zaradi le teh.
F)
11 &
Po podatkih revije Zdravstveno varstvo (1994;33:257-60) je bilo' ^
leta 1991 v Sloveniji 1.239,454 rentgenskih preiskav. Na Zavoj ^
RS za varstvo pri delu pa ocenjujejo, da se pogostost rentgens*' ^
preiskav v zadnjih petih letih v RS povečuje z letno stopnjo f ^
10% in 20%. Število rentgenskih slikanj 1.150.589 leta 1995 moč11 ^
podcenjuje število dejansko opravljenih rentgenskih preiskav. ^
jj L
V tabeli ZZZS zajete bolnišnice in zdravstveni domovi niso
podatkov o vseh zajetih rentgenskih preiskavah. Nekaterih zavod®' ^
ki RTG preiskave opravljajo npr. ZD Koper, ZD Ptuj, ZD Murs^ ^
Sobota, ZD Velenje, itd. v tabeli ZZZS sploh ni. Upoštevanih (_
kakih 140 zasebnih zobnih ordinacij z rentgenskimi napravami. ^
upoštevane kontrastne preiskave prebavil, sečil in žilja.
Radiološko ogroženost preiskovanega prebivalstva RS za<'i ^1
rentgenskih preiskav bi lahko ocenili le, če bi poznali število raz^ ^
preiskav, povprečno število napravljenih radiogramov za preiska' ^
ter povprečno efektivno dozo na radiogram in na preiskavo.

Tabela 10.4: Število opravljenih Rtg posnetkov v zobozdravstveni dejavnosti, zdravstvena regija Ljubljana, 1995 (vir:ZZV,Lj)
Občina

Skupaj

mladinsko
zobozdravstvo

splošno
zobozdravstvo

j|e9ija Ljubljana, skupaj
Cerknica
"omžale
G'Osuplje
[Ustnik
'%
j^Tinik
Kočevje

136526
1112
13779
4652
1773
1318
5149
1795
4857
11216
36950
9444
19336
21339
458
424
1019
1265
639

4241
95
274
110
224
411
478
3
50
1020
724
313
238
240
6 ,
55

132285
1017
13779
4378
1663
1094
5149
1385
4857
10738
36947
9394
18316
20615
145
186
779
1259
584

4-B^žigrad
4-Center
4-Mpste Polje
4Siska
4-Vič Rudnik
Satec
Ribnica
povije
^hnika
Igorje

^abela 10.5: Število opravljenih Rtg dispozicij v zdravstvnih domovih in bolnišnicah, zdravstvena regija Ljubljana, 1992
(vir:ZZV,Lj)
Občina
_Ljubljana, skupaj
,'i ^rknica
j# °°mžale
0 ®fosuplje
i«!,'astnik
"drija
j^Tinik
J^evje
jd Na
lo» 4-Bežigrad
s« JfCenter
,« M.Moste Polje
* 4-Šiška
[i-Vič Rudnik
^gatec
v ^bnica
i# 11tovlje
ff ^hnika
Igorje

Število Rtg posnetkov
124157
3558
2444
5587
14634
13403
6458
11692
5055
5703
33323
5236
1352
15712

°datki za bolnišnice mesta Ljubljana niso bili na razpolago.
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Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu na osnovi pogodbe z
Ministrstvom za zdravstvo že vrsto let ugotavlja sevalno
obremenjenost prebivalstva zaradi uporabe rtg-naprav v medicini.

Mnenje k tabeli o številu slikanj v letu 1995, ki jo je posredoval
Zavod za varstvo pri delu, julij 1996.
Tabela, Število slikanj v letu 1995, Zavod za zdravstveno
^varovanje Slovenije, 16-7/1996
dodatki o opravljenih Rtg preiskavah, Zavod za zdravstveno
^'stvo Ljubljana, 8/96, julij 1996 <

Delež preiskanih organov oz. organskih sistemov je pri nas drugačen
kot je v nekaterih državah v Zahodni Evropi.
Relativna pogostost v Sloveniji je dobljena na 288 naključno izbranih
pacientih.

''bela 10.7: Relativna pogostost (%) rtg preiskav organov oziroma organskih sistemov v različnih državah (iz UNSCEAR
poročila - leta 1988) in v Sloveniji
Nemčija
1978
12,4
4,1

Francija
1982
8,9
2,8

Država
leto poročanja
Lobanja
Vratna hrbtenica

Slovenija
1995
2,1
10,4

Prsna hrbtenica

7,6

2,2

Ledvena
hrbtenica
Prsni organi

28,1

1,7

39,9

341

2,5

3^,6

Italija
1983
5,6
3,6

V.Britanija
1983
7,8
2,7

1,7

1,2

4,9

4,5

32,6

32,9

Zahodne Evrope.

' razpredelnice je razvidno, da je relativna pogostost preiskav
''snih organov v Sloveniji enaka kot v nekaterih državah Zahodne
"rope. Delež slikanih vratnih hrbtenic je 2 - 4x večji, delež slikanih
^venih hrbtenic pa je preko 15x večji kot v nekaterih državah

Skupine poročevalcev navadno dajejo statistične kazalce o
vrednostih vstopnih kožnih doz pri posamezni preiskavi.

10.8: Srednje vrednosti (mediane) vhodnih kožnih doz (VKD) za različne preiskave v nekaterih državah iz UNSCEAR
- leto 1988 in v Sloveniji (mGy)
Leto
Država
Prsni organi PA
Vratna hrbtenica AP
Prsna hrbtenica AP
Ledvena hrbtenica AP
Lobanja AP
Trebuh AP

1995
Slovenija
0,20
148
399
502

1985
Italija
0,69

1983
V. Britanija
0,22
6,2
92
23
8,4

12,3
43

24

1982
ZDA
0,21
2,2
68
75
23
62

1983
Kanada
0,17
1,8
3,2
5,3
2,1
6,2

k " prsno hrbtna smer
^'hrbtno prsna smer
ISdnje vrednosti doz VKD v Sloveniji v letu 1995 so primerljive z
v nekaterih razvitih državah v Zahodni Evropi, vendar je treba
^dariti, da so bile izračunane VKD v teh državah pred 10 leti in

Ekspertne skupine in nevladne organizacije so določile mejne
vrednosti VKD, ki naj bi jih v dobri radiološki praksi ne presegali
(Basic Safety Standards - BSS - 1994).
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Tabela 10.9: Primerjava vrednosti VKD izmerjenih v Repitbliki Sloveniji pri raziskavi s priporočili varnostnih standard«'
SLO stolpcu so podatki iz tretjega kvartila

Preiskava
Ledvena
Hrbtenica
Prsna
Hrbtenica
Trebuh
Medenica
Prsni
organi

Projekcija

BSS (mGy

SLO (mGy)

AP
LAT
LSJ
AP
LAT
AP
AP
PA
LAT

10
30
40
7
20
10
10
4
15

89
24 '
18
91
127
34
64
0,37
11

delež VKD, ki presega
t priporočilo
0.24
19%
0%
36%
0
0.09
4%
0.18
25%

Projekcija - smer
AP - prsno hrbtna
LAT - stranska
LSJ - polstranska
PA - hrbtno prsna

Iz tabele 10.9. je razvidno, da povprečje mejnih vrednosti VKD pri
izbranih pacientih v Sloveniji v glavnem ne presega priporočil mejnih
vrednosti v BSS iz leta 1994, razen pri preiskavi prsne hrbtenice v
prsno-hrbtni smeri slikanja. Poudariti moramo, da imamo kljub
dobremu povprečju, še vedno velika odstopanja od priporočenih
mejnih vrednosti BSS.

Ocenjujemo, da se je splošno stanje iz varstva pred sevart
Sloveniji izboljšalo glede na stanje iz leta 1994. Kljub temu Z'
načrtuje izboljšanje stanja predvsem na naslednjih področji
- uskladitev načina vodenja evidence sevalne obremenjen1
pacientov zaradi medicinske uporabe sevanj,
- dopolnitev programov izobraževanja iz varstva pred ionizirn
sevanji,
- izboljšanje razmer pri uporabi radiofarmacevtikov v nukle8
medicini,
- intenzivnejši nadzor del z vidika varovanja zdravja delavce*
prebivalcev pri urejanju skladišča radioaktivnih odpadkov v Zavra'
odlagališč jalovine in pepela v različnih objektih (rudniki in
termoelektrarne) ter drugje, kjer so ljudje najbolj obremenje'
sevanjem,
- preverjati, če pooblaščene organizacije še izpolnjujejo pogoje
izvajanje določenih dejavnosti,
- poostriti nadzor virov sevanj v gospodarstvu (predvsem RTG naP1
in neuporabnih radioaktivnih snovi).

10.14. SMERNICE ZA LETO 1996
Skupno je Zdravstveni inšpektorat izdal 61 dovoljenj za nabavo in
uporabo zaprtih in odprtih virov sevanj ter 52 dovoljenj za uporabo
RTG-naprav v letu 1995. Od tega so bila izdana 3 dovoljenja za
nabavo in uporabo 3000 ionizacijskih javljalnikov požara. Odpisanih
je bilo 16 RTG-naprav. Izdano je bilo 8 ureditvenih odločb za delo z
radioaktivnimi snovmi (Cinkarni Celje, Institutu "Jožef Štefan", Kliniki
za nuklearno medicino, Metalni Maribor, Onkološkemu inštitutu,
Postojnski jami, Rudniku svinca in cinka Mežica in Splošni bolnišnici
Maribor) ter 12 ureditvenih odločb za delo z RTG-napravami, s
katerimi so bili odrejeni ukrepi za ureditev pomanjkljivosti, ter dve
odločbi o prepovedi dela (Demat Kamnica za nedoločen čas in
Onkološki inštitut za obdobje okrog dva tedna), ena prijava sodniku
za prekrške (Meditrade), ter dve ovadbi Okrožnemu tožilstvu v
Mariboru (Demat, Metalna).

.4
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15. RAZPREDELNICA INŠPEKCIJSKIH,TEHNIČNIH IN LOKACIJSKIH PREGLEDOV

^bela 10.10: Razpredelnica inšpekcijskih, tehničnih in lokacijskih pregledov v letu 1995:
Datum
04.01.
06.01.
10.01.
11.01.
13.01.
18.01.
24.01.
25.01.
31.01.
21.02.
24.02.
01.03.
02.03.
08.03.
09.03.
13.03.
15.03.
15.03.
17.03.
23.03.
23.03.
29.03.
21.04.
21.04.
25.04.
28.04.
05.05.
12.05.
19.05.
26.05.
30.05.
07.06.
08.06.
08.06.
14.06.
16.06.
21.06.
23.06.
04.07.
09.08.
11.08..
22.08.
24.08.
25.08.
29.08.
30.09.
22.09.
28.09.
04.10.
06.10.
24.10.:
26.10.:
14.11.
16.11.
21.11.
12.12.

Namen pregleda
Objekt
IMP Maribor
radiografija z lr-192
izotopski oddelek
Onkološki inštitut
NE Krško
kompaktiranje odpadkov
laboratorij za nukl. medic.
Bolnišnica Šempeter
Inštitut za varilstvo
radiografija z lr-192/RTG
KC Lj. - Nevrološka klinika
delosXe-133
IKKB
hormonski laboratorij
izotopni lab.
MF - Inštitut za patofiziologijo
Rudnik Zirovski vrh
lokac. obravnava predelovalnih obj.
dva izotopna lab.
Zavod za transfuzijo krvi
Onkološki inštitut
brahiterapevtski oddelek
IMP Ljubljana
radiografija z lr-192/RTG
NE Krško
(+ URSJV) kompaktiranje odpadkov
LEK
radiokemijski laboratorij
EM HIDROMONTAZA
radiografija z lr-192/RTG
Viri sevanj v Odseku F-2.
Institut J. Štefan
Kemijski inštitut
radiokemijski laboratorij
DEMAT
radiografija z lr-192/RTG
METALNA
radiografija z lr-192/RTG
METALNA
odvrženi Cs-137 iz bunkerja
Bolnišnica Maribor
Odd. za nuklearno medicino
METALNA
sanacija cezija
NE Krško
kompaktiranje, zdr. pregl., usposablj.
Bolnišnica Celje
Oddelek za nuklearno medicino
ELEKTROKOVINA Maribor
radiografski RTG
Onkološki inštitut
Teleterapevtski oddelek
NE Krško
remont
Bolnišnica Izola
Lab. za nuklearno medicino
NE Krško
remont
Zel. post. Sežana
vagon z radioaktivnimi odpadki
Zel. post. Sežana
odstranitev rad. odpadka
Rudnik Zir. vrh
jalovišča in dekontam. postopki
Onkološki inštitut
delo z vsemi viri sevanj
Papirnica Videm Krško
radioaktivni merilniki debeline
NE Krško
po koncu remonta
Cinkarna Celje
radioaktivne odpadne snovi
Reaktor TRIGA (+ URSJV)
reaktor in sklad, odpadkov
Fakulteta FIZIKA
RTG in šolski zaprti viri
Zavratec (+ ARAO + IJS)
radioaktivni odpadki
Onkološki inštitut
Nuklearna medicina
Rudnik Zir. vrh
lok. ogl. končne ureditve in razgradnje
Industrija betonsk. konstrukcij
delo z EF pepelom
NE Krško
okolje, superkompaktiranja
Rudnik Mežica
izpolnjevanje odločbe
Bolnišnica Izola
Nukl. med. in odlaganje odpadkov
Rudnik Mežica
ponovni pregled z rudarskim inšpektorjem
LITOSTROJ
radiografija s Co-60 in RTG
Onkološki inštitut
brahiradioterapija
Postojnska jama
problematika radona v jami
Institut J. Štefan
zdr. pregl., dozimetrija, usposablj.
NE Krško
postopki transporta, ODCM, NUREG
Reaktor TRIGA
izvajanje odločbe (+ URSJV)
Institut J. Štefan
izvajanje odločbe
NE Krško
kompakt., transport in instrumentacija
Institut J. Štefan
izvajanje odločbe
KC Klinika za nukl. medicino
delo z radiofarmaki
NE Krško
zdr. pregl., usposabljanje
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Tabela 10.11: Nadzorstvo nad objekti in viri ionizirajočih sevanj
Objekti (število)
NEK
IJS Reaktor
RZV
IJS
Zdravstvo (293)
Gospodarstvo(113)
Ostalo (24)
Skupaj (434)

Viri sevanj
1
1
4
35
618
362
94
1115

Inšpekcijski pregledi
10
2
1
4
43
13
13
86

Pomanjkljivosti
2
2
1
4
37
11
12
69

Prepovedi
0
0
0
1
15
1
0
17

Opombe: viri v skladišču odpadkov v Reaktorskem centru Podgorica niso v seznamu; viri v NEK in IJS Reaktorju so opredeljeni kot en sW
odprti viri so v posamezni organizaciji evidentirani glede na vrsto izotopa, viri v RŽV pa glede na objekt (2 jalovišči, jamski obrt t>,
predelovalni obrat).
Tabela 10.12: Izdana dovoljenja za vire ionizirnih sevanj
za nabavo in uporabo radioaktivnih snovi
za uporabo RTG-naprav
za uvoz radioaktivnih snovi
za tranzit radioaktivnih snovi
za prevoz radioaktivnih snovi v Sloveniji
za izvoz radioaktivnih snovi
SKUPAJ

<

61
52
216
13
28
4
374

Tabela 10.13: Nadzorstvo nad gradnjo objektov
Objekt

Pregledi
objekta

Pregledi
dokumentacije

NEK
Onkološki inštitut
Rudnik Z.Vrh
SKUPAJ (3)

0
0
2
2

0
1
1
2

Soglasja k dovoljenjem:
lokacijsko
0
0
2
2

gradbeno
.

o
1
0
1

uporabno
1
0
0
1

11.0. DRUŠTVA
Vzdrževanje stikov z jedrsko stroko po svetu
11.1. DRUŠTVO JEDRSKIH STROKOVNJAKOV
SLOVENIJE

Aktivno so vključeni v delovanje Evropskega društva jed''
strokovnjakov (European Nuclear Society - ENS). Konec marca
so v Ljubljani organizirali sestanek Steering Committee in Boafl
ENS, ki se ga je udeležilo okoli 25 vodilnih evropskih jed^
strokovnjakov. Vzdržujejo tudi tesne stike z društvom |ed'5
strokovnjakov ZDA (American Nuclear Society-ANS).

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije je v letu 1995 nadaljevalo
z aktivnostmi na svojih treh poglavitnih področjih:
Izmenjava informacij med jedrskimi strokovnjaki

Informiranje javnosti o jedrski energiji

V Portorožu so septembra organizirali četrto letno srečanje Društva,
ki je bilo tokrat tudi drugo regionalno srečanje dežel srednje Evrope
(2"° Regional Meeting: Nuclear Energy in Central Europe). Udeležilo
se ga je okoli 120 udeležencev. Srečanja se je udeležil tudi generalni
sekretar European Nuclear Society dr. Peter Feuz in predsednik
American Nuclear Society, g. John Graham.

poročevalec, št. 50

Društvo je konec leta 1995 prevzelo aktivno pobudo pri informi^
javnosti ob poslanski pobudi za razpis referenduma o predčaf
zaprtju jedrske elektrarne Krško. S celotnim članstvom je usk^
Strokovna stališča o NE Krško in jih predstavilo na tisk^
konferenci. S tem je prispevalo k umaknitvi pobude.
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varstvom pred sevanji oziroma vire sevanja uporabljajo pri svojem
delu; uvajanje novih znanj in spoznanj s področja varstva pred
sevanji v prakso; spodbujanje znanstvenih in strokovnih raziskovanj
s področja varstva pred sevanji; vzdrževanje visoko strokovnega
nivoja varstva pred sevanji na vseh področjih pomembnih za državo
ter skrb za nenehno izboljševanje normativnih aktov in predpisov s
področja varstva pred sevanji. Da bi Društvo doseglo svoj namen in
cilje organizira strokovna in znanstvena srečanja raznih oblik o
aktualnih problemih varstva pred sevanji; spodbuja strokovna
izpopolnjevanja, štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in
v svetu; sodeluje s podobnimi strokovnimi organizacijami doma in
v svetu in pri izdelavi predpisov s področja varstva pred sevanji;
daje pobude ali organizira izdajanje obvestila s področja škodljivih
vplivov sevanja in varstva pred njimi ter predstavlja društveno
dejavnost iz področja varstva pred sevanji države Slovenije v
mednarodnih društvih s sorodno tematiko.

fonec leta je DJS postavilo domačo stran na Internet:
*tP://www2.ijs.si/-icjt/djs/djs.html
"skrbelo je tudi za postavitev osrednje vstopne strani za celotno
^sko stroko v Sloveniji:
l

"P://www2.ijs.si/~icjt/djs/jedslo.html

''etu 1995 je društvo po naročilu Uprave Republike Slovenije za
Nfsko varnost prevedlo in objavilo publikacije v okvirju Zbirke o
arn
°sti MAAE:
^ravilnik o varnosti jedrskih elektrarn: Vladna organizacija
'avilnik o varnosti jedrskih elektrarn: Projektiranje
. ra'avilnik o varnosti jedrskih elektrarn: Izbira lokacije
vilnik o varnosti jedrskih elektrarn: Zagotavljanje kakovosti
2;
r
avilnik o varnosti jedrskih elektrarn: Obratovanje
Osnove varnosti: Varnost jedrskih objektov

V letu 1995 je bilo Društvo organizator uspelega mednarodnega
simpozija v Portorožu od 3. do 8. septembra o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji v srednji Evropi z okrog 200 udeleženci iz 15
držav in treh mednarodnih organizacij.

le,l

J 1995 je DJS prevedlo in distribuiralo na 400 naslovov šest
glasila Nucleusa, ki ga izdaja European Nuclear Society.

,1-2. DRUŠTVO SLOVENIJE ZA VARSTVO
^Ed sevanji

12.0. OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V
SVETU

5'oveniji deluje tudi Društvo Slovenije za varstvo pred sevanji.
anovljeno je bilo v letu 1991, naslednje leto pa je bilo že sprejeto
Mednarodno zvezo društev IRPA.

12.1. PREGLED JEDRSKIH ELEKTRARN V
SVETU

^štvo je organizacija, v katero se prostovoljno združujejo delavci,
^lajo z viri ionizirajočih in drugih sevanj, znanstveni delavci,
'okovnjaki
in drugi s področja varstva pred škodljivimi vplivi teh
®Vanj ter državljani, ki jih to področje zanima. Društvo deluje na
""ločju
Republike Slovenije, prizadeva pa si za razvoj in izboljšanje
ir
stva življenja in okolja pred škodljivimi vplivi sevanj. Namen
5l
°vanja in cilji Društva so predvsem širjenje znanj in skrb za
5re
ktno informiranje javnosti o škodljivih vplivih sevanj in zaščiti
'6c! njimi; nuđenje strokovne pomoči tistim, ki se ukvarjajo z

Na osnovi informacij, ki jih posreduje Mednarodna agencija za jedrsko
varnost (1) je v svetu ob koncu leta 1995 obratovalo ali bilo v izgradnji
476 jedrskih elektrarn. V Republiki Koreji, Indiji, Veliki Britaniji in
Ukrajini so bile v letu 1995 na novo priključene na električno omrežje
4 jedrske elektrarne s skupno 3290 MW. Ponovno je priključena na
omrežje JE Armenija 2. Ustavljene sta dve elektrarni VVuergassen
v Nemčiji in Bruce 2 v Kanadi, ki se lahko aktivira po potrebi. Danes
v svetu obratuje 437 reaktorjev v 30 državah in Taivvanu, v izgradnji
jih je še 39 v 14 državah.

s,

"'tla 12.1: Jedrske elektrarne, ki so bile priklopljene na električno omrežje v letu 1995 (IAEA, Press Release PR 96/8, 19. 4.
1996.)

Indija

IN-10, Kakrapar-2

V. Britanija

GB-24, Sizewell-B

Rep. Koreja

KR-12, Yonggwang 4

Ukrajina

UA-127, Zaporozhe-6
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Delež električne energije proizvedene v jedrskih elektrarnah je v
letu 1995 še zmeraj izredno visok v sedmih državah: Litva, 85.59
%; Francija, 76.14%; Belgija55.52%, Švedska46.61 %, Bolgarija
46.43%, Slovaška, 44.14%, in Madžarska, 42.30%. Na devetem
mestu je Slovenija z 39.01 % proizvedene električne energije. Celotno
gledano je v svetu 16 držav, ki svojo porabo električne energije
pokrivajo 25 % ali več z električno energijo pridobljeno v jedrskih
elektrarnah.

V svetu je v letu 1995 bilo skupno v jedrskih elektrarnah proizved* 'a
več kot 2222.94 TWh električne energije oz. 17 % sveto*
proizvodnje električne energije. To je več kot celotna sveto1
proizvodnja električne energije iz leta 1958 (1912 TWh). Komulaf1
svetovna izkušnja v obratovanju civilnih jedrskih reaktorjev ob kof
leta 1994 je znašala 7696 let.

Delci jedrske energije v proizvodnji električne
energije leta 1995 v '/i

poročevalec, št. 50
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d1 ^bela 12.2: Jedrski energetski reaktorji v obratovanju in
v gradnji ob koncu leta 1995 (IAEA, Press
Release PR 96/8, 19.4.1996.)
a
Država

Reaktorji v
obratovanju

Tabela 12.3: Delež električne energije proizveden v jedrskih
elektrarnah za leto 1995 in odstotek od celotne
proizvodnje električne energije ter izkušnje z
obratovanjem jedrskih elektrarn izražene v
letih (IAEA, Press Release PR 96/8, 19. 4.
1996.)

Reaktorji v
gradnji

Število Skupno Število Skupno
MW
MW
Argentina
Armenija
Belgija
Brazilija
Bolgarija
Kanada
Kitajska
Češka
Finska
Francija
Nemčija
Madžarska
Indija
Iran
Japonska
Kazahstan
Koreja rep.
Litva
Mehika
Nizozemska
Pakistan
Romunija
Rusija
Južnoafriška
rep.
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Švica
V. Britanija
Ukrajina
ZDA
Skupno*

2
1
7
1
6
21
3
4
4
56
20
4
10

935
376
5631
626
3538
14907
2167
1648
2310
58493
22017
1729
1695

51
1
11
2
2
2
1

39893
70
9120
2370
1308
504
125

29
2
4
1
g
12
5
35
16
109

19843
1842
1632
632
7105
10002
3050
12908
13629
98784

437

343792

1
1

Država

692

Delež el. ener.
proizveden v NE v
1995

Obratovalne
izkušnje do
konca 1995

•

TWh

delež
%

leta

meseci

Argentina
Armenija
Belgija
Brazilija
Bolgarija
Kanada
Kitajska
Češka
Finska
Francija
Nemčija
Madžarska
Indija
Japonska
Kazahstan
Koreja rep.
Litva
Mehika
Nizozemska
Pakistan
Rusija
Južnoafriška
rep. ,
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Švica
V. Britanija
Ukrajina
ZDA
Skupno

7.07

11.79

39.20
2.50
17.26
92.31
12.38
12.23
18.13
358.60
154.14
13.20
6.46
286.9
0.08
63.68
10.64
8.44
3.70
0.46
99.38
11.28
11.44
4.56
53.10
66.70
22.49
77.64
65.64
673.40

55.52
0.97
46.43
17.26
1.24
20.10
29.91
76.14
29.09
42.30
I.89
33.40
0.13
36.10
85.59
6.00
4.86
0.88
II.79
6.48
44.14
39.46
34.06
46.61
39.92
24.99
37.83
22.49

34
28
135
13
83
348
8
38
67
878
510
42
129
704
22
100
20
7
49
24
526
22
61
14
147
219
103
1063
174
2028

7
4
7
9
1
9
5
8
4
10
7
2
1
5
6
10
6
11
9
3
6
3
5
3
2
2
10
4
2
8

7696

2

1245

2

1824

4

5810

4
2
3

808
2146
3757

5

3870

1
2
4

300
1300
3375

4

1552

5
1

4750
1165

39

32594

2227.9

y skupnem seštevku so upoštevane jedrske elektrarne na Tajvanu
Sest).
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Pregled jedrskih elektrarn v svetu (Nuclear Engineering Handbook 1995)

poročevalec, št. 50
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e

8'ed jedrskih elektrarn v svetu - nadaljevanje
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12.2. PREGLED STANJA JEDRSKE VARNOSTI
V SVETU

Tabela 12.5: ASSET misije v letu 1995

12.2.1. Udejstvovanje misij MAAE
Komisija Mednarodne agencije atomsko energijo OSART (Operational Safety Assessment Rewiew Team) je v letu 1995 opravila
sedem pregledov jedrskih elektrarn, tri misije za preučitev programa
nadgradnje ter po eno misijo varnostnih pregledov ter misijo tehnične
izmenjave. ASSET misij (Assessment of Safety Significant Events
Team) je bilo 14

Država

Tabela 12.4: OSART misije v letu 1995 (2)

Država

Jedrski objekt

Tip reaktorja

Jedrski objekt -

Tip

lokacija

Vrsta
misije

Madžarska

Paks

Ukrajina

Južna Ukrajina

Ukrajina

Khmelnitsky-1

Madžarska

Budimpešta

Romunija

Bukurešta

Rusija

Kursk

Rusija

Kursk

Ukrajina

Khmelnitsky -1

WWER-1000/320

O

Bolgarija

Sofija

Francija

Cattenom

PVVR-1360 MW

O

Kitajska

Beijing

V. Britanija

Hunterston B

AGR-620 MW

O

Češka

Praga

Ukrajina

Zaporozhe

WWER-1000/320

T

Švedska

Forsmark

Bolgarija

Kozloduy-5/6

WWER-1000/320

E

Ukrajina

Černobil

Švica

Beznau

PWR-364 MW

O

ZDA

Argonn

Češka

Dukovany

WWER-440/213

E

Rusija

Kursk

Ukrajina

Rovenskaya-3

WWER-1000/320

E

Francija

Flamanville

PVVR-1382 MW

O

Japonska

Hamaoka-3/4

BWR-1100 MW

O

Litva

Ignalina

RBMK-1500 MW

O

Novovoronezh-3/4 WWER-440/230

s

F - po ASSET misija
R - revizijska misija
S - seminar
T - analizna misija

WWER-1000/320

T

Vir: The Annual Reportfor 1995, IAEA, GOV/2853

Rusija
Ukrajina

Zaporozhe

12.2.2. Obratovanje, nezgode, nesreče
E - proučitev programa nadgradnje
F - po-OSART misija
O - OSART misija
S - varnostni pregledi
T - tehnična izmenjava
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V letu 1995 je INES MAAE - Mednarodna lestvica jedrskih dogo*#
prejel 66 poročil o dogodkih iz 21 držav. Od teh 66 poročil so b'
izven lestvice, 29 stopnje 0, 23 stopnje 1 in 9 stopnje 2 te'
dogodek 3 stopnje. Dogodkov višje od stoppje 3 ni bilo. Glede
vrsto objekta je bilo 60 poročil o dogodkih v jedrskih elektrarni
pa o dogodkih v drugih objektih.

162

(d
I
!(i
ei
f,

ment pri menjavi goriva. Radioaktivnost se pri tem ni razširila izven
elektrarne.

^ini dogodek 3 stopnje se je zgodil 27. novembra v JE Černobil -1
Ukrajini. Tega dne so v reaktorskem prostoru opazili znatno
'adioaktivno
onesnaženje tal z jakostjo doze do enega Sieverta/
Ur
°- En delavec je v teh prostorih prejel dozo 41 miliSievertov in je
s
tem presegel letno zakonsko omejitev 50 miliSievertov. Preiskava
'e ugotovila, da je onesnaženje povzročil poškodovan gorilni elev

Slovenije je poročala v INES o štirih dogodkih, od teh je bil eden 1.
stopnje in trije stopnje 0.

Tabela 12.6: Pregled dogodkov INES lestvice

Leto

Št. pri.
nesreč,

INES sistem poročanja

nezgod

1990
1991
1992
1993
1994
1995
Skupaj

21
94
69
72
70
66
392

Izven
lestvice
0
1
2
7
1
4
15

0 - pod
lestvico
4
30
29
27
33
29
152

1

2

3

4

5

6

7

8
29
26
18
26
23
130

9
28
11
16
10
9
83

0
6
1
4
0
1
12

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

^ir: Nuclear Safety Review 1995 (Draft)

1

2.2.3. Svetovni trendi

NucNet N°225/95

Raziskave ameriškega javnega mnenja ugotavljajo, da Američani
belijo obdržati jedrsko energijo in svojo vodilno vlogo v mirnodobski
^Porabi jedrske energije. 73 % se jih strinja s podaljšanjem
°t>ratovalnih dovoljenj, dve tretjini pa jih meni, da so jedrske elektrarne
'•ste in varne, vendar upajo, da je solarna energija ameriška
Prihodnost.

V Južni Koreji so začele obratovati dve novi jedrski elektrarni, ki
sta'projektirani in izdelani v Koreji, plod domačega znanja.
Predvidevajo močan razvoj jedrske industrije ter povečanje iz
zdajšnjih deset na 23 jedrskih elektrarn do leta 2006. Plan poudarja
status Azije kot svetovno najbolj razvijajočega in rastočega področja
uporabe jedrske energije. Dodatno močno poudarjajo naraščajočo
neodvisnost od zahodne tehnologije in zahodnega tehnološkega
znanja

^ucleonics week, 18.1.1996.
švedi so se leta 1980 na referendumu opredelili za postopni izstop
jedrske opcije do leta 2010. Glede na referendum bi morali začeti
Opirati vsaj eno jedrsko elektrarno, vendar so nasprotno, najstarejšo
Posodobili. Medtem, pa nova spoznanja na področju jedrske varnosti
lri
varstva okolja spreminjajo javno mnenje v prid mirnodobski uporabi
Odrske
energije. Industrija in najmočnejši sindikati močno
n
asprotujejo zapiranju, tako, da se pričakuje novi referendum že
^onca 1996, ki bi Švedsko opredelil za jedrsko opcijo ali vsaj odložil
■^komisijo jedrskih elektrarn.

NucNet N°240/95

12

Perspektiva zmanjševanja C02 v Evropi je v proizvodnji jedrske
energije, so izjavili predstavniki Evropskega jedrskega društva
(ENS), ki vključuje 21 000 jedrskih strokovnjakov in inženirjev na
Berlinski konferenci o klimatskih spremembah. Poudarili so, da bi
bile brez jedrsko pridobljene električne energije koncentracije C02
v Evropi za dve tretjini višje kot so danes oz. za eno tretjino višje,
če upoštevamo Rusijo in Vzhodno Evropo. Trenutno jedrske
elektrarne dobavljajo eno tretjino električne energije v Evropi in
preračunano zmanjšujejo letne izpuste C02 v ozračje za 800
milijonov ton. V primeru, če bi Evropa dvakrat povečala pridobivanje
električne energije bi emisije C02 padle na 38 % današnjih oz.
zmanjšal bi se letni izpust C02 iz 2100 milijona ton na 800. V
primeru Evropskega izstopa iz jedrske opcije do leta 2020, kot meni
veliko ljudi, da bi bilo edino prav, bi se drastično povečalo število
termoelektrarn na plin in premog. Izračun ENS kaže na dvojno
povečanje C02 v ozračju z 2100 milijona ton danes na 4200 milijona
ton letno leta 2020. Pri tem opozarjajo, da nadomestni viri razen
hidroelektrarn, ki ne izpuščajo dodatno C02 bodo lahko k celotni
električni proizvodnji prispevali samo nekaj procentov.

^Ucleonics week, 6. 7.1996.
Evropska skupnost meni, da bi morala pomagati Ukrajini pri postavitvi
zagonu treh delno dokončanih jedrskih elektrarn in tako pomagati
^ zapiranju Černobila. Gre za reaktorje ruskega tipa VVER-1000 oz.
Jedrske objekte Zaporozhe, Khmelnitski in Ravno. Za zapiranje in
đe
komisijo Černobila, kjer so še edino RBMK - grafitno moderirani
r
®aktorji ruskega tipa, se predvideva cca 3 milijonov ameriških
dolarjev. Obstaja možnost postavitve plinske elektrarne na obstoječi
'°kaciji v Černobilu.
ln
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NucNet, N°141/95

FORATOM Newsletter N 42/95

Dva vodilna dobavitelja jedrske opreme, francoski Framatome in
nemški Siemens, skupno pripravljata novo generacijo e^opskih
jedrskih reaktorjev bolj znano kot REP 2000. Poudarek je na
izboljšanju varnosti in pogojev obratovanja z namenom zmanjšanja
končne obratovalne cene elektrike. Osnovni načrti bi morali biti
končani do leta 1997, končna odločitev o izgradnji do leta 2000 in
priključitev prvega reaktorja na omrežje okrog leta 2006.

Dve agenciji, Institut de Protection et de Surete Nucleaire i"
Gesellschaftfur Anlagen und Reaktorsicherheit sta ugotovili, da so
izboljšave v sovjetsko projektiranih reaktorjih tipa RBMK zmanjšal«
verjetnost nesreče tipa Černobil vendar dodajajo, da je tveganje
resne nezgode še zmeraj veliko. Pri tem poudarjajo, da to ne pomeni,
da pomoč, ki jo daje zahod ni uspešna pač pa težava, da jo pri
uvajanju zahodne varnostne kulture, ki ji nasprotuje politična i
ekonomska in socialna nasprotja. Menijo, da bo preteklo 15 - 20 le'
preden bo varnostna kultura na ravni zahodne v bivšem sovjetske!"
bloku. Poudarjajo, da je v tem prehodnem času potrebno obdržati
in še bolj vzpostavljati vezi z organizacijami v vsaki od omenjenih
držav. Jasno je, da zaradi politične in ekonomske situacije Vzhodno
Evropske države ne bodo opustile svojih jedrskih elektrarn, nasprotno,
te bodo delovale čim dalj bo mogoče. Decembra leta 1995 je prvič
Ruska uprava za jedrsko varnost zaprosila evropske eksperte,
ocenijo planirane varnostne izboljšave za osem najstarejših jedrskihe
elektrarn v Rusiji. Izboljšave varnosti v VVER reaktorjih i
omogočajo primerjavo z varnostjo reaktorjev zahodnega tipa
reaktorje iste časovne generacije.

FORATOM, sep 1995
Indikacije kažejo, da Italija počasi premišljuje in se pripravlja na
ponovno preučitev svoje jedrske opcije. Po referendumu leta 1987
takoj po Černobilu ter ustavitvi dveh jedrskih elektrarn leta 1990,
Caorso in Trino, so močno odvisni od jedrske energije iz Francije.
Kot kaže se javno mnenje spreminja, vladne komisije že preučujejo
možne opcije.
Nekaj manj kot 53 % volivcev v švicarskem kantonu Nidvvald je
ustavilo nadaljnje priprave postavitve odlagališča za nizko in
srednjeradioaktivne odpadke, čeprav je v projekt privolila lokalna
skupnost.

NucNet N 153/96

Javnomnenjske raziskave na Slovaškem kažejo, da je 65 %
Slovakov za dokončanje in zagon jedrske elektrarne Mochovce,
11 % pa proti. Slovaška vlada daje jasne namige, da bo elektrarno
dokončal ruski partner, ker zahodna stran postavlja preveč ostre
zahteve predvsem z zapiranjem JE Bohunice. Poleg tega je nemški
partner Bayernwerk pod pritiskom zelenih že iztopil iz programa
pomoči, francoski partner pa še vztraja ker zahodni standardi jedrske
varnosti zagotavljajo popolnejšo varnost.

Po zagotovilu, da bo 2300 novih služb, polovica za lokalno
prebivalstvo in polovica za prebivalstvo sosednjih mest v naslednjih
petnajstih letih ter da bodo milijoni dolarjev pritekali za razvoj kraja,
krajani prvega jedrskega mesta v Kanadi (Deep River, Ontario) s o"
razmerju 3:1 glasovali za izgradnjo odlagališča nizko
srednjeradioaktivnih odpadkov v svojem kraju. Odlagališče b°
predvidoma zajelo 10000 m2 oz. 1 % mestne površine. 160 metrov
pod zemljo, v 15 rovih, bodo odložili odpadke, ki so se zbrali od leta
1932. Odloženo bo cca 900 000 m3 nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov. Ocenjeni stroški postavitve odlagališča so med 200 i"
400 milijoni dolarjev. Za izobraževanje prebivalstva, pogovore tef
usklajevanje pogojev gradnje odlagališča so porabili osem let in 21
milijonov dolarjev. V naslednjih treh letih se planira pridobitev uradnih
dovoljenj za pričetek izgradnje in v desetih letih bi odlagališče začelo
delovati. Druga lokacija Port Hope, kjer se trenutno skladišči najvec
odpadkov in ki je pokazala interes za odlagališče je trenutno
odpovedala referendum, ker ni dosežen konsenz okoli ugodnosti, K'
bi jih mesto dobilo.

V nasprotju z javnim mnenjem in uradnimi izjavami vlade, da se bo
elektrarna v Černobilu zaprla do leta 2000, iz uradnih krogov vse
bolj prihajajo namigi, da bo elektrarna še naprej delala vse dokler
zntiod ne priskrbi dovolj pomoči za dekomisijo, odlaganje odpadkov,
nadomestne vire in priučitev kadra na nove dejavnosti. Dodatno je
še direktor elektrarne izjavil, da se planira zagon v letu 1991 v požaru
poškodovan reaktor. Plinska elektrarna kot nadomestilo za Černobil
po mnenju nemških strokovnjakov ne pride v poštev ker Ukrajina
nima lastnega plina. ZDA eksperti delajo na izboljšanju trenutne
varnosti s poudarkom na zagotavljanju kakovosti, standardnega
delovnega postopka in zaščito pred požarom.

12.3. RADIOAKTIVNI ODPADKI V FRANCIJI

Japonski jedrski industrijski forum (JAIF) ugotavlja, da Azija ostaja
svetovno najbolj razvijajoče se področje. Kitajska, Koreja, Taiwan,
Indonesia, Tailand in Malezia bodo povečali svojo potrebo po energiji
preračunano na 500 milijonov ton nafte do konca stoletja t.j. trenutno
japonsko porabo energije.

Francija je ena med najbolj uspešnimi če že ne najuspešnejša država
na svetu pri ravnanju in pospravljanju (odlaganju) radioaktivnih
odpadkov.
Najpomembnejši dosežki so naslednji:

Končno je prišlo do dogovora med ZDA in Severno Korejo glede
modernizacije Severno korejskih jedrskih naprav. Južno Korejski
reaktorji bodo zamenjali obstoječe kot del programa opustitve
obstoječega jedrskega programa, ki predstavlja potencialno vojaško
usmeritev oz. nevarnost.

1. V prvo površinsko odlagališče NSRAO la' Manche so priče'1
sprejemati odpadke že leta 1969. Do srede 1.1994, 3ko so preneha"
odpadke sprejemati so tja odložili blizu 500.000 m NSRAO iz ®
jedrskih elektrarn in od ostalih proizvajalcev radioaktivnih odpadkov.
Po potrjenih projektih in posebnem dovoljenju za zapiranle
odlagališča so pod njim in okoli njega zgradili v sistemu rovov dva
drenažna sistema. Površino odlagališča pa prekrivajo z večplasnih"
pokrovom, ki naj bi zavaroval odlagališče pred infiltracijo padavin
najmanj 300 let.

Hitri reaktorji so posebna vrsta reaktorjev, ki se bistveno razlikuje
od široko uveljavljenih komercialnih jedrskih elektrarn. Po začetnem
navdušenju v petdesetih letih, ko so oplodni reaktorji obljubljali tako
tekoč neskončen vir energije, se je zaradi velikih tehnoloških
problemov in cenenosti urana zagon precej polegel. Danes v svetu
obstaja manj kot deset takšnih naprav, le dve pa občasno tudi
delujeta Superphenix v Franciji in Monju na Japonskem. Poglavitni
tehnološki problem je izredno burna reakcija staljenega natrija z
vodo. Zato tudi najmanjše puščanje med primarno in sekundarno
stranjo predstavlja resno nezgodo, ki se je leta 1995 tudi zgodila na
Japohskem.
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2. Drugo površinsko odlagališče NSRAO I' Aube so pričeli gradi"
1.1988 in ga dogradili decembra 1991. Prvo odlagalno enoto z
NSRAO je odlagališče sprejelo januarja 1992. Celotna kapacitet®
odlagališča znaša 1 mio m3, kar bo zadostovalo za najmanj 30alee
Celotna investicija je stala okoli 340 mio DEM, odlagališče p J
možno smatrati s tehnično-ekološkega vidika kot najbolj dovršen0
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odlagališče površinskega tipa na svetu. Zaradi navedenega EU
predvideva, da bo ob odlagališču odprla poseben center za novinarje,
ki bodo tam lahko študirali detajlne podatke o odlaganju RAO.

t.i. reprocesinga. Nastale VRAO tretirajo in pakirajo na tri načine: v
steklo, cement in bitumen. Vse tri oblike nato embalirajo v jeklene
sode in začasno skladiščijo.

3-Za VRAO imajo z zakonom iz 1.1991 opredeljeno 15 letno strategijo
Po kateri je predvidena v tem času izgradnja dveh t.i. podzemnih
laboratorijev, v katerih bodo poizkusno odlagali VRAO. Med petimi
že raziskanimi lokacijami so na eni že pričeli s pripravljalnimi deli
z
a izgradnjo podzemnega laboratorija.

5. Zaradi stroge kontrole in zahtev njihovega upravnega organa za
jedrsko varnost so proizvajalci odpadkov s pomočjo velikih
raziskovalnih centrov uspeli razviti najsodobnejše merske
inštrumente in sisteme za kontrolo merjenja paketov z RAO. Te
meritve se redno izvajajo predno se nek paket z RAO transportira,
skladišči ali sprejme v odlagališče.

4

- Najdlje so prišli tudi s pakiranjem VRAO, kar izvajajo v sklopu
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