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POVZETEK 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) je v sodelovanju z Zdravstvenim inšpektoratom 
Republike Slovenije (ZIRS) in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) pripravila poročilo 
o jedrski in sevalni varnosti v letu 1999, ki sodi med redne oblike poročanja o delu Uprave Vladi, Državnemu 
zboru in državljanom Republike Slovenije. Prispevke za poročilo so pripravile še pooblaščene organizacije s 
področja jedrske varnosti ter Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO). 

URSJV posveča posebno pozornost jedrski varnosti, predvsem zagotavljanju visoke varnostne ravni NE Krško. 
Skrb zajema tudi izboljšave v sami elektrarni, ki nastajajo na osnovi svetovne prakse in najnovejših dognanj na 
jedrskem področju. V letu 1999 so v NE Krško opravili 29 večjih tehničnih izboljšav (modifikacij), deset od teh 
po predhodni odobritvi URSJV. Projekt modernizacije NEK poteka v štirih fazah: projektiranje, izdelava, 
transport in skladiščenje novih uparjalnikov, varnostne analize za zamenjavo in povečanje moči, demontaža 
starih in vgradnja novih upaijalnikov ter izgradnja popolnega simulatorja. URSJV je aktivno spremljala 
izdelavo, transport in skladiščenje novih uparjalnikov, in sicer preko poročil pooblaščenih strokovnih 
organizacij, ki spremljajo izdelavo upaijalnikov ter preko lastnih preverjanj kakovosti. Skladno s predvideno 
zamenjavo uparjalnikov v NE Krško je bila dokončana zgradba za skladiščenje starih upaijalnikov in 
dekontaminacijo. V letu 1999 je URSJV nadaljevala z upravnima postopkoma za potrditev popolnega 
simulatorja NEK in za odobritev varnostnih analiz. 

Celotna proizvodnja električne energije v Sloveniji je bila 12 060 GWh, delež proizvedene jedrske energije je 
bil 37,18 %. V letu 1999 je bila proizvodnja električne energije v NEK v okviru načrtovane. Izkoriščenost in 
razpoložljivost NEK sta bili na visoki ravni in sicer 83 % oz. 85 %. Poleg visoke proizvodnje in izkoriščenosti je 
bila tudi zanesljivost obratovanja NE Krško na visoki ravni. V letu 1999 je prišlo do ene nenačrtovane ročne in 
ene avtomatske zaustavitve elektrarne zaradi odpovedi regulacijskega ventila glavne napajalne vode. Iz 
primerjave osnovnih pokazateljev stanja jedrskega goriva za leto 1999 je razvidno, da ni bilo poškodb na 
gorivnih elementih sredice. Uvedene modifikacije goriva so se izkazale kot zelo učinkovite, prav tako je bila 
upravičena posodobitev gorivnih elementov. V času remonta (R'99) so bile pregledane vse cevi upaijalnika, 
povprečni delež začepljenih cevi v obeh uparjalnikih je 17,94 %, kar omogoča obratovanje NE Krško na 100% 
moči reaktorja. Število izrabljenega jedrskega goriva v letu 1999 se je povečalo za 32 gorivnih elementov. 
Skupno število izrabljenih gorivnih elementov v bazenu za izrabljeno gorivo NEK je na koncu leta znašalo 562. 

V letu 1999 so v NEK uskladiščili 274 sodov z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki (NSRAO). Skupaj je v 
dosedanjem obratovanju elektrarne nastalo 13046 standardnih sodov ali 2740 m3 nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov. Smole ionskih izmenjevalnikov in filtri, nastali v zadnjih nekaj letih, ter tudi kontaminirano olje še 
čakajo na obdelavo in uskladiščenje. 

Kolektivna doza vseh izpostavljenih delavcev v letu 1999 v NEK je znašala 1652 človek mSv (mili Sievertov), 
od tega 322 človek mSv za delavce NEK in 1330 človek mSv za zunanje delavce. Povprečna izpostavljenost 
posameznih delavcev sevanju v jedrski elektrarni je nizka. Povprečna efektivna doza delavca v letu 1999 je bila 
1.68 mSv. kar je približno 3,4 % predpisane mejne vrednosti za delavce, ki so pokliCno izpostavljeni 
ionizirajočemu sevanju. Od tega je bila povprečna efektivna doza delavcev iz elektrarne 0,92 mSv, za zunanje 
delavce pa 2.09 mSv. Največji del doze so delavci prejeli med rednim letnim remontom elektrarne. Najvišja 
prejeta doza delavca iz NEK je bila 9,98 mSv, zunanjega (pogodbenega ) delavca pa 11,40 mSv, kar je znotraj 
predpisane mejne vrednosti za delavce (50 mSv/leto) oziroma znotraj direktiv EU (20 mSv/leto). 
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Nadzor vpliva NE Krško na okolje je v letu 1999 potekal po ustaljenem programu. NEK nadzorovano izpušča v 
okolico tekoče in plinaste radioaktivne snovi. V letu 1999 je tritij v tekočinskih izpustih predstavljal 54,1 % 
letne mejne količine, odstotek ostalih izotopov je le 23 %. V plinastih izpustih so prevladovali radioaktivni 
žlahtni plini. V letu 1999 je bilo v zrak izpuščeno 1.31 % mejne količine žlahtnih plinov. Nižja vrednost v 
primerjavi z emisijami v zadnjih nekaj letih je pričakovana glede na dejstvo, da v zadnjih dveh gorivnih ciklusih 
ni bilo pomembnega puščanja gorivnih elementov v sredici reaktorja. 

Raziskovalni reaktor TRJGA je namenjen za eksperimentalno delo, izobraževanje tečajnikov NE Krško ter 
študentov fizike in za pripravo radioaktivnih izotopov za medicino, industrijo in jedrsko kemijo. V letu 1999 je 
bilo v reaktorju obsevanih 472 vzorcev in nekaj tisoč vzorcev v kanalu pnevmatske pošte. V reaktorski zgradbi 
seje ob koncu leta nahajalo 94 gorivnih elementov. V juniju 1999 je bilo v ZDA trajno vrnjeno vso neuporabno 
gorivo iz raziskovalnega reaktorja TRJGA. Pošiljka je vsebovala 218 izgorelih elementov in 1 svež poškodovan 
gorivni element. Pred odvozom goriva so strokovnjaki 1NL (Idaho National Labs) temeljito pregledali vse 
gorivne elemente namenjene za transport. Odvoz goriva je izvršilo ameriško podjetje NAC (Nuclear Assurance 
Corporation). Nalaganje goriva in prevoz do Luke Koper je potekal brez zapletov. 

Agencija RAO je postala izvajalec gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki inje prevzela 
upravljanje Republiškega skladišča v Podgorici oziroma Brinju. Skladišče je namenjeno skladiščenju nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov malih proizvajalcev iz medicine, industrije in raziskovalne dejavnosti. Po 
prevzemu so začeli z delom na posodobitvi skladišča in s sanacijo objekta ter vgrajenih naprav. Redno izvajajo 
tudi tedenske in mesečne nadzore stanja v skladišču in bližnji okolici. Skupno število radioaktivnih odpadkov v 
skladišču ob koncu leta 1999 je znašalo 761 kosov odpadkov oz. skupna ocenjena aktivnost ob koncu leta 1999 
je bila 3700 GBq. V skladu z odločbo URSJV so v skladišču prevzeli tudi radioaktivne odpadke iz Zavratca. V 
1. 1999 se je namreč začela končna faza sanacije zasilnega skladišča RAO v Zavratcu. V tej fazi so bili 
vzpostavljeni pogoji za sortiranje in prevoz odpadkov iz skladišča v republiško skladišče v Podgorici oz. na 
komunalno deponijo. Sevalne dozne obremenitve delavcev so bile nizke. Kolektivna doza delavcev, ki so 
sodelovali pri delih, je bila 0,12 človek mSv, največja individualno prejeta doza 29 mikroSv, povprečno prejeta 
doza pa 7 mikroSv. Celotna sanacija zasilnega skladišča še ni končana. Zadnja aktivnost sanacije bo vključevala 
dekontaminacijo skladišča, nato bo objekt predan v splošno rabo. 

Agencija RAO je pripravila v letu 1999 predlog strategije ravnanja z NSRAO. V dokumentu so podana 
izhodišča, ki so bila upoštevana pri pripravi strategije, mednarodna praksa ravnanja z NSRAO in možnosti, ki jih 
ponuja slovenski prostor za rešitev vprašanja NSRAO v celotnem življenjskem obdobju odpadkov, od njihovega 
nastanka do končne rešitve. Strategija obravnava kot možne trajne rešitve za NSRAO več opcij in na koncu 
predlaga izgradnjo odlagališča kot najustreznejšo, saj je to edina opcija, ki predstavlja varno in dokončno rešitev 
problema nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. 

V letu 1999 seje izvajala končna ureditev pridobi valnega prostora zaprtega rudnika urana na Žirovskem vrhu na 
podlagi rebalansa operativnega plana dejavnosti za izvedbo programa v letu 1999, ki gaje v decembru 1998 
potrdila Vlada. Dela so tekla na osnovi delnega lokacijskega dovoljenja iz leta 1996. Za dokončno ureditev 
odlagališč Boršt in Jazbec v letu 1999, je vodstvo Rudnika Žirovski vrh (RŽV) smatralo, da so bili v postopku 
pridobivanja dopolnilnega lokacijskega dovoljenja izpolnjeni vsi pogoji in da za zaključek postopka ni več ovir. 
Drugačno pa je bilo stališče URSJV, ki je ocenila, da še niso bili v celoti izpolnjeni vsi pogoji za izdajo 
dopolnilnega lokacijskega dovoljenja za ureditev odlagališč (problemi plazenja, nihanja podtalnice, tektonsko 
seizmične aktivnosti, visokih letnih padavin in nalivov). URSJV je zato izdala negativno poprejšnje soglasje za 
izdajo dopolnilnega lokacijskega dovoljenja. 

Aktivnosti v območju RŽV v letu 1999 niso povečale vpliva rudnika na okolje. Prav tako pa ni bilo nobene 
aktivnosti, ki bi ta vpliv občutno zmanjšala. Nadzor emisij je potekal tekoče, v skladu s programom. Prejete 
leme efektivne doze vseh izpostavljenih delavcev so bile pričakovano nizke. Najvišja prejeta doza šestdesetih 
delavcev je znašala 1,89 mSv, povprečna vrednost letnih efektivnih doz pa 1,0 mSv. 

Inšpektorji URSJV so v skladu s svojimi pooblastili in odobrenim letnim programom inšpekcije nadzirali 
upravljalce jedrskih objektov skozi vso leto. Na osnovi ugotovitev inšpekcijskih pregledov in dosedanjih 
izkušenj sledi, da: 

inšpekcija URSJV uspešno sodeluje z drugimi upravnimi in inšpekcijskimi organi, 
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remontna dela, funkcionalni in zagonski preizkusi na sistemih in komponentah NE Krško tudi po R'99 
ustrezajo obratovalnim pogojem in omejitvam oziroma so v skladu z merili sprejemljivosti v odobrenih 
postopkih. To lahko povzamemo tudi iz poročil pooblaščenih organizacij in mnenj, ki so bila 
obravnavana na posebnih inšpekcijskih pregledih skupaj z NE Krško in pooblaščenimi organizacijami, 
so bili vsi izredni dogodki, o katerih je poročala NE Krško, obravnavani na inšpekcijskih pregledih, na 
katerih so bili razjasnjeni vzroki in okoliščine teh dogodkov, 
je inšpekcija spremljala izvrševanje odločb, ki so bile izdane NE Krško s strani URSJV in ni ugotovila 
nepravilnosti, 
je inšpekcija spremljala mesečna poročila o radioaktivnih emisijah in ni ugotovila odstopanja od 
standardnih vrednosti. 

Inšpekcija URSJV je v letu 1999 opravila v NE Krško 85 rednih inšpekcijskih pregledov, en izredni pregled in 4 
dodatne inšpekcijske preglede v zvezi z elektrarno. V Reaktorskem centru Podgorica je bil opravljen en redni 
pregled in 6 inšpekcijskih pregledov v zvezi z vračanjem goriva v ZDA. Pri prenosu radioaktivnih odpadkov iz 
začasnega skladišča v Zavratcu, v Republiško skladišče RAO v Podgorici je inšpekcija opravila 3 preglede. 
Inšpekcija je opravila tudi 2 inšpekcijska pregleda Rudnika Žirovski Vrh. 

Inšpekcija ugotavlja, da so vsi varnostni sistemi za vamo ustavitev elektrarne delovali v skladu s projektno 
predvidenimi parametri in da je obratovanje raziskovalnega reaktorja TR1GA Mark II Reaktorskega centra 
Podgorica Inštituta »Jožef Štefan« v letu 1999 ustrezalo obratovalnim pogojem in omejitvam ter da jedrska 
varnost v letu 1999 ni bila ogrožena. 

Kot pristojni upravni organ za zagotavljanje avtomatskega monitoringa sevanja si URSJV že vrsto let prizadeva 
za nemoteno obratovanje in stalno izpopolnjevanje opozorilnega monitoringa sevanja, ki je namenjen za 
takojšnje odkrivanje morebitne jedrske ali radiološke nesreče doma ali v tujini. V Sloveniji sedaj deluje preko 
40 sond, ki merijo hitrost doze zunanjega sevanja gama; v letu 1999 seje število mest, kjer se podatki zajemajo 
v realnem času povečalo na 42. Zbrani podatki se prikazujejo na internetu v tabelarični obliki, podatki o 
zunanjem sevanju pa tudi s časovnimi diagrami hitrosti doz. 

URSJV je v letih 1998 in 1999 vključila v mrežo avtomatskega monitoringa sevanja tudi sprotni nadzor 
radioaktivnosti zraka. Na treh vzorčevalnih mestih (na Reaktorskem centru Podgorica, na lokaciji NEK in v 
Dmovem na Krškem polju) se merijo koncentracije aktivnosti alfa in beta ter določajo gama sevalci, vključno z 
radioaktivnimi izotopi joda. V sistem je vključen tudi sprotni nadzor nad koncentracijo radonovih kratkoživih 
potomcev na lokaciji Rudnika Žirovski vrh v Todražu. Proti koncu leta je stekla poskusna izmenjava podatkov iz 
avtomatskega monitoringa s sosednjo Avstrijo, začele pa so se tudi priprave na izmenjavo s Hrvaško. Že tretje 
leto pa URSJV posreduje avtomatsko, enkrat tedensko, podatke v evropski center EURDEP v Ispra (Italija). 

Program meritev radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja v Republiki Sloveniji je bil v letu 1999 
povsem enak kot prejšnja leta. Na podlagi meritev radioaktivnosti življenjskega okolja RS v letu 1999 
ugotavljamo, da niso bile prekoračene meje letnega vnosa umetnih radionuklidov v organizem, predpisane v 
Pravilniku o največjih mejah kontaminacije človekovega okolja in o dekontaminaciji. Letne efektivne doze 
zaradi ingestije umetnih radionuklidov so povsem primerljive s tistimi v sosednjih državah (Avstrija, Švica obe 5 
mikroSv), medtem ko je ocena leme doze zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevanju gama od umetnih 
radionuklidov za Slovenijo verjetno pretirano visoka (52 mikroSv pri bivanju 7,2 ur na prostem in zaščitnem 
faktorju zgradb 0.1) v primerjavi z drugimi evropskimi državami in jo bo v prihodnje potrebno ocenjevati na 
drugačnih izhodiščih. Meritve onesnaženosti reke Save z radioaktivnim izotopom 1-131 so pokazale da 
Ljubljanica gorvodno od Onkološkega inštituta ni onesnažena. Močno pa je radioaktivna voda iz čistilne naprave 
v Zalogu, katere koncentracija 1-131 občasno preseže izvedeno mejno koncentracijo za pitno vodo, povečane pa 
so tudi koncentracije 1-131 v reki Savi od izliva reke Ljubljanice naprej. 

Ovrednotenje rezultatov meritev radioaktivnosti umetnih in naravnih radionuklidov v okolici NEK v različnih 
nadzorovanih medijih in ekspozicijskih prenosnih poteh je podano z ocenami efektivnih doz. Konzervativne 
ocene doznih obremenitev posameznikov iz referenčne (kritične) skupine prebivalstva zaradi emisij jedrske 
elektrarne dajejo v letu 1999 vrednosti za predvideno efektivno dozo, ki je manjša od 10 mikroSv/leto. Ta 
vrednost predstavlja manj kot 20 % avtorizirane mejne doze ali 1% leme mejne doze za prebivalstvo oziroma 
manj kot 0.5 % letne doze, ki jo v povprečju prejme človek v normalno obremenjenem okolju od naravnih in 
umetnih radioaktivnih virov. 
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Program meritev radioaktivnosti v okolici Reaktorskega centra Podgorica v Brinju je bil v letu 1999 enak kot v 
preteklih letih. Zunanja doza zaradi izpuščanja Ar-41 v atmosfero je bila ocenjena na 0,23 mikroSv/leto, 
ingestijsko dozo zaradi tekočinskih izpustov v reko Savo so konservativno ocenili na približno 0,08 mikroSv/ 
leto, kar je skupaj 0,03% letne mejne vrednosti za prebivalstvo. 

Meritve radioaktivnosti so tudi v devetem letu po prenehanju izkoriščanja uranove rude na Žirovskem vrhu 
pokazale, da je ustavitev rudarjenja le delno zmanjšala vpliv na okolje. Večjih sprememb tudi ni realno 
pričakovati, dokler ne bodo dokončno urejena vsa sedanja jalovišča. Koncentracije radona v poseljenem okolju 
rudnika ostajajo enake kot v obdobju obratovanja. Emisija radionuklidov s tekočimi iztekami se je v zadnjem 
letu zmanjšala, kar je opazno na zmanjšanju radioaktivnosti površinskih vod in sedimentov. Obsevna 
obremenitev okoliškega prebivalstva zaradi prisotnosti virov sevanja nekdanjega rudnika urana je bila v letu 
1999 350 mikroSv. Vrednost je blizu vrednostim v zadnjih letih obratovanja rudnika. Prejeta efektivna doza za 
odrasle prebivalce predstavlja eno tretjino letne mejne vrednosti 1 mSv/leto za celotno življenjsko obdobje. 

Z meritvami radioaktivnosti na območju nekdanjega rudnika rjavega premoga Kočevje so v prvi fazi študije v 
kateri ugotavljajo vpliv rudniške jalovine na koncentracije radona na prostem. Ugotovili so razmeroma visoke 
koncentracije na odlagališču, vendar doslej še niso opravili ustreznih serij meritev koncentracij radona, ki bi 
pokazale na morebitni vpliv odlagališča na večje razdalje. Prenosnih poti širjenja radioaktivnosti v okolje v tej 
fazi študije tudi še niso določili, prav tako tudi ne morebitne kritične skupine posameznikov in celovitega 
programa meritev, iz katere bi lahko oceniti morebitno obsevno dozo zaradi preteklih rudarskih dejavnosti. 
Meritve sevanja v okolici nekdanjega rudnika Kočevje se bodo nadaljevale v naslednjem letu. 

Meritve radioaktivnosti v okolju termoelektrarne Šoštanj potekajo že vrsto let. Dosedanji rezultati so pokazali, 
daje vpliv sevanja iz odlagališča pepela na okolje pretežno omejen na ožjo okolico. Največji vpliv odloženega 
pepela se kaže na povišani radioaktivnosti jezerske vode in podtalnice (visoke koncentracije a'Ra in *°K v 
Velenjskem jezeru). Iztekanje vode iz jezera pa delno vpliva tudi na radioaktivnost reke Pake. Koncentracije 
omenjenih radionuklidov ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti za pitno vodo. Koncentracije radona na 
odlagališču so le nekoliko povišane glede na ozadje. 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ima zaradi varovanja javnega zdravja ljudi nadzor nad 
izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, ki med drugim urejajo tudi področje virov ionizirajočih in 
neionizirajočih sevanj. Varstvo prebivalcev v Republiki Sloveniji je zagotovljeno z nadzorom radioaktivnosti v 
življenjskem okolju, ki ga izvajata Inštitut "Jožef Štefan" in Zavod za varstvo pri delu, v skladu s programom 
merjenj radioaktivnosti, ki ga financira Ministrstvo za zdravstvo. 

Sevalne obremenitve delavcev merijo in vrednotijo Inštitut "Jožef Štefan", Zavod za varstvo pri delu, Nuklearna 
elektrarna Krško in Rudnik Žirovski vrh, ki izide pošiljajo Zdravstvenemu inšpektoratu RS. Inšpektorat je v letu 
1999 izdelal centralni dozimetrični register za celotno državo. Register omogoča računalniško spremljanje in 
ocenjevanje izpostavljenosti oseb, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj ter ovrednotenje zdravstvenega tveganja 
na teh delovnih mestih. V letu 1999 je bilo pod nadzorom približno 4700 delavcev: 2324 v medicini in veterini, 
1949 v industriji in drugih sorodnih dejavnostih ter 420 delavcev, obremenjenih z radonovimi razpadnimi 
produkti. Nihče od delavcev, ki so delali z umetnimi viri sevanj, ni prejel doze nad 20 mSv. Nekatere povišane 
doze so bile posledica pomanjkljivega notranjega nadzora nad delavci, viri in zaščitnimi sredstvi ter neizdelanih 
pisnih protokolov s področja varstva pred sevanji. Nekateri delavci iz Rudnika svinca in cinka v Mežici so 
prejeli visoke doze zaradi vdihavanja radonovih kratkoživih potomcev. Nepričakovano visoke doze zaradi 
radona so prejeli tudi zaposleni v eni zgradbi Slovenskih železnic v Ljubljani; zgradba je namreč sezidana na 
odloženem pepelu iz parnih lokomotiv. 

Tudi URSJV spremlja sevalne obremenitve za vse delavce (domače in tuje), ki delajo v jedrskih objektih. 
URSJV je v letu 1999 vzpostavila register prejetih doz sevanja v Sloveniji, ki je namenjen evidenci in statistični 
obdelavi prejetih doz. V tem registru so zajeti podatki o približno 4700 delavcih, ki delajo z viri ionizirajočih 
sevanj v jedrski stroki v Sloveniji. Od tega podatki o približno 1200 delavcih, ki so ali so bili zaposleni v 
jedrskih objektih in o približno 3500 zunanjih delavcih, ki pretežno sodelujejo (so sodelovali) na remontnih 
delih v NEK. Z uvedbo registra je sedaj upravnemu organu omogočena dozimetrična kontrola vseh zaposlenih in 
tudi vseh zunanjih delavcev, vključno tujcev, v skladu z direktivo 90/641/EURATOM. V register so zajeti vsi 
podatki o dozah, delavcih in delavnih organizacijah. URSJV si bo prizadevala v prihodnje pridobiti v svoj 
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register podatke o celotni zgodovini delavcev v jedrski stroki. Ti podatki so doslej na voljo le v pisni 
dokumentaciji. 

Pri uporabi virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu je bilo pri inšpekcijskih pregledih ugotovljenih več 
pomanjkljivosti v posameznih zdravstvenih zavodih in ustanovah. Še vedno ni ustrezno urejena dozimetrija in 
spremljanje sevalne obremenjenosti pacientov zaradi diagnostičnih postopkov. V letu 2000 je predvidena 
izvedba ustreznega projekta za izboljšanje stanja na tem področju. 

Zdravstveni inšpektorat RS nadzoruje tudi vire ionizirajočih sevanj - radioaktivne snovi (vključno z jedrskimi 
objekti, rudniki in radioaktivnimi odpadki) in rentgenske aparate (vključno s pospeševalniki in drugimi 
napravami, ki lahko povzročajo ionizirajoča sevanja). Poleg organizacij, ki upravljajo z večjo količino 
radioaktivnih snovi (Nuklearna elektrarna Krško, Inštitut "Jožef Štefan", Agencija za radioaktivne odpadke, 
Rudnik Žirovski vrh. Onkološki inštitut) je še 140 drugih organizacij v gospodarstvu, ki so leta 1999 uporabljale 
ali shranjevale skupno 564 zaprtih virov sevanj. Odpne in zaprte vire sevanj so uporabljali v sedmih 
laboratorijih za nuklearno medicino pri diagnostiki ali terapiji pacientov ter v 58 laboratorijih pri raziskavah, 
izobraževanju, preizkušanju merilnikov in za javljanje požarov. Poleg radioaktivnih snovi je v evidenci tudi 683 
rentgenskih naprav v zdravstvu in veterini, 97 industrijskih rentgenskih naprav, 5 elektronskih pospeševalnikov 
in 1 elektronski mikroskop. 

Izvajalci tega nadzorstva so sodelovali pri različnih oblikah dodatnega izobraževanja v tujini, predavali na 
tečajih o varstvu pred sevanji in o varnih prevozih radioaktivnih snovi ter sodelovali pri pripravi novega zakona 
iz varstva pred sevanji z Ministrstvom za zdravstvo, Ministrstvom za okolje in prostor ter Upravo RS za jedrsko 
varnost. 

Ugotavljamo, da je bilo stanje na področju varstva ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji v letu 1999 
izboljšano glede na stanje v letu 1998. Število inšpekcijskih pregledov se je povečalo od 84 na 109, delež 
pregledov z ugotovljenimi nepravilnostmi pa je ostal praktično nespremenjen (52 %). Nadzor prevozov 
radioaktivnih snovi je ostal na isti ravni. Mednarodnih zapletov ni bilo, število zavrnjenih prevozov odpadnega 
železa na mejnih prehodih z Italijo se je zmanjšalo. Izboljšan je bil nadzor objektov s povišano vsebnostjo 
radona predvsem v osnovnih šolah in vrtcih, kjer je bilo opravljenih 14 inšpekcijskih pregledov in izdanih 12 
ureditvenih odločb oziroma sklepov. 

URSJV izdaja dovoljenja za promet z jedrskimi materiali, dovoljenja za promet jedrskih materialov čez mejo RS 
in za prevoz v notranjem prometu (uvoz, izvoz, tranzit) ter potrdila o ustreznosti embalaže za jedrsko gorivo. 
URSJV skladno z zakonodajo izdaja dovoljenja in odločbe, ki vsebujejo varnostne ukrepe za skladišča 
radioaktivnih odpadkov in transport radioaktivnih in jedrskih materialov ter izvaja inšpekcijski nadzor nad 
izvajanjem predpisanih ukrepov. S 1. januarjem 2000 je začel veljati v Sloveniji nov Zakon o prevozu nevarnega 
blaga. V nov zakon so vključene vse mednarodne pogodbe in sporazumi, ki jih je sprejela Slovenija in ki urejajo 
prevoz nevarnih snovi. Po novem zakonu bo postalo Ministrstvo za okolje in prostor pristojno za odobritev 
embalaže za prevoz radioaktivnega blaga ter jedrskega materiala, določitev prostorov za začasno shranjevanje 
kontaminiranih stvari, izdajo dovoljenj za prevoz jedrskih materialov in radioaktivnih snovi itd. 

V letu 1999 je Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) opravila v NE Krško 6 inšpekcij glede 
varovanja jedrskega materiala ("safeguards") ter enega v raziskovalnem reaktorju TRJGA. Inšpekcije niso 
ugotovile nepravilnosti. 

Fizično varovanje jedrskih objektov NE Krško in reaktorja TR1GA ter jedrskega materiala v njih poteka v 
skladu s predpisi in dobrem sodelovanju med URSJV in Ministrstvom za notranje zadeve. 

Vlada RS je aprila 1999 sprejela noveliran Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči. Načrt je pripravljen za 
primer jedrske nesreče v Nuklearni elektrarni Krško in jedrske nesreče v tujini, ki bi lahko imele posledice tudi v 
Sloveniji. V sklopu izdelave načrta je bil pripravljen tudi dodatek k načrtu, to so Kriteriji za ukrepanje ob jedrski 
ali radiacijski nesreči, v katerem so zbrani intervencijski nivoji in kot novost dodani operativni intervencijski 
nivoji, ki omogočajo hitrejše reagiranje ob nesreči. Dokument so v koordinaciji Uprave RS za jedrsko varnost 
pripravili strokovnjaki s področij jedrske in sevalne varnosti. 

V NE Krško so bile aktivnosti na področju načrtovanja ukrepov za primer izrednega dogodka usmerjene 
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predvsem v naslednje dejavnosti: vzdrževanje obstoječe pripravljenosti za primer izrednega dogodka v NE 
• Krško, koordinacija aktivnosti med NE Krško in drugim organizacijam pri načrtovanju pripravljenosti v okolju 

in nadgradnja ter izboljšanje obstoječe pripravljenosti NE Krško za primer izrednega dogodka. 

Slovenija je sodelovala v četrti zaporedni mednarodni vaji iz ciklusa vaj »INEX-2«, v katerih seje preverjalo 
delovanje komunikacij in uporaba državnega načrta za primer jedrske nesreče v tujini. Scenarij vaje ni bil 
vnaprej znan, razen informacije, da se bo jedrska nesreča zgodila v kanadski jedrski elektrarni Darlington. Ves 
ciklus vaj »INEX-2« je zasnovala Agencija za jedrsko energijo pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in 
razvoj (OECD/NEA). Vaja »NEK-99« je potekala v Krškem. V vaji so sodelovali NE Krško, URSJV, regijski 
ŠCZ Posavje ter ŠCZ občin Krško, Brežice in Sevnica. Tik pred to vajo je bila bistveno spremenjena 
organizacija za ukrepanje ob izrednem dogodku v NE Krško (uvedba zunanjega podpornega centra - ZPC). Na 
vaji je bil vključen tudi na novo preurejen tehnični podporni center (TPC). 

URSJV v letu 1999 ni bistveno spremenila svoje strukture oz. organizacijske sheme. Upravo še vedno sestavlja 
5 sektorjev. Število delavcev se je povečalo z 35 na 37, kar je še vedno manj od priporočila misije EU. 
Strokovni usposobljenosti delavcev se posveča posebna pozornost. 

V poročevalskem obdobju je bilo narejeno mnogo priprav na poti h usklajenosti in vpetosti slovenske 
zakonodaje k pravnemu redu Evropske unije. Delo je intenzivno potekalo z namenom kasnejše preslikave 
zakonodaje Evropske unije v bodoči slovenski pravni red predvsem pri prevajanju direktiv in uredb s področja 
varstva pred sevanji ter transporta radioaktivnih snovi in odpadkov. 

Na zakonodajnemu področju seje nadaljevalo delo pri pripravi nove slovenske zakonodaje (nov Zakon o jedrski 
in sevalni varnosti, nov Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo). 

Slovenija je v letu 1999 ratificirala en multilateralni in en bilateralni mednarodni sporazum, podpisala pa en 
multilateralni in dva bilateralna sporazuma. Intenzivno je bilo sodelovanje zlasti z MAAE. URSJV je sodelovala 
pri delu najvišjega organa MAAE, na Generalni konferenci. Slovenska delegacija se je na zasedanju dejavno 
vključila v postopek oblikovanja resolucij, še zlasti direktor Uprave RS za jedrsko varnost, mag. Miroslav 
Gregorič, predsedujoči Svetu guvernerjev MAAE od oktobra 1998 do oktobra 1999, kije Generalno konferenco 
tudi najbolj zaznamoval. Republika Slovenija je namreč uradno predlagala spremembo VI. člena Statuta 
Agencije, ki je bil nerešen 23 let, in ki se nanaša na številčno širitev izvršilnega organa Agencije, Sveta 
guvernerjev. Slovenija je bila tudi predlagatelj spremembe XIV. člena Statuta MAAE o uvedbi dvoletnega 
proračunskega obdobja Agencije. 

Slovenska delegacija je zelo uspešno sodelovala na pregledovalnem sestanku pogodbenic Konvencije o jedrski 
varnosti, kjer je predstavila svoje nacionalno poročilo in odgovarjala na vprašanja sodelujočih držav 
pogodbenic. 

V letu 1999 je MAAE organizirala številne delavnice, seminarje, tečaje, konference in simpozije širom po svetu, 
9 tudi v Sloveniji in sicer v sodelovanju z ICJT-IJS ter Kliniko za nuklearno medicino. URSJV je, kot kontaktna 
točka Republike Slovenije za operativne stike z MAAE, o srečanjih obveščala organizacije po Sloveniji. Naj 
poudarimo, da je kar precejšnje število slovenskih strokovnjakov na konferencah in simpozijih aktivno 
sodelovalo s predstavitvijo referatov, slovenski strokovnjaki pa so kot strokovni izvedenci sodelovali tudi v 
številnih misijah MAAE. 

V Sloveniji so bile na obisku Transportna misija MAAE, mednarodna misija MAAE IRRT (Mednarodna 
skupina za oceno organiziranosti uprave) in Misija za pregled seizmične študije -v okviru modernizacije NEK. 
Povabilo misije IRRT v Slovenijo je odraz odprtosti in preglednosti našega jedrskega programa in stanja na tem 
področju: takšen pristop nam omogoča primerljivost z mednarodno sprejetimi in uveljavljenimi standardi in 
prakso v razvitih državah (do MAAE in Evropske Unije), navzven pa utijuje zaupanje mednarodne skupnosti v 
visoko raven jedrske varnosti v naši državi. 

Združenje zahodno evropskih strokovnjakov upravnih organov (WENRA) je izdala po strokovnem pregledu in 
oceni poročilo o jedrski varnosti v Sloveniji. Poročilo prikazuje jedrsko varnost v naši državi kot ugodno, tudi v 
primerjavi z drugimi ocenjenimi državami. 
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Sodelovanje z EU je potekalo tudi skozi program PHARE in program ECURIE (Izmenjava nujnih radioloških 
informacij Evropske komisije) ter v okviru skupine CONCERT (Združitev evropskih upravnih enot) in NRWG 
(Delovne skupine jedrskih upravnih organov). Kljub dejstvu, da Republika Slovenija ni članica OECD/NEA, se 
strokovnjaki URSJV udeležujejo nekaterih srečanj in posvetov v tej organizaciji. Omenimo naj že tradicionalno 
sodeluje z OECD/NEA pri pripravi in izvedbi INEX vaj s področja pripravljenosti na izredne ukrepe. 

Osnovne smernice URSJV pri informiranju javnosti sta odprtost in verodostojnost informacije. Poročilo o 
jedrski in radiološki varnosti v letu 1998 je bilo objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora in je tudi dostopno v 
javnih knjižnicah v Sloveniji ter predstavljeno v Internet okolju v slovenskem in angleškem jeziku. O svojih 
aktivnostih URSJV poroča tudi v biltenu Okolje in prostor. V letu 1999 je bilo objavljenih 31 prispevkov. 
URSJV je tudi v letu 1999 nadaljevala s sedaj že večletno prakso prevajanja nekaterih temeljnih publikacij 
MAAE. V letu 1999 je pripravila slovenski prevod publikacij v okviru Varnostnih standardov in sicer: 
Mednarodni temeljni varnostni standardi za varstvo pred ionizirajočim sevanjem in za varnost virov sevanja 
(Zbirka o varnosti št 115) in Kriteriji za ukrepanje v primeru izrednih dogodkov z jedrskimi snovmi ali 
radioaktivnim sevanjem (Zbirka o varnosti št. 109). Kot je to že običaj, smo tudi te prevode brezplačno 
posredovali zainteresiranim institucijam. 

Sredstva iz državnega proračuna namenjena programom URSJV se ne le realno, temveč tudi nominalno 
zmanjšujejo, kar Upravi otežuje izvedbo že zastavljenih ciljev in programskih usmeritev na področju jedrske in 
sevalne varnosti. 

Strokovna komisija za jedrsko varnost (SKJV), ki deluje kot svetovalno telo URSJV, seje sestala v letu 1999 
trikrat. V okviru URSJV deluje še Strokovna komisija za preizkus znanja usposobljenosti operaterjev NE Krško 
(SKPUO). V štirih izpitnih rokih je preizkus znanja opravljalo 34 kandidatov. 

Pooblaščene organizacije predstavljajo pomemben del nadzora nad obratovanjem, dograditvami in izboljšavami 
ter vzdrževalnimi deli na jedrskih objektih. S tem svojim delom dopolnjujejo inšpekcijo za jedrsko varnost, ki 
kadrovsko ne bi mogla sama pokriti vseh dejavnosti v jedrskih objektih, ki so povezane z jedrsko varnostjo. 

Iz poročila pooblaščenih organizacij je razvidno, da predstavlja večji del njihovega delovanja nadzor letnega 
remonta in menjave goriva. Po namestitvi novih uparjalnikov se bo čas remontov skrajšal. Kratek remont bo 
zahteval boljše načrtovanje spremljanja del in še boljšo koordinacijo ter sodelovanje med NE Krško, inšpekcijo 
in pooblaščenimi organizacijami. Iz poročila je tudi razvidno, da pooblaščene organizacije skrbijo za stalno 
usposabljanje svojih delavcev iz področij, za katera so pooblaščene. Zelo pomembna je organizacija 
zagotavljanja kakovosti, ki jo preverja tudi URSJV. 

URSJV je v letu 1999 financirala ali sofinancirala 7 znanstvenih raziskav in analiz za potrebe vodenja upravnih 
postopkov. 

Problem prilagojenosti računalniške opreme letu 2000 je nedvomno pomemben tudi za slovenske jedrske 
objekte (NEK, TRIGA) kakor tudi za URSJV. V obeh jedrskih objektih kot tudi na URSJV so tekli projekti na 
ocenjevanju prilagojenosti informacijskih sistemov. Projekte sestavlja inventura računalniške opreme, začetna in 
celovita ocena prilagojenosti, prenova, potrditev-preizkus in proces implementacije. Inšpekcija URSJV je 
opravila devet inšpekcijskih pregledov na temo L2T ter en skupni pregled z Mednarodno agencijo za atomsko 
energijo (MAAE). Na prehodu v novo tisočletje smo na upravi imeli dežurstvo ter sodelovali z MAAE in 
OECD/NEA. NEK pa je iz preventivnih razlogov med prehodom v novo tisočletje zmanjšala moč na 50%. 

Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ (Jedrski pool GIZ) je posebna 
pravnoorganizacijska oblika zavarovalnice, ki skrbi za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti. Oba 
reaktorja sta bila zavarovana za odgovornost za jedrsko škodo skladno s predpisi. Poudariti velja, da do konca 
leta 1999 NE Krško ni prijavila Jedrskemu poolu GIZ nobene škode. 

Naloga Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK je zbiranje 
sredstev za razgradnjo NEK, za vamo skladiščenje ter končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih 
odpadkov. NEK je v letu 1999 dobavila celotno električno energijo ELES-u, v skladu s tem bi morala NEK 
poravnati skladu 2.072.000.000 SIT iz naslova tekoče proizvodnje in 1.841.000.000 SIT iz naslova poravnave 
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zaostalih obveznosti iz preteklih obdobij. Dejansko pa je NEK v celoti vplačala le 2.227.000.000 SIT v letu 
1999. 31.decembra 1999 je bilo v skladu zbranih skupno 4.990.682.000 SIT (dobrih 32 % nastalih obveznosti), 
skupni dolg pa je znašal 10.452.197.000 SIT. Sklad je v letu 1999 sofinanciral projekte Agencije RAO, vezane 
na zagotavljanje pogojev za izvajanje programa razgradnje NEK, v skupni višini 14.600.000 SIT. 

Na osnovi informacij, kijih posreduje MAAE, je na svetu ob koncu leta 1999 obratovalo 436jedrskih elektrarn 
v 31 državah in Taivanu, to je dve več kot v letu 1998. Letos je bilo posredovano 26 poročil o jedrskih dogodkih 
informacijskemu sistemu MAAE INES. Najhujša nesreča pri delu z jedrskimi snovmi je bila v obratu za 
predelavo urana Tokaimura na Japonskem, ki je bila razvrščena na četrto stopnjo po mednarodni lestvici 
jedrskih dogodkov (INES). Slovenija je poročala o enem samem dogodku v NE Krško, ki je bil razvrščen na 
stopnjo 0. 

Upravni organi v Republiki Sloveniji v letu 1999 niso ugotovili nepravilnosti pri obratovanju jedrskih 
objektov, transportu jedrskih in radioaktivnih materialov, uporabi sevanja pri razvoju in raziskavah, v 
zdravstvu ter v industriji, ki bi lahko ogrozile varnost ali negativno vplivale na okolje ali zdravje 
prebivalstva in poklicno izpostavljenih oseb. 
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1 UVOD 

Poročilo predstavlja redno obliko obveščanja Vlade in Državnega zbora Republike Slovenije o stanju jedrske in 
sevalne varnosti v naši državi. Prav tako je Poročilo namenjeno strokovni in laični javnosti, saj v zbirni obliki 
povzema stanje in aktivnosti na kar najširšem segmentu tega področja. 

Poročilo tako ne predstavlja zgolj pregleda dela URSJV v letu 1999 temveč poskuša zajeti tudi aktivnosti drugih 
državnih (upravnih) organov, agencij, inštitutov in organizacij, katerih delovno področje se v večji ali manjši 
meri prekriva z vprašanji jedrske ali sevalne varnosti. 

Za vse tiste, ki bi se radi seznanili s Poročilom v bolj zgoščeni obliki smo pripravili povzetek v katerem so po 
poglavjih podane najpomembnejše ugotovitve oziroma opisi stanja. 

Na koncu še beseda o naših pričakovanjih. Izdelava tako obsežnega poročila je vsekakor zahtevna in odgovorna 
naloga zato pričakujemo vašo oceno o uspešnosti njene izvedbe. Vse pripombe in predlogi, kijih bomo dobili v 
času do priprave poročila za leto 2000, bodo dobrodošle in bodo našle svoj odziv v našem nadaljnjem delu. 

Pripombe lahko pošljete na naslov: URSJV, Vojkova 59, 1113 Ljubljana, 
ali po elektronski pošti: SNSA@gov.si 
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2 STANJE JEDRSKE VARNOSTI V SLOVENIJI 

2.1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 

2.1.1 OBRATOVALNA VARNOST 

2.1.1.1 Obratovalni podatki in varnostni kazalci 

V NE Krško so v letu 1999 proizvedli 4.696.300 MWh (4,7 TWh) bruto električne energije na izhodu 
generatorja oziroma 4.492.377 MWh (4,5 TWh) neto električne energije, kije bila oddana v omrežje. Generator 
je bil priključen na omrežje 7.479,21 ur ali 85,38 % celotnega števila ur v tem letu. Proizvodnja je bila v okviru 
načrtovane. Proizvodnja toplotne energije reaktorja v NEK je znašala 13.519.474 MWh. Celotna proizvodnja 
električne energije v Sloveniji je bila 12 060 GWh, delež proizvedene jedrske energije je bil 37,18 %. 
Najpomembnejši varnostni in obratovalni kazalci so prikazani v tabelah 2.1 do 2.3, gibanje teh v letih pa v 
nadaljevanju poročila. 

Tabela 2.1: Najpomembnejši varnostni in obratovalni kazalci v letu 1999  
Varnostni in obratovalni kazalci Leto 1999 Povprečje 
Razpoložljivost (%) 85,38 82,30 
Izkoriščenost (%) 82,71 78,31 
Faktor prisilne ustavitve (%) 0,78 1,52 
Realizirana proizvodnja (GWh) 4492,3 4255 
Ustavitve - ročne (št. ustavitev) 2 2,35 
Ustavitve - avtomatske (št. ustavitev) 1 3,53 
Poročila o izrednih dogodkih (št. poročil) 5 4,24 
Trajanje remonta (dnevi) 50,5 56,23 
Kontaminacija primarnega hladila, 15. cikel, (g urana) 5,9 11,2 
Faktor zanesljivosti goriva (FRI) (GBq/m3) 0,02 0,14 

Slika 2.1 predstavlja lemi diagram obratovanja NE Krško v letu 1999, slika 2.2 pa prikazuje mesečni diagram 
obratovanja za marec 1999. Zaradi zanesljivega obratovanja elektrarne je bila proizvodnja električne energije v 
letu 1999 v mejah načrtovane. 
Slike od 2.3 do 2.5 predstavljajo število vseh ustavitev elektrarne v posameznem letu, faktor prisilne ustavitve in 
število izrednih dogodkov na leto. Podatki na sliki 2.5 se razlikujejo od tistih pred letom 1991, ker je NE Krško 
uvedla novo označevanje poročil o izrednih dogodkih (dopis NE Krško SRT - 356/4150, 8. 4. 1991). 
Poleg visoke proizvodnje in izkoriščenosti je bila zanesljivost obratovanja NE Krško na visoki ravni. V letu 
1999 je prišlo do avtomatske zaustavitve elektrarne zaradi odpovedi regulacijskega ventila glavne napajalne 
vode. Do ročne prisilne zaustavitve elektrarne je prišlo zaradi puščanja visokotlačnega olja sistema za nadzor in 
spremljanje delovanja turbogeneratorja. Zaradi remonta 1999 je bila elektrarna načrtovano ustavljena. 

Razpoložljivost (availability) nuklearne elektrarne je količnik med številom ur obratovanja generatoija 
(sinhroniziranega z omrežjem ne glede na moč reaktorja) in celotnim številom ur v tem obdobju. Pove nam, 
koliko odstotkov časa je bila elektrarna priključena na omrežje. Izkoriščenost (load factor) je količnik med 
dejansko pridobljeno električno energijo in električno energijo, ki bi jo lahko ob maksimalni kapaciteti 
teoretično pridobili v istem času. Pri računanju kumulative za razpoložljivost, izkoriščenost in faktor prisilne 
ustavitve je upoštevana proizvodnja električne energije od 01.01.1983 dalje, ko so bili končani zagonski 
preizkusi. V nadaljevanju so prikazani faktorji zanesljivosti obratovanja in časovna analiza obratovanja za NE 
Krško v letu 1999. 
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Tabela 2.2: Načrtovana in dosežena neto proizvodnja NE Krško za leto 1999. 

Mesec 

Januar 
Februar 
Marec 

April 
Maj 

Junij 
Julij 

Avgust 

September 
Oktober 
November 

December 

Načrtovana 
proizvodnja 
(GWh) 
450 
420 
410 

0 
80 

450 
440 
450 

450 
450 
450 

450 

Dosežena 
proizvodnja 
(GWh) 
464,797 

418,986 
416,441 

0 

106,151 

371,035 
453.883 
448,787 

438,456 
462.884 

448,399 

465.168 

Razlika 
(%) 

3,3 

-0,2 

1,6 
0 
32,7 

-17,6 
3,0 

-0,3 
-2,6 

2,9 
-0,4 

2,9 
Skupaj 4.500,000 4.492,377 -0,2 

Tabela 2.3: Časovna analiza obratovanja NE Krško v letu 1999.  
Časovna analiza proizvodnje Ure Odstotek (%) 

Število ur v letu 8760 100 
Trajanje obratovanja elektrarne (na omrežju) 7479,2 85,4 
Trajanje ustavitev 1280,8 14,6 
Trajanje remonta 1212,4 13,8 
Trajanje planiranih ustavitev 0 0 

Trajanje neplaniranih ustavitev 68,4 0,8 

Slike od 2.6 do 2.9 prikazujejo glavne obratovalne podatke za celotno obdobje rednega obratovanja NE Krško 
omogočajo, da lahko primerjamo rezultate iz leta 1999 s preteklim obdobjem. 
Faktor izkoriščenosti (slika 2.6) se tudi v svetu uporablja kot glavna ocena uspešnosti obratovanja nuklearne 
elektrarne in je bil v letu 1999 nekaj višji od povprečja v zgodovini delovanja NE Krško. 
Pomemben faktor je tudi razpoložljivost (slika 2.7), ki dopolnjuje sliko o delovanju nuklearne elektrarne. V 
nekaterih elektratnah namreč namerno zmanjšujejo moč zaradi nihanj v porabi električne energije in tako ne 
dosegajo boljše izkoriščenosti. 
Na sliki 2.8 je predstavljena pridobljena električna energija za vsa leta rednega obratovanja nuklearne 
elektrarne, v letu 1999 je bila proizvodnja povprečna s proizvedenimi 4.492 GWh električne energije. 
Slika 2.9 nam daje primerjavo po letih med jedrskim, hidro in termalnim načinom proizvodnje električne 
energije v Sloveniji. Realizacija proizvedene toplote je podana kot odstotek odnosa načrtovane in dejanske 
proizvedene toplote, je prikazan je na sliki 2.11. 
Slika 2.12 prikazuje faktor neplanirane izgube moči. Faktorje izračunan kot razmerje vseh neplaniranih izgub 
energije in referenčne proizvedene energije (maksimalno možna proizvedena energija). 
Na sliki 2.13 je prikazano število neplaniranih avtomatskih zaustavitev na 7000 ur kritičnosti, kar predstavlja 
letno število ur kritičnosti v elektrarni v večini držav. Kolektivna izpostavljenost sevanju (Slika 2.14) kaže 
napredek pri minimiziranju izpostavljenosti osebja elektrarne. 
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Slika 2.1: Časovni diagram moči NEK 

Proizvedena energija na generatorju: 43443 7,5 M W h 
Proizvedena energija na pragu: 416441 M W h 
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Slika 2.2: Mesečni diagram obratovanja NE KrSko - marec 
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Slika 2.3: Ustavitve 
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Slika 2.5: Poročila o izrednih dogodkih 
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Slika 2.4: Faktor prisilne ustavitve 
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Slika 2.6: Faktor izkoriščenosti 
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Slika 2.7: Razpoložljivost 
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Slika 2.8: Realizacija proizvodnje 
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Slika 2.9: Proizvodnja električne energije Slika 2.10: Trajanje remonta 
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Slika 2.11: Realizacija proizvedene toplote Slika 2.12: Neplanirana izguba moči 
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Slika 2.13: Neplanirane avtomatske 
zaustavitve 

Slika 2.14: Kolektivna izpostavljenost 
sevanju 
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Slika 2.15: Ncopcrabilnost SI sistema Slika 2.16: Stopnja industrijske varnosti 
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Slika 2.17: Število nenačrtovanih sprožitev 
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Slika 2.18: Faktor razpoložljivosti zasilnega 
vira el. energije 
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Slika 2.19; Faktor razpoložljivosti sistema pomožne 
napajalne vode 
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Slika 2.20: Indeks kemije vode 
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Opomba: Podatki o ustavitvi, realizirani proizvodnji, izkoriščenosti in o izrednih dogodkih so bili na novo 
preverjeni, zato obstajajo manjše razlike glede na poročila prejšnjih let. 

Slika 2.15 prikazuje faktor neoperabilnosti varnostnega sistema vbrizgavanja (SI), kije bil od leta 1998 nekoliko 
višji zaradi vzdrževalnih del, ki se zaradi krajših remontov opravljajo med obratovanjem elektrarne. Vrednost 
indikatorja v letu 1999 je bila 0,0015, kar je še zmeraj pod 1NPO ciljno vrednostjo 0,020. Stopnja industrijske 
varnosti (Slika 2.16) kaže razmeije med izgubo delovnih ur zaradi nezgod pri delu in vsemi delovnimi urami. V 
letu 1999 je bila stopnja industrijske varnosti 1,53 na 200 000 delovnih ur in je še zmeraj trikrat višja od INPO 
ciljne vrednosti do leta 2000. Slika 2.17 prikazuje število sprožitev sistema za visokotlačno vbrizgavanje. V letu 
1999 ni bilo nenačrtovane sprožitve. 
Slika 2.18 prikazuje faktor razpoložljivosti zasilnega vira energije oz. predstavlja razpoložljivost sistema za 
dobavo električne energije v primeru izpada normalnega notranjega in zunanjega električnega napajanja. 
Slika 2.19 prikazuje faktor razpoložljivosti sistema pomožne napajalne vode, to je razpoložljivost sistema v 
tlačnovodni jedrski elektrarni, ki poskrbi za dovajanje napajalne vode v uparjalnike, kadar glavni napajalni 
sistem ni na razpolago. Enako kot pri neoperabilnosti SI sistema je vrednost indikatorja precej višja kot v 
preteklih letih zaradi vzdrževalnih del med obratovanjem. Vrednost indikatoija je 0,0018, kar je precej pod 
INPO postavljeno ciljno zahtevo do leta 2000, ki znaša 0,025. 
Slika 2.20 prikazuje indeks kemije vode sekundarne strani, ki primerja koncentracije natrija, kisika in 
prevodnost z njihovimi mejnimi vrednostmi. Povprečje takih dnevnih meritev vsake nečistoče delimo z njeno 
mejno vrednostjo, vsota razmerij pa je normalizirana na 1,0. Vrednost 0,19 za indeks kemije kaže na visoko 
kakovost kemijske kontrole. 
Slika 2.21 prikazuje kemijski indikator, ki podaja uspešnost operativne kemijske kontrole vode sekundarne 
strani. Indikatorje kombinacija vrednosti koncentracij klorida, sulfata, natrija sistema za kaluženje uparjalnikov, 
železa in bakra sistema glavne napajalne vode ter kisika v vodi v odnosu na njihove dopustne koncentracije. V 
primeru, da so vse koncentracije kemikalij pod zaželenimi vrednostmi je vrednost indikatoija 1. V NEK sledijo 
vrednosti kemijskega indikatorja od leta 1996 inje vrednost blizu INPO ciljne vrednosti 1,1 oz. v letu 1999 je 
bil kemijski indikator 1,12. 
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Slika 2.21: Kemijski indikator 
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Slika 2.22: Faktor zmožnosti elektrarne 

Slika 2.22 Faktor zmožnosti elektrarne podaja zmožnost doseganje visoke zanesljivosti proizvodnje energije ter 
podaja celoten pregled vodenja in vzdrževanja elektrarne. Po letih 1997 in 1998 je indikator v letu 1999 84,7% 
kar je nekaj pod začrtano INPO vrednostjo 87%. To je posledica podaljšanega medobratovalnega pregleda in 
remonta reaktorske črpalke. 
Slika 2.23 predstavlja uspešnost nadzora delovanja elektrarne, ki je prikazana kod razmerje med odpovedi 
opreme, ki so odkriti med nadzornimi testiranji in skupnim številom odpovedi opreme, povezanih z jedrsko 
varnostjo za obdobje 1996 - 1999. 
Na slikah 2.24 do 2.27 so prikazani deleži dogodkov po letih, razvrščeni po naravi: človeške napake, električne 
okvare, instrumentacijske okvare (I&C) in ostale. Z letom narašča delež dogodkov, ki se nanašajo na človeški 
dejavnik. Do spremembe je delno prišlo tudi zaradi revizije postopka Poročilo o odstopanju, ker je zmanjšan 
prag dogodkov, ki zahtevajo poročanje in da je postopek razširjen na potencialne probleme in predloge 
izboljšav. 
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Slika 2.23: Uspešnost nadzora delovanja elektrarne 
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Slika 2.24: Narava dogodkov v letu 1996 
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Slika 2.25: Narava dogodkov v letu 1997 
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Slika 2.26: Narava dogodkov v letu 1998 
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Slika 2.27: Narava dogodkov v letu 1999 
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V tabeli št. 2.4 je prikazano število požarnih alarmov in dejanskih alarmov požarov v tehnološkem delu 
elektrarne za obdobje 1983 - 1999. Za obdobje od 1983 do 1997 ni trenutno razpoložljivih podatkov (*) o 
številu alarmov. 

Tabela št. 2.4: Pregled števila požarnih alarmov in dejanskih požarov 
Leto Število alarmov Število požarov 
1983 * 0 
1984 * 0 
1985 * 0 
1986 * 1 
1987 * 0 
1988 * 0 
1989 * 0 
1990 * 0 
1991 * 1 
1992 * 2 
1993 ♦ 0 
1994 ♦ 0 
1995 * 0 
1996 * 1 
1997 * 0 
1998 43 0 
1999 20 1 

Zanesljivost obratovanja sledimo tudi skozi število kršitev Tehničnih specifikacij NEK (STS-NEK), v katerem 
so podani pogoji obratovanja. V obdobju 1996 do 1999 ni bilo kršitev Tehničnih specifikacij NEK. Podatki o 
obratovanju v mejnih pogojih obratovanja so podani v tabeli 2.5. 

Tabela 2.5 Obratovanje v mejnih pogojih obratovanja 
Vrsta obratovanja število 
Preklop zbiralke zaradi korektivnega vzdrževanja (BCC) 0 
Preklop zbiralke zaradi odpovedi komponente ali opreme (BCF) 0 
Preklop zbiralke zaradi nadzora BCS) 57 
Korektivno vzdrževanje (CM) 55 
Odpoved komponete aii opreme (FAIL) 54 
Modifikacije (MOD) 0 
Preventivno vzdrževanje (PM) 75 
Nadzor (S) 111 

Viri: 
1. Letno poročilo NE Krško 1999, feb. 2000, 
2. Performance Indicators forthe Year 1999, NEK, jan. 2000. 
3. Podatki o proizvedeni električni energiji v letu 1999, Eles št.81-11/55 z dne 25.2.2000. 
4. Pregled varnostnih in obratovalnih kazalcev, dopis NEK št. ING.NOV - 050/2000/9178. 

2.1.1.2 Ustavitve in zmanjšanja moči 

Podatki o ustavitvah in zmanjšanjih moči NE Krško za leto 1999 so podani v tabeli 2.6. 
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. Tabela 2.6 : Načrtovane in nenačrtovane ustavitve NE Krško ter zmanjšanja moči reaktorja v letu 1999 za več 
kot 10 % instalirane moči za čas, kije daljši od štirih ur. 

Datum Trajanje (h) Vrsta Način Vzroki 
17.01. 4 planirana ročni Zmanjšanje moči na 89 % zaradi testiranja turbinskih ventilov. 
14.02. 4 planirana ročni Zmanjšanje moči na 89 % zaradi testiranja turbinskih ventilov. 
14.03. 4 planirana ročni Zmanjšanje moči na 89 % zaradi testiranja turbinskih ventilov. 
29.03. 1212 planirana ročni Remont '99. 
8.06. 54 prisilna avlo Samodejna hitra zaustavitev turbine na signal visokega nivoja 

vode v uparjalniku št. 1. S tem jc posledično zaradi reaktorske 
moči, večje od 10 %, prišlo tudi do samodejne hitre zaustavitve 
reaktorja. Do visokega nivoja vode v uparjalniku št. 1 jc prišlo 
zaradi nepravilnega delovanja kontrolnega ventila glavne 
napajalne vode uparjalnika št. 1, FCV 551. Med potekom 
prehodnega pojava je bilo delovanje varovalnih sistemov 
elektrarne pravilno, jedrska varnost elektrarne ni bila v nobenem 
trenutku ogrožena. Radioaktivnih izpustov v okolje ni bilo. 
Kontrolni ventil FCV 551 je bil razstavljen, pregledan in očiščen. 
Pri pregledu sestavnih delov ventila, ki so bili izvlečeni, kot tudi 
na ohišju in nasednih površinah ni bilo značilnih poškodb. Kljub 
temu so bili zamenjani nekateri pomembni sestavni deli ventila. 

16.06. 14,5 prisilna ročni Dne 14.6.1999 je bilo opaženo puščanje visokotlačnega olja 
sistema za nadzor in spremljanje turbogcneratorja na priključni 
cevi do bloka AST-ventilov. Puščal je t.i. holandski spoj. 
Puščanje se je nadzorovalo. Naslednji dan, ko seje pojavil alarm 
nizkega nivoja visokotlačnega olja v rezervoarju, je bil izdan 
urgentni delovni nalog za odpravo omenjenega puščanja. 
Holandski spoj je bil pritegnjen do konca, puščanje pa tako 
začasno ustavljeno. Izdana so bila interna navodila za 
kontrolirano zaustavitev elektrarne, če se puščanje ponovi. 
Ob 21:20 istega dne je bilo puščanje ponovno opaženo in ob 
23:00 se je začelo zniževanje moči. 16.6.1999 ob 00:12 so 
ustavili turbino in ob 00:25 je bil reaktor v podkritičnem stanju. 
Izvedli so demontažo holandskega spoja od solenoidnega 
kontrolnega bloka do naslednjega prvega vijačnega spoja. 
Puščanje so odpravili med blokom in prvim kolenom po postopku 
za varjenje W-03-10. Elektrarna je bila ponovno sinhronizirana 
na omrežje ob 14:42. 

11.07 4 planirana ročni Zmanjšanje moči na 88 % zaradi testiranja turbinskih ventilov. 
15.08. 4 planirana ročni Zmanjšanje moči na 87 % zaradi testiranja turbinskih ventilov. 
12.09. 11.5 planirana ročni Zmanjšanje moči na 75 % zaradi testiranja turbinskih ventilov in 

vzdrževalnih del na kondenzatorju. 
10.10. 4 prisilna ročni Zmanjšanje moči na 90 % zaradi testiranja turbinskih ventilov. 
7.11. 4 planirana ročni Zmanjšanje moči na 87 % zaradi testiranja turbinskih ventilov. 
5.12. 4 planirana ročni Zmanjšanje moči na 87 % zaradi testiranja turbinskih ventilov. 
31.12. 8 planirana ročni Dne 31.12.1999 ob 16:00 je NEK, kot je bilo načrtovano, začela z 

zmanjševanjem moči na 50 % zaradi morebitnih motenj pri 
prehodu v leto 2000. Po prehodu v novo leto, ki je potekalo brez 
motenj, je NEK dne 1.1.2000 ob 8:00 začela z dvigovanjem moči 
proti polni moči. 

2.1.U Integriteta goriva in aktivnost reaktorskega hladila 
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Leto 1999 zajema del 15. in del 16. reaktorskega gorivnega cikla. Petnajsti gorivni cikel seje začel 29.5.1998 in 
se končal 29.3.1999. Šestnajsti gorivni cikel seje začel 18.5.1999. 

Sredico reaktorja sta sestavljala dva tipa gorivnih elementov: standardno Westinghouse gorivo z nekaterimi V5 
lastnostmi in standardno Westinghouse gorivo z V+ lastnostmi. V sredico 15. gorivnega cikla je bilo prvič 
vključeno gorivo standardnega tipa (STD-W) z nekaterimi značilnostmi VANTAGE + goriva (24 elementov). 
Bistvena novost te vrste goriva je v uporabi ZIRLO™ materiala za srajčke gorivnih palic, vodil kontrolnih palic 
in za instrumentacijska vodila. Izmed 121 elementov, ki sestavljajo sredico v NEK, je bilo v 15. ciklu vstavljeno 
tudi 48 gorivnih elementov z modificirano spodnjo vstopno šobo (DFBN) z gostejšo rešetko, ki preprečuje 
vstop tujkov. 
V sredico 16. gorivnega cikla je bilo vstavljeno 80 gorivnih elementov z modificirano spodnjo vstopno šobo od 
tega 56 gorivnih elementov z ZIRLO™ materialom za srajčke gorivnih palic; vodil kontrolnih palic in 
instrumentacijskih vodil. V 16. cikel je bila prvič vključena tudi regija 18, ki jo sestavlja osemindvajset 
modificiranih gorivnih elementov. Spremembe so v obogatitvi (2,6 %) in geometriji tabletk zgornje in spodnje 
aksialne regije gorivnega elementa. 

Stanje gorivnih elementov v reaktorju (integriteto goriva) se spremlja posredno na podlagi izmerjenih 
specifičnih aktivnosti reaktorskega hladila. Za ta namen so primerni zlasti izotopi joda in žlahtnih plinov. 
Podatki o aktivnosti primarnega hladila so v zbrani tabeli 2.8, kontaminiranost primarnega hladila z uranom 
(razpršeni uran v RCS-u) pa prikazuje slika 2.28. Rezultati analize aktivnosti fisijskih produktov ob koncu 15. 
cikla dokazujejo, daje integriteta goriva zelo dobra. 

Faktor zanesljivosti goriva (Fuel Realibility Indicator - FRI) predstavlja specifično aktivnost 1-131, korigirano za 
prispevek 1-134 iz razpršenega urana v primarnem hladilnem sistemu in normaliziranega na konstantno vrednost 
hitrosti čiščenja. Vrednosti FRI za posamezne gorivne cikle so zbrane v tabeli 2.7 in prikazane na sliki 2.29. Iz 
slike je razvidno močno izboljšanje FRJ glede na prejšnja leta. 

V remontu 1999 seje prvič izvajal nadzor tesnosti srajčk gorivnih palic po metodi "In Mast Sipping" (IMS). 
Test seje izvajal pod vodo med samim prenosom gorivnih elementov iz sredice v bazen za izrabljeno gorivo. 
Takšen način pregleda občutno zmanjša število manipulacij z gorivom. Pregledano je bilo 119 gorivnih 
elementov. Testiranje IMS je potrdilo rezultate analiz aktivnosti primarnega hladila, da v sredici 15. ciklusa ni 
bilo prisotnih poškodovanih palic. S posebno podvodno opremo so bili pregledani tisti gorivni elementi, ki so 
bili predvideni za zgorevanje v 16. gorivnem ciklusu, pri katerih so bili predhodno evidentirani problemi pri 
manipulaciji elementov. Devet elementov je zadovoljevalo kriterije sprejemljivosti, za dva elementa pa je bila 
zahtevana potrditev proizvajalca o sprejemljivosti ponovne uporabe elementov. Vizualno so bili pregledani tudi 
vijaki pritrditvene vzmeti zgornje šobe gorivnih elementov regij 15 in 15B. Na podlagi narejenih video 
posnetkov ni bilo opaziti popuščenih vijakov na elementih. 

Tabela 2.7: Vrednosti FRI za 13., 14., 15., 16. cikel in za leto 1999. 

Faktor zanesljivosti goriva FRJ |Ci/m3] 
13. cikel 14. cikel 15. cikel 16. cikel Leto 1999 

Začetek 4,07E-03 1.73E-03 7,75E-04 4.78E-04 9,55E-04 
Konec 6,40E-03 2.90E-03 1.08E-03 / 4,51E-04 
Povprečje 
(vse meritve) 

5,55E-03 2.33E-03 8.69E-04 4,67E-04 
(v letu 1999) 

6,4IE-04 
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KONTAMINACIJA PRIMARNEGA HLADILA 
RCS CONTTAMNADON 
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Slika 2.28: Kontaminacija primarnega hladila 

FAKTOR ZANESLJIVOSTI GORIVA 
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Slika 2.29: Faktor zanesljivosti goriva 

2.1.1.4 Dobava svežega goriva za NE Krško 

V letu 1999 je NE Krško nabavila 28 svežih gorivnih elementov. Gorivo je dobavil Westinghouse, ZDA in ga 
pripeljal z ladjo v Luko Koper, od tam pa je bilo gorivo brez incidentov prepeljano v NE Krško. Fizično 
varovanje v cestnem prometu je zagotovila varnostna služba NE Krško. Za urejanje cestnega prometa je med 
prevozom skrbelo MNZ. Pri prelaganju goriva v Luki Koper je bila prisotna inšpekcija in osebje URSJV. V 
zvezi z dobavo goriva je URSJV izdala naslednja dovoljenja: 
• dovoljenje za nabavo jedrskega materiala, 
• dovoljenje za promet jedrskega materiala čez državno mejo in prevoz v notranjem prometu, 
• dovoljenje za ukvarjanje s prometom z jedrskim materialom, 
• potrdilo o pakiranju jedrskega goriva. 

2.1.1.4 Stanje pregrad primarnega sistema - uparjalnika 

Uparjalnika v NE Krško sta konstruirana kot vertikalna toplotna izmenjevalnika, v katerem reaktorsko hladilo iz 
primarnega sistema odda toploto vodi sekundarnega sistema, ki se zaradi tega uparja. Konstrukcija upaijalnika 
omogoča nastanek suhe pare (- 0,1 % kapljic), ki se uporablja za pogon turbine. NE Krško ima dva uparjalnika 
tipa firme Westinghouse, D-4 z vertikalnimi U-cevmi, ki tvorijo skupaj s cevno steno, v katero so vgrajene in 
uvaljane U-cevi. mejo med primarnim in sekundarnim hladilom oz. sistemom. Zaradi velike površine U-cevi, 
zajema uparjalnik več kot polovico tlačne meje primarnega hladila, ki je izpostavljena visokim razlikam v tlaku 
(92 bar) in velikim toplotnim obremenitvam (191 kW/m2). 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. 

20. september2000 31 poročevalec, št. 63 



Zaradi pomembnosti varnostne meje med primarnim in sekundarnim sistemom, ki jo predstavljajo U-cevi, je 
potreben reden in učinkovit nadzor nad integriteto oz. poškodbami teh cevi. Osnovni kriteriji ocenjevanja 
poškodb cevi uparjalnika so bili 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. Najpogostejše poškodbe U-cevi nastanejo zaradi napetostne korozije. 

Pregled in sanacija obstoječih uparjalnikov v letu 1999 

V času remonta (R'99) je bilo z namenom ugotavljanja obsega poškodb na obeh uparjalnikih potrebno izvesti 
pregled vseh cevi v obratovanju. Pregled teh cevi je bil izvršen z metodo vrtinčnih tokov (ECT). 

Pregled cevi v uparjalniku št. 1 (SG1) je obsegal 3702 cevi v obratovanju. V uparjalniku št. 2 (SG2) je bilo 
pregledanih 3864 cevi v obratovanju. V uparjalnikih se nahaja 4568 cevi (SG1) oz. 4575 cevi (SG2). 

Analiza rezultatov meritev z vrtinčnimi tokovi (ECT) je pokazala naslednje: 

Uparialnik št. 1: 
• 95 cevi v obratovanju je imelo indikacije poškodb, ki so zahtevale korektivo. od tega je 56 cevi imelo 

indikacije, ki so presegale kriterije čepljenja, 
• v R'99 so skupaj začepili 57 cevi ter v 50 cevi vgradili tulce, 
• po R'99 je v obratovanju 3645 cevi od tega je 371 cevi z vgrajenimi tulci, začepljeno je 923 cevi. Z 

upoštevanjem ekvivalenta hidrodinamskega upora vgrajenih tulcev pa je relativni delež začepljenih cevi 
20,34 %. 

Uparialnik St.2: 
• 41 cevi v obratovanju je imelo indikacije poškodb, ki so zahtevale korektivo, od tega je 12 cevi imelo 

indikacije, ki so presegale kriterije čepljenja, 
• v R'99 so skupaj začepili 25 cevi, ki so bile do sedaj v obratovanju, ter v 60 cevi vgradili tulce, 
• po R'99 je v obratovanju 3879 cevi od tega je 402 cevi z vgrajenimi tulci, začepljeno pa je 696 cevi. 

Relativna začepljenost (z upoštevanjem tulcev) pa je 15,45 %. 

Status na uparjalnikih po opravljeni kontroli ECT v remontu 1999: 

Povprečen delež začepljenih cevi v obeh uparjalnikih, ob upoštevanju vstavljenih tulcev je 17,94 %, torej pod 18 
%, z asimetrijo manjšo od 5 %. Glede na zaključke Westinghouse študije "Krško NPP 24 % Tube Plugging 
Margin Analysis and Evaluations", WENX 94-31, dec. 1994 in odločbo URSJV iz leta 1998 lahko NE Krško 
obratuje na 100 % moči do 18% čepljenja. Sicer je max. dovoljeno čepljenje po isti odločbi 24 %, ob največ 6 
% asimetriji. 

V tabelah 2.9, 2.10 in 2.11 je predstavljen status korektivnih aktivnosti na SG1 in SG2 v času remonta 1999. Na 
sliki 2.30 so prikazani korektivni ukrepi čepljenja in vgradnje tulcev v uparjalnike v obdobju od 1981 do 1999. 
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Tabela 2.9: Stanje začepljenosti cevi uparjalnika št. 1 pred in po remontu '99 

UPARJALNIK št 1 PRED PO REMONTU' 99 
OBRATUJE 3702 3645 

Brez tulcev 3274 
normalno naprej 3274 
reaktivirane 0 

S tulci 371* 
ZAČEPLJENO 866 923 

Prvič začepljeno 57 
brez tulcev 42 
s tulci 15 

Vgradnja tulcev 50 
v cev brez tulcev 49 

v cev z že vgrajenim tulcem 1 
Odčepljeno 0 

ponovno začepljeno 0 
reaktivirano, prej začepljeno 0 
vgradnja tulca 0 

SKUPAJ 4568 4568 
Odstotek začepljenih cevi 18,96% 20,21% 
*v eni cevi sta vgrajena po dva tulca; 372 tulcev je vgrajeno v 371 ceveh. 

Tabela 2.10: Stanje začepljenosti cevi uparjalnika št.2 pred in po remontu '99 
UPARJALNIK it 2 PRED PO REMONTU * 99 

OBRATUJE 3864 3879 
Brez tulcev 3477 

normalno naprej 3477 
reaktivirane 0 

S tulci 402** 
ZAČEPUENO 711 696 

Prvič začepljeno l 12 
brez tulcev 6 
s tulci 6 

Vgradnja tulcev 33 
v cev brez tulcev 27 

v cev z že vgrajenim tulcem 27 
Odčepljeno 40 

ponovno začepljeno 13 
reaktivirano, prej začepljeno 0 
vgradnja tulca 27 

SKUPAJ 4575 4575 
Odstotek začepljenih cevi 15.54% 15.21% 
**v osmih ceveh sta vgrajena po dva tulca; 410 tulcev je vgrajeno v 402 ceveh. 
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Tabela 2.11: Status uparjalnikov po korektivnih akcijah na U-ceveh 
UPARJALNIK SG 1 UPARJALNIK SG 2 

absolutno število začepljenih cevi 
ob koncu remonta 1999 

923 696 

število vgrajenih tulcev v 
obratovanju 

371 402 

začepljenost z upoštevanjem tulcev 20.34 % 15,45% 
povprečna začepljenost z upoštevanjem tulcev 17,94 % 
povprečna začepljenost brez upoštevanja tulcev 17,71% 

Cepljenje cevi v uparjalnikih 
PLUGGED STEAM GENERATOR TUBES 

j caansGi iz^jsg; —6-sgi*sg2 j mo/y»»r 

Slika 2.30: Čepljenje cevi uparjalnikov NE Krško v obdobju 1981-1999 

2.1.2 VARNOSTNE OCENE IN UPRAVNI POSTOPKI 

2.1.2.1 Tehnične izboljšave in modifikacije NE Krško 

URSJV posebno pozornost posveča jedrski varnosti, predvsem zagotavljanju visoke varnostne ravni NE Krško. 
Skrb zajema tudi izboljšave v sami elektrarni, ki nastajajo na osnovi svetovne prakse in najnovejših dognanj na 
jedrskem področju. Sprememba projekta in projektnih osnov jedrskih objektov ali sprememba pogojev 
izkoriščanja nuklearnih elektrarn predstavlja eno najpomembnejših aktivnosti, ki lahko vpliva na varnost in 
kontrolo jedrskih objektov. Zaradi tega morajo biti spremembe pod strogo kontrolo in ustrezno dokumentirane. 
Vodilo je Pravilnik o izdelavi in vsebini varnostnega poročila in druge dokumentacije, potrebne za ugotavljanje 
varnosti jedrskih objektov. Po tem pravilniku so spremembe in dopolnitve končnega varnostnega poročila 
razdeljene v tri kategorije: 

1. Spremembe in dopolnitve v projektu ter ustrezne spremembe varnostnega poročila oziroma končnega 
varnostnega poročila o katerih je treba, ko so opravljene, obvestiti upravni organ. 

2. Spremembe in dopolnitve v projektu, za katere je potrebna ustrezna prejšnja priglasitev pristojnemu 
upravnemu organu. 

3. Spremembe in dopolnitve v projektu, za katere je potrebno vložiti upravnemu organu prošnjo za dovoljenje 
ali spremembe in dopolnitve dovoljenja. 

Sam postopek in kriterij razvrščanja v zakonodaji ni predviden. Ocene URSJV temeljijo na izkušnjah v praksi 
in izkušnjah drugih držav, predvsem Španije in ZDA. NEK sledi lastnemu postopku v skladu z 10 CFR 50.59. 
NEK posreduje vlogo URSJV za modifikacije in za spremembe Končnega varnostnega poročila, za katere se 
skozi varnostno presejanje in varnostno ovrednotenje ugotovi, da obstaja nepregledno varnostno vprašanje, ter 
za spremembe Tehničnih specifikacij. Za modifikacije, za katere NEK skozi varnostno presejanje in varnostno 
ovrednotenje ugotovi, da ne obstaja nepregledno varnostno vprašanje, NEK pošlje na URSJV varnostno oceno 
v pogled. Po pregledu dokumentacije izda URSJV soglasje za izvedbo brez sprožitve upravnega postopka. 
Ostale modifikacije, za katere NEK skozi varnostno presejanje ugotovi, da ni potrebno varnostno ovrednotenje, 
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NEK izvede in posreduje dokumentacijo samo na osnovi zahteve URSJV. 

2.1.2.2 Modifikacije v letu 1999, za katere je URSJV izdala odločbo 

1. 202-RC-L; Sistem za nadzor nezadostnega hlajenja sredice (ICCMS). Namen modifikacije je bil 
vgraditev sistema za nadzor nivoja hladila v reaktorski posodi «Reactor Vessel Level Indication System« 
(RVLIS) in sistema za merjenje podhlajenosti (Subcooling monitoring). Oba sistema sta projektirana in 
vgrajena v skladu z zahtevami iz NUREG 0737 v konfiguraciji dveh neodvisnih prog (A in B). 

2. 282-1C-L; Zamenjava konektorjev termočlenov. V sklopu modifikacije so bili zamenjani obstoječi 
konektorji termočlenov (CET) z novimi, razreda 1E, obstoječi kabli pa z več žilnimi z mineralno izolacijo. 
Nova konfiguracija izpolnjuje kriterije za vzpostavitev konfiguracije prog A in B, sistem pa je opredeljen 
kot varnostni. 

3. 244-FP-L; Izvedba akcijskega načrta zaščite pred požari v NEK za CB-1. Originalni projekt električne 
opreme v glavni komandni sobi (MCR) je onemogočal nemoteno delovanje opreme v primeru požara v 
komandni sobi. Namen modifikacije je bil doseči neodvisnost opreme, potrebne za zaustavitev in ohlajanje 
elektrarne v primeru požara v MCR. 
V Fire Protection Action Planu (FPAP) so bile identificirane vse kritične varnostne komponente, ki so se 
ustrezno protipožarno zaščitile. Na "Shut Down" panelu (SDP) pa je bila vgrajena tudi dodatna oprema. 
V sklopu modifikacije so bile modificirane štiri skupine opreme (train A): 

spremembe na 6,3 kV odklopnikih za napajanje (MĐ-T1, MD1-11, MD1-12), 
spremembe na varnostnih črpalkah (CC, AF, ESW, CS), 
spremembe na instrumentacijskih zankah (413, 518, 516, 144, 465,406), 
sprememba na PRZR PORV (655 A). 

4. 208-FP-L; Zamenjava vzhodnega dela hidrantne mreže. Vzhodni del hidrantne mreže je bil zamenjan 
med ventili Vil in V12. Nove cevi so polietilenske in niso izpostavljene koroziji. Istočasno je bil saniran 
tudi neoperabilen del sistema do hidranta H14. 

5. 225-RM-S; Vgradnja gama spektometra v vzorčni liniji RCS-a. V okviru modifikacije je bila vgrajena 
merilna oprema, ki omogoča »on-line« gama spektroskopijo vzorca primarnega hladila. Gama detektor in 
hladilnik sta bila montirana v AB054 na vmesno elevacijo 103/104 ob že prej pripravljeni vzorčni liniji med 
ventilom 15503 ter hladilnikom vzorca. Predmet modifikacije 225-RM-S je bila montaža detektorja s 
hladilnikom, radiološkega ščita detektorja (zaradi ozadja), montaža ter priključitev potrebnih elektronskih 
modulov, zagotovitev napajanja omenjene opreme ter prenos podatkov preko optične komunikacije v 
radiološki laboratorij. 

6. 102-NVP-L Sušenje odpadkov v sodih. Končano je bilo licenciranje spremembe postopka obdelave tekočih 
radioaktivnih odpadkov, koncentrata izparilnika in izrabljenih smol ionskih izmenjevalcev. Za obe vrsti 
odpadkov je bil odobren nov način pakiranja. Koncentrat izparilnika in izrabljene smole ionskih 
izmenjevalcev bodo pakirani v modificiran standardni sod izdelan iz nerjaveče pločevine 304 L. Za 
primarne smole se bo uporabljala 3 cm debela zaščitna obloga na notranji strani soda. 

7. "Annual pellets in the Axial Blanket". Odobrena je uporaba gorivnih elementov z obogatenimi gorivnimi 
tabletami v aksialnih zastorih gorivnih palic pod pogojem, da bo obogatitev gorivnih tabletk v aksialnih 
zastorih gorivnih palic v okvirju izdelavnih toleranc do 2.6 w% obogatenega urana in bo primemo za 
uporabo v reaktorju NE Krško v ciklih z nominalno močjo 1876 MW. 
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8. 246 FP-L; Modifikacija zajema inštalacijo pršilnega sistema in ločevanje kablov v požarnem področju SW- 
1 in dodatno izboljšuje možnost za varno zaustavitev elektrarne v primeru požara. 

9. 245 FP-L; Modifikacija zajema inštalacijo pršilnega sistema in ločevanje kablov v požarnem področju AB- 
9 in dodatno izboljšuje možnost za varno zaustavitev elektrarne v primeru požara. 

2.1.2.3 Ostale izvedene modifikacije v letu 1999 

1. 050-RD-L / Faza 3; Zamenjava / modifikacija elektrohidravlične opreme jezu. Zastarelost določene 
hidravlične opreme in pomanjkanje rezervnih delov sta bila glavna vzroka za zamenjavo hidravlične 
opreme: starih cilindrov (2 kom - polje 3); starega hidravličnega agregata in cevovodov (za polji 3 in 4). 

2. 215-DC-L; Zamenjava varnostnih 125-VDC baterij in podnožja, proga A. Modifikacija se nanaša na 
zamenjavo baterije na progi A s pripadajočim podnožjem. Stara 125-V baterija ni več ustrezala 4-urnemu 
»duty cycle-u«, zato je bila zamenjana z novo. Baterija proge B je bila zamenjana že v lanskem remontu. 
Kapaciteta nove baterije LCY-39 je povečana na 2080 Ah in ustreza 4-umemu »duty cycle-u«. Življenjska 
doba baterije je 20 iet. Izveden je bil »Modified Performance Test«, s katerim je potrjena sposobnost 
baterije, po zagotavljanju napajanja varnostne opreme 4 ure po izgubi izmeničnega napajanja. 

3. 266-AF-L; Predstavitev instrumentacije za meritev vsisnega tlaka črpalk pomožne napajalne vode. 
Instrumentacija za meritev vsisnega tlaka črpalk sistema pomožne napajalne vode (AF) je bila prestavljena 
iz različnih elevacij na nivo vsisnega cevovoda AF črpalk. Na novo pa so bile izračunane in nastavljene 
nekatere nastavitve ("set points"). S tem je rešen problem napačne indikacije in pojavljanja lažnega alarma 
nizkega vsisnega tlaka ter nezaželenih zaustavitev črpalk na nizek vsisni talk. 

4. 320-AF-S; Zakasnitev izklopa motornih črpalk AF na nizek vsisni tlak. Modifikacija odpravlja 
nezaželene samodejne izklope motornih črpalk AF102PMP01A in AF102PMP02B. Problem je bil odkrit 
pri testiranju motornih črpalk AF pri zagonu na polni pretok, pri znižanem nivoju v kondenzantnem tanku. 
V obe izklopni veji motornih AF-črpalk sta bila vgrajena časovna releja AGASTAT 7012PB (1 s). S tem je 
bilo doseženo, da do samodejnega izklopa črpalke na nizek vsisni tlak tako pride le v primera dejanskega 
nizkega tlaka, ne pa tudi ob trenutnem padcu sesalnega pritiska ob zagonu črpalke. 

5. 090-CH-L; Akvizicija signalov P1S , faze II, Scope 1 & Scope 2. Glavni namen modifikacije je bila 
akvizicija še ostalih signalov, ki do sedaj niso bili-ožičeni. Dokumentacija za ožičenje pa je bila pripravljena 
v sklopu modifikacije 090-CH-L. Z ožičenjem preostalih signalov je modifikacija izvedena v celoti. 

6. 324-FH-L; Vgradnja sistema za merjenje tesnosti jedrskega goriva. Vgrajen je bil sistem za merjenje 
tesnosti gorivnih elementov med transportom iz reaktorske posode v bazen za izrabljeno gorivo. Sam sistem 
v grobem sestoji iz dveh delov: 

trajno vgrajeni del: pod "gripper" vložnega stroja je bil nameščen distribucijski element, ki povezuje 
vsisne cevi, ki so speljane iz neposredne bližine gorivnega elementa, ko je ta vpet v gripper, do 
procesne enote, vgrajene začasno (med prenosom goriva) na mostu, 

• procesni in elektronski kabinet: vzorcu vode iz okolice gorivnega elementa se izmeri aktivnost, preko 
katere se lahko oceni, ali je prizadeta integriteta gorivne srajčke oziroma ali se sproščajo radioaktivni 
plini iz same srajčke. V sklopu izvedbe projekta je bila izvršena tudi prva inšpekcija elementov, ki je 
potrdila, da v sredici ni poškodovanih gorivnih elementov, kar so že nakazale predhodne analize 
aktivnosti primarnega sistema. 

7. 029-VVT-L; Dodajanje hladilne vode. Namen modifikacije je bil omogočiti dodajanje vode sistema 
priprave vode (WT) in kot zasilni vir vodo sistema predpriprave vode (PW) hladilni vodi dieselskih 
motorjev. V okviru modifikacije so bili odstranjeni PW-cevovodi do dieselskih motorjev, ki so bili 
predhodno vgrajeni . Na novo pa so bili položeni tudi cevovodi WT sistema od priključka v turbinski 
zgradbi (TB) do posameznih motorjev. V TB je bila vgrajena tudi povezava s hitro spojko in fleksibilno 
cevjo, ki omogoča preklop med napajalnima viroma (WT/PW). 

8. 190-PG-S, Zamenjava panela za kisik. Namen modifikacije je bil zamenjati obstoječi kisikov panel z 
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novim. Skupaj z neuporabnimi podporami je bil odstranjen stari panel, izvedeno je bilo izpihovanje obeh 
cevovodov od »recombinerja« do panela, vgrajen je bil nov panel in urejene so bile povezave na obstoječi 
sistem. Podaljšani in priključeni pa so bili tudi kabli za priključitev na tlačna stikala. 

9. 314-SVV-S; Prestavitev R.E20. Pogosto maženje dovodni h cevi do RE20 (radiološki monitor) in slab pretok 
skozi detektor so zahtevali spremembo konfiguracije cevovodov. V sklopu modifikacije je bil prestavljen 
RE20 s kote 94.21 na koto 100,30. S prestavitvijo je tako odpravljen sifonski del cevovoda, izboljšanje pa 
so tudi tokovne razmere skozi monitor. Vgrajen so tudi ventili, ki omogočajo izpiranje sistema z zrakom in 
demineralizirano vodo, urejene pa so tudi drenaže. 

10. 319-SY-S; Testiranje sistema za nadzor nad obratovalnim stanjem EES. Za potrebe poenostavitve 
testiranja sistema za nadzor nad obratovalnim stanjem elektroenergetskega sistema je bil dograjen modul, ki 
omogoča testiranje sistema brez možnosti vpliva na od'klopnike. V okviru modifikacije je bilo tako vgrajeno 
stikalo z varnostnim ključem in signalne žarnice, tako da je sedaj možna optična kontrola izklopa, brez 
začasnih odklopov izvršilnih tokokrogov. 

11. FH-99-02 (326-FH-S); Frekvenčna regulacija hitrosti FHSCMC01 (Refueling machine). Namen 
modifikacije je bil odpraviti pomanjkljivosti obstoječe regulacije hitrosti pogonov na vložnem stroju. Zaradi 
tega je bila izvedena zamenjava obstoječega tiristorskega regulatorja z novim frekvenčnim regulatorjem. V 
sklopu modifikacije je bil povsem prenovljen tudi motorni kontrolni center (MCC) (poleg sprememb 
ožičenja so bili zamenjani kotaktorji, stikala, bimetalni releji, upori, tiristorski regulator je bil zamenjan s 
frekvenčnim) ter zamenjana stikala na kontrolni konzoli. 

12. 149-HD-S; Odprava vibracij na cevovodih. Namen modifikacije je bila odprava pojava visokih vibracij 
na določenih delih sistema glavne napajalne vode (FW) in na sistema drenaže grelnikov (HD) - cevovodov 
(predvsem ekstrakcijski cevovodi). Uspešno je bil izveden test na nizkotlačnih linijah iz MSR-ja do 
grelnikov FW 2A in 2B. V remontu 99 pa je bila vgrajena na cevovod še preostala podpora na cevni liniji 
med sistemom glavne pare (MSR-jem), HP in grelnikom FW 1B. Zaključni test je pokazal, da navedeni 
kritični cevovodi po ojačitvi bistveno manj nihajo., kot so prej. 

13. 227-WD-L; Sistem priprave kontejnerjev TTC v RWSA. Da bi posodobili transport radioaktivnih 
odpadkov, ki se bodo uskladiščili v cevaste vsebnike (TTC-Tube Tipe Conteiner) v začasnem odlagališču 
NEK-a je bila v sklopu modifikacije vgrajena sledeča nova oprema: 
1. Naprava za zapiranje in manipulacije s TTC-ji v RWSA ("Capping Device & Grappler"), 
2. Sistem kamer za nadzorovanje "Capping Device" in manipulacije sodov z dvigalom HE910CRN-006, 
3. "Waste Assay System", 
4. Manipulator sodov, 
5. Kameri za nadzor "Waste Assay System", 
6. Komandni kontejner za manipulacijo sodov RAO. 

14. 217-AB-L; Dvižne konstrukcije za ventile. Za vzdrževanje ventilov 8810A, 9104A, 9104B in 8958A je 
bilo potrebno izdelati ustrezne pomožne dvižne konstrukcije. Dvižne konstrukcije so nameščene v AB na 
elevaciji 91.62 nad ventili sistemov varnostnega vbrizgavanja (SI) in sistemom za prhanje zadrževalnega 
hrama (CI). 

15. 084-SW-L; Odstranitev motornih sit Ker zaradi vgradnje glavnih sit sistema oskrbovalne vode (SW) 
motorna sita ("strainerji") pred črpalkami potujočih rešetk nimajo nobene funkcije, saj je njihova 
prepustnost večja kot prepustnost McKinney sit, so bila odstranjena. S to modifikacijo so se tako odstranila 
sita SW901FSN-01 A, 02B in tlačna stikata DPS2606 in DPS2607 s pripadajočimi cevovodi in ventili ter 
povratno linijo za izpiranje linij z ventiloma 10784 in 10785. Manjkajoči deli cevovoda so se ustrezno 
premostili. Vgradili so se tudi ventili, ki omogočajo protitočno izpiranje linij. 

16. 171-AB-L; Rekonstrukcija kontrolne toifke. Preurejeni so bili predvsem naslednji prostori: 
• Vroča kopalnica (Hot Area Male Toilet), 
• Navadni sanitarni prostori (Clean Area Male Toilet), 
• Instrumentacijska vroča delavnica (Instrument Repair Shop), 
• Izhodno področje (Monitoring Area). 
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Preureditev navedenih prostorov je narekovale spremembe na naslednjih sistemih: 
FED (Floor & Equipment Drain), 
LFED (Laundry, Floor & Equipment Drain), 

• SAN (Sanitary Pipe), 
• VENT (Sanitary Vent Pipe), 
• Cold Water Supply, 
• Hot Water Supply. 

Prenovitev kontrolne točke je izboljšala delovne razmere radiološke službe, omogoča pa tudi večjo 
prepustnost predvsem zaradi naslednjih sprememib: 
• na izhodu iz kontroliranega področja je nameščen dodaten monitor za osebe in opremo, 
• prenovljeni so prostori za osebno dekontaminacijo, 
• nameščena sta pralni in sušilni stroj, 
• sprememba na napajanju pralnih in sušilnih strojev (iz obeh prog). 

17. 313-EE-S; Povečanje moči transformatorja TP1. Za potrebe napajanja nove simulatorske zgradbe, kije 
priklopljena na TP1, je bilo potrebno zamenjati obstoječi transformator z močnejšim. Transformator z 
nazivno močjo 630 KVA je bil zamenjan s transformatorjem 1 MVA. Zamenjana je bila tudi oprema v 
razdelilnih poljih. 

18. 268-NVT-L; Zamenjava analitične instrumentacije sistema WT. Zamenjana je bila dotrajana analitična 
instrumentacija naslednjih merilnih zank: C-5850, C-5862, C-5891A, C-5891B, C-5885A, in C-5885B. 
Zamenjana je bila tudi merilna zanka pH-ja nevtralizacijskega bazena A-5921 (WT903PNL) ter 6-kanalni 
rekorder CR5862 za zapisovanje trendov konduletometrov. Nastavljeni in preveijeni so bili alarmi in 
interloki iz afektiranih mernih zank. 

19. 205-BD-L; Meritev nivoja smol in vode v tanku izrabljenih smol. Da bi olajšali proces obdelave 
izrabljenih smol sekundarnih sistemov, je bil vgrajen sistem, ki omogoča meritev nivoja (količine) smol v 
tanku in nivoja vode v tanku. Za te potrebe je bil sta;- sistem, ki je deloval na principu merjenja razlike v 
tlaku, zamenjan z novim radarskim prenosnikom (Endress+Hauser). Tako je sedaj pokrit ves nivo tanka. 

2.1.3 PROJEKT MODERNIZACIJE NE KRŠKO 

Projekti modernizacije v NE Krško trenutno predstavljajo eno od najpomembnejših upravnih in strokovnih 
aktivnostih URSJV. Upravne aktivnosti v zvezi z modernizacijo so razdeljene v skladu s podprojekti 
modernizacije NE Krško. Največ pozornosti je posvečeno projektu zamenjave uparjalnikov in povečanju moči 
NE Krško za 6.3 %, ki poteka od leta 1995. Izdelovalec novih upaijalnikov je konzorcij Siemens-Framatome, ki 
je prevzel tudi demontažo starih in vgradnjo novih uparjalnikov. Izvajalec varnostnih analiz in analiz za 
povečanje moči je Westinghouse. 

Status glavnih del in upravnih postopkov modernizacije NE Kriiko je naslednji: 

2.1.3.1 Projektiranje in izdelava uparjalnikov: 

Izdelava obeh uparjalnikov je končana. Uparjalnika sta bila po izdelavi uspešno transportirana do NE Krško. 
Do zamenjave bosta na lokaciji NE Krško uskladiščena v večnamenski zgradbi ("Zgradba za skladiščenje starih 
uparjalnikov s prostorom za dekontaminacijo"). Upravni postopek je v zaključni fazi. Odprta je Še kvalifikacija 
uparjalnika za primer velike izlivne nezgode, za katero je NE Krško že naročila študijo pri firmi Siemens, ki je 
konstruirala nove uparjalnike. Omenjeno vprašanje oz. kvalifikacija uparjalnikov za primer velike izlivne 
nezgode je postalo aktualno v procesu licenciranja »Leak Beilbre Break«-metodologije. V fazi izdelave je 
URSJV skupaj s pooblaščenimi organizacijami in osebjem NE Krško opravila več QA preverjanj pri 
proizvajalcih komponent uparjalnikov, kot tudi pri sestavljanju upaijalnikov. Večjih pomanjkljivosti ni bilo 
zaslediti. V končni fazi izdelave uparjalnikov je bila URSJV skupaj s pooblaščeno organizacijo FS iz Ljubljane 
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prisotna na zaključnem tlačnem testu obeh uparjalnikov. Tlačni test i so bili uspešni. 

2.1.3.2 Analize povečanja moči in zamenjave uparjaln ikov: 

Študije iz tega segmenta so zelo obsežne in vključujejo tudi analize, ki so osnova za izdajo dovoljenj za 
zamenjavo uparjalnikov oz. za povečanje moči elektrarne. Nekaj študij cca. 14 je že zaključenih, 22 jih je v 
zaključni fazi usklajevanja za odpravo pomanjkljivosti, preostalih 9 študij pa je še v izdelavi in predstavljajo 
kasnitev glede na predvideni plan. Do sedaj je bilo le eno negativno innenje pooblaščene organizacije (IJS) in to 
na preliminarno Westinghouse poročilo št. 6.5 "Overspressure Protection", Rev. 0. Nekatera strokovna mnenja 
pa so zaenkrat le pogojno sprejemljiva. Negativna in pogojno sprejemljiva strokovna mnenja zahtevajo nove 
revizije delovnih poročil in novo revizijo strokovnega mnenja vse dotlej, dokler le to ne bo sprejemljivo brez 
odprtih vprašanj. 
URSJV v okviru upravnega postopka aktivno sodeluje (delovni sestanki med Westinghouse, NE Krško, 
pooblaščenimi organizacijami in URSJV) pri reševanju odprtih vprašanj, ki jih pooblaščene organizacije 
ugotavljajo pri pregledu posameznih poročil. 

Predvidoma bodo analize in strokovne ocene zaključene v prvih mesecih leta 2000. Omenjene zamude zaenkrat 
ne ogrožajo izvedbo zamenjave uparjalnikom v času "Remonta 2000". 

2.1.3.3 Uvedba in aplikacija koncepta »Leak-Before-Break« (LBB) 

V sklopu analiz NE Krško za povečanje moči in zamenjavo upaijalnikov sodijo tudi analize z naslovom 
"Redukcija blažilnikov sunkov" (Snubber Reduction Program). Ta segment analiz je dokumentiran z več kot 10 
poročili in zajema poleg mehanskih analiz še izračun seizmičnih obremenitev. Pogoj za izvedbo redukcije 
blažilnikov sunkov je uvedba in odobritev »Leak Before Break« koncepta oz. LBB-metodologije. 

Pod izrazom »koncept Leak Before Break« ali LBB se podrazumeva zelo pomembna sprememba v konceptu 
jedrske varnosti. NE Krško ima veljavno obratovalno dovoljenje po ameriški zakonodaji iz začetka osemdesetih 
let in na osnovi varnostnih analiz v Končnem varnostnem poročilu (KVP). Tedanje nedvoumne zahteve so bile, 
da mora elektrarna v KVP z determinističnimi analizami dokazati, da brez posebne škode za delavce in 
okoliško prebivalstvo prenese različne predpostavljene dogodke (nezgode in nesreče) in da posamezna nezgoda 
ne povzroči verigo drugih nesreč. Ena takih mejnih nesreč je tudi velika izlivna nezgoda, to je giljotinski zlom 
največje cevi primarnega kroga. Tak zlom bi povzročil sunkovit izpust pare in vode v zadrževalni hram in pa 
tlačni val, ki bi potoval od zloma v notranjost primarnega krogu. Na pogoje dvojnega giljotinskega zloma so v 
NEK od vsega začetka dimenzionirani sistemi za zasilno hlajenji: reaktoija (ECCS), zadrževalni hram in njegovi 
razdelki, notranji deli sredice in reaktorja, gorivo, notranji deli uparjalnika (cevi, prehod med toplo in hladno 
vejo / cevna plošča), podpore in omejevalniki primarnega cevovoda in glavnih komponent. Uvedba LBB bi 
administrativno odpravila dolžnost upoštevanja te nesreče v varnostnih analizah, razen za primer 
dimenzioniranja sistemov za zasilno hlajenje sredice in za dimenzioniranje zadrževalnega hrama. 
URSJV intenzivno zbira dodatne informacije glede izkušenj drugih predvsem evropskih držav, ki so vezane na 
problematiko uveljavitve ali zavrnitve koncepta "LBB". Poleg tega URSJV zbira dodatno tehnično 
dokumentacijo vezane na konstrukcijo reaktorske posode in glavnih primarnih cevovodov (RCS). URSJV prav 
tako pregleduje obseg in frekvenco medobratovalnih pregledov na zvarih RCS. V zvezi s tem je URSJV od NE 
Krško zahtevala poročila o pregledu zvarov primarnih cevovodov (hladna veja, vroča veja, povezovalna veja 
(crossover leg)) in priključnih šob (nozzle's) na reaktorsko posodo ter upaijalnika, za predobratovalni pregled 
("preservice inspeetion) ter za oba desetletna intervala medobratovalnih pregledov (inservice inspeetion). 

2.1.3.4 Zgradba za skladiščenje starih uparjalnikov s prostorom za dekontaminacijo: 

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo dne 1. 4. 1999 enotno dovoljenje za gradnjo objekta, po predhodnem 
soglasju URSJV št. 370-02/98-2-2180/JC, uporabno dovoljenje pei bo isti organ izdal v letu 2000. 

NEK skladišči v zgradbi od septembra 1999 oba nova uparjalnika, kjer bosta ostala do zamenjave, predvidene v 
1. 2000. Sledil bo transport novih v reaktorsko zgradbo ter nato še transport obeh starih uparjalnikov, ki bosta 
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zatesnjena s posebnimi ploščami, v zgradbo, kjer bosta skladiščena do nadaljnjih korakov (razrez, ali celo izvoz, 
itd.). Ob prostoru za uparjalnike je predviden tudi prostor za kontejnerje za začasno shranjevanje (skladiščenje) 
nestisljivih radioaktivnih odpadkov, ki bodo nastali med zamenjavo uparjalnikov. 
Za samo zgradbo se predvideva, da bo razgrajena v zadnji fazi dekomisije NEK, ko bodo iz lokacije NEK 
odstranjeni še zadnji objekti. 
Zgradba pa bo namenjena tudi dekontaminaciji kontaminirane opreme in usposabljanju delavcev (varjenje, 
inšpekcije) na delnem modelu uparjalnika. 

Gradbena dela, ki so se začela spomladi 1999, so potekala v skladu s projektnim planom. Do konca decembra 
1999 je bil opravljen izkop, večplastno betoniranje temeljne plošče (izvajalec GRADIŠ), postavitev AB sten, 
ostalih nenosilnih sten in krovne plošče, zeiključna faza gradnje in notranje opremljanje, ki pa še ni popolnoma 
končano. Testiranja opreme se predvidevajo v začetku leta 2000. 

2.13.5. Zamenjava uparjalnikov 

Zamenjava uparjalnikov je načrtovana v času podaljšanega remonta 2000, predvidoma med 15.04 in 15.06. 
Dela na zamenjavi in modifikacijah (trajnih in začasnih) zaenkrat niso predmet upravnega postopka. URŠA' 
pričakuje od NEK, da bo v najkrajšem času pripravila detajlno oceno predvidenih prejetih doz, varnostne ocene 
in tehnični opis tistih modifikacij, ki imajo za posledico spremembe končnega varnostnega poročila oz. 
spremembe projektnih osnov pomembnih za varnost. 

2.1.3.6. Soglasje h gradbenemu dovoljenju za projekt "Zamenjava uparjalnikov in povečanje moCi", 
ki ga izdaja MOP: 

URSJV je 25.10.1999 prejela vlogo za izdajo soglasja h gradbenemu dovoljenju za zamenjavo uparjalnikov in 
povečanju moči NE Krško. Decembra 1999 je potekal sestanek med NE Krško in URSJV, kjer so se 
obravnavala odprta vprašanja in potrebne dopolnitve vloge, med drugim tudi vprašanje okoljskega poročila. 

2.1.3.7. Popolni simulator NE Krško: 

Potek projekta za dobavo popolnega simulatorja in program prevzemnih testov simulatorja deloma ne poteka po 
predvidenem planu zaradi zamud pri testiranju simulatorja pri dobavitelju. Na vlogo NE Krško je URSJV 
podaljšala rok za vgradnjo simulatorja do 1. marca 2000. Upravni postopek za licenciranje simulatorja razen 
omenjene zamude poteka brez večjih težav. Montaža simulatorja je končana v celoti. Zaključena je tudi faza 
testiranj za preveijanje stabilnosti in točnosti simulacij na primeru 15. obratovalnega ciklusa elektrarne. Izvršena 
je bila tudi že instalacija parametrov ("set points") za 17. obratovalni ciklus v skladu s predvidenimi 
spremembami "PLS" dokumenta. Trenutno potekajo testiranja normalnih obratovalnih stanj za 17. obratovalni 
ciklus, poročilo o tovrstnih izvedenih prevzemnih testiranjih pa naj bi NEK posredovala URSJV konec januarja 
2000. 
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2.1.4 IZRABLJENO JEDRSKO GORIVO 

Vsako leto se v NE Krško ob remontu iz reaktorske sredice odstrani del gorivnih elementov, ki se nadomestijo s 
svežim gorivom. Količina izrabljenega jedrskega goriva je odvisna predvsem od zgorelosti goriva. V preteklosti, 
ko je bila stopnja zgorelosti manjša (okoli 35 GWdni na tono urana), je bila zamenjana okoli tretjina vseh 
gorivnih elementov. V zadnjih nekaj letih pa je zaradi kvalitetnejšega goriva mogoče dosegati poprečno 
izgorelost do 43 GWdni na tono urana. Zaradi tega gorivni elementi ostajajo v sredici v povprečju okoli štiri 
leta. ob remontu pa se zamenja le četrtina gorivnih elementov. Podatki o letni zamenjavi goriva so razvidni iz 
tabele 2.12. 

Izrabljeno jedrsko gorivo je shranjeno v bazenu za jedrsko gorivo. Približno dve tretjini bazena sta zasedeni z 
rešetkami, ki imajo 828 pozicij za shranjevanje jedrskega goriva. Pri remontu v letu 1999 je bilo iz sredice 
odstranjenih 32 gorivnih elementov. Ob koncu leta 1999 je bilo v bazenu shranjenih 562 gorivnih elementov 
(približno 217 t urana). Pet pozicij je zasedenih z zabojniki, ena pa s kontrolnimi palicami. Na razpolago za 
shranjevanje je torej še 260 pozicij. Od tega jih je 121 rezerviranih za shranjevanje celotne reaktorske sredice. 
Praktično je za nadaljnje shranjevanje izrabljenih gorivnih elementov na razpolago le še 130 nezasedenih 
poziciji, kar zadošča le še za štiri leta obratovanja NE Krško. Da bi zagotovili nadaljnje nemoteno obratovanje 
NE Krško do izteka obratovalnega dovoljenja leta 2023, načrtuje NE Krško preureditev bazena tako, da bo v 
njem mogoče shraniti vse izrabljeno gorivo, proizvedeno do konca življenjske dobe elektrarne. 

Tabela 2.12: Podatki o količini izrabljenega goriva v NE Krško 

Leto V bazenu Iz sredice 
1983 40 40 
1984 82 42 
1985 122 40 
1986 154 32 
1987 194 40 
1988 226 32 
1989 266 40 
1990 314 48 
1991 314 0» 
1992 358 44 
1993 406 48 
1994 406 0" 
1995 442 36 
1996 470 bs 
1997 498 28 
1998 530 32 
1999 562 32 

* V letu 1991 ni bilo menjave goriva. 
** V letu 1994 je bil začetek remonta v decembru 1994 inje bilo gorivo zamenjano v januarju 1995. 

2.1.5. RADIOAKTIVNI ODPADKI 

Med obratovanjem jedrske elektrarne nastajajo različne radioaktivne snovi v plinastem, tekočem in trdnem 
stanju, ki se predelajo v sistemu za predelavo radioaktivnih odpadkov. Sistem je konstruiran tako, da se zbira, 
predeluje, shranjuje in pakira odpadke v primemo obliko ter minimalizira izpust radioaktivnih snovi v okolico. 
Uporabljajo se trije osnovni sistemi ravnanja z radioaktivnimi odpadki, in sicer, sistem za tekoče, trdne in 
plinaste radioaktivne odpadke. 
V letu 1999 je bilo vskladiščeno 274 standardnih sodov s trdnimi NSRAO s skupno aktivnostjo 274,03 GBq 
(tabela 2.13). 
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Tabela 2.13: Vrsta nizko in srednje radioaktivnih odpakov, vskladiščenih v letu 1999 
Vrsta odpadkov Število sodov Aktivnost (GBq) 

EB-DC 15 82,44 
CW 83 46.7 
O 125 75.34 
SR-BR 18 41,73 
A 33 2,82 
F 0 0 
Skupaj 274 249.03 
EB-DC - posušen koncentrat izparilnika 
CW - stisljivi odpadki 
O - ostali 
SR-BR - posušene izrabljene smole ionskih izmenjevalcev iz sekundarnega kroga 
F - Izrabljeni filtri 
A - produkti sežiganja 

V dosedanjem obratovanju elektrarne je do 31.12. 1999 nastalo 13046 standardnih sodov, kar znaša 2740 m3 

nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. V tabeli 2.14 je podano stanje v skladišču na dan 31.12.1999, in sicer 
vrsta, količina, aktivnost izračunala na osnovi hitrosti doze na razdalji lm, volumen, specifična aktivnost 
odpadkov in hitrost doze na površini sodov. 

Tabela 2.14: Stanje v skladišču NEK na dan 31. 12. 1998 
Vrsta 

odpadkov 
Število 
sodov 

Aktivnost 
(GBq) 

Prostornina 
(m5) 

Specifična aktivnost 
(GBq/m5) 

Hitrost doze 
mikro Sv/h 

od do 
SR 689 16130 144,690 111,5 5 100000 
CW 343 585,8 72,030 8,1 5 40000 
EB 251 260,3 52,710 4,9 50 3000 
F 98 1966 20,580 95,4 20 • 50000 
O 287 160,6 60,270 2,7 5 10000 
A 33 2,82 6,930 0,4 20 100 
SC 617 531 197,440 2,7 10 25000 
ST 1753 6784 1514,592 4,5 0.9 70000 
TI 11 124,2 9,559 13„0 150 15000 
TTC-vlož. 12 1,6 10,368 0,2 O

 

K)
 

O
 

O
 

Skupaj 4094 26546,32 2089,169 12,7 0,9 100000 
Vir: Podatki v tabeli so podani po poročilu NE Krško z dne 30. 05. 2000 

Vrsta odpadkov: 

SR - izrabljeni ionski izmenjevalci 
CW - stisljivi odpadki 
EB - koncentrat izparilnika 
F - filtri 
O - drugi odpadki 
SC - stisnjeni odpadki leta 1988, 1989 
A - produkti sežiganja 
ST - stisnjeni odpadki leta 1994, 1995 in 387 standardnih nestisnjenih sodov vloženih v TTC-je 
TTC - vloženi standardni sodi v TTC-je 
TI - TTC v katere so vloženi standardni sodi z IDDS produkti 

Smole ionskih izmenjevalcev in filtri, nastali v zadnjih nekaj letih ter kontaminirana olja, še čakajo na obdelavo 
in uskladiščenje. 
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• Izrabljeni ionski izmenjevalci iz primarnega kroga se hranijo v SRST (Spent Resin Storage Tank) in 
HIC (High Integrit)' Containers) "RADLOK-500". V skladišču jih je v šestih kontejnerjih shranjeno 19 
m'. Iz sekundarnega kroga so shranjeni v SGBD-SRST (Steam Generator Blow Down Spent Resin 
Storage Tank) in v 4 kontejnerjih RADLOK-500 s skupnim volumnom 9,4 mJ. Tako za primarne kot 
sekundarne smole je bil v postopku licenciranja spremembe postopka obdelave tekočih radioaktivnih 
odpadkov odobren v oktobru 1999 nov način pakiranja. Shranjene smole se bodo v naslednjih letih 
obdelale z IDDS sistemom. Glede na kapacitete predelave smol z IDDS sistemom je pričakovati, da bo 
na leto obdelan 1-1,5 kontejner s smolami. 

• Odpadki tipa F so bili nazadnje uskladiščeni v oktobru 1996. Od takrat je nastalo 17 sodov, ki še niso 
dokončno obdelani in uskladiščeni. Pri ravnanju s filtri se upošteva načelo ALARA, da se aktivnost 
filtrov naravno zmanjša in se potem le-ti dokončno obdelajo. 

* 
• Kontaminirana odpadna olja različnih vrst (približno 30 sodov) so shranjena v standardnih 200-1 sodih, 

ki so dodatno shranjeni v kontejnerjih proti razlitju tipa EKO. Specifična aktivnost olj je od 110 do 
95.900 Bq/I. Prevladujoča radionuklida sta Co-60 in Cs-137. Predvideva se, da bodo kontaminirana 
odpadna olja mehansko-kemično dekontaminirana ali sežgana. 

2.1.6 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJE 

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

2.1.6.1 Tekočinski izpusti 

Tekoči radioaktivni izpusti se vodijo v povratno vejo bistvene oskrbne vode, ki se izliva v Savo pred jezom. 
Izotopska sestava tekočinskih emisij kaže, da glede na aktivnost prevladujejo naslednji izotopi: Xe-133, Xe-135, 
Xe-131m, Xe-I33m, 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 cezija in kobalt. Koncentracijo posameznih 
radioaktivnih elementov v izpustu merijo in nadzirajo merilniki radioaktivnosti. Ti avtomatsko zapro lokalne 
ventile, če je dosežena predpisana mejna koncentracija in s tem preprečijo nadaljnje izlivanje v okolje. V tekočih 
izpustih odpade največji delež na radioaktivni izotop tritija (H-3), ki se prenaša kot voda ali vodna para. Tritij je 
radioaktivni izotop nizke radiotoksičnosti inje zato, kljub visoki aktivnosti v primerjavi z ostalimi radioizotopi, 
manj pomemben. V letu 1999 je bila čeloma izpuščena aktivnost tritija 10,8 TBq, kar predstavlja 54,1 % 
dopustne vrednosti 20 TBq v enem letu. Slika 2.31 prikazuje spreminjanje celotne aktivnosti tritija v izpustih po 
posameznih letih. Letna aktivnost ostalih izotopov v tekočinskih izpustih je okoli tisočkrat manjša in je za 
celotno obdobje obratovanje NEK prikazana na slikah 2.32 do 2.35. Glede na povprečno vrednost aktivnosti 
letnih emisij iz NEK od začetka obratovanja, ki znaša okoli 2GBq, so bile aktivnosti v letu 1999 približno 2 krat 
nižje, kar je pripisati predvsem stabilnemu obratovanju elektrarne ter ustreznim dekontaminacijskim faktorjem 
sistemov, ki procesirajo odpadne tekočine. 
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AKTIVNOST IZPUŠČENEGATTtlTlJA 
H-3 ACTIVITIMN LIQUID RELEASE 
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Slika 2.31: Aktivnost izpuščenega tritija v tekočinskih izpustih (letna upravna tehnološka omejitev je 20 TBq). 
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Slika 2.32: Aktivnost cepitvenih in aktivacijskih produktov v tekočinskih izpustih brez tritija 
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AKTIVNOST Co-«0 V TEKOČ. IZPUSTIH 
Co-60 ACT1VITYIN LIOUIO RELEASE 
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Slika 2.33: Aktivnost izpuščenega Co-60 v tekočinskih izpustih 
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Slika 2.34: Aktivnost izpuščenega Cs-l37 v tekočinskih izpustih 
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Slika 2.35: Aktivnost izpuščenega 1-131 v tekočinskih izpustih 
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2.1.6.2 Plinasti izpuhti 

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

Izpuščene aktivnosti v letu 1999 in deleži mejnih vrednosti za vse pomembne plinske emisije so podane v tabeli 
2.11. V plinastih izpustih po aktivnosti prevladujejo žlahtni plini. Emisije žlahtnih plinov v ozračje, večinoma 
kratkoživi izotopi Kr in Xe z razpolovnim časom manj kot pet dni, so znašale v preteklem letu 1,44 TBq 
preračunano na ekvivalent Xe-133, kar predstavlja 1,31 % dopustne vrednosti v enem letu. Nižja vrednost v 
primerjavi z emisijami nekaj zadnjih let je pričakovana glede na dejstvo, da v zadnjih dveh gorivnih ciklusih ni 
bilo zaznanega puščanja gorivnih elementov v sredici reaktorja. Približno polovica te aktivnosti je bilo 
izpuščene v prvih 3 mesecih, ki so pripadali še 15. gorivnem ciklusu, manj kot 1% je prispeval remont v mesecu 
aprilu, preostalo pa 8 mesecev obratovanja v 16. ciklusu. Slika 2.36 prikazuje spreminjanje celotne aktivnosti 
žlahtnih plinov v izpustu, slika 2.37 aktivnost C-14 v plinskih emisijah in slika 2.3&aktivnost H-3 v plinskih 
emisijah po posameznih letih. 

Na sliki 2.39 je prikazan izpust žlahtnih plinov v letu 1999. 

Emisije radioaktivnih izotopov joda so v preteklem letu znašale 74,5 MBq oziroma 5,46 MBq preračunano na J- 
131 ekvivalent, kar je 0,03% letne omejitve. Za razliko od žlahtnih plinov je večina te aktivnosti izpuščena med 
remontom. Tako v mesecu aprilu in maju beležimo znatno povečanje izotopov joda v plinastih izpustih, kar je 
posledica menjave goriva ne pa rednega obratovanja NEK, kar je prikazano na sliki 2.40. V izpustih se 
koncentracija joda poveča med odpiranjem primarnega sistema (reaktorska posoda, uparjalniki), kar je normalno 
in pričakovano. Prevladoval je izotop 1-132, katerega izpuščena aktivnost je bila sicer za velikostni razred večja 
kot 1-131 ter 1-133 skupaj, vendar je z vidika prispevka k dozi manj pomemben. 

Aktivnosti ostalih radioaktivnih elementov so v aerosolnih izpustih nekaj velikostnih razredov manjše. 
Radioaktivni partikulati so zaradi učinkovitega filtriranja v glavnem ventilacijskem kanalu, zaznani le redko v 
manjših koncentracijah. V letu 1999 je izpuščena aktivnost znašala 16,7 kBq, kar predstavlja 0,0001 % letne 
omejitve. Emisije tritija H-3 in izotopa ogljika C-14 so praktično neodvisne od samega obratovanja in so skozi 
vsa leta približno konstantne. V letu 1999 je bilo izpuščeno 1,16 TBq H-3 in 0,12 TBq C-14. Slika 2.41 
prikazuje izpuščeno aktivnost H-3 in slika 2.42 aktivnost C-14 po posameznih mesecih v letu 1999. 

Tabela 2.15: Aktivnosti plinskih izpustov v letu 1999 

; i | 
Plinske Izpuščena aktivnost (Bq) Mejne vrednosti izpusta j Delež od omejitve 
emisije j (Bq/leto) (%) 

Žlahtni plini 1,44 E+12 (Xe-133 ekv.) 110 E+12 (Xe-133 ekv.) 1,31 

Jodi 5,46 E+06 (1-131 ekv.) 18,5 E+9 (1-131 ekv.) 0,03 

Aerosoli 16,7 E+03 18,5 E+9 pod 0,1 

Tritij 1,16 E+12 ni omejitve v TS* 

C-14 0,12 E+12 ni omejitve v TS* 

*TS - tehnične specifikacije 

Letne omejitve za izpuste po tehničnih specifikacijah NEK-a so: 

• Omejitev aktivnosti izpuščenih žlahtnih plinov znaša 110 TBq, ekvivalentno glede na Xe-133 na leto, 
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• Omejitev aktivnosti izotopov joda v plinastih izpustih je 18,5 GBq, ekvivalentno glede na 1-131 na leto, 
• Omejitev za aerosole z razpolovnim časom daljšim od 8 dni v plinastih izpustih je 18,5 GBq na leto, 
• Za tritij in C-14 v plinastih izpustih ni posebej eksplicitno predpisanih omejitev. 

Aktivnosti plinastih izpustov so omejene posredno preko mejnih vrednosti za dozo oziroma koncentracijo na 
ograji NEK. 

Opomba: Za aktivnost C-14 v plinskih emisijah in za aktivnost tritija v plinastih emisijah je za obdobje 1983- 
1990 povzeta ocena NE Krško na osnovi občasnih meritev koncentracij in pretokov, od leta 1991 dalje pa ocena 
US na osnovi kontinuiranih meritev. 
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Slika 2.36: Aktivnost žlahtnih plinov v plinskih emisijah po posameznih letih obratovanja 
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Slika 2.37: Aktivnost C-14 v plinskih emisijah po posameznih letih obratovanja 
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Slika 2.38: Aktivnost H-3 v plinskih emisijah po posameznih letih obratovanja 
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Slika 2.39: Aktivnost žlahtnih plinov v plinskih emisijah v letu 1999 
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Slika 2.40: Aktivnost izotopov joda v plinskih emisijah v letu 1999 
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Slika 2.41: Aktivnost tritija v plinskih emisijah v letu 1999 
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Slika 2.42: Aktivnost C-14 v plinskih emisijah v letu 1999 

Vir: Periodična poročila in letno poročilo NE Krško URSJV in poročila pooblaščenih organizacij. 

2.1.7 PREJETE DOZE DELAVCEV 

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

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

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

Povprečna izpostavljenost posameznih delavcev sevanju v jedrski elektrarni je nizka. Povprečna efektivna doza 
delavca v letu 1999 je bila 1.68 mSv, kar je približno 3,4% predpisane mejne vrednosti za delavce, ki so 
poklicno izpostavljeni ionizirajočemu sevanju (veljavni Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, 
...,(Z6), Ur. I. SFRJ, št. 31/1989), oziroma 8,4% po novejših priporočilih ICRP (iz leta 1991) in BSS (iz leta 
1996). 

Od tega je bila povprečna efektivna doza delavcev iz elektrarne 0,92 mSv, za zunanje delavce pa 2,09 mSv. 
Največji del doze so delavci prejeli med rednim letnim remontom elektrarne. V letu 1999 prejete povprečne 
efektivne doze v NEK manjše od povprečne doze za PWR reaktorje v svetu, to je 2,5 mSv (UNSCEAR 1993). 

Tabela 2.16 prikazuje porazdelitev efektivnih doz delavcev v NE Krško v vseh letih obratovanja. Iz NE Krško 
je v letu 1999 11 delavcev prejelo letno efektivno dozo večjo od 5 mSv, od teh je najvišjo efektivno dozo 8,75 
mSv, prejel delavec TO.PRKM tehnične operative - vzdrževanje. Od zunanjih delavcev (pogodbena dela) je 
efektivno dozo nad 5 mSv prejelo 97 delavcev, od tega efektivno dozo nad 10 mSv 11 delavcev. Najvišja 
efektivna doza v NEK, ki jo je prejel zunanji sodelavec, je znašala 11,95 mSv. 

Tabela 2.17 prikazuje kolektivno efektivno dozo v NE Krško glede na različne dejavnosti in število delavcev, 
katerih letne doze presegajo 5 mSv glede na dejavnost in glede na osebje. Sevanju so najbolj izpostavljeni 
delavci vzdrževanja v času remonta. 

Iz tabele 2.18 vidimo, daje bila izračunana kolektivna efektivna doza za vse delavce, ki so delali v NEK v letu 
1999, 1,65 človekSv, kar je nekoliko več kot leta 1998 (1,25 človekSv) in tudi več kot leta 1997 (0,99 
človekSv). Izračunana vrednost za kolektivno efektivno dozo v letu 1999 je v razredu povprfečne vrednosti za 
celotno obdobje komercialnega obratovanja NEK od leta 1983 do 1999, ki znaša 1,56 človekSv (slika 2.43). 
Nizke efektivne doze so posledica sistematičnega preventivnega dela za zmanjšanje obsevanosti delavcev 
(izobraževanje, usposabljanje, urjenje spretnosti za opravilo posameznih nalog v polju sevanja in ustreznega 
planiranja del v skladu z načelom ALARA). Kolektivna doza za osebje NEK je znašala v letu 1999 le 0,32 
človekSv, za izvajalce pogodbenih del in delavce glavnega dobavitelja opreme pa 1,33 človekSv. Povečanje 
kolektivne efektivne doze v primerjavi z letom prej gre na račun intenzivnih pregledov in čepljenja ter 
vstavljanja tulcev v uparjalnika in na račun odpiranja in pregleda ene glavne reaktorske črpalke. 

V letu 1999 je bila kolektivna efektivna doza na enoto proizvedene neto električne energije 3,22 
človekSv/GNVleto, kar je več kot v lem 1998 (2,28 človekSv/Gwleto) in tudi več kot v letu 1997 1,81 
človekSv/GWleto (Slika 2.44). Če to vrednost primerjamo s povprečno vrednostjo 4,3 človekSv/GWleto za 
PWR reaktorje v svetu (isti tip reaktorja kot je v NEK) vidimo, da je tudi kolektivna obsevanost delavcev 
manjša od povprečja (UNSCEAR 1993). Porazdelitev prejetih efektivnih doz v NE KrSko v letih 1983 do 1999 je 
prikazana na sliki 2.38. Najnižja efektivna doza je bila leta 1991. V tem letu zaradi daljšega obratovalnega cikla 
ni bilo remonta. 

V letu 1999 v NEK ni bilo radioloških dogodkov, pri katerih bi prišlo do nenačrtovanega obsevanja delavcev 
bodisi zaradi zunanjega obsevanja ali zaradi notranje oziroma zunanje kontaminacije. V nobenem primeru niso 
bile presežene zakonske ali operativne mejne vrednosti za obsevanost posameznikov. 

NEK pošilja redna letna poročila o radioloških dogodkih in izpostavljenosti svojih delavcev mednarodni 
organizaciji NEA/OECD "International System on Occupational Exposure" (1SOE). Ta organizacija omogoča 
svojim članicam: 

• široko in ažurno bazo podatkov o poklicni izpostavljenosti sevanju v nuklearnih elektrarnah in 
spoznavanje metod za čim boljšo zaščito delavcev, 

poročevalec, št. 83 50 20. september2000 



• mehanizem za analizo in vrednotenje zbranih podatkov z namenom, da se pomaga oceniti trende in 
identificirati kritična področja z uporabo principa optimizacije zaščite (ALARA) in 

• odprto pot do organizacij in strokovnjakov, ki imajo znanje in izkušnje pri zaščiti poklicno 
izpostavljenih delavcev sevanju in zmanjševanju njihovih doz. 

Iz Slovenije sta v ISOE vključena po en predstavnik NEK in URSJV. 

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

Leto Območje letno prejetih efektivnih doz (mSv/leto) 
ŠL delavcev skupaj 

O-l 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 Nad 25 

1981 475 45 0 0 0 0 0 520 

1982 275 313 9 13 10 1 1 622 

1983 462 206 53 45 34 27 4 831 

1984 375 205 15 3 2 0 0 600 

1985 517 277 79 17 2 0 0 892 

1986 524 301 79 3 4 1 0 912 

1987 486 242 65 16 6 1 0 816 

1988 506 298 60 21 3 1 0 889 

1989 443 200 66 19 J 0 0 731 

1990 390 265 92 38 5 2 0 792 

1991 257 89 8 0 0 0 0 354 

1992 448 219 0 127 22 1 0 817 

1993 401 183 87 26 9 1 0 707 

1994 536 187 32 2 0 0 0 757 

1995 521 248 62 16 3 0 0 850 

1996 489 258 114 25 3 0 0 889 

1997 559 2ll 46 5 0 0 0 821 

1998 560 221 72 6 0 0 0 859 

1999 578 297 97 11 0 0 0 983 
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Tabela 2.17: Kolektivna efektivna doza sevanja za osebje NEK, za osebje glavnega dobavitelja opreme in ostale 
zunanje izvajalce pogodbenih del v NE Krško v letu 1999 in število delavcev, katerih letne doze presegajo 5 
mSv, glede na dejavnost in osebje. 

DEJ A VNOST/OSEBJE 
Št. oseb z dozo večjo od 5 mSv Kolektivna doza človekSv 

Osebje 
jedrskega 

objekta 

Glavni 
dobavitelj 

opreme 

Ostalo 
osebje 

Osebje 
jedrskegao 

bjekta 

Glavni 
dobavitelj 

opreme 

Ostalo 
osebje 

Obratovanje reaktorja, nadzor 

Vzdrževalno osebje 
Pogonsko osebje 
Osebje radiološke zaščite 
Nadzorno tehnično osebje 

0,03273 
0,03140 
0,01981 
0,01387 

0,12184 

Redno vzdrievanje 

Vzdrževalno osebje 
Pogonsko osebje 
Osebje radiološke zaščite 
Nadzorno tehnično osebje 

8 

2 

12 85 0,11220 
0,01690 
0,03581 
0,01801 

0,11058 1,09113 

0,00652 

Zagonski pregled opreme 

Vzdrževalno osebje 
Pogonsko osebje 
Osebje radiološke zaščite 
Nadzorno tehnično osebje 

Izredno vzdrievanje 

Vzdrževalno osebje 
Pogonsko osebje 
Osebje radiološke zaščite 
Nadzorno tehnično osebje 

Predelava radioakt. odpadkov 

Vzdrževalno osebje 
Pogonsko osebje 
Osebje radiološke zaščite 
Nadzorno tehnično osebje 

1 
0,02423 

Polnjenje reaktorja z gorivom 

Vzdrževalno osebje 
Pogonsko osebje 
Osebje radiološke zaščite 
Nadzorno tehnično osebje 

0,01674 

Skupaj 

Vzdrževalno osebje 
Pogonsko osebje 
Osebje radiološke zaščite 
Nadzorno tehnično osebje 

8 
3 
1 

12 85 0,16916 
0.06504 
0.05562 
0,03188 

0,11058 1,21297 

0,00652 

SKUPAJ 11 12 85 0,32170 0,11058 1,21949 
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Tabela 2.18: Kolektivna in povprečna efektivna doza za delavce v 1999 

Kolekt. efekt, doza (človekSv) Štev. delavcev Povprečna doza (mSv) 

NEK 0,32 348 0,92 

Zunanji 1,33 635 2,09 

Skupaj 1,65 983 1,68 

KOLEKTIVNA EFEKTIVNA DOZA 
COLLECT1VE EFFECTIVE DOSE 

25 
2.0 
1.5 
1.0 
05 
0.0 

1 ' ! 
M ' 1 j ! i 

i 

83 85 87 80 91 93 95 97 99 p/a 
LETO. YEAR 

Slika 2.43: Prejete kolektivne efektivne doze po letih za vse delavce v NE Krško 

POVP. KOL. DOZANATWh I 
AVER AGE COLL. DOSE PER TO/h I 

rr, i i 
i.i ! j I i 

I' ! 

«3 85 »7 89 91 93 9S 97 99 0* 
LETO. YEAR 

Slika 2.44: Kolektivna efektivna doza na enoto proizvedene električne energije 
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2.1.8 INŠPEKCIJSKI NADZOR 

V letu 1999 je bilo v NE Krško opravljenih 85 rednih - napovedanih inšpekcijskih pregledov, I izredni 
inšpekcijski pregled (po avtomatski zaustavitvi 08.06.1999) in 4 inšpekcijski pregledi, o katerih je bil sestavljen 
uradni zaznamek, kjer je bilo obravnavano: uvoz - vračilo sežganih NSRAO NE Krško, obratovanje TE 
Brestanica (varnostno napajanje NE Krško), dostava svežega jedrskega goriva in predremontni sestanek s 
pooblaščenimi organizacijami. Redni inšpekcijski pregledi NE Krško v letu 1999, ki so bili v povprečju dvakrat 
tedensko, so obsegali glede na področja dela: 

Obratovanje: 
• pregled izvajanja odločb Uprave RS za jedrsko varnost, 
• obravnavanje poročil o nenormalnih dogodkih, 
• pregled rezultatov meritev puščanja uparjalnikov, 
• pregled podatkov o stanju jedrskega goriva (puščanje, zgorelost goriva ob koncu 15. cikla, projekt nove 

sredice za 16. gorivni cikel) in aktivnost primarnega hladila, 
• vodenje dnevnikov pogonskega osebja, 
• priprave na remont 1999, 
• korektivne akcije na uparjalnikih med remontom 1999 
• status/spremembe veljavne revizije (8) postopkov za obratovanje v sili (Emergency Operating Procedures), 
• status/spremembe veljavne revizije (8) obratovalnih postopkov za nenormalna stanja (Abnormal Operating 

Procedures), 
• status/spremembe obratovalnih postopkov (General Operating Procedures), 
• obhod tehničnih varnostnih sistemov, 
• modifikacije v zvezi s programom protipožarne zaščite, 
• ukrepi za izboljšanje reda in čistoče v prostorih tehnološkega procesa, 
• problematika Y2K (leto 2000), 
• priprave elektrarne za obratovanje v zimskem obdobju. 

Radiološki nadzor: 
• prejeta doza osebja med R-1999 (kolektivna, individualna), 
• prejeta doza podizvajalcev med R-1999, 
• nevtronska dozimetrija, 
• izgradnja nove kontrolne točke, 
• izvajanje izobraževanja na področju varstva pred sevanji, 
• pregled programa ALARA za R-1999, 
• pregled programa ALARA za projekt zamenjave uparjalnikov, 
• pregled dokumentacije za projekt zamenjave uparjalnikov (dekontaminacija, ščitenje, dozne omejitve, 

organizacija RZ), 
• pregled dovolilnic za delo na področju sevanja, 
• delo oddelka za dekontaminacijo. 

Vzdrževanje in nadzorna testiranja: 
• vzdrževanje na moči (On - line Maintenance) in spremljajoče aktivnosti (PSA, planiranje, delovni nalogi), 
• izvajanje zahteve 10 CFR 50.65 Maintenance Rule "Navodilo o programu vzdrževanja", 
• vzdrževanje suhih transformatorjev, 
• vzdrževanje elektromotorjev (visokonapetostni, nizkonapetostni), 
• pregled stanja/zamenjave baterij za varnostno napajanje, 
• prisotnost pri rednih mesečnih testiranjih dieselskih generatorjev za napajanje v sili (DG 1 in DG 2), 
• pregled rezultatov nadzornih testiranj črpalk varnostnega vbrizgavanja, 
• pregled rezultatov nadzornih testiranj črpalk pomožne napajalne vode, 
• pregled rezultatov nadzornih testiranj turbinske črpalke pomožne napajalne vode, 
• pregled rezultatov nadzornih testiranj črpalk za odvod zaostale toplote, 
• pregled rezultatov nadzornih testiranj črpalk varnostne oskrbne vode, 
• pregled rezultatov nadzornih testiranj reaktorskega zaščitnega sistema, 
• pregled rezultatov nadzornih testiranj zaščit v stikališču. 
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• pregled rezultatov nadzornih testiranj grelnikov tlačnika, 
• pregled rezultatov nadzornih testiranj elektromotorjev (visokonapetostni, nizkonapetostni), 
• pregled rezultatov monitoringa generatorske atmosfere, 
• kalibracija instrumentacije, 
• dejavnosti na področju preizkušanja motorno upravljanih ventilov, 
• začasno skladiščenje novih uparjalnikov, 
• načrt pregledov tlačnih posod in rezultati že pregledanih posod, 
• skladišče rezervnih delov, maziv ter jedkih in nevarnih snovi. 

Pripravljenost za ukrepanje ob izrednem dogodku: 
• pregled statusa dokumenta "Načrt ukrepov za primer izrednega dogodka" - implementacija 21 
• usposabljanje za primer zrednega dogodka, 
• priprava za vajo NEK-99, 
• sodelovanje pri vaji NEK-99 (kot vadbenci in opazovalci) in priprava ocene vaje, 
• spremljanje statusa tehničnega podpornega centra, operativnega podpornega centra 

podpornega centra. 

Fizično varovanje: 
• obhod varovalne ograje, 
• planirane in izvedene posodobitve. 

Inženiring in izobraževanje osebja: 
• pregled načrtovanih modifikacij za remont 1999, 
• status izdelave postopkov/navodil za obvladovanje resnih nesreč, 
• pregled rezultatov analize tveganja ob ustavitvi reaktorja, 
• projekt modernizacije NE Krško, 
• status projekta nabave novih uparjalnikov, 
• izgradnja zgradbe za izrabljena upaijalnika, 
• izgradnja zgradbe za popolni simulatorj NE Krško in njen tehnični prevzem, 
• delo na področju varnostnih analiz v letu 1999, 
• preverjanje osebja, ki opravlja dela in naloge v zvezi s krmiljenjem reaktorja, 
• potek izdelave popolnega simulatorja NE Krško, 
• program testiranja (pri dobavitelju) popolnega simulatorja NE Krško, 
• odpravljanje pomanjkljivosti popolnega simulatorja NE Krško, 
• prevoz in montaža popolnega simulatorja NE Krško, 
• status procesno-informacijskega sistema, 
• delo 1SEG (Skupina za neodvisno oceno varnosti), 
• priprave za nabavo novega transformatorja GT3, 
• pregled statusa nabave novega transformatorja GT3, 
• prenos obratovalnih izkušenj (OEF). 

Zagotavljanje kakovosti: 
• status rezervnih delov, 
• pregled seznama (baze) delovnih nalogov, 
• status zunanjih in notranjih preverjanj, 
• delovanje SKV med remontom, 
• zagotavljanje kakovosti pri izdelavi uparjalnikov, 
• sistem zagotovitve kakovosti za kvalificirane podizvajalce NE Krško in seznam kvalificiranih 

podizvajalcev. 

Druge dejavnosti: 
• priprava gradiva za seje in aktivno sodelovanje na sejah "Strokovne komisije za jedrsko varnost", 
• aktivno sodelovanje na sejah "Strokovne komisije za preverjanje usposobljenosti operaterjev" in pri 

izvajanju izpitov. 

. revizije. 

in zunanjega 
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• zavarovanje za jedrsko škodo, 
• pomoč ostalim sektorjem URSJV pri pregledu dokumentacije za projekt modernizacije NE Krško, 
• izdaja dveh soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja (TP4, RTP 400/110 kV Krško), 
• pregled modifikacijskih paketov, 
• sodelovanje pri misiji IRRT, 
• sodelovanje pri izvajanju dežurstva na URSJV, 
• vodenje inventure za leto 1998 in 1999, 
• vodenje voznega parka URSJV. 

Dne 24.03.1999 ob 01:55 uri je bil opravljen pregled pošiljke 28 svežih gorivnih elementov za NE Krško na 
letališču Brnik. Pošiljka je bila opremljena z ustrezno dokumentacijo inje po opravljenih pregledih nadaljevala 
pot proti Krškem. Vsa vozila (4 tovoma vozila) so imela ustrezna potrdila in so bila ustrezno označena 
(RADIOACTIVE H, UN 7), da so primerna za prevoz nevarnih snovi, ki jih je izdal Zavod za varstvo pri delu, 
Maribor. Vsi šoferji in spremljevalci so imeli veljavna potrdila, ki jih je izdal Zavod RS za varstvo pri delu iz 
Ljubljane. Transportni zabojniki so bili pravilno označeni, hitrost doze na površini zabojnika je znašala od 4 do 
5 |iSv/h, transportni indeks za vsak transportni zabojnik je bil 0,4, skupni transportni indeks ni presegel 50. 
Pretovarjanje in spremljajoče aktivnosti so potekale brez posebnosti, del aktivnosti je bil posnet z videokamero 
in fotoaparatom. 

2.1.8.1 Dogodki, zajeti v poročilih o izrednem dogodku - poročanje NEK: 

V letu 1998 je NE Krško, skladno s pravilnikom o poročanju ( Ur.l. SRS, št. 12/81), poslala URSJV pet poročil o 
nenormalnih dogodkih: 

• Poročilo o okvari sodarja (poškodovan je bil med nevihto, dne 19.10.1998), 
• Nenačrtovan zagon dieselskega generatorja DG107DSL001 med polnjenjem baterije DC100BATJ101 

(17.04.1999), 
• Samodejna zaustavitev turbine in reaktorja zaradi nepravilnega delovanja regulacijskega ventila glavne 

napajalne vode FCV 551 (08.06.1999), 
• Neustrezen odziv nuklearne instrumentacije vmesnega področja kanala NE35 (16.06.1999), 
• Visoka temperatura v prostoru glavnih parovodov (05.07.1999). 

Vse navedene nenormalne dogodke je inšpekcija obravnavala poglobljeno na inšpekcijskih pregledih. 

2.1.8.2 Remont in menjava goriva 1999 v NE Krško (ob koncu 15. cikla) 

Remont z menjavo goriva v letu 1999 se je v NE Krško pričel 29. marca z redukcijo moči na parametre ničelne 
moči po 302 dneh neprekinjenega obratovanja. Glavni namen remonta je bila menjava goriva, vzdrževalna dela, 
preizkušanja opreme in izvedba modifikacij, kar zagotavlja varno, zanesljivo in stabilno obratovanje elektrarne 
med naslednjim gorivnim ciklom. 
Letošnji remont na koncu 15. gorivnega cikla naj bi predvidoma trajal 52 dni, kar je bilo pogojeno z odpiranjem 
in pregledom glavne reaktorske črpalke št. 1 in inšpekcijo ter korektivnimi akcijami na obeh uparjalnikih, s 
katerimi bi omogočili obratovanje elektrarne na polni moči do zamenjave uparjalnikov, ki je predvidena v letu 
2000. 

Kritična pot remonta je bila definirana z zaustavitvijo in ohlajanjem elektrarne, odpiranjem primarnega sistema, 
prenosom goriva v bazen za izrabljeno gorivo, aktivnostmi v zvezi s pregledom in korektivnimi posegi na eni 
reaktorski črpalki, zapiranjem črpalke, vlaganjem sredice, privijanjem glave reaktorja, testiranji pred zagonom, 
gretjem elektrarne in zagonom elektrarne. 

Remont je bil končan en dan pred načrtovanim rokom, to je 18.05., ko je bila ob 13:07 uri elektrarna 
sinhronizirana. Skupna prejeta doza vseh udeležencev remonta je bila 1,46 človek Sv. 

V času remonta je Sektor za inšpekcijski nadzor Uprave RS za jedrsko varnost opravil 18 inšpekcijskih 
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pregledov NE Krško in en inšpekcijski pregled v zvezi s prihodom svežega goriva na letališče Brnik. Inšpekcija 
je bila prisotna tudi pri zagonu Elektrarne Brestanica brez zunanjega napajanja. 

Pri nekaterih inšpekcijskih pregledih v zvezi z remontom 1999 so poleg inšpektorjev za jedrsko in radiološko 
varnost sodelovali tudi drugi sodelavci Uprave RS za jedrsko varnost. 

Remontne aktivnosti so tudi letos spremljale pooblaščene organizacije. Med letošnjim remontom je bilo 
vključenih 8 pooblaščenih organizacij (EIMV, Ekonerg, FS, IE, IJS, IMK, IMT in IV), koordinator dela 
pooblaščenih organizacij pa je Elektroinstitut Milan Vidmar iz Ljubljane. 

URSJV je kot naročnik s koordinatorjem pooblaščenih organizacij (izvajalec) pred pričetkom remonta sklenila 
pogodbo za izdelavo naloge "Zbirna strokovna ocena remontnih del, posegov in preizkusov med zaustavitvijo 
Nuklearne elektrarne Krško zaradi menjave goriva ob koncu 15. cikla", ki jo sestavljajo strokovne ocene 
posameznih pooblaščenih organizacij. Poleg tega je bila zahteva pogodbe še, da izvajalec do konca remontnih 
del izroči naročniku in Nuklearni elektrarni Krško še "Zbirno izjavo za ponovno kritičnost reaktorja", po 
uspešno opravljenih zagonskih preskusih pa še "Zbirno izjavo za obratovanje elektrarne na moči". 

Obseg del, ki so ga spremljale pooblaščene organizacije med letošnjim remontom je bil določen na sestanku 
med predstavniki URSJV, EIMV, in NEK. V grobem so pooblaščene organizacije spremljale aktivnosti, ki so 
vezane na zahteve Tehničnih specifikacij NE Krško, aktivnosti na naslednjih večjih komponentah: turbina z 
generatorjem in zaščito, odpiranje in pregled glavne reaktorske črpalke, energetski transformatorji, črpalke 
glavne napajalne vode, črpalke hladilne vode kondenzatorja, kondenzatne črpalke, program komponent 
sekundarnih sistemov, 400 kV stikala, spremljale modifikacije pomembne za jedrsko varnost. 

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

Inšpekcija za jedrsko varnost je med letošnjim remontom največ pozornosti namenila naslednjim aktivnostim: 

Pomembnejše remontne aktivnosti: 

• menjava goriva (zamenjanih 32 gorivnih elementov), 
• nadzorna preskušanja, 
• remont elektro, strojne in instrumentacijske opreme, 
• program medobratovalnih pregledov, 
• remont ventilacijske opreme, 
• izpiranje cevne stene sekundarne strani uparjalnikov, 
• remont dieselskih generatorjev za napajanje v sili. 

Obsežnejša dela v reaktorski zgradbi: 

• menjava goriva, 
• inšpekcija in korektivne akcije na uparjalnikih (povprečna začepljenost 17,93 %), 
• izpiranje cevne stene upaijalnikov, 
• preizkus tesnosti zadrževalnega hrama, 
• pregled reaktorske črpalke (del aktivnosti je potekal izven elektrarne v "vroči" delavnici v Franciji), 
• pripravljalna dela za zamenjavo uparjalnikov, 
• revizija motoijev črpalk reaktorskega hladila, 
• vgradnja sistema za merjenje integritete jedrskega goriva (Telescope Sipping), 
• zamenjava kablov termočlenov za merjenje temperature sredice, 
• zamenjava vodil fisijskih celic, 
• povečan obseg testiranja blažilnikov. 
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Spremljanje pomembnejših modifikacij: 

• posodobitev sistema merjenja podhlajenosti primarnega sistema ter vgraditev instrumentacije za merjenje 
nivoja vode v reaktorski posodi, 

• rekonstrukcija hidravličnega sistema zapornic na Savi, 
• zamenjava varnostnih baterij 125 V DC -Proga A, 
• zamenjava kablov termočlenov za merjenje temperature sredice, 
• izvedba zahtev iz Protipožarnega akcijskega plana za glavno komandno sobo in pomožno zgradbo 
• premestitev dela instrumentacije na črpalkah pomožne napajalne vode, in vgradnja "zakasnitve časa" v 

zaščitno funkcijo avtomatske zaustavitve zaradi nizkega sesalnega tlaka omenjenih črpalk, 
• dela na procesno informacijskem sisitemu, 
• vgradnja opreme za inspekcijo integritete gorivnih elementov med menjavo (Telescope Sipping), 
• prestavitev radiacijskega monitorja RM-20 in še nekatere druge manjše modifikacije. 

Ostale aktivnosti: 

• zaustavitev elektrarne. 
• varnost ob zaustavitvi z zagotavljanjem varnostnih funkcij (kontrola reaktivnosti, odvod zaostale toplote, 

kontrola inventarja hladilnega sistema reaktorja, razpoložljivost električnega napajanja, razpoložljivost 
podpornih hladilnih sisitemov, integriteta zadrževalnega hrama in odvod toplote iz bazena z izrabljenim 
gorivom), 

• remontna dela v stikališču, 
• zagonska nadzorna testiranja, 
• fizikalna testiranja, 
• zagon elektrarne. 

Zaznane težave: 

• 10 % večja skupna prejeta doza (vseh udeležencev) od načrtovane, 
• povečana hitrost doze na gladini vode bazena za izrabljeno gorivo, 
• nenačrtovan zagon dieselskega generatorja DG107DSL001 med polnjenjem baterije DC100BATJ101 

(17.04.1999), 
• nepredvidena dodatna inšpekcija zgornje šobe določenih gorivnih elementov po navodilu proizvajalca 

(Westinghouse), kjer pa ni bilo opaziti odstopanj od pričakovanega stanja. 

Dobra praksa: 

• izboljšanje organizacije remonta s programskim orodjem PRIMAVERA, 
• sodelovanje na novo oblikovanih skupin ALARA, 
• kvaliteta izvedenih del med zadnjimi remonti, kar kažejo tudi obratovalni kazalci, 
• izboljšana kvaliteta dela pooblaščenih organizacij. 

17.05.1999 je predstavnik koordinatorja pooblaščenih organizacij predal "Zbirno izjavo za ponovno kritičnost 
reaktotja". Kritičnost reaktoija je bila dosežena istega dne ob 12:49 uri. Po opravljenih testih je bila elektrarna 
sinhronizirana z omrežjem 18.05.1999 ob 13:07 uri pri 8 % moči in je pričela z dvigom moči do 25 %. 

Koordinator pooblaščenih organizacij je URSJV in NE Krško 20.07.1999 predložil dokument "Zbirna strokovna 
ocena remonta in menjave goriva 1999 v NE Krško", iz katerega je bilo na podlagi posameznih strokovnih ocen 
pooblaščenih organizacij razvidno, da so bila remontna dela in menjava goriva opravljena v skladu z veljavno 
zakonodajo, odobrenimi postopki in dobro inženirsko prakso, in da projektno predvideni parametri in pogoji 
določeni v tehničnih specifikacijah NE Krško niso spremenjeni, kar s stališča jedrske varnosti omogoča vamo 
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obratovanje elektrarne na moči. Ocena velja do naslednje zaustavitve elektrarne zaradi menjave goriva ali 
remontnih del. 

Inšpekcija za jedrsko in radiološko varnost je ob koncu leta 1999 izvedla obravnavo dokumenta "Zbirna 
strokovna ocena remontnih del, posegov in preizkusov med zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško zaradi 
menjave goriva ob koncu 15. cikla" z vsemi pooblaščenimi organizacijami in NE Krško, s poudarkom na 
priporočilih in odpravljenih neskladnostih. 

Inšpekcija ocenjuje, da se sama izvedba remonta izboljšuje tako po organizacijski plati, kakor tudi po kvaliteti 
izvedenih del, kar je razvidno tudi iz obratovanja elektrarne (Obratovalni kazalci). Ocenjuje tudi, da se je 
kvaliteta dela pooblaščenih organizacij v zadnjih letih izboljšala. Na sodelovanje med remontom ni bilo večjih 
pripomb niti s strani pooblaščenih organizacij niti s strani elektrarne. 

Splošni zaključek o izvedenih posegih med remontom 1999 je, da so bila vsa dela opravljena kvalitetno. 

2.1.8.3 Sklepne ugotovitve 

Iz dosedanjih izkušenj in dejstev lahko ugotovimo: 

• remontna dela, funkcionalni in zagonski preizkusi na sistemih in komponentah NE Krško tudi po remontu 
99 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, 

• v letu 1999 je prišlo do ene samodejne zaustavitve NE Krško in do ene planirane zaustavitve, 
• vsi varnostni sistemi za varno ustavitev elektrarne so delovali v skladu s projektno predvidenimi parametri 

in jedrska varnost v letu 1999 ni bila ogrožena 
• vsi izredni dogodki, o katerih je poročala NE Krško, so bili obravnavani na inšpekcijskih pregledih, na 

katerih so bili razjasnjeni vzroki in okoliščine teh dogodkov, 
• izvrševanje odločb, ki so bile izdane NE Krško s strani URSJV je bilo zadovoljivo, 
• v mesečnih poročilih o radioaktivnih emisijah niso bila ugotovljena odstopanja od standardnih vrednosti, 
• sodelovanje z drugimi upravnimi in inšpekcijskimi organi je bilo dobro. 
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2.2 RAZISKOVALNI CENTER PODGORICA V BRINJU 

Zaradi delitve občin se v zadnjem času pojavljajo zahteve o spremembi uporabe imena Podgorica v ime dejanske 
lokacije, to je Brinje. V dosedanjih upravnih postopkih pa se stalno uporabljata zlasti dva naziva, in sicer 
raziskovalni reaktor Triga v Podgorici in Republiško skladišče NSRAO Podgorica. Ta naziva je URSJV 
uporabljala tudi v vseh svojih dosedanjih upravnih postopkih. Zaradi tega so v tem poročilu navedeni nazivi še 
vedno uporabljeni z dopolnitvijo, da se oba zgoraj navedena objekta nahajata v kraju Brinje. 

2.2.1 OBRATOVANJE RAZISKOVALNEGA REAKTORJA TRIGA 

Uporaba reaktorja 

Reaktorje namenjen za eksperimentalno delo, izobraževanje tečajnikov NE Krško in za pripravo radioaktivnih 
izotopov za medicino, industrijo in jedrsko kemijo. V leni 1999 je bilo v reaktorju obsevanih 472 vzorcev v 
vrtiljaku in F-kanalih ter nekaj tisoč v pnevmatski pošti. Reaktorje v letu 1999 obratoval pulzno 1. 6. 1999. 
Izvedenih je bilo 5 pulzov. 
Za potrebe eksperimentov je bilo opravljenih tudi 5 sprememb sredice oziroma premeščanj goriva v sredici 
reaktorja. 
Raziskovalni jedrski reaktor TRIGA Mark II je v letu 1999 proizvedel 258,4 MWh toplote. 

Zaustavitve 

V letu 1999 je bilo 245 zaustavitev, od tega 4 nenačrtovane. 

Gorivo 

V reaktorski zgradbi seje ob koncu leta 1999 nahajalo skupaj 94 gorivnih elementov. Porazdeljeni so bili po 
sledečih lokacijah: 

sredica reaktorja 56 
reaktorski tank 0 
shramba izgorelega goriva 0 
shramba svežega goriva 3 

Julija 1999 je bilo vse neuporabno gorivo (218 zgorelih in l svež poškodovan gorivni element) odpeljano na 
trajno odlagališče v ZDA. Pred odvozom goriva so strokovnjaki INL (Idaho National Labs) pregledali vseh 219 
gorivnih elementov in pri približno 30% odkrili poškodbe srajčk. Odvoz je izvršilo ameriško podjetje Nuclear 
Assurance Corp. (NAC) pod nadzorom strokovnjakov DOE in URSJV. Pred odvozom so na IJS izdelali 
podrobno varnostno poročilo, kije vsebovalo tudi postopke za normalno delo in za ukrepe v sili med nalaganjem 
goriva v transportne vsebnike in prevozom. Nalaganje goriva in prevoz do Luke Koper je potekal brez 
problemov. 

Osebje 

Število osebja reaktorja se v letu 1999 ni spremenilo (vodja, dva glavna operaterja, dva operaterja). Novembra 
1999 je dosedanji vodja RIC prof.dr. Gvido Pregl odšel v pokoj, na njegovo mesto je direktor IJS imenoval 
doc.dr. Matjaža Ravnika. Obratovanje reaktoija je organizirano v obliki izmen v skladu z organizacijsko shemo, 
kije podana v Varnostnem poročilu. 
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2.2.2 VRAČANJE IZRABLJENEGA GORIVA V ZDA 

2.2.2.1 Uvod 

Iz Slovenije je bilo 28. julija 1999 preko Luke Koper v ZDA trajno vrnjeno izrabljeno jedrsko gorivo iz 
raziskovalnega reaktorja TRIGA V Brinju. Vračilo goriva je bilo rezultat dolgoletnih prizadevanj URSJV in IJS, 
da se izkoristi možnost vračanja izrabljenega goriva iz raziskovalnega reaktorja TRIGA v ZDA. 

Ministrstvo za energijo ZDA (US Department of Energy - US-DOE) je do leta 1988 sprejemalo izrabljeno 
jedrsko gorivo iz raziskovalnih reaktorjev, ki je bilo narejeno v ZDA. Zaradi politike ZDA do neširjenja 
jedrskega orožja (non-proliferation) in na pobudo MAAE. predvsem pa zaradi zahtev nekaterih razvitih držav, so 
se ZDA odločile, da bodo državam, ki to želijo, ponovno omogočile vračanje tega goriva v ZDA. Tudi Uprava 
RS za jedrsko varnost (URSJV) je predstavnikom ZDA že leta 1993 izrazila interes, da se slovensko izrabljeno 
gorivo iz raziskovalnega reaktorja TRIGA, v Brinju vrne v ZDA. 

Pogoji za vračanje goriva v ZDA so navedeni v US-DOE Record of Decision z dne 13. 5. 1996. Gorivo je 
mogoče vrniti ob pogoju, daje vzeto iz reaktorske sredice do 13. maja 2006 in da prispe v ZDA do 13. maja 
2009. 

2.2.2.2. Priprave na vračanje goriva 

Slovenska Vlada je na 222. seji, 27. novembra 1997, sprejela v zvezi z vračanjem goriva sklepe, s katerimi je 
pooblastila URSJV, da usklajuje aktivnosti in vodi pogovore o vračanju goriva na meddržavni ravni. IJS pa je 
pooblastila da sklene pogodbo z US-DOE. Ministrstvu za znanost in tehnologijo pa je bilo naloženo, da krije 
stroške, ki bodo nastali v zvezi z vračanjem goriva v Sloveniji. 

V sklopu dogovarjanj o realizaciji pošiljke se je v času od 18 do 19. septembra 1997 mudila v Sloveniji 
sedemčlanska delegacija predstavnikov vladnih organizacij ZDA. Namen obiska je bil ogled raziskovalnega 
reaktorja TRIGA, na IJS in skladišča izrabljenega goriva ter dogovor o vračanju goriva. V pogovorih je bilo 
sklenjeno, da se bo v ZDA v prvi polovici leta 1999 vrnilo 218 izrabljenih gorivnih elementov vključno z vsemi 
šestindvajsetimi 70 % obogatenimi gorivnimi elementi. Sloveniji pa bo dana tudi možnost, da vrne v ZDA v letih 
2006 do 2009 vse preostalo gorivo, ki ga IJS ne bo več potreboval. 

Poleg vračila gorivnih elementov iz Slovenije seje US-DOE odločila, da bo v letu 1999 realizirala tudi vračilo 
goriva iz raziskovalnih reaktorjev Danske, Nemčije, Italije, Romunije in Portugalske. 

V letu 1999 je Slovenijo obiskalo več skupin ameriških strokovnjakov. Prva štiričlanska skupina je v času od 26. 
februarja do 9. marca pregledala stanje izrabljenega jedrskega goriva. S podvodno kamero je posnela srajčke 218 
gorivnih elementov, ki so bili predvideni za vračanje v ZDA. Ugotovljeno je bilo, da so srajčke nekaterih, 
predvsem aluminijastih elementov, poškodovane. Nekaj poškodb gorivnih elementov je prikazanih na koncu 
tega poročila. Določeno je bilo, da bo potrebno zaradi transporta in odlaganja v ZDA šest gorivnih elementov 
nepredušno zapreti v posebne kapsule, šestdeset gorivnih elementov pa zaščititi v posebnih vsebnikih s po štirimi 
gorivnimi elementi. 

Ob pregledu je bilo dogovorjeno, da se v ZDA vrne poleg 218 gorivnih elementov tudi en sveži gorivni element, 
kije upognjen do tolikšne mere, da ga v reaktorju ni mogoče uporabiti. V raziskovalnem reaktorju je ostalo 94 
gorivnih elementov, od tega se jih okoli 40 nahaja v sredici reaktorja, ostali pa so v shrambi za sveže gorivo. 
Stanje vsega preostalega goriva je takšno, da zagotavlja nemoteno obratovanje raziskovalnega reaktorja vsaj še 
za naslednjih deset let. Varno hranjenje izrabljenega goriva pa bo ob primernem vzdrževanju možno vsaj še 
nekaj deset let, v kolikor le to ne bo vrnjeno do 13. maja 2009 v ZDA. 

Druga tričlanska skupina strokovnjakov ZDA je obiskala Slovenijo v času od 9. do 13. aprila 1999. Namen 
njihovega obiska je bil priprava prevoza in načrta fizičnega varovanja transportov goriva TRIGA. Dogovorjeno 
je bilo, da bo ladja, ki bo odpeljala gorivo v ZDA. pristala v Luki Koper in tam naložila dva vsebnika s 
slovenskim ter po en vsebnik z romunskim in italijanskim gorivom. Skupina sije ogledala luško infrastrukturo in 
prevozila ceste, po katerih naj bi potekal transport slovenskega, italijanskega in romunskega goriva. 
Dogovorjeno je bilo da bodo transporti realizirani v drugi polovici julija 1999. 

20. september 2000 61 poročevalec, št. 83 



Na osnovi zbranih podatkov je bil pripravljen osnutek pogodbe in njene priloge. Pogodbo sta v juniju 1999 
podpisala IJS in US-DOE. 

2.2.23 Administrativni postopki 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) je usklajevala aktivnosti v zvezi z navedenimi 
transporti. Podobni transporti so v evropskih državah in v Severni Ameriki razmeroma pogosti. URSJV je 
ugotovila, da veljavna slovenska zakonodaja dopušča takšne transporte in dovoljuje tudi takšne tranzite skozi 
Slovenijo. Zaradi tega ni bilo pravno-formalnih zadržkov za izvedbo teh transportov, v kolikor so urejeni v 
skladu s slovensko zakonodajo in mednarodnimi sporazumi (smernicami EU), ki določajo tehnične in 
administrativne standarde za tovrstne transporte. 

URSJV je v zvezi z vračanjem goriva v soglasju z drugimi državnimi službami izdala na vloge IJS Dovoljenje za 
promet jedrskega material čez državno mejo RS in prevoz v notranjem prometu od raziskovalnega reaktorja 
TRIGA do državne meje. Dovoljenje za odtujitev jedrskega materiala in Potrdilo o vsebini in predpisanem 
pakiranju izrabljenih jedrskih gorivnih elementov iz reaktorja TRJGA. Vloge za izdajo dovoljenj so vsebovale 
priloge, med katerimi sta bili tudi Poročilo o vamem odvozu izrabljenega goriva iz reaktorja TRJGA, ki je 
vsebovalo podatke o vplivih pošiljke na ljudi in okolje ter postopki za prelaganje gorivnih elementov in 
ukrepanje v primeru nezgod. 

Izdana dovoljenja: 
Dovoljenje za odtujitev jedrskega materiala št. 392-02/99-11-22658/MPe, 12. 7. 1999, 
Dovoljenje promet jedrskega materiala preko državne meje in prevoz v notranjem prometu od Reaktorskega 
centra IJS ter z ladjo do mednarodnih voda št. 392-02/99-12-22660/MPe, 12. 7. 1999, 
Potrdilo o pakiranju št. 392-02/99-13-22659/MPe, 12. 7. 1999, 
Dovoljenje za tranzit jedrskega materiala čez državno mejo na mejnem prehodu Škofije in prevoz po cesti do 
Luke Koper in z ladjo do mednarodnih voda št. 392-02/99-15-22661/MPe, 12. 7. 1999, 
Dovoljenje za tranzit jedrskega materiala čez državno mejo na mejnem prehodu Dolga vas in prevoz po cesti do 
Luke Koper in z ladjo do mednarodnih voda št. 392-02/99-16-22662/MPe, 12. 7. 1999. 

Vloge za tranzit romunskega in italijanskega izrabljenega goriva je v imenu strank, NAC, ZDA in 
Transnucleaire, Francija, vložila firma SCHENKER, podružnica Ljubljana. URSJV je na osnovi priloženih 
varnostnih poročil v soglasju z Ministrstvom za zdravstvo, Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za 
Zunanje zadeve in Ministrstvom za obrambo izdala tranzitna dovoljenja. 

URSJV je za vse vsebnike za transport izrabljenega goriva, tudi za danski in nemški vsebnik, ki sta bila na krovu 
ladje Sea Bird, prejela tehnično dokumentacijo in certifikate, jih preučila in uporabnikom izdala ustrezna potrdila 
za časovno omejeno uporabo vsebnikov v Sloveniji. 

Vsi tovori izrabljenega goriva so bili zavarovani. Italijanska pošiljka je bila zavarovana po Pariški konvenciji do 
zneska 15.000.000 USD, romunsko gorivo, ki je bilo pri prehodu slovenske meje že v lasti US DOE, je bilo 
zavarovano po Price-Andersonovem aktu, ZDA. Slovenska pošiljka je bila zavarovana v sklopu zavarovalne 
police za obratovanje reaktorja TRIGA za 280.000 USD. Prenos lastništva izrabljenega goriva med IJS in US 
DOE seje izvršil po vkrcanju tovora na ladjo, gorivo s slovenskim poreklom je bilo od tam dalje zavarovano po 
ameriškem Price-Andersonovemu aktu. Dokumente o prenosu lastništva hrani IJS. 

2.2.2.4 Tehnični postopki 

V začetku julija 1999 sta iz ZDA prispela na IJS dva posebna transportna vsebnika za izrabljeno gorivo ter 
oprema za prelaganje goriva. Prelaganje goriva so v času od 7. do 15. julija opravili strokovnjaki IJS in 
strokovnjaki ameriške firme Nuclear Assurance Corporation (NAC), ki ima dolgoletne izkušnje pri podobnih 
transportih po vsem svetu. Izrabljeno jedrsko gorivo je bilo naloženo v transportne vsebnike »NAC legal weight 
trnek cask«, ki sta bila vložene v okrepljene ladijske 20" ISO zabojnike. Dokumentacija o zabojnikih »NAC 
legal weight truck cask« je bila ustrezno uporabljena pri izdelavi ocene vplivov na ljudi in okolje. 

Romunsko izrabljeno gorivo je bilo 27. 7. 1999 v nočnih urah po cesti prepeljano do reaktorskega centra 
Podgorica, kjer se je formiral skupni konvoj vozil za prevoz do Luke Koper. Italijanski vsebnik z izrabljenim 
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gorivom je dne 28.7. 1999 zgodaj zjutraj prispel na mejni prehod Femetiči, od tam pa je bil v spremstvu policije, 
kije varovalo tudi transport slovenskega in romunskega goriva, odpotoval v Luko Koper. 

Zabojniki s slovenskim, italijanskim in romunskim gorivom so bil po opravljenih carinskih formalnostih takoj 
naloženi na ladjo Sea Bird, ki je ob prihodu v Luko Koper imela'na krovu na Danskem naloženo izrabljeno 
jedrsko gorivo iz nemških in danskih raziskovalnih reaktorjev. Ladja je odplula iz Luke Koper 28. 7. 1999 ob 
6:30 zjutraj. Na poti v ZDA seje ladja ustavila še na Portugalskem in naložila izrabljeno gorivo iz portugalskega 
raziskovalnega reaktorja. US DOE je v avgustu 1999 potrdila prispetje slovenskega goriva. 

MNZ je učinkovito zagotovilo transportni plan urejanja prometa in fizično varovanje vseh cestnih pošiljk in 
fizično varovanje ladje Sea Bird v teritorialnih vodah Slovenije. O transportih je bila vnaprej obveščena URSZR, 
ki je na osnovi dostavljene tehnične dokumentacije pripravila ukrepe za primer nesreče. IJS je zagotovil 
radiološko ekipo za spremljanje vseh transportov. 

2.2.2.5 Vplivi na ljudi in okolje 

Iz prejetih okoljskih poročil in dozimetrije je razvidno, da prevozi niso vplivali na zdravje ljudi in na okolje. V 
času prelaganja goriva in transportov je bila vseskozi prisotna služba radiološke zaščite IJS. Inšpekcije URSJV 
in Zdravstvenega inšpektorata RS pa so preverjale če so postopki izvajajo v skladu s predpisi in dovoljenji. 

Največje doze sevanja so prejeli delavci, ki so sodelovali pri prelaganju goriva. Skupna prejeta doza petnajstih 
domačih in tujih delavcev je bila manjša od predvidene doze 10 človekmSV inje znašala 0,468 človekmSv ali v 
poprečju 0,031 mSv na delavca. Največjo dozo so prejeli: delavec IJS, ki je upravljal dvigalo - 0,088 mSv, 
delavec radiološke zaščite IJS - 0,069 mSv in delavec NAC, ki je rokoval z vsebnikom za prenos goriva - 0,086 
mSv. 

Tabela 2.19: Aktivnosti, transportni indeksi in hitrosti doz. 

Pošiljka Aktivn. 
[TBq] 

Transp. 
indeks 

Maksimalne hitrosti doz [mikroSv/h] 
Površina zabojnika Na razdalji 1 m Kabina vozila 

Slovenija * 347 0 in 0 0,9 in 0,5 0,6 in 0,5 Zanemarljivo 
Italija 434 0,1 0,2 - 0.57 0,1-0,12 0,08 
Romunija 363 6 

O
 

o
 1 «o 4.5-36,1 0,11 

•Podatek velja za oba zabojnika 

2.2.2.5 Obveščanje javnosti 

Pri podobnih transportih po svetu do sedaj ni bilo nesreč, vzbujali pa so veliko medijsko pozornost in so bili 
včasih deležni demonstracij ekstremnih pripadnikov okoljevarstvenih skupin. Zaradi tega sta URSJV in IJS 
poskrbela za ustrezno obveščanje javnosti, pristojnih ministrstev in predstavnikov občine Dol pri Ljubljani. 
Slovenski mediji so o transportih slovenskega, romunskega in italijanskega izrabljenega goriva poročali 
korektno. Med prelaganjem goriva so delovišče obiskali tudi novinarji in snemalci nacionalne televizije in POP 
TV, ter predstavniki lokalne skupnosti. Slovenska javnost se je na poročanje medijev ni odzvala in ni povzročala 
težav pri izvedbi transportov. Zaradi pogodbenih zahtev in določil mednarodne konvencije o fizičnem varovanju 
jedrskega materiala medijem ni bil posredovan podatek o transportni poti in natančnem času transporta. 

2.2.2.6 Stroški prevoza in odlaganja 

ZDA krijejo stroške prevoza in odlaganja državam, ki nimajo visokega dohodka, v skladu z US-DOE Record of 
Decision z dne 13. 5. 1996. Slovenijo je Svetovna banka že 1. oktobra 1998 uvrstila med države z visokim 
dohodkom. V pogajanjih s predstavniki US DOE je bilo doseženo, da se Sloveniji odloži priznanje statusa 
države z visokim dohodkom za eno leto, to je do 1. oktobra 1999. Takšna klavzula je prišla tudi v pogodbo med •'*' 
IJS in DOE . Ker je izrabljeno gorivo prispelo v ZDA avgusta 1999, so ZDA krile vse stroške, razen dela 
strokovnjakov IJS, in urejanja infrastrukture za nalaganje goriva. 
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2.2.2.7 Varnostni in ekonomski učinki vračanja goriva 

Rezultat pregleda izrabljenega goriva, opravljen spomladi 1999, je bil resno opozorilo, da kljub skrbnemu 
nadzorovanju kvalitete vode v bazenih za hranjenje izrabljenih gorivnih elementov, le teh ni mogoče varno 
hraniti več kot nekaj deset let. Priložnost, da se to gorivo vrne v ZDA, je prišla ob pravem času. V nasprotnem 
primeru bi morali v Sloveniji že v nekaj letih poskrbeti za ustrezno enkapsulacijo in dolgoročno skladiščenje 
izrabljenega TRIGA goriva. Ob tem velja poudariti mnenje ameriških strokovnjakov, da je iz evidence o 
analizah vode razvidno, daje Inštitut Jožef Štefan vseskozi primerno skrbel za hranjenje goriva in za kvaliteto 
vode v shranjevalnih bazenih. Analize vode niso, klub nekaj ugotovljenim penetracijam srajčk gorivnih 
elementov, pokazale povišanih koncentracij radionuklidov. Omeniti je treba, da bile močno poškodovane 
predvsem srajčke izrabljenih gorivnih elementov, ki so bili dobavljeni iz Nemčije. Razpoke na srajčkah so 
domnevno nastale pri pulziranju reaktorja. Slike 2.45 do 2.47 kažejo poškodbe gorivnih elementov. 

Odvoz 219 izrabljenih gorivnih elementov iz raziskovalnega reaktorja v ZDA ima za Slovenijo pozitivne 
ekonomske učinke in pozitivne učinke na jedrsko in sevalno varnost. 

2.2.2.8 Zaključek 

V raziskovalnem reaktorju TRJGA, IJS je ostalo še 94 gorivnih elementov, ki zadoščajo za nemoteno 
obratovanje za približno 10 let. Ko bodo izrabljeni, bo treba za nadaljnje obratovanje reaktorja zagotoviti sveže 
gorivo. Izraba obstoječih gorivnih elementov sovpada z iztekom roka za vračilo izrabljenega goriva v ZDA, ki so 
pripravljene sprejeti izrabljeno gorivo, ki bo izločeno iz reaktorja do 13. maja 2006 in se mora vrniti v ZDA do 
13. maja 2009. Po tem roku ZDA ne bodo več sprejemale izrabljenega goriva. 

Zaradi navedenega je potrebno, da Slovenija dovolj zgodaj zavzame stališče do tega problema in s tem v zvezi 
sprejme ustrezno strategijo. Pri izdelavi strategije je treba upoštevati, daje Slovenija po merilih Svetovne banke 
že uvrščena med države z visokim dohodkom in bo zaradi tega morala pri naslednji pošiljki v celoti pokriti 
stroške transporta in odlaganja goriva v ZDA. 

Ugotovljene poškodbe gorivnih elementov kažejo, da je treba shranjeno izrabljeno gorivo v ustreznih časovnih 
intervalih pregledati s podvodno kamero. Vseskozi pa je treba skrbno paziti na kemijsko sestavo vode v 
reaktorskem bazenu in v bazenu za shranjevanje goriva. 

Realizacija vračanja izrabljenega goriva v ZDA je rezultat skupnih naporov, US-DOE in slovenskih upravnih 
organov in organizacij. Na slovenski strani so k realizaciji vračanja goriva prispevali Ministrstvo za okolje in 
prostor - Uprava RS za jedrsko varnost, ki je usklajevala aktivnosti in skrbela za stike na meddržavni ravni, 
Institut Jožef Štefan, ki je operativno in tehnično sodeloval z ameriškimi partnerji, Ministrstvo za notranje 
zadeve, ki je sodelovalo pri planiranju in operativni izvedbi transporta ter zagotovilo fizično varovanje 
transportov. Ministrstvo za zdravstvo - Zdravstveni inšpektorat RS, kije vršil zdravstveni nadzor ter Ministrstvo 
za obrambo - Uprava RS za civilno zaščito in reševanje, kije pripravila ukrepe za primer nesreče pri transportu. 
Poleg naštetih so v projektu sodelovali še številni drugi organi in organizacije in posamezniki, ki so s svojim 
delom prispevali k uspešni realizaciji projekta. 
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Slika 2.45: Poškodba TR1GA gorivnega 
elementa z aluminijasto srajčko. 

Zaradi perforacije aluminijaste srajčke se 
v temnem polju na sredini slike vidi 
gorivo (ZrH+U). 

Slika 2.46: Poškodba TRIGA gorivnega 
elementa s srajčko iz nerjavnega jekla, ki 
je bil pripeljan iz Nemčije (v Sloveniji ni 
bil uporabljen). 

V srajčki gorivnega elementa je nastala 
razpoka, skozi katero se vidi gorivo 
(ZrH+U) 

ii/P&i % 

Slika 2.47: Poškodba gorivnega 
elementa s srajčko iz nerjavnega jekla, ki 
je bil v uporabi v TRIG1 in suho 
spravljen v reaktorski hali. 

V srajčki gorivnega elementa so nastale 
perforacije, skozi katere se vidi gorivo 
(ZrH+U). 
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2.2.3 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJE 

V letu 1999 pri obratovanju reaktorja in spremljajočih dejavnostih ni bilo dogodkov, ki bi izstopali v primerjavi s 
prejšnjimi leti. Celotna proizvedena energija je bila podobna kot v zadnjih letih. Temu ustrezna je bila tudi 
količina atmosferskih izpustov žlahtnega plina ''Ar, ki je sorazmerna s časom obratovanja reaktorja. Emisija 
4lAr v letu 1999 je znašala okrog 0,9 TBq. Meritve zunanjega sevanja s TL dozimetri na ventilacijskem izpuhu 
reaktorja so pokazale povišane vrednosti hitrosti doze in sicer dvakratno ozadje zaradi 4lAr. 
V tekočinskih izpustih radioaktivnosti so bili v letu 1999 ugotovljeni naslednji radionuklidi: "Na, 46Sc, ^Co, 
65Zn ter cezijeva izotopa l34Cs in l37Cs v skupni aktivnosti 2.5 MBq, ki so rezultat dejavnosti Odseka za kemijo 
okolja. Skupna aktivnost tekočinskih izpustov je bila polovico nižja kot v preteklem letu. 

2.2.4 PREJETE DOZE DELAVCEV 

Osebje, ki upravlja in uporablja reaktor in je do sredine leta 1999 upravljalo tudi prehodno skladišče 
radioaktivnih odpadkov na Brinju, delimo na tri kategorije: na operaterje reaktorja, na raziskovalce pri reaktorju 
oziroma tiste, ki rokujejo z obsevanimi vzorci in sodelavce službe za varstvo pred sevanji. V tabeli 2.20 so 
navedene njihove prejete doze zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevanju (brez nevtronov) v letu 1999 in 
kolektivna doza za posamezne skupine. 

Tabela 2.20: Kolektivna in povprečna letna efektivna doza za delavce IJS v letu 1999 
Kolektivna efektivna doza 
(človek mSv) 

Število delavcev Povprečna doza • 
(mSv/leto) 

Reaktor RIC 1,62 9 0.18 
Raziskovalci IJS 0-2 (radiokemija) 2.76 23 0,12 
Raziskovalci IJS F-8 (pospeševalnik) 0.28 14 0.02 
Služba VS 0,87 4 0.22 

2.2.5 INŠPEKCIJSKI NADZOR 

V letu 1999 so bili opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi Reaktorskega infrastniktumega centra Podgorica v 
Brinju (RJC), ki so obravnavali: 

Redni inšpekcijski pregled dne 19.04.1999, kije obsegal: 
prevoz izrabljenega goriva v ZDA, 
nadzor dostopa do posameznih prostorov RIC, 
zavarovanje za jedrsko škodo, 
ogled reaktorja in vročih celic, 
izdelava novih postopkov za rokovanje z gorivom. 
izvajanje zahtev iz odločbe URSJV št. 392-03/98-4-18695/10 z dne 24.06.1998 (projekt posodobitve 

republiškega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju in izdelava končnega varnostnega poročila za skladišče). 

Poleg tega je bilo opravljenih še šest ogledov Reaktorskega infrastrukturnega centra Podgorica v Brinju, o 
katerih je sestavljen uradni zaznamek in so obravnavali: 

22.02.1999: Prenos izrabljenega goriva iz reaktorja TRIGA v bazen izrabljenega goriva, 

05.03.1999: Potek vizualnega pregleda izrabljenega goriva iz reaktorja TRIGA v bazenu izrabljenega 
goriva, 

12.07.1999: Prelaganje izrabljenega goriva iz reaktorja TRIGA v posebni transportni kontejner v zvezi s 
projektom vračanja izrabljenega goriva v Združene države Amerike, 

16.07.1999: Prelaganje izrabljenega goriva iz reaktorja TRIGA v posebni transportni kontejner v zvezi s 
projektom vračanja izrabljenega goriva v Zdnižene države Amerike, 

poročevalec, št. 83 66 20. september2000 



19.07.1999: Izvajanje fizične zaščite dveh posebnih kontejnerjev na lokaciji Reaktorskega infrastrukturnega 
centra Podgorica v zvezi s projektom vračanja izrabljenega goriva v Združene države Amerike, 

30.07.1999: Nadzor transporta in natovarjanje izrabljenega goriva raziskovalnih reaktorjev iz Romunije, 
Italije in Slovenije na ladjo v Koprskem pristanišču. 

Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA, Reaktorskega infrastrukturnega centra Podgorica IJS je v letu 
1999 ustrezalo obratovalnim pogojem in omejitvam. Nadzor dostopa v klet in reaktorsko halo je urejen, seznam 
vstopov eksperimentatorjev, vzdrževalcev in obiskovalcev se vodi dosledno. Reaktor je obratoval vse leto brez 
posebnosti tudi v času dopustov, delovanje reaktorja je bilo prekinjeno samo zaradi vzdrževalnih posegov. 

2.3 REPUBLIŠKO SKLADIŠČE NSRAO 

Agencija RAO je z Odlokom, objavljenim v Ur.I. RS, št.32/99, postala izvajalec gospodarske javne službe 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki, kot jo določa "Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja 
gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki". S to uredbo je bil izveden tudi prenos upravljanja 
republiškega skladišča v Brinju na Agencijo RAO. Republiško skladišče v Brinju, ki leži na območju 
Reaktorskega centra, je namenjeno skladiščenju nizko in srednje radioaktivnih odpadkov malih proizvajalcev iz 
medicine, industrije in raziskovalne dejavnosti. 
Po trimesečnem pripravljalnem obdobju, med katerim je Agencija RAO od dotedanjega upravljavca prevzela 
dokumentacijo o skladišču in uskladiščenih odpadkih, je bil 20. avgusta izveden tudi formalni prevzem 
upravljanja Republiškega skladišča v Brinju. 

2.3.1 POSODOBITEV 

Po prevzemu je bila izdana tudi odločba URSJV, ki je Agenciji RAO v desetmesečnem roku naložila izdelavo 
projekta posodobitve skladišča in varnostnega poročila. Opredelila je tudi, da v tem času v skladišče Agencija 
RAO sprejema odpadke le v nujnih primerih in po predhodni odobritvi pristojnih upravnih organov. 

V Agenciji RAO so najprej pregledali objekt ter v njem uskladiščene odpadke. Pri pregledu objekta skladišča so 
ugotovili več poškodb in pomanjkljivosti na samem objektu in na napravah, ki so nameščene v njem. 

Slika 2.48: Tloris skladišča z odpadki 

Na osnovi ugotovljenega stanja so v Agenciji RAO, skladno z zahtevami odločbe, takoj pričeli z načrtovanjem 
posodobitve in sanacije gradbenega dela objekta in vgrajenih naprav. Konec decembra so stekla pripravljalna 
dela za izdelavo projektnih podlag za sanacijo in modernizacijo objekta Republiškega skladišča v Brinju. 
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Vzporedno z dejavnostmi, ki so bile povezane s samim skladiščem, so potekale tudi aktivnosti za zagotovitev 
vseh pogojev za opravljanje javne službe. Agencija RAO je takoj po prevzemu skladišča zagotovila redne 
tedenske in mesečne nadzore stanja v skladišču in v njegovi okolici. Redne meritve opravljajo strokovnjaki 
pooblaščene organizacije. Za potrebe izvajanja meritev ob sprejemu odpadkov v kontrolirano področje skladišča 
in za izvajanje radiološkega nadzor je bila nabavljena potrebna oprema. V pripravi pa imajo tudi načrt za nakup 
dodatne opreme za potrebe izvajanja radiološke zaščite. Tloris skladišča z odpadki je prikazan na sliki št. 2.48. 

Vir: Agencija RAO - dejavnosti povezane z radiološko varnostjo, ARAO, št. 431/000529-IM. 

2.3.2 RADIOAKTIVNI ODPADKI 

V letu 1999 so bili izvedeni na podlagi izdanih dovoljenj in predhodnih odobritev upravnih organov štirje 
prevzemi radioaktivnih odpadkov v skladišče - dva odpadna radioaktivna strelovoda z izotopoma Ju-152/154 iz 
lokacije Helios-Količevo ter radioaktivni odpadki iz Zavratca. 

Tabela 2.21: Stanje v Republiškem skladišču v Brinju ob koncu leta 1999. 

Vrsta odpadka 
Število RAO 
po opravljeni 
inventarizaciji 

Število novo 
uskladištenih 
RAO 

Skupno število 
RAO ob koncu 
leta 1999 

Glavni izotopi 

Skupna ocenjena 
aktivnost 
ob koncu leta 
1999 
|GBq| 

Sodi 177 63 240 Co-60. Cs-137. 
Ra-226. Eu-152 3-20 

Posebni odpadki 140 1 141 Co-60 3100 

Zaprti viri 344 2 346 Co-60. Cs-137, 
Kr-85. Sr-90 560 

Nedoločeni viri * 34 - 34 - - 
Skupaj 695 66 761 - -3700 

*Nedoločeni viri, ki nimajo ustreznih oznak in jih ni bilo v evidenci predhodnega upravljavca 

2.3.3 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOUE 

Emisije 222Rn (in njegovih potomcev) iz skladišča NSRAO v poročilih IJS in ARAO niso bile podane. Meritve 
zunanjega sevanja s TL dozimetri na izpuhih iz skladišča NSRAO so pokazale povišane vrednosti hitrosti doze 
in sicer petkratnik ozadja zaradi 222Rn s potomci. V letu 1999 je bilo po oceni URSJV - ob predpostavki rednega 
tedenskega prezračevanja skladišča - v okolje izpuščenega okoli 0,3 GBq ^Rn. 

2.3.4 PREJETE DOZE DELAVCEV ARAO 

Meritve izpostavljenosti osebja ARAO, kije v juniju 1999 pričelo upravljati prehodno skladišče radioaktivnih 
odpadkov na Brinju, izvaja pooblaščena organizacija. Zavod za varstvo pri delu.V tabeli 2.22 so navedene 
njihove povprečne prejete doze zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevanju v letu 1999 in kolektivna doza. 

Tabela 2.22: Kolektivna in povprečna letna efektivna doza za delavce ARAO v letu 1999 
Kolektivna efektivna doza 
(človekmSv) 

Število delavcev Povprečna doza 
(mSv/leto) 

Delavci ARAO in zunanji 0.92 5 0.18 

2.3.5 INŠPEKCIJSKI NADZOR 

Opravljeni so bili trije inšpekcijski pregledi transporta radioaktivnih odpadkov iz začasnega skladišča v Zavratcu 
v republiško skladišče RAO v Brinju. Pri enem inšpekcijskem pregleduje sodeloval tudi Republiški zdravstveni 
inšpektor. Inšpekcijski pregledi so bili opravljeni dne 02., 17. in 31. 12. 1999 in so obravnavali: 

• pregled dokumentacije in oznak transportnega vozila. 
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• pregled rezultatov meritve hitrosti doze na kesonu tovornega vozila (kontaktna, na razdalji 1 m), 
• pregled rezultatov meritev hitrosti doze na vsakem posameznem sodu (kontaktna, na razdalji 1 m), 
• pregled rezultatov meritve kontaminacije (brisi), 
• radiološki pregled osebja, ki je prestopilo kontrolno točko. 

S tretjim transportom radioaktivnih odpadkov iz začasnega skladišča v Zavratcu v republiško 
skladišče RAO v Brinju so bili iz Zavratca odstranjeni vsi sodi z radioaktivnim odpadom. 
Prostor v katerem so se predhodno nahajali odpadki je prazen. 

2.4 RUDNIK ŽIROVSKI VRH 

2.4.1 IZVAJANJE AKTIVNOSTI TRAJNEGA PRENEHANJA IZKORIŠČANJA URANOVE RUDE 
V LETU 1999 

2.4.1.1. Uvod 

V letu 1999 se je izvajala končna ureditev pridobivalnega prostora Rudnika urana Žirovski vrh-RUŽV na 
podlagi rebalansa operativnega plana aktivnosti za izvedbo programa v letu 1999, katerega je odobrila Vlada v 
decembru 1998. Dela so potekala na osnovi delnega lokacijskega dovoljenja iz leta 1996 za končno ureditev 
pridobivalnega prostora RUŽV. 

Z namenom, da se v prihodnjem obdobju zagotovi načrtovano financiranje celotnega programa in predaja 
lokacije za splošno rabo v letu 2005, je podjetje Rudnik Žirovski vrh - RŽV poleg proračunskih sredstev, 
predvidelo tudi najetje posojila ter pridobitev nepovratnih sredstev. V letu 1999 so se tudi dogovorili o pogojih 
za najetje posojila v višini 20 mio EUR z Evropsko Investicijsko Banko ter za pridobitev nepovratnih sredstev iz 
programov PHARE v višini 5 mio EUR. 
Pripravili so tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja 
uranove rude in posledic preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh, kjer pa Uprava RS za 
jedrsko varnost - URSJV ni sodelovala. Predlog zakona daje zakonsko osnovo za uskladitev statusa RŽV z 
veljavno zakonodajo, kar je pomembno za normalno poslovanje in za najemanje posojila, žal pa v tem predlogu 
zakona pristojnosti niso jasno definirane. 
Slabše pa so definirane pristojnoosti nadzornih organov, saj je s tem predlogom črtana navedba pristojnosti 
URSJV, da opravlja inšpekcijo. URSJV pri pripravi predloga zakona ni sodelovala. 

2.4.1.2 Realizacija programa 

V letu 1999 so se na odlagališčih Boršt in Jazbec, po navedbah RŽV, izvajale predvsem naslednje aktivnosti: 
redno vzdrževanje površine odlagališča HMJ Boršt, odvodnih kanalov za meteorne in izcedne vode ter 
cestišča, 
izvedba sanacije in končne podgradnje posameznih odsekov drenažnega tunela na odlagališču HMJ Boršt z 
litim betonom, 
izgradnja deponije za začasno deponiranje radioaktivnih odpadnih snovi iz obrata za predelavo uranove rude 
- to je za odlaganje kontaminiranih materialov iz postopkov demontaže ter odpadki iz dekontaminacije 
tehnološke opreme in konstrukcij obrata, 
odložitev nekaterih večjih posod ter kontejnerjev tipa ROV iz obrata za predelavo uranove rude v deponijo 
za začasno deponiranje radioaktivnih odpadnih snovi, 
odvoz dela nasutja jamske jalovine iz mesta nekdanjega parkirnega prostora za jamska vozila na odlagališče 
Jazbec, 
začetek demontaže tehnološke opreme in instalacij v objektu 131 (drobilnica), 
prekrivanje gradbenih ruševin na odlagališču Jazbec, nastalih pri rušenju obrata za predelavo uranove rude 
in kontaminiranega materiala (nasutja), 
redno vzdrževanje cestišč in odvoda meteornih voda v območju odlagališča Jazbec in odlagališčih P-l ter 
P-9, 
redni nadzor izpustov in nujna vzdrževalna dela. 
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ter na obratu za predelavo uranove rude: 

demontaža preostale tehnološke opreme, 
rušenje objektov 310,313, 306, 303 in 302 ter grobi razrez opreme, 
dekontaminacija, razrez ter sortiranje demontirane opreme, 
odvoz ruševin na odlagališču jamske jalovine Jazbec. 
odvoz kontejnerjev tipa ROV s kontaminirano opremo in ostanki uranovega koncentrata na odlagališče 
jamske jalovine Jazbec, 
zasipavanje gradbenih jam z inertnim materialom (dolomitom) po zaključenem rušenju objektov in 
dekontaminaciji. 

Po mnenju vodstva podjetja RŽV so navedene aktivnosti potekale skladno z letnim planom, del aktivnosti pa je 
bil narejen tudi izven letnega plana in se zato izvedba osnovnih projektov rebalansa v letu 1999 lahko oceni za 
uspešno. Vodstvo RŽV tudi smatra, da so bila v postopku pridobivanja dopolnilnega lokacijskega dovoljenja za 
končno ureditev odlagališč Boršt in Jazbec izpolnjeni vsi pogoji in da za zaključek postopka ni več ovir. 

2.4.1.3 Stališče Uprave RS za jedrsko varnost 

Drugačno pa je stališče Uprave RS za jedrsko varnost, ki meni, da še niso v celoti izpolnjeni vsi pogoji za izdajo 
doponilnega lokacijskega dovoljenja, ki ga izdaja Ministrstvo za okolje in prostor. 
Služba za posege v prostor republiškega pomena, Ministrstva za okolje in prostor je, z dopisom št. 350-03-77/95 
SR/VM z dne 18. 10. 1999, zaprosila Upravo RS za jedrsko varnost za izdajo ocene o izpolnjevanju določenih 
pogojev, ki jih je potrebno predložiti upravnemu organu pred izdajo predmetnega lokacijskega dovoljenja. Na 
osnovi omenjene zahteve in predložene dokumentacije s strani investitorja Rudnika Žirovski vrh, je URSJV 
izdala Odklonitev poprejšnjega soglasja št. 370-01/99-1/23469/LV z dne 30. 10. 1999. URSJV je namreč menila, 
da glede na obstoječi plaz na Borštu, obstoja možnost nadaljnjega plazenja, nihanje podtalnice, tektonsko 
seizmična aktivnost in visoke letne padavine in nalivi, inje zato nujno potrebno, pred izdajo dopolnilnega 
lokacijskega dovoljenja za končno ureditev pridobivalnega prostora RUŽV za odlagališči Boršt in Jazbec 
izdelati: 

okoljsko poročilo v formatu, kot je bilo dogovorjeno v skladu z dogovorom med URSJV in RŽV z dne 
18.06.1996, 
študijo seizmičnega rizika območja RUŽV, kot vhodni podatek o maksimalnem pospešku in spektru za 
1000-letno obdobje za dinamični preračun jalovšč in 
študijo maksimalnih padavin na področju rudnika za 1000 let, kot vhodni podatek za oceno erozije, s 
katerimi bi investitor dokazal, da predlagana rešitev za odlagališči Boršt in Jazbec ustreza naravnim 
danostim lokacije za daljše časovno obdobje. 

Žal omenjene dokumentacije URSJV v letu 1999 še ni prejela. Če bo investitor dokazal, da projekt ustreza 
naravnim danostim lokacije, oziroma da bosta odlagališči vami za primer potresa in visokih padavin, bo URSJV 
v skladu s 38. in 39. členom ZVISJA izdala poprejšnje soglasje. 

Glede najetja posojila ter pridobitve nepovratnih sredstev pa URSJV meni, da bi moral RŽV pripraviti jasno 
strategijo porabe teh sredstev. 
Podporo tem stališčem podajajo tudi strokovnjaki Cassiopee misije (glej tudi poglavje 10.3.2.7) kjer med drugim 
predlagajo: 

Potrebno bi bilo izdelati študijo o možnih končnih lokacijah oziroma sanaciji odlagališč Boršt in Jazbec. 
Študija bi morala upoštevati tako finančne parametre kot tudi danosti lokacije (npr. seizmičnost. tektonika in 
poplave). Slednje je potrebno izvesti v primeru, če še niso bile zadovoljivo izdelane geomehanske 
raziskave). 
Glede na trenutne razmere se zdi, da lokacija Boršt ni primerna za končno odlaganje - kljub nekaterim 
ukrepom, ki so bili storjeni za ustavitev plazenja. 

V spodnjih tabelah je podan pregled predvidenih proračunskih in lastnih sredstev po letih (prilivi), ki smo 
jih prevzeli iz poročil o izvajanju programa. Podatki so v mio SIT. 

namen/leto 1991- 
1993 

1994 1995 1996 1997(rebalan 
s) 

1998(rebalan 
s) 

1999 

proračun 761 245.7 364.2 399.3 403.2 453,1 608,5 
proračun- 48,8 30.5 " 4.7 28.8 
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prezaposlovanje 
skupaj proračun 294.5 364.2 399.3 433,7 457.8 636,4 
last. realizacija 70.6 89.5 145.9 50 102 99.1 
SKUPAJ 761 365.1 539.5 545,2 483.7 559.8 736.4 
št. zaposlenih 138 116 113 110 93 85 

namen/leto 1991- 
1993 

1994 1995 1996 1997(rebalan 
s) 

1998(rebalan 
s) 

1999 

stroški dela (za 
plače) 

235.2 274,3 302.0 328,3 347,1 293,9 

material, storitve, 
drugo 

245,6 155,4 185,8 157,4 268,2 329,4 

SKUPAJ 480.8 429,7 487.8 485.7 616.1 623.3 

2.4.2 RADIOAKTIVNI ODPADKI 

V letu 1999 je bilo na odlagališče Jazbec odloženo: 
24.223 ton gradbenih ruševin, kontaminiranega nasutja in Zemljine iz predelovalnega obrata, 
29.199,2 ton kontaminiranega nasutja iz platoja 110 jamskega obrata, 
2.884 ton kontaminiranega nasutja lokalnih cest, 
2.794 ton zdrobljene jamske jalovine iz odlagališča P-9 , 
274 kosov kontejnerjev tipa ROV oziroma 922,9 ton 
134 ton posod iz predelovalnega obrata 

2.43 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJE 

2.4.3.1 Vpliv na življenjsko okolje 

Nadzor vplivov nedelujočega rudnika urana na okolje in obeh odlagališč radioaktivnih odpadkov Boršt in 
Jazbec je potekal po programu nadzora emisij in programu nadzora radioaktivnosti v okolju RŽV, ki pa ni 
potijen z veljavno odločbo URSJV. Nadzor emisij je izvajala služba varstva pred sevanji RŽV, v skladu s 
pooblastilom Ministrstva za zdravstvo, analize radionuklidov v tekočih emisijah so opravljali v laboratorijih 
RŽV in IJS (226Ra). Nadzor radioaktivnosti v okolju RŽV je v letu 1999 izvajal ZVD. Neodvisni nadzor emisij ni 
upeljan. 
Aktivnosti v območju RŽV v letu 1999 niso povečale nivoja vpliva rudnika na okolje, ki je bil dosežen v 
zadnjih letih. Prav tako ni bila opravljena nobena aktivnost, ki bi vpliv občutno zmanjšala. Nadzor je potekal 
tekoče po programu nadzora emisij in programu nadzora radioaktivnosti v okolju RŽV. 

2.4.3.2 Tekoče emisije 

Program nadzora tekočih emisij RŽV je obsegal meritve urana in R-226 v vzorcih vseh tekočih izpustov RŽV, 
vključno z meteornimi vodami iz rudniških površin ter v vseh izpustih, ki prispevajo k onesnaženju vodotokov. 
Seznam merilnih in vzorčevalnih mest za nadzor tekočih emisij rudnika seje povečal za dve mesti. Ti dve mesti 
sta vezani na iztok meteorne vode iz lovilne posode začasnega odlagališča odpadnih predmetov na jalovišču 
Jazbec v odvodni kanal ob cesti P-10 — P-l 1 in vode v istem kanalu, 150 m po vtoku te vode. Vzorčevanje na 
posameznih mestih je potekalo vsak delovni dan od ponedeljka do petka. Organizirano je bilo tudi ob praznikih 
oziroma ob prekinitvi dela za več kot dva dni. Program nadzora tekočih emisij je sestavljen iz enkratnega 
mesečnega vzorčevanja vseh tekočih izpustov RŽV vključno z meteornimi vodami z asfaltnih površin in streh 
(praviloma prvo sredo v mesecu) ter zbiranja dnevnih vzorcev za mesečni kompozitum za vse izpuste, ki 
prispevajo k onesnaženju vodotokov ter potoka Todraščica neposredno pred izlivom v potok Brebovščico. 

V postopku trajne ureditve obrata za proizvodnjo uranovega koncentrata se je dnevno izvajala dekontaminacija 
demontiranih in razrezanih delov tehnološke opreme, občasno pa pranje tal objektov oz. Platoja, na katerem je 
potekal razrez. Da bi omejili količine nastale odpadne vode, se je uporabljala naprava za pranje pod visokim 
pritiskom (150 bar). V postopku dekontaminacije seje nastala voda v prvi polovici leta zbirala in prečrpavala v 
zbiralnik - objekt 310, kjer se je mešala z meteorno vodo, zbrano na delu površin platoja obrata. S tem je bilo 
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doseženo razredčenje odpadne vode, ki se je občasno kontrolirano izpuščala v potok Brebovščico. Po evidenci 
obrata je bilo iz zbiralnika 310 v letu 1999 izpuščenih 1959 m3 odpadne vode. povprečni pretok je bil < 0,5 l/s, 
povprečna vrednost UjO* pa 375 mikrog/l. Skupno količina (masa) izpuščenega U308 je bila 0,74 kg ali 0,3 % 
skupne emisije U30* iz rudnika za leto 1999. Po odstranitvi zbiralnika 310 je njegovo vlogo prevzela lovilna 
jama 313 (60 m' volumna), podatki o emisiji pa so naslednji: koncentracija U3Oj 469 mikrog/l in manj, masa 
0,04 kg, izpust 88 m'. 

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

Vzorčevalno mesto 
Letrti pretok 
(1000 m3) 

Povprečna koncentracija 
raztopljenega U308 
(mg/nO 

Povprečna koncentracija 
raztoppenega Ra-226 
(Bq/m ) 

Nadzor tekočih izpustov 
Čistilna naprava za jamsko vodo 680 244 55 
Potok Jazbec pod odlagališčem 250 337 34 
Skupna drenaža jalovišča HMJ Boršt 7.6 681 289 
Preliv zadrževalnega bazena Boršt 23.6 663 1087 
Drenaža zadrževalnega bazena Boršt 3 606 402 
Drenažni tunel na jalovišču Boršt 42 3 10 

Rezultati meritev vodotokov 
Boršt potok 279 3 29 

Tabela 2.24: Skupna letha emisija U3Og in aktivnost "ćRa po posameznih objektih RŽV za leto 1999. 
Količina U308 

(kg) 
Emisije 
delež (%) 

Aktivnost 22cRa 
(MBq) 

Aktivnost 
delež (%) 

Jama 165,9 61 37.7 45 
Jalovišče Jazbec 84.4 31 8,4 10 
Jalovišče Boršt 23,5 8 37.7 45 
Skupaj RŽV 1999 273,7 100 83,8 100 

Emisije urana in radija po posameznih objektih so v primerjavi z leti 1997 in 1998 nizke, nekatere celo najnižje. 
Verjetno je to posledica dejstva, da so bile padavine v letu 1999 razporejene preko leta tako, daje bilo veliko 
padavin v toplejšem delu leta, koje stopnja evaporacije precej večja kot v hladnejšem delu leta. 
Z začetkom odlaganja odpadnih predmetov iz postopka dekontaminacije obrata za proizvodnjo uranovega 
koncentrata v začasno odlagališče RAO na jalovišču Jazbec seje začelo redno vzorčevanje vode, ki seje zbirala 
na betonskem neprepustnem dnu odlagališča in vodila po cevi do kanala ob cesti P-10 - P-11. kontaminirano 
vodo so predstavljale padavine, ki so tekle po materialih kontaminiranih z uranom. Z odložitvijo kontejnerjev 
tipa ROV in s tem z zapolnitvijo pretežnega dela razpoložljivega volumna, odloženi material zalili z betonom, 
posledica tega pa je bil občuten padec koncentracij U3Ot v iztoku iz cevi. V kanalu so bile koncentracije U3O1 
zaradi razredčenja z vodo potoka Jazbec zelo nizke, običajno pod 10 mikrog/l. Najvišja izmerjena koncentracija 
U30« je bila 3.249 mikrog/l, pretok 0,07 l/s, najnižja pa <10 mikrog/l pri pretoku 0,23 l/s. Koncentracije urana so 
se z betonskim prekritjem v mesecu decembru zmanjšale na 200 mikrog/l ali manj. Dokončna ureditev 
(vodotesno prekritje) odlagališča bo izvedeno v letu 2000. Vzorčenje seje izvajalo od 24.06.1999 dalje, skupaj 
pa je bilo do konca leta odvzetih 39 vzorcev. Če privzamemo trenutni pretok in trenutno koncentracijo U3Ot za 
24 ur na dan vzorčenja, je bilo s tekočim izpustom iz odlagališča v letu 1999 izpuščenega 0,1 kg U3Ot ali 0,04% 
skupne emisije RUŽV v letu 1999. 

2.4.3.3 Plinaste emisije 

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

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

V ustja zračnih jaškov in podkop P-10, P-1, P-36 in delno tudi P-9 so bile vgrajene zračne zapore, ki so 
zmanjšale izpuste radona iz jame zaradi naravnega prezračevanja, vendar ga niso preprečile. Smer naravnega 
prezračevanja jame se je spreminjala odvisno od zunanje temperature. Pri temperaturah zunanjega zraka nižjih 
od +6°C do +9°C seje zrak v jami dvigoval, pri višjih temperaturah pa spuščal. Meritve koncentracije radona in 
radonovih kratkoživih potomcev (PAEC) ter pretoka zraka so se izvajale enkrat mesečno. V tabeli 2.25 so 
prikazani rezultati največjih in najmanjših koncentracij Rn-222 in PAEC v izpustih (1 WL = 3700 Bq/m3). 
Koncentracije radonovih potomcev so vedno nižje od koncentracij svojega predhodnika Rn-222, ker se v odprtih 
sistemih ne more vzpostaviti naravno ravnotežje. 

Tabela 2.25: Rezultati največjih in najmanjših koncentracij Rn-222 in radonovih kratkoživih potomcev (PAEC) 
v izpustih (1 WL = 3700 Bq/mJ). 

Vir/Koncentracija Meritev radona Meritev Rn potomcev 
Rn-222 (Bq/m3) PAEC (WL) 
Maks. Min. Maks. Min. 

Podkop P-10 9288 2636 1.26 0,51 
Podkop P-11 9288 6655 1,65 1,16 
Podkop P-9 11768 8023 2.21 1,62 
Zračni jašek VJ-6/2 1252 562 0.21 0,03 
Zračni jašek ZJ-8 368 179 0.06 0,02 
Zračni jašek s podkopom P-12 1546 229 0,10 0.03 
Zračni jašek s podkopom PV 7055 2076 0,97 . 0,35 

b. Izpust prepušta jalovišča Jazbec 

Prepust oz. drenaža odlagališča Jazbec se je prezračeval z naravnim prezračevanjem, ker ni bil projektiran z 
zračno zaporo (npr. sifonom). V primeru iztoka zraka na spodnjem delu propusta (temperature nad 13°C) so bile 
izmerjene visoke vrednosti tako za PAEC kot tudi za 222Rn. V zimskem času, pri temperaturah pod navedeno 
mejo, je zrak iz propusta izstopal zgoraj. Vrednosti PAEC in koncentracij 222Rn v prepustu jalovišča so bile za 
velikostni razred manjše od poletnih. V tabeli 2.26 so navedene najvišje in najnižje izmerjene vrednosti PAEC in 
222Rri v poletnem času (max) in zimskem času (min). Majhen ravnovesni faktor radona priča, da radon zaradi 
sorazmerno velike hitrosti zračnega toka skozi 500 m dolg propust le v majhnem delu razpade v svoje kratkožive 
potomce, preden zapusti propust. Maksimalna izmerjena hitrost zračnega toka je bila 119 m/min. 

Tabela 2.26: Izmerjene vrednosti PAEC in Rn-222 v poletnem času in zimskem času. 

mRn (Bq/m3) PAEC (WL) 
Maks. Min. Maks. Min. 

Poletni čas 21909 107 1.22 0.02 
Zimski čas 422 76 0,03 0,01 

c. Letne emisije radona Rn-222 iz posameznih objektov rudnika 

Ocene letnih emisij iz posameznih virov so pokazale, da je bil velikostni red emisij Rn-222 iz vseh virov v letu 
1999 okrog 12 TBq. Prispevek posameznih obratov je prikazan v tabeli 2.27. 

2.4.3 4 Zaključna ocena o vplivih na okolje 

Meritve radioaktivnosti v okolju so tudi osem let po ustavitvi rudarjenja pokazale, daje prenehanje izkoriščanja 
uranove rude le delno zmanjšalo vpliv RŽV v okolju. Večjih sprememb tudi ni realno pričakovati, dokler ne 
bodo dokončno sanirana vsa sedanja jalovišča. 
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Tabela 2.27: Letne emisije radona :::Rn iz posameznih objektov rudnika 

Vir Aktivnost (TBq) 
Nižinski viri* Jalovišče Jazbec, plato P-10 1,90 

Propust pod jaloviščem Jazbec 0.95 
Podkop P-10. naravno prezračevanje 0,01 
Podkop P-l 1. naravno prezračevanje 3,15 

Višinski viri** Ventilacijska postaja P-l. naravno prezračevanje 0.23 
Ventilacijska postaja P-36. naravno prezračevanje 0,46 
Podkop P-9. naravno prezračevan je 1,68 
Zračilni jaški, naravno prezračevanje 0.76 
Odlagališče P-l 0.28 
Odlaaališče P-9 0,47 
Jalovišče Boršt (80% prekrita zgornja etaža) 2.00 

RŽV skupaj 1999 11.89 

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

Vin LETNO POROČILO o izvajanju varstva pred sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto 
1999, RŽ V, marec, 2000. 

2.4.4 PREJETE DOZE DELAVCEV 

Služba za varstvo pred sevanji (SVS) Rudnika Žirovski vrh je redno nadzorovala delovišča v nekdanjem obratu 
za pridobivanje uranove rude in v obratu za proizvodnjo uranovega koncentrata, poleg tega pa je merila 
kontaminiranost odpadnih predmetov in površin objektov v sklopu razgradnih del. 
Izpostavljenost delavcev ionizirajočim sevanjem je SVS ocenila na osnovi podatkov merjenja koncentracij 
radonovih potomcev in merjenja doze sevanja gama (TLD), pri čemer je upoštevala čase izpostavljenosti 
posameznih delavcev na posameznih delovnih mestih. Izračun letne efektivne doze, ki sojo delavci RŽV prejeli 
pri podzemnem delu, je narejen v skladu s splošno veljavno metodologijo. Zaradi nizkih koncentracij radonovih 
kratkoživih potomcev in nizkih doznih hitrostih, so bile vrednosti pričakovano nizke. TL dozimetre so menjavali 
četrtletno. 
Odčitki TLD so bili nizki ali pa celo pod mejo detekcije. Izračun prejetih letnih efektivnih doz (LED) je bil 
narejen za 60 delavcev RŽV in so bile pričakovano nizke. Najvišja prejeta doza je znašala 1,89 mSv, povprečna 
vrednost letnih efektivnih doz pa 1 mSv. 

Tabela 2.28: Izpostavljenost delavcev RŽV ionizirajočim sevanjem. 

LETO ŠT. DELAVCEV LEED [mSv] 

Povp. Vr. Maks. Vr. Kolekt. 
doza 

1989* 350 5,00 18,00 1750,00 

1994 72 1,01 3,14 72,72 

1995 57 0,60 1.62 34,20 

1996 55 0.83 3,15 44,82 

1997 70 1.25 3,37 87,24 

1998 65 1,49 2.97 95,36 
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1999 60 1,93 3,76 115,80 

• v času obratovanja 

V preračunu prejetih doz na RŽV podajo vrednosti za LETNO EFEKTIVNO EKVIVALENTNO DOZO 
(LEED) v skladu z veljavno zakonodajo. 

2.4.5 INŠPEKCIJSKI NADZOR 

V letu 1999 je bil opravljen en inšpekcijski ogled jalovišč Jazbec in Boršt (uradni zaznamek) in en inšpekcijski 
pregled RŽV. 

22.07.1999 je bil opravljen inšpekcijski ogled jalovišč Jazbec in Boršt kjer je bilo/bil: 

• obravnavano stanje jalovišča, potek rednih vzdrževalnih del na jalovišču hidrometalurške jalovine Boršt, 
• pregledano poročilo o meritvah repemih točk jalovišča HMJ Boršt, s katerimi se meri hitrost gibanja 

zemeljskega plazu, 
• opravljen ogled zadrževalnega bazena izcednih vod HMJ Boršt, 
• opravljen ogled aktivnosti na jalovišču jamske jalovine Jazbec (odlaganje opreme, gradbenega odpada, kije 

nastal z rušenjem tehnoloških objektov). 

27.12.1999 je bil opravljen redni inšpekcijski pregled Rudnika Žirovski vrh in jalovišč Jazbec 
in Boršt. Inšpekcijski pregled je zajemal: 
• ogled jalovišča hidrometalurške jalovine Boršt (ni nobenih aktivnosti), 
• ogled jalovišča Jazbec (na jalovišču so deponirani kontejnerji tipa RV, dodatno zaliti z betonom in 

napolnjeni z dekomisijskim odpadom). 

Na ustni obravnavi so bile inšpekciji podane naslednje informacije: 
• o zaposlenih na RŽV (trenutno je v RŽV zaposlenih 93 delavcev) 
• o meritvah okolja RŽV, ki jih obravnava občinski svet, o ostalih aktivnostih direktor RŽV mesečno 

seznanja župana 
• o letnem poročilu o prejetih dozah delavcev RŽV, ki jih prejemata URSJV in ZIRS, 
• o zdravstvenih pregledih delavcev RŽV, ki se izvajajo skladno z zakonom, 
• o pridobljenih potrebnih soglasjih in dovoljenjih, kijih RŽV ima za vsa potekajoča dela dekontaminacije in 

odvoz odpada na deponije 
• o rudniških jamskih objektih, ki so zaprti (le reševalna ekipa RŽV opravi občasen vstop), 
• o stanju lovilnega bazena meteornih vod jalovišča Boršt, ki ni bil v celoti očiščen v letošnjem letu (očiščen 

je toliko, daje odtok vode nemoten). 

V RŽV-ju potekajo dela pri dokončni sanaciji prostorov za predelavo rude in določanju načina zapiranja 
(sanacije) odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt in odlagališča jamske jalovine in rdečega blata Jazbec zelo 
počasi. 
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2.5 ZAVRATEC 

2.5.1 KONČNA SANACIJA ZASILNEGA SKLADIŠČA 

URSJV je izdala dve odločbi po uradni dolžnosti, in sicer: dne 14. 7. 1999 odločbo št. 392-03/98-3- 18330/JC z 
namenom dokončne sanacije, zaprtja zasilnega in začasnega skladišča ter predaje le-tega v neomejeno rabo in 
dne 3. 11. 1999 še odločbo št. 1/99-23454/JC, s katero je odobrila Program sanacije zasilnega skladišča 
radioaktivnih odpadkov v Zavratcu (izdelala ARAO) ter Delovna navodila za izvajanje del sanacije zasilnega 
skladišča v Zavratcu (izdelala IJS in 1BE). 

Agencija RAO je začela že leta 1996 s sanacijo zasilnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Zavratcu, v 
katerem je bilo od leta 1961 shranjenih približno 30 mJ radioaktivnih odpadkov, ki so nastali ob nezgodi z 
radijevo iglo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Leta 1996 so bile v Zavratcu izvedene podrobne meritve, 
odpadki so bili prepakirani v nove sode, izvedena je bila tudi inventarizacija. Ker pa ločevanje s tedaj 
uporabljenimi merskimi metodami in tehnikami ni bilo izvedljivo, so bili vsi odpadki ponovno zazidani v 
skladišče. 

V letu 1999 so bili izpolnjeni vsi predpogoji, ki so bili potrebni za uspešno dokončanje sanacije. Agencija RAO 
je prevzela v upravljanje Republiško skladišče radioaktivnih odpadkov Podgorica v Brinju. Istočasno je bila 
izdana odločba URSJV o preselitvi radioaktivnih odpadkov iz skladišča v Zavratcu v Republiško skladišče 
radioaktivnih odpadkov Podgorica, v kateri je bilo predpisano, kakšne omejitve je potrebno upoštevati pri 
sortiranju odpadkov in kako pristopiti k sanaciji. Na podlagi te odločbe je bil pripravljen program sanacije z 
delovnimi navodili za izvajanje posameznih dejavnosti, pridobljena pa so bila tudi potrebna dovoljenja pristojnih 
upravnih organov. 

Delo pri sanaciji se je začelo v začetku novembra 1999 s pripravljalnimi gradbenimi deli, pri katerih je bil 
opremljen in pripravljen objekt ter delovišče, opravljena so bila nujna vzdrževalna dela na dovozni poti, urejene 
so bile nakladalne in pomožne površine za izvajanje sanacije. Pripravi delovišča je sledila priprava na radiološki 
nadzor in zaščito. Ločevanje odpadkov se je začelo na podlagi postavljenih mej v odločbi URSJV in potrjenih 
Delovnih navodil, ki so jih pripravili podizvajalci Agencije RAO (IBE, IJS). Vsebina posameznega soda je bila 
pregledana in premerjena na sortirni mizi. Na osnovi meritev so bili ločeni radioaktivni odpadki od 
neradioaktivnih. Vsi neradioaktivni - torej komunalni odpadki, so se zbirali v namenskem kontejnerju in bili 
kasneje odpeljani na komunalno deponijo. 

Celotna sanacija zasilnega skladišča še ni zaključena in se bo nadaljevala v letu 2000. Zadnja aktivnost za 
dokončanje del bo dekontaminacija skladiščnega prostora, ki je kontaminiran zlasti z radijem in cezijem. 
Dekontaminacija skladišča se bo izvajala po posebnem programu s kemijskimi, mehanskimi in fizičnimi 
postopki, saj je bilo z meritvami ugotovljeno, da je skladiščni prostor kontaminiran na t.i. vročih točkah na tleh 
ter tudi po stenah in stropu. Pri tem bo predvidoma nastalo le nekaj sodov radioaktivnih odpadkov. Objekt bo 
predan po zaključku dekontaminacije za druge dejavnosti - splošno rabo. 

2.5.2 RADIOAKTIVNI ODPADKI 

Sortiranje odpadkov je bilo zaključeno sredi decembra 1999. V celotnem poteku sanacije je nastalo skupaj 63 
sodov radioaktivnih odpadkov (14 m3) in 7 kontejneijev (21 m}) navadnih - komunalnih odpadkov. Poleg teh 
odpadkov je bila za transport v Republiško skladišče radioaktivnih odpadkov Podgorica pripravljena tudi 
kontaminirana blagajna, kije bila predhodno odprta in premerjena. 

Do konca leta 1999 so bili opravljeni trije prevozi radioaktivnih odpadkov v Republiško skladišče radioaktivnih 
odpadkov Podgorica, pri čemer je bilo prepeljanih vseh 63 sodov in omenjena kontaminirana blagajna. Vsi 
prevozi so potekali brez zapletov, zaradi nastalih vremenskih razmer pa je bila varnosti namenjena še dodatna 
pozornost. Tako je bila zagotovljena prisotnost radiološke službe Agencije RAO in inšpekcije URSJV ter med 
prvim prevozom še zdravstvenega inšpektorja in policije. Vsi prepeljani sodi in blagajna so sedaj uskladiščeni v 
Republiškem skladišču radioaktivnih odpadkov Podgorica v dveh prekatih, ki sta bila pred tem izpraznjena v ta 
namen. 

2.5.3 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJE 
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Na stene karavle v Zavratcu so bili nameščeni TLD dozimetri. Okolica skladišča je bila pod nadzorom pred in 
med izvajanjem sanacije. Zato so bile v gozdu ob skladišču nameščene vazelinske plošče na katere bi se prilepili 
morebitni radioaktivni aerosoli. Merljivih obremenitev ni bilo zaznati. 

2.5.4 PREJETE DOZE DELAVCEV 

Vsi delavci pa so bili usposobljeni za radiološko zaščito in so nosili osebne dozimetre. Radiološke dozne 
obremenitve izvajalcev sanacije so majhne in primerljive z vrednostmi iz prvega dela sanacije v letu 1996, kjer 
je bila največja individualna doza zaradi izvajanja del 18 mikroSv. Kolektivna osebna doza delavcev, ki so 
sodelovali pri sanaciji v letu 1999 je znašala 0.12 človek.mSv. Največja individualno prejeta doza je bila 29 
mikroSv, medtem ko je povprečna doza na delavca znašala 7 mikroSv. Vrednosti se nanašajo le na doze 
zunanjega sevanja, saj so bile dejanske inhalacijske doze zaradi uporabe zaščitnih sredstev zanemarljive. Pri 
izvajalcih so bile prejete doze sevanja nadzirane z elektronskimi osebnimi dozimetri. 

2.5.5 INŠPEKCIJSKI NADZOR 

Dne 20.07.1999 je bil opravljen ogled začasnega skladišča RAO v Zavratcu, o katerem je sestavljen uradni 
zaznamek in kjer je bilo ugotovljeno, da se odlagališče nahaja v enakem stanju kot po opravljenem prepakiranju 
radioaktivnih odpadkov leta 1996: NSRAO so zazidani v prvem prostoru ob vhodu, ostali prostori v objektu pa 
so počiščeni in v njih ni sledov, da bi jih kdo uporabljal, v glavnem hodniku je še vedno odložena ventilacijska 
enota, ki seje uporabljala pri prepakiranju, zidarske "koze" in kovinska konzola dvigala. Na stenah in tleh je bilo 
opaziti sledove vlage. 
Stavba je dotrajana in ni primerna za začasno skladišča RAO. 

Dne 17.11.1999 je bil opravljen ogled začasnega skladišča RAO v Zavratcu, o katerem je sestavljen uradni 
zaznamek in kjer je bilo ugotovljeno: 
• poteka projekt sanacije skladišča, 
• pregledana je bila dokumentacija za izvajanje sanacije (soglasja pristojnih organov), » 
• pregledana je bila organizacija radiološke zaščite, 
• opravljen je bil ogled skladišča in sodov v njem, 
• pomanjkljivosti ni bilo opaziti. 

Opravljeni so bili trije inšpekcijski pregledi transporta radioaktivnih odpadkov iz začasnega 
skladišča v Zavratcu v republiško skladišče RAO v Brinju. Pri enem inšpekcijskem 
pregleduje sodeloval tudi Republiški zdravstveni inšpektor. 
Inšpekcijski pregledi so bili opravljeni dne 02., 17. in 31. 12. 1999 in so obravnavali: 

• pregled dokumentacije in oznak transportnega vozila, 
• pregled rezultatov meritve hitrosti doze na kesonu tovornega vozila (kontaktna, na razdalji 1 m), 
• pregled rezultatov meritev hitrosti doze na vsakem posameznem sodu (kontaktna, na razdalji 1 m), 
• pregled rezultatov meritve kontaminacije (brisi), 
• radiološki pregled osebja, ki je prestopilo kontrolno točko. 

S tretjim transportom radioaktivnih odpadkov iz začasnega skladišča v Zavratcu v republiško 
skladišče RAO v Brinju so bili izZavratca odstranjeni vsi sodi z radioaktivnim odpadom, 
prostor v katerem so se nahajali odpadki je prazen. 

2.6 UGOTOVITVE INŠPEKCIJE ZIRS 

Zdravstveni inšpektorat RS nadzoruje jedrske objekte NEK, LIS z reaktorjem TR1GA v Brinju pri Ljubljani ter 
ARAO s skladiščem srednje in nizko radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani in z zasilnim skladiščem pri 
Zavratcu. Inšpektorji ZIRS so leta 1999 v NEK opravili 11 inšpekcijskih pregledov in v Ljubljani v zvezi z NEK 
izvedli 4 ustne obravnave. En pregled je bil opravljen še na železniški postaji Ljubljana, en pregled pa na 
letališču Bmik s sodelovanjem z URSJV. Pregleda sta obravnavala prevoz kontaminirane opreme in prevoz 
jedrskega goriva za NEK. 
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V [JS so inšpektorji ZIRS opravili 7 inšpekcijskih pregledov. Pet pregledov so opravili s sodelovanjem z URSJV 
(dvakrat v Brinju, enkrat v Dolgi vasi. Škofijah in Luki Koper) zaradi natovarjanja in prevozov izrabljenega 
jedrskega goriva raziskovalnih reaktorjev iz Brinja, Romunije in Italije v ZDA. Na sedežu ZIRS je bilo 
izvedenih še 7 ustnih obravnav s predstavniki IJS. 

V ARAO so inšpektorji ZIRS opravili 8 inšpekcijskih pregledov (3 v Brinju in 5 v Zavratcu). Ti pregledi so 
potekali s sodelovanjem med ZIRS in URSJV. 

Pregledi v NEK so obravnavali naslednja področja: 
razgradnjo in uskladiščenje starih uparjalnikov v večnamensko zgradbo. 
pregled obsevanih gorilnih elementov med menjavo goriva, 
remont reaktorske črpalke ter prevoze v Francijo in nazaj vključno z dokumentacijo, 
plan doz med remontom in poročilo o dozah po remontu. 
navodilo za uporabo defektoskopov, 
uvoz in prevoz svežega jedrskega goriva, 
preverjanje usposobljenosti in zdravniških spričeval za delavce, ki so prejeli višjo dozo, 
nadzor dviga rotorja iz reaktorske črpalke in namestitev v transportni kontejner, 
nadzor prevzema radioaktivnih odpadkov iz Francije po pregledu rotorja, 
pregled postopkov za določanje površinske kontaminacije in za določanje aktivnosti vsebine v sodih z 
radioaktivnimi odpadki 
pregled sodov z odpadki, sežganimi in sortiranimi na Švedskem, 
pregled projektov za gradnjo ali rekonstrukcijo nekaterih objektov, 
centralni register doz, 
projekt za zamenjavo uparjalnikov in povečanje moči, 
osebna zaščitna sredstva proti radioaktivnim plinom. 

Z vidika varstva pred sevanji v NEK so bile ugotovljene le manjše nepravilnosti pri pregledu dokumentacije, kjer 
bilanca radioaktivnosti pri prevozih rotorja in odpadkov ni bila natančno določena s strani francoskega izvajalca 
del. Nadzor je bil pogostejši med remontom. Opravljen je bil tehnični pregled zgradbe za simulator ter izdanih 
osem poprejšnjih soglasij k odločbam Ministrstva za okolje in prostor o enotnem dovoljenju za gradnjo objektov 
(za dekontaminacijo z zunanjo ureditvijo, za parkirišče in dovozno cesto, delavnico za ventile, postajo za 
vzorčenje vode iz Save v Brežicah, prenovo vhodnega objekta, transformator ter za čistilno napravo). 

Pregledi v IJS v Brinju so obravnavali izvoz izrabljenega jedrskega goriva nazaj v ZDA in uporabo 
pospeševalnika v Mikroanalitskem centru, kjer niso bile ugotovljene pomembne nepravilnosti. Izdano je bilo 
dovoljenje za uporabo pospeševalnika. 

Pregledi v ARAO so ponovno pokazali, da evidenca virov, ki jo je izdelal IJS in sredi leta izročil ARAO, ni bila 
urejena v skladu z veljavnimi predpisi. Poleg tega osebje ARAO z vidika varstva pred sevanji ni izpolnjevalo 
predpisanih kadrovskih pogojev. En pregled je obravnaval raztovarjanje odpadkov iz Zavratca. Drugih pet 
pregledov v Zavratcu je bilo opravljenih zaradi sanacije zasilnega skladišča. Pri prvem pregledu je bilo pred 
skladiščem podrto drevo, pri enem od pregledov pa nekaj delavcev ni imelo veljavnih zdravniških spričeval. 
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3 VARSTVO PRED SEVANJI V ŽIVLJENJSKEM OKOLJU 

To poglavje vsebuje povzetek poročil o nadzoru radioaktivnosti v okolju v Sloveniji v preteklem letu. Kot prvo 
je predstavljen radiacijski opozorilni monitoring Slovenije, ki omogoča takojšnje zaznavanje povišanega sevanja 
na področju države v primeru, da bi prišlo do jedrske nesreče, sledijo pa mu povzetki poročil pooblaščenih 
organizacij o vplivih na okolje zaradi globalne radioaktivne kontaminacije okolja, zaradi obratovanja jedrskih 
objektov v Sloveniji in povzetki o nekaterih raziskavah o sevanju v okolju, ki so bile opravljene v letu 1999. 

3.1 RADIACIJSKI OPOZORILNI MONITORING 

Kot pristojni upravni organ za zagotavljanje radiacijskega monitoringa si URSJV že vrsto let zapored prizadeva 
za nemoteno obratovanje in stalno izpopolnjevanje radiacijskega opozorilnega sistema, kije namenjen takojšnji 
detekciji povečanega zunanjega sevanja v okolju na območju Slovenije zaradi morebitne jedrske ali radiacijske 
nesreče doma ali v tujini. 

3.1.1 MERITVE ZUNANJEGA SEVANJA 

V Sloveniji je ob koncu leta 1999 delovalo 42 sond, ki kontinuirano merijo hitrost doze zunanjega sevanja 
gama, z avtomatskim zajemom podatkov v realnem času. Od leta 1996 dalje, ko se je na URSJV oblikoval 
CROSS (Centralni radiacijski opozorilni sistem Slovenije), se tu na enem mestu zbirajo podatki o sprotnih 
meritvah iz vseh obstoječih tovrstnih sistemov v Sloveniji, ki jih upravljajo naslednje organizacije: NE Krško, 
Hidrometeorološki zavod RS, URSJV, Termoelektrarna Šoštanj, Termoelektrarna Trbovlje in Elektroinštitut 
Milan Vidmar. URSJV seje z posameznimi izvajalci meritev dogovorila za računalniški prenos pri njih zbranih 
podatkov vsake pol ure. Na URSJV je bila v ta namen zgrajena najnujnejša komunikacijska in računalniška 
infrastruktura za prenos, analizo, alarmiranje in prikaz podatkov ter za njihovo arhiviranje. 

Vsi podatki so predstavljeni tudi na INTERNET-nih straneh URSJV kot prikaz trenutnih ravni sevanja na karti 
Slovenije (slika 3.1) in v obliki tabele (tabela 3.1). 

Slika 3.1: Merilna mesta zunanjega sevanja označena z krogi različnih barv, ki ponazaijajo velikost hitrosti 
doze sevanja gama v realnem času 

RaLTACIRKI M6NFT61UN6  
Rrrvbhk* Sbrr*vt at JtJvkv Vsnntt 

r» to**« 15 vre 2000 
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Tabela 3.1: Preglednica podatkov o nivojih zunanjega sevanja v Sloveniji v realnem času 

DOZNE HITROSTI SEVANJA GAMA NA OZEMLJU SLOVENIJE 

Uprava RS za jedrsko varnost 
Čas izdelave tabele: 28.07.2000 12:00 (UTC) 

Opomba: Podatki se obnavljajo avtomatično, zato se v tabeli lahko pojavijo nepreverjene vrednosti 

Dan: 27.07.2000 
OZADJE POVPR. MAKS. 

VREDN VREDN SONDA 10 DNI 
nSvh 

72 
79 
65 
87 
95 
79 

117 
126 
131 
125 
109 
113 
125 
121 
131 
135 
127 
132 
130 
125 
121 
127 
112 
104 
107 
114 
136 
132 
140 
128 
125 
129 
160 
121 
122 
120 
109 
137 
114 
120 
122 
91 

118 

ob 

Dan: 28.07.2000 
POVPR. MAKS. 
VREDN VREDN 

ZADNJA 
ob VREDN. ob 

nSv/li nSv.h ura nSv/li nSv/h 
AQ! 
A02 
A03 
A04 
A05 
A06 
M06 
M04 
MI5 
MI8 
M2I 
M 23 
Mil 
M12 
MJL3 
MI4 
M16 
MI7 
MI9 
M20 
M22 
M0I 
M03 
M05 
M07 
M08 
M09 
MI0 
M25 

M27 
M28 
M29 
M30 
M3I 
M40 
M4I 
M4~2 
EXA 
EVH 
RZA 
EXE 
EXE 

75 
82 
65 
90 
96 
80 

119 
126 
131 
126 
110 
115 
127 
121 
131 
137 
126 
132 
132 
126 

126 
111 
105 
108 
114 
134 
132 
142 
130 
127 
130 
164 
122 

120 
108 
136 
113 
120 
123 
90 

122 

80 
90 
70 

100 
110 
90 

124 
134 
141 
134 
115 
122 
135 
130 
139 
148 
131 
138 
140 
131 

137 
123 
110 
111 
119 
140 
137 
155 
141 
138 
139 
177 
134 

126 
128 
143 
117 
128 
132 
90 

122 

00 
03 
02 
21 
00 
07 
23 
13 
04 
23 
00 
22 
07 
09 
23 
22 
04 
21 
22 
12 

18 
23 
15 
22 
02 
03 
02 
00 
00 
22 
18 
00 
00 

12 
00 
11 
07 
06 
12 
06 
06 

79 
85 
71 
97 

100 
85 

120 
131 
135 
130 
114 
118 
126 
125 
134 
139 
132 
137 
135 
130 
126 
127 
120 
107 
108 
118 
134 
132 
144 
129 
133 
134 
171 
123 

123 
107 
139 
116 
125 
125 

90 
90 
80 

100 
110 
90 

123 
137 
141 
137 
118 
124 
129 
132 
140 
145 
139 
144 
144 
134 
127 
132 
126 
111 
113 
122 
139 
137 
152 
134 
141 
141 
185 
127 

130 
113 
146 
117 
130 
130 

07 
02 
08 
10 
09 
00 
02 
08 
08 
04 
01 
06 
11 
03 
08 
02 
03 
00 
05 
09 
12 
00 
01 
07 
08 
07 
01 
00 
07 
03 
01 
08 
05 
07 

09 
01 
08 
03 
06 
05 

nSv/li 
80 
80 
70 
90 
90 
90 

120 
128 
129 
127 
116 
120 
128 
122 
137 
143 
126 
132 
130 
126 
127 
127 
114 
108 
106 
115 
133 
133 
138 
129 
128 
131 
152 
124 

121 
103 
143 

LOKACIJA 
ura: mi 

11:30 14*31',46*04' Ljubljana-URSJV(A) 
11:30 I4°08'.45°35' Ilirska Bistrica 
11:30 14o31'.46°03' Ljubljana-ZVD 
11:30 I4°36',46°05' Ljubljana-Brinjc 
11:30 14°09',46*05' Todraz-RUZV 
11:29 15°31 '.45*56' Krsko-NEK 
11:26 14*31',46*04' Ljubljana-URSJV(M) 
12:15 14*29',46*02' Ljubljana-US 
12:33 15*36',45*54' Brczicc 
12:32 15*31',45*53'Cerklje 
12:32 15°29'.45*57' Krsko-Videm 
12:31 15*31',45*56' Krsko-NEK 
12:30 15*31'.45*57'Libna 
12:34 15*32',45°57' Stari Grad 
12:40 15°33',45°56' Pesje 
12:31 15°34',45°56'Gornji Lenart 
12:34 15*33',45°54' Skopice 
12:45 15*32'.45*55' Vihre 
12:37 15*30',45°55' Brege 
12:42 15°28'.45°56' Leskovcc 
12:58 l5*30',45*58'Krsko 
11:45 15*38',46*32'Maribor 
11:27 15°10',45*48' Novo mesto 
12:00 13*38\45°53' Nova Gorica 
10:21 13*35',45*31' Portoroz-Secovljc 
11:22 16*1 r,46°391 Murska Sobota 
11:54 13*51',46*23'Kredarica 
11:25 14°10'.46°2r Lesce 
11:32 15*10',46*28' Slovenj Gradec 
10:59 14*35',46*I8' Krvavec 
10:53 14*11',45*45' Postojna 
10:47 14*3I'.46°03' Ljubljana-HMZ 
11:53 I4*5I'.45*32' Kočevje 
11:10 I 5*07',46°22' Velenje 

: 15*17*,46*04' Lisca 
11:08 15*38',46*14' Rogaška Slatina 
10:56 13*34',46*20'Bovec 
11:53 13*43'.46*30'Rateče 

: 15*03',46*23'Šoštanj 
: 15*04',46*22'Velenje-Skale 
: 14*40',46*03' Vnajnarje 
: 15*03',46*08' Lakonca 
: 15*05',46*08' Prapretno 

Prikazan je del preglednice, ki prikazuje poleg identifikacijske oznake merilnega mesta tudi 10-dnevno 
povprečje doznih hitrosti, 24-umo povprečje doznih hitrosti in maksimalno vrednost prejšnjega dne, srednjo, 
maksimalno in zadnjo polurno vrednost dozne hitrosti tekočega dne, geografske koordinate lokacije in ime 
lokacije. Primer grafičnega prikaza podatkov o hitrostih doze za zadnjih 7 dni je razviden iz slike 3.2 
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MONTTORING SEVANJA / RADIA110N MONITORING 

Uprava Republike Slovenije za Jedrsko Varnost / Sloveman Nuclear Safety Acbrumstration 

Sedemdnevni časovni diagram hitrosti doze sevanja gama 
Seven days gamma dose rate time graph 

nSv/h Lokacija I Location: Ljubljana-URSJV 
140      IV 
m ■ i 

1 H' n 

100 • 
90 i . j 
SO i 
70 i 
80 1 ! ! 
so : : i 
40 | i 

Mean value = 117nSv/h 
Max value = 142nSv/h 

Datum in čas zadnjih izmerjenih vrednosti / Date and time of the last measured values: 12/09/1999 
08:37 (DTC) 

-J URSJVmomtorine sevanja / SNSA radiation monitarinz 

J 

Slika 3.2 Grafični prikaz podatkov o hitrostih doze za zadnjih 7 dni 

Uprava RS za jedrsko varnost je pristojna za posredovanje podatkov o meritvah sevanja v mednarodno 
izmenjavo in je odgovorna za zgodnje obveščanje. Zato mora razpolagati z informacijami o opravljenih QA/QC 
postopkih v posameznih merilnih sistemih izvajalcev meritev in o primerljivosti teh meritev v evropskem 
prostoru. URSJV od leta 1998 dalje izvaja QA/QC postopke na podatkih iz merilne mreže CROSS in redno 
mesečno pripravlja dva dokumenta: Zbirno poročilo o QA/QC analizah podatkov iri Zbirno poročilo o meritvah 
avtomatskega radiacijskega monitoringa iz sistemov URSJV, NEK, HMZ, TEŠ, TET in E1MV ter pripravi 
mesečno bazo podatkov. 

V vseh mesečnih in v letnem poročilu so podatki analizirani in statistično ovrednoteni. Obdelava zajema: 
dnevni potek meritev zunanjega sevanja na določenem merilnem mestu, analizo napak, ki se pojavijo pri 
meritvah, pri prenosu podatkov in pri formiranju baze podatkov na URSJV. 
V poročilih so tabelarično prikazani podatki o povprečnih dnevnih vrednostih, trenutnih vrednostih in 
ekstremnih vrednostih hitrosti doze, statistični porazdelitvi rezultatov ter razpoložljivosti podatkov na URSJV in 
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grafično. Kot je razvidno iz statističnega prikaza podatkov, lahko za kratek čas, zaradi izpiranja radioaktivnih 
zračnih delcev s padavinami zunanje hitrosti doz narastejo tudi do 100% (do 210 nSv/h v Todražu (RUŽV), do 
237 nSv/h v I skrb i (Kočevje), 211 nSv/h v Bovcu), vendar je raven opozorilnega praga ustrezno nastavljena, 
tako da zaradi naravnih pojavov ne prihaja do sprožanja lažnega alarma. Tipična porazdelitev izmerjenih 
rezultatov po velikostnih intervalih hitrosti doz iz opozorilnega monitoringa (primer sonde URSJV na lokaciji v 
Ljubljani) nam predstavljajo podatki na sliki 3.3. 

URSJV: (jRSJV-UlIBIJANA 
FREKVENČNA PORAZDELITEV DOZNE HITROSTI - I .ETO 1999 

RAZREDI PORAZDEIJTVE (nSv/h) 

Slika 3.3: Porazdelitev intervalov hitrosti doze sevanja gama leta 1999 v Ljubljani na lokaciji URSJV. 

Tudi v letu 1999 je URSJV dnevno posredovala vse podatke iz CROSS-a v predpisanem formatu v evropski 
sistem EURDEP v skupni evropski raziskovalni center v Ispri (Italija), ki zbira podatke iz večine evropskih 
nacionalnih mrež za zgodnje opozarjanje. URSJV je s tem dobila tudi možnost vpogleda v podatke drugih 
evropskih držav. Od konca leta 1999 posreduje URSJV v okviru ratificiranega bilateralnega sporazuma podatke 
iz CROSS-a v avstrijski zbirni center na Dunaju, odkoder pa tudi sama prejema podatke vsako uro iz več kot 
tristotih postaj. V istem obdobju so bile opravljene tudi začetne priprave za posredovanje podatkov iz CROSS-a 
v hrvaški center v Zagrebu. 

3.12 AVTOMATSKO MERJENJE SPECIFIČNIH AKTIVNOSTI ZRAKA 

Od avgusta leta 1998 deluje na lokaciji na lokaciji reaktorskega centra na Brinju avtomatski merilnik 
radioaktivnosti aerosolov AMS-02 (izdelek BITT Technology, Avstrija), ki ga je URSJV prejela v okviru 
projekta tehnične pomoči s strani MAAE. Povsem identično postajo je URSJV postavila v maju 1999 tudi na 
lokaciji NE Krško. Merilnik kontinuirno prečrpava zrak skozi filter in meri koncentracije umetne alfa in beta 
aktivnosti v zraku, koncentracije radionuklidov sevalcev gama, koncentracije radioaktivnega joda 1-131 v zraku 
v vseh njegovih kemijskih oblikah (delci, plin, organsko vezan jod) ter koncentracije radonovih in toronovih 
kratkoživih potomcev. Enake naprave imajo tudi v sosednji Avstriji ob vseh svojih mejnih področjih (tudi v 
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Beljaku in avstrijski Radgoni-Bad Radkersburg) in ob jedrski elektrarni v Paksu na Madžarskem. Leta 1999 je 
URSJV prejela kot darilo avstrijske vlade izboljšano verzijo aerosolnega merilnika z visoko ločljivostnim gama 

Tabela 3.2: Značilne vrednosti koncentracije radionuklidov (v Bq/mJ), izmerjene z avtomatsko aerosolno 
postajo AMS-02 na lokaciji NEK v Krškem. 
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spektrometrom AMS-01 in ga postavila v Drnovem na Krškem polju. Programska oprema, ki sojo URSJV prav 
tako zagotovili Avstrijci, omogoča vpogled v trenutno stanje radioaktivnosti zraka na tej lokaciji pa tudi v 
podatke o radioaktivnosti aerosolov iz vseh osmih avstrijskih tovrstnih merilnikov. 

Če v zraku ni zaznati povečane radioaktivnosti, daje aerosolna merilna postaja podatke o mejah detekcije 
meritve. Značilne meje detekcije za Cs-137 v zraku znašajo okrog 0,10 Bq/m\ za 1-131 okrog 0,01 Bq/m3, za 
umetno alfa aktivnost 0,01 Bq/m3 in za umetno beta aktivnost 0,1 Bq/m3. Naprava daje sprotne vrednosti za 
koncentracije kratkoživih radonovih in toronovih razpadnih produktov v zraku (tabela 3.2). 
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3.1.3 AVTOMATSKI MERILNIK KONCENTRACIJE RADONOVIH KRATKOŽIVIH POTOMCEV 

V letu 1996 je Bavarska vlada zagotovila Sloveniji šest obnovljenih avtomatskih merilnih postaj za redno 
merjenje koncentracij radonovih kratkoživih potomcev v okolici nekdanjega rudnika urana na Žirovskem vrhu. 
V letu 1998 je URSJV ob sodelovanju Rudnika Žirovski vrh uspela povezati eno od teh postaj v avtomatski 
monitoring sevanja v okolju. Podatki se zbirajo v okviru lokalnega radiacijskega centra URSJV, odkoder se 
posredujejo dalje v sistem CROSS. Radonska merilna postaja je postavljena v naselju Todraž, ki je najbližje 
obstoječim emisijskim virom radona. 

Slika 3.4: Prikaz koncentracije radona na lokaciji Todraž v bližini rudnika urana na Žirovskem vrhu. 

Rezultati merjenja radona so izraženi z ravnovesno ekvivalentno koncentracijo radona (EEC) in podani v enotah 
Bq/m3. Koncentracije radonovih potomcev se dnevno skoraj periodično spreminjajo, maksimalne vrednosti v 
okolju pod Žirovskim vrhom večinoma dosežejo od 20 do 40 Bq/mJ. V neposredni bližini odlagališč pa lahko 
vrednosti v času dolgotrajnih zimskih inverzij, občasno presegajo 100 Bq/mJ. Prikaz meritev na postaji v naselju 
Todraž zajema numerične vrednosti koncentracij, grafični prikaz alfa spektra radonovih kratkoživih potomcev 
na zračnem filtru v zadnji uri (slika 3.4) ter časovni potek koncentracij v zadnjih sedmih dnevih (slika 3.5). 
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Slika 3.5: Časovni potek koncentracije radona v zadnjih sedmih dnevih na lokaciji Todraž v 
bližini obratov nekdanjega rudnika urana na Žirovskem vrhu. 

3.1.4 MERITVE RADIOAKTIVNE DEPOZICIJE 

Pri jedrski nesreči uhajajo v ozračje tudi radioaktivni delci, ki jih zračne mase lahko nosijo zelo daleč, tudi po 
več tisoč kilometrov. Ti radioaktivni delci se vzdolž svoje poti usedajo na zemeljsko površino (suha depozicija) 
ali pa jih spirajo iz ozračja padavine (mokra depozicija). S tem postane gornja plast zemlje in vegetacija 
radioaktivna, kar se kaže tudi v povečanih vrednostih hitrosti doze (glej monitoring zunanjega sevanja). 
Da bi v CROSS-u razpolagali tudi z informacijo, kateri radionuklidi so povzročili povečano sevanje iz tal, je 
URSJV jeseni leta 1999 postavila za Bežigradom v Ljubljani avtomatski gama spektrometer za sprotno meijenje 
radioaktivnega useda. Merilna naprava lahko detektira posamezne radionuklide sevalcev gama (Cs-137, 1-131, 
in drugih) ob morebitni jedrski nesreči. Programska oprema za sprotno evaluacijo podatkov iz spektra bo 
dokončno izdelana v prvi polovici leta 2000. 

3.1.5. NOVOSTI V LETU 1999 

Glavne novosti, ki so bile vpeljane v skupni zbirni sistem imenovan CROSS v letu 1999, so bile: 
• vključitev 5-ih novih merilnih mest za zunanje sevanje v mrežo iz sistemov, ki jih upravljajo HMZ in 

ElektroinStitut Milan Vidmar (EIMV), 
• postavitev in vključitev v sistem avtomatske aerosolne postaje na lokaciji NE Krško v Vrbini, 
• postavitev avtomatske aerosolne postaje z visokoločljivostnim gama spektrometrom v Dmovem, 
• vzpostavitev vzajemnega pošiljanja podatkov v Avstrijo na osnovi bilateralnega sporazuma, 
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• avtomatsko tedensko pošiljanje podatkov o zunanjem sevanju v sistem EURDEP (European Union 
Radiological Data Exchange Platform), 

• izpopolnjen prikaz podatkov radiacijskega opzorilnega monitoringa na spletnih straneh URSJV. 

Zbrane podatke iz vseh merilnikov sevanja spremljamo, analiziramo, arhiviramo in jih prikazujemo na 
INTERNET-u na naslovu: 
http://www.gov.si/ursjv/MONITORING/sevanje.html 

3.2 SPLOŠNA RADIOAKTIVNA KONTAMINACIJA OKOLJA V SLOVENIJI 

Osnovni program meritev radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja v RS je bil za leto 1999 določen 
povsem v enakem obsegu kot za pretekla leta in je bil v skladu s Pravilnikom o mestih, metodah in rokih za 
preiskave kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur.l. SFRJ, 5t. 40/86). V dogovoru z naročnikom, 
Ministrstvom za zdravstvo, so bile izvedene še dodatne meritve koncentracij radionuklida 1-13 lv odpadni vodi 
iz čistilne naprave v Zalogu, ki ga izpuščata v kanalizacijo Klinični center in Onkološki inštitut v Ljubljani. 

3.2.1 PROGRAM 

Program meritev splošne radioaktivne kontaminacije v okolju zajema sledeče elemente okolja: površinske vode, 
zrak, tla, padavine, pitno vodo, hrano in krmila. 

1. Površinske vode: polletni enkratni odvzem vzorca SAVE pri Ljubljani (Laze-Jevnica), DRAVE pri 
Mariboru, SAVINJE pri Celju in SOČE pri Anhovem. V vzorcih se določa specifična aktivnost gama 
sevalcev in H-3. 

2. Zrak: kontinuimo prečrpavanje zraka skozi zračne filtre na lokacijah v LJUBLJANI, na JEZERSKEM 
in PREDMEJI. Meri se vsebnost gama sevalcev v sestavljenem mesečnem vzorcu dnevnih filtrov. 

3. Tla: 3.1. Zemlja: dvakrat letno se odvzamejo vzorci iz neobdelanih travnatih površin na lokacijah v 
LJUBLJANI, KOBARIDU in MURSKI SOBOTI. Meri vsebnost gama sevalcev in Sr-90 v treh 
globinskih plasteh zemlje (0-5 cm, 5-10 cm in 10-15 cm). 

Tla: 3.2. Zunanje sevanje gama Polletno se določajo doze zunanjega sevanja gama na 50 lokacijah na 
prostem po Sloveniji s TL dozimetri v mreži 20 km x 20 km. Kontinuimo se meri hitrost doze v 
LJUBLJANI, MARIBORU, NOVEM MESTU, CEUU, NOVI GORICI, PORTOROŽU, MURSKI 
SOBOTI, na KREDARICI in LESCAH. 

4. Padavine: neprekinjeno mesečno zbiranje tekočih in trdih padavin v LJUBLJANI, NOVEM MESTU, 
BOVCU in MURSKI SOBOTI. Mesečno se določajo prostorninske in površinske specifične aktivnosti 
gama sevalcev, radionuklid Sr-90 pa četrtletno. 

5. Pitna voda: dvakrat letno odvzem enkratnih vzorcev pitne vode iz vodovodov v LJUBLJANI, CELJU, 
MARIBORU, KRANJU, ŠKOFJI LOKI in KOPRU. Določa se specifična aktivnost gama sevalcev, Sr- 
90 in H-3. 

6. Hrana: sezonsko vzorčenje hrane živalskega in rastlinskega izvora v LJUBLJANI, NOVEM MESTU, 
KOPRU, CEUU. MURSKI SOBOTI, MARJBORU in SLOVENJ GRADCU, po potrebi se odvzamejo 
vzorci tudi na drugih lokacijah. Mesečno se zbirajo vzorci mleka v LJUBLJANI, KOBARIDU, 
BOHINJSKI BISTRICI in MURSKI SOBOTI. V vseh vzorcih hrane se določa vsebnost gama sevalcev 
in radionuklida Sr-90. 

7. Živalska krma: dvakrat letno se odvzamejo vzorci trave na lokacijah v LJUBLJANI, KOBARIDU in 
MURSKI SOBOTI. Določa se vsebnost gama sevalcev in radionuklida Sr-90. 
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3.2.2 IZVAJALCI 

Nadzorne meritve radioaktivnosti v življenjskem okolju Republike Slovenije opravljata pooblaščeni organizaciji 
Zavod za varstvo pri delu in Institut "Jožef Štefan". Izvajalca izvajata tudi program zagotovitve in kontrole 
kvalitete meritev in sicer s primerjalnimi meritvami istih vzorcev zraka in padavin znotraj programa nadzora, 
poleg tega pa se redno udeležujeta tudi mednarodnih primerjalnih meritev v organizaciji MAAE. Dodatne 
primerjalne meritve istih vzorcev sta izvajalca opravila v sklopu programa nadzornih meritev radioaktivnosti v 
okolici NE Krško. 

3.2.3. REZULTATI MERITEV 

a) Nadzor nad radioaktivnostjo v rekah v Sloveniji se ne izvaja v skladu s pravilnikom: vzorčevanje vode ne 
poteka z vsakodnevnim odvzemom vzorcev v zbirni trimesečni vzorec, ampak le z enkratnim odvzemom na 
vsake pol leta. Nadaljnja pomanjkljivost izvajanega programa je, da se ne nadzoruje reka Mura, čeprav kažejo 
avstrijska letna poročila, daje bila pretekla leta najbolj kontaminirana z radioaktivnim 1-131 iz avstrijskih 
bolnišnic. 

Rezultati meritev umetnih radionuklidov v vseh štirih največjih rekah v Sloveniji kažejo, da so koncentracije 
Cs-137 merljive le še v sledeh , to je maksimalno do 0,5 Bq/mJ v Savi, Savinji in Soči in do 1,9 Bq/m3 v reki 
Dravi. Specifične aktivnosti radionuklida H-3 v rečni vodi so se gibale med 940 do 1300 Bq/m3. 

Izmerjeni radionuklid 1-131 v rekah je posledica njegove uporabe v bolnišničnih nuklearnih medicinskih centrih 
(Ljubljana, Maribor in Celje). Aktivnosti se gibljejo v povprečju okrog 1 Bq/mJ v Dravi in Savinji medtem ko 
so v reki Savi namerili tudi do 53 Bq/nr\ V delu programa, ki gaje v letu 1999 dodatno financiralo Ministrstvo 
za zdravstvo, so izvajalci ugotovili, da se na izhodu iz čistilne naprave v Zalogu pred izlivom v Ljubljanico 
povprečne dnevne koncentracije 1-131 dvignejo preko 25 kBq/m3, povprečne nekajurne vrednosti pa tudi preko 
60 kBq/m\ To pa pomeni, da občasno že presegajo predpisano mejno koncentracijo za pitno vodo (20 kBq/m3). 

b) Meritve specifičnih aktivnosti radionuklidov v zraku ne kažejo večjih sprememb v primerjavi z letom 1998. 
Aktivnosti Cs-137 so bile v velikostnem razredu 3 mikroBq/m\ koncentracije Sr-90 daleč pod 1 mikroBq/m3. 
Koncentracije dolgoživih naravnih radionuklidov kot sta 7Be in 2l0Pb sta bili v območjih 2-2,3 mBq/m3 oziroma 
0,3-0,7 mBq/m\ 

c) Za koncentracije radionuklida Cs-137 v padavinah so izmerili izvajalci ZVD 2-3 Bq/m3 (oziroma used 3-5 
Bq/m2 ) in za Sr-90 0,4 Bq/m3 (used okrog 0,6 Bq/m2. Velika razlika vrednosti Sr-90 glede v primerjavi z 
letom 1998 naj bi po mnenju ZVD izvirala iz napačne končne evaluacije rezultatov. Radioaktivni Sr-90 v 
padavinah v devetdesetih letih (letni prispevek večinoma 0,1-1 Bq/m2) je nižji od vrednosti iz začetka 
osemdesetih let (1-8 Bq/m2). Koncentracija radionuklida H-3 je bila merjena v Ljubljani: povprečna letna 
vrednost 1260 Bq/m3oziroma used letno skupaj 2 kBq/m2). 

d) Rezultati meritev vsebnosti umetnih radionuklidov (Cs-137, Sr-90) v plasteh zemlje kažejo zelo podobno 
globinsko porazdelitev kot v zadnjih letih, to je rahel premik proti globljim plastem. Povprečna specifična 
aktivnost Cs-137 v plasti od 0-15 cm globine znaša v Ljubljani do 9,8 kBq/m2, (v letu 1998 14 kBq/m , v času 
černobilske nesreče okrog 25 kBq/m2). Izmerjena vsebnost Sr-90 v plasti od 0-15 cm je znatno nižja in je 
znašala okrog 150 Bq/m2 (černobilska kontaminacija v letu 1986: 450 Bq/m2). Približno 30 % te vrednosti je 
bilo izmeijeno na merjenih lokacijah v prvi plasti (0-5 cm). 

e) Meritve zunanjega sevanja gama kažejo, da je povprečna vrednost zunanjega sevanja v Ljubljani, merjena v 
letu 1999 s TL dozimetri, znašala 92 nSv/h inje v primeijavi s preteklim letom za nekaj odstotkov nižja (v letu 
1998: 96 nSv/h). Izvajalci ocenjujejo, daje prispevek černobilske kontaminacije na območju Ljubljane še 
vedno okrog 0,14 mSv/leto ali 20 % glede na raven naravnega ozadja (0,7 mSv/leto). Povprečna hitrost doze 
zunanjega sevanja v Sloveniji v letu 1999, merjena s kontinuirnimi monitorji (na 8 lokacijah) je znaša 120 nSv/h 
in je za okrog 40 % višja od povprečja merjenega s TL dozimetri na istih lokacijah v preteklem letu 1998. 
Izvajalci (IJS) navajajo le merske vrednosti in v komentarju ne podajajo obrazložitve te razlike. 

0 Koncentracije radionuklida Cs-137 v pitni vodi iz vodovoda v večjih mestih v Sloveniji je bila ugotovljena v 
sledeh, to je od 0,2-0,8 Bq/mJ. Koncentracija Sr-90 je bila nekaj višja (do 1,5 Bq/m3). Meritev radioaktivnosti 
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vode iz kapnic ni bilo zajetih v programu nadzora, čeprav se z njo oskrbuje razmeroma velik delež prebivalstva, 
tudi v neposredni bližini Ljubljane. Radionuklid H-3 v vodovodni vodi nastopa v enakih koncentracijah kot v 
rečnih vodah (860-1300 Bq/m3). 

g) Trend zniževanja specifičnih aktivnosti radionuklidov Sr-90 in Cs-137 v hrani se v letu 1999 ni nadaljeval, 
kot bi pričakovali zaradi počasnega vendar stalnega prodiranja radionuklidov v globino tal. Srednja vrednost Cs- 
137 v zelenjavi, v sadju in v žitaricah je bila večinoma v območju 0,1-0,2 Bq/kg. Najvišja kontaminacija v 
Sloveniji je bila izmerjena v borovnicah nabranih v bližini avstrijske meje (Šentilj): Cs-137 je bilo 93 Bq/kg, 
stroncija Sr-90 pa okrog I Bq/kg. Vsebnost Sr-90 v vzorcih žitaric, sadja in zelenjave je ostala v enakih mejah 
kot v preteklem letu, to je v povprečju 0,2 Bq/kg. Med hrano živalskega izvora so izmerili v mesu okoli 0,2 
Bq/kg (v mesu jelena celo 6 Bq/kg). 
Mleko iz osrednje Slovenije je vsebovalo v povprečju 0,1 Bq/1 Cs-137 in 0,09 Bq/1 Sr-90, medtem ko so v 
mleku iz alpskega območja izmerili 1.3 Bq/I Cs-137 in 0,16 Bq/1 Sr-90. V vzorcih sira je Sr-90 več (okrog 0,7- 
1,0 Bq/kg), medtem koje bilo Cs-137 le v območju 0,06-0,2 Bq/kg. V splošnem velja, da velika variabilnost 
nizkih absolutnih vrednosti, tako za Cs-137 kot Sr-90, ki so blizu meje merljivosti, ne omogoča dobre 
primerljivosti rezultatov. 

h) Meritve vsebnosti Cs-137 in Sr-90 v travi so se gibale v velikostnem razredu 1 Bq/kg sveže trave. Ravni Cs- 
137 so bile v povprečju 0,7 Bq/kg, kar je nekajkrat nižje od vsebnosti Sr-90 (povprečje okrog 3 Bq/kg), kar je 
podobno kot v prejšnjih letih. Precej večja kontaminacija trave izhaja od naravnih radionuklidov. Vsebnost 
dolgoživejšega radonovega potomca Pb-210 je bila, zaradi usedanja in spiranja iz ozračja, v povprečju okrog 
11 Bq/kg. 

3.2.4 OCENA PREJETE DOZE SEVANJA 

Na osnovi povprečnih specifičnih aktivnosti dolgoživih fisijskih radionuklidov v zraku, vodi in hrani za leto 
1999, povprečnega letnega vnosa in ob upoštevanju doznih pretvorbenih faktorjev po MAAE "Basic Safety 
Standards" (iz leta 1996) so izvajalci ocenili skupno letno pričakovano efektivno dozo Eso. Ocenjeni letni 
prispevek obeh dolgoživih fisijskih radionuklidov k dozi zaradi inhalacije je zanemarljiv v primetjavi z 
obsevnimi obremenitvami po drugih prenosnih poteh in znaša nekaj nSv za Cs-137 in nekaj 10 nSv za Sr-90. 
Letna doza zaradi ingestije je znašala 3,1 mikroSv na leto, od tega je odpadlo na Sr-90 tri četrtine in na Cs-137 
preostala četrtina. Zunanje sevanje zaradi Cs-137 v tleh predstavlja po oceni izvajalcev največji prispevek k dozi 
od globalne kontaminacije okolja. Pri oceni letne doze od zunanjega sevanja so bili uporabljeni merski podatki 
za merilno mesto v Ljubljani in zelo konservativna predpostavka, da posamezniki preživijo na prostem 30 % 
razpoložljivega časa. Efektivna doza od zunanjega sevanja (pretežno od černobilske nezgode) je bila v letu 1999 
ocenjena na 52 mikroSv Skupna efektivna doza na odraslega prebivalca Slovenije, ki jo je povzročila splošna 
kontaminacija okolja s fisijskimi radionuklidi, je bila v letu 1999 ocenjena na 55 mikroSv, kot je podano v 
spodnji tabeli (Tabela 3.3). Na področjih z višjo černobilsko kontaminacijo (severozahodna Slovenija) je 
prispevek k celokupni dozi zaradi ingestije umetnih radionuklidov višji do 3 mikroSv/leto zaradi večje vsebnosti 
Cs-137 in Sr-90 v mleku. 

Tabela 3.3: Obsevna obremenitev prebivalstva zaradi radioaktivne kontaminacije okolja v Sloveniji v letu 1999 

Prenosna pot Efektivna doza 
(v mikroSv/leto) 

Inhalacija aerosoli (Cs-137, Sr-90) 0,02 

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

3,1 
(0,05)* 
(0,5)* 

Zunanje sevanje 51.8 

Skupaj v letu 1999 (zaokroženo) 55 mikroSv 

* ocena URSJV na osnovi rezultatov meritev ZVD v letu 1999 
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3.2.5 ZAKLJUČKI 

Na podlagi meritev radioaktivnosti življenjskega okolja RS v letu 1999 izvajalci ugotavljajo, da niso bile 
prekoračene meje letnega vnosa umetnih radionuklidov v organizem, predpisane v Pravilniku o največjih mejah 
kontaminacije človekovega okolja in o dekontaminaciji (Ur.l. SFRJ, št. 8/87). 
Letne efektivne doze zaradi ingestije umetnih radionuklidov so povsem primerljive s tistimi v sosednjih državah 
(Avstrija, Švica 5 mikroSv), medtem koje ocena letne doze zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevanju gama za 
Slovenijo verjetno pretirano visoka (52 mikroSv pri bivanju 7,2 ur na prostem in zaščitnem faktoiju zgradb 0.1) 
v primerjavi z drugimi državami in jo bo v prihodnje nujno potrebno ocenjevati na drugačnih izhodiščih. V 
poročilih za Avstrijo navajajo černobilsko zunanjo dozo okrog 15 mikroSv na leto (pri bivanju 6 ur dnevno na 
prostem in zaščitnem faktorju zgradb 0,1), za Nemčijo 20 mikroSv in za Švico pa od 10-500 mikroSv letno (pri 
stalnem 24-urnem bivanju na prostem). V tabelah 3.4 in 3.5 so prikazane srednje letne aktivnosti na travnatih 
površinah in mleku ter letna doza zaradi zunanjega sevanja v tabeli 3.6. 

Tabela 3.4: Srednje letne aktivnosti Sr-90 in Cs-137 (Bq/m2) v plasti tal globine 0-5 cm (travnata površina), za 
obdobje 1982 - 1999 

Ljubljana Kobarid Murska Sobota 

letn Sr-on r*.n 7 Sr.on Pc-i-n Sr-on r<.n7 

1982 126 222 69 

1983 157* 161 43 

1984 102 161 48 

1985 107 154 56 

1986 123 680 115 

1987 115 25500 465 32250 90 4850 

1988 120 8600 395 5950 84 2750 

1989 129 6800 384 15000 89 3200 

1990 130 12500 335 8350 81 6200 

1991 80 11000 240» 7750 73 4350 

1992 82 9350 255 14000 71 5050 

1993 94 10500 280 16500 54 4650 

1994 77 7400 230 10100 70 4550 

1995 71 8000 210 10500 79 3950 

1996 43 6200 145 9700 59 4000 

1997 27 5750 67 6500 40 4400 

1998 29 4400 73 5700 23 3000 

1999 41 3800 73 5700 88 3000 

* sprememba mcsia vzorčenja 
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Tabela 3.5: Srednje letne aktivnosti Sr-90 in Cs- 37 (Bq/I) v mleku od 1984-1999 

Vsebnost Sr-90 (Bq/1) Vsebnost Cs-137 (Bq/I) 

T jnKljnnn kTnhtii-i/l 1 jnhljnnn Ićnhnrirl 
1984 0.17 0.33 0,13 0.27 1,02 

1985 0.19 0.33 0.10 0,27 0.95 

1986 0.28 0.81 21.5 65.7 168.6 

1987 0.40 0.87 0,40 0.87 2.70 

1988 0.22 0.53 1.49 132 17,2 

1989 0.17 0.38 0.68 6.0 7,48 

1990 0.19 0.43 1.10 4.9 5,6 

1991 0,16 0,36 0.58 3.5 4.3 

1992 0.22 0.32 0,41 4,0 4,1 

1993 0.15 0.30 0,47 2.9 3.2 

1994 0.14 0.22 0.48 2,0 2.3 

1995 0.12 0.22 . 0.45 1,7 2,5 

1996 0,13 0,29 0J6 1.2 2.0 

1997 0.10 0.15 0.12 0.55 2.0 

1998 0.10 0,15 0.10 0,65 1.8 

1999 0.09 0.16 0.12 0.55 1,7 

Tabela 3.6: Letna doza zaradi zunanjega sevanja gama v Ljubljani (1988-1998) 
LETO Skupna doza zunanjega 

sevanja (mikroSv) 
Prispevek černobilske kontaminacije 
(mikroSv) * 

1988 1080 360 
1989 1131 280 
1990 994 220 
1991 966 190 
1992 975 190 
1993 904 180 
1994 876 146 
1995 872 150 
19% 844 145 
1997 851 146 
1998 845 145 
1999 839 140 

Ocena ZVD na podlagi meritev doz, ki jih je opravil IJS v Ljubljani pred Černobilsko nezgodo 
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3.3 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJU NE KRŠKO 

33.1 OBSEG 

Redni sevalni nadzor Nuklearne elektrarne Krško vsebuje nadzor inventarja tekočih in plinastih emisij ob izvoru 
ter neodvisen nadzor vnosa radionuklidov v širše okolje (imisijske koncentracije). Nadzorovano področje okolja 
obsega v prvi vrsti 12-kilometrski pas okoli objekta, kjer se pričakujejo najvišje vrednosti imisijskih 
koncentracij in je mogoče potencialno najprej zaznati spremembe. Pri reki Savi in podtalnicah pa je nadzor 
razširjen tudi na področje Republike Hrvaške od Jesenic na Dolenjskem do Podsuseda (sotočna razdalja od 
objekta 30 km). Kot referenčne točke, pomembne za nezgodno pripravljenost, zlasti pri detekciji zračnega 
prenosa plinastih efluentov in njihovega useda, so v poročilo vključeni tudi nekateri podatki iz merilnih mest v 
Republiki Hrvaški na večjih razdaljah (od 14 km do 27 km) v smeri proti Zagrebu ter v njegovi širši okolici 
(kontinuimi sprotni merilniki doznih hitrosti, pasivni TLdozimetri v zahodnem loku dolžine 45 km), kijih za 
poročilo posredujejo izvajalci meritev iz Hrvaške. 

33.2 IZVAJALCI 

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

333 REZULTATI NADZORNIH MERITEV (•) 

Obremenitev okolja, predvsem z obema cezijevima izotopoma iz Černobilske nesreče (kot tudi učinki njune 
tehnološke koncentracije v lokalnih emisijskih virih industrije z masovno predelavo onesnaženih surovin) so se, 
po dokaj naglem upadu v letu 1987, v naslednjih sedmih letih v povprečju rahlo zniževali, pri poljščinah pa že 
leta 1990 praktično padli na pred černobilsko raven. V letu 1994 je ta potek dosegel najnižjo vrednost, tako da 
zaznavamo v standardnem vzorcu poljščin iz krško-brežiškega področja v naslednjih dveh letih celo manjši 
prirastek cezijevih izotopov, medtem ko v obdobju od 1997 do vključno 1999 znova opažamo rahel padec. Pri 
dozi zunanjega sevanja (sevanja v okolju), tako kot v letu 1998, ni zaznati porasta doze v drugi polovici leta, 
celoletna povprečna doza v okolici NEK-a pa je za razliko od predhodnega leta ponovno padla v skladu s 
pričakovanim zmanjšanjem, ki ga za vsa leta v po černobilskem obdobju opažamo v ostalih delih Slovenije. 
Zmanjšanju prispevka tekočih izpustov 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 z manjšimi nihanji ohranja na približno enaki ravni tako za naravne kot umetne radionuklide 
tudi v letu 1999. Izcejanje pepela iz papimične toplarne v Savo, ki vpliva predvsem na povečano prisotnost 
naravnih radionuklidov iz premoga, se je v letu 1999 zmanjšalo (za faktor 0,6) in doseglo nivo iz obdobja pred 
letom 1998. V zadnjih dveh letih tudi ni bilo opaziti sprememb pri onesnaževanju z umetnimi radionuklidi (Sr- 
90, Cs-137), ki se v večji ali manjši meri nahajajo v predelovanem lesu. Tako kot v predhodnih letih je zaradi 
nižjih koncentracij predvsem cezijevih radionuklidov, postal med dolgoživimi umetnimi radionuklidi 
pomemben "predčemobilski" stroncij. Prevladujoči delež k obremenitvi z umetnimi radionuklidi pa je prispeval 
kratkoživi 1-131, ki ga zlasti od leta 1990 prispevajo bolnišnice. 

Upoštevaje povečane koncentracije tritija, ki jih povzročajo elektrarniške izteke, ter 1-131, Cs-137 in Sr-90, 
dobimo oceno, da bi bil prispevek NEK-a k letni obremenitvi odraslega referenčnega človeka zaradi 
potencialnega pitja savske vode v Brežicah v letu 1999 manjši od 0,6 mikroSv/leto, za referenčnega otroka 
(1-2 let) pa manjši od 1,4 mikroSv/leto. Za slednje je to približno 8 % ocenjene celotne obremenitve z naravnimi 
in umetnimi radionuklidi. Ta ocena je približno enaka oceni za brežiško Savo iz leta 1998, če upoštevamo 
uvedene spremembe pri doznih faktorjih (**), pa je po velikostnem redu primerljiva tudi z ocenami iz preteklih 
let. Nekoliko nižjo obremenitev zaradi NEK-a (okoli 0,3 mikroSv/leto za odraslega in okoli 1 mikroSv/leto za 
otroka), dobimo tudi za Savo v Jesenicah na Dolenjskem. Na te podatke znatno vpliva nezanesljiva ocena deleža 
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kratkoživega I-131, ki so ga v letu 1999. tako kot v preteklih letih, prispevale v znatnem obsegu izteke 
bolnišnic. Približno oceno za prispevke 1-131 iz bolnišnic k obremenitvi referenčnega otroka (1-2 let) lahko 
povzamemo iz meritev v Krškem, iz katerih je izključen prispevek NEK-a, ki dajo dozo 1,0 mikroSv/leto. 

Za oceno povečanja efektivne doze odraslega referenčnega človeka zaradi uživanja savskih rib, dobimo ob 
najbolj neugodni predpostavki (maksimalne izmerjene vrednosti umetnih radionuklidov ne glede na poreklo, 
cela riba) vrednost <1,3 mikroSv/leto, za referenčnega otroka (60 % ingestije odraslega) pa < 3, 2 mikroSv/leto. 
V povprečju ribe, ki so do leta 1986 predstavljale kritično prenosno pot za emisije NEK-a preko prehrambene 
verige, v letu 1999 nimajo bistveno višje vsebnosti Cs-137 (predvsem černobilskega) od ostale beljakovinske 
hrane. Občasno povečanje obremenitev povzroča tudi tu kratkoživi 1-131, ki je posledica kontaminacije 
celotnega savskega vodnega telesa pred in za elektrarno. 

Neodvisna modelna ocena efektivne doze potencialno najbolj izpostavljenega posameznika iz referenčne 
skupine brežiških prebivalcev za pričakovane prenosne poti tekočih efluentov preko Save, ki temelji na mersko 
ocenjenem razredčitvenem faktorju v Savi in inventarju letnih izpustov NEK-a (dopolnjena mesečna poročila 
NEK-a za leto 1999), daje efektivno dozo 0,7 mikroSv/leto za odrasle in 0,8 mikroSv/leto za otroke. Ta ocena 
obremenitve je približno enaka kot v letu 1998 (**). 

Vodovod Brežice je v vseh letih obratovanja NEK-a (od leta 1982) kazal dvakrat večjo povprečno koncentracijo 
tritija kot vrtine v brežiško-krškem polju in krški vodovod. Študija in analize narejene v letu 1985 so potrdile 
domnevo, daje 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 seje 
po letu 1990 znižal na nekaj stotink mikroSv/leto (v letu 1999 okoli 0,024 mikroSv/leto za odrasle in 
0,024 mikroSv/leto za otroke), pri čemer je postal prispevek NEK-a preko tritija iz starega črpališča 
zanemarljiv. Celotna obremenitev zaradi vsebnosti naravnih in umetnih radionuklidov je bila v brežiškem 
vodovodu ocenjena na 8,4 mikroSv/leto za odrasle in 21 mikroSv/leto za otroke (1-2 let). Nadzorne vrtine v 
naplavinah samoborskega področja v letu 1999 niso pokazale zaznavnega vpliva splošnega onesnaženja, niti se 
v njih ne zazna vpliva NEK-a (tritij). 

Imisijske meritve aerosolov so sicer zaznale v času med remontom (april 1999) sledove svežih kobaltovih 
izotopov, katerih koncentracija pa je bila praktično brez vpliva na obremenitev okolja. Ocene narejene na 
podlagi inventarja plinastih emisij (mesečna poročila NEK-a za leto 1999, dopolnjena z oceno plinastih emisij 
tritija in C-14 IJS) ter emisij partikulatov (mesečna poročila NEK-a za leto 1999, dopolnjena z dodatnimi 
ocenami emisij IJS) in mesečnih razredčitvenih faktorjev (meteorološka poročila HMZ), so dale v letu 1999 kot 
najvišjo obremenitev zaradi inhalacije (0,26 mikroSv/leto) in zaradi zunanjega sevanja iz potujočega "oblaka" 
(plume) (0.04 mikroSv/leto) vrednost doze 0,3 mikroSv/leto v naselju Sp. Stari grad (smer ENE, razdalja 
0.8 km). Glede na predhodno leto 1998 je zaokrožena ocenjena doza enaka. K dozi je nekoliko bolj prispevalo 
prvo polletje. Nadzorne meritve zračnega 1-131, opravljane kontinuirano na 6-ih krajih v okolici NEK, niso 
zaznale I-131 nad nadzorno mejo, ki ustreza pogojni celoletni ščitni dozi zaradi vdihovanja < 0,4 mikroSv. 

Doza zaradi zunanjega sevanja, merjena s termoluminescenčnimi (TL) dozimetri skozi celo leto, na 57-tih krajih 
okoli NEK-a je pokazala povprečno vrednost 770 mikioSv/leto, kar je za 4% manj kot leta 1997 in za 7% manj 
kot v predhodnem letu (v katerem se je izjemoma doza zvišala) ter za 31% več kot pred černobilsko nesrečo. 
Približno 4% zmanjšanje povprečne letne doze so pokazale tudi meritve v ostalih krajih Slovenije (50 krajev), 
kjer pa je še vedno povprečje letnih doz (v vseh letih meijenja od 1991) po absolutni vrednosti nekoliko višje, 
kot v krško-brežiškem področju. V zadnjih petih letih opažen razkorak v spremembah letnih doz v okolici NEK- 
a v primerjavi z ostalimi kraji Slovenije, kaže na "dodaten" lokalni prispevek k dozi zunanjega sevanja, kije bil 
v letu 1998 ocenjen kot povečanje efektivne obremenitve ljudi za 11 mikroSv/leto. V letu 1999 takega 
povečanja praktično ni bilo opaziti, doza pa se je znižala na vrednost, ki bi jo pričakovali glede na dinamiko 
zmanjševanja černobilskega prispevka v ostalih krajih Slovenije. Avtomatski kontinuimi merilniki doznih 
hitrosti (13 stalnih merilnih točk) z avtonomnim prikazom in zapisom ter hkrati s sprotno UKV in telefonsko 
povezavo merilnikov na zbirni računalnik v NEK-u, namenjeni predvsem nezgodnemu opozaijanju, 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 (tako 
kot v preteklih letih) občasne nekajurne ekskurzije hitrosti doz (do maksimalno 160 % nad mesečnim 
povprečjem), ki so posledica spiranja naravnih radionuklidov - radonovih potomcev iz ozračja z dežjem in tudi 
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njihovemu začetnemu zadrževanju v povrhnjem omdčenem sloju tal. Te pojave redno opažamo tudi v drugih 
oddaljenih krajih v Sloveniji, kjer so postavljeni taki merilniki (21 merilnikov Republiškega programa na 
hidrometeoroloških postajah) in praviloma ne kažejo korelacije s plinastimi emisijami, temveč predvsem s 
padavinami. 

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

3.3.4 ZAKLJUČEK 

Vse ugotovljive in kvantitativno ocenjene obremenitve okolja zaradi emisij Nuklearne elektrarne Krško so bile 
pod upravno dopuščenimi mejnimi vrednostmi (***). Ocenjene obremenitve posameznikov iz privzete 
referenčne (kritične) skupine prebivalstva, narejene tako neposredno iz imisijskih vrednosti, kot 
računsko-modelno ocenjenih na podlagi podatkov o letnih emisijah NEK-a, pa dajejo v letu 1999 vrednosti za 
efektivne doze, ki so manjše od 10 mikroSv/leto, oz. manjše od 0,5 % letne doze, ki jo povprečno prejme 
človek v normalno obremenjenem okolju od naravnih in umetnih virov (Tabela 3.7). Pregled virov in velikosti 
sevalnih obremenitev prebivalcev v okolici NE Krško za leto 1999 je prikazan v tabeli št. 3.8. 

(*) Navedene vrednosti letnih doz v mikroSv/leto veljajo v vseh ustreznih primerih (izjema je zunanje 
sevanje) za veličino, kije definirana kot 70-letna (za otroke 1-2 let) oz. 50-leina (za odrasle) predvidena 
efektivna doza. 

(**) Za oceno doz so v Poročilu od leta 1997 uporabljeni "novi" dozni faktorji, ki v glavnem (glede na "stare" 
dozne faktorje iz leta 1982) nekoliko zmanjšujejo ocene bremen za odrasle in povečujejo le-te pri otrocih. 
Zato so bili v ocenjevanje obremenitev referenčne skupine prebivalcev vključeni, poleg odraslih, tudi 
otroci od 1 - 2 let, za katere predvidevamo, da so od vseh starostnih podskupin najbolj izpostavljeni. 
Modelna ocena doz zaradi savskih prenosnih poti (modificiran program LADTAP) je od leta 1999 prav 
tako narejena z doznimi faktorji. 

(***) Zakonsko postavljena vrednost mejne letne doze za posameznika iz prebivalstva, ki ni poklicno 
izpostavljen sevanju, je 1000 mikroSv/leto efektivne doze. Mejna vrednost velja za skupne prispevke vseh 
umetnih virov sevanja, z izjemo medicinskih, in prispevke modificiranih naravnih virov sevanja, z izjemo 
radona v hišah. 
Poleg navedene osnovne splošne omejitve, pa obstajajo tudi upravne omejitve, ki veljajo za normalno 
obratovanje posameznih nuklearnih objektov - tako imenovane avtorizirane mejne doze, ki so praviloma 
nižje od osnovne: Po lokacijski odločbi Republiškega sekretariata za urbanizem (št. 350/F-15/69 od 
8.8.1974) je mejna vrednost doze za prebivalca na robu ožje varstvene cone NEK (radij 500 m od osi 
reaktorja) 50 mikroSv/leto. Po odločbi Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora (št. 
350/F-6/88-DF/JV od 2.8.1988) in ob soglasju republiškega sanitarnega inšpektorata (št. 531-4/531/73- 
34/P od 21.1.1988) pa je omejitev letne doze (ki zajema tako prispevke reaktorja, kot začasnega skladišča 
radioaktivnih odpadkov) na ograji NEK 200 mikroSv/leto. Po odločbi Republiškega energetskega 
inšpektorata (31-04/83-5 od 6.2.1984) pa obstajajo tudi druge izvedene omejitve (npr. letna aktivnost 
tekočih efluentov). 
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Tabela 3.7: Ocena delnih obsevnih obremenitev posameznikov iz okoliškega prebivalstva po vseh prenosnih 
poteh zaradi emisij NE Krško v letu 1999. 

Prenosna pot Letna efektivna doza (mikroSv) 

odrasli otroci 
Notranje obsevanje zaradi inhalacije 
-trilij, C-14. 1-131. partikulati 0.26 0.12 

Notranje obsevanje zaradi ingeslije 
- hrana 
- voda 

<1.3 
<0.6 

<3.2 
<1,4 

Zunanje obsevanje zaradi submerzije in useda 3 3 

Celotna obsevna obremenitev zaradi emisij NEK v letu 1999 5.2 7,7 

Razlaga k tebeli 3.8: Pregled virov in velikosti sevalnih obremenitev prebivalcev v okolici NE Krško za leto 
1999: 

(")Ocene so narejene z doznimi faktorji, ki jih je leta 1996 sprejela tudi Evropska skupnost (EU Council 
Directive 96/29/EUROATOM of 13 May 1996; OJ No. - 159, 29.6.1996, p.l.) 

(**) Obremenitev z umetnimi radionuklidi (NEK, splošna kontaminacija) je podana z dozo, ki jo definiramo kot 
50-letno (za odrasle) oz. 70-letno (za otroke 1-2 let) predvideno efektivno dozo, obremenitve z naravnimi 
radionuklidi pa z letno efektivno dozo. 

(") Za bivališča s povprečno ravnovesno radonovo koncentracijo 15 Bq/m3 (oz. koncentracijo Rn-222 38 Bq/m3 

ob ravnovesnem faktorju 0,4) in faktorju bivanja v bivališčih 0,8 ter bivanja na prostem 0,2. Po predlogu 
ICRP Publication 65 iz leta 1993 bi prejel enako letno dozo prebivalec, ki bi živel v okolju s povprečno 
ravnovesno radonovo koncentracijo 22 Bq/m3, oz. koncentracijo Rn-222 55 Bq/m3, pri čemer bi prebil 80% 
časa doma in 20% časa na delu. Slednje vrednosti koncentracij so bliže izmerjenim v Sloveniji (M. Križman 
et al., Proceedings, Symposium on Radiation Protection in Neighbouring Countries in Central Europe - 
1995, Portorož, Slovenia, str.66, jan. 1996). 

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

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

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

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

Obremenitve so ocenjene (") za odraslega posameznika oziroma otroka 1 - 2 let (številke v oklepajih) iz 
referenčne skupine, ki prejema največje doze in konzumira izključno lokalno pridelano hrano. Obremenitve pri 
naravnih radionuklidih, kjer ni vrednosti v oklepajih, veljajo zgolj za odrasle. Podatki iz tabele, razvrščeni po 
virih, so grafično predstavljeni tudi na diagramu. 
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Tabela 3.8: Pregled virov in ocena velikosti sevalnih obremenitev prebivalcev v okolici NE Krško za leto 1999 

1. NOTRANJE OBSEVANJE 
(posledica vnosa in prisotnosti radionuklidov v telesu ter njihovega sevalnega 

učinka na telo) 

efektivna doza v 1999 (»2) 
(mikroSv/leto) 
odrasli (otroci 

1-2 leti) 1.1. zaradi vnosa z dihanjem (inhalacijo) iz naslednjih virov: 
1.1.1. naravna radioaktivnost 

- Radon-222 in kratkoživi potomci v zraku (*3) 1300 
1.1.2. sploSna kontaminacija prašnih delcev (aerosolov) 

- tehnološko in naravno nakopičeni svinec-210 
- resuspendirani umetni radionuklidi 

37 
0.003 

(18) 
(0,0001) 

1.1.3. zračna emisija NE Krško 
- tritij, ogljik-14, jod-131, partikulati 0,26 (0,12) 

delna vsota za inhalacijo 1337 
1.2. zaradi vnosa s hrano in vodo (ingestija) iz naslednjih virov (*4): 
1.2.1. naravna radioaktivnost 

- kalij-40 
- uranov in torijev niz 
- ostalo 

seštevek 

180 
140 
40 
360 

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

seštevek 

6 
0,05 
6 

(5) 
(0,06) 

1.2.3. tekoče (Sava) in zračne (used) emisije NE Krško 
- hrana 
- voda 

seštevek 

<1,3 
<0,6 
2 

<3,2 
<1,4 

delna vsota za ingestijo 368 
zaokrožena delna vsota za notranje obsevanje 1700 
2. ZUNANJE OBSEVANJE 

(posledica virov sevanja izven telesa v okolju ter njihovega sevalnega učinka na 
telo) 
2.1. zaradi medicinske diagnostike (*5) 300 do 1500 
2.2. zaradi naravnega sevanja (kozmičnega in terestrialnega) (*6) 

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

60 
770 

2.3. zaradi černobilskega useda v okolju (*7) 50 
2.4. zaradi zračnih emisij NE Krško (žlahtni plini in used) (*7) 3 

zaokrožena delna vsota za zunanje obsevanje j 2400 
celotna vsota za notranje in zunanje obsevanje (zaokroženo) 

z višjim medicinskim prispevkom (1500 mikroSv/leto) 
z nižjim medicinskim prispevkom (300 mikroSv/leto) 

4100 
2900 
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3.4 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI REAKTORSKEGA CENTRA 
PODGORICA v BRINJU 

Program nadzora radioaktivnosti okolice Reaktorskega centra Podgorica v Brinju je v letu 1999 potekal v skladu 
s Pravilnikom o načinu, obsegu in rokih sistematičnih preiskav kontaminacije z radioaktivnimi snovmi v okolici 
jedrskih objektov, Ur.list SFRJ št.51/86. Program je potrdila URSJV z odločbo štev. 318-22/94-9209/ SA z dne 
13.7.1995. 
Na lokaciji reaktorskega centra obratujeta raziskovalni reaktor TRJGA in prehodno skladišče nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov. Nadzorne meritve v neposredni okolici Reaktorskega centra opravlja Inštitut Jožef 
Štefan. Od avgusta 1999 dalje, ko je skladišče radioaktivnih odpadkov prevzela Agencija za radioaktivne 
odpadke (ARAO), je opravljal ustrezni del nadzora Zavod za varstvo pri delu. 

3.4.1 OBSEG NADZORA 

Meritve emisij na izvoru zaradi ocen vplivov objekta: 
• atmosferski izpusti (aerosoli in plini na izpuhu iz reaktorske hale, radonovi potomci iz skladišča RAO), 
• tekočinski izpusti (radioaktivni izotopi v izpustnih vodah Odseka za kemijo okolja, nadzor nekaterih drugih 

tekočin, ki se ne izpuščajo v okolje). 

Meritve imisijskih koncentracij v okolju zaradi nadzora vpliva objekta ali identifikacije vplivov od zunanjih 
onesnaževalcev: 
• zrak: radioaktivnost aerosolov na kontrolni točki, 
• tekočine: radioaktivnost padavin in vode iz vodnjaka, 
• zunanje sevanje: spremljanje hitrosti doze s TLD na dveh kontrolnih točkah. 

Ostale meritve: 
• radioaktivni izotopi v zemlji 
• radioaktivni izotopi v savskem sedimentu 

V letu 1998 je bila ob zahodni ograji reaktorskega centra postavljena nova meteorološka postaja. Istega leta je 
URSJV postavila na istem mestu kontinuirni aerosolni vzorčevalnik s spektrometrom, ki omogoča sprotni 
nadzor nad koncentracijami skupne umetne radioaktivnosti alfa in beta, koncentracijami gama sevalcev in vseh 
oblik radioaktivnega 1-131. Vrednosti meteoroloških parametrov je mogoče neposredno spremljati v komandni 
sobi reaktorja, medtem ko so zaenkrat podatki iz aerosolne postaje dostopni le preko intemeta. 

3.4.2 REZULTATI MERITEV 

V letu 1999 pri obratovanju reaktorja in drugih povezanih dejavnosti ni bilo kakih posebnosti, ki bi izstopale v 
primerjavi s prejšnjimi leti. Tudi celotna proizvedena energija je bila podobna kot v zadnjih letih. Temu so bili 
ustrezni tudi atmosferski izpusti žlahtnega plina 41Ar, ki so v neposredni korelaciji s časom obratovanja 
reaktorja. Emisija 4lAr v letu 1999 je po oceni IJS znašala okrog 0,9 TBq. Emisija radona 222Rn iz skladišča 
RAO v letu 1999 ni bila ocenjena. Meritve zunanjega sevanja s TL dozimetri na ventilacijskem izpuhu reaktoija 
in izpuhih iz skladišča RAO so pokazale povišane vrednosti hitrosti doze: dvakratnik ozadja zaradi 4lAr oziroma 
petkratnik ozadja zaradi 222Rn s potomci. V tekočinskih izpustih radioaktivnosti so bili ugotovljeni v letu 1999 
naslednji radionuklidi 24Na, "Sc. MCo, ssZn ter cezijeva izotopa l34Cs in l31Cs v skupni aktivnosti 2,5 MBq, ki 
so rezultat dejavnosti Odseka za kemijo okolja. Skupna aktivnost tekočinskih izpustov je bila polovico nižja kot 
v preteklem letu. Iz rezultatov meritev radioaktivnosti vrhnjih plasti travnatega zemljišča je razvidno, da razen 
černobilskega l37Cs ni kontaminacije z drugimi umetnimi radionuklidi, kar velja tudi za sedimente v reki Savi ob 
izpustnem mestu. Rezultati radioaktivnosti vode iz vodnjaka in radioaktivnosti padavin na lokaciji reaktorskega 
centra so bili pod detekcijsko mejo meritve. 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   | 

i Naslov:    i 

I Telefon: Poštna številka:  , 

Podjetje: __  I 

I Davčna številka:  I 

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE | 

i Datum:    

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   , 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 

I Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece, 
i 1 
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SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01)12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
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