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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

Številka: 311-00/2001-1
Ljubljana, 26.07.2001
Vlada Republike Slovenije je na 38. seji dne 26.7.2001 sprejela:

- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor,
- mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- mag. Miroslav Gregorič, direktor Uprave Republike Slovenije
za jedrsko varnost.

- POROČILO O JEDRSKI IN SEVALNI VARNOSTI V
SLOVENIJI V LETU 2000,
ki ga pošilja v obravnavo.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

6. september2001

3

poročevalec, št. 71

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

URSJV-RP-047

POROČILO

O JEDRSKI IN SEVALNI VARNOSTI

V SLOVENIJI V LETU 2000

Ljubljana, dne 26.7.2001

poročevalec, št. 71

4

6. september2001

POROČILO O JEDRSKI IN SEVALNI VARNOSTI

V SLOVENIJI V LETU 2000

UREDNIK

mag. Davor Lovinčič

UREDNIŠKI ODBOR

mag. Davor Lovinčič, dv. Milko Križman, mag. Manan F. Levstek,
Maksimilijan Sečnik, Aleš Škraban, mag. Djordje Vojnovič

SODELAVCI
URSJV:
Michel Cindro, Milena Čemilogar Radež, Janez Če Jarek, Mojca Fon Jager,
mag. Aleš Janežič, mag. Igor Grlicarev, Laura Kristančič Dešman, mag.
Dragan Mitič, Igor Osojnik, dr. Andreja Peršič, mag. Matjaž Pristavec, Igor
Sire, mag. Leopold Vrankar,
ZIRS:
dr. Helena Janžekovič, mag. .lože Šamu dr. med, tfr. Damijan Škrk,
dr. Tomaž Šutej,
URSZR:
Andreja Ferlin Lubi, Bojan Zmavc

DIREKTOR URSJV

mag. Miroslav Gregorič

URSJV ŠTEVILKA
ISSN ŠTEVILKA

URSJV-RP-047
ISSN 1580-0628

6. september2001

poročevalec, št. 71

KAZALO
POVZETEK
1

UVOD

2

STANJE JEDRSKE VARNOSTI V SLOVENIJI
2.1

Nuklearna elektrarna Krško
2.1.1
Obratovalna varnost
2.1.2
Upravni postopki in varnostne ocene
2.1.3
Projekt modernizacije NE Krško
2.1.4
Izrabljeno jedrsko gorivo
2.1.5
Radioaktivni odp adki
2.1.6
Izpuščanje radioaktivnosti v okolje
2.1.7
Prejete doze delavcev
2.1.8
Preverjanje znanja osebja
2.1.9
Inšpekcijski pregledi v NE Krško

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Raziskovalni reaktor TRI GA v Brinj u
Obratovanje
Prejete doze delavcev
Inšpekcijski pregledi v Brinju

2.3.1
2.3.2
2.2.3
2.3.4
2.3.5

Centralno skladišče RAO v Brinju
Posodobitev skladišča
Radioaktivni odpadki
Izpusti radioaktivnosti v okolje
Prejete doze delavcev
Inšpekcijski pregledi ARAO in centralnega skladišča RAO v Brinju

2.3

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

Rudnik Žirovski vrh
Izvajanje aktivnosti trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude
Radioaktivni odpadki
Izpusti radioaktivnosti v okolje
Prejete doze delavcev
Inšpekcijski pregledi v RŽV

2.5.1
2.5.2

Začasno skladišče RAO v Zavratcu
Dokončna sanacija začasnega skladišča RAO v Za\Tatcu
Inšpekcijski pregledi NSRAO v Zavratcu

2.5

2.6
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
3

Inšpekcijski nadzor
Sodelovanje z drugimi inšpekcijami
Ugotovitve inšpekcije URSJV
Ugotovitve inšpekcije ZIRS

VARSTVO PRED SEVANJI V ŽIVLJENJSKEM OKOLJU
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

poročevalec, št. 71

Radiacijski opozorilni monitoring
Nadzor splošne radioaktivna kontaminacije okolja
Nadzor radioaktivnosti v okolici NE Krško
Nadzor radioaktivnosti v okolici Reaktorskega infrastruktumega centra v Brinju
Nadzor radioaktivnosti v okolici Centralnega skladišča NSRAO v Brinju
Nadzor radioaktivnosti v okolici Rudnika Žirovski vrh

6

6. september2001

4

VARSTVO PRED SEVANJI V DELOVNEM OKOLJU
4.1

Poročilo Zdravstvenega inšpektorata RS
4.1.1
Inšpekcijski nadzor jedrskih objektov
4.1.2
Inšpekcijski nadzor v rudnikih in v drugih objektih z viri radona
4.1.3
Inšpekcij sko nadzorstvo v zdravstvu
4.1.4
Inšpekcijsko nadzorstvo v gospodarstvu
4.1.5
Radioaktivnost v življenskem okolju
4.1.6
Dozimetrija delavcev v Sloveniji
4.1.7
Usposabljanje in izobraževanje
4.1.8
Zdravstveni pregledi
4.1.9
Sodelovanje
4.1.10 Zaključek

4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Radioaktivne snovi
Prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi v Sloveniji
Inšpekcijski pregledi po zakonu o prevozu nevarnega blaga
Uvoz in izvoz radioaktivnih snovi
Neširjenje jedrskega orožja
F izično varovanj e j edrskih snovi v RS

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
Javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki
Strategija NSRAO
Strategija ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom
Izgradnja odlagališča NSRAO
Revizija načrta razgradnje NEK

7.1
7.2
7 .3
7.4

PRIPRAVLJENOST ZA UKREPANJE V SILI
Uprava RS za zaščito in reševanje
Uprava RS za jedrsko varnost
NE Krško
Mednarodne dejavnosti

6

7

S.

Register URSJV o prejetih doz delavcev v jedrskih objektih
Poročilo Zavoda za varstvo pri delu

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST
8.1.
8.1.1
8 1.2
8 .1.3
8.1.4
8.1.5

UVOD
Pristojnosti
Organigram URSJV in zaposlovanje
Proračun in realizacij a
Mednarodne ocene upravne organiziranosti področja
Izobraževanje

8.2.
8.2.1
8.2.2
8.2.3

Zakonodaj a na področju jedrske varnosti
Zakonodaja
Multilaterarni sporazumi
Bilateralni sporazumi

8 3 .1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5

Mednarodno sodelovanje
Sodelovanje z MAAE
Sodelovanje z EU
WENRA
NERS
Obiski iz tujine na URSJV

5.3.

6. september 2001

7

poročevalec, št. 71

8.3.6
8.3.7
84

Sodelovanje z OECD / NEA
Dvostransko sodelovanje

Obveščanje javnosti

8.5

Delo strokovnih komisij
8.6.1
Strokovna komisija za jedrsko varnost
8.6.2
Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operaterjev
8.6
Raziskave in študije

9

DELO POOBLAŠČENIH ORGANIZACIJ
9.1.
Inštitut za metalne konstrukcije
9.2.
Inštitut za varilstvo
9.3.
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
9.4.
Elektroinštitut »Milan Vidmar«
9.5.
Fakulteta za strojništvo
9.6.
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring
9.7.
Inštitut za energetiko in varstvo okolja - Ekonerg
9.8.
Inštitut "Jožef Štefan"
9.9.
Zavod za varstvo pri delu
9.10.
Inštitut za elektrogospodarstvo in energetiko
9.11.
Enconet
9.12.
Elektrotehnična fakulteta Univerze v Zagrebu
9.13.
Zaključna ocena

10

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA JEDRSKO ŠKODO

II

SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NE KRŠKO IN ZA ODLAGANJE RAO IZ NE
KRŠKO

12

OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SVETU

13

SEZNAM KRATIC

poročevalec, št. 71

8

6. september2001

POVZETEK
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) je v sodelovanju z Zdravstvenim inšpektoratom Republike
Slovenije (Z1RS) in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) pripravila poročilo o jedrski in
sevalni varnosti v letu 2000, 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 in sevalne 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 NE Krško so opravili 33 večjih tehničnih izboljšav (modifikacij), 15 od teh po predhodni
odobritvi URSJV. Leto 2000 je zaključno leto projekta »Modernizacije NEK«, ki je potekal po fazah: projektiranje,
izdelava, transport in skladiščenje novih uparjalnikov, varnostne analize za zamenjavo in povečanje moči,
demontaža starih in vgradnja novih uparjalnikov ter izgradnja popolnega simulatoija. V letu 2000 je URSJV
preučila varnostne analize za zamenjavo in povečanje moči in aktivno spremljala demontažo starih in vgradnjo
novih uparjalnikov ter izgradnjo popolnega simulatorja, in sicer preko poročil pooblaščenih strokovnih organizacij,
ki spremljajo zamenjavo uparjalnikov ter preko lastnih preveijanj kakovosti. Skladno s predvideno zamenjavo
upaijalnikov v NE Krško je bila dokončana zgradba za skladiščenje starih uparjalnikov in dekontaminacijo.
Celotna proizvodnja električne energije v Sloveniji je bila 12 829 GWh, delež proizvedene jedrske energije je bil
35,4 %. V letu 2000 je bila proizvodnja električne energije v NEK za 1,1% manjša od načrtovane ker je bil pretok
Save 55 dni premejhen za obratovanje elektrarne na polni moči. Izkoriščenost in razpoložljivost NEK sta bili na
visoki ravni in sicer 81 % oz. 83 %. Poleg visoke proizvodnje in izkoriščenosti je bila tudi zanesljivost obratovanja
NE Krško na visoki ravni. V letu 2000 ni prišlo do nenačrtovane ročne ali avtomatske zaustavitve elektrarne. Iz
primerjave osnovnih pokazateljev stanja jedrskega goriva za leto 2000 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'00) sta bila zamenjana uparjalnika in je povečana moč
elektrarne za 6,3%. Število izrabljenega jedrskega goriva v letu 2000 se je povečalo za 32 gorivnih elementov.
Skupno število izrabljenih gorivnih elementov v bazenu za izrabljeno gorivo NEK je na koncu leta znašalo 594.
V letu 2000 so v NEK uskladiščili 319 sodov z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki (NSRAO). Skupaj je v
dosedanjem obratovanju elektrarne nastalo 13.365 standardnih sodov ali 2.806 m3 nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov. V preteklih letih je bil z metodami redukcije volumna zmanjšan volumen NSRAO tako, da je volumen,
ob koncu leta 2000 uskladiščenih radioaktivnih odpadkov 2.157 m3. Kolektivna doza vseh sevalnih delavcev v letu
2000 v NEK je znašala 2,60 človek Sv (Sievertov), od tega 0,33 človek Sv za delavce NEK in 2,27 Človek Sv za
zunanje delavce. Povprečna obsevanost posameznih delavcev sevanju v jedrski elektranu je nizka. Povprečna
efektivna doza delavca v letu 2000 je bila 2,30 mSv, kar je približno 4,6 % predpisane mejne vrednosti (50 mSv) za
delavce, ki so poklicno izpostavljeni ionizirajočemu sevanju. Od tega je bila povprečna efektivna doza delavcev iz
elektrarne 0,96 mSv, za zunanje delavce pa 2,88 mSv. Največji del doze so deKivci prejeli med rednim letnim
remontom elektrarne. Najvišja prejeta doza delavca iz NEK je bila reda 7 mSv, zunanjega (pogodbenega ) delavca
pa 20,99 mSv, kar je znotraj predpisane mejne vrednosti za delavce (50 mSv/leto). Nadzor vpliva NE Krško na
okolje je v letu 2000 potekal po ustaljenem programu. NEK nadzorovano izpušča v okolico tekoče in plinaste
radioaktivne snovi. V letu 2000 je tritij v tekočinskih izpustih predstavljal 53,5 % letne mejne količine. Letna
izpostavljenost ostalih izotopov v tekočinskih izpustih je okoli tisočkrat manjša. V plinastih izpustih so prevladovali
radioaktivni žlahtni plini. V letu 2000 je bilo v zrak izpuščeno 2,1 % mejne količine žlahtnih plinov. Vrednost
izpustov v primerjavi z emisijami v zadnjih nekaj letih je pričakovano nizka glede na dejstvo, da ni bilo zaznanega
puščanja gqrivnih elementov v sredici reaktorja. Iz prikazanih indikatorjev je razvidno, da je elektrarna v letu 2000
obratovala zanesljivo in vamo.
Raziskovalni reaktor TRIGA je namenjen za eksperimentalno delo, izobraževanje tečajnikov NE Krško ter
študentov fizike in za pripravo radioaktivnih izotopov za medicino, industrijo in raziskave v jedrski kemiji. V letu
2000 je bilo v reaktorju obsevanih 339 vzorcev in 1500 vzorcev v kanalu pnevmatske pošte. Reaktor je obratoval
tudi pulzno. V reaktorski zgradbi seje ob koncu leta nahajalo 94 gorivnih elementov, od tega 56 v sredici reaktorja
in 38 svežih gorivnih elementov.
Upravljanje centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju je od septembra 1999 del javne službe ravnanja
z radioaktivnimi odpadki. Agencija za radioaktivne odpadke je v letu 2000 izdelala načrt sanacije in posodobitve
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skladišča. V letu 2000 je bilo v skladišču sprejeto zadnjih 13 sodov z radioaktivnimi odpadki nastalih pri sanaciji
zasilnega skladišča v Zavratcu. Skupno število radioaktivnih odpadkov v skladišča ob koncu leta 2000 je znašalo
774 kosov odpadkov oz. skupna ocenjena aktivnost ob koncu leta 2000 je bila 3700 GBq. Sevalne dozne
obremenitve delavcev so bile nizke. Kolektivna doza delavcev je bila 2,21 Človek mSv.
V letu 2000 so izvajali sanacijo rudnika urana Žirovski vrh na podlagi Operativnega plana aktivnosti za izvedbo
programa v letu 2000 ter Rebalansa operativnega plana za izvedbo programa v letu 2000. Rudnik Žirovski vrh
poroča, da so bila opravljena planirana zaključna dela pri razgradnji objektov za proizvodnjo koncentrata ter vsa
dela in aktivnosti za pridobitev potrebnih dovoljenj za opuščanje izkoriščanja. Žal se iz poročila ne vidi, za katera
dovoljenja gre, saj rudnik teh poročil v letu 2000 še ni dostavil na URSJV. Aktivnosti v območju RŽ V v letu 2000
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 letne efektivne doze vseh izpostavljenih delavcev so
bile pričakovano nizke. Najvišja prejeta doza Šestdesetih delavcev je znašala 1,95 mSv (4% še veljavne mejne
vrednosti 50 mSv) povprečna vrednost letnih efektivnih doz pa manj kot 1,0 mSv.
Začasno skladišče RAO v Zavratcu je bilo v letu 2000 sanirano in objekt - karavla je predan v splošno rabo.
Radioaktivno odpadki so preseljeni v Centralno skladišče RAO v Brinju. Dne 16.06.2000 je URSJV ugotovila, da
so karavla, in prostori v njej dekontaminirani do take stopnje, da so primerni za predajo objekta za druge dejavnosti
oz. splošno rabo.
Inšpektorji za jedrsko in radiološko varnost so v skladu s s svojimi pooblastili in odobrenim dokumentom "Program
dela inšpekcije za jedrsko in radiološko varnost v letu 2000" opravljali inšpekcijski nadzor jedrskih objektov skozi
vse leto. Tako je bilo v letu 2000 v NE Krško opravljenih 99 rednih - napovedanih inšpekcijskih pregledov in 3
inšpekcijski pregledi, o katerih je bil sestavljen uradni zaznamek, s posebnim poudarkom na obravnavanju izdanih
odločb upravnega organa, obratovanja, fizičnega varovanja, zagotavljanja kakovosti, inženiringa, poročil o
odstopanjih, načrta za primer izrednega dogodka, radiološke zaščite, dozimetrije, izobraževanja osebja, prihoda
svežega goriva, izvedbi rednega letnega remonta in radiološkega monitoringa. V tem času sta bila izvedena dva
redna inšpekcijska pregleda Reaktorskega infrastruktumega centra Brinje - Inštitut Jožef Štefan, kjer je bilo
obravnavano obratovanje in vzdrževanje reaktorja, izobraževanje, prejete doze delavcev in radiološki nadzor.
Opravljeni so bili tudi trije redni inšpekcijski pregledi Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) in Centralnega
skladišča RAO na Brinju, kjer je bilo obravnavano: projekt posodobitve skladišča, inventarizacija skladišča,
postopki ARAO in radiološki nadzor. Poleg tega so bili opravljeni še inšpekcijski pregledi Rudnika Žirovski vrh dva pregleda (odlagališča hidrometalurške jalovine), začasnega skladišča RAO v Zavratcu - dva pregleda in dva
pregleda po zakonu o prevozu nevarnega blaga. V letu 2000 so inšpektorji Uprave RS za jedrsko vamost sodelovali
ludi z nekaterimi drugimi inšpektorati (Republiški elektroenergetski inšpektorat, Zdravstveni inšpektorat RS,
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami). Inšpekcija za jedrsko in radiološko varnost
ugotavlja, da pri navedenih inšpekcijskih pregledih ni ugotovila večjih pomanjkljivosti ali kršitev veljavnih
predpisov, odstopanj od zahtevanega/pričakovanega stanja ali drugih pomanjkljivosti, na osnovi katerih bi lahko
sklepali, da je bila v RS ogrožena jedrska ali radiološka vamost.
■>
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 43 sond, ki merijo
hitrost doze zunanjega sevanja gama. Zbrani podatki se prikazujejo na intemetu v tabelarični obliki, podatki o
zunanjem sevanju pa tudi s časovnimi diagrami hitrosti doz. V avtomatski sistem so vključene tudi sprotne meritve
radioaktivnosti zraka (3 postaje), merilnik radonovih potomcev, v letu 2000 pa je na URSJV pričel delovati tudi
sistem sprotne meritve radioaktivne depozicije. 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 in
Zbirno poročilo o meritvah avtomatskega radiacijskega monitoringa iz sistemov URSJV, NEK, HMZ, TEŠ, TET,
TEB in EIMV ter pripravi urejeno in prečiščeno mesečno bazo podatkov. V vseh mesečnih in v letnem poročilu so
podatki analizirani in statistično ovrednoteni. V poročilih so podatki o povprečnih dnevnih vrednostih, trenutnih
vrednostih in ekstremnih vrednostih hitrosti doze, statistični porazdelitvi rezultatov ter razpoložljivosti podatkov na
URSJV, prikazani tabelarično in grafično. Tudi v letu 2000 je URSJV v celoti redno 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 opozaijanje. URSJV je s tem dobila
tudi možnost vpogleda v podatke drugih evropskih držav. Od konca leta 1999 posreduje URSJV v okvira
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 letu 2000 je URSJV začela redno posredovanje
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podatkov iz CROSS-a Se v hrvaški center v Zagrebu in v madžarski center v Budimpešti.
Program meritev radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja v Republiki Sloveniji je bil v letu 2000 enak kot
prejšnja leta. Na podlagi meritev radioaktivnosti življenjskega okolja RS v letu 2000 ugotavljamo, da meje letnega
vnosa niso bile prekoračene in daje znašala v letu 2000 skupna letna efektivna doza za posameznika iz prebivalstva
zaradi globalne kontaminacije 57,5 mikroSv. Letne efektivne doze zaradi ingestije umetnih radionuklidov so
povsem primerljive s tistimi v sosednjih državah (Avstrija, Švica obe 5 mikroSv), medtem ko je ocena letne doze
zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevanju gama od umetnih radionuklidov za Slovenijo še vedno pretirano visoko
ocenjena (54 mikroSv pri bivanju 7,2 ur na prostem in zaščitnem faktorju zgradb 0,1) v primerjavi z drugimi
evropskimi državami.
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 2000 vrednosti za predvideno efektivno dozo 8,2 mikroSv za odraslega prebivalca in 12,2 mikroSv za
otroke, kar je približno ena desetinka upravno določene meje.
Program meritev radioaktivnosti zaradi obratovanja raziskovalnega reaktorja v Brinju je bil v letu 2000 enak kot v
preteklih letih. Zunanja doza zaradi izpuščanja Ar-41 v atmosfero je bila ocenjena na 0,24 mikroSv/leto, ingestijsko
dozo zaradi tekočinskih izpustov v reko Savo so konservativno ocenili na približno 0,27 mikroSv/ leto, kar pomeni
skupaj 0,05% letne mejne vrednosti za prebivalstvo.
Nadzor nad radioaktivnostjo okolice Centralnega skladišča RAO na Brinju ni bil v celoti izvajan v skladu s
programom po veljavni odločbi URSJV za nadzor radioaktivnosti v okolici reaktorskega centra. ARAO namreč ni v
celoti prevzela svojih obveznosti potem, ko je prevzela skladišče NSRAO v upravljanje. Povsem na novo je bila
izvedena ocena obsevne obremenitve zaradi izpuščanja radona iz skladišča in zaradi direktnega sevanja. Posamezni
dozni prispevki v poročilu niso eksplicitno podani. Za obratovanje Centralnega skladišča RAO niso posebej
določene avtorizirane mejne doze, ampak velja splošna omejitev efektivne doze za posameznike iz prebivalstva
Skupno prejeta doza za posameznika iz prebivalstva znotraj ograje znaša po oceni izvajalcev 7 mikroSv/leto in
torej ne presega 0,7% splošne letne mejne vrednosti.
Meritve radioaktivnosti so tudi v desetem 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. Obsevna obremenitev okoliškega prebivalstva zaradi
prisotnosti nekdanjega rudnika urana (0.34 mSv) v letu 2000 je blizu vrednostim v zadnjih letih obratovanja RUŽV
in znaša približno 1/3 splošne meje za prebivalstvo. Najpomembnejši vir radioaktivnega onesnaževanja v okolju
RUŽV še vedno ostaja radon Rn s svojimi kratkoživimi potomci, ki prispevajo vsaj okrog 3/4 dodatne
izpostavljenosti. Na vse ostale prenosne poti, kot so inhalacija dolgoživih radionuklidov, vodna in kopna
prehrambena pot ter zunanje obsevanje, odpade preostali delež dodatne obretnerutvp ali manj kot 0.10 mSv na leto.
V primerjavi s celokupno obsevno obremenitvijo prebivalstva iz naravnih virov predstavljajo posledice nekdanjega
rudarjenja uranove rude na RUŽV še vedno okoli 6 % od povprečne obsevne obremenitve zaradi naravnega sevanja
v tem okolju (okrog 5.5 mikroSv na leto).
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 Inštrtut "Jožef Štefan" in Zavod za varstvo pri delu, v skladu s programom merjenj radioaktivnosti, ki ga
financira Ministrstvo za zdravstvo. Stanje na področju varstva ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji je v letu
2000 ponovno izboljšano glede na stanje v letu 1999. Nadzor prevozov radioaktivnih snovi se je sicer nekoliko
zmanjšal, vendar tudi večjih domačih ali mednarodnih zapletov ni bilo. Število zavrnjenih prevozov odpadnega
železa na mejnih prehodih z Italijo se je tudi zelo zmanjšalo. Na isti ravni je ostal nadzor objektov s povišano
vsebnostjo radona. Izboljšal se je nadzor radioaktivnih snovi v jedrskih objektih in drugje. Shranjevanje starih in
neuporabnih radioaktivnih virov še vedno ostaja problem. V letu 2000 ni bilo redno strokovno pregledanih 32
organizacij z radioaktivnimi viri sevanj, tako da stanje za okrog 120 zaprtih virov sevanja ni bilo urejeno v skladu z
veljavnimi predpisi. Za ureditev razmer bi potrebovali dodatnega inšpektorja, ki bi pogosteje sodeloval še z
URSJV, s pooblaščenimi organizacijami (ZVD, IJS) in z ARAO. Eden od vzrokov, da stanje v letu 2000 ni boljše
kot prejšnje leto, je tudi problem modernizacije skladišča v Brinju. Izdelani so kriteriji za izvajalce
termoluminescenčne osebne dozimetrije, ki temeljijo na mednarodnih standardih. Tudi na tem področju na ZIRS
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primanjkuje strokovnjakov. Predlagane aktivnosti ZIRS-a morajo v prihodnje temeljiti na nadaljevanju sistematičnih
inšpekcijskih pregledov predvsem v zdravstvenih ustanovah ter opredelitvijo dolžnosti in nalog odgovornih oseb za
varstvo pred ionizirajočimi sevanji. Direktive Evropske skupnosti (EURATOM 97/43) zahtevajo ocenjevanje doz
pri vseh preiskavah, pri katerih se uporablja ionizirajoče sevanje. Zato je potrebno nadaljevati z meritvami, ki so
bile pilotno izvedene v projektu Obsevanost pacientov zaradi klasičnih rentgenskih preiskav v Splošni bolnišnici v
Slovenj Gradcu. 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. V letu
2000 je bil izpopolnjen Centralni državni dozimetrični register, ki omogoča uporabnikom z osnovnim znanjem
programiranja in pooblastilom raznovrstne poizvedbe o osebah ali o statističnih analizah glede doz. Register
omogoča računalniško spremljanje in ocenjevanje izpostavljenosti oseb, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj ter
ovrednotenje zdravstvenega tveganja na teh delovnih mestih. V registru je podano 29.875 podatkov o meritvah
efektivnih doz zunanjega sevanja in 45 podatkov o meritvah notranjih doz. Podatkov o kumulativnih dozah pred
1.1.2001 je 3631. Poleg navedenega je v registru tudi 3398 podatkov o opravljenih zdravniških pregledih ter 1486
podatkov o opravljenih izpitih iz varstva pred sevanji. Pogled na register pokaže, da je bilo v letu 2000, 595
mesečnih doz nad ali enako vrednosti 1,25 mSv, kar je tako imenovana doza, pri kateri je potrebna preiskava
(»investigation level«) glede na letno dozno mejo 50 mSv v veljavni zakonodaji in standardu Radiation Protection
73 EUR 14852 EN. Doze pa je prejelo 350 oseb. Analiza mesečnih doz nad ali enako vrednosti 4 mSv še ni
končana. Letne doze nad 4 mSv je prejelo 180 oseb, od tega 153 v enem mesecu.
T udi URSJV spremlja sevalne obremenitve za vse delavce (domače in tuje), ki delajo v jedrskih objektih. URSJV je
v letu 1999 vzpostavila državni register prejetih doz sevanja v Sloveniji, ki je namenjen evidenci in statistični
obdelavi prejetih doz delavcev v jedrskih objektih. V tem registru v letu 2000 so zajeti podatki o približno 5000
delavcih, ki delajo ali so delali 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 3800 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 register podatke o celotni zgodovini obsevanosti delavcev v jedrski stroki.
Ti podatki so doslej na voljo le v pisni dokumentaciji.
V letu 2000 so trije inšpektorji s področja varstva pred sevanji iz Urada glavnega zdravstvenega inšpektorja
opravili skupaj 120 inšpekcijskih pregledov. Delež pregledov z ugotovljenimi pomanjkljivostmi je na ravni
povprečja preteklih let - nekoliko nad 50 %. Območni inšpektorji so opravili dodatnih 48 pregledov v
organizacijah, ki shranjujejo neuporabne radioaktivne snovi z namenom, da dopolnijo evidence in spodbudijo
premestitev virov na varnejša mesta. Inšpektorji ZIRS so skupaj izdali 47 dovoljenj za nabavo in uporabo
radioaktivnih snovi, 63 dovoljenj za uporabo rentgenskih naprav, 2 dovoljenji za uporabo pospeševalnikov, 70
dovoljenj za prevoz radioaktivnih snovi, 83 soglasij k dovoljenjem URSJV za prevoz radioaktivnih snovi, 30 odločb
z ukrepi, da se odpravijo pomanjkljivosti, 5 odločb o prepovedi uporabe virov sevanj ter 1 sklep za izvršbo odločbe.
Poskrbeti je potrebno za nadaljevanje in razširitev obstoječih evidenc o virih in ijporabi ionizirajočih sevanj ter
izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju prebivalstva in preiskovancev. Poseben poudarek pa je potrebno nameniti
oblikovanju zakonodaje na področju uporabe virov ionizirajočih sevanj in varstva škodljivimi učinki ionizirajočega
sevanja.
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 je 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 2000 je URSJV pričela preverjati inventar jedrskega materiala, ki se nahaja pri manjših uporabnikih. Namen
preverjanja je ugotoviti, če je poročanje MAAE skladno z določili sporazuma o varovanju.
Fizično varovanje jedrskih objektov NE Krško in reaktorja TRIGA ter jedrskega materiala v njih poteka v skladu s
predpisi in dobrem sodelovanju med URSJV in Ministrstvom za notranje zadeve.
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V letu 1999 je Vlada RS izdala uredbo, po kateri opravlja javno službo ravnanja z radioaktivnimi odpadki javni
gospodarski zavod ARAO. Na osnovi te uredbe je bil v letu 2000 izdan cenik za storitve javne službe ravnanja z
odpadki, s katerim je delno uvedeno načelo »povzročitelj plača«. Zaradi zakasnitve pri posodobitvi Centralnega
skladišča radioaktivnih odpadkov se javna služba praktično še ne izvaja, oziroma samo v interventnih primerih.
Na področju pripravljenosti na ukrepanje v sili je URSZR v 1. 2000 nadaljevala prizadevanja za dopolnitev
državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči. Za učinkovitejše delo pri izdelavi postopkov iz načrta je
Vlada RS na pobudo URSZR imenovala Delovno skupino za usklajevanje priprav in vzdiževanje državnega načrta
zaščite in reševanja ob jedrski nesreči. Skupina se je v 1. 2000 sestala dvakrat in zastavila program dela, ki
vključuje tako dopolnjevanje državnega načrta kot tudi usklajevanje rešitev v načrtih na regijskih in občinskih
ravneh ter v NEK. Poleg so bile v minulem letu kadrovsko in materialno popolnjene regijske enote za RKB zaščito,
usposobilo se je 771 pripadnikov različnih enot, v okviru mednarodnih aktivnosti pa se je uprava dejavno
vključevala v projekta OSEP in REK/9/050. V letu 2000 je bilo revidiranih 11 postopkov "Načrta ukrepov
URSJV", od tega so bili izdelani trije novi postopki, in sicer o delu dežurnega URSJV, o delu dežurnega
"radiološkega monitoringa" in o uporabi podatkov avtomatskega radiološkega monitoringa. Dne 9.12.2000 je
potekala vaja NEK-2000, v kateri je bilo preizkušeno delovanje organizacije v primeru izrednega dogodka.
27.6.2000 je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) skupaj s Svetovno meteorološko organizacijo
(WMO) organizirala vajo, v kateri so bili preizkušeni postopki WMO ob izrednem dogodku in preverjen sporazum
med IAEA in WMO za zagotavljanje meteorološke podpore. V NE Krško so bile prednostne naloge na področju
načrtovanja ukrepov za primer izrednega dogodka: vzpostavitev in vključevanje "zunanjega podpornega centra'' v
načrt ukrepov, vključitev simulatorja NEK v urjenja in vaje in posodobitev aktiviranja intervencijskega osebja. V
letu 2000 se je končal projekt MAAE RER/9/050 »Harmonizacija pripravljenosti na jedrsko nesrečo v državah
srednje in vzhodne Evrope«. Slovenija je bila v tem projektu med bolj dejavnimi članicami in je izpolnila večino
ciljev projekta. Od maja do julija 2000 je na Slovaškem potekalo usposabljanje za ukrepanje ob jedrskih nesrečah v
okviru PHARE programa (Training on Off Site Emergency Preparednes - OSEP), ki se ga je v okviru 7 tečajev
udeležilo 14 udeležencev iz Slovenije.
URSJV v letu 2000 ni bistveno spremenila svoje strukture oz. organizacijske sheme. Upravo še vedno sestavlja 5
sektoijev. Število delavcev se je povečalo z 37 na 40, 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 se je nadaljevalo delo pri pripravi nove slovenske zakonodaje s področja jedrske in
sevalne varnosti in odgovornosti za jedrsko škodo.
Slovenija je v letu 2000 ratificirala tri multilateralne in pet bilateralnih sporazumov. Intenzivno je bilo sodelovanje
zlasti z MAAE. URSJV je sodelovala pri delu najvišjega organa MAAE, na Generalni konferenci. Generalna
konferenca je sprejela več resolucij, s katerimi bo okrepila svetovni varnostni okvir, vključno s svojimi varnostnimi
standardi in mednarodnimi varnostnimi konvencijami. Sprejeli so resolucije o vamem ravnanju z radioaktivnimi
odpadki; o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred sevanji, jedrske varnosti in varnega ravnanja z
odpadki; o vamem prevozu radioaktivnih snovi; o radioloških kriterijih za dolgožive radionuklide v blagu; o
varnosti jedrskih raziskovalnih reaktorjev; in o mednarodnih varnostnih konvencijah, ki se nanašajo na izredne
razmere in na pomoč v izrednih razmerah ter na zgodnje obveščanje v primeru jedrske nesreče. V letu 2000 je
MAAE organizirala številne delavnice, seminarje, tečaje, konference in simpozije širom po svetu, 8 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 je bila na obisku Misija za področje pregleda verjetnostnih varnostnih analiz, ki je zajela pregled:
področja notranjih začetnih dogodkov v primeru ognja, poplave in seizmičnih ter ostalih zunanjih dogodkov.
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 (Združenje evropskih upravnih organov za jedrsko
varnost iz Vzhodne in Zahodne Evrope) in NRWG (Delovne skupine jedrskih upravnih organov). Kljub dejst\-u, 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 m verodostojnost informacije. Poročilo o jedrski in
radiološki varnosti v letu 1999 je bilo objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora in je tudi dostopno v javnih
knjižnicah v Sloveniji ter predstavljeno v Internet okolju. O svojih aktivnostih URSJV poroča tudi v biltenu Okolje
in prostor. V letu 2000 je bilo objavljenih 33 prispevkov. Za prevod poročila je v letu 2000 žal zmanjkalo sredstev.
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. URSJV je v letu 2000 financirala ali sofinancirala 7 znanstvenih raziskav in analiz za potrebe
vodenja upravnih postopkov.
Strokovna komisija za jedrsko varnost (SKJV), ki deluje kot svetovalno telo URSJV, se je sestala v letu 2000
petkrat. V okviru URSJV deluje še Strokovna komisija za preizkus znanja usposobljenosti operaterjev NE Krško
(SKPUO). V štirih izpitnih rokih je preizkus znanja opravljalo 29 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 upaijalnikov 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 preveija tudi URSJV.
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 2000 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
od 20.6.2000 dalje v celoti poravnala tekoče obveznosti, kot tudi vse dogovoijene obveznosti iz preteklih obdobij.
Skupen dolg NEK na dan 31.12.2000 znaša 9.944 mio SIT, od tega predstavlja ^obveznost NEK iz naslova
eleku ične energije, dobavljene hrvaškemu elektrogospodarstvu 6.913 mio SIT. Skupni dolg NEK v letu 2000 se je
zmanjšal za 508 mio SIT. Koncem leta 2000 je Sklad upravljal z 10.415 mio SIT finančnih naložb.
Na osnovi informacij, kijih posreduje MAAE, je na svetu ob koncu leta 2000 obratovalo 438 jedrskih elektrarn v
31 državah in Taivanu, to je dve več kot v letu 1999. Letos je bilo posredovano 25 poročil o jedrskih dogodkih
informacijskemu sistemu MAAE INES. Najhujša nesreča z radioaktivnimi snovmi se je zgodila v kraju MEET
Halfa v Egiptu. Družina, ki je našla in shranila doma iridijev-192 izvor, je prejela visoke doze. Dva člana sta umrla,
ostali pa so imeli težke poškodbe. Dogodek je ocenjen in razvrščen na stopnjo 4 na INES lestvici.

Upravni organi v Republiki Sloveniji v letu 2000 niso ugotovili nepravilnosti pri obratovanju jedrskih
objektov, transportu jedrskih in radioaktivnih materialov, uporabi sevanja pri razvoju, raziskavah,
izobraževanju, 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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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 2000, 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. Prispevke za poročilo so pripravile poleg upravnih organov še
Nuklearna elektrarna Krško, Inštitut »Jožef Štefan«, Rudnik Žirovski vrh, Agencija za radioaktivne odpadke, Inštitut
/jx metalne konstrukcije. Inštitut za varilstvo, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Elektroinštitut »Milan
Vidmar«, Fakulteta za strojništvo, EBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring. Inštitut za energetiko in varstvo
okolja - EKONERG, Zavod za varstvo pri delu, Inštitut za elektrogospodarstvo in energetiko Zagreb, ENCONET,
POOL za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ in Sklad za financiranje razgradnje NEK.
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, ki jih bomo dobili v
času do priprave poročila za leto 2001, 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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STANJE JEDRSKE VARNOSTI V SLOVENIJI

2.1

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

2.1.1

OBRATOVALNA VARNOST

2.1. L. 1 Obratovalni podatki in varnostni kazalci
V NE Krško so v letu 2000 proizvedli 4.760.700 MWh (4,7 TWh) bruto električne energije na izhodu
generatorja oziroma 4.548.788 MWh (4,5 TWh) neto električne energije, kije bila oddana v omrežje. Generatorje
bil priključen na omrežje 7.295,91 ur ali 83,06 % celotnega števila ur v tem letu. Proizvodnja je bila za 1.1%
manjša od načrtovane ker je bil pretok Save 55 dni premajhen za obratovanje elektrarne na 100 % moči.
Proizvodnja toplotne energije reaktorja v NEK je znašala 13.601.750 MWh. Celotna proizvodnja električne
energije v Sloveniji je bila 12 829,5 GWh, delež proizvedene jedrske energije je bil 35,4 %. 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 2000
Varnostni in obratovalni kazalci
Razpoložljivost (%)
Izkoriščenost (%)
Faktor prisilne ustavitve (%)
Realizirana proizvodnja (GWh)
Ustavitve - ročne (št ustavitev)
Ustavitve - avtomatske (št. ustavitev)
Poročila o izrednih dogodkih (št. poročil)
T rajanje remonta (dnevi)
Kontaminacija primarnega hladila, 17. cikel, (g urana)
Faktor zanesljivosti goriva (FRI) (GBq/m3)

Leto 2000
83,06
81,15
0
4548,8
1
0
1
62
1,3
0,00814

Povprečje
82,34
78,47
1,44
4245,4
2,23
3,6
4,06
56,18
9,6
0,13

Slika 2.1 predstavlja letni diagram obratovanja NE Krško v letu 2000, slika 2.2 pa prikazuje mesečni diagram
obratovanja za september 2000 v katerem je razvidno znižanje moči elektrarne zaradi prenizkega pretoka Save.
Zaradi zanesljivega obratovanja elektrarne je bila proizvodnja električne energije v letu.2000 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 2000
ni bilo nenačrtovanih zaustavitve elektrarne. Zaradi remonta 2000 je bila elektrarna načrtovano ustavljena.
Razpoložljivost (availability) nuklearne elektrarne je količnik med številom ur obratovanja generatorja
(sinhroniziranega z omrežjem ne glede na moč reaktorja) in celotnim številom ur v tem obdobju. Pove nam, koliko
odstotkov časa je bila elektrarna priključena na omrežje. Izkoriščenost (load factor) je količnik med dejansko
pridobljeno električno energijo in električno energijo, ki bi jo lahko ob maksimalni kapaciteti teoretično pridobili v
istem času. Pri računanju kumulative za razpoložljivost, izkoriščenost in faktor prisilne ustavitve je upoštevana
proizvodnja električne energije od 01.01.1983 dalje, ko so bili končani zagonski preizkusi. V nadaljevanju so
prikazani faktorji zanesljivosti obratovanja in časovna analiza obratovanja za NE Krško v letu 2000. Iz kazalcev je
razvidno, da je elektrarna v letu 2000 obratovala zanesljivo in vamo.
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Tabela 2.2: Načrtovana in dosežena neto proizvodnja NE Kržko za leto 2000.
Načrtovana
Dosežena
Mesce
proizvodnja
proizvodnja
(GWh)
(GWh)
Januar
450
456,583
Februar
410
432,006
Marec
450
459,884
Ap.il
220
201,740
Maj
0
0
Junij
160
169,027
Julij
480
479,505
Avgust
480
438,309
September
Oktober
November
December
Skupaj

470
500
480
500
4.600,000

Razlika
(%)

5,37
2,20
-8,30
0
5,64
-0,10
-8,69

416,155
499,690
488,651
507,238
4.548,788

-11,46
-0,06
1,80
M5
-1,11

I

*

Tabela 2.3: Časovna analiza obratovanja NE Kržko v letu 2000.
Časovna analiza proizvodnje

Ure

Odstotek (%)

Število ur v letu
Trajanje obratovanja elektrarne (na omrežju)
Trajanje ustavitev
Trajanje remonta
Trajanje planiranih ustavitev
Trajanje neplaniranih ustavitev

8784
7295,91
1488,09
1488.09
0
0

100
83,06
16,94
16,94
0
0

.Slike od 2.6 do 2.9 prikazujejo glavne obratovalne podatke za celotno obdobje redyega obratovanja NE Krško
omogočajo, da lahko primerjamo rezultate iz leta 2000 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 2000 nekaj višji od povprečja delovanja NE Krško.
Pomemben faktor je tudi razpoložljivost (slika 2.7), ki dopolnjuje sliko o delovanju nuklearne elektrarne. V
nekaterih elektrarnah 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 2000 je bila proizvodnja nad povprečna s proizvedenimi 4.548 GWh električne energije.
Slika 2.9 nam daje primerjavo po letih med jedrskim, hidro in termalnim načinom proizvodnje električne energije v
Sloveniji. Trajanje remonta po letih je prikazano na sliki 2.10. Remont 2000 je nekaj daljši od povprečja zaradi
modernizacije elektrarne, ki je zajela zamenjavo upaijalnikov in povečanje moči elektrarne. Toplotni izkoristek 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. Faktor je 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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Proizvedena energija na generatorju 4.760700 MWh
Proizvedena energija na pragu 4 548 788 MWh
Razpoložljivost 83,06%
Izkoriščenost 80,40 %

Gross energy produced 4.760 700 MWh
Net energy produced 4.548.788 MWh
Availab»Wy factor 83.06%
Capactty factor 80.40%
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Slika 2.1: Časovni diagram moči NEK

Proizvedena energija na generatorju: 439662.5 MWh
Proizvedena energija na pragu: 416155 MWh

Gross produced energy: 439862 5 MWh
Net produced energy: 416155 MWh
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Slika 2.2: Mesečni diagram obratovanja NE Krško - september
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Slika 2.5: Poročila o izrednih dogodkih

Slika 2.3: Ustavitve
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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

Slika 2.8: Realizacija proizvodnje
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Slika 2.9: Proizvodnja električne energije
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neplanirana IZGUBA MOČI
UNPLANNED CAPABIUTY LOSS FACTOR
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Slika 2.11: Realizacija proizvedene toplote
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Slika 2.14: Kolektivna izpostavljenost sevanju
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Slika 2.13: Neplanirane avtomatske
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Slika 2.12: Neplanirana izguba moči
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Slika 2.15: Neoperabilnost SI sistema

Slika 2.16: Vamost pri delu
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Slika 2.17: Število nenačrtovanih sprožitev SI
sistema
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Slika 2.18: Faktor neoperabilnosti zasilnega vira
energije
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NEOPERA8ILNOST SISTEMA POMOŽNE
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Slika 2.19: Faktor ncoperabilnosti sistema pomožne

Slika 2.20: Indeks kemije vode

FAKTOR ZMOŽNOSTI ELEKTRARNE
UNIT CAPABIUTY FACTOR

KEMIJSKI INDIKATOR
CHEM1STRY INDICATOR

Slika 2.21: Kemijski indikator

Slika 2.22: Faktor zmožnosti elektrarne

USPEŠNOST ODKRIVANJA NAPAK S
PREIZKUŠANJEM
EFFECT1VENESS OF SU RVEILLANCE

NAPAKE IN OKVARE
—•— človeSka
napaka
-s— l&C okvara

1996 1997 1998 1999 2000
v
leto / year
Slika 2.23: Uspešnost odkrivanja napak s
preizkušanjem

Slika 2.28: Narava dogodkov po kategorijah v letih
1996 - 2000
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Slika 2.29: Kontaminacija primarnega hladila
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Slika 2.30: Faktor zanesljivosti gorivač
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Slika 2.24: Narava dogodkov v
letu 1997
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Slika 2.25: Narava dogodkov v
letu 1998
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Slika 2.26: Narava dogodkov v
letu 1999
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Slika 2.27: Narava dogodkov v
letu 2000
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Opomba: Podatki o ustavitvi, realizirani proizvodnji, izkoriščenosti in o izrednih dogodkih so bili na novo
preverjeni in so odpravljene manjše napake, zalo obstajajo manjše razlike glede na poročila prejšnjih let.
.Slika 2.15 prikazuje faktor neoperabilnosti varnostnega sistema vbrizgavanja (SI), ki je bil od leta 1998 nekoliko
višji zaradi vzdrževalnih del, ki se zaradi krajših remontov opravljajo med obratovanjem elektrarne. Vrednost
indikatorja v letu 2000 je bila 0,00338 kar je še zmeraj pod INPO ciljno vrednostjo 0,020 oz. NEK ciljno
vrednostjo S 0,005. Varstvo pri delu (Slika 2.16) je prikazano kot razmerje med izgubo delovnih ur zaradi nezgod
pri deiu in vsemi delovnimi urami. V letu 2000 je bila stopnja industrijske varnosti 0,96 na 200 000 delovnih ur in
je Se zmeraj dvakrat višja od INPO ciljne vrednosti do leta 2000 in ciljne vrednosti NEK, ki je pod 0,4. Slika 2.17
prikazuje število sprožitev sistema za visokotlačno vbrizgavanje. V letu 2000 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
llačnovodni jedrski elektrarni, ki poskrbi za dovajanje napajalne vode v uparjalnike, kadar glavni napajalni sistem ni
na razpolago. Enako kot pri neoperabilnosti SI sistema jc vrednost indikatorja precej višja kot v preteklih letih
zaradi vzdrževalnih del med obratovanjem. Vrednost indikatorja je 0,0008, kar je precej boljša od 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 0,18 za indeks kemije kaže na visoko kakovost kemijske
kontrole.
Slika 2.21 prikazuje kemijski indikator, ki podaja uspešnost operativne kemijske kontrole vode sekundarne strani.
Indikator je kombinacija vrednosti koncentracij klorida, sulfata, natrija sistema za kaluženje upatjalnikov, 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 indikatorja 1. V NEK sledijo vrednosti
kemijskega indikatorja od leta 1996 in je vrednost blizu INPO ciljne vrednosti 1,1 oz. v letu 2000 je bil kemijski
indikator 1,07.
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 2000 82,24%
kar je nekaj pod začrtano INPO vrednostjo 87% oz. začrtano NEK vrednostjo 89% . To je posledica podaljšanega
medobratovalnega pregleda in remonta zamenjava upaijalnikov).
Slika 2.23 predstavlja uspešnost odkrivanja napak s preizkušanjem, 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 - 2000.
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. Slika 2.29 predstavlja
naravo dogodkov po kategorijah v letih od 1996 do 2000.
V elektrarni je 373 detektorjev požara, ki so se v letu 2000 sprožili 13 krat od tega dva sta bila alarma dejanskega
požara. V tabeli št. 2.4 je prikazano število požarnih alarmov in dejanskih požarov v tehnološkem delu elektrarne za
obdobje 1983 - 2000. Za obdobje od 1983 do 1997 ni trenutno razpoložljivih podatkov (*) o številu alarmov.
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Tabela št.
Leto
Število alarmov
*
1983
*
1984
*
1985
♦
1986
*
1987
♦
198S
*
1989
*
1990
*
1991
*
1992
*
1993
*
1994
*
1995
*
1996
♦
1997
1998
43
1999
20
2000
13

Število požarov
0
0
> 0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
1
2

Obratovalno varnost sledimo tudi skozi število kršitev Tehničnih specifikacij NEK (STS-NEK), v katerem so
podani pogoji obratovanja. V obdobju 1996 do 2000 ni bilo kršitev Tehničnih specifikacij NEK. Podatki o
obratovanju v mejnih pogojih obratovanja (časovna omejitev delovanja v pogojih najnižje funkcionalne zmogljivosti
opreme, ki je še zahtevana za varno obratovanje elektrarne) so podani v tabeli 2.5.
Tabela 2.5 Obratovanje v mejnih pogojih obratovanja
1999 (št.)
0
0
57
55
54
0
75
111

Preklop zbiralke zaradi korektivnega vzdrževanja ( BCC)
Preklop zbiralke zaradi odpovedi komponente ali opreme (BCF)
Preklop zbiralke zaradi nadzora BCS)
Korektivno vzdrževanje (CM)
Odpoved komponete ali opreme (FAli.)
Modifikacije (MOD)
Preventivno vzdrževanje (PM)
Nadzor (S)

2000 (št.)
10
0
26
55
74
7
69
102

V tabele 2.6 so prikazani rezultati zanesljivosti za oba dizelska generatorja v obdobju 1985 do 2000. Iz rezultata je
razvidno, da je zanesljivost zagona in obratovanja dizelskih generatorjev večja od zahtevane v tehničnih
specifikacijah (ta. 3.8-1).
Število delovnih nalogov izdanih za korektivno vzdrževanje varnostnih sistemov na moči v letu 2000 je bilo 128.
Število delovnih nalogov, ki niso izvršeni ali zaključeni v treh mesecih v letu 2000 je 22.
Tabela 2.6: Zanesljivost oba dizelska generatorja v obdoblju od 1985 do 2000.

DG 1
DG 2

Zagon (št.)
Poizkusi
271
268

Neuspešno
2
3

Obratovanje (št.)
Poizkusi
Neuspešno
5
269
265
3

Zanesljivost (%)
Zagon
Obratovanje
0,99
0,98
0,99
0.99

Skupaj
0,97
0,98

Viri: l. Letno poročilo NE Krško 2000, feb. 2001,
2. Performance Indicators for the Year 2000, NEK, feb. 2001.
3. Podatki o proizvedeni električni energiji v letu 2000, Eles, služba za obratovanje.
4. Pregled varnostnih in obratovalnih kazalcev, dopis NEK št. ING.NOV-041/2001/6000 z dne 14.5.2001.
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2.1.1.2 Ustavitve in zmanjšanja moči
Podatki o ustavitvah in zmanjšanjih moči NE Krško za leto 2000 so podani v tabeli 2.7.
Tabela 2.7 : Načrtovane in nenačrtovane ustavitve NE Krško ter zmanjšanja moči reaktorja v letu 2000 za več kot
10 % instalirane moči za čas, ki je daljši od štirih ur.
Datum
01.01.

Trajanje (h)
11

Vrsta
planirana

Način
ročni

01.01.

22

planirana

ročni

9.01.

5

planirana

ročni

Zmanjšanje moči na 80% zaradi testiranja turbinskih ventilov
in vzdrževalnih del na sistemu filtriranja hladilne vode
kondenzatorja

2901.

5

planirana

ročni

Zmanjšanje moči na 91% zaradi testiranja turbinskih ventilov

5.3.

14

planirana

ročni

9.04.

3

planirana

ročni

14.04.

1488,09

planirana

ročni

Remont '2000 (od 14.4 do 15.6.2000)

3.07.

168

planirana

ročni

Obratovanje na znižani moči (do 83%) zaradi omejitve
segrevanja reke Save

6.08.

3

planirana

ročni

Zmanjšanje moči na 92% zaradi testiranja turbinskih ventilov

14.08.

420

planirana

ročni

Obratovanje na znižani moči (do 77%) zaradi omejitve
segrevanja reke Save

1.09.

720

planirana

ročni

Obratovanje na znižani moči (do 80%) zaradi omejitve
segrevanja reke Save

1.10.

39

planirana

ročni

Obratovanje na znižani -tnoči (do 80%) zaradi omejitve
segrevanja reke Save

5.11.

3.5

planirana

ročni

Zmanjšanje moči na 92% zaradi testiranja turbinskih ventilov

3.12.

3,5

planirana

ročni

Zmanjšanje moči na 92% zaradi testiranja turbinskih ventilov
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Vzroki
Zmanjšanje moči na 50% zaradi priprav na morebitne motnje
v omrežju med prehodom v leto 2000
Zahteva dispečetja po obratovanju na nižji moči (80%)

Zmanjšanje moči na 80% zaradi testiranja turbinskih ventilov
in vzdrževalnih del na sistemu filtriranja hladilne vode
kondenzatorja
Zmanjšanje moči na 90% zaradi testiranja turbinskih ventilov
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2.1.1.3 Integriteta goriva in aktivnost reaktorskega hladila
Leto 2000 zajema del 16-tega in del 17-tega reaktorskega gorivnega cikla. 16. gorivni cikel se je zaključil
15.4 2000. Sledila je planirana zaustavitev. Reaktor je bil nato ponovno kritičen 15.6.2000, ko se je začel
sedemnajsti gorivni cikel.
V sredici 16 gorivnega ciklusa je imelo 80 gorivnih elementov modificirano spodnjo vstopno šobo (DFBN). 56
gorivnih elementov je imelo srajčke gorivnih elementov, vodila kontrolnih palic in instrumentacijska vodila iz
ZIRLO materiala. 28 svežih gorivnih elementov je imelo spremenjeno obogatitev (2,6%) in geomeuijo tabletk
zgornje in spodnje aksialne regije.
V sredici 17. gorivnega ciklusa je imelo 107 gorivnih elementov modificirano spodnjo vstopno šobo (DFBN). 88
gorivnih elementov je imelo srajčke gorivnih elementov, vodila kontrolnih palic in instumentacijska vodila iz
ZIRLO materiala. 60 gorivnih elementov je vsebovalo obročaste obogatene gorivne tablete v aksialnih zastorih
gorivnih palic. V 17. ciklus je bilo prvič vključeno 32 svežih gorivnih elementov z zamenljivo zgornjo šobo
(Removable Top Nozzle).
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 zbrani v tabeli 2.8, kontaminiranost primarnega hladila z uranom pa prikazuje slika 2.29.
Analize specifičnih aktivnosti reaktorskega hladila do konca marca 2000 so pokazale da v sredici ciklusa 16 ni bilo
poškodovanih gorivnih elementov. Porast specifičnih aktivnosti izotopov joda in žlahtnih plinov proti koncu 16.
ciklusa pa je bila posledica degradacije integritete goriva (ugotovljeno puščanje gorivnega elementa P30). Glede na
rezultate analize pa lahko zaključimo, da so bile specifične aktivnosti v 16. ciklusu, kljub puščanju goriva znotraj
aktivnosti, ki so dovoljene s Tehničnimi specifikacijami, TS-3.4.8.
Za sredico ciklusa 17 so osnovni indikatorji stanja goriva pokazali, da je do konca decembra 2000 delovala brez
poškodovanih gorivnih elementov.
Faktor zanesljivosti goriva (Fuel Realibilitv 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 so za ciklus 16 in 17 v letu 2000 zbrane skupaj z vrednostmi za 14. in 15. cikel v
tabeli 2.9 in prikazane na sliki 2.30.
Med remontom 2000 seje izvajal nadzor tesnosti srajčk po metodi "In Mast Sipping" (IMS). Test je potrdil oceno,
da se je v sredici, ob koncu 16. gorivnega ciklusa pojavila poškodba na elementu P30. Element je izhajal iz regije
15B in je zgoreval v sredicah ciklusov 14, 15 in 16 ter dosegel 39370 MWD/MTU zgorelosti. Element P30 je bil
iiuto izločen iz nadaljnje uporabe. Že pred remontom (meseca marca) je bilo narejeno testiranje integritete vijakov
/.gornjih šob gorivnih elementov na 37-ih delno zgorelih gorivnih elementih iz bazejia za iztrošeno gorivo. Dva
elementa sta imela poškodovano vzmet, pet elementov pa je bilo označenih kot sumljivih. Po zaključenem
praznjenju sredice 16-tega ciklusa pa je bila narejena inšpekcija vijakov vzmeti zgopije šobe gorivnih elementov na
108-ih elementih. Pri 28 elementih je bila ugotovljena poškodba vzmeti. Ti elementi so bili nato izločeni iz
nadaljnje uporabe in se hranijo v bazenu za iztrošeno gorivo. Westinghouse je nato pripravil modificirano shemo
polnitve za 17 ciklus, ki ni vsebovala poškodovanih elementov, uporabljeni pa so bili tudi delno zgoreli elementi iz
SFP, ki so bili predhodno ustrezno pregledani.
Povprečna zgorelost elementov s poškodovanimi vzmetmi je 40 GWD/MTU, najbolj prizadeti so elementi iz regij
15 in 15B, ki so bili dobavljeni v letu 1996.
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Problematika podpornih zatičev vodil kontrolnih palic
Vodila kontrolnih palic so pritrjena na zgornjo opomo ploščo sredice ("upper core plate") ter podprta na konceh s
podpornimi zatiči ("guide tube support pins"). Podporni zatiči vodil kontrolnih palic v NEK so izdelani iz zlitine
inconel X-750, materiala revizije A. Znano je, da je prav ta vrsta materiala, po določenem Številu obratovalnih ur,
podvržena močni napetostni koroziji in posledično razpokam na zatičih.
NEK je bila o problematiki zatičev obveščena s strani Westinghousa že 1. 1997 s priporočilom, da se zatiči v
elektrarni v celoti zamenjajo. NEK je na zahtevo URSJV pridobila tehnično poročilo Westinghousa o oceni stanja
možnih odpovedi zatičev vodil kontrolnih palic ter varnostno oceno delovanja elektrarne v 17. ciklusu. V omenjenih
dokumentih je zagotovljeno, da poškodba podpornih zatičev ni nepregledano varnostno vprašanje. Zagotovljeno je
bilo, da lahko elektrarna varno obratuje tudi v 17. gorivnem ciklusu, navkljub dejstvu, da število ur obratovanja
NEK presega vrednost, pri kateri proizvajalec Westinghouse priporoča zamenjavo zatičev. Čeprav v obdobju
dosedanjega obratovanja NEK ni bilo zaznati poškodb podpornih zatičev, je NEK v letu 2000 začasno vgradila
sistem za detekcijo prostih delcev v primarnem krogu ("Loose Parts Monitoring System" LPMS). Zamenjava
podpornih zatičev in vgradnja kompletnega LMPS sistema pa je načrtovana v času remonta 2001.
2.1.2

UPRAVNI POSTOPKI IN VARNOSTNE OCENE

2.1.2.1 Tehnične izboljšave in modifikacije NE Krško
URS.1V 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 m 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. 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 presojanje 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 NEK izvede in posreduje dokumentacijo samo na osnovi zahteve URSJV.
2.1.2.2 Modifikacije v letu 2000, za katere je URSJV izdala odločbo
1

245-FP-L; Protipožarni načrt za pomožno zgradbo (FPAP Implementation for AB*-9). V protipožarnem načrtu
(Fire Protection Action Plan - FPAP) so bile identificirane kritične varnostne jcomponente. Po ovijanju polic,
kablov, kanalov in montaži novega pršilnega sistema so tako kritične komponente zaščitene v skladu z
Zahtevami iz 10 CFR 50 Appendi\ R.

2.

246-FP-L; Protipožarni načrt za sistem oskrbne vode (FPAP Implementation for SW). V Protipožarnem načrtu
so bile identificirane kritične varnostne komponente, ki se morajo zaščiti v primeru požara v zgradbi SW.
Zaščiten je bil energetski kabel za SW A črpalko. Vgrajen pa je bil tudi pršilni sistem in postavljena zaščitna
pregrada med SW A in C črpalkama.

.1.

272-RC-L; Modifikacija sistema reaktorskega hladila (SGR - Reactor Coolant System Modification).
Modifikacijo 272-RC-L (zamenjava upaijalnikov) bi lahko razdelili na štiri logične dele:
■ zamenjavo upaijalnikov in varjenje cevovodov reaktorskega hladila (RC) (optične meritve, rezanje RCS-a,
priprava zvamega roba, valjenje upaijalnikov in inšpekcija cevovodov RC)
• primarne drenaže (vgradnja drenažnih ventilov za dreniraje komor)
• podpore in omejevalniki upaijalnikov (spremembe na podporah glede na izvedene meritve)
• izolacija cevovodov RC in upaijalnikov (odmik stare in vgradnja nove reflektivne izolacije iz neijavnega
jekla)

4.

273-FW-L; Modifikacija sistema glavne napajalne vode (SGR - Main Feedwater System Modification).

poročevalec, št. 71

28

6. september2001

[zvedene so bile naslednje spremembe na sistemu glavne napajalne vode (FW):
• odrezana je bila zgornja napajalna linija in odstranjeni vsi ventili,
■ v RB so bile vgrajene nove podpore (restraints) in spremenjene nekatere stare,
• odstranjene so bile električne blokade v zvezi z odpiranjem spodnje napajalne linije (ventila 21136 in
21137),
zamenjana sta bila regulacijska ventila 551 in 552 razen ohišja,
• zamenjani so bili rotorji črpalk FW,
• sprememnjena logika upravljanja črpalk FW, ki sedaj omogoča delovanje vseh treh črpalk hkrati,
• popolnoma ločen je napajalni del sistemov AF in FW,
• na določenih mestih je bila vgrajena nova izolaci ja,
• izvedene so bile določene spremembe na krmilni logiki glavnih in pomožnih napajalnih ventilov, v krmilni
logiki je po novem kartica, ki izbere za regulacijo srednjo vrednost pretoka pare, napajalne vode in nivoja
in
■ na MCB je bil nameščen tudi dodaten indikator za pretok napajalne vode.
5.

274-MS-L; Modifikacija sistema glavne pare (SGR - Main Steam System Modification). Modifikacije zajema
rezanje in privaritev cevi glavnega parovoda na nova uparjalnika. Prilagojene so nekatere cevne podpore in
cevne omejilnike. V regulacijski zanki turbinskega obvoda (steam dump) je bila vgrajena še dodatna kartica
"lead/lag". V skladu z analizami povečanja moči naj bi bila s tem omogočena večja fleksibilnost pri
optimizaciji odziva dušenja pare (SD) in povratnih učinkov na NSSS glede na značilnosti novih uparjalnikov.

6.

275-BD-L; Modifikacija sistema za kaluženje uparjalnikov (SGR - Blowdown (BD) System Modification).
Modifikacija zajema zamenjavo in prilagoditev BD-cevi v prostoni uparjalnika (SG cubicles), prilagoditev
sistema za vzorčenje uparjalnikov in vgraditev drenaž na oba upaijalnika. Novovgrajene cevi so dimenzionirane
tako, do bo v prihodnje skoznje omogočen 5% pretok. Prav tako so vgrajeni novi ventili za ventiliranje
cevovoda. Zaradi novih cevi je bilo potrebno spremeniti tudi nosilne podpore. Cevovod zunaj zadrževalnega
hrama je spremenjen tako, da so dodane ventilacijske točke na najvišjih mestih in priključek iz sistema
kondenzata za polnjenje sistema kaluženja uparjalnikov. To zmanjšuje možnost nastanka vodnega udara v času
zagona sistema. V okviru modifikacije je bil odstranjen tudi podsistem za tlačno kontrolo sistema BD.

7.

276-AF-L; Modifikacija sistema pomožne napajalne vode (SGR - Auxiliary Feedwater (AF) System
Modification). Izvedene so bile prilagoditve cevovodov sistema AF zaradi zamenjave uparjalnikov (rezanje
obstoječe linije AF), popolna ločitev od sistema FW in priklopa 6" cevovoda AF na nova upaijalnika.

8.

277-AB-L; Modifikacija platform (SGR - Buildings and Grounds System Modification). Za potrebe zamenjave
uparjalnikov so bile začasno umaknjene stare podesti, ki so bile po vgraditvi uparjalnikov vgrajene nazaj,
zraven njih pa so bile nameščene še nekatere nove (nova platforma za dostop dp sekundarnih odprtin, nova
platforma za dostop do el. 105). Montirani so bili tudi novi mehanizmi za zapiranje primarnih pokrovov, lestve
za dostop do SG 1, el. 119.

9.

278-HD-L; Modifikacjia sistema drenaž grelnikov (SGR - Heater Drain System Modification). Namen
modifikacije je bil zagotoviti pravilno delovanje drenaž (samoodzračevalni režim) med grelnikoma napajalne
vode 2A in 2B ter drenažnim tankom. Izvedena je bila zamenjava 12" cevi od HTR#2 do HDT s 24" in
posledična prestavitev instrumentacije. Iz delovanja grelnikov po zagonu lahko sklepamo, da namen
modifikacije ni bil v celoti dosežen. Za iskanje trajne rešitve je bil izdan Zahtevek za inženirsko evaluacijo
(EEAR).

10. 279-CY-L; Modifikacija kondenzatnega sistema (SGR - Condensate System Modification). Namen
modifikacije je bil zagotoviti ustrezno sesalno višino (NPSH) kondenzatnih (CY) črpalk in zmožnost sočasnega
obratovanja vseh treh črpalk CY v vseh obratovalnih pogojih ter tako zagotoviti ustrezen pretok in tlak na vsisu
glavnih napajalnih črpalk. Izvedena je bila zamenjava cevi, loput in sit na vstopu v črpalke CY (večji premer dvig NPSH).
11. 311 -AB-L; Večnamenska zgradba (Multi Purpose Building). Zgrajena je večnamenska zgradba oz. "zgradbe za
dekontaminacijo", katere glavna funkcija je skladiščenje starih kontaminiranih uparjalnikov. Zgradba je bila
zgrajena skladno z zakonom o graditvi objektov in prevzeta od Konzorcija SF. Zgradba je bila zgrajena tako, da
popolnoma onemogoča sproščanje dodatnega sevanja v okolje, prav zato pa ima vgrajen tudi celoten sistem za
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radiološki nadzor in ventilacijo, ki izpolnjuje zahteve za zgradbe, ki vsebujejo radioaktivne materiale. V okviru
zgradbe za dekontaminacijo je urejen tudi prostor za različne vrste dekontammacije.
12. 281-FP-L; Modifikacija dizelskega generatorja #1 za primer požara v glavni kontrolni sobi. Modifikacija
zajema usposobitev DG #1 za delovanje v primeru požara v glavni kontrolni sobi. Ob preklopu v LOCAL način
je tako možno upravljati lokalno z DG #1 in pripadajočim 6.3-kV odklopnikom. V tem načinu obratovanja so
vsi tokokrogi v MCR, regulacijski in instrumentalni, električno ločeni od aktivnega dela tokokrogov DG #1 in
njegovega 6.3-kV odklopnika.
13. 2-CI-L; Odstranitev NaOH tanka pršilnega sistema zadrževalnega hrama (SAT Removal Modification).
Funkcijo zviševanja pH v primeru izlivne nezgode v reaktorski zgradbi (RB) je pre\*zel pasivni sistem
dodajanja trinatrijevega fosfata, ki je nameščen v RB 96.
14. 224-RM-L; Postaja za neprekinjeno vzorčenje Save v Brežicah. Na podlagi zahteve URSJV, da NEK zagotovi
neprekinjeno vzorčenje Save v Brežicah (pred vstopom Krke), je NEK postavila postajo za neprekinjeno
vzorčenje. Organizacija in priprave na delo so bile zelo zahtevne, saj je bilo potrebno pridobiti veliko
dovoljenj, soglasij, izvesti posnetek lokacije in profila dna Save, pripraviti idejno rešitev, pridobiti lokacijsko
dovoljenje, PZI, dobaviti posebno opremo za vzorčenje in zagotoviti gradbeno dovoljenje. V sklopu postaje za
neprekinjeno vzorčenje Save je tako:
* vsisna košara v strugi
■ zabojnik s posebno opremo
* jašek za vzorčenje v nasipu in pripadajoča strojna oprema
Po enomesečnem poskusnem režimu delovanja je opravljen tehnični pregled. Postaja tako deluje avtomatsko,
brez posadke v vseh pogojih.
15. 155-VVP-L; Izboljšave na izparilnikih. S to modifikacijo je bilo izboljšano delovanje obeh izparilnikov in
omogočeno zagotavljanje pH koncentrata od 7,2 do 7,4. Tako je zmanjšana korozijska aktivnost koncentrata in
morebitna možnost kristalizacije bora v ceveh med transportom, omogočeno je tudi bolj zanesljivo delovanje
sistema (kakovostno in zanesljivo meijenje nivoja). Omogočena je tudi možnost popolne izpraznitve trdih
delcev iz evaporatorske posode in avtomatsko delovanje hlajenja par. Za vsak ciklus sušenja bo možno
kakovostno jemanje vzorcev in bolj ekonomično obratovanje, saj ne bo več vnosa hladilne tekočine v
sistem, ki ga upaijamo, omogočeno pa je tudi prečrpanje vsega koncentrata v sistem IDDS.
Izvedene modifikacije v letu 2000, za katere jc URSJV podala soglasje
1.

251 -EP-L; Remontno napajanje. Z modifikacijo je vgrajen enotni vir remontnih potrošnikov TP 4, ki je spojen
v obstoječo verigo trafo postaj lastne rabe.

2.

280-DD-S; Električne povezave (Interface connections). Modifikacija zajema priključitev večnamenske
zgradbe na sisteme elektrarne, in sicer: el. napajanje iz TP-B, priključitev na sistem DD, RM alnmiranje v
MCR, priključitev požarnih javljalnikov na požarno centralo, priključitev na telefonsko centralo, priključitev na
napeljavo pitne vode, priključitev na kanalizacijo meteorne vode in priključitev na sistem card-key.

3.

334-CH-L; Vgradnja merilnika vlage v reaktorski zgradbi (RB). Z namenom zgodnjega odkrivanja
nenadzorovanih puščanj v RB je bila na elevaciji 132.750 vgrajena sonda za merjenje vlažnosti.

4.

335-SI-L; Prestavitev in zamenjava pretvornikov nivojev (LT) 950,951,952,953 in 954. Pretvorniki so bili
prestavljeni bliže procesnim priključkom, da bi zmanjšali odzivni čas (skrajšanje instrumentacijskih kapilar).

5.

330-BD-L; Zamenjava in premestitev instrumentacije BD. Zamenjana je zastarela instrumentacija BD-panela.

6.

284-CH-L; Akvizicija analognih napetostnih signalov (PIS Phase II Signals Acquisition from ACM 7300). Z
modifikacijo je zajet zajem novih 61 analognih napetostnih signalov za spremljanje statusa komponent med
obratovanjem iz naslednjih omar ACM7300: CB103RCKK201, CB103RCKK401, CB103RCKK801,
ESELRR01A, ESELRR01B, ESELRR01C, ESELRR01D, ESELRR01E, ESELRR01F, ESELRR01G.
Dodatno je bil v obseg modifikacije vključen FDCR01, ki je dodal tri nove signale in zamenjal začasno
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modifikacijo FW-99-29.
7

287-CH-L; Akvizicija analognih napetostnih signalov (PIS Phase II Signals Acquisition from ACM 7300,
EE106PNLJ401 & BD904PNL) Z modifikacijo je zajet zajem novih 11 analognih napetostnih PIS-signalov za
spremljanje statusa komponent med obratovanjem iz naslednjih omar ACM7300: CB103RCKK201,
CB103RCKK401, CB103RCKK801, ESELRR01F, ESELRR01G in EE106PNLJ401, BD904PNL.

8.

285-CH-L; Akvizicija analognih napetostnih signalov iz pretvornikov (PIS Phase II Signals Acquisition from
SI FulI Flow Test Transmitters). Z modifikacijo je zajet zajem novih 8 analognih tokovnih (4-20 mA) PIS
signalov za spremljanje statusa komponent med obratovanjem iz pretvornikov za SI Full Flow Test FT980 FT987 in povezava na DAS#4 v RB107. Vgrajenih je 8 napajalnikov in nove omarice v RB107.
Najobsežnejša dela so obsegala polaganje novih konduitov do 8 pretvornikov.

9.

290-CH-L; Akvizicija digitalnih PIS-signalov (PIS Phase II Signals Acquisition, 9 Digital Signals from
Annulus, SW, CW & RCP Seal Standpipe). Z modifikacijo je zajet zajem novih 9 digitalnih PIS-signalov za
spremljanje statusa komponent med obratovanjem iz naslednjih omar: CB103RCKK201, CB103RCKK401,
ASELALO1A03, EE103MCCD113 in EE103MCCD213.

10. 292-CH-L; Akvizicija digitalnih PIS-signalov (PIS Phase II Signals Acquisition, 8 Digital Signals from SSPS
Slave Output Relays, MCB Switches for CI manual Actuation and Safeguard Actuation Signals). Z
modifikacijo je zajet zajem novih 9 digitalnih PIS-signalov iz naslednjih omar: ESELSP01B02,
ESELSP01B03, ASELMB01C, ASELMBO1E, CB103RCKK202 in CB103RCKK402.
11. 338-CC-L; Vgraditev odzračevalnih in drenažnih ventilov na črpalke sistema za hlajenje komponent
(Vent/Drain Valves CC Pumps). V okviru modifikacije so bili na črpalke CC, na dovodne in odvodne cevovode
in na protipovratne ventile vgrajeni odzračevalni in drenažni ventili. Odzračevalni ventili omogočajo
odzračevanje črpalk in najvišjih delov cevovoda po polnjenju sistema pred zagonom. S tem se prepreči
potovanje zraka naprej po sistemu. Zviša se zanesljivost delovanja, ker se izognemo morebitnim težavam, ki bi
se zaradi tega pojavile. S pomočjo drenažnih ventilov je možno nadzorovano dreniranje posameznih delov
cevovoda in s tem tudi olajšano servisiranje protipovratnih ventilov.
12. 113-FP-S; Vgradnja sitDuplex na dizelsko črpalko protipožarnega sistema (DG FP ). S to modifikacijo sta bili
v sekundarni sistem hlajenja FP dizelske črpalke vgrajeni dve paralelni bateriji filtrov dupleks, kot to zahteva
NFPA standard. S tem je bil odpravljen problem morebitne zamašitve filtrov. Večina del te modifikacije je bila
narejena že leta 1995, v letu 2000 so naknadno vgrajeni in testirani filtrski vložki, ki zagotavljajo ustrezno
kapaciteto.
13. 333-SX-L; Lokalno vzorčenje sistemov FW in HD. Na koti 115 (FW sistem) in na*koti 107 (HD sistem) so bili
nameščeni analizatorji suspendiranih korozijskih produktov in paneli za pripravo vzorcev (hlajenje in redukcija
tlaka), ki omogočajo ročno jemanje vzorcev in priključevanje različnih analizatorjev.

Ostale izvedene modifikacije
1.

340-FP-S; Vgraditev tahometra in ločilke za DG FP črpalko FP100PMP001. Na samo črpalko DG FP je bil
vgrajen digitalni tahometer SUI7315 in induktivni senzor SE7313 (rpm črpalke FPlOOPMPOOl). Dodatno je
bila vgrajena tudi ločilka (FP 100PMP001 -DS W) za baterijo za zagon črpalke.

2.

315-EP-S; Prestavitev transformatorske postaje TP-B. Modifikacija zajema prestavitev trafo postaje TP-B na
10-kV mreži zaradi izgradnje večnamenske zgradbe. TP-B je bila prestavljena na novo lokacijo, zgrajena je
nova kabelska kanalizacija do priključka za napajanje kompresorja za izvajanje testa ILRT ter za napajanje
zgradbe za dekontaminacijo.

3.

257-SY-L; Zamenjava distančne zaščite v 400-kV DV stikališču NEK. Stara in neselektivna distančna zaščita
za daljnovod 400 kV proti RTP Maribor je bila zamenjana z novo sodobno distančno zaščito. Uporabljen je
koncept zaščite ELES-a na osnovi numeričnih diferenčnih terminalov zaščite REL 561 za zaščito A (namesto
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stare ASEA RAZFE) in 7SA513 za zaščito B (namesto stare BBC L8a). Povezava med releji REL 561 je
izvedena z optičnimi vlakni.
4.

140-SI-S; Podest pri Sl-akumulatoiju. V sklopu modifikacije je bilo potrebno izdelali podest ob SInkumulatorju SIATAT01, ki omogoča dostop do instrumentacije na različnih nivojih ob akumulatorju. Med
izvedbo seje izkazala tudi potreba po manjši delovni ploščadi ob akumulatorju SIATAT02 ob prenosnikih.

5.

050-RD-L (Faza 3 & Faza 4): Modifikacija elektro-hidravlične opreme in sanacija pragov. V sklopu te faze
modifikacije so bile izvedene zamenjave oljekazov in servisiranje ročnih črpalk hidravličnih agregatov
10HAG-TNK, 20HAG-TNK, 30HAG-TNK.

6.

341 -SI-S; Vgradnja lir (SI02/SI06 Branch Line Modifications). Vgrajene so bile lire med 12" »Safetv Injection
Accumulator Tank discharge« linijami in 3/4" »Accumulator Check Valve test« linijami. Vgradnja lir je bila
potrebna zaradi ponovljene analize sistema podpor in zaradi integritete cevovoda v primeru okvare blažilnikov
(snubbers) zaradi nenamernega blokiranja ali blokiranja v primeru seizmičnega dogodka. Izvedene so bile tudi
modifikacije na nekaterih podporah tega dela cevovoda, določeni blažilniki pa so bili odstranjeni ali zamenjani
z togimi podporniki (rigid strut).

7

343-RC-S; Nastavitev vzmetnih podpor (Class 1 Pipe Support reconciliation for CC011). Modifikacija je bila
izvedena na podlagi rezultatov "Pipe Support Reconciliaton Revievv-a", ki sta ga izvedla Westinghouse in
Parsons Povver zaradi zamenjave upaijalnikov in povečanja moči. Izvedene so bile nastavitve vzmetnih podpor,
modifikacije posameznih podpor (nosilne plošče) in zamenjave blažilnikov.

8.

347-FD-L; Odstranitev protipovratnega ventila iz zbiralnika v reaktorski zgradbi (Containment Sump Check
Valve Removal). V sklopu modifikacije je bil odstranjen '"protipovratni" ventil v RB-zbiralniku, s tem pa tudi
izvedena sprememba prostora pod reaktorjem v primeru nezgode izlitja primarnega ali sekundarnega sistema iz
suhega v mokrega (Dry Cavity to Wet Cavity Design). Modifikacija pozitivno vpliva na rezultate analize PSA.

9.

332-HE-S; Modifikacije na turbinskem dvigalu HE105CRN-001. Na turbinskem dvigalu so bile izvedene
naslednje izboljšave:
■ izboljšava sistema zaviranja vožnje mosta s prigraditvijo zavornega stroja na vrtinčne tokove, kar
odpravlja sunkovito zaviranje vožnje mosta v prvi hitrosti in s tem posledično zelo veliko nihanje težjih
bremen
,
• zamenjava dotrajanih upravljalnih stikal v kabini, ki niso imela potrebnih varnostnih elementov (mojstrsko
stikalo ni omogočalo samodejnega izklopa v katerem koli položaju, zato je bilo nadomeščeno z ustreznim
novim)
• izvedena je bila predelava daljinskega vodenja dvigala, tako da je omogočeno nadzorovano vodenje
dvigala do odbijača na zahodni strani turbinske hale, s čimer je pokrit večji manipulacijski prostor

10. 346-WT-S; Sanacija instrumentacijske opreme sistema za obdelavo, odpadkov (WT). Da bi izboljšali
instmmentacijske merilne zanke, so izvedena naslednja dela:
• rekonfiguracija L-5927
• zamenjava in optimizacija tipal LT-5927
■ odstranitev instrumentov in tokokrogov LS5928, LS5929, LS5030
Predelana je bila konfiguracija sensoijev (LT-5927 & LS5931) in dodano električno gretje cevi ter termična
izolacija. Zamenjani pa so bili tudi analizatorj C-5906A & B in C-5917A & B (koncentracija sistema WTlužine in kisline). Sočasno je bila izvedena sprememba ožičenja in logike zagona WT114PMP001 (LS5931).
11. 067-SX-L; Vzorčenje kondenzata. V okviru modifikacije je bil vgrajen sistem za vzorčenje kondenzata. Sistem
sestoji iz črpalk, natrijevih analizatoijev, povezovalnega cevovoda ter ostalih električnih in instrumentacijskih
komponent Omogočeno je ločeno vzorčenje iz vseh štirih sekcij obeh kondenzatoijev in analiziranje vsebnosti
natrija v kondenzatu s povezavo na PIS. Izveden je tudi priključek sistema glavne pare (MS) iz laboratorija, ki
služi za kalibracijo Na analizatorjev.
12. 312-CH-S; Namestitev lokalne mreže za simulator in SPIS v tehnični in operativni podporni center. Namen
modifikacije je bil postavitev strojne opreme za delovanje lokalne mreže med simulatorsko zgradbo, PIS - nivo
3 in simulatorskim procesno informacijskim sistemom (SPIS). Tako naj bi omogočili prenos podatkov in
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prikazov med navedenimi lokacijami. V sklopu teh del so bili položeni optični kabli in vgrajena tudi vsa
dodatna oprema (stikala itd.).
13. 263-CH-L; Računalniška mreža za PIS, nivo 3. Namen modifikacije je bil postavitev strojne opreme za
delovanje lokalne mreže za PIS, nivo 3. PIS, nivo 3 je ime za sistem, ki bo omogočal prenos podatkov iz PIS-a,
nivo 1 in 2, na različne lokacije v elektrarni (pisarne, lokalna operaterska mesta, povezava na zunanji podporni
center (ZPC).
14 321-PC-S; Telefonska centrala - simulator. Zaradi popolnejše simulacije glavne komandne sobe je v zgradbi
simulatorja vgrajena nova telefonska centrala, ki omogoča uporabo enakih telefonskih Številk v MCR simulator, kot so uporabljene v glavni kontrolni sobi (MCR).
15. 331-PC-S; Brezžične komunikacije - simulator. Za potrebe treninga na simulatoiju (povezava s tehnološkim
delom) se je razširil sistem brezžične komunikacije Se za dodatni kanal, ki bo v uporabi samo za potrebe
simulatorja. Izvedba je predvidena v marcu 2001.
2.1.3

PROJEKT MODERNIZACIJE NE KRŠKO

Leto 2000 je bilo zaključno leto projekta "Modernizacija NE Krško". Program modernizacije NE Krško (NEK) je
obsegal pet glavnih projektov: projektiranje in izdelava uparjalnikov, analize za zamenjavo upaijalnikov in za
povečanje moči elektrarne za 6,3 %, zamenjava (instalacija) upaijalnikov, zgradba za skladiščenje starih
uparjalnikov in popolni simulator NE Krško.
Projekt se je pričel izvajati leta 1997. Proizvajalec in izvajalec vgradnje novih upaijalnikov je bil konzorcij
Siemens-Framatome. Izvajalec varnostnih analiz je bil Westinghouse in dobavitelj simulatorja NEK je bila
Kanadska firma CAE (Canadian Aerospace Electronic).
Vsi projekti modernizacije razen, projekta analize za zamenjavo upaijalnikov in povečanje moči za 6,3 % so
uspešno dokončani in zaključeni. Omenjeni projekt Se ni bil zaključen v letu 2000, ker v ta sklop analiz NE Krško,
sodijo tudi analize z naslovom Uporaba metodologije "Leak Before Break" in program zmanjševanja števila
blažilcev na upaijalnikih in ceveh klase 1 znotraj zadrževalnega hrama, kar je predmet ločenega upravnega
postopka, ki še ni zaključen.
I) p ravne aktivnosti v zvezi z modernizacijo so razdeljene v skladu s projekti oz. podprojekti modernizacije NE
Krško. Opis glavnih projektov modernizacije in z njimi povezanih upravnih postopkov:
n)

Projektiranje in izdelava uparjalnikov:

Izdelava upaijalnikov in njihov transport v NE Krško je bil zaključen že v letu 1999. Do zamenjave v remontu 2000
sta bila upatjalnika uskladiščena na lokaciji NE Krško v večnamenski zgradbi.
V skladu z ZV1SJE je bilo za potrebe izdelave, vgradnje in vključitve novih upaijalnikov v tehnološki proces NE
Krško ter za pridobitev obratovalnega dovoljenja po zamenjavi uparjalnikov, potrebno dokazovati tudi kakovost
novoz grajenih uparjalnikov. V ta namen je NE Krško pridobila neodvisna strokovna mnenja o kakovosti novih
uparjalnikov od več pooblaščenih organizacij (Inštitut za varilstvo, Ljubljana; Inštitut za materiale in tehnologije,
Ljubljana; Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana in Fakulteta za strojništvo iz Ljubljane) in jih posredovala v
pregled URSJV skozi celoten proces izdelave upaijalnikov.
URSJV je sklopu upravnega postopka aktivno sodelovala pri spremljanju tako načrtovanja kot tudi izdelave in
tlačnega preizkusa novih upaijalnikov in sicer preko pregleda tehnične dokumentacije, poročil pooblaščenih
organizacij in z ogledi pri konstruktoiju in izdelovalcu upaijalnikov.
Posebna pozornost je bila posvečena preveijanju kakovosti novih upaijalnikov tako s strani NE Krško kot tudi s
strani URSJV in pooblaščenih organizacij.
Med procesom spremljanja izdelave novih upaijalnikov je bilo s strani URSJV odprto vprašanje ali so novi
uparjalniki projektirani tudi za primer velike izlivne nezgode tako, kot obstoječi upaijalniki, to je na dvojni
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uiljotiuski zlom največje cevi primarnega cevovoda (DEGB). Omenjeno vprašanje je postalo pomembno v procesu
licenciranja »Leak Before Break«-metodologije, ki pa je predmet drugega upravnega postopka. Za razrešitev
omenjenega vprašanja je izdelovalec uparjalnikov Konzorcij Siemens-Framatome izvedel dodatne analize, ki
dokazujejo, da je ohranjena mehanska integriteta novih upaijalnikov (najbolj kritična mesta so: razdelilna plošča
primarne komore in cevni snop) tudi v primeru dvojnega giljotinskega zloma cevi primarnega cevovoda (DEGB).
Dodatne analize, ki dokazujejo, da so novi uparjalniki projektirani za veliko izlivno nezgodo so sestavni del
projektnih dokumentov Siemens-Framatome.
Upravni postopek projektiranje in izdelava uparjalnikov je bil zaključen z izdajo odločbe URSJV št. 390-01/97-724S99/MP, dne 27.3.2000 s katero je URSJV odobrila projektiranje in izdelavo novih uparjalnikov NE Krško.
l>) Analize za zamenjavo uparjalnikov in povečanje moči:
V sklop tega projekta sodijo tudi analize, ki predstavljajo osnovo za izdajo dovoljenja za zamenjavo upaijalnikov in
za povečanje moči elektrarne. Študije iz tega sklopa so bile zaradi obsežnosti analiz razdeljene na posamezne
tematske sklope:
A l:
Analize s poudarkom na nezgode z izgubo primarnega hladila (LOCA) in analize tranzientov,
A2:
Analize s poudarkom na krizo vrenja (DNB) in analize zadrževalnega hrama,
A3 :
Analize s poudarkom na DNB in analize sredice,
B.
Mehanske analize in evaluacije,
C:
Verifikacija sistemov.
Osnovni namen izvedenih analiz je bil:
dokazati, da so novi uparjalniki kompatibilni z obstoječimi sistemi elektrarne;
dokazati, da parametri elektrarne v vseh obratovalnih, prehodnih in nezgodnih stanjih po zamenjavi
uparjalnikov in pri povečani moči za 6.3% ostajajo v okviru kriterijev sprejemljivosti;
preveriti sprejemljivost modifikacij na sistemih elektrarne.
Glede na zahteve ZVISJE je za potrebe vključitve novih upaijalnikov v tehnološki proces NE Krško ter za
pridobitev obratovalnega dovoljenja po zamenjavi upaijalnikov in povečanju moči, potrebno z ustrezno
dokumentacijo dokazati, da so izpolnjeni predpisani pogoji glede varnosti jedrskega objekta. V ta namen je NE
Krško pridobila neodvisna strokovna mnenja za analize od več pooblaščenih organizacij (Inštitut Jožef Štefan,
Ljubljana, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, Zagreb in ENCONET, Dunaj).
Izdelava analiz, strokovnih mnenj in pripadajoče licenčne dokumentacije je bila v letu 2000 v veliki večini
zaključena. Nedokončana je ostala le še študija o spremembah in dopolnitvah Končnega varnostnega poročila NE
Krško (USAR Changes due to Plant Modemization) zaradi zamenjave upaijalnikov in dviga moči, ki pa je tudi v
zaključni fazi izdelave oz. usklajevanja za odpravo pomanjkljivosti. Dokončanje in pregled omenjene študije
predstavlja kasnitev glede na predvideni plan dokončanja vseh analiz in študij, ki spadajo v ta sklop modernizacije
NE Krško.
URSJV je 31.5.2000, izdala začasno odločbo št. 390-01/97-8/25390/MP s katero je med drugim začasno za en
(17.) gorivni cikel odobrila do tedaj zaključene analize, dopolnitve in spremembe Standardnih tehničnih specifikacij
NE Krško (NEK-STS) ter zagonske teste.
Začasna odločba je \nesla naslednje spremembe obratovalnega dovoljenja:
Povečanje toplotne moči jedrskega sistema za proizvodnjo pare (NSSS) (od sedanje nominalne 1.882 MWt na
2,000 MWt) za 6.3%.
Definicija obratovalnega okna namesto dosedanje obratovalne točke (Operating Window)
Možnost 12 in 18-mesečnega obratovalnega cikla
Odstranitev Čepitvenih snopov na gorivu (Thitnble Plug)
Spremenjen postopek termalne analize (RTDP)
Izračun masnih in energijskih izpustov za MSLB (uporaba "vvater entrainment")
Izračun zaostale toplote z uporabo standarda ANS 79
Prenovitev celotnega poglavja 15 varnostnega poročila USAR - analiza nezgod - v skladu s prenovljenim
Regulatoty Guide 1.70, Rev.3
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Odstranitev natrijevega luga (NaOH) iz sistema za prhanje zadrževalnega hrama (CIS) (SAT Removal
Modification)
Za vse mehanske analize cevovodov primarnega kroga in za ostale cevovode, ki so v varnostnem razredu l in
ki imajo nazivni premer večji od 6 inch, je namesto dvojnega giljotinskega zloma cevovoda uporabljen koncept
»Leak before Break (LBB)«.
NE Krško je potrebovala dovoljenje oz. začasno odobritev Obratovalnih pogojev in omejitev oz. NEK-STS zaradi
zagona elektrarne po končam zamenjavi uparjalmkov, v izogib podaljšanju remonta zaradi nedokončanega
upravnega postopka " Leak Before Break
URSJV je v letu 2000 izdala začasno odločbo predvsem zaradi tega, ker so dosedanje analize pokazale, da se "Leak
Before Break - LBB" metodologija in na njemu temelječi izračuni lahko uporabijo kot vhodni podatki oz.
predpostavke za analize za zamenjavo uparjalnikov in povečanja moči elektrarne. V zvezi uporabe "Leak Before
Break - LBB" metodologije poteka na URSJV poseben upravni postopek. Uvedba LBB metodologije oz. izločitev
dvojnega giljotinskega zloma (DEGB) največjih cevi v RCS in pričakovanih dinamičnih učinkov iz projektnih
osnov NE Krško se v tej odločbi obravnava le kot sprejemljiva predpostavka, ki bo dokončno razrešena v upravnem
postopku Uporaba metodologije "Leak Before Break" in apliciranje metodologije v analizah za zamenjavo
uparjalnikov in povečanje moči NE Krško ter v programu zmanjševanja števila blažilnikov na upaijalnikih in ceveh
klase 1, znotraj zadrževalnega hrama, kjer bodo v odločbi jasno opredeljeni pogoji uporabe LBB metodologije v
primeru odobritve le-te za NE Krško.
URSJV je okviru upravnega postopka aktivno sodelovala tudi pri spremljanju in ocenjevanju izvajanja zagonskih
testov po zamenjavi uparjalnikov. Obseg zagonskih testov je bil določen v poročilu Westinghouse SSR-NEK- 10.2
"Startup Test Program", Rev. 1. NE Krško je morala v skladu z začasno odločbo URSJV v času izvajanja zagonskih
testov pridobiti tudi soglasje URSJV za kritičnost reaktoija in teste na moči.
Poleg tega je morala NE Krško po zaključku zagonskih testiranj, izdelati poročilo in ga dostaviti URSJV v pregled.
To poročilo in Zbirna strokovna ocena remonta in menjave goriva 2000 v NE Krško sta bili predpogoj za izdajo
soglasja URSJV za obratovanje NE Krško na polni moči. NE Krško zaradi prenizkega pretoka reke Save ni mogla
zaključiti zagonskih testov in v določenem roku pripraviti končnega poročila o zagonskih testih , ampak šele v
podaljšanem roku. Iz poročila o zagonskih testih je bilo razvidno, da test nastavitve oziroma verifikacija sistema
bistvene oskrbovalne vode (ESW), ni bil v celoti uspešen. Namen testa je bila preveritev in nastavitev pretoka
savske vode skozi CC-izmenjalnik (izmenjalnik sistema za hlajenje komponent) na progah A in B ob obratovanju
vseh treh ESW črpalk. Iz rezultatov testov je bilo razvidno, da črpalki A in B izpolnjujeta kriterij sprejemljivosti, ki
zahteva, da mora biti pretok skozi CC- izmenjevalnik, večji kot 2110 m3/h, pretok skozi izmenjalnik v sistemu
ohlajene vode (CZ- izmenjevalnik) pa večji od 150 m3/h, glede na projektno temperaturo reke Save 26,7 °C.
Črpalka C ni izpolnjevala zahtevanih kriterijev pretokov skozi CC in CZ izmenjevalnik in je bila zato posledično
razglašena samo kot pogojno operabilna, pri nižji temperaturi vode reke Save,do 21,1 °C. Na osnovi teh ugotovitev
je URSJV, NE Krško izdala soglasje za obratovanje na polni moči, za 17. gorivni cikel ob pogoju, da v primeru
obratovanja ESW črpalke C, temperatura reke Save na vstopu vode v ESW sistem„ne sme preseči 21,1. °C. Poleg
tega bo morala NE Krško odpraviti vse pomanjkljivosti črpalke C, najkasneje do konca remonta 2001.
e)

Uporaba metodologije "Leak Before Break" (LBB):

V sklop analiz NE Krško za povečanje moči in zamenjavo uparjalnikov sodijo tudi analize z naslovom Uporaba
metodologije "Leak Before Break" in apliciranje metodologije v analizah za zamenjavo upaijalnikov in povečanje
moči NE Krško ter v programu zmanjševanja števila blažilnikov na upaijalnikih in ceveh klase 1, znotraj
zadrževalnega hrama. Zaradi pomembnosti sprememb se ta del analiz obravnava v okviru ločenega upravnega
postopka. Ta segment analiz je dokumentiran v poročilih, ki zajemajo poleg mehanskih analiz še izračun seizmičnih
obremenitev. Pogoj za izvedbo redukcije blažilnikov sunkov je uvedba in odobritev »Leak Before Break« koncepta
oz. LBB-metodologije.
NE Krško je tekom upravnega postopka odstopila od redukcije števila blažilnikov in je do konca leta 2000 priložila
vse pomembnejše analize iz predvidenega programa analiz (z izjemo finalnega poročila "Class 1 Lines
Reconciliation Analysis Summarv") ter še nekatera dodatna poročila pooblaščenih organizacij in sicer:
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•
•
•
•

IIS-DP-8234, "Nekateri vidiki uvedbe koncepta puščanja pred zlomom (LBB) v NE Krško", Maj 2000, IJSR4,
SP-ES-410, "Leak Before Break metodologija v projektu modernizacije NE Krško". Marec 2000, FS Ljubljana,
NCRI-149/2000,"Vpliv obratovanja primarnega kroga na žilavost nerjavne dupleks jeklene litine". April 2000,
IMT,
" Model puščanja skozi razpoko". April 2000, Fak. za pom. in promet, Portorož.

V sklopu vodenja upravnega postopka je URSJV v letu 2000 na osnovi pregleda obstoječih analiz, tuje strokovne
literature in na podlagi intenzivnega zbiranja tujih izkušenj glede problematike LBB od NE Krško zahtevala dodatne
informacije oz. analize v zvezi:

-

Povečanja obsega ISI programa (več od zahtev ASME) na ceveh na katere se LBB aplicira ne glede nato, da
NEK že izvaja lasten, razširjen, ISI program, ki pa ni v smislu LBB.
Analize posledic termičnih napetosti cevi, ki povezuje tlačnik s primarnim hladilnim krogom, zaradi termičnega
utrujanja (stratifikacija).
Analize posledic termičnih napetosti v RHR ceveh zaradi morebitne netesnosti izolacijskih ventilov.
Zanesljivosti in raznovrstnosti detekcije puščanja skozi razpoke na ceveh ter možne izboljšave.
Evaluacije vpliva izven tolerančnega odstopanja zračnosti podpor na obremenitve oz. deformacije cevi in
podpor.
Evaluacije termičnega staranj a zvarov primarnega sistema.
Primeijalne evaluacije odzivnih spektrov RCS (RG.1.60 - "Artificial tirne histories") za različne vrednosti
dušenja.

URSJV bo dokončno odločila o uvedbi koncepta LBB, uporabi in pogojih potem, ko bo opravila:
• detajlno evaluacijo dodatno zahtevanih analiz in strokovnih mnenj,
• dokončanje analiz, ki jih je naročila pri pooblaščeni organizaciji ( izvedba analiz kasni zaradi zelo pozne
pridobitve podatkov od NEK oz. W.),
• evaluacijo rezultatov zagonskih preizkusov, meritev in pregledov RCS ter začetnih obratovalnih izkušenj NEK
po zamenjavi upaijalnikov in povečanju moči,
• nadaljnje spremljanje in evaluacijo upravnih zahtev, izkušenj in prakse v tujini.
d) Zamenjava uparjalnikov:.
Zamenjava uparjalnikov je bila uspešno izvedena v času podaljšanega remonta 2000. URS.TV je vodila poseben
upravni postopek za proces zamenjave uparjalnikov (pritrditev cevovodov, rezanje cevovodov s starimi upaijalniki
in varjenje novih uparjalnikov na primarne cevovode).
'
V sklopu tega postopka je URSJV izdala odločbo št. 390-01/00-15-25202/DV s katero je odobrila metodo
priključitve novih upaijalnikov NE Krško, ki je opisana v modifikacijskem paketu št. 272-RC-L , rev 2:
"Modification Reactor Coolant/SG Activities", ki gaje izdelalo podjetje Parsons Povver iz ZDA.
V odločbi je URSJV, NE Krško naložila, da mora po opravljenih delih priključitve novih uparjalnikov, predložiti
URSJV:
• Meritve dejanskih pomikov cevovodov in analizo napetosti v ceveh primarnega kroga,
• Poročilo o meritvah zračnosti omejevalnikov pomika primarnega, cevovoda v hladnem in vročem stanju po
izvedbi ustreznih Startup testov,
• Posebno poročilo o ultrazvočnih pregledih novih zvarov na ceveh primarnega kroga, ki bo služilo kot osnovni
podatek za nadaljnje medobratovalne preglede (ISI-program - NEK),
• Končno poročilo o uspešni zamenjavi uparjalnikov, ki bo vsebovalo tudi analizo dokazov sprejemljivosti
odstopanj.
Poleg tega je morala NE Krško zagotoviti še izvedbo kemične analize materiala cevi primarnega kroga za vsaki rez
na podlagi odrezkov pri procesu rezanja in jo predložiti URSJV v najkrajšem možnem času.
NE Krško je v določenem roku dostavila URSJV zahtevane dokumente in analize, na katere URSJV po pregledu ni
imela pripomb in zahtev po dopolnitvah.
Po sicer uspešni zamenjavi upaijalnikov je med zagonom elektrarne v času segrevanja primarnega kroga kljub
nadzoru prišlo do lokalnega naleganja oz. do kontaktnega stika podpornih plošč in cevovoda in sicer na sredini
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podporne plošče na vmesni veji (crossover leg) primarnega cevovoda. V zvezi s tem dogodkom je URSJV
zahtevala poročilo o meritvah rež med podpornimi ploščami in omejevalniki na cevovodih ter analizo vpliva tega
dogodka na stanje integritete primarnega kroga. NE Krško je v dogovorjenem roku dostavila na URSJV
podrobnejše tehnične podatke in opis omenjenega dogodka.
c)

Zgradba za dckontaminacijo

Objekt, ki je bil dograjen v letu 1999 je po tehničnem pregledu dobil od upravnega organa pri MOP spomladi 2000
uporabno dovoljenje. Spremembe se bodo odražale v dopolnitvah končnega varnostnega poročila za NEK oziroma
v tehničnih specifikacijah NEK.
Od modernizacije dalje se skladno z dovoljenji v objektu skladiščita stara uparjalnika in radioaktivni odpadki, ki so
nastali pri zamenjavi le .teh. V delu zgradbe, ki je namenjen za dekontaminacijo so začasno shranjeni radioaktivni
odpadki v postopku dekontaminacije. Podrobnosti o količinah in vrsti radioaktivnih odpadkov v objektu so razvidne
iz poglavja 2.1.5 tega poročila.
f)

Popolni simulator NE Krško

URSJV je na podlagi pregledane dokumentacije, ki jo je posredovala NE Krško v zvezi s popolnim simulatorjem in
na podlagi dveh pozitivnih mnenj pooblaščene organizacije - Institut Jožef Štefan: "Strokovno mnenje o planu
prevzemnih preizkušanj popolnega simulatoija NEK" in "Strokovno mnenje o primernosti popolnega simulatorja
NEK za usposabljanje", na vlogo stranke 31.3.1999 izdala odločbo, s katero se Nuklearni elektrarni Krško izdaja
soglasje za uporabo popolnega simulatoija nuklearne elektrarne Krško, ki se bo uporabljal za usposabljanje
licenciranega osebja za pridobitev in vzdrževanje dovoljenja za opravljanje del in nalog krmiljenja produkcijskega
procesa.
V aprilu se je na simulatorju pričelo redno usposabljanje s konfiguracijo 17. gorivnega ciklusa. Bolj podrobne
informacije v zvezi usposabljanja na simulatorju NE Krško v letu 2000 so podane v poglavju 2.1.8 tega poročila.
2.1.4

IZRABLJENO JEDRSKO GORIVO

Vse izrabljeno jedrsko gorivo v NE Krško 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 2000 je bilo iz
sredice odstranjenih 32 gorivnih elementov. Ob koncu leta 2000 je bilo v bazenu shranjenih 594 gorivnih elementov
(približno 229 t težke kovine). Pet pozicij je zasedenih z zabojniki, ena pa s kontrolnimi palicami. Na razpolago za
shranjevanje je torej še 228 pozicij. Od tega jih je 121 rezerviranih za shranjevanje celotne reaktorske sredice.
Praktično je za nadaljnje shranjevanje izrabljenih gorivnih elementov na razpolago^le še 107 nezasedenih poziciji,
kar zadošča le še za tri 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.
i
Tabela 2.10: Podatki o količini izrabljenega goriva v NE Krško
Leto
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
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V bazenu
40
82
122
154
194
226
266
314
314
358

37

'.z sredice
40
42
40
32
40
32
40
48
0*
44
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
*
**

2.1.5

406
406
442
470
498
530
562
594

48
0 **
36
28
28
32
32
32

V letu 1991 ni bilo menjave goriva
V letu 1994 je bil začetek remonta v decembru 1994 in je bilo gorivo zamenjano v
januaiju 1995;

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 minimizira izpust radioaktivnih snovi v okolico. Uporabljajo se
trije osnovni sistemi ravnanja z radioaktivnimi odpadki, in sicer: sistem za tekoče, Irdne in plinaste radioaktivne
odpadke.
V letu 2000 je NE Krško začela posodobljati evidenco o radioaktivnih odpadkih, ki bo o v sakem vskladiščenem
paketu vsebovala:
1. zaporedno številko,
2. kategorijo, tip (s podatki o fizikalnokemični in radiokemični sestavi),
3. datum nastanka,
4. količino,
5. prostorninsko maso,
6. specifično aktivnost,
7. kontaktno hitrost doze,
8. hitrost doze v razdalji 1 m,
9. aktivnost vseh izotopov s korekcijo na razpad,
10. skupna radioaktivnost alfa
11. datum skladiščenja in mesto skladiščenja
I 'skladiščeni radioaktivni odpadki v letu 2000
V letu 2000 je bilo vskladiščeno 319 standardnih sodov s trdnimi NSRAO s skupno aktivnostjo 2.722,83 GBq.
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Tabela 2.11: Vrsta nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, vskladiščenih v letu 2000
Vrsta odpadkov
l-B-DC
CW
O
SR-PR
SR-BR
F
Skupaj
EB-DC
CW
O
SR-BR
SR-PR
F

Število sodov
6
140
151
9
6
7
319

Aktivnost [GBqi
50,91
34,35
61,22
2453
17,25
106,1
2.722,83

- posušeni koncentrat izparilnika
- stisljivi odpadki
- ostali
- posušene izrabljene smole ionskih izmenjevalcev iz sekundarnega kroga
- posušene izrabljene smole ionskih izmenjevalcev iz primarnega kroga
- izrabljeni filtri

V dosedanjem obratovanju elektrarne je do 31.12.2000 nastalo 13.365 standardnih sodov, kar znaša 2.806,65 m3
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. V preteklih letih je bil z metodami redukcije volumna kot so stiskanje,
superkompaktiranje, sušenje in sežiganje zmanjšan volumen nastalih radioaktivnih odpadkov tako, da znaša
volumen, ob koncu leta 2000 vskladiščenih radioaktivnih odpadkov 2.157,606 m3.
V spodnji tabeli je podano stanje v skladišču na dan 31.12.2000, in sicer podatki o vrsti, količini, aktivnosti
izračunani na podlagi hitrosti doze na razdalji lm, volumnu, specifični aktivnost odpadkov in hitrost doze na
površini sodov.
Tabela 2.12: Stanje v skladišču NEK na dan 31. 12.2000
V rsta
Število
Aktivnost
Prostornina
odpadkov
sodov
[GBq]
[m1]
SR
689
16130
144,690
CW
483
101,43
620,1
52,710
EB
251
260,3
F
105
22,05
2072
O
438
91,98
221,8
A
33
6,930
2,82
SC
617
197,440
531
6784
1514,592
ST
1753
TI
18
15,642
2645
TTC-vlož.
12
10,368
1,6
Skupaj
4399
2157,606
29268,62
Vir: Podatki v tabeli so podani po NE Krško z dne 26.4.2001

Specifična aktivnost
[GBq/mJ]
111,5
6.1
4.9
94.9
2,4
0,4
2,7
4,5
169,
0,2
13,6

Hitrost doze (uSv/h)
od
do
5
100000
5
40000
50
3000
20
50000
5
15000
20
100
10
25000
0,9
70000
50
200000
10
200
04)
200000

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 + 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
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Začasno skladiščenje izrabljenih ionskih izmenjevalcev v RADLOK kontejnerjih
V skladišču radioaktivnih odpadkov so v HIC (High Integritv Containers) RADLOK-SOO kontejnerjih začasno
shranjeni izrabljeni ionski izmenjevalci, ki čakajo na obdelavo v IDDS sistemu. Tako je v šestih kontejneijh
shranjeno 17 m3 izrabljenih ionskih izmenjevalcev iz primarnega kroga in v štirih kontejnerjih 9,4 m3 izrabljeni
ionski izmenjevalci iz sekundarnega kroga. Glede na kapacitete IDDS sistema, ki je za izrabljene ionske
izmenjevalce 6 m3/leto, bodo predvidoma obdelani v naslednjih štirih letih.
Kontaminirana odpadna olja
NE Krško začasno shranjuje v skladišču 30 sodov odpadnih kontaminiranih olj različnih vrst. Kontaminirana
odpadna olja 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/1. Prevladujoča radionuklida sta Co-60 in Cs-137. NE Krško še
vedno išče primemo metodo za obdelavo kontaminiranih odpadnih olj.
Nenamenska uporaba IDDS sistema
V remontu 2000 je zaradi večjega obsega del nastalo tudi več mokrih radioaktivnih odpadkov, (mokre krpe). NE
Krško je te radioaktivne odpadke v juliju 2000 sušila v sušilni postaji za sušenje koncentrata izparilnika in tako
sistem uporabila v nasprotju z izdanimi dovoljenji in postopki. NE Krško je uspešno posušila tri sode z navedenimi
odpadki. Po končanem sušenju Četrtega soda je po štirih dnevih prišlo do tlenja vsebine in pojava dima v prostoru,
kjer se nahaja IDDS sistem. Do požara ni prišlo. Gasilski enoti ni bilo potrebno ukrepati saj je osebje NEK samo
ukrepalo in z izolacijo soda od atmosfere ustavilo tlenje v sodu, predno se je razvilo v požar. Po detajlni analizi
dogodka je bilo ugotovljeno:
• sod je vseboval bombažne krpe, rabljeni papirni lepilni trak, gumijasto rokavico ter kovinski pokrovček soda za
olje,
• počrnjena in deloma pooglenela je bila celotna vsebina soda,
• glede na ugotovljeno skupno aktivnost 10 E+8 Bq spadajo odpadki v kategorijo nizko aktivnih RAO,
• glede na najdene snovi v sodu, podatke o samovžigu je veijetno, da je nekje v sodu začelo lokalno tlenje med
segrevanjem vsebine soda, ki se je z dovodom zraka še pospešilo do pojava dima,
• radioaktivnih izpustov v okolje med opisanim dogodkom ni bilo.
URSJV je dne 4.8. 2000 izdala odločbo o začasni prepovedi uporabe IDDS sistema in zahtevala detajlno analizo
dogodka, dokazila, da funkcije IDDS sistema niso bile poškodovane zaradi take nenamenske rabe, ter vgradnjo
avtomatskega javljalnika požara. Po izpolnitvi zahtev iz odločbe o začasni prepovedi ujJoprabe IDDS sistema je bila
dne 28.8.2000 izdana odločba o ponovni uporabi IDDS sistema.
Radioaktivni odpadki v zgradbi za dekontaminacijo
V letu 1999 je bil za skladiščenje starih upatjalnikov zgrajen poseben objekt Zgradba za dekontaminacijo, ki se po
namenu deli na tri prostore in sicer:
• prostor za dekontaminacijo
• prostor za urjenje na modelih in
• prostor za skladiščenje starih upatjalnikov.
V prostoru za skladiščenje starih uparialnikov je bilo ob koncu leta 2000 vskladiščeno poleg dveh starih
upatjalnikov z volumnom 600 m3 in aktivnostjo 8,79 E+12 Bq še 7 kontejneijev s toplotno izolacijo in ostalimi
nestisljivimi radioaktivnimi odpadki (cevovodi, ventili,podesti) nastalimi pn zamenjavi upatjalnikov s površinsko
kontaminacijo od 100 do 1000 Bq/dm:. V tem delu zgradbe se nahaja še 7 m3 kontaminiranega materiala (jeklene
vrvi, ventili, leseni zaboji) nastalega prav tako med zamenjavo upatjalnikov. Del tega materiala bo dekontaminiran
in ponovno uporabljen.
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V prostoru za dekontaminaciio ie bilo ob koncu leta 2000 začasno shranjeno cca. 17 t kontaminiranega materiala,
ki je nastal med zamenjavo uparjainikov. Predvideva se, da se bo večji del tega materiala dekontaminiran. Z njim se
ravno v skladu s postopki za dekomtaminacijo
. in odpravo nadzora.
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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-133m, Kr-85, Co-60, Fe-59. Za dva do tri velikostne razrede je nižja aktivnost Cs-134, Cs-137, Co58, 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 in je zato, kljub visoki aktivnosti v primerjavi z ostalimi radioizotopi, mani
pomemben. V letu 2000 je bila celotna izpuščena aktivnost tritija 10,7 TBq, kar predstavlja 53,5 % 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 2000 precej nižje, kar je pripisati predvsem
stabilnemu obratovanju elektrarne ter ustreznim dekontaminacijskim faktoijem sistemov, ki procesirajo odpadne
tekočine.

AKTIVNOST IZPUŠČENEGA TRinjA
H«3 ACTTVITYIN LiaUID 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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AKTIVNOST IZPUSTOV BREZ H-3
ACTIVITY OF UOUID DISCH. WITHOUT H-3
1
H II
lili II
lili
■■
i■
i
IIIIIIII innnni i inni innpimi i
/ / / / / / f / i
LETO. YEAR

?

Slika 2.32: Aktivnost cepitvenih in aktivacijskih produktov v tekočinskih izpustih brez tritija

AKTIVNOST Co-60 V TEKOČ. IZPUSTIH
Co-€OACT1VITYIN LIOUID RELEASE
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Slika 2.33: Aktivnost izpuščenega Co-60 v tekočinskih izpustih

AKTIVNOST Cs-137 V TEKOČ. IZPUSTIH
Cs-137 ACIIVITV IN LIOUIO RELEASE
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Slika 2.34: Aktivnost izpuščenega Cs-137 v tekočinskih izpustih
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AKTIVNOST J-131 V TEKOČ. IZPUSTIH
J-131 ACTIVITVIN LIQUID RELEASE
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Slika 2.35: Aktivnost izpuščenega 1-131 v.tekočinskih izpustih

2.1.6.2 Plinasti izpusti
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 2000 in deleži mejnih vrednosti za vse pomembne plinske emisije so podane v tabeli
2.13. V plinastih izpustih po aktivnosti prevladujejo žlahtni plini. Emisije žlahtnih plinov v ozračje, večinoma
kratkoživi izotopi Kr in Xe z razpolovnim časom manj kot pet dni, so znašale v preteklem letu 2,29 TBq
preračunano na ekvivalent Xe-133, kar predstavlja 2,1 % dopustne vrednosti v enem letu. Nizka vrednost izpustov
v primerjavi z emisijami nekaj zadnjih let je pričakovana glede na dejstvo da ni bilo zaznanega puščanja gorivnih
elementov v sredici reaktorja. Večji delež te aktivnosti je bil izpuščen v času remonta in menjave upaijalnikov. Slika
2.36 prikazuje spreminjanje celotne aktivnosti žlahtnih plinov v izpustu, slika 2.37 aktivnost C-14 v plinskih
emisijah in slika 2.38 aktivnost H-3 v plinskih emisijah po posameznih letih. Na sliki 2.39 je prikazan izpust
žlahtnih plinov v letu 2000.
Emisije radioaktivnih izotopov joda so v preteklem letu znašale 97,8 MBq oziroma $6,8 MBq preračunano na J131 ekvivalent, kar je 0,3% letne omejitve. Večina te aktivnosti je bila izpuščena med remontom. Tako v mesecu
aprilu in maju beležimo znatno povečanje izotopov joda v plinastih izpustih, kar je*posledica odpiranja primarnega
sistema (reaktorska posoda, upaijalniki), kar je normalno in pričakovano. Mesečni potek izpustov joda v letu je
prikazan na sliki 2.40.
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 2000 je izpuščena aktivnost znašala 1,1 MBq, kar predstavlja 0,006 % 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 2000 je bilo izpuščeno 1,2 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 2000.
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Tabela 2.13; Aktivnosti plinskih izpustov v letu 2000
Plinske
emisije

Izpuščena aktivnost (Bq)

Mejne vrednosti izpusta
(Bq/lcto)

Delež od omejitve
(%)

Žlahtni plini

2,29 E+12 (Xe-133 ekv.)

i 10 E+12 (Xe-133 ekv.)

2,1

Jodi

52,3 E+06 (1-131 ekv.)

18,5 E+9 (1-131 ekv.)

0,3

Aerosoli

1,06 E+06

18,5 E+9

pod 0,01

Tritij

1.2 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,
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 IJS na
osnovi kontinuiranih meritev.
AKTIVNOST IZPUSTOV ŽLAHTNIH PUNOV
ATMOSPH. OISCHARGES OF NOBLE GASES
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Slika 2.36: Aktivnost žlahtnih plinov v plinskih emisijah po posameznih letih obratovanja
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AKTIVNOST C-14 V PLINSKIH EMISUAH
ATMOSPHERIC DISCHARGES OF C-14
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Slika 2.37: Aktivnost C-14 v plinskih emisijah po posameznih letih obratovanja

AKTIVNOST H-3 V PLINSKIH IZPUSTIH
ATMOSPHERIC DISCHARGES OP H-3
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Slika 2.38: Aktivnost H-3 v plinskih emisijah po posameznih letih obratovanja

IZPUSTI ŽLAHTNIH PLINOV V 2000
DISCHARGES OF NOBLE GASES IN 2000
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Slika 2.39: Aktivnost žlahtnih plinov v plinskih emisijah v letu 2000
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AKTIVNOST IZOTOPOV JODA V 2000
IODINE ACTIVITY IN 2000
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Slika 2.40: Aktivnost izotopov joda v plinskih emisijah v letu 2000

H-3 V PLINSKIH IZPUSTIH V 2000
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Slika 2.41: Aktivnost tritija v plinskih emisijah v letu 2000

C-14 V PLINSKIH IZPUSTIH V 2000
OISCHARGES OF C-14 IN 2000
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Slika 2.42: Aktivnost C-14 v plinskih emisijah v letu 2000
Vir: Periodična poročila in letno poročilo NE Krško URSJV in poročila pooblaščenih organizacij.
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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 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, ki je radiološko stalno nadzorovano in področje, v
katerem se radiološka kontrola vrši občasno oziroma po potrebi. V radiološko nadzorovano področje (kontrolirano
področje) spada reaktorska zgradba, zgradba za ravnanje z gorivom, pomožna zgradba, del vmesne zgradbe,
primarni laboratorij, vroče delavnice, prostori za dekontaminacijo, del stavbe kjer je prostor za dekontaminacijo in
prostor za hranjenje starih upaijalnikov (MPB) in prostori za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo
skladiščenje.
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 obdobju.
Notranjo obsevanost ali tako imenovano interno kontaminacijo pa 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 pa uporabljajo termoluminiscenčne (TLD) osebne dozimetre.
Povprečna izpostavljenost posameznih delavcev sevanju v jedrski elektrarni je nizka. Povprečna efektivna doza
delavca v letu 2000 je bila 2,30 mSv, kar je približno 4,6% predpisane mejne vrednosti za delavce, ki so poklicno
izpostavljeni ionizirajočemu sevanju (veljavni Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, kateremu so
izpostavljeni prebivalstvo in tisti, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, o merjenju stopnje izpostavljenosti
ionizirajočem sevanju oseb, ki delajo z viri teh sevanj in o preskušanju kontaminacije delovnega okolja (Z6), Ur. 1.
•SFRJ, št. 31/1989), oziroma 11,5% po novejših priporočilih ICRP (iz leta 1991) in BSS (iz leta 1996).
Od tega je bila povprečna efektivna doza delavcev iz elektrarne 0,96 mSv, za zunanje delavce pa 2,88 mSv.
Največji del doze so delavci prejeli med rednim letnim remontom elektrarne. Ugotavljamo, da prejete povprečne
efektivne doze v NEK v zadnjih štirih letih naraščajo, predvsem zaradi večjih posegov v primarnem delu elektrarne
Tabela 2.14 prikazuje porazdelitev efektivnih doz delavcev v NE Krško v vseh letih obratovanja. Iz NE Krško je v
letu 2000 8 delavcev prejelo letno efektivno dozo večjo od 5 mSv, od teh so najvišje efektivne doze reda 7 mSv.
Od zunanjih delavcev (pogodbena dela) je efektivno dozo nad 5 mSv prejelo 146 delavcev, od tega efektivno dozo
nad 10 mSv 46 delavcev. Štiije delavci so prejeli efektivno dozo nad 20 mSv in presegli letno mejno vrednost po
novejših priporočilih ICRP in IAEA/EU BSS. Efektivno dozo nad 20 mSv so prejeli trije delavci iz podjetja
.SIEMENS in en delavec iz podjetja HIMOMONT. Najvišja efektivna doza v NEK, ki jo je prejel zunanji sodelavec
(iz podjetja SIEMENS), pa je znašala 20,99 mSv.
Tabela 2.15 prikazuje kolektivno efektivno dozo v NE Krško glede na različne dejavnosti, ki vključuje delavce,
katerih letne doze presegajo 5 mSv glede na dejavnost in glede na osebje. Vidimo, da so sevanju najbolj
izpostavljeni delavci vzdrževanja v času remonta.
Iz tabele 2.16 vidimo, da je znašala izračunana kolektivna efektivna doza za vse delavce, ki so delali v NEK v letu
2000 2,60 človekSv, kar je več kot v zadnjih letih (1999 - 1,65 človekSv, 1998 - 1,25 človekSv, 1997 - 0,99
človekSv). Ta vrednost kolektivne efektivne doze je višja od povprečne vrednosti za celotno obdobje
komercialnega obratovanja NEK od leta 1983 do 2000, ki znaša 1,56 ČlovekSv (slika 2.43). Višje efektivne doze
so posledica izrednih remontnih del in modernizacije elektrarne, ne glede na sistematično preventivno delo 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 2000 le 0,33 človekSv, za izvajalce pogodbenih del in delavec glavnega dobavitelja opreme pa 2,27
človekSv.
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V letu 2000 je bila kolektivna efektivna doza na enoto proizvedene neto električne energije 4,78 človekSv/GWleto,
kar je tudi več kot v zadnjih letih (1999 - 3,22 človekSv/GWleto, 1998 - 2,28 človekSv/GWleto, 1997 - 1,81
človekSv/GWleto) (Slika 2.45). Porazdelitev prejetih efektivnih doz v NE Krško v letih 1983 do 2000 je prikazana
na sliki 2.44. Najnižja efektivna doza je bila leta 1991. V tem letu je bil remont krajši, ker ni bilo menjave goriva.
V letu 2000 so štiije delavci v NEK zaradi opravljanja del pri menjavi upaijalnikov prejeli dozo večjo od 20 mSv.
Ostalih radioloških dogodkov (posebej dovoljenih izpostavljenosti, izpostavljenosti zaradi nezgod), pri katerih bi
prišlo do nenačrtovanega obsevanja delavcev, bodisi zaradi zunanjega obsevanja ali zaradi notranje oziroma
zunanje kontaminacije pa v letu 2000 v NEK ni bilo.
NEK pošilja redna letna poročila o radioloških dogodkih in izpostavljenosti svojih delavcev mednarodni organizaciji
NEA/OECD "International System on Occupational Exposure" (ISOE). 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,
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.
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Tabela 2.14: Porazdelitev efektivnih doz za vse delavce, ki so delali v NE Krško v vseh letih obratovanja
Območje letno prejetih efektivnih doz (mSv/leto)

Leto

Št (klavcev skupaj

0-1

1-5

5-10

10-15

15-20

20-25

Nad 25

1981

475

45

0

0

0

0

0

520

1982

275

313

9

13

10

1

1

622

1983

462

206

53

45

34

27

4

831

1984

375

205

15

3

2

0

0

600

1985

517

277

79

17

2

0

0

892

1986

524

301

79

3

4

1

0

912

1987

486

242

65

16

6

1

0

816

1988

506

298

60

21

3

1

0

889

1989

443

200

66

19

3

0

0

731

1990

390

265

92

38

5

2

0

792

1991

257

89

8

0

0

0

0

354

1992

448

219

0

127

22

l

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

1997

559

211

46

5

0

0

0

821

1998

560

221

72

6

0

0

0

. 859

1999

578

297

97

11

0

0

0

983

2000

588

389

106

29

15

4

0

1131
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Tabela 2.15: Kolektivna efektivna doza sevanja za osebje NEK, za osebje glavnega dobavitelja opreme in ostale
zunanje izvajalce pogodbenih del v NE Krško v letu 2000 in število delavcev, katerih letne doze presegajo 5 mSv,
glede na dejavnost in osebje.
Št oseb z dozo večjo od 5 mSv
Osebje
Glavni
Ostalo
jedrskega dobavitelj
osebje.
objekta
opreme

DE J A VNOST/OSEBJE

Kolektivna doza človekSv
Osebje
Glavni
Ostalo.:
jedrskega dobavitelj
osebje
objekta
opreme

Obratovanje reaktorja, nadzor
Vzdrževalno osebje
Pogonsko osebje
Osebje radiološke zaščite
Nadzorno tehnično osebje

0,03363
0,02307
0,00492
0,00903

.

0,70719

Redno vzdrževanje
Vzdrževalno osebje
Pogonsko osebje
Osebje radiološke zaščite
Nadzorno tehnično osebje

42

104

0,09533
0,05245
0,03421
0,03310

1,26501

0,27821

0,01694

Zagonski pregled opreme
Vzdrževalno osebje
Pogonsko osebje .'
Osebje radiološke zaščite
Nadzorno tehnično osebje
Izredno vzdrževanje
Vzdrževalno osebje
Pogonsko osebje
Osebje radiološke zaščite:
Nadzorno tehnično osebje
Predelava radioakt odpadkov
Vzdilevalno osebje
; :r
Pogonsko osebje...
Osebje radiološke zaščite
Nadzorno tehnično osebje

0.02717

Polnjenje reaktorja z gorivom
Vzdrževalno osebje : V:::;:
Pogonsko osebje
Osebje radiološke zaščite
Nadzorno tehnično osebje

!
0,01790

Skupaj
Vzdrževalno osebje
Pogonsko osebje
. Osebje radiološke zaščite
Nadzorno tehnično osebje
SKUPAJ
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42

42

51

104

104

0,12897
0,12059
0,03913
0,04213

0,27821

0,33082

0,27821

1,97220
0,01694

1,98914
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Tabela 2.16: Kolektivna in povprečna efektivna doza za delavce v letu 2000
Kolckt. efekt, doza (človekSv)

Štev. delavcev

Povprečna doza (mSv)

NEK

0,33

343

0,96

Zunanji

2,27

788

2,88

: Skupaj

2,60

! 131

2,30

KOLEKTIVNA EFEKTIVNA DOZA
COLLECT1VE EFFECT1VE OOSE
40
35
30
25
2.0
1.5
.i
i t
10
ii mi ii ini
0.5 i sni
si
h ini ii ii ii l i s
JUJLll
0.0
1963 1964 1965 1986 1967 1966 1969 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000
LETO. YEAR

i
p/i

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

POVP. KOL. OOZA NA TWh
AVERAGE COLL. DOSE PER TWh

19(3 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 <991 1992 199] 1994 1995 1998 1997 1998 1999 2000
LETO, YEAR

p/I

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

PREVERJANJE ZNANJA OSEBJA

Plan usposabljanja za leto 2000 je bil sestavljen na podlagi evidentiranih potreb posameznih organizacijskih enot
telinične operative in ostalih organizacijskih enot, katerih delo je vezano na tehnološki proces. Zbrani podatki so bili
obdelani in usklajeni z vodji posameznih organizacijskih enot, vodstvom tehnične operative in vodstvom podjetja.
Plan je bil sestavljen v skladu s programom strokovnega usposabljanja, kot je opisan v KVP, v poglavju 13.2. in
postopku ADP-1.1.009 Training and Professional Education of NEK Personnel.
Skladno z razvojem internih kapacitet za izvajanje strokovnega usposabljanja za potrebe proizvodnje ter
v zdrževanja se je v letu 2000 znatno povečal delež usposabljanja, ki se izvaja znotraj NEK. Izvedba različnih
specifičnih usposabljanj pa je bila organizirana tudi v sodelovanju z zunanjimi institucijami, tako domačimi kot
tujimi.
V letu 2000 ni bilo večjih težav pri izvajanju načrtovanega usposabljanja.
Usposabljanje za licencirano osebje, osebje, katerega delo je povezano z jedrsko varnostjo, in osebje, ki mora
obnavljati znanje v skladu z domačo regulativo, je potekalo normalno in je bilo glede na plan v celoti izvedeno.
V skladu s programom strokovnega usposabljanja so v nadaljnjem besedilu opisane pomembnejše aktivnosti po
posameznih področjih.
2.1.8.1

Dopolnilno usposabljanje

Dopolnilno usposabljanje obratovalnega osebja
Dopolnilno usposabljanje obratovalnega osebja zajema segmente usposabljanja, ki se izvajajo za kandidate za
pridobivanje licence ter usposabljanje delavcev za popolnjevanje drugih delovnih mest v organizacijski enoti
proizvodnje ali pa dopolnilno usposabljanje za področja, kjer je potrebno novo dodatno znanje.
V septembru 2000 se je pričel tečaj Tehnologija jedrskih elektrarn, ki se ga udeležuje skupina 11 udeležencev.
Teoretični del bo predvidoma zaključen konec januatja 2001. Skupina bo nadaljevala z usposabljanjem o sistemih
elektrarne, ki bo sestavljeno iz predavanj ter praktičnega dela v elektrarni. Iz te skupine bodo izbrani kandidati za
nadaljevanje usposabljanja na simulatorju NEK.
V okviru sodelovanja z WANO
Dcvelopment Seminar".

sta se dva delavca NEK udeležila tečaja "Shift Supervisor Professional

Dopolnilno usposabljanje ostalega tehničnega osebja
Dopolnilno usposabljanje ostalega tehničnega osebja zajema tečaje, katerih namen je pridobivanje novega
splošnega in specialističnega znanja za potrebe vzdrževanja in ostalih podpornih funkcij.
Nekateri specialistični tečaji, v katerih sodeluje večje število slušateljev, so bili organizirani v NEK. Specialistični
tečaji, kjer je potrebno tudi praktično usposabljanje na opremi, ki je ni mogoče ali ni smiselno pripeljati v NEK, so
se izvajali pri samih izvajalcih tečajev oziroma pri dobaviteljih opreme.
Skupina za usposabljanje znotraj organizacije vzdrževanja je izvedla večje število tečajev za osebje vzdrževanja.
Kakovost in obseg usposabljanja osebja vzdrževanja se je povečala z uporabo namenskega centra za usposabljanje
vzdrževalcev. V center je bil preurejen hangar znotraj ograje NEK, ki je v preteklosti služil za skladiščenje
materiala. Center ima ustrezne predavalnice, prostore za osebje in namenske delavnice za usposabljanje za
posamezne organizacijske enote vzdrževanja.
Na obseg in vsebino usposabljanja v podpornih funkcijah je močno vplivala sprememba zakonodaje in zahtev po
usposabljanju, ki so vezana na aktivnosti raznih projektov v NEK.
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Za večje število delavcev NEK je bilo pred in med remontom opravljeno dodatno splošno usposabljanje za
zagotovitev kvalitetnega opravljanja remontnih del. Prav tako je bilo za večje število podizvajalcev izvedeno
osnovno splošno usposabljanje in osnove radiološke zaščite.
2.1.8.2

Stalno usposabljanje

Stalno usposabljanje obratovalnega osebja
•Slalno usposabljanje obratovalnega osebja zajema programe, ki se periodično obnavljajo glede na predpisano
pogostost za ohranjanje licence za licencirano osebje, in obnavljanje ustreznih dovoljenj za delavce na lokalnih
delovnih mestih.
Usposabljanje Uccnciranega osebja
V letu 2000 je preizkus usposobljenosti za pridobitev/obnovitev dovoljenj za glavnega operaterja oziroma
operaterja reaktorja opravilo 29 kandidatov. Od tega so v spomladanskem terminu 4 kandidati obnavljali dovoljenja,
v juniju sta dva pridobila dovoljenje za operaterja reaktoija prvič, v jesenskem roku pa je 22 kandidatov obnavljalo
dovoljenja, eden pa je pridobil prvič dovoljenje za glavnega operaterja. Tečaja obnovitve znanja (Obnova TJE) so
se udeležili kandidati, ki so preverjanje usposobljenosti za obnovitev/pridobitev dovoljenj opravljali v prvi polovici
leta. Pred obnavljanjem dovoljenj v jesenskem roku ni bil posebej organiziran tečaj obnove TJE, ker so v skladu z
novim dvoletnim cikličnim programom usposabljanja licenciranega osebja teoretične teme zajete v delu
usposabljanja, ki se izvaja v obliki predavanj.
V leiu 2000 je bil posodobljen program usposabljanja licenciranega osebja, ki vključuje uporabo novega popolnega
simulatorja NEK. Program je oblikovan v skladu s sistematskim pristopom k usposabljanju. Opravljena je bila
analiza del in nalog za licencirane operaterje in določena so bila opravila, za katera je potrebno izvajati
usposabljanje. Celoten program je zasnovan na dvoletnem ciklusu, znotraj katerega se opravi osem segmentov
usposabljanja, od katerih se bodo vsako leto izvajali štiije segmenti. V vsakem segmentu se na usposabljanju zvrsti
osem obratovalnih ekip. V vsakem segmentu se opravi 15 ur predavanj v učilnici in 20 ur vaj na simulatorju. V
celem letu tako opravijo obratovalne ekipe 80 ur simulatorskih vaj, kar je primerljivo s prakso v razvitih državah.
Uporaba popolnega simulatorja NEK seje pričela aprila 2000 in zaradi tega so bili v letu 2000 izvedeni samo trije
segmenti stalnega strokovnega usposabljanja. Deloma je bilo usposabljanje v letu 2000 prilagojeno posebnim
potrebam, ki so jih narekovale modifikacije na elektrarni, zlasti zamenjava upaijalnikov. Prvi segment je bil še
posebej usmerjen na pričakovano obnašanje elektrarne po zamenjavi upaijalnikov. Operativne ekipe so vadile tudi
izvajanje postopkov zagonskih preskušanj, ki so bili kasneje dejansko izvedeni v elektrarni.
Na .simulatorju so bili pripravljeni in izvedeni naslednji scenariji:
Izbira vsebine scenarija po želji izmenske ekipe
Izguba hlajenja sredice (Degradacija AF in SI sistema)
Izguba hlajenja tesnil na reaktorski Črpalki (Motnja v delovanju CC sistema, izguba tesnilne vode in
termalne pregrade na reaktorski črpalki)
Izguba ponora toplote (Motnja v delovanju FW sistema)
Izguba tesnilne vode za RCP (Prisilna ustavitev elektrarne)
Izguba tlaka v kondenzatorju, mala izlivna nezgoda (SB LOCA)
(zlivna nezgoda na tlačniku
Izlivna nezgoda zunaj zadrževalnega hrama (LOCA) (Motnja v delovanju SW sistema)
Mala izlivna nezgoda (SB LOCA)
Manjši zlom na p aro vodu in nepričakovano sproženje varnostnega vbrizgavanja (SI)
Motnja v delovanju kontrolnih palic (ATWS, SGTR)
Napaka na DG in izguba zunanjega električnega napajanja
Napaka na glavnem generatorju (Trip glavne turbine in reaktorja)
Napaka na regulaciji SG-nivoja in izguba glavne napajalne črpalke pn 80% moči
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Obratovanje posameznih sistemov (CVCS, AF, SD
Ohlajanje z naravno cirkulacijo
Padec kontrolnih palic (Motnja v delovanju CW sistema)
Puščanje cevi uparjalnika < TS omejitev in zlom glavnega parovoda (MSLB)
Puščanje in zlom cevi uparjalnika številka 2 (Puščanje FW sistema)
Puščanje uparjalnika z eskalacijo v zlom cevi (SGTL. SGTR)
Samodejna zaustavitev reaktorja (Napaka nuklearne instrumentacije)
■Scenarij po izbiri izmenske ekipe
Sinhronizacija glavnega generatorja in povečanje moči na 20 % (Preklop napajalne vode z AF na FW)
Stikališče, manipulacije opreme in preklopi 6.3kV zbiralk (Obratovanje opreme v skladu s postopkom
SOP-3.2.501)
Testiranje turbinskih ventilov po OSP-3.4.20S (10% zmanjSanje moči m dvig moči nazaj na polno moč)
Velika izlivna nezgoda (LB LOCA)
Zagon reaktorja
Zagonski testi elektrarne po zamenjavi uparjalnikov
Zlom glavnega parovoda v zadrževalnem hramu (Izpad črpalke CY)
V sklopu izpitov za pridobitev ali obnovo licence operaterja so se prvič izvajali tudi praktični preizkusi
usposobljenosti na simulatorju v skladu s postopkom TSD-13.409. Izvajanje preizkusov usposobljenosti na
simulatorju. Skupina ocenjevalcev je bila sestavljena iz članov Strokovna komisije za preverjanje usposobljenosti
operaterjev, vodstva proizvodnje ter inštruktorjev strokovnega usposabljanja. Izpitne scenarije v posameznem
terminu so izbirali predstavniki komisije URSJV. Izbiro izpitnih scenarijev bo NEK vzdrževala ločeno od
scenarijev za usposabljanje skladno z navodili URSJV in komisije.
Ostali udeleženci usposabljanja so opravljali letni preizkus usposobljenosti, ki je poleg vprašanj iz snovi tekočega
segmenta zajemal tudi določeno število vprašanj iz prejšnjih dveh segmentov letošnjega leta. Poleg pisnega
preverjanja znanja smo v tem segmentu izvedli tudi letne praktične preizkuse usposobljenosti na simulatorju v
skladu s postopkom TSD-13.409, Izvajanje preizkusov usposobljenosti na simulatorju. Letni preizkusi
* usposobljenosti so bili izvedeni v obliki dodatnega izpitnega scenarija, ki je bil izveden po praktičnem preizkusu
usposobljenosti za obnovo licence na simulatorja

Stalno usposabljanje ostalega tehničnega osebja
Tečaji iz tega segmenta so namenjeni za obnavljanje in dopolnjevanje znanja za posamezna področja v skladu z
zakonskimi predpisi.
Usposabljanje, vezano za načrt ukrepov v primeru izrednega dogodka v NEK, se je izvajalo v skladu s postopki
Programa NUID. V decembru je bila zvedena tudi obsežnejša vaja, ki je bila prvič podprta tudi z uporabo
popolnega simulatorja NEK
Opravljenih je bilo tudi večje število tečajev splošnega usposabljanja ter radiološke zaščite za delavce NEK in za
podizvajalce del v NEK Ta del je bil v letu 2000 posebno intenziven, ker je bilo potrebno organizirati in izvesti
veliko število tečajev zaradi velikega števila sodelujočih pri zamenjavi uparjalnikov in izvedbi modifikacij.
Obnovitveni tečaj iz RZ-1 je opravilo 17 delavcev NEK in 1 delavec podizvajalce. Obnovitveni tečaj iz RZ-2 je
opravilo 48 delavcev NEK in 5 delavcev podizvajalcev. Tečaj iz RZ-3 (začetni in obnova) je opravilo 8 delavcev
NEK in 269 delavcev podizvajalcev. Tečaj splošnega usposabljanja, značilnega za NEK, je opravilo 176 delavcev
podizvajalcev.
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2.1.9

INŠPEKCIJSKI PREGLEDI V NE KRŠKO

Inšpekcijski pregledi inšpekcije URSJV so se v letu 2000 izvajali skladno z odobrenim programom dela za leto
2000.
V letu 2000 je bilo v NE Krško opravljenih 99 rednih - napovedanih inšpekcijskih pregledov, 3 inšpekcijski
pregledi, o katerih je bil sestavljen uradni zaznamek (2 v zvezi s pripravami na remont 2000 (R-2000) in eden v
zvezi s prispetjem svežega goriva v luko Koper).
Štirje redni inšpekcijski pregledi NE Krško so bili opravljeni v sodelovanju z drugimi inšpekcijami (dva z
Republiškim elektroenergetskim inšpektoratom in dva z Inšpektoratom Republike Slovenije za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami).
Redni inšpekcijski pregledi NE Krško v letu 2000, ki so bili v povprečju dva krat tedensko, so obsegali glede na
plan dela:
Obratovanje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pregled izvajanja odločb Uprave RS za jedrsko varnost
pregled rezultatov meritev puščanja starih upaijalnikov
skladiščenje novih upaijalnikov
pregled podatkov o stanju jedrskega goriva (puščanje, zgorelost goriva ob koncu 16. cikla)
projekt nove sredice za 17. gorivni cikel in aktivnost primarnega hladila
vodenje dnevnikov pogonskega osebja
priprave na remont 2000 (R-2000)
priprave na zamenjavo upaijalnikov
status/spremembe veljavne revizije (Rev. 9) postopkov za obratovanje v sili (Emergency Operating
Procedures) glede na izvedene modifikacije in dvig moči
status/spremembe veljavne revizije (Rev. 8) obratovalnih postopkov za nenormalna stanja (Abnormal
Operating Procedures) glede na izvedene modifikacije in dvig moči
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
priprave elektrarne za obratovanje v zimskem obdobju

Radiološki nadzor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prejeta doza osebja med R-2000 (kolektivna, individualna)
prejeta doza podizvaj alcev med R-2000
izgradnja nove kontrolne točke in začasne kontrolne točke med R-2000
izvajanje izobraževanja na področju varstva pred sevanji
pregled programa ALARA za R-2000
pregled programa ALARA za projekt zamenjave upaijalnikov
pregled dokumentacije za projekt zamenjave upaijalnikov (dekontaminacija. Ščitenje, dozne omejitve,
organizacija RZ)
delo oddelka za dekontaminacijo
povečana hitrost doze na gladini vode bazena za izrabljeno gorivo zaradi sproščanja Co-58 s površine gorivnih
elementov
ravnanje z radioaktivnimi odpadki, iznos iz kontroliranega področja, stanje v objektu za dekontaminacijo in
stara upaijalnika

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"
občasna prisotnost pri rednih mesečnih testiranjih dieselskih generatoijev za napajanje v sili (DG 1 in DG 2)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 čipalk za odvod zaostale toplote
pregled rezultatov nadzornih testiranj črpalk varnostne oskrbne vode
pregled rezultatov nadzornih testiranj reaktorskega zaščitnega sistema
pregled rezultatov monitoringa generatorske atmosfere
kalibracija instrumentacije
dejavnosti na področju preizkušanja motomo upravljanih ventilov (MOV)
začasno skladiščenje novih/starih upaijalnikov
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. revizije
usposabljanje za primer izrednega dogodka
priprava na vajo NEK-2000
sodelovanje pri vaji NEK-2000 (kot vadbenei in opazovalci - na lokaciji NE Krško) in priprava ocene vaje
spremljanje statusa tehničnega podpornega centra, operativnega podpornega centra in zunanjega podpornega
centra

Fizično varovanje:
•
•
•

delo službe varovanja
obhod varovalne ograje
planirane in izvedene posodobitve

Inženiring in izobraževanje osebja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pregled načrtovanih modifikacij za R-2000
pregled načrtovanih neremontnih modifikacij za leto 2000
status izdelave postopkov/navodil za obvladovanje resnih nesreč (SAMG)
projekt modernizacije NE Krško
delo - sodelovanje pri pregledu varnostnih analiz v zvezi s projektom modernizacije NE Krško
sodelovanje pri preverjanju osebja, ki opravlja dela in naloge v zvezi s krmiljenjem reaktoija (Strokovna
komisija za preverjanje usposobljenosti operateijev NE Krško)
program testiranja (pri dobavitelju) popolnega simulatoija NE Krško
odpravljanje pomanjkljivosti popolnega simulatoija NE Krško
sodelovanje pri licenciranju popolnega simulatoija NE Krško in vodenje upravnega postopka "Licenciranju
popolnega simulatorja NE Krško"
status procesno-informacijskega sistema
delo "Skupine za neodvisno oceno varnosti" (ISEG)
priprave za nabavo novega transformatoija GT3
pregled statusa nabave novega transformatorja GT3
pregled rezultatov prevzemnih testiranj novega transformatoija GT3
prenos obratovalnih izkušenj (OEF)
stanje centralnega dokumentacijskega arhiva NE Krško

Zagotavljanje kakovosti:
•
•
•
•

status rezervnih delov
pregled seznama (baze) delovnih nalogov
status zunanjih in notranjih preverjanj
delovanje SKV med remontom
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•
•

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 operateijev" in pri izvajanju
izpitov
zavarovanje za jedrsko škodo
pomoč ostalim sektorjem URSJV pri pregledu dokumentacije za projekt modernizacije ter modifikacij NE
Krško
vodenje nekaterih upravnih postopkov
sodelovanje pri izvajanju dežurstva na URSJV
vodenje inventure za leto 1999
aktivna udeležba na srečanjih DJS in HND
sodelovanje na seminaiju na temo "Zakon o prevozu nevarnega blaga"
dodatno izobraževanje

Prihod svežega goriva:
Sveže jedrsko gorivo, namenjeno za remont v letu 2000, je prispelo v pristanišče Koper dne 01.03.2000 ob 0:30
uri.
Vsa vozila (4 kamioni-vlačilci) so imela veljavna potrdila, da so primerna za prevoz nevarnih snovi, ki so bila
izdana s strani Zavoda za varstvo pri delu, Maribor. Šofeiji in spremljevalci so imeli veljavna potrdila od Zavoda za
varstvo pri delu, Ljubljana, da so usposobljeni za prevoz nevarnih in radioaktivnih snovi. Opremljeni so bili z
osebnimi digitalnimi dozimetri, ki jih je priskrbela NE Krško.
Pretovarjanje goriva so opravili delavci luke Koper. Na vsakem kamionu oziroma priklopniku je bil naložen po en
40'-kontejner odprtega tipa, označen s "III Yellow", transportni indeks 1,6, na katerem so bili pritrjeni po Štirje
transportni zabojniki za prevoz goriva, označeni z "II YeIlow", transportni indeks 0,4, (v vsakem sta se nahajala dva
gorivna elementa). Skupaj je torej bilo 16 zabojnikov ali 32 gonvnih elementov). Na površini zabojnika je bila
izmerjena hitrost doze od 4 do 5 p.Sv/h na površini cerade kamiona pa od 1,5 do 2,5 jiSv/h (merjeno z ALNOR
inšp. URSJV, inv. št. 261). Meritve hitrosti doze, ki sta jih opravila radiologa iz NE Krško so bile za približno 0,5
l-i S v/h nižje. Transportni indeks je bil za vsak transportni zabojnik 0,4, skupni ni presegal 50.
Naloženi tovornjaki so bili opremljeni z nalepko 25 cm X 25 cm z napisom "RADIOAOTI VE IH"in z UN šifro 7 za
cepljivi material. Vozila so imela na strehi prižgano rumeno utripajočo luč.
Pred pretovarjanjem je bila pregledana dokumentacija uvoznika glede pogojev dovoljenja URSJV za promet
jedrskega materiala, kot je navedeno v točki II. dovoljenja, ki ga je izdala Uprava RS za jedrsko varnost, šL 39202/2000-17-24258/MPe, z dne 17.02.2000. Pri pregleduje bilo ugotovljeno, da uvoznik izpolnjuje vse pogoje in
poseduje vso potrebno dokumentacijo. Predstavnik uvoznika je predložil za dvigalo kopijo zapisnika o pregledu in
preskusu delovne opreme, to je kontejnerskega dvigala, ki je bil opravljen dne 25.02.2000 samo za namen tega
transporta. Pretovarjanje se je pričelo dne 01.03.2000 ob 01:30 uri in je trajalo približno eno uro in pol. Po
končanem pretovarjanju je kolona krenila proti NE Krško.
Dogodki, zajeti v poročilih o izrednem dogodku - poročanje NEK:
V letu 2000 je NE Krško, skladno s pravilnikom o poročanju ( Ur.l. SRS, št. 12/81), poslala URSJV 1 poročilo o
nenormalnem dogodku: Tlenje vsebine soda po sušenju mokrega RA.0 Z IDDS-sistemom (pog. 2.1.5, nenamenska
uporaba IDDS sistema)
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Remont in menjava goriva 2000 v IVE Krško (ob koncu 16. gorivnega cikla) s strani
Uprave RS za jedrsko varnost
Remont 2000 in zamenjava upaijalnikov sta se v NE Krško pričela 14. aprila z redukcijo moči na parametre ničelne
moči. 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 ter zamenjava
upaijalnikov s pripadajočimi podpornimi aktivnostmi, ki obsegajo izboljšave, dopolnitve ali spremembe opreme in
tehnoloških sistemov elektrarne, namenjene pa so dvigu razpoložljivosti varnostne opreme in elektrarne v celoti,
kakor tudi povečanju nazivne moči.
Remont na koncu 16. gorivnega cikla in zamenjava upaijalnikov je trajal 62 dni (predvideno trajanje je bilo 63 dni)
in je bil končan 15.06.2000.
Kritična pot remonta je bila definirana z zaustavitvijo in ohlajanjem elektrarne, odpiranjem primarnega sistema,
prenosom goriva v bazen za izrabljeno gorivo, aktivnostmi v zvezi z zamenjavo upaijalnikov (28 dni), vlaganjem
sredice, privijanjem glave reaktoija, nadzornimi testiranji, testiranji pred zagonom z dodatnim programom, ki se je
nanašal na prevzem upaijalnikov in spremljajočih modifikacij, gretjem elektrarne in zagonom elektrarne.
Posebna pozornost inšpekcije je bila posvečena spremljanju in izvajanju aktivnosti pri zamenjavi upaijalnikov in
povečanju moči, kakor tudi rednim remontnim aktivnostim. Uprava RS za jedrsko varnost je med letošnjim
remontom prvič uvedla celodnevno prisotnost inšpektorja na elektrarni, za spremljanje teh aktivnosti ter poročanje
URSJV in javnosti. V ta namen je bilo do 15.06.2000 izdelanih 59 dnevnih podrobnih poročil o aktivnostih na
remontu in zamenjavi upaijalnikov ter o modifikacijah, ki so povezane s povečanjem moči oziroma z modernizacijo
elektrarne. Ta poročila so bila namenjena interni uporabi in jih je bilo možno spremljati na intranetu URSJV.
V času od začetka remonta do 15.06.2000 je Sektor za inšpekcijski nadzor Uprave RS za jedrsko varnost opravil 20
rednih inšpekcijskih pregledov NE Krško in en inšpekcijski pregled v zvezi s prihodom svežega goriva v luko
Koper.
Remontne aktivnosti so tudi med remontom 2000 spremljale pooblaščene organizacije. Med remontom 2000 je
vključenih osem pooblaščenih organizacij (EIMV, Ekonerg, FS, IE, IJS, IMK, IMT in IV), koordinator dela
pooblaščenih organizacij pa je bil Elektroinstitut Milan Vidmar iz Ljubljane.
V skladu s Prilogo 2 Pogodbe za izdelavo naloge "Zbirna strokovna ocena remontnih del, posegov in preizkusov
med zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško zaradi menjave goriva ob koncu 16. cikla", so pooblaščene
organizacije pregledale dokumentacijo o izvedenih aktivnostih vzdrževanja na moči (on-line maintenance), ki spada
v obseg del pooblaščene organizacije.
Med remontom so potekali redni tedenski sestanki s predstavniki pooblaščenih organizacij, ki so pisno in ustno
poročali inšpekciji o poteku del, ki so jih nadzirali, o zapažanjih pri nadzoru, priporočilih in o planu za naslednji
leden. 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:
•
•
•
•
•
•
•
•

zaustavitev elektrarne, varnost ob zaustavitvi z zagotavljanjem varnostnih funkcij
zamenjava upaijalnikov s podpornimi aktivnostmi
menjava goriva
nadzorna preskušanja
zagonska preskušanja
remont elektro, strojne in instrumentacijske opreme
program medobratovalnih pregledov (ISI)
remont dieselskih generatorjev za napajanje v sili
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

remont generatoija
revizija motorjev črpalk reaktorskega hladila
lunkcionalno preverjanje blažilnikov,
spremljanje pomembnejših modifikacij
remontna dela v stikališču
lest napajanja NE Krško po 110 k V daljnovodu iz TE Brestanica
spremljanje kolektivne doze (planirana, dejanska)
pregled radioloških podatkov
spremljanje izbranih zagonskih testiranj
zagon/sinhronizacija elektrarne

Spremljanje pomembnejših modifikacij:
Med remontom 2000 je bilo izvedenih 27 modifikacij. Osem modifikacij je bilo povezanih s samo zamenjavo
uparjalnikov, dve sta bili izvedeni zaradi rezulatov analiz za povečanje moči elektrarne, ostale pa so bile uvrščene v
plan kot tehnične izboljšave, odprave stalnih težav na posameznih sistemih in komponentah in nadgradnji sistema
PIS.
Dozimctrija:
NE Krško opredeljuje način in izvajanje sistematičnega radiološkega monitoringa osebja NE Krško in zunanjih
delavcev po postopku ADP - 1.7.006 "Osebna dozimetrija", rev.2, ki velja od 20.10.1998. Po navedbi NE Krško
(Redni inšpekcijski pregled NE Krško, 14.09.1999) je postopek usklajen z evropskimi direktivami. Postopek
upošteva določila EU direktiv 90/641 in 80/836. V NE Krško menijo, da glede vodenja evidenc prejetih doz
delavcev po vsebini in načinu izpolnjujejo norme EU.
Veljaven izpit iz radiološke zaščite in veljavno zdravniško spričevalo sta splošna predpogoja za pripravo
dovolilnice (po postopku ADP - 1.7.008) za vstop in delo v kontroliranem področju.
Radiološka zaščita
Skupna kolektivna doza na remontnih delih je bila 2,42 človekSv, od tega 1,57 človekSv pri zamenjavi uparjalnikov
in 0,61 človekSv za ostale aktivnosti.
Načrtovana kolektivna doza za zamenjavo uparjalnikov je bila 1,37 človekSv in je vključevala samo aktivnosti
konzorcija Siemens-Framatome (S-F). Pri tem ni bilo upoštevano delo radiološke zaščite NEK niti inženirskega
4
nadzora s strani NEK.
Dejanska kolektivna doza za aktivnosti S-F je bila 1,43 človekSv. 2 upoštevanjem dela osebja NEK pri zamenjavi
je skupna doza 1,57 ČlovekSv. Zaključimo lahko, da se dejanska kolektivna doza ujema z načrtovano.
Načrtovana kolektivna doza za standardne remontne aktivnosti je bila 0,37 ČlovekSv. Pri tem niso vključena
nekatera vzdrževalna in druga dela, za katera seje odločilo kasneje. Dejanska doza je bila na koncu 0,61 ČlovekSv.
Razlika med planirano in dejansko dozo je opazna zato, ker v oceno doz najprej niso bila vključena vsa dela, ki so
se potem izvedla (npr. pleskanje, dela na ventilih, povečan obseg del na rektorski črpalki in povečana doza pri
menjavi goriva).
Statistika doz posameznikov: skupaj je bilo registriranih 1075 delavcev, ki so delali z viri sevanj v NEK, od tega
754 zunanjih. Povprečna doza na posameznika je bila 2,25 mSv. Najvišje individualne doze (razen ene - 20,95
mSv) so bile manjše od 20 mSv, število oseb z dozo nad 10 mSv je bilo 45.
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Radioaktivni odpadki:
Med remontom je nastalo 160 sodov radioaktivnih odpadkov. Od tega je večina zaščitnih
oblek in materiala (102 soda stisljivega odpada - CW). V teh količinah ni odpadkov, ki so
nastali kot posledica zamenjave upaijalnikov. Ti so shranjeni v šestih vsebnikih v zgradbi za
dekontaminacijo in stara uparjalnika.
Opažene težave:
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

nenačrtovan padec tlaka v primarnem sistemu med testiranjem MOV 8804: pri testiranju MOV ventila 8804 je
prišlo do nenačrtovanega padca tlaka v primarnem sistemu (s 25 bar na 6 bar) zaradi vzdrževalnih del na
ventilu 8804 (med SI in RHR). Šlo je za testiranje ventila, ki se je po pomoti znašel v planu - to pomeni, da so
ga testirali ob nepravem času. Več ljudi je spregledalo, da gre za napako. Iz primarnega sistema se je preko
sistema SI in RHR v RWST pretočilo približno 1.5 kubičnega metra primarne vode. NE Krško je za bodoča
testiranja MOV uvedla dodatno preverjanje plana. (Zapisnik Inšpekcijskega pregleda NE Krško (v
nadaljevanju ZIP) št. 029/2000, z dne 18.04.2000).
povečana doza zaradi kobalta: povečana hitrost doze na gladini vode bazena za izrabljeno gorivo zaradi
sproščanja Co-58 s površine gorivnih elementov. NE Krško je problem reševala s čiščenjem vode bazena za
izrabljeno gorivo kakor tudi s čiščenjem vode tanka za menjavo goriva (RWST). V bližini RWST je bilo
uvedeno nošenje dozimetrov, nepooblaščeno gibanje je bilo prepovedano za 5 dni (Poročilo dežurnega
inšpektorja za 25., 26., 27. in 28.04).
tujek v reaktorski posodi: 02.06. je bilo pri pregledu reaktorske posode na dnu posode (približno 18 m pod
gladino vode) opažen neznan svetel predmet, ki je bil viden s prostim očesom. Preko noči je bil predmet
odstranjen. Prvi poizkus je bil z magnetom (brezuspešno), potem pa so na magnet navili lepilni trak in predmet
potegnili ven. Izkazalo seje, daje bil neznani predmet kos krep traku. Potem je bil še en pregled dna reaktorske
posode - brez posebnosti. (Poročilo dežurnega inšpektorja za 03.06 ).
sanacija puščanja na menjalniku toplote linje za kaluženje uparjalnikov: pri rednem pregledu je bilo
ugotovljeno puščanje toplotnega menjalnika sistema za kaluženje uparjalnika številka 2. Cevi, ki so puščale, so
začepili. (ZEP Št. 045/2000, z dne 06.06.2000, Poročilo dežurnega inšpektorja za 05.06.)
težave pri dobavi rezervnih delov za črpalko reaktorskega hladila: izvedeno je bilo urgentno naročilo, tesnilo je
že vgrajeno (Poročilo dežurnega inšpektorja za 08.06.)
težave z generatorjem: na glavnem generatorju je bil test parcialne razelektritve neuspešen (večkrat) v dveh
fazah, kar kaže na spremembe v izolaciji statorja. Strokovno mnenje bo kljub temu pozitivno, treba bo pa
spremljati stanje izolacije (ZIP št 040/2000, z dne 18.05. in 041/2000, z dne 23.05.2000).
indikacije poškodb na vijakih vzmeti gorivnih elementov iz 16. ciklusa: vizualna inšpekcija gorivnih elementov,
ki so predvideni za sredico 17. ciklusa je pokazala, da ima od pregledanih 108 elementov 28 elementov
indikacijo počenega vijaka vzmeti. Vsi elementi, pri katerih je bila ugotovljen^, poškodba vijaka, so izločeni iz
inventarja sredice 17. ciklusa (ZIP št. 036/2000, z dne 09.05.2000).
prekoračen tangens delta na transformatorju lastne rabe T2: opravljene so bile električne meritve na
transformatorju lastne rabe T2 pri odklopljenih zbiralkah na primarni in sekundami strani (izolacijska upornost,
indeks polarizacije, tangens delta, kapacitivnost in stresane induktivnosti ter magnetilni tokovi). Tangens delta
je bil 1,7 %, večji od dopustne vrednosti (1%). Problem je bil rešen z dodatnim čiščenjem transformatorskega
olja (ZIP št. 036/2000 z dne 09.05. in ZIP ŠL 039/2000, Z dne 16.05.2000).
preseganje skupne kolektivne doze nad revidirano planirano (1740 človek.mSv) dozo za 25%. Do tega je prišlo
zaradi del, ki niso bila načrtovana, zato tudi ni bila opravljena optimizacija doz po načelu ALARA v prvotnem
načrtu prejetih doz. Ob koncu remonta je bil opažen skokovit porast doz zaradi odstranitve ščitov med tem, ko
so zaključna remontna dela še potekala. Odstranjevanje ščitov in zaključna remontna dela so potekala
istočasno, ker je bilo potrebno odstraniti veliko količino ščitov, ko je bila odprtina za vnos opreme že zaprta in
je potekal iznos ščitov skozi zasilni izhod za osebje (Emergency Airlock),
med remontom je bilo izdanih 92 poročil o odstopanju. Po veljavni zakonodaji nobeden od njih ni zahteval
poročanje Upravi RS za jedrsko varnost.

Skupina za neodvisno oceno varnosti (ING.NOV) je obravnavala naslednje teme, ki so bile neposredno vezane na
izvajanje remontnih aktivnosti med remontom 2000: nepričakovan padec tlaka primarnega sistema v remontu.
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inšpekcija gorivnih elementov, poškodba membrane na rezervoarju kondenzatne vode, radiološka zaščita med
remontom, doze v remontu, dekontaminacija med remontom, radioaktivni odpad med menjavo
upar j alnikov,nepričakovano povečanje koncentracije radionuklidov v reaktorskem bazenu med polnjenjem na
začetku remonta.

Dobra praksa, izboljšave:
•
•
•
•
•
•
•
•

med remontom ni bilo dogodkov, ki bi ogrožali jedrsko varnost,
vpeljava novega avtomatskega sistema za meritev, nadzor osebnih doz in vstop v kontrolirano področje z
elektronskimi dozimetri,
prenovitev prostorov na kontrolni točki in dodatni portalni monitorji, kar je omogočilo večji pretok ljudi,
napredek pri koordinaciji in nadzoru nad deli,
kvaliteta izvedenih del med zadnjim remontom, kar kažejo tudi obratovalni kazalci (doseženi so stabilni pogoji
obratovanja s 50 MW večjo močjo, v primeru nemotenega obratovanja do naslednjega remonta bo dosežena
83% razpoložljivost),
nastala količina odpadkov je bila pričakovana,
posebna pozornost je bila posvečena varstvu pri delu,
dobro sodelovanje z inšpekcijo Uprave RS za jedrsko varnost.

Elektroinštitut Milan Vidmarje 13.06.2000 izdal "Zbirno izjavo za ponovno kritičnost reaktoija po opravljenem
remontu 2000 in menjavi goriva po zaključenem 16. gorivnem ciklu"; 05.07.2000 pa "Zbirno izjavo za ponovno
obratovanje elektrarne NE Krško na moči po opravljenem remontu 2000 in menjavi goriva po zaključenem 16.
gorivnem ciklu"; 29.08.2000 pa še "Zbirno strokovno oceno remontnih del, posegov in preizkusov zaradi
modernizacije in menjave goriva 2000 v NE Krško".
Uprava RS za jedrsko varnost je 13.06.2000 NE Krško izdala soglasje za kritičnost reaktorja za 17. gorivni cikel.
06.07.2000 je bilo izdano soglasje za dvig moči na 100% za 17. gorivni cikel; 28.11.2000 pa še soglasje za
obratovanje na polni moči, za 17. gorivni cikel ob pogoju, da v primeru obratovanja črpalke SW101PMP03C,
temperatura reke Save na vstopu vode v SW sistem, ne sme preseči 21,1 °C.
Inšpekcija za jedrsko in radiološko varnost je v novembru in decembru 2000 izvedla obravnavo dokumenta "Zbirna
strokovna ocena remontnih del, posegov in preizkusov zaradi modernizacije in menjave goriva 2000 v NE Krško" z
vsemi pooblaščenimi organizacijami in NE Krško, s poudarkom na priporočilih in odpravljanju neskladnosti.
»
Inšpekcija ocenjuje, da se sama izvedba remonta izboljšuje tako po organizacijski plati kakor tudi po kvaliteti
izvedenih del, kar je razvidno tudi iz obratovanja (Obratovalni kazalci) elektrarne. Ocenjuje tudi, da seje kvaliteta
dela pooblaščenih organizacij v zadnjih letih izboljšala. Na sodelovanje med remontom ni bilo večjih pripomb niti s
strani pooblaščenih organizacij niti s strani eklektrarne.
Splošni zaključek o izvedenih posegih med remontom 2000 je, da so bila vsa dela opravljena kvalitetno, in da
neocenjenih del, ki spadajo v obseg pooblastila, ni. Pooblaščene organizacije so svoje delo opravile v skladu s
pogodbo med EIMV in NE Krško za izdelavo naloge "Zbirna strokovna ocena remontnih del, posegov in
preizkusov med zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško zaradi menjave goriva ob koncu 16. cikla", ki jo
sestavljajo strokovne ocene posameznih pooblaščenih organizacij.
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2.2

RAZISKOVALNI REAKTOR TRIGA V BRINJU

2.2.1

OBRATOVANJE

Uporaba reaktorja
Reaktor je namenjen za eksperimentalno delo. izobraževanje tečajnikov NE Krško in za pripravo
radioaktivnih izotopov za medicino, industrijo in jedrsko kemijo. V letu 2000 je bilo v reaktorju
obsevanih 339 vzorcev v vrtiljaku in F-kanalih ter 1500 v pnevmatski pošti. Reaktor je v letu 2000
obratoval pulzno 1 teden. Izvedenih je bilo 5 pulzov.
Za potrebe eksperimentov je bilo opravljenih 5 sprememb sredice oziroma premeščanj goriva v sredici
reaktorja.
Raziskovalni jedrski reaktor TRIGA Mark II je v letu 2000 proizvedel 242 MWh toplote.
Zaustavitve
V letu 2000 so bile 3 nenačrtovane ustavitve. Vzrok nenačrtovanih zaustavitev je bil izpad električnega
omrežja.
Gorivo
V reaktorski zgradbi se je ob koncu leta 2000 nahajalo skupaj 94 gorivnih elementov. Porazdeljeni so
bili po sledečih lokacijah:
56
0
0
38
94

sredica reaktorja
reaktorski tank
shramba izgorelega goriva
shramba svežega goriva

V letu 2000 ni bilo poškodb goriva.
Osebje
Število osebja reaktorja se v letu 2000 ni spremenilo (vodja, dva glavna operaterja, dva operaterja).
Obratovanje reaktorja je organizirano v obliki izmen v skladu z organizacijsko shemo, ki je podana v
Varnostnem poročilu.
2.2.2

PREJETE DOZE DELAVCEV

Osebje, ki upravlja in uporablja reaktor in je do sredine leta 1999 upravljalo tudi prehodno skladišče
radioaktivnih odpadkov, 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 (SVPIS). Po
podatkih SVPIS je bilo v letu 2000 skupno obsevanih 45 delavcev, njihova povprečna prejeta
efektivna doza (brez nevtronov) je bila 0,05 mSv in kolektivna doza 2,11 človekmSv.
2.2.3

INŠPEKCIJSKI PREGLEDI V BRINJU

Dne 07.06.2000 je bila izvedena inšpekcija Reaktorskega infrastrukturnega centra (RIC), kjer je bilo
obravnavano: Poročilo o nadzoru radioaktivnosti reaktorskega infrastrukturnega centra, prejete doze
delavcev, status projekta sanacije vročih celic, obratovanje reaktorja, izdelava izotopov, odgovornost za
jedrsko škodo, fizično varovanje, ogled reaktorske hale in vročih celic, problematika skladišča ARAO
(novi upravljalec). Posebnosti ni bilo.
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Dne 13.12.2000 je bila izvedena inšpekcija RIC, kjer je bilo obravnavano: pregled dnevnikov
obratovanja, pregled večjih vzdrževalnih posegov na reaktorju v tekočem letu in plan za prihodnje leto,
status načrta ukrepov v primeru izrednega dogodka, preverjanje usposobljenosti operateijev reaktorja,
prejete doze delavcev in planirane aktivnosti glede obratovanja reaktorja v letu 2001. Posebnosti ni
bilo.
2.3

CENTRALNO SKLADIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV V BRINJU

Od septembra 1999 je upravljalec skladišča Agencija za radioaktivne odpadke. Upravljanje
Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju je del javne službe ravnanja z ravnanja z
radioaktivnimi odpadki.
2.3.1

POSODOBITEV SKLADIŠČA

Po prevzemu upravljanja skladišča je bila Agenciji za radioaktivne odpadke s strani URSJV izdana
odločba v kateri se je zahtevala izdelava projekta posodobitve skladišča in Končnega vranostnega
poročila za skladišče v skladu s projektom posodobitve.
Na osnovi navedene odločbe je Agencija za radioaktivne odpadke izdelala Načrt sanacije in
posodobitve Centralnega skladišča NSRAO v Brinju" in revizijo 1 tega dokumenta, ter Varnostno
poročilo na obstoječe stanje. URSJV je ugotovila, da je ta dokumentacija neke vrste idejni projekt, ki
predstavlja pregled ukrepov, ki jih je potrebno izvesti za posodobitev skladišča, tako samega objekta
kot preureditve inventarja.
Na samem objektu bo potrebno izvesti:
• zamenjavo celotne hidroizolacije,
• sanacijo notranjih betonskih površin zaradi korozije armatur,
• sanacijo električne napeljave,
• sanacijo vodovodne napeljave in kanalizacije,
• zamenjavo ventilacije,
• zagotovitev ustrezne požarne varnosti (požarna vrata, javljalniki požara).
• odstranitev neoperabilne transportne naprave.
Izdelani načrt in varnostno poročilo pa ni zahtevani projekt posodobitve in Končno varnostno poročilo
z upoštevanjem projekta posodobitve in na osnovi katerega bi se izvedla posodobitev. Zato je URSJV
zahtevala, da ARAO predloži projekte po katerih se bo izvedla posodobite* skladišča in Končno
varnostno poročilo, ki bo podalo končno stanje objekta in inventaija po posodobitvi.
2.3.2

RADIOAKTIVNI ODPADKI

V letu 2000 je bilo v skladišče interventno sprejeto zadnjih 13 sodov (od skupno 76) z radioaktivnimi
odpadki nas talili pri sanaciji zasilnega skladišča v Zavratcu. V spodnjih dveh tabelah je podan sprejet
inventar radioaktivnih odpadkov v letu 2000 in pa celotni inventar v skladišču.
Tabela 2.17: Vskladiščeni radioaktivni odpadki v letu 2000
Paket

Število sodov

Sod 320 1
Sod 200 l
Skupaj

2
11
13
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Volumen
fmJl
0,64
2,31
2,95

64

Izotopi
Ra-226. Cs-137, Pb-210
Ra-226, Cs-137
Ra-226. Cs-137, Pb-210

Aktivnost
rMBql
< 10MBq
<40MBq
< 50 MBq
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Tabela 2.18: Stanje v Centralnem skladišču RAO v Brinju ob koncu leta 2000
Skupna ocenjena aktivnost ob koncu
Glavni izotopi
leta 2000 [GBq|
Co-60, Cs-137. Ra-226, EuOd 3 do 20
Sodi
253
152. Uran
Co-60
2903
Posebni odpadki
141
Co-60. Cs-137.
560
346
Zaprti viri
Kr-85, Sr-90
Nedoločeni viri •
34
Co-60,
Cs-137,
Ra-226,Kr-85,
-3700
Skupaj
774
Eu-152. Uran
'Nedoločeni viri, ki nimajo ustreznih oznak in jih ni bilo v evidenci predhodnega upravljavca
Vrstn odpadka

2.3.3

Stanje v skladišču

IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJE

Emisija 222Rn (in njegovih potomcev) iz skladišča NSRAO je v poročilu ARAO ocenjena na podlagi
modela izpustov ter znaša 70-80 Bq/s in ni bistveno odvisna od prezračevanja skladišča. Skupni letni
izpust je torej po tem modelu ocenjen na 2,2-2,5 GBq/leto. Meritve zunanjega sevanja z TL dozimetri
kažejo, da nivo zunanjega sevanja pade na naravno ozadje na razdalji 10-20 metrov od objekta. Meritve
vzorcev zemlje na izpustili ne kažejo povečanih koncentracij radioizotopov v zemlji.
2.3.4

PREJETE DOZE DELAVCEV ARAO

Od leta 1999 je ARAO. ki je v juniju 1999 pričela upravljati prehodno skladišče radioaktivnih
odpadkov uvedla za svoje redno mesečno dozimetrijo. ki jo za njih izvaja pooblaščena organizacija
Zavod RS za varstvo pri delu. V tabeli 2.19 so navedene njihove prejete doze zaradi izpostavljenosti
zunanjemu sevanju v letih 1999 in 2000 in njihova kolektivna doza.
Tabela 2.19: Kolektivna in povprečna letna efektivna doza za delavce ARAO v letu 2000
A. Leto

2.3.5

Kolektivna efektivna doza
(človek mSv)

Število delavcev

Povprečna doza
(mS v/leto)

1999

0,92

5

0,18

2000

2.21

5

0,44

INŠPEKCIJSKI PREGLEDI ARAO IN SKLADIŠČA NSRAO V BRINJU

Dne 03.04.2000 je bil opravljen inšpekcijski pregled Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) z
namenom, da se pregleda izpolnjevanje delne odločbe URSJV št. 392-04/99-l-22907.io z dne
14.09.1999 ter pregleda izvajanje določenih členov Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS
št. 32/99. Ugotovljeno je bilo: ARAO ima izdelano projektno nalogo plana posodobitve Centralnega
republiškega skladišča RAO na Brinju, pripravljajo se določeni postopki, potekajo priprave za izdelavo
Predhodnega varnostnega poročila, poteka sprejem radioaktivnih odpadkov, ki so nastali na območju
Republike Sklovenije v medicini, industriji in pri raziskavah, poteka usposabljanje delavcev na
področju radiololške zaščite. Inšpekcija je zahtevala, da ARAO posreduje URSJV "Poročilo o
ugotovljenih neskladjih med predano dokumentacijo o inventaiju s strani IJS in inventarizacijo, ki jo je
izvedel ZVD".
Dne 17.07.2000 je bil opravljen inšpekcijski pregled Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) z
namenom, da se pregleda izpolnjevanje delne odločbe URSJV št. 392-04/99-l-22907.io z dne
14.09.1999 ter pregleda izvajanje določenih členov Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS
št. 32/99. Ugotovljeno je bilo: ARAO je podala vlogo za podaljšanje rokov iz zgoraj omenjene
odločbe, vzpostavljen je bil register vseh dosedaj evidentiranih uporabnikov odprtih in zaprtih
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radioaktivnih virov, ARAO je predala URSJV "Poročilo o ugotovljenih neskladjih med predano
dokumentacijo o inventarju s strani IJS iminventarizacijo, ki jo je izvedel ZVD".
Dne 11.10.2000 je bil izveden inšpekcijski pregled Centralnega republiškega skladišča RAO na Brinju,
kjer je bilo obravnavano: stanje skladišča, radiološki nadzor skladišča, varstvo pred sevanji, fizično
varovanje in protipožarna zaščita. Ugotovljeno je bilo: okolica je brez posebnosti; notranjost: skladišče
je brez telefonskega priključka, v seznamu pomembnejših telefonskih številk manjka številka URSJV,
ARAO nima odobrenega postopka za iznos snovi, dvigalo na stropu ni uporabno, nekateri sodi z
odpadki so netesno zaprti, vidni so sledovi vlage, vodenje evidence vstopov je brez posebnosti;
radiološki nadzor: lastna služba radiološke zaščite, ZVD; fizično varovanje: izvedena je bila trikratna
sprožitev alarma, a varnostnik ni prišel, ker so sklepali, daje bil sprožen namerno. Poleg tega je bilo
tudi ugotovljeno, da ARAO še vedno nima vseh potrebnih postopkov.

2.4

RUDNIK ŽIROVSKI VRH

2.4.1.

IZVAJANJE AKTIVNOSTI
URANOVE RUDE

TRAJNEGA

PRENEHANJA

IZKORIŠČANJA

V letu 2000 seje sanacija rudnika urana Žirovski vrh izvajala na podlagi Operativnega plana aktivnosti
za izvedbo programa v letu 2000 ter Rebalansa operativnega plana za izvedbo programa v letu 2000.
Po mnenju rudnika se izvedba rebalansa ocenjuje kot uspešna. Poročajo, da so bila opravljena planirana
zaključna dela pri objektih za proizvodnjo koncentrata ter vsa dela in aktivnosti za pridobitev potrebnih
dovoljenj za opuščanja izkoriščanja. Opravljena so bila tudi vsa dela in aktivnosti za pridobitev
posojila kot dodatnega vira financiranja ter izdelan predlog akta o preoblikovanju podjetja in Noveliran
program, ki jih nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja
uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v RUŽV (Ur.l. RS, št. 28/2000).
Čeprav akta o preoblikovanju podjetja in Noveliranega programa Vlada RS v letu 2000 še ni sprejela
pa menijo, da izvedba rebalansa, ob zagotovitvi drugih potrebnih pogojev v prihodnjem obdobju,
omogoča načrtovano izvajanje Noveliranega programa in zaključek izvedbe opuščanja izkoriščanja
uranove rude v letu 2005.

2.4.1.1 Izvajanje aktivnosti po obratih
Obrat za pridobivanje uranove rude:
dokončanje del na izgradnji drenažnega tunela in neposredne okolice vhoda v tunel.
demontaža tehnološke opreme in instalacij drobilnice (objekt 131) in transformatorske postaje TP3 pri drobilnici (objekt 132), dekontaminacija ter grobi razrez opreme.
rušenje drobilnice in TP-3, krajinska sanacija območja objekta drobilnice,
odstranitev nasutja jamske jalovine na platoju P-10 na zelenih površinah, odvoz materiala na
odlagališče Jazbec in prekritje ter končna ureditev saniranih površin,
zaključek odlaganja kontejnerjev ROV v začasno odlagališče na odlagališču Jazbec,
sanacija odvodnih kanalov na plazišču za reševalno postajo,
redno vzdrževanje cestišč in odvoda meteornih voda v območju odlagališču Jazbec in odlagališč P1 inP-9,
izdelava jaška za sanacijo odvodnika pod odlagališčem Jazbec,
remont ventilacijske postaje P-l in priprava postaje za zagon spomladi leta 2001,
pričetem remonta ventilacijske P-36, priprava za zagon v letu 2001,
redna kontrola stanja in vzdrževanje vhodov v jamo.
Obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata:
demontaža preostale tehnološke opreme v obratu.
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rušenje preostalih objektov, ki so bili namenjeni za odstranitev,
dekontaminacija, razrez ter sortiranje demontirane opreme.
odstranitev ruševin, temeljev in kontaminiranih nasutij pod nekaterimi objekti oz. ob njih in
zasutje z inertnim materialom .
odstranitev predvsem zemljin na kontaminiranih delih zelenic in odlagalnih površin obrata ter
nasutje z inertnim materialom,
odvoz kontejneijev tipa ROV s kontaminirano opremo na začasno odlagališče radioaktivnih
odpadnih snovi na odlagališču Jazbec,
redno vzdrževanje površine odlagališča HMJ Boršt. odvodnih kanalov za meteorne in izcedne
vode.
Poleg navedenih aktivnosti je bil:
opravljen tehnični pregled drenažnega tunela, drenažne zavese, portala in pristopne ceste do
tunela, pridobljeno uporabno dovoljenje,
izveden tehnični pregled objektov 301, 302, 303 in 313 ter pridobljeno uporabno dovoljenje.

2.4.2

RADIOAKTIVNI ODPADKI

V letu 2000 je bilo na odlagališče jamske jalovine Jazbec skupaj odloženo 46.300 ton kontaminiranega
materiala in ruševin zidanih objektov iz obrata za proizvodnjo uranovega koncentrata in zunanjih
površin ter objektov obrata za pridobivanje uranove rude, od tega:
6.900 ton s povprečno vsebnostjo 12 g U3Og/t in skupno maso 79 kg U308 iz obrata za proizvodnjo
uranovega koncentrata,
11.200 ton s povprečno vsebnostjo 36 g U3Og/t in skupno maso 404 kg U3Og iz območja drobilnice
ter 28.000 ton s povprečno vsebnostjo 28 g UjOg/t in skupno maso 788 kg U3Og iz zelenili površin
platoja P-10, obrat za pridobivanje uranove rude,
28 kontejneijev tipa ROV (volumen 2 in3), napolnjenih s kontaminiranimi kovinskimi predmeti,
plastiko in pepelom iz območja obrata za proizvodnjo uranovega koncentrata,
7 kontejneijev tipa ROV, napolnjenih s kontaminiranimi kovinskimi predmeti, plastiko in pepelom
iz območja drobilnice. Kontejnerji so se odložili v začasno odlagališče radioaktivnih odpadnih
snovi, ki se nahaja na odlagališču Jazbec.
2.4.2.1 Stališče uprave RS za jedrsko varnost
V poročilu rudnika Žirovski vrh se omenja, da so bila opravljena vsa dela in aktivnosti za pridobitev
ustreznih dovoljenj za izvajanje opuščanja izkoriščanja. Žal se iz tega poročila ne vidi za katera
dovoljenja gre.
Čeprav se omenja, da so bila opravljena vsa dela in aktivnosti za pridobitev ustreznih dovoljenj za
opustitev izkoriščanja, pa rudnik v letu 2000 še ni dostavil URSJV:
okoljskega poročila v formatu, kot je bilo dogovoijeno v skladu z dogovorom med URSJV in RŽV
z dne 18.06.1996,
ter
študije seizmičnega rizika območja RUŽV, kot vhodni podatek o maksimalnem pospešku in
spektru za 1000-letno obdobje za dinamični preračun odlagališč in
študije maksimalnih padavin na področju RUŽV za 1000 let, kot vhodni podatek za oceno erozije,
kot izhaja iz Odklonitve poprejšnjega soglasja URSJV k dopolnilnemu lokacijskemu dovoljenju za
končno ureditev pridobivalnega prostora RUŽV za odlagališči Boršt in Jazbec.
Tehničnega pregleda objektov 301, 302, 303 in 313 ter drenažnega tunela se je udeležila tudi Uprava
RS za jedrsko varnost. Pripombe uprave so bile(podane v zapisniku z dne 18. 10. 2000), da se pri
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izvajanju del po gradbenem dovoljenju št. 351-01-099/96 z dne 9. 9. 1996. ni ravnalo v skladu s
poprejšnjim soglasjem URSJV št. 350-4/95-9358 z dne 8.8.1995. V omenjenem poprejšnjem soglasju
se je namreč zahtevalo, da bo Uprava RS za jedrsko varnost za dokončno odlagališče odpadnih snovi in
materialov izdala posebno soglasje v skladu s 1. odstavkom 8. člena ZlVIS-a. Tega soglasja uprava še
ni izdala.
V zvezi z drenažnim sistemom odlagališča liidrometalurške jalovine Boršt. pa je URSJV zaprosila
rudnik, da ji dostavi dokazila iz katerih bo razvidno, da so bile izpolnjene zahteve iz mnenja k
lokacijski dokumentaciji št. 351-01/94-2-6344/GU z dne 9. 5. 1994. V tem mnenju uprava izraža dvom
upravičenosti izgradnje drenažnega tunela in je predlagala, da se preveri smiselnost te odločitve in gre
v morebitni druge rešitve (premestitev HMJ v jamo). URSJV še ni prejela dokaza o upravičenosti
predlagane rešitve.
2.4.3

IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJE

2.4.3.1 Vpliv na življenjsko okolje
Nadzor vplivov Rudnika Žirovski vrh na okolje, to je rudnika in obeh odlagališč radioaktivnih
odpadnih snovi Boršt in Jazbec je potekal po programu nadzora emisij in imisij ki ga je potrdila
komisija za varstvo pred sevanji ZIRS in poteka v tem obsegu od leta 1992 dalje.
Vpliv rudnika na okolje s sevanjem je ostal na nivoju iz predhodnih let. saj z eno izjemo ni bilo
izvedenih fizičnih aktivnosti na virih, ki bi ta vpliv zmanjšale. Izjemo predstavlja trajna ureditev
zelenic na platoju P-10 in zaprtje propusta pod jaloviščem jamske jalovine Jazbec z zračno zadelko. ki
so zmanjšale prispevek radona (zmanjšanje je ocenjeno skupaj na 1,2 TBq/letno oz. 1/6 skupnega
prispevka radona iz nižinskih virov v letu 1999). vendar je vprašanje, ali je mogoče v okolju ob
upoštevanju pomembnega vpliva meteoroloških pogojev preko celega leta pričakovano zmanjšanje
zanesljivo ugotoviti z meritvami (povprečna letna koncentracija radona po poročilu ZVD za leto 2000
je 7,3 Bq/in , kar je manj, kot je bila v letu 1999. ko je bila povprečna letna vrednost 7,8 Bq/mJ).
Zgoraj anavedene aktivnosti v letu 2000 niso dodatno vplivale na okolje.
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 izpustili, ki prispevajo k
onesnaženju vodotokov.
Seznam merilnih in vzorčevalnih mest za nadzor tekočih emisij rudnika seje pdVečal za eno mesto, to
je za izvir ob spodnjem robu začasnega odlagališča jamske jalovine P-9. Skupno število vzorčevalnih
mest. na katerih se po programu redno izvajajo vzorčenja, je bilo 18. od tega jfh je na rudniških izpustih
10.
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 kompozituin za vse izpuste, ki prispevajo k
onesnaženju vodotokov ter potoka Todraščica neposredno pred izlivom v potok Brebovščico.
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.
V prvem kvartalu leta 2000, deloma tudi še meseca aprila, se je v postopku trajne ureditve obrata za
proizvodnjo uranovega koncentrata dnevno izvajala dekontaininacija 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 nastala voda se je zbirala v lovilni jami 313. kjer se je mešala z
meteorno vodo, zbrano na delu površin platoja obrata. S tem je bilo doseženo razredčenje odpadne
vode, ki se je občasno kontrolirano izpuščala v potok Brebovščico. V prvih šestih mesecih leta je bilo
iz lovilne jame izpuščeno 700 m3 odpadne vode, povprečni pretok je bil < 0,5 l/s. povprečna vrednost
U3Og pa 14 mikro g/l. Skupno količina (masa) izpuščenega U3Og je bila 0,01 kg ali 0,003 % izpusta
U3Og iz rudnika v letu 2000.
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Tabela 2.17: Nadzor radioaktivnosti v tekočih izpustili iz RŽ V in vodotokih.
Povprečna
Letni pretok Povprečna
koncentracija
(1000 m3)
koncentracija
Vzorčevalno mesto
raztopljenega
raztopljenega
Ra-226 (Bq/m3)
U3Og (mg/m3)
Nadzor tekočih izpustov
Čistilna naprava za jamsko vodo
Potok Jazbec pod odlagališčem
Skupna drenaža jalovišča HMJ Boršt
Preliv zadrževalnega bazena Boršt
Drenaža zadrževalnega bazena Boršt
Drenažni tunel na jalovišču Boršt
Rezultati meritev vodotokov
Boršt potok
• iz mesečnega kompozituma

595,5
301.5
7,1
21
2,5
20

254
399
642
543
586
3

73
38
332
763
407
12

354

1.2

26

Meritve 13.12.00:
Tren. konc. raztop.
Ra-226
U3Os
(mg/m3) (Bq/m3)
278
280
601

68«
30*
374

Tabela 2.18: Skupna letna emisija UaO« in aktivnost 226Ra po posameznih objektih RŽV za leto 2000.
226
Aktivnost
Ra Aktivnost
Količina U3Og
Emisije
(MBq)
delež (%)
delež (%)
(kg)
58
Jama
151
52
43
Jalovišče Jazbec
120
42
11
15
Jalovišče Boršt
17
6
20
27
Skupaj RZV 2000
74
100
288
100
V delovnih dneh in v primeru iztoka je služba redno vzorčevala izpust vode iz območja odlagališča za
začasno odlaganje ROS na jalovišču Jazbec, v katerem so bile v letih 1999 in 2000 odložene
kontaminirane posode in kontejnerji tipa ROV z odpadnimi predmeti iz obrata za proizvodnjo
uranovega koncentrata. Odlagališče je prekrito z začasno prekrivko, ki pa ni popolnoma vodotesna.
Izpust predstavljajo meteorne in jaloviščne vode, ki tečejo preko kontaminiranega odložnega materiala,
se zbirajo v betonski lovilni posodi začasnega odlagališča in po cevovodu vodijo v kanal ob cesti P-10
- Plato P-l, vendar so trenutni pretoki in skupne letne količine iztoka minimalne. Povprečna letna
koncentracije U3Os v iztoku v kanal je bila 637 mikro g/l, povprečni pretok na izpustu je bil 0,01 l/s,
izpuščena količina vode 100m3, izpuščena količina l^Og v izpustu pa je znašala 0,08 kg ali 0.03%
skupne emisije iz RŽV v letu 2000.
»
V letu 2000 ni bilo izvedenih aktivnosti, ki bi zmanjšale oz. povečale emisije U3Og oz. ""sRa iz
rudni škili virov v okolje.
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,
• 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 in) in
mednje prištevamo: podkopa P-10 in P-l 1 v času naravne ventilacije rudnika ter jalovišče Jazbec.
a.

Izpusti iz jame

Ustja zračnih jaškov in podkop P-10. P-l, P-36 in delno tudi P-9 so imela vgrajene zračne zapore, ki so
zmanjšale izpuste radona iz jame zaradi naravnega prezračevanja, vendar ga niso preprečile, na jašku
ZJ-8. Smer naravnega prezračevanja jame se je spreminjala odvisno od zunanje temperature. Pri
temperaturah zunanjega zraka nižjih od +6°C do +9°C se je zrak v jami dvigoval, pri višjih
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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 izpustili (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 2.19: Rezultati največjih in najmanjših koncentracij Rn-222 in radonovih kratkoživih potomcev
(PAEC) v izpustili (1 WL = 3700 Bq/m3).
Vir/Koncentracija

Podkop P-10
Podkop P-11
Podkop P-9
Zračni jašek VJ-6/2
Zračni jašek ZJ-8
Zračni jašek s podkopom P-12
Zračni jašek s podkopom P V
b.

Meritev radona
Meritev Rn potomcev
Rn-222 (Bq/m3)
PAEC (WL)
Maks.
Min.
Maks.
Min.
14308
0,25
1281
3,23
1,27
11771
8452
2,83
19352
9343
2,18
5,13
1,54
751
9187
0,16
Ni bilo izmerjenega pretoka
0,17
515
1570
0,03
6224
20498
0,56
1,66

Izpust propusta jalovišča Jazbec

V propust pod jaloviščem Jazbec, ki služi za odvod drenažnih in zalednih vod jalovišča. se je konec
leta 1999 vgradila zračna zapora, ki je preprečila naravno zračenje propustu, omogoča pa neoviran
izpust tekoče vode. S tem je bil odstranjen pomemben vir ^Ra v toplejšem delu leta ob robu dna
doline Brebovščice.
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 rudaijenja pokžzale. da je 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.
Tabela 2.20: Letne emisije radona "Rn iz posameznih objektov rudnika
Vir
Nižinski viri*

Aktivnost (TBq)
1,70
0.00
0,05
3,37
Višinski viri**
0,21
0,97
1.51
1,11
0.28
0,47
2,00
RŽV skupaj 1999
11,67
Nižinski viri - pod mejo temperaturne inverzije 500 m nadmorske višine.
Višinski viri - nad mejo temperaturne inverzije 500 m nadmorske višine.
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Jalovišče Jazbec, plato P-10
Propust pod jaloviščem Jazbec
Podkop P-10, naravno prezračevanje
Podkop P-ll, naravno prezračevanje
Ventilacijska postaja P-l, naravno prezračevanje
Ventilacijska postaja P-36, naravno prezračevanje
Podkop P-9, naravno prezračevanje
Zračilni jaški, naravno prezračevanje
Odlagališče P-l
Odlagališče P-9
Jalovišče Boršt (80% prekrita zgornja etaža)
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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 doze sevanja gama (TLD), pri čemer je upoštevala čas
izpostavljenosti posameznih delavcev na posameznih delovnih mestih. Izračun letne efektivne doze. ki
so jo delavci RŽV prejeli pri podzemnem delu. je narejen v skladu s splošno veljavno metodologijo.
Zaradi nizkih koncentracij radonovih kratkoživili potomcev in nizkih doznih hitrostih, so bile
vrednosti pričakovano nizke. Dozimetre so menjavali četrtletno.
Odčitki TLD so bili običajno zelo nizki ali pa celo pod mejo detekcije. Izračun prejetih letnih
efektivnih doz (LED) je bil narejen za 61 delavcev RŽV. Vrednosti letnih efektivnih doz so bile
pričakovano nizke. Najvišja je bila 1,95 mSv oz. 4% še veljavne mejne vrednosti 50 mSv. povprečna
vrednost vseh obračunanih letnih efektivnih doz pa manj kot ImSv.
Tabela 2.21: Izpostavljenost delavcev RŽV ionizirajočim sevanjem (Pregledne tabele prejetih LEED
oz. LED za posamezne delavce za L 2000 še nismo prejeli!)
B. Let
Št. delavcev
0
1989*
350
1996
55
1997
70
1998
65
1999
60
2000
61
* V času obratovanja

Povprečje (mSv)

Maks. vredn. (mSv)

5.0

18,00
2.64

0,9

3,40
2.97
1.89
1,95

1,3
1,5
1.0
< 1,0

Kolekt.doza (človek.Sv)
1.75
0.05
0,09
0.10
0,06
0.05

Vir: LETNO POROČILO o izvajanju varstva pred sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje
za leto 2000, RŽV, april, 2001.
2.4.5

INŠPEKCIJSKI PREGLEDI V RŽV

J
V letu 2000 sta bila opravljena dva pregleda in sicer: ogled odlagališč hidrometalurške jalovine Jazbec
in Boršt (uradni zaznamek) in pregled RŽV (uradni zaznamek).
03.10.2000. je bil opravljen inšpekcijski pregled odlagališč hidrometalurške jalovine (HMJ) Jazbec in
Boršt (uradni zaznamek), kjer je bilo ugotovljeno:
•
•

•
•

v času ogleda je deževalo,
na površini odlagališča HMJ Jazbec ni večjih površin, kjer bi se zadrževala voda. Južni stnnejši
del odlagališča kaže znake erozije, opazno je manjše odnašanja materiala. Na poligonu s pokrivko
je opazno zastajanje vode. Voda iz odlagališča se drenira preko drenažnih skalometov in drenaže.
ki se preko kanalet odvaja v zadrževalni bazen. Skalometi in drenaže delujejo. V kanaletah pri
iztoku iz skalometa viden odnešen material iz jalovišča. ki se preko kanalet transponira v
zadrževalni bazen. Kanalete na severnem in zahodnem robu odlagališča so vzdrževane: padec je
ustrezen (ne prelivajo) in odvajajo vodo v potok (reguliran hudournik), ki teče ob zahodnem robu
odlagališča,
zadrževalni bazen na Borštu je zaraščen z ločjem in poln mulja. Zaradi padavin bazen preliva skozi
iztoka iz obeh prekatov,
vhod v drenažni rov odlagališča HMJ Boršt je obzidan. Telmični prevzem drenažnega rova je
predviden 18.10.2000. Drenaže iz rova se pod cesto iztekajo v potok, ki teče ob zahodnem robu
odlagališča HMJ Boršt.
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•

Vsi kontejnerji tipa "ROV" so odloženi na odlagališče rudniške jalovine in rdečega blata Jazbec in
pokriti z jalovino. Izdelan je približno 13 m globok jašek, iz katerega bodo v obliki pahljače
izvrtani horizontalni 60-100 in dolgi drenažni rovi. Na odlagališču ni večjih luž in znatnih znakov
erozije. V času ogleda na odlagališču niso potekala nikakršna dela.

07.11.2000 je bil opravljen izredni inšpekcijski pregled Rudnika Žirovski vrh in odlagališč
hidrometalurške jalovine Jazbec in Boršt (uradno zaznamek), kjer je bilo ugotovljeno:
•

•

•
•

izredni inšpekcijski ogled je bil opravljen z namenom, da se pregleda stanje jalovišč in odvzame
vzorce odcedne vode. V dneh pred pregledom so bile obilne padavine (od 06.11. od 07:00 ure do
07.11.2000 do 07:00 ure je bilo na področju Škofje Loke 77,6 inm oziroma v Poljani nad Škofjo
Loko 71,5 mm),
vodstvo Rudnika urana Žirovski vrh ni dovolilo uradnega inšpekcijskega ogleda z interno odredbo
št. 5/2000 z dne 07.11.2000, v kateri je med drugim navedeno: "V kolikor se inšpektor ne bo
izkazaL daje pristojen za inšpekcijski nadzor, lahko tehnični vodja najavljenima gospodoma
omogoči samo ogled RŽV." Po navedbi g. Logarja bo URSJV o tej odločitvi RŽV obveščena po
uradni poti. Glede na to, da bi dokazovanje pristojnosti zahtevalo več časa oziroma bi moralo biti
rešeno na višjem nivoju, seje skupina URSJV odločila, da opravi ogled jalovišč in odvzem
vzorcev po neuradni poti,
vzorci vode so bili vzeti na vtoku v vsedalni bazen, na prelivu iz vsedalnega bazena ter v potoku
Toderščica,
o stanju jalovišča ter odcednih voda je bilo opravljenih približno 25 fotografskih posnetkov. Glede
na to, da ta dan preko dneva ni deževalo, je bilo odcednih voda sorazmerno malo.

2.5

ZAČASNO SKLADIŠČE RAO V ZAVRATCU

2.5.1

DOKONČNA SANACIJA ZAČASNEGA SKLADIŠČA RAO V ZAVRATCU

Agencija RAO je pripravila načrt in skupaj s podizvajalci izvedla sanacijo objekta, v katerem so bili
skladiščeni radioaktivni odpadki. Tja so bili prepeljani v skladiščenje po nezgodi na Onkološkem
inštitutu leta 1961, nato pa so jih koncem leta 1999 prepeljali v Centralno skladišče radioaktivnih
odpadkov v Brinju. Sanacije je potekala v skladu z Uredbo o načinu, predmetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki in Odlokom o preoblikovanju javnega
podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana v javni gospodarski zavod.
Pri sanaciji je bilo upoštevano načelo ALARA ter druga določila iz IAEA Safetv Standards
"International Basic Safetv Standards for Protection against Ionizing Radiatidh and for the Safetv of
Radiation Sources" - Safety Series No. 115-1 oziroma Direktive Sveta 96/29/EURATOM z dne 13.
maja 1996, ki določa temeljne varnostne standarde za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred
nevarnostmi, ki izhajajo iz ionizirajočega sevanja. Med postopkom sanacije skladišča v Zavratcu ni
bilo ogroženo zdravje delavcev in prebivalstva, niti ni prišlo do radioaktivnega onesnaženja okolja.
Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) je v letih 1999 - 2000 izdala več odločb po uradni dolžnosti ali
na zahtevo stranke v postopku - Agencije RAO, in sicer:
" odločba z dne 14-7-1999 pod št. 392-03/98-3-18330/JC v zadevi "Preselitev radioaktivnih
odpadkov iz skladišča Zavratec v republiško prehodno skladišče radioaktivnih odpadkov Brinje"
" odločba z dne 3-11-1999 pod št. 1/99-23454/JC v zadevi "Potrditev programa dela s postopki za
izvedbo končne sanacije zasilnega skladišča v Zavratcu"
■ sklep z dne 30-11-1999 pod št. 392-03/98-3-23614/JC v zadevi "Podaljšanje roka dekontaminacije
začasnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Zavratcu"
■ sklep z dne 31-1-2000 pod št. 392-04/2000-3-24222/JC v zadevi "Podaljšanje roka
dekontaminacije začasnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Zavratcu"
■ odločba z dne 16-6-2000 pod št. 392-04/2000-4 -2541 l/JC v zadevi "Primernost opuščene karavle
v Zavratcu, kije služila za skladišče radioaktivnih odpadkov, za druge dejavnosti".
Dne 31-3-2000 sta bila opravljena dva prevoza kontaminiranih gradbenih materialov, nastalih zaradi
skladiščenja radioaktivnih odpadkov v začasnem skladišču Zavratec, v Centralno skladišče
radioaktivnih odpadkov v Brinju. Skupno je bilo v petih prevozih prepeljanih približno 16 m3 nizko
radioaktivnih odpadkov (skupaj 77 tovorkov s skupno maso ~ 11,5 t). Odpadki so bili prepeljani v 200-
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litrskih oziroma v 320-litrskih sodih. Neradioaktivni odpadki, ki so bili obravnavani kot komunalni
odpadki, so bili prepeljani na komunalno deponijo. Skupna prostornina teh odpadkov je bila - 37 m3.
Agencija RAO je po končani dekontaminaciji skladišča v Zavratcu podala vlogo v skladu s 47. členom
pravilnika »El«. URSJV je pred izdajo odločbe o trajnem prenehanju obratovanja pregledala Poročilo
o radioloških mericah pri dekontaminaciji zasilnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Zavratcu, Št.
IJS-DP-8235, ki ga je v maju 2000 izdelal Institut "Jožef Štefan". Poročilo IJS navaja ugotovitve, da
tako za 137Cs kot tudi 226Ra ni več opaznih razlik med vrednostmi specifičnih aktivnosti v skladišču in
na merskih točkah v okolici objekta. Nadalje je iz tega poročila tudi razvidno, da je kontaminacija z (?sevalci odstranjena. Ob tem je treba povedati, daje inšpekcija URSJV že ob svojem prvem pregledu na
osnovi rezultatov svoje merilne opreme izrazila sum, da gre veijetno za kontaminacijo s Sr in ne za
kontaminacijo s HC, kot je bilo razbrati iz dotedanjih poročil ELME-LIS. Laboratorijska radiokemična
analiza odvzetega vzorca materiala iz skladišča, ki jo je naročila URSJV na Odseku za kemijo okolja
IJS. je to domnevo potrdila. To ugotovitev bo potrebno upoštevati tudi pri končni inventarizaciji
radioaktivnih odpadkov v skladišču v Brinju.
URSJV je pri presoji vloge iz prejšnjega odstavka proučila tudi poročilo IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring z naslovom Tehnični del sanacije zasilnega skladišča v Zavratcu, in poročilo
IJS Poročilo o meritvah ob sanaciji zasilnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Zavratcu.
URSJV je vseskozi spremljala pripravo in izvedbo dekontaminacije (inšpekcijski zapisniki št
24749/DK z dne 13-3-2000 in št 24859/AJ z dne 23-3-2000). URSJV je v svoji odločbi odločila, da so
karavla, ki se nahaja na parceli št 889/1, katastrska občina Dol, in prostori v njej, dekontaminirani do
take stopnje, da je primerna za predajo objekta za druge dejavnosti - splošno rabo. Dejansko je bil sam
objekt predan v splošno rabo oziroma za druge dejavnosti 25. junija 2000 ob priliki krajevne proslave
KS Zavratec.
Slika 2.45: Delavci podizvajalca med dekontaminacijo prostora, kjer so bili skladiščeni sodi z RAO
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Slika 2.46: Pogled na zunanjost karavle (napisi "radioaktivno" so bili po koncu deI odstranjeni)

2.5.2

INŠPEKCIJSKI PREGLEDI

Dne 13.03.2000 je bil opravljen ogled začasnega skladišča RAO v Zavratcu. o katerem je sestavljen
uradni zaznamek in kjer je bilo ugotovljeno:
•
•

•

V času ogleda v skladišču in okolici niso potekale nobene aktivnosti in ni bilo prisotnega nobenega
od izvajalcev sanacije. V objektu in okolici ni bilo opaziti posebnosti.
Glavni skladiščni prostor, kjer so bili shranjeni sodi z radioaktivnim odpadom, je prazen V
predprostoru je odprt sod z kontaminiranimi odpadki (filtri, drugo), ki so nastali pri opravljanju del
prepakiranja odpadkov. Skladišče je prazno, v njem je le gradbeni kovinski oder za dostop do
višjih delov sten prostora in delovna lesena klop, zaščitena s plastično folijo. Stropna razpoka je
zaščitena s plastično folijo, ki zadržuje pronicajočo vlago. Nameščen je ventilacijski izpust.
URSJV je izvedla v skladiščnem prostoru meritve hitrosti doze in površinske kontaminacije tal in
sten. Meritve so bile opravljene z merilno opremo URSJV. Rezultati meritev so na voljo na
URSJV. Najbolj kontaminirana mesta skladišča je radiološko izmerila ekipa ELME 06.01.2000 in
o tem izdala poročilo 17.02.2000. »Vroče točke« so označene z barvnim pršilom in so dobro
vidne, talna mreža merilnih lokacij ni vidna. Na ogledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti stanja.
Dela v času ogleda še niso bila zaključena in so se nadaljevala sredi marca 2000.

Dne 23 .03.2000 je bil opravljen ogled začasnega skladišča RAO v Zavratcu, o katerem je sestavljen
uradni zaznamek in kjer je bilo ugotovljeno:
•

•

Glavni skladiščni prostor, kjer so bili shranjeni sodi z radioaktivnim odpadom: prostor je prazen, v
njem je le gradbeni kovinski oder za dostop do višjih delov sten prostora in delovna lesena klop.
Nameščen je ventilacijski izpust Stene so bile dekontaminirane s kemikalijo, do višine približno
dveh metrov so tudi mehansko očiščene. Talni beton je odstranjen po celotnem prostoru v debelini
5 cm, ob desni steni glede na vstopna vrata je bilo zaradi pronicanja tekočih odpadkov v globino
potrebno izkopati jamo v dolžini približno 2,5 m in širini 0,75 m, globine približno 0,5 m
V času inšpekcijskega pregleda so meritve hitrosti doze in površinske kontaminacije opravljali
predstavniki US in ARAO. Pri tem so našli še dve vroči točki, ki sta bih v času inšpekcijskega
pregleda odstranjeni Pri tem so bili vzeti vzorci kontaminiranih tal za gamaspektrometrijsko

poročevalec, št. 71

74

6. september2001

•
•

analizo.
URSJV je izvedla v skladiščnem prostoru meritve hitrosti doze in površinske kontaminacije tal in
sten na naključno izbranih mestih v prostoru (stenah, tleh) in na predhodno ugotovljenih mestih z
največjo kontaminacijo. Rezultati meritev so na voljo na URSJV.
Na osnovi opravljenih meritev zunanjega sevanja in površinske kontaminacije površin URSJV
lahko ugotavlja, da je nekdanji zasilni skladiščni prostor dekontaminiran v pomenu zastavljenih
ravni za dopustno kontaminacijo človekovega okolja. To so pokazali rezultati meritev na stenah in
tleh prostora in analogno primeijalne meritve v ostalem delu objekta in v njegovi bližnji okolici.
Dokončno mnenje pooblaščene organizacije za meritve sevanj (IJS) je podkrepljeno še z rezultati
analiz odvzetih vzorcev tal s povišano površinsko kontaminacijo na gama sevalce in rezultati
kvalitativne analize s tekočinskim scintilacijskim spektrometrom.

2.6

INŠPEKCIJSKI NADZOR

2.6.1

SODELOVANJE Z DRUGIMI INŠPEKCIJAMI

URSJV skuša na področju jedrske varnosti nadaljevati z dobro prakso sodelovanja z drugimi
inšpekcijami. V letu 2000 so inšpektorji Uprave RS za jedrsko varnost sodelovali z
naslednjimi inšpektorati:
•
•
•
•

sodelovanje z Republiškim elektroenergetskim inšpektoratom,
sodelovanje z Zdravstvenim inšpektoratom republike Slovenije,
sodelovanje z Inšpektoratom republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
sodelovanje z Ministrstvom za notranje zadeve.

2.6.2

UGOTOVITVE INŠPEKCIJE URSJV

Inšpektorji za jedrsko in radiološko varnost so v skladu s s svojimi pooblastili in odobrenim
dokumentom "Program dela inšpekcije za jedrsko in radiološko varnost v letu 2000" opravljali
inšpekcijski nadzor jedrskih objektov skozi vse leto. Podroben opis dejavnosti je podan v sklopu
posameznih jedrskih objektov (poglavja: 2.1.9, 2.2.4, 2.3.5. 2.4.5 in 2.5.2).
Inšpekcija za jedrsko in radiološko varnost ugotavlja, da pri navedenih inšpekcijskih pregledih ni
ugotovila
večjih
pomanjkljivosti
ali
kršitev veljavnih predpisov, odstopanj
od
zahtevanega/pričakovanega stanja ali drugih pomanjkljivosti, na osnovi katerih bi lahko sklepali, da je
bila v RS ogrožena jedrska ali radiološka varnost.
f
2.6.3

UGOTOVITVE INŠPEKCIJE ZIRS

ZIRS nadzoruje jedrske objekte Nuklearno elektrarno Krško (NEK), Institut "Jožef Štefan" (US) z
reaktorjem TRIGA v Brinju pri Ljubljani ter Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO) s skladiščem
srednje in nizko radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani. Podroben opis dejavnosti je podan v
sklopu poglavja »Varstvo pred sevanji v delovnem okolju« (poglavje: 4.1.1).
Inšpekcija za varstvo pred sevanji je pri navedenih, inšpekcijskih pregledih ugotovila le nekaj
nepravilnosti, ki pa niso ogrozile delavcev zaradi sevanja v jedrskih objektih in ZIRS ugotavlja, daje v
osnovi zagotavljeno varstvo ljudi pred sevanji.
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3.0

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 2000.

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, ki je 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 2000 delovalo 43 sond, ki kontinuimo 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 gpozorilni 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, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Termoelektrarna Šoštanj,
Termoelektrarna Trbovlje Termoelektrarna Brestanica in Elektroinštitut Milan Vidmar. URSJV se je z
posameznimi izvajalci meritev dogovorila in v letu 2000 z nekaterimi že sklenila ustrezne pogodbe za sprotni
prenos pri njih zbranih podatkov vsake pol ure. Na URSJV je bila v ta namen zgrajena potrebna
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 radiacijske situacije
na karti Slovenije (slika 3.1) in v obliki tabele (tabela 3.1).

Dozne hitrosti sevanja gama v Sloveniji
Reai tirne gamma dose rate levels in Slovenia
AVSTRIJA
AUSTR1A

IADŽARSKA
HUNCARV

• Maribor
# .Slovenj Gradec

Kredarica
• Bovec
# Krvavec

Roga ška Sla t itn
Lukoma

u|P Prapremo
• Vlrijnarje

Kiško •

HRVAŠKA
CROATIA
LEGENDA
LEGEND

• Nova Gorica
ITALIJA
ITALY

4| Postojna

Novo inesto

Uiiskn Bistrica

0 - BO nSvth
100 - 200 rtSvfh
lOO-SOOnSv/h
^1300 - 400 rfivlh
4<lOO-SOOnSv*

#500-600nSv(h
# 600 - 700 nSv)h
#7Q0-800nSvfc
#800-900nSv/h
09OO-OOOnS«A>
SJ NO DAT Al

Slika 3.1: Merilna mesta zunanjega sevanja označena z krogi različnih barv, ki ponazarjajo velikost hitrosti
doze sevanja gama v realnem času
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Tabela 3.1: Preglednica podatkov o nivojih zunanjega se\'anja v Sloveniji v realnem času
"■ v**} J*
'•

•.
/' •, ' " DOZNE HITROSTI SEVANJA GAMA NA OZEMLJU SLOVENIJE
Uprava RS za jedrsko varnost
Čas izdelav« tabele. 11.05.2001
07:30 (UTC-1, ostali časi UTC)
iT+ '! iri i lii.: V'
Opomba Podatki se obnavljajo aviomatično. zate se v tassli lahko pojavijo nepreverjene vrednosti
:
' Prc<»at«vt«v Upr tv«
■r»K***fco vamot*
Oan: 10 05 2001 Dan: 11 05 2001
OZAO. POVP. MAKS. POVP. MAKS.
ZAD.
MONITORING Sonda 10 ONI VREO. VREO. ob VRED. VRED. ob VRED. ob
LOKACIJA
f- SEVANJA
nSWh nSWh nSv/h ina nSWh nS Jh uJt nSvrfi uta mi
AD\
74 71 80 00 73 33 03 80 0900 14*31',46*04' Ljubljana-URSJV
ZUIIAHj* tftVAIljt
60 80 90 07 80 30 03 tO 08 00 14*08\45*35' Ilirska Bistrica
Dozne hitrosti sevanja A02
68 65 70 01 68 70 01 70 08 00 14*31'.46TO' Ljubljana-ZVD
gama no ozomlju A03
87 81 90 01 e5 90 01 90 08:00 14*36'.461D5 ljubljana-Brinje
Slovenije A04
A05
93 92 100 23 95 100 08 100 08:00 14U9'.46U5' TodrazRUZV
A06
78 70 80 11 71 80 05 70 08 00 15*31 \45*56' Krtko-NEK
W)6 118 116 122 01 119 124 07 124 07:16 14*31'.46*04' Ljubljana-URSJV
Ml 5 131 128 136 00 129 137 02 123 08:04 15*36,45*54 Brežice
M10 125 122 129 13 126 134 03 125 08:03 15*31',45«53Cerk|e
M21 110 109 114 CB 109 114 04 11? 08 01 15*29'.45^7' Krsko-Videm
M23 113 109 115 06 109 114 01 110 08:00 15*31'.45*56' Krsko-NEK
Mil 125 123 128 09 124 128 05 121 08 02 15"3r.45*57'Ubni
Ml 2 121 119 123 16 121 125 05 119 00 05 15*32*.45*57' Stan Grad
M13 131 129 136 00 132 135 08 135 08 14 15"33',45*56'Pasje
MU 132 128 134 13 132 138 07 138 06 05 15*34'.45*56' Gornji Lenart
Ml 6 127 124 133 03 124 129 03 129 00 04 15*33'.45*54' Skopice
M19 123 119 124 02 122 126 01 126 U3 07 15"30'.45*55'Brege
M20 126 122 123 16 124 133 03 129 08:30 15*28',45*56' Leskovcc
M0I 125 122 128 21 125 131 01 125 07 17 l5*38\46-32 Maribor
VG3 114 112 118 21 117 124 C'4 120 07 19 1510*.45*48' Novo mesto
M05 106 104 103 13 106 109 02 104 07 ?3 13*33'.45*53' Nova Gorica .
M07 103 109 118 05 105 11G 05 11G 05 45 13*35'.45*31'Portoroz-Secovlje
r.te 124 119 122 04
16*1 V.46'39' Murska Sobota
M09 131 132 133 16 13G 137 05 128 07 15 13*51'.46*23' Kredarica
M10 132 130 136 13 128 133 07 133 07 13 14*10'.46*2I' Lesce
f*C5 141 140 151 15 147 153 00 143 07 09 15*I0'.46*28' Slovenj Gradec
M26 131 129 136 18 12c 133 05 133 05:38 14«35\46*ie' Krvavec
M27 127 125 132 17 131 135 04 129 07 13 14*11'.45*45" Postojna
M28 129 125 132 05 1» 134 02 126 07 16 14*31.46T33Ljubljana-HMZ
M29 165 164 172 07 17C 175 03 15$ 03 56 14*51',45*32* Kočevje
M30 122 118 123 03 120 123 02 117 07 22 15*07'.46*22* Velenje
M31 124 121 127 03 123 124 00
15*17'.46UT lisca
M4Q 120 116 121 15 116 120 05 11? 07 2' 15*38.46*14* Rogaška Slatina
M41 103 107 112 22 106 112 01 157 07 29 13"*34'46"20'Bovec
t»u2 137 136 141 15 135 143 07 143 07 07 I3*43'.46*30' Ralccc
M50 93 97 103 19 94 97 04 93 05 58 15*29\4^ «59'Brestanica
M4S 120
151)3.46*23'Šoštanj
M 49 122 116 132 19 116 123 07 123 07 5' 14^0.46*03' Vnajnarje
1.148 94 92 99 11 92 98 03 91 07 20 l5D3'.46108'Lakonca
Mi 7 110 114 122 07 117 122 02 120 05 39 15*05'.<!6*08* Prapretno
Upava RS zifsdriko varrvad. Vc*cv» 5'i.lel.: 01 «721 100. »%*• 01 «."? 11 93
Ccttovar*r,r^unartikarzveoo« vMitui v*»r,»»vtce prtorl

Preglednica prikazuje poleg identifikacijske oznake merilnega mesta tudi 10-dnevno povprečje doznih liitrosti.
24-urno povprečje doznih liitrosti in maksimalno vrednost prejšnjega dne. srednjo, maksimalno in zadnjo
polurno vrednost dozne liitrosti tekočega dne. geografske koordinate lokacije in ime lokacije.
V letu 2000 smo na URSJV pridobili novo programsko opremo za sprotni nadzor zunanjega sevanja, ki
omogoča takojšnje evidentiranje izpadov posameznih merilnikov ter hitro analizo pogojev v katerih posamezni
merilnik deluje, sproti obvešča o kakovosti prenosa in vsebine prenesenih podatkov. V ta namen je pripravljena
razpredelnica, ki ponazarja časovni potek prihoda podatkov na URSJV ter podatke o objektivni kontroli
delovanja merilnikov in je prikazana na sliki 3.2.
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Slika 3.2: Grafični prikaz poteka prenosa podatkov na URSJV.
Uprava RS za jedrsko vamost je pristojna za posredovanje podatkov o meritvah sevanja v mednarodno
i/menjavo in nosi odgovornost za zgodnje obveščan je, 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: Žbimo poročilo o QA/QC analizah podatkov in Zbirno poročilo o
meritvah avtomatskega radiacijskega monitoringa iz sistemov URSJV. NEK. HMZ. TEŠ. TET. TEB in EIMV
ler pripravi urejeno in prečiščeno 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 podatki o povprečnih dnevnih vrednostih, trenutnih vrednostih in
ekstremnih vrednostih hitrosti doze. statistični porazdelitvi rezultatov ter razpoložljivosti podatkov na URSJV,
prikazani tabelarično in grafično.
Tudi v letu 2000 je URSJV v celoti redno dnevno posredovala vse podatke iz CROSS-a v predpisanem formatu
v evropski sistem EURDEP v skupni evropski raziskovalni center v [spri (Italija).*ki zbira podatke iz večine
ev ropskih 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 letu 2000 je URSJV začela redno posredovanje podatkov iz CROSS-a še v lirvaški
center v Zagrebu in v madžarski center v Budimpešti.
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NEK: NEK-STOLP
DOZNA HITROST

dozua hitrost

višina padavin I

Slika 3.3: Prikaz dnevnega hoda hitrosti doze sevanja gaina in količine padavin za celo leto 2000 na lokaciji
Nuklearne elektrarne Krško.

3.1.2 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 Teclmology. 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 kontinuimo prečrpava zrak skozi filter in meri koncentracije umetne alfa in beta
aktivnosti v zraku, koncentracije radionuklidov sevalcev gama. koncentracije radioaktivnega joda J-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 svojUi mejnih področjih (tudi v
Bel jaku in avstrijski Radgoni-Bad Radkersburg) in ob jedrski elektrarni v Paksu na Madžarskem. Ob koncu leta
1999 je URSJV prejela kot darilo od avstrijske vlade izboljšano verzijo aejosolnega merilnika z visoko
ločljivostnim gama spektrometrom AMS-01 in ga postavila v Drnovem na Krškem polju. Programska oprema,
ki so jo URSJV prav tako zagotovili Avstrijci, omogoča vpogled v trenutno stanje radioaktivnosti zraka na tej
lokaciji pa tudi v podatke o radioaktivnosti aerosolov iz vseh osmih avstrijskih tovrstnih merilnikov.
V kolikor v zraku ni zaznali povečane radioaktivnosti, daje acrosolna merilna postaja podatke o mejah dctckcije
meritve. Značilne meje detekcije za Cs-137 v zraku znašajo okrog 0.1 Bqm , za J-131 okrog 0,01 Bqm'\ za
umetno alfa aktivnost 0,01 Bqm'3 in za umetno beta aktivnost 0.1 Bqm'3. Naprava daje sprotne vrednosti za
koncentracije kratkoživih radonovih in toronovih razpadnih produktov v zraku (tabela 3.2).
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Tabela 3.2: Značilne vrednosti koncentracije radionuklidov (v Bq/m3). merjene z avtomatskimi acrosolnimi
postajami v Reaktorskem centru na Brinju in na obeh lokacijah v Krškem: v NEK in na Dmovem.
Meja detekcije
Ljubljana-Brinje reaktorski center
Krško-Vrbina lokacija NEK
Krško-Drnovo
Izmerjena koncentracija
Ljubljana-Brinje reaktorski center
Krško-Vrbina lokacija NEK
Krško-Dmovo

UMETNA RADIOAKTIVNOST
Alfa
Beta
[Bq/m3]
[Bq/m3]
0.024
0.35
0.19
0,039
0.14
0.030

M
[Bq/m3]
0.057
0.085
0.066

,w

Cs
[Bq/m3l
0.220
0.290
0.001

NARAVNA RADIOAKTIVNOST
"uRn EEC
"■Rn EEC
3
[Bq/m )
[Bq/m3]
2.2
0,018
0.026
2.1
1.4
0,012

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. Rezultati merjenja radona so izraženi z ravnovesno ekvivalentno
koncentracijo radona (EEC) in podani v enotah Bqm'\ Koncentracije radonovih potomcev se dnevno skoraj
periodično spreminjajo, maksimalne vrednosti v okolju pod Žirovskim vrhom večinoma dosežejo od 20-40
Bq/in3. V neposredni bližini odlagališč pa lahko vrednosti v času dolgotrajnih zimskih inverzij občasno
presegajo 100 Bq/m3.
3.1.4 MERITVE RADIOAKTIVNE DEPOZICIJE
Pri jedrski nesreči uhajajo v ozračje tudi radioaktivni delci, ki jih zračne mase nosijo laltko zelo daleč, tudi po
več tisoč kilometrov. Ti radioaktivni delci se vzdolž svoje poti usedajo na zemeljsko površino kot suha
depozicija ali pa jih spirajo iz ozračja padavine kot mokro depozicijo. S tem postane gornja plast zemlje in
vegetacija radioaktivna, kar se kaže tudi v povečanih vrednostih hitrosti doze.
'
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 merjenje
radioaktivnega useda. Merilna naprava lahko detektira posamezne radionuklide sevalcev gama (Cs-137. J-131.
in dr) ob morebitni jedrski nesreči. Programska oprema za sprotno evaluacijo podatkov iz spektra je dokončno
izdelana v prvi polovici leta 2000. Rezultati meritev se po vsakem merilnem ciklusu . ki traja šest ur. prenesejo
(udi na INTERNETNE strani URSJV
Tabela 3.3: Rezultati meritev radioaktivne kontaminacije tal na lokaciji URSJV v Ljubljani ob suhein vremenu

Radionuklid
Izmerjena
kontaminacija

Umetna radioaktivnost Obstoječa kontam.
fkBq/m:l
[kBa/nr]
u.j
IJ
13
'Cs
'Cs
_

Naravna radioaktivnost Hitrost doze
gama [jiSv/hl
lkBq/m2J
:N
-"fei
Pb
0.075

1,5

V tabeli sta navedena le dva najznačilnejša fisijska produkta l5'l in l31Cs. kiju zaznamo ob jedrski eksploziji ali
nesreči. Obstoječa kontaminacija je podana ob predpostavki čiste površinske kontaminacije brez upoštevanja
globinske porazdelitve radionuklida v tleh. Naravna radioaktivnost je predstavljena kot povprečna površinska
aktivnost svežega useda obeh radonovih potomcev :MPb in "IJBi v zadnjem merilnem intervalu.
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Za primerjavo je podana tudi povprečna vrednost Iiitrosti doze sevanja gania v času meritve na isti lokaciji z
merilnikom Alnor.
Pri tem navajamo meje detekcijc za posamezne nuklide (tabela 3.4). Te so tudi več kot sto krat večje od
operativnih intervencijskih nivojev v primeru jedrske nesreče ( za 13II: sveža lira na 10 kBq/m\ kravje mleko 2
kBq/ur, za l37Cs: : sveža hrana 2 kBq/m\ kravje mleko 10 kBq/in").
Tabela 3.4: Meje detekcije radioaktivnosti depozicije za posamezne nuklide

Radionuklid
Meje detekcije

Umetna
radioaktivnost
fkBq/nr]
.3.J
0,03

IJ

'Cs
0.04

Obstoječa
kontaminacija
fkBq/nr]
Cs

Naravna
radioaktivnost
[kBq/m21
Pb
0.08

JIJ

Bi
0.10

3.1.5 NOVOSTI V LETU 2000
Glavne novosti na področju avtomatskega radiacijskega monitoringa v letu 2000:
• vključitev 2-eh novih merilnih mest za zunanje sevanje v avtomatski radiacijski monitoring iz sistemov, ki
jih upravljajo Termoelektrarna Brestanica in Termoelektrarna Trbovlje.
• vključitev avtomatskega merilnika radioaktivnosti depozicije v sistem republiškega avtomatskega
monitoringa za nadzor radiološke situacije.
^
• podpisani so dogovori v obliki pogodb o z posameznimi izvajalci meritev, ki na URSJV avtomatski
pošiljajo podatke o meritvah zunanjega sevanja skupaj z meritvami ekoloških in meteoroloških podatkov.
• vzpostavitev programskega sprotnega kontroliranja prihoda podatkov na URSJV ter njihove kakovosti.
• povečana je pogostost rednega pošiljanja podatkov od prejšnjega dnevnega pošiljanja na vsake pol ure v
Avstrijo na osnovi bilateralnega sporazuma.
• vzpostavitev rednega dnevnega pošiljanja podatkov na Hrvaško in Madžarsko na osnovi bilateralnega
sporazuma.
• avtomatsko dnevno pošiljanje podatkov o zunanjem sevanju v sistem EURDEP (European Union
Radiological Data E.vcliange Platform) namesto dosedanjega tedenskega pošiljanja,
• izpopolnjen prikaz podatkov radiacijskega opzorilnega monitoringa na spletnih straneh URSJV.
Zbrane podatke iz vseh merilnikov sevanja tekoče opazujemo, analiziramo, ariiiviraino in jih prikazujemo na
INTERNET-u na naslovu:
lutp.//\v\v\v.sigov.si/ursjv/MONlTORING/sevanje. litini

3.2

NADZOR SPLOŠNE RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE OKOLJA
v
Osnovni program meritev radioaktivne kontaminacije Življenjskega okolja v RS je bil za leto 2000 določen
povsem v enakem obsegu kot za pretekla leta in je precej skladen s Pravilnikom o mestih, metodah in rokih za
preiskave kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur.l. SFRJ. št. 40/86).
Program meritev je naročilo in financiralo Ministrstvo za zdravstvo, izvajala pa sta ga pooblaščeni organizaciji
Zavod za varstvo pri delu. d.d., Bohoričeva 22a in Institut Jožef Slcfan. Ljubljana. Jamova 39. oba iz Ljubljane.
3.2.1

PROGRAM

Program meritev splošne radioaktivne kontaminacije v okolju v skladu s Prav ilnikom zajema sledeče elemente
okolja: površinske vode. zrak, tla, padavine, pitno vodo. Iirano in krmila. Opombe se nanašajo na tisti del
nadzora, kije s pravilnikom predpisan, vendar se ne izvaja.
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Površinske vode: polletni enkratni odvzem vzorca SAVE pri Ljubljani (Laze-Jcvnica). DRAVE pn
Mariboru. SAVINJE pri Celju in SOČE pri Anhovem. V vzorcih se določa specifična aktivnost gaina
sevalcev in H-3. (Opomba: po prmilniku 7.1 se vzorčenje ne oprm-lja enkratno polletno temveč se
analizirajo trimesečni zbirni vzorci: v programu ni zajel nadzor radioaktivnosti mednarodne reke
Mure).

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 .
(Opomba: po pra\'i!niku Zl se vzorčujejo in analizirajo trimesečni zbirni vzorci na lokacijah v
Mariboru in Gorenji vasi: v mesečnih zbirnih vzorcih iz Ljubljane se določa tudi koncentracija Sr-90).
Tla - 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: - Zunanje sevanje gama: Polletno se določajo doze zunanjega sevanja gama na 50 lokacijah na
prostem po Sloveniji s TL dozimetri v mreži 20km x 20km. Kontinuimo se men hitrost doze v
LJUBLJANI, MARIBORU, NOVEM MESTU. CELJU. NOVI GORICI. PORTOROdU. MURSKI
SOBOTI, na KREDARICI in LESCAH.

4.

Pada\'ine: neprekinjeno mesečno vzorčevanje tekočih in trdih padavin v LJUBLJANI. NOVEM
MESTU, BOVCU in MURSKI SOBOTI. Mesečno se določajo prostormnske in površinske specifične
aktivnosti gama sevalcev, radionuklid Sr-90 pa četrtletno. (Opomba: merirve koncentracij H-3 in
plutonija se ne iz\'ajajo)

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. Sr90 in H-3. (Opomba: pravilnik prepisuje v mestih z nad 100.00 prebiv alci mesečni nadzor)

6.

Hrana: sezonsko vzorčenje hrane živalskega in rastlinskega izvora v LJUBLJANI. NOVEM MESTU.
KOPRU, CELJU, MURSKI SOBOTI. MARIBORU 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 lirane se določa vsebnost gama sevalcev in radionuklid Sr-90.

7

Živalska krma: dvakrat letno se odvzamejo vzorci trave na lokacijah v LJUBLJANI. KOBARIDU in
MURSKI SOBOTI. Določa sc vsebnost gama sev alcev in radionuklida ^Sr-90 (Opomba: pra\'ilnik
predpisuje bist\'eno obširnejši obseg nadzora krmil, med drugim tudi tovarniško izdelana krmila,
koncentrate in silaio).

3.2.2

IZVAJALCI

Nadzorne meritve radioaktivnosti v življenjskem okolju Republike Slovenije žc vrsto let opravljata pooblaščeni
organizaciji Zavod za varstvo pri delu d.d. in Institut Jožef Štefan. Izvajalca izvajata tudi program zagotovitve
in kontrole kv alitete meritev in sicer s primerjalnimi meritvami istih vzorcev zraka in padavin znotraj programa
nadzora, poleg tega pa se oba izvajalca redno udeležujeta tudi mednarodnih intcrkomparacijskih meritev v
organizaciji IAEA. 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 sc ne izvaja v skladu s pravilnikom: vzorčevanje vode ne
poteka z vsakodnevnim zbiranjem vzorcev v sestavljeni trimesečni vzorec, ampak le z enkratnim odvzemom
vsake pol leta. Nadaljnja pomanjkljivost izvajanega programa je. da sc ne nadzoruje mednarodna reka Mura.
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čeprav kažejo avstrijska letna poročila, daje bila ta voda v preteklih letih najbolj kontaminirana z radioaktivnim
J-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 1.0 Bq/in3 v reki
Dravi. Ravni radionuklida H-3 v rečni vodi so variirale med 1500 do 1800 Bq/m3, kar več kot leto poprej.
Izmerjeni radionuklid J-131 v rekah kot posledica njegove uporabe v bolnišničnih nuklearnih medicinskih
centrih (Ljubljana, Maribor in Celje). Koncentracije so se gibale tudi do 21 Bq/m3 v Dravi, do 10 Bq/m3 v Savi
in Savinji. Reka Soča ni onesnažena s tem radionuklidom.
b) Meritve specifičnih aktivnosti radionuklidov v zraku ne kažejo večjih sprememb v primeijavi s preteklimi
leti. Ravni Cs-137 so bile v velikostnem razredu 3 mikroBq/m3, O koncentracijah Sr-90 ni podatkov.
Koncentracije dolgoživih naravnih radionuklidov kol sta 'Be in :i0Pb sta bili v območjih 2.3-2.8 miliBq/m3
oziroma 0.5 miliBq/m3 in so tudi na ravni iz preteklih let
c) Za koncentracije radionuklida Cs-137 v padavinah so izmerili izvajalci ZVD 2-5 Bq/m3 (oziroma used 1-3
Bq/in") in za Sr-90 0.1-0.3 Bq/m3 (used okrog 0.5 Bq/m:). vrednosti so na novju iz preteklega leta. Radioaktivni
stroncij-90 v padavinah v devetdesetih letih (letni prispevek večinoma 0.1-1 Bq/m2) je nižji od nivojev iz
začetka osemdesetih let (1-8 Bq/nr). Letni used naravnega radionuklida berilija-7 je bil v Ljubljani okrog 0.5 k
Bq/m~, radionuklida H-3 pa po meritvah IJS 2.7 kBq/nr (oziroma je bila njegova koncentracija v deževnici 2.0
kBq/m3).
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 je bila v Ljubljani 10 kBq/m2, (v letu 1999 prav tako 10 kBq/m:, v
1998 14 kBq/m2 in v času černobilske nesreče okrog 25 kBq/nr) v Murski Soboti pa le okoli 6 kBq/m:.
Izmerjena vsebnost Sr-90 v plasti od 0-15 cm je znauio nižja in je znašala okrog 220 Bq/m2 (černobilska
kontaminacija 1986: 450 Bq/m ). Okrog 30 % te vrednosti je bilo izmerjeno na vseh treh merjenih lokacijah v
prvi plasti (0-5 cm). Najbolj je s Sr-90 kontaminirana zgornja plast (0-15 cm) v Kobaridu 0.57 kBq/m2. nato pa
v Murski Soboti (0.35 kBq/m2).
e) Meritve zunanjega sevanja gama kažejo, da je povprečna raven zunanjega sevanja v Ljubljani, meijena v
letu 2000 s TL dozimetri, znašala 98 nanoSv/h in je v primerjavi s preteklim letom kar precej višja (v letu 1999
92 nSv/h). Izvajalci ocenjujejo, da je prispevek černobilske kontaminacije na območju Ljubljane še vedno
okrog 0.14 mSv/leto ali 20 % glede na raven naravnega ozadja (0.7 mSv/leto). Povprečna hitrost doze
zunanjega sevanja v Sloveniji v letu 2000, meijena s kontinuirnimi monitorji (na 12 lokacijah) je znaša 123
nSv/h in je za okrog četrtino višja od povprečja meijenega s TL dozimetri na istih lokacijah. Izvajalci navajajo
le merske vrednosti zunajega sevanja za obe metodi in v komentarju ne podajajo obrazložitve te razlike.
f) Koncentracije radionuklida Cs-137 v pitni vodi iz vodovoda v večjih mestih v Sloveniji je bila ugotovljena v
sledeh , to je od 0.2-0.7 Bq/m3. Koncentracija Sr-90 je bila nekaj višja (v Kopru okrog 3 Bq/m ). Meritev
radioaktivnosti vode iz kapnic ni bilo zajetih v programu nadzora, čeprav se z njo oskrbuje še opazni del
prebivalstva, tudi v neposredni bližini Ljubljane. Radionuklid H-3 v vodovodni vodi nastopa v enakih
koncentracijah kot v rečnih vodah (okrog 1500 Bq/m3).
g) Trend zniževanja specifičnih aktivnosti radionuklidov Sr-90 in Cs-137 v hrani se je nadaljeval.
Srednjeavrednost Cs-137 v zelenjavi in v sadju je bila na ravni 0.01-0.08 Bq/kg, medtem ko so praviloma v
žitaricah, moki in kruhu za skoraj en velikostni razred višje vrednosti (v ječmenu, ajdi in ovsu od 0.1-0.8
Bq/kg). Najvišjo vrednost so izmerili v slivah iz Dolenjske (Suhor): 2 Bq/kg. Vsebnost Sr-90 v vzorcih žitaric,
sadja in zelenjave je ostala v enakih mej alt kot v preteklem letu, to je v povprečju 0.2 Bq/kg. Med hrano
živalskega izvora so izmerili v mesu v povprečju 0.2 Bq/kg, kar je enako kot v letu prej.
Mleko iz osrednje Slovenije je vsebovalo v povprečju 0.3 Bq/L Cs-137 in 0.08 Bq/L Sr-90, medtem ko so v
mleku iz alpskega območja izmerili do 0.8 Bq/L Cs-137 in 0.15 Bq/L Sr-90. V vzorcih sira je vsebnost obeh
dolgoživih fisijskih produktov večja: Sr-90 je bilo od 0.7-1.2 Bq/kg. medtem ko Cs-137 okrog 1.1-1.2 Bq/kg.
Vrednosti za cezij so za en velikostni razred nižje kot v lanskem letu, vendar izvajalci o tem ne podajajo
evaluacijskega komentarja.
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V splošnem velja, da velika variabilnost nizkih absolutnih vrednosti, tako za Cs-137 kot Sr-90. ki so blizu meje
merljivosti, ne omogoča dobre statistične primerljivosti rezultatov.
h) Meritve vsebnosti Cs-137 in Sr-90 v travi so se gibale v velikostnem razredu 1 Bq/kg sveže trave. Ravni Cs137 so bile v povprečju 0.9 Bq/kg, kar je nekajkrat nižje od vsebnosti za Sr-90 (povprečje okrog 5 Bq/kg), kar je
povsem enako kot v preteklem letu. Precej večja kontaminacija trave izhaja od naravnih radionuklidov.
Vsebnost dolgoživejšega radonovega potomca Pb-210 je bila - zaradi usedanja in spiranja aerosolov iz ozračja v povprečju okrog 8 Bq/kg. kozmogenega berilija-7 pa okrog 30 Bq/kg.
3.2.4

OCENA PREJETE DOZE SEVANJA

Na osnovi povprečnih specifičnih aktivnosti dolgoživili fisijskih radionuklidov v zraku, vodi in hrani za leto
2000. povprečnega letnega vnosa in ob upoštevanju doznih prctvorbenih faktoijev po IAEA Basic Safety
Standards (1996) so izvajalci ocenili skupno letno pričakovano efektivno dozo E50. Ocenjeni letni prispevek
obeh dolgoživili fisijskih radionuklidov k dozi zaradi inhalacije je zanemarljiv v primerjavi z obsevnimi
obremenitvami po dragih prenosnih poteh in znaša nekaj nSv za Cs-137 in nekaj 10 nSv za Sr-90. Letna doza
zaradi ingestije je znašala 3,8 mikroSv na leto, od tega je odpadlo na Sr-90 tri četrtine in na Cs-137 preostala
četrtina. Zunanje sevanje zaradi kontaminacije tal s Cs-137 predstavlja po oceni izvajalcev največji prispevek k
dozi od globalne kontaminacije okolja. Pri oceni letne doze od zunanjega sevanja so bili uporabljeni merski
podatki za merilno mesto v Ljubljani in zelo konservativna predpostavka, da posamezniki preživijo na prostem
30 % razpoložljivega časa. Efektivna doza od zunanjega sevanja (pretežno od černobilske nezgode) je bila v letu
2000 ocenjena na 54 mikrosievertov. Skupna efektivna doza na odraslega prebivalca Slovenije, ki jo je
povzročila splošna kontaminacija okolja s fisijskimi radionuklidi, je bila v letu 2000 ocenjena na 57.5 mikroSv,
kot je podano v spodnji tabeli (Tabela 3.5). Na področjih z višjo černobilsko kontaminacijo (alpski predeli
severozahodne Slovenije) 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 3.5: Obsevna obremenitev prebivalstva zaradi radioaktivne kontaminacije okolja v Sloveniji v letu 2000
Efektivna doza (v mikroSv/leto)

Prenosna pot
Inhalacija

(Cs-137, Sr-90)

0,02

Ingestija:

hrana (Cs-137, Sr-90)
deževnica (Cs-137, Sr-90, Ljubljana, 2 L dnevno)
pitna voda (J-131 v Savi, Dol/Ljublj., 2 L dnevno)

3,8
(0.05)*
(0.5)* ,

Zunanje sevanje

53.1

Skupaj

58 /iSV

v letu 2000 (zaokroženo)

ocena URSJV na osnovi rezultatov meritev ZVD v letu 2000
3.2.5

Zaključki

Na podlagi meritev radioaktivnosti življenjskega okolja RS v letu 2000 izvajalci ugotavljajo, da so bile
specifične aktivnosti umetnih radionuklidov v zraku, vodi in hrani nižje od 1% izvedenih koncentracij,
predpisanih 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 ko je ocena letne doze zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevanju gama za
Slovenijo verjetno pretirano visoka (54 mikroSv).
Letno dozo od zunanjega sevanja bo v prihodnje nujno potrebno ocenjevati na drugačnih, manj konservativnih
izhodiščih (bivanje 7.2 ur na prostem in zaščitni faktor zgradb 0.1), da bomo primerljivi s sosednjimi državami.
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V letnih poročilih za Avstrijo navajajo černobilsko zunanjo dozo okrog 15 inikroSv 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-urnetn bivanju na prostem).
Tabela 3.6: Srednje letne aktivnosti Sr-90 in Cs-137 (Bq.m"~) v plasti tal globine 0-5 cm (travnata površina) za
obdobje 1982 - 2000

leto
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Ljubljana
Sr-90
126
157*
102
107
123
115
120
129
130
80
82
94
77
71
43
27
29
41
108

Cs-137

•
25500
8600
6800
12500
11000
9350
10500
7400
8000
6200
5750
4400
3800
3500

Kobarid
Sr-90
222
161
161
154
680
465
395
384
335
240*
255
280
230
210
145
67
73
73
220

Cs-137

32250
5950
15000
8350
7750
14000
16500
10100
10500
9700
6500
5700
5700
5300

Murska Sobota
Sr-90
Cs-137
69
43
48
56
115
90
4850
84
2750
89
3200
81
6200
4350
73
71
5050
54
4650
70
4550
79
3950
59
4000
40
4400
23
3000
88
3000
120
3000

* sprememba mesta vzorčenja
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Tabela 3.7:

Srednje letne aktivnosti Sr-90 in Cs-137 (Bq/L) v mleku od 1984-2000
Vsebnost Cs-137

Vsebnost Sr-90
leto
1984
198 5
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Tabela 3. 8:

Ljubljana
0,17
0.19
0,28
0,40
0,22
0,17
0,19
0,16
0,22
0,15
0,14
0,12
0,13
0,10
0,10
0,09
0,08

Ljubljana
0,13
0.10
21.5
0,40
1,49
0,68

Kobarid
0,33
0.33
0,81
0,87
0,53
0,38
0,43
0,36
0,32
0,30
0,22
0,22
0,29
0,15
0,15
0,16
0,15

1,10
0,58
0,41
0,47
0.48
0,45
0,36
0,12
0,10
0,25
0,23

Kobarid
0,27
0.27
65,7
0.87
7.32
6,0
4,9
3,5
4.0
2,9'
2,0
1,7
1,2
0,55
0,65
0,55
0,23

Murska S.
1,02
0.95
168.6
2,70
17,2
7,48
5,6
4,3
4,1
3,2
2,3
2,5
2,0
2,0
1.8
1,7
1,1

Letna doza zaradi zunanjega sevanja gama v Ljubljani (1988-2000)

LETO

Skupna
doza
zunanjega
sevanja (mikroSv)

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

1080
1131
994
966
975
904
876
872
844
851
845
839
845

Prispevek Černobila
(mikroSv)
360
280
220
190
190
180
146
150
145
146
145
140
145

Vir Radioaktivnost v življenjskem okolju Slovenije za leto 2000, ZVD, št 1004/01, Ljubljana, maj 2001.

poročevalec, št. 71

86

6. september 2001

3.3

NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJU NE KRŠKO

3.3.1

OBSEG

Redni sevalni nadzor Nuklearne elektrarne Krško vsebuje nadzor inventarja tekočih in plinastih emisij ob izvoru
ter neodvisen nadzor vnosa radionuklidov v širše okolje (iinisij). Nadzorovano področje okolja obsega v prvi
vrsti 12-kilometrski pas okoli objekta, kjer je pričakovati najvišje vrednosti imisij in je mogoče potencialno
vnaprej zaznati spremembe. Pri reki Savi in podtalnicah pa je območje razširjeno tudi na del R. Hrvaške, in sicer
od Jesenic na Dolenjskem do Podsuseda (sotočna razdalja od objekta 30 km). Kot referenčne točke, pomembne
za nezgodno pripravljenost zlasti pri detckciji zračnega prenosa plinastih efluentov in njihovega useda, so v
poročilo vključeni tudi 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
TL dozimetri v zahodnem loku dolžine 45 km), ki jih za poročilo posredujejo izvajalci meritev iz Hrvaške.
3.3.2

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 imisij pa so opravile na osnovi upravno potrjenega letnega programa zunanje
pooblaščene organizacije: Institut "Jožef Štefan" in Zavod za varstvo pri delu iz Ljubljane ter na področju R
Hrvaške Institut "Ruder Boškovič" - Zavod za istraživanje mora i okoliša in Institut za medicinska istraživanja i
medicinu rada iz Zagreba. Institut "Ruder Boškovič" opravlja tudi nekatere vzporedne (podvojene) meritve na
Savi od Krškega do Jesenic, ki so dodane rednim meritvam Instituta "Jožef Štefan".
3.3.3

REZULTATI NADZORNIH MERITEV (*)

Prispevki splošne onesnažitve k obremenitvi okolja, predvsem z obema černobilskima cezijevima izotopoma
(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 predčemobilsko raven. V letu 1994 je ta potek
dosegel najnižjo vrednost, tako da zaznavamo v standardnem vzorcu poljščin iz krško-brežiškega področja v
naslednjih dveh letih celo manjši prirastek cezijevih izotopov, medtem ko v obdobju od 1997 do vključno 1999
znova opažamo rahel padec. V letu 2000 se je prisotnost cezija v poljščinah ponovno nekoliko dvignila. Porast
zaznamo tudi pri talnem usedu (prah, padavine) in pri dozi zunanjega sevanja (sevanja v okolju). Celoletna
povprečna doza zunanjega sevanja v okolici NEK-a se je (zlasti v prvi polovici leta) glede na predhodno leto
dvignila in dosegla raven iz leta 1997. Izrazitejši dvig povprečne letne doze v letu 2COO beležimo tudi v ostalih
delih Slovenije.
Zmanjšanju prispevka tekočih iztek papirnice Videm k radioaktivni obremenitvi savske vode z umetnimi (za
faktor 0,5) in naravnimi radionuklidi (za faktor 0,25), ki je bilo v letih 1992 in 1993 povzročeno z zmanjšanjem
proizvodnje, je v letu 1994 sledilo ponovno povečanje, zlasti naravnih radionuklidov (za faktor 2), ki se je z
manjšimi ali večjimi nihanji ohranjalo v naslednjih letih na približno enaki ravni tako za naravne kot umetne
radionuklide. Izcejanje pepela iz papimičine toplarne v Savo, ki vpliva predvsem na povečano prisotnost
naravnih radionuklidov iz premoga, se je v letu 2000 nebistveno povečalo glede na preteklo leto - po drugi
strani pa v zadnjih treh letih ni bilo opaziti sprememb v stopnji onesnaževanja 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
"predčernobilski" stroncij. Prevladujoči delež k obremenitvi z umetnimi radionuklidi pa je prispeval kratkoživi
jod-131, ki ga zlasti od leta 1990 prispevajo bolnišnice.
Upoštevaje povečane koncentracije tritija, kijih povzročajo elektramiške izteke, ter jod-131, cezij in stroncij,
dobimo oceno, da bi bil prispevek NEK-a k letni obremenitvi odraslega referenčnega človeka zaradi
potencialnega pitja savske vode v Brežicah v letu 2000 manjši od 0,7 mikroSv/leto, za referenčnega otroka
(1-2 let) pa manjši od 1,6 mikroSv/leto. Za slednje je to približno 8 % ocenjene celotne obremenitve z
naravnimi in umetnimi radionuklidi. Ta ocena je približno enaka ocenam za brežiško Savo iz let 1998 in 1999,
upoštevaje uvedene spremembe pri doznih faktoijih (**), pa je po velikostnem redu primerljiva tudi z ocenami
iz preteklih let Nekoliko nižjo obremenitev zaradi NEK-a (okoli 0,4 mikroSv/leto za odraslega in okoli 1,1
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mikroSv/leto za otroka), dobimo tudi za Savo v Jesenicah na Dolenjskem. Na te podatke znatno vpliva
nezanesljiva ocena deleža kratkoživega joda-131, ki so ga v letu 2000. tako kot v preteklih letih, prispevale v
znatnem obsegu izteke bolnišnic. Približno oceno za prispevke joda-131 iz bolnišnic k obremenitvi
referenčnega otroka (1-2 let) laliko naredimo iz meritev v Krškem, kjer je izključen prispevek NEK-a. in ki dajo
dozo 1,1 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,
celotna riba) vrednost <1,3 mikroSv/leto, za referenčnega otroka (60 % ingestije odraslega) pa
< 4,5 mikroSv/leto. V povprečju ribe, ki so do leta 1986 predstavljale kritično prenosno pot za emisije NEK-a
preko prehrambene verige, v letu 2000 nimajo bistveno višje vsebnosti cezija (predvsem černobilskega) od
ostale beljakovinske hrane. Občasno povečanje obremenitev (zlasti pri otrocih) povzroča tudi tu kratkoživi
jod-131, kije 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 inventaiju letnih izpustov NEK-a (dopolnjena mesečna poročila
NEK-a za leto 2000), daje efektivno dozo 0,6 mikroSv/leto za odrasle in 0,7 mikroSv/leto za otroke. Ta ocena
obremenitve je približno enaka kot v preteklih dveh letih (**).
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 leta 1990 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, da je ta povezava praktično odpadla Izmeijeni prispevek vseh
umetnih radionuklidov iz brežiškega vodovoda k letni obremenitvi odraslega prebivalca zaradi pitja te vode se je
po letu 1990 znižal na nekaj stotink jiSv/leto (v letu 2000 okoli 0,020 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 6 mikroSv/leto za odrasle in 15 uSv/leto za otroke (1-2 let). Nadzorne vrtine v
naplavinah samoborskega področja v letu 2000 niso pokazale zaznavnega vpliva splošnega onesnaženja, niti se
v njih ne zazna vpliva NEK-a (tritij).
Imisijske meritve aerosolov niso zaznale v času med remontom (april, maj 2000) povečane prisotnosti cezija
ali katerih drugih kratkoživih svežih izotopov, čeprav so v enem primeru bili takšni sledovi detektirani na ograji
NEK-a na lovilcu talnega useda (lepljivi plošči) v koncentracijah, ki so na samem kraju praktično brez pomena
za obremenitev okolja. Ocene narejene na podlagi inventarja plinastih emisij (mesečna poro ila NEK-a za leto
2000. dopolnjena z oceno plinastih emisij tritija in ogljika-14 IJS) ter emisij partjkulatov (mesečna poročila
NEK-a za leto 2000, dopolnjena z dodatnimi ocenami emisij IJS) in mesečnih razredčitvenih faktoijev
(meteorološka poročila HMZ), so dale v letu 2000 kot najvišjo obremenitev zaradi inhalacije
(0,17 mikroSv/leto) in zaradi zunanjega sevanja iz potujočega "oblaka" (plume) (0,04 mikroSv/leto) vrednost
doze 0,2 mikroSv/leto v naselju Sp. Stari grad (smer ENE, razdalja 0.8 km). Glede na predhodno leto 1999 je
zaokrožena ocenjena doza nižja predvsem zaradi zmanjšanja inhalacijske doze. K dozi je nekoliko bolj
prispevalo prvo polletje. Nadzorne meritve zračnega joda-131, opravljane kontinuirano na 6-ih krajih v okolici
NEK, niso zaznale joda-131 nad nadzorno mejo, ki ustreza pogojni celoletni ščitnični dozi zaradi vdihovanja <
0.4 mikroSv.
Doza zaradi zunanjega sevanja, merjena s termoluminescenčnimi dozimetri skozi celo leto, na 57-tih krajih
okoli NEK-a je pokazala povprečno vrednost 793 mikroSv/leto, kar je zaokroženo za 4% več kot leta 1999 in
za 4% manj kot v letu 1998 (v katerem se je prav tako doza zvišala) ter za 35% več kot pred černobilsko
onesnažitvijo. Nekaj manj kot 7% zvišanje povprečne letne doze so pokazale tudi meritve v ostalih krajih
Slovenije (50 krajev), kjer pa je še vedno povprečje letnih doz (v vseh letih merjenja od 1991) po absolutni
vrednosti nekoliko višje, kot v krško-brežiškem področju. Doze merjene na ograji NEK-a (9 dodatnih merilnih
mest) $o se v prvem polletju povečale za 13%, v letnem povprečju pa za okoli 8% (okoli 40 pSv/leto). Največje
povečanje doze na zahodni ograji NEK-a glede na povprečno vrednost za ograjo v letu 2000 je znašalo 80 -100
H.Sv/leto in je bilo pridobljeno v prvi polovici leta. Manjši del povečanja je sicer možno pripisati dvigu splošne
onesnaženosti, večji del pa je bil prehodnega značaja in je bil povzročen s prenosom in skladiščenjem starih
upaijalnikov. Avtomatski kontinuirni 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-
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u. namenjeni predvsem nezgodnemu opozarjanju, so pokazali podobne, vendar znatno manj izrazite rezultate
kot TL dozimetri zlasti glede krajevno značilnih velikosti letnih doz (kar je v skladu z različnima detekcijskima
karakteristikama obojih merilnikov). Pokazali pa so tudi (tako kot v preteklih letih) občasne nekajurne
ekskurzije hitrosti doz (do maksimalno 160 % nad mesečnim povprečjem), ki jih pripisujemo spiranju naravnih
radionuklidov - radonovih potomcev iz ozračja z dežjem in tudi njihovemu začetnemu zadrževanju v povrhnjem
omočenem sloju tal. Ti pojavi so redno opaženi tudi v drugih oddaljenih krajih v Sloveniji, kjer so postavljeni
taki merilniki (19 merilnikov Republiškega programa na hidrometeoroloških postajali) in praviloma niso
korelirani s zračnimi emisijami, temveč predvsem s padavinami.
Opravljene interkomparacijske meritve tekočih vzorcev in filtrov so pokazale pri obojestransko detektiranih
radionuklidih sprejemljivo ujemanje. Opravljena vzporedna merjenja sorazmerno (alikvotno) 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 primerili 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 iz neposredno ocenjenih imisijskili vrednosti, kot
računsko-modelno na podlagi podatkov o letnih emisijah NEK-a, pa dajejo v letu 2000 vrednosti za efektivne
doze. ki so manjše od 20 mikroSv/Ieto, oz. manjše od 1% letne doze. ki jo povprečno prejme človek v
normalno obremenjenem okolju od naravnih in umetnih virov.
(*) Navedene vrednosti letnih doz v uSv/leto (mikrosievertih na leto) veljajo v vseh ustreznih primerih
(izjema je zunanje sevanje) za veličino, kije definirana kot 70-letna (za otroke 1-2 let) oz, 50-letna (za odrasle)
predvidena efektivna doza.
(**) Za oceno doz so v Poročilu od leta 1997 uporabljeni "novi" dozni faktorji (ref. [4], 1996), ki v glavnem
(glede na "stare" dozne faktoije iz leta 1982, ref. [2]) nekoliko zmanjšujejo ocene bremen za odrasle in
povečujejo le-te pri otrocih. Zato so bili v ocenjevanje obremenitev referenčne (kritične) skupine prebivalcev
vključeni, poleg odraslih, tudi otroci od 1 - 2 let, za katere predvidevamo, da so od vseh starostnih podskupin
najbolj izpostavljeni.
Modelna ocena doz zaradi savskih prenosnih poti (modificiran program LADTAP) je od leta 1999 prav tako
narejena z doznimi faktorji iz reference [4].
(***) Zakonsko postavljena vrednost mejne letne doze za posameznika iz>prebivalstva, ki ni poklicno
izpostavljen sevanju, je 1000 mikroSv/Ieto (1000 mikrosievertov na leto =1 milisievert na 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 - takoimenovane avtorizirane mejne doze, ki so praviloma nižje
od primarnih. 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 varsfrene cone NEK (radij 500 m od osi reaktorja)
50 mikroSv/Ieto. Po odločbi Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora (šl 350/F-6/88DF/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 reaktoija, kot začasnega skladišča radioaktivnih odpadkov)
na ograji NEK 200 mikroSv/Ieto. 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 3.9: Ocena delnih obsevnili obremenitev posameznikov iz okoliškega prebivalstva po vseh prenosnih
poteh zaradi emisij NE Krško v letu 2000.
Letna efektivna doza (mikroSv)

Prenosna pot

odrasli

otroci

Notranje obsevanje zaradi inhalacije
- (ritij. C-14,1-131, partikulati

0,17

0.08

Notranje obsevanje zaradi ingestije
- lirana
- voda

<1,3
<0,7

<4.5
<1,6

Zunanje obsevanje zaradi submerzije in useda

6

6

Celotna obsevna obremenitev zaradi emisij NEK v letu 2000

8,2

12,2

Razlaga k tebeli 3.9: Pregled virov in velikosti sevalnih obremenitev prebivalcev v okolici NE Krško za leto
2000:
('")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.
C) Za bivališča s povprečno ravnovesno radonovo koncentracijo 15 Bq/m3 (oz. koncentracijo Rn-222 38 Bq/m3
ob ravnovesnem faktoiju 0.4) in faktoiju bivanja v bivališčih 0,8 ter bivanja na prostem 0,2. Po predlogu
ICRP Publication 65 iz leta 1993 bi prejel enako letno dozo prebivalec, ki bi živel v okolju s povprečno
ravnovesno radonovo koncentracijo 22 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 izmeijenim v Sloveniji (M. Križman
et al., Proceedings, Symposium on Radiation Protection in Neighbouring Countries in Central Europe 1995, Portorož, Slovenia, str.66, jan. 1996).
C) Poraba določena na podlagi podatkov Statističnega urada Slovenije o Porabi prebivalst\>a 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.
J
(**) Podatki vzeti iz vladnega poročila ZRN za 1989. leto (Bericht der Bundeseregierung iiber Umvveltradioaktivitat und Strahlenbelastung ftir das Jalir 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).
(6#) Podatki vzeti iz poročila: U. Miklavžič et aL, Letne doze zunanjega sevanja v Sloveniji, IJS DP-6696,
Marec 1993 in iz publikacije UNSCEAR 1988 Report (p.95), United Nations, Nevv 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 počernobilske 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.

poročevalec, št. 71

90

6. september2001

Tabela 3.10: Pregled virov in ocena velikosti sevalnih obremenitev prebivalcev v okolici NE Krško za leto 2000
1. NOTRANJE OBSEVANJE
(posledica vnosa in prisotnosti radionuklidov v telesu ter njihovega sevalnega
učinka na telo)
1.1. zaradi vnosa z dihanjem (inhalacijo) iz naslednjih virov:
1.1.1. naravna radioaktivnost
- Radon-222 in kratkoživi potomci v zraku (*3)
1.1.2. splošna kontaminacija prašnih delcev (aerosolov)
- tehnološko in naravno nakopičeni svinec-210
- resuspendirani umetni radionuklidi
1.1.3. zračna emisija NE Krško
- tritij, ogljik-14,jod-131, partikulati

efektivna doza v 2000 (*2)
(mikroSv/leto)
odrasli
(otroci
1-2 leti)
1300
38
0,003

(18)
(0.001)

0,17
1338

(0.08)

delna vsota za inhalacijo
1.2. zaradi vnosa s hrano in vodo (ingestija) iz naslednjih virov (*4);
1.2.1. naravna radioaktivnost
- kalij-40
180
- uranov in torijev niz
140
- ostalo
40
seštevek
360
1.2.2. splošna kontaminacija (Černobil, jedrske eksplozije, tehnološko kopičenje
umetnih radionuklidov)
- hrana
5.2
- voda
0,06
seštevek
5
1.2.3. tekoče (Sava) in zračne (used) emisije NE Krško
- lira na
< 1.3
- voda
<0,7
seštevek
2
367
delna vsota za ingestijo
zaokrožena delna vsota za notranje obsevanje
1700
2. ZUNANJE OBSEVANJE
(posledica virov sevanja izven telesa v okolju ter njihovega sevalnega učinka na
telo)
F
2.1. zaradi medicinske diagnostike (*5)
300 do 1500
2.2. zaradi naravnega sevanja (kozmičnega in terestrialnega) (*6)
- kozmična nevtronska komponenta
60
- kozmično in terestrialno sevanje (U.Th niz, K-40, kozmično sevanje)
770
2.3. zaradi černobilskega useda v okolju (*7)
58
2.4. zaradi zračnih emisij NE Krško (žlahtni plini in used) (*7)
6
zaokrožena delna vsota za zunanje obsevanje
2400
celotna vsota za notranje in zunanje obsevanje (zaokroženo)
z višjim medicinskim prispevkom (1500 mikroSv/lcto)
4100
z nižjim medicinskim prispevkom (300 mikroSv/leto)
2900
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(4,4)
(0,08)

<4,5
<1,6
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Slika 3.4: Dozne obremenitve odraslih prebivalcev iz referenčne skupine v okolici NE Krško v letu 2000

Okolica NEK - referenčna skupina (odrasli)
CELOTNO BREME - 2000
Cclolnu obremenitev -1II{(fiSv/leto)

Nuiiimm) sevanje Medicmii Splnftnu krnit
NHK
H Aiiiuiik olMcvunjc m No(run|e olwcvun|i

ZUNANJI OBSEV - vsi viri 2000
/uranjc olMcvunic -1II'! (fiSv/lclo)

Naravno iuvan)u Medicina Spolna kuni
NI!K
/rak+Tiscd+tigraju
| Rji/pon trajnega irmiciraketui pnnpevku 3<K) - 1500 n Sv/leto
INGESTIJA - vsi viri 2000
Inpcatiia • III'! (pSv/lclu)

1NHALACIJA - vsi viri 2000
i»in: (pNviut«)

NuruNTK) Hcvunic SploSnu konl
m ««*• g§ i*i>

Srnina kuni
NI k
((Jinetni t/olopO /ruk
| Un-222+p ■ Kit-2 22 m knilki»?ivi polmnei |

Kn-222'p

l'b-2111

Vir: Meritve radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško - Poročilo za leto 2000, IJS, ŠL IJS-DP-8340,
Ljubljana marec 2001
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3.4

NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI REAKTORSKEGA
INFRASTRUKTURNEGA CENTRA NA BRINJU

Program nadzora radioaktivnosti okolice Reaktorskega centra na Brinju je v letu 2000 potekal v skladu s
Pravilnikom o načinu, obsegu in rokili sistematičnih preiskav kontaminacije z radioaktivnimi snovmi v okolici
jedrskih objektov, Ur.list SFRJ št.51/86. Program je potrdila URSJV z odločbo štev. Številka: 391-01/00-526546/MK z dne 10-11-2000.
Na lokaciji reaktorskega centra obratujeta raziskovalni reaktor TRIGA MARK II in prehodno skladišče nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov. Nadzorne meritve radioaktivnosti v neposredni okolici Reaktorskega centra
opravlja Inštitut Jožef Štefan.
3.4.1

OBSEG NADZORA

Merit\'e radioaktivnih emisij na izvoru zaradi ocen vplivov objekta:
■ atmosferski izpusti (aerosoli in plini na izpuhu iz reaktorske hale)
• tekočinski izpusti (radioaktivni izotopi v izpustnih vodah Odseka za kemijo okolja, nadzor nekaterih drugih
tekočin, ki se ne izpuščajo v okolje)
Meritve imisijskih vrednosti sevanja v okolju zaradi nadzora vpliva objekta ah 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.
■ radioaktivni izotopi v zemlji
■ radioaktivni izotopi v savskem sedimentu
Meteorološke podatke zagotavlja avtomatska meteorološka postaja, ki je postavljena na kontrolni točki ob
zahodni ograji zemljišča reaktorskega centra. Podatke je mogoče neposredno spremljati v komandni sobi
reaktorja.
3.4.2

REZULTATI MERITEV

V letu 2000 pri obratovanju reaktoija in drugih z njim povezanih dejavnosti ni bilo kakih posebnosti, ki bi
izstopale v primeijavi s prejšnjimi leti. Tudi celotna proizvedena energija (242 MWh) je bila podobna kot v
zadnjih letih. Temu so bili ustrezni tudi atmosferski izpusti žlahtnega plina ""Ar. ki so v neposredni korelaciji s
časom obratovanja reaktoija Emisija 41 Ar v letu 2000 je po oceni IJS znašala okrog 0,9 TBq. Meritve
zunanjega sevanja s TL dozimetri na ventilacijskem izpuhu reaktoija so pokazale povišane vrednosti hitrosti
doze: ena in pol-kratnik ozadja zaradi41 Ar. V tekočinskih izpustih radioaktivnosti'so bili ugotovljeni v letu 2000
naslednji radionuklidi 24Na, ^Co ter cezijeva izotopa 134Cs in ,3'Cs v skupni aktivnosti 10 MBq, ki so rezultat
dejavnosti Odseka za kemijo okolja. Skupna aktivnost tekočinskih izpustov je bila 3-4 krat višja kot v preteklem
letu. Iz rezultatov meritev radioaktivnosti vrhnjih plasti travnatega zemljišča je razvidno, da razen černobilskega
13
Cs ni kontaminacije z drugimi umetnimi radionuklidi. To velja tudi za sediinente v reki Savi ob izpustnem
mestu. Rezultati radioaktivnosti vode iz vodnjaka in radioaktivnosti padavin na lokaciji reaktorskega centra so
bili pod detekcijsko mejo meritve za posamezne radionuklide, ki pa v poročilu ni navedena..
3.4.3

IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA

Za oceno doze je bila uporabljena enaka metodologija kot v preteklih letih: v izračunu sta upoštevani le dve
prenosni poti: zunanje sevanje od izpuščenega41 Ar in zauživanje kontaminirane vode. Zaradi manjših emisij kot
v preteklem letu so tudi ocenjene doze na prebivalstvo zelo nizke. Za obratovane reaktoija in republiškega
skladišča NSRAO niso posebej določene avtorizirane mejne doze, ampak velja splošna omejitev efektivne doze
za posameznike iz prebivalstva.
Zunanja imerzijska doza zaradi izpuščanja 41 Ar v atmosfero je bila ocenjena na 0,024 mikroSv na leto. Ob
konservativni predpostavki, da posamezniki iz prebivalstva zauživajo vodo iz reke Save, kamor se izlivajo
tekočinski izpusti, so izvajalci nadzora ocenili prejeto dozo na okrog 0,27 mikroSv na leto. Skupno prejeta doza
za posameznika iz prebivalstva torej ne presega 0,05% letne mejne vrednosti..
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3.5 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI CENTRALNEGA SKLADIŠČA
RAO BRINJU
/
Program nadzora radioaktivnosti okolice Centralnega skladišča za nizko in srednje radioaktivne odpadke na
Brinju je bil izdelan skladno s Pravilnikom o načinu, obsegu in rokih sistematičnih preiskav kontaminacije z
radioaktivnimi snovmi v okolici jedrskih objektov, Ur.list SFRJ št.51/86. Program nadzora je potrdila URSJV z
odločbo štev. 391-01/00-5-26546/MK z dne 10-11-2000. vendar pa ga upravljalec skladišča, to je Agencija za
radioaktivne odpadke (ARAO). ni v celoti zagotovila. Meritve sevanja sta opravljali pooblaščeni organizaciji
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. in Institut Jožef Štefan iz Ljubljane.
3.5.1 OBSEG NADZORA
Meritve radioaktivnih emisij na izvoru zaradi ocen vplivov objekta:
■ atmosferski izpusti (radon in potomci iz skladišča)
■ tekočinski izpusti (radioaktivni izotopi v skupnih izpustnih vodah iz skladišča in laboratorijev Odseka za
kemijo okolja)
■ zunanje sevanje na zunanjih delili skladišča
Merit\>e imisijskih vrednosti sevanja v okolju zaradi nadzora vpliva objekta ali identifikacije vplivov od zunanjih
onesnaževalcev:
■ tekočine: radioaktivnost vode iz vodnjaka
zunanje sevanje: meritve hitrosti doze s TLD na dveh kontrolnih točkah.
■ radioaktivni izotopi v zemlji na ožjem območju skladišča v bližini izpuhov
■ radioaktivni izotopi v savskem sedimentu, nad in pod izpustom
Merit\>e vezane na vzdrževanje pripra\'ljenosti so obsegale:
■ gamaspektrometrijsko merjenje zemljišča okoli skladišča.
3.5.2 REZULTATI MERITEV
V letu 2000 izvajani program je pokazal, da je mogoče ločeno ocenjevati vplive na okolje in obsevne
obremenitve posameznikov iz prebivalstva, katere izvirajo iz obratovanja skladišča NSRAO.
Emisijske meritve. Ocenjene emisija radona v okolje so po oceni in meritvah ARAO "znaša 70-80 Bq/s kar znese
letno od 2.2 do 2.5 GBq/leto, odvisno od tega, če je prisilna ventilacija v skladišču vklopljena ali izklopljena.
Koncentracije radona v skladišču znašajo v letnem povprečju okrog 6300 Bq/in\ tekočinskih emisij iz skladišča
pri normalnem obratovanju ni (Opomba: IJS je v letu 2000 izmeril 3-4 krat višjo aktivnost tekočinskih izpustov
iz reaktorskega centra v reko Sa\>o kot v preteklem letu). Zunanje sevanje na vratih skladišča je pokazalo v
povprečju 0.44 mikroSv/li in na obeh izpuhih 0.14 oziroma 0.16 mikroSvAv. Naravno ozadje v okolici znaša
okrog 0.10 mikroSv/h.
Imisijske merifre. Koncentracije radona v okolici skladišča so bile ocenjene na osnovi merjenja emisij in
Gaussovega disperzijskega modela. Tla v okolici skladišča ne kažejo prisotnosti drugih radionuklidov razen
černobilskega kontaminanta Cs-137 in naravnih radionuklidov K-40, ter U-Ra in Tli razpadne vrste. Referenčne
meritve zunanjega sevanja na lokaciji v poročilu niso podane.
3.5.3 IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA
Izvajalci nadzora so za kritično skupino posameznikov iz prebivalstva za skladišče NSRAO na Brinju izbrali
varnostnika, ki se na svojih rednih obhodih zadržuje tudi v okolici skladišča. Ob zelo konzervativnih
predpostavkah (65 ur letno, na razdalji 10 m od objekta) so ocenili letno prejeto efektivno dozo. Pri oceni doze
so upoštevali inhalacijo radonovih potomcev in neposredno sevanje iz skladišča. Zunanja imerzijska doza zaradi
izpuščanja radonovih potomcev v atmosfero ni bila ocenjena. Obsevna obremenitev zaradi morebitnega
izpuščanja radioaktivnih tekočin v reko Savo in posledično zauživanja rečne vode v oceni ni upoštevana.
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Posamezni dozni prispevki v poročilu niso eksplicitno podani. Za obratovanje centralnega skladišča NSRAO
iuso posebej določene avtorizirane mejne doze. ampak velja splošna omejitev efektivne doze za posameznike iz
prebivalstva Skupno prejeta doza posameznika iz prebivalstva (varnostnika) znaša po oceni izvajalcev 7
mikroSv/leto in torej ne presega 0,7% splošne letne mejne vrednosti. Letna doza na ograji zavarovanega
območja pa bi pri enakem času zadrževanja posameznika (okoliškega kmetovalca) znašala okrog 0.3 mikroSv.
3.5.4

ZAKLJUČKI

Nadzor nad radioaktivnostjo okolice centralnega skladišča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na Brinju ni
bil v celoti izvajan v skladu s programom po veljavni odločbi URSJV za nadzor radioaktivnosti v okolici
reaktorskega centra. ARAO namreč ni v celoti prevzela svojih obveznosti potem, ko je prevzela skladišče
NSRAO v upravljanje. Povsem na novo je bila izvedena ocena obsevne obremenitve zaradi izpuščanja radona iz
skladišča v okolje in zaradi direktnega sevanja. Prejeta doza za posameznika iz prebivalstva na vplivnem
območju skladišča NSRAO je po tej oceni višja kot doza na okoliškega prebivalca zaradi obratovanja reaktorja.
Vir Nadzor radioaktivnosti Centralnega skladišča RAO v Brinju - Poročilo za leto 2000. ARAO, št. ARAO
T1511-3/3, marec 2001

3.6

NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJU RUŽV

3.6.1

OBSEG PROGRAMA NADZORA

Redni nadzor nad radioaktivnostjo v okolju rudnika urana na Žirovskem vrhu poteka neprekinjeno že poldrugo
desetletje in je bil vzpostavljen na začetku poskusne proizvodnje uranovega koncentrata (1985), nadaljuje pa se
tudi v sedanji fazi zapiralnih del (1990-2000). Kot osnova za program nadzornih meritev so bila uporabljena
ameriška navodila US NRC Reg.Guide 4.14 (1980), ki podajajo vse ključne elemente za programsko shemo. Pri
nadzoru so upoštevane vse možne prenosne poti razširjanja radionuklidov v okolje do človeka ter vsi mediji
življenjskega okolja: zrak (zračni delci, radon-222 in njegovi kratkoživi potomci), voda (površinske vode,
podtalnica) in vodna biota (ribe), sedimenti, kmetijski pridelki in krma (seno), zemlja, ter zunanje sevanje.
Program nadzornih meritev RUŽV je bil v času rudarjenja (1985-1990) prilagojen takratnim karakteristikam
rudnika in njegovega okolja: pri nadzoru so bile upoštevane lokacije in značilnosti emisijskih virov ter
značilnosti življenjskega okolja na tem področju. V programu nadzora nad radioaktivnostjo po prenehanju
rudarjenja je prišlo do nekaterih sprememb. Programska izhodišča in nadzorni program za sedanje obdobje
trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude je sprejela Komisija za varstvo pred ionizirajočimi sevanji pri
Ministrstvu za zdravstvo v letu 1992.
Program nadzornih meritev obsega meijenja specifičnih aktivnosti dolgoživih naravnih radionuklidov
uran-radijeve razpadne vrste v zraku, površinskih vodah, sedimentih, vodni biati. v hrani in knni, v zemlji.
Nadalje vsebuje program tudi meritve radona in njegovih kratkoživih potomcev v ozračju ter meijenje
zunanjega sevanja. Merska mreža v širšem nadzorovanem območju okolja RUŽV zajema mesta, kjer je
pričakovati najvišje onesnaževanje in največjo izpostavljenost prebivalstva sevanju, tako da je nadzor
osredotočen predvsem na dolinske in naseljene predele okolja RUŽV, pretežno do razdalje 3 km od rudniških
virov sevanja. Meritve radioaktivnosti se za določitev referenčni vrednosti izvajajo tudi na primerjalnih mestih,
kjer vplivov rudnika ni več mogoče zaznati.
Meritve po programu nadzora je v letu 2000 izvajal Zavod za varstvo pri delu. d.d. iz Ljubljane ob sodelovanju
druge pooblaščene organizacije Instituta Jožef Štefan. Slednji je izv ajal meritve radioaktivnosti voda.
3.6.2

REZULTATI NADZORNIH MERITEV

Med rednim obratovanjem je bila radioaktivnost v neposredni okolici rudnika opazno višja kot na oddaljenih
primerjalnih mestih, kjer vplivov rudnika ni mogoče zaznati. V sedanji fazi zapiranja rudnika so se zmanjšale
skupne emisije radona in tekočih iztek v okolje in so se zato tudi imisijske koncentracije radionuklidov v
vzorcih posameznih medijev delno znižale.
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Zrak - Najbolj je opazna razlika pri koncentracijah dolgoživih radionuklidov v trdnih delcih v zraku, ki so takoj
po prenehanju rudarjenja upadle do referenčnih ravni. V najbližjih zaselkih. v Todražu in Gorenji Dobravi, seje
koncentracija urana zmanjšala na vrednosti 0.006-0.019 mBq/m3. Meritve koncentracije radija kažejo previsoke
in nekonsistentne vrednosti (na obeh jaloviščih so izvajalci praviloma izmerili nižje koncentracije kot v
oddaljenih dolinskih naseljih; koncentracije na višinski lokaciji Debelo brdo višje kot v dolini). Ne glede na to
pa je razvidno, da sedanje stanje na jaloviščih Boršt in Jazbec ne predstavlja pomembnejšega prispevka k
lokalnemu radioaktivnemu onesnaževanju ozračja.
Na osnovi rezultatov za leto 2000 je bilo ocenjeno, da je povišanje koncentracij radona v okolici rudnika (v
Gorenji Dobravi) 7.3 Bq/m3 nad naravnim ozadjem v okviru izmerjenih vrednosti v zadnjem desetletju (7-9
Bq/in3). Povišanje koncentracij radona je bolj očitno v hladnem delu leta, ko so meteorološke razmere bolj
stabilne ter so zato temperaturne inverzije znatno pogostejše in dolgotrajnejše. Kot so že pred desetletjem
potrdile nadzorne meritve, vplivajo na koncentracije radona v poseljeni dolini Brebovščice le nižinski viri
emisij. V sedanji fazi zapiranja to pomeni predvsem emisije iz odlagališča jamske izkopnine na Jazbecu,
začasne deponije U-rude in preostalih jalovinskih nasutij v Todražu. Ta ugotovitev pomembno vpliva na oceno
izpostavljenosti prebivalstva. Iz meritev radonovih kratkoživih razpadnih produktov je razvidno, da dosežejo
maksimalne ravnovesno-ekvivalentne koncentracije radona v konicah tudi 40 Bqm'3 in več. Na obeh jaloviščih,
zlasti na odlagališču jamske izkopnine na Jazbec vrednosti preko 100 Bqm'3 v dvodnevnem povprečju niso
redkost, še posebno ne v hladnem obdobju leta. Čeprav izvajalci poročajo, daje bil v letu 2000 kanalski prepust
pod jaloviščein Jazbec zatesnjen, niso opravili nobenih kontinuirnih meritev koncentracij, ki bi potrdile učinek
lega ukrepa. Pričakovali bi opazno razliko poletnega poteka koncentracij na lokaciji »pod transportnim trakom«
pred tesnitvijo in po njej.
Radioaktivnost površinskih voda v preteklem letu kaže nekatere značilnosti: koncentracije urana so v primerjavi
z letom prej podobne (157 Bqm"3 U) opazno pa je povišanje ~6Ra v Brebovščici (od 8.1 na 10.5 Bqm'3) ter
višje koncentracije 2l0Pb v Todraščici (od 10 Bqm'3 celo na 25.3 Bqm"3). Izvajalci - tako kot v preteklem letu -ne
podajajo obrazložitve za tako veliko spremembo koncentracij, niti ne glede opaznega naraščajočega trenda.
Merska napaka je v razredu 10% in ne more biti razlog za tako povečanje. Povprečna letna koncentracija urana
v Todraščici ostaja na precej nižji ravni kot pred leti (1996: 128 Bqm'\ 1997: 58 Bqm'3. 1998: 37 Bqm"3, 1999:
40 Bqm"3, 2000: 38 Bqm'3). Glavni viri onesnaževanja voda, ki so ostali po prenehanju obratovanja rudnika, so
jamska voda, odcedne vode iz odlagališča jamske izkopnine na Jazbecu in odlagališča hidrometalurške jalovine
na Borštu. Slednja odteka neposredno v okolje, zaradi česar so koncentracije 226Ra v Todraščici praviloma višje
kot v Brebovščici. Vsebnosti preiskovanih radionuklidov v sedimentih še naprej ostajajo 2-4 krat nižje kot v
obratovalnem obdobju 1985-90. Zmanjšani vpliv na okolju pripisujejo izvajalci provizorični zemljinski
prekrivki na ravnem zgornjem delu jalovišča HMJ na Borštu. Nesporno je opazno povišanje radioaktivnosti
sediinentov v reki Sori po izlivu Brebovščice, še posebej v prvem in zadnjem četrtletju, tudi za faktor 2 in več za
posamezni radionuklid.
V ribali so vsebnosti pomembnih radionuklidov (226Ra in 210Pb) v onesnaženih vodotokih višje kot na referenčni
lokaciji. Vrednosti v kmetijskih pridelkih v splošnem nizke in močno fluktuirajo iz leta v leto: včasih se komaj
razlikujejo od tistih na referenčnih lokacijah. Glede nadzora knne so izvajalci vzeli vzorec na izvoru (na
odlagališču) in ne v okolju (to je v okolici vira). Podatka o vplivu na okolje torej niso pridobili. Vsekakor so
ponovno izmerili visoke koncentracije radionuklidov v travi na prekritem delu odlagališč Jazbec in Boršt, ki so
skladne z vrednostmi iz preteklih let Vsebnosti 2:6Ra in 2l0Pb so za cel velikostni razred višje v primerjavi z
vzorcem iz referenčne lokacije. Rezultati iz prejšnjih poročil pa kažejo, da so vrednosti za vzorec trave v okolici
do nekajkrat višje kot na referenčnih lokacijah.
Zunanje sevanje gama v okolici odlagališč se po prenehanju rudarjenja spreminja v skladu z značajem
preureditvenih del na odlagališčih, kot so oblikovanje in utrjevanje površine odlagališča, selitve materiala iz
drugih lokacij na skupno odlagališče, delna prekrivanja površin, itd. Meritve sevanja gama v okolici odlagališč
jamske izkopnine (Jazbec, P-1, P-9) so pokazala, da je sevanje v njihovi okolici precej manjše kot pri
odlagališču HMJ. Tuje mogoče zaznati povečano sevanje tudi do razdalje 150 m od roba odlagališča. Stanje na
odlagališčih P-l in P-9 je že od leta 1992 nespremenjeno in je tako ponekod v neposredni bližini odlagališč še
vedno mogoče najti vroče točke (poročilo IJS za leto 1992)
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3.6.3

IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA

Na področju, ki ga zajame precej enakomerni vpliv rudnika urana, živi okrog 300 prebivalcev. Večina odraslega
prebivalstva so kmetovalci ali pa so zaposleni drugod, izven vpliva rudnika. Pri oceni efektivne doze za
prebivalstvo zaradi emisij RUŽV so upoštevane naslednje prenosne poti:
- inhalacija dolgoživih radionuklidov
- inhalacija :~Rn in njegovih kratkoživih potomcev
- ingestija (vnos z vodo in hrano in vodo) po vodni in kopni prehrambeni poti
- zunanje sevanje gama.
Dozni pretvorbeni faktorji za oceno efektivne doze so privzeti po IAEA Basic Safety Standards (1996), pri
čemer pa so izvajalci zadržali izračun efektivne ekvivalentne doze za inhalacijo radona in njegovih kratkoživih
potomcev po publikaciji ICRP 50 (1988). V končnem seštevku je upoštevana tudi doza zaradi potencialnega
'zauživanja vode iz kontaminiranega potoka Brebovščice; Ob tem kje potrebno povedati, da prebivalci ne
uporabljajo potokov ne kot vir pitne vode, niti za zalivanje, namakanje ali napajanje živine. V vsem obdobju
doslej so izvajalci ocenili najvišji prispevek zaradi zauživanja hrane, ki pa ga argumentirajo zgolj z nižjo
kvaliteto nadzornih meritev.
Tabela 3.11:

Prenosna
pot

Efektivne doze za prebivalstvo zaradi emisij RUŽV

Podrobnejši opis,

Letna efektivna doza 2000

Pomembni radionuklidi

(mSv)

Inhalacija

- aerosoli z dolgoživimi
radionuklidi U, ^Ra, :'°Pb
- samo 222Rn
- Rn-kratkoživi potomci

0.019
0.005
0.235

Ingestija

- pitna voda (U, ~6Ra. "UlPb. ^^l)
- ribe (22SRa, J,0Pb)
- kmetijski pridelki ("6Ra. in "10Pb)

(0.027)
0.002
<0.07

Zunanje
Sevanje

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

0.002

Skupna efektivna doza zaradi virov RUŽV v letu 2000 (zaokroženo):

0.002
T
0.34 mSv/leto

Ocena je izdelana za tisti del odraslih posameznikov znotraj širše kritične skupine prebivalstva, ki prejema letno
najvišje dodatne doze. To so prebivalci iz naselja Gorenja Dobrava, ki leži 1.3 km severno od nekdanjih
zunanjih obratov RUŽV (poročilo IJS 1990). Ti prejmejo največji prispevek zaradi inhalacije radonovih
kratkoživih potomcev.
3.6.4

ZAKLJUČKI

Meritve radioaktivnosti so tudi v desetem letu po prenehanju izkoriščanja uranove rude na Žirovskem vrhu
pokazale, da je ustavitev rudaijenja 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 precej enake kot v obdobju obratovanja, kljub temu da so emisije radona precej nižje kot v času
obratovanja. V zadnjem letu se radioaktivnost površinskih vod glede na leto poprej celo povečala ( 6Ra, "l0Pb).
Obsevna obremenitev okoliškega prebivalstva zaradi prisotnosti nekdanjega rudnika urana (0.34 mSv) v letu
2000 je blizu vrednostim v zadnjih letih obratovanja RUŽV. Najpomembnejši vir radioaktivnega onesnaževanja
v okolju RUŽV še vedno ostaja radon a2Rn s svojimi kratkoživimi potomci, ki prispevajo vsaj okrog 3/4
dodatne izpostavljenosti. Na vse ostale prenosne poti. kot so inhalacija dolgoživih radionuklidov, vodna in
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kopna prehrambena pot ter zunanje obsevanje, odpade preostali delež dodatne obremenitve ali manj kot 0.10
mSv na leto.
Prejeta efektivna doza za odrasle prebivalce predstavlja eno tretjino primarne mejne vrednosti 1 mSv na leto za
celotno življenjsko obdobje, kot jo predpisujejo nekdanji zvezni pravilnik o mejah doz (UL 87) in tudi
najnovejša mednarodna priporočila ICRP 60 (1991) in mednarodni temeljni varstveni standardi (1AEA, EU.
1996). V primerjavi s celokupno obsevno obremenitvijo prebivalstva predstavljajo posledice nekdanjega
rudarjenja uranove rude na RUŽV še vedno okoli 6 % od povprečne obsevne obremenitve zaradi naravnega
sevanja v tem okolju (okrog 5.5 mSv na leto).
Vir: LETNO POROČILO o izvajanju varstva pred sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto
2000. RŽV, april, 2001.
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4

VARSTVO PRED SEVANJI V DELOVNEM OKOLJU

4.1

POROČILO ZDRAVSTVENEGA INŠPEKTORATA RS

4.1.1

INŠPEKCIJSKI NADZOR JEDRSKIH OBJEKTOV

Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS) nadzoruje jedrske objekte Nuklearno elektrarno Krško (NEK). Institut "Jožef
Slefan" (IJS) z reaktorjem TRIGA v Brinju pri Ljubljani ter Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO) s skladiščem
srednje in nizko radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani. V NEK je zdravstveni inšpektor opravil 13
inšpekcijskih in 4 tehnične preglede. Dva inšpekcijska pregleda sta bila izvršena v sodelovanju z Upravo RS za jedrsko
varnost (URSJV). V IJS je zdravstveni inšpektor opravil 4 inšpekcijske preglede (trikrat v Brinju in enkrat na Jamovi
ulici 39). pri ARAO pa 2 inšpekcijska pregleda (enega v Zavratcu in enega v Brinju). Glavni namen pregledov je bil
ugotoviti stanje pri zagotavljanju varstva delavcev pred nevarnostjo virov ionizirajočih sevanj.
Pregledi v NEK so obravnavali naslednja področja: projekte in plane menjave upaijalnikov, izobraževanje iz varstva
pred sevanji, objekt za skladiščenje starih upaijalnikov in za dekontaminacijo, simulator za uijenje operaterjev, uvoz
jedrskega goriva, poročila o prejetih sevalnih dozah delavcev, komunalno čistilno napravo, priprave na remont,
ev idenco radioaktivnih virov, nove osebne dozimetre, postajo za vzorčenje reke Save pri Brežicah, transformator TP 4,
parkirišče, plato objekta za dekontaminacijo, delavnico za ventile, potek del med remontom, uporabo natrija-24 pri
preizkusih upaijalnikov, vzroke za previsoke doze med remontom glede na plane, poročila »ALARA«, povišane doze
v aprilu pri vhodu v NEK in pri hladilnih stolpih, radiološko poročilo o remontu, temelj transformatoija GT 3,
radioaktivne odpadke ter reorganizacijo tehničnih operativ za radiološko zaščito in za kemijo.
Nadzor v NEK je bil pogosteje izvajan med remontom v obdobju april - junij. Z vidika varstva pred sevanji je
zdravstveni inšpektor predvsem proti koncu remonta dvakrat ugotovil previsoke kolektivne doze glede na plane, zaradi
česar sta URSJV in ZIRS zahtevala posebno radiološko poročilo, ki je bilo obravnavano na skupni inšpekciji zadnji
(eden septembra. Opravljeni so bili tudi štirje tehnični pregledi - zgradbe za upaijalnik, postaje v Brežicah,
transformatoija TP 4, parkirišča, platoja objekta za dekontaminacijo. delavnice za ventile, temelja za transformator
GT 3. čistilne naprave ter izdanih dvanajst soglasij k odločbam Ministrstva za okolje in prostor za gradnjo ali uporabo
objektov'.
Pregledi v IJS - Reaktorskem infrastrukturnem centru (Brinje) so obravnavali sanacijo vročih celic, shranjevanje
radioaktivnih odpadkov, proizvodnjo natrija-24 za NEK. pravilnik o varstvu pred sevanji in proizvodnjo radioaktivnih
elementov iz americija-241 za ionizacijske javljalnike požara. Dvakrat so bile ugotovljene pomanjkljivosti - novo
nastali radioaktivni odpadki so shranjeni na neprimernih mestih v reaktorski hali ali pri vročih celicah, ker jih ARAO
ni prevzela v skladišče na isti lokaciji. En pregled v IJS (Jamova 39) pa je obravnaval zdravniška spričevala, poročila o
pregledih in evidenci radioaktivnih virov ter poročilo o sanaciji zasilnega skladišča radioaktivnih odpadkov v
Zavratcu.
Pri ARAO sta bila opravljena dva pregleda. Sanacija zasilnega skladišča v Zavratcu je bila spomladi leta 2000 uspešno
končana in zdravstveni inšpektor ni ugotovil pomanjkljivosti. Pregled v ARAO - republiškem skladišču nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov v Brinju pa je ponovno pokazal, da prejšnji upravljavec skladišča IJS stanja ni
vzdržev al skladno s predpisi. Ugotovljene so bile razpoke, zamakanje, luščenje krovne plasti betona, neuporabnost
transportne naprave, premajhno prezračevanje glede na projektne zahteve, nepopolna evidenca radioaktivnih virov nenatančna lokacija, aktivnosti, dimenzije, oznake. Zavod za varstvo pri delu (ZVD) in ARAO sta pri inventuri
seznam uskladiščenih virov sicer dopolnila, vendar mora biti izveden še načrt sanacije in posodobitve skladišča
vključno z novimi meijenji, sortiranjem in pakiranjem. Inšpektoiju niso bili predloženi nekateri dokumenti - postopki
dela z viri sevanj, naloge službe za varstvo pred sevanji, ravnanje v primeru nezgod in planiranje »ALARA«. zato je
bila izdana ureditvena odločba, na katero pa seje ARAO pritožila. Postopek nadaljuje Ministrstvo za zdravje (MZ).

4.1.2

INŠPEKCIJSKI NADZOR V RUDNIKIH IN V DRUGIH OBJEKTIH Z VIRI RADONA

ZIRS skupaj s pooblaščenimi organizacijami redno nadzoruje Rudnik Žirovski vrh v zapiranju (RŽV), občasno pa
Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju (RSCM), Postojnsko jamo ter druge objekte s povišano vsebnostjo radona
in njegovih razpadnih produktov.
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V RŽ V so bili opravljeni trije inšpekcijski pregledi in en tehnični pregled v zvezi z dozimctrijo zunanjega in
notranjega sevanja, nadzorom radioaktivnosti okolja, sanacijo predelovalnega obrata in rušenjem objektov, sanacijo
drenažnega tunela pod Borštom in drugimi deli ter pranjem kontaminiranih oblek. Ugotovljena je bila pomanjkljivost
- program nadzora delovnega okolja, izpustov in vplivov na okolje v okviru izvedbe aktivnosti trajnega prenehanja
pridobivanja uranovega koncentrata ni pravočasno pridobil formalnega soglasja ZIRS. V RŽV razen izhajanja radona
iz jalovišč ni večjih problemov zaradi sevanja.
V RSCM končujejo z zapiralnimi deli, vendar še upoštevajo zahteve, opredeljene v odločbi ZIRS-a iz leta 1995. Iz
poročila za leto 1999 je razvidno, da so delavci RSCM prejeli dozo sevanja, ki je znašala v povprečju okrog 5 mSv
letno in največ do 22 mSv po metodologiji priporočila ICRP 32. Štirje delavci so prejeli dozo nad 15 mSv. Meritve je
izvajal RŽV v sodelovanju z ZVD.
Postojnska jama je nadzorovana zaradi obremenjenosti vodnikov in drugih jamskih delavcev z radonovimi potomci v
zraku. Meritve sevanja je izvajal IJS, zdravstvene preglede pa ZVD. Sevalne obremenitve v letu 1999 so bile v
povprečju okrog 6 mSv letno in največ do 20 mSv po metodologiji priporočila ICRP 32. Šest delavcev je prejelo dozo
nad 15 tnSv.
Dodatni ukrepi so bili potrebni tudi za Slovenske železnice. V pisarniških prostorih Oddelka za potniški promet v
objektu na Kurilniški 3, Ljubljana je LIS izmeril vsebnosti radona med 700 in 3300 Bq/m3. Na podlagi ugotovitev
inšpekcije je bila izdana ureditvena odločba (določitev sevalnih obremenjenosti zaposlenih, prezračevanje, ugotovitev
virov radona, zdravniški pregledi, sanacija, kontrolne meritve). Zdravstvene preglede je opravil Inštitut za medicino
dela. prometa in športa, sevalne obremenitve pa je določil IJS. Doze v letu 1999 so bile za 28 zaposlenih v povprečju
okrog 16 mSv letno in največ do 26 mSv po metodologiji priporočila ICRP 32. Dvanajst delavcev je prejelo dozo nad
15 mSv. Ukrepi iz odločbe so bili izvedeni, kontrolne meritve so nazadnje povsod (razen v arhivu) pokazale vrednosti
pod 200 Bq/m3.
V zvezi s problematiko radona v šolah in vrtcih je IJS pozimi 1999/2000 nadaljeval z meritvami radona v najbolj
kritičnih objektih, kjer so trenutne vsebnosti radona v prejšnjem obdobju meritev (1990-1998) presegle 600 Bq/m3.
ZIRS je financiral program meritev radona v 12 šolali in 15 vrtcih. Izidi meijenj so večinoma potrdili prvotne izide.
Povprečne vrednosti so bile celo višje od 1000 Bq/m3 v petih vrtcih in eni šoli. Za ravnatelje teh objektov smo junija
2000 v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo na Brinju skupaj z US ponovno organizirali posvetovanje in jih
seznanili s problemom radona ter predlagali ukrepe za zmanjšanje obsevanja otrok in odraslih. V letu 2000 je
zdravstveni inšpektor opravil 15 inšpekcij v objektih s povišano vsebnostjo radona, izdal 11 ureditvenih odločb (WZ
Mladi rod Ljubljana, Vrtec Ribnica, OŠ Koroška Bela, OŠ Velika Dolina, WZ Cerknica, OŠ Velike Lašče, Vrtec
Ivančna Gorica, Vrtec Novo mesto, OŠ Radovljica, OŠ S. Jenko Kranj, OŠ Stična) in en sklep o dovolitvi izvršbe
odločbe (OŠ Škofja Loka-Podlubnik).

4.1.3

INŠPEKCIJSKI NADZOR V ZDRAVSTVU

4.1.3.1 Ugotovitev dejanskega stanja
V letu 2000 je ZIRS največ prizadevanja posvetil ugotavljanju dejanskega stanja na področju uporabe različnih virov
ionizirajočega sevanja v zdravstvu. Pri tem je bil največji poudarek namenjen:
•
•
•

vzpostavitvi evidence o rentgenskih napravah in o periodičnih letnih pregledih kakovosti le teh.
predpisu postopkov za izvajanje varstva pred ionizirajočimi sevanji v sklopu dobre delovne prakse in
problematiki pri nakupih aparatov in pridobitvijo uporabnih dovoljenj.

V evidenci ZIRS je bilo konec leta 2000 v zdravstvu in veterini v uporabi 684 rentgenskih naprav. Delitev naprav
glede njihove namembnosti je predstavljena v tabeli 4.1.
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Tabela 4.1: Število rentgenskih naprav v zdravstvu in veterini glede njihove namembnosti.
NAMEMBNOST
ZOBNI
DIAGNOSTIČNI
TERAPIJSKI
SIMULATOR
MAMOGRAFSKI
RAČUNALNIŠKI
TOMOGRAF CT
DENSITOMETRI
VETERINARSKI
SKUPAJ

stanje 1999
330
271
4
2
29
15
13
20
685

novi
24
8
0
0
0

odpisani
14
21
0
0
0

1
2
1
35

1
0
0
36

stanje 2000
340
258
4
2
29
15
15
21
684

V zasebnih zdravstvenih ustanovah (239) je v uporabi 282 aparatov, v javnem zdravstvenih zavodih (103) pa
uporabljajo 402 rentgenska aparata. Natančnejša razdelitev rentgenskih aparatov glede lastništva je predstavljena v
tabeli 4.2.
Tabela 4.2: Število rentgenskih naprav v zdravstvu in veterini glede lastništva.

NAMEMBNOST
ZOBNI
DIAGNOSTIČNI
TERAPEVTSKI
SIMULATOR
MAMOGRAFSKI
RAČUNALNIŠKI
TOMOGRAF CT
DENSITOMETRI
VETERINARSKI
SKUPAJ

zasebne
ambulante
232
21
0
0
10
2
10
7
282

bolnišnice
4
184
4
2
14

javni
zdravstveni zavodi
104
53
0
0
5

skupaj
340
258
4
2
29

13
5
0
226

0
0
14
176

15
15
21
684

V letu 2000 je ZIRS izdal 54 uporabnih dovoljenj za delo z rentgenskimi aparati, tako za nove aparate, kot tudi za
aparate pri katerih je prišlo do pomembnejših popravil ali sprememb mesta namestitve.
ZVD je poslal 684 poročil o izvedenih pregledih aparatov. Iz prejetih poročil je razvidno, da 25 (3,7%) aparatov ni
bilo pregledanih, 118 (17,2 %) aparatov ni ustrezalo kriterijem kvalitete, za 38 (5,6 %) aparatov je predlagana odprava
pomanjkljivosti do naslednjega letnega pregleda. 503 (73,5 %) aparatov pa je brezhibnih, ali imajo manjše
pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na kvaliteto dela.
Opravljenih je bilo 35 inšpekcijskih pregledov. Na osnovi ugotovitev inšpekcijskih pregledov so bile izdane štiri
odločbe o prepovedi uporabe rentgenskega aparata (Ginekološka klinika, Klinični inštitut za radiologijo, Splošna
bolnišnica Celje (2) in dve ureditveni odločbi (Onkološki inštitut za izvedbo preizkusa znanja iz varstva pred
ionizirajočimi sevanji in Kliničnemu oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok KC, za
dostavo dokumentacije v zvezi z delom z viri ionizirajočih sevanj).

4.1.3.2 Oddelki in laboratoriji za nuklearno medicino
Sedem klinik oziroma bolnišnic v Sloveniji uporablja odprte vire sevanj (radiofarmacevtike) za diagnostiko in terapijo.
To so Klinični center Ljubljana - Klinika za nuklearno medicino (KNM), Onkološki inštitut ter splošne bolnišnice v
Celju, Mariboru, Slovenj Gradcu, Šempetru pri Gorici in Izoli. V letu 2000 je zdravstveni inšpektor opravil 2
inšpekciji.
V Onkološkem inštitutu so poleg odprtih virov sevanj pod nadzorom še zaprti viri v oddelkih za teleradioterapijo in
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brahiradioterapijo. V KNM je zdravstveni inšpektor opravil en pregled, pri katerem, razen nekaterih neveljavnih
zdravniških spričeval, ni ugotovil posebnih pomanjkljivosti. Še vedno pa ni zgrajen poseben zaprt sistem za
zadrževanje tekočih radioaktivnih odplak, čeprav je bila izdana odločba že leta 1995.
V Celju, Mariboru, in Šempetru pri Gorici ZVD na svojih pregledih ni ugotovil večjih pomanjkljivosti. Nepravilnosti
je odkril v Izoli (kontaminacija) in Slovenj Gradcu (kontaminacija, neusposobljenost delavke). Inšpekcijski pregled je
bil opravljen le v Celju, kjer so bile manjše pomanjkljivosti (neveljavne kalibracije merilnikov sevanja, neoptimalno
urejena kontrolna točka s sanitarnim vozlom, slabe klimatske naprave, stara »gama« kamera, postopki za primer
nezgod niso bili nameščeni na vidnih mestih).
4.1.3.3 Organizacija sistema odgovornih oseb
Pravne osebe, ki uporabljajo vire ionizirajočih sevanj, morajo imeti strokovno osebo, ki je odgovorna za izvajanje
varstva pred ionizirajočimi sevanji (dnigi odstavek 23. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije ZVISJE, Ur.l. 62/84). Strokovna izobrazba oseb, ki smejo
delati v službah varstva pred ionizirajočimi sevanji, je določena v 7. členu Pravilnika o strokovni izobrazbi,
zdravstvenih pogojih in zdravstvenih pregledih oseb, ki smejo delati z viri ionizirajočih sevanj Z5 (Ur. 1. SFRJ
40/86).
Na podlagi pogovora predstavnikov zdravstvenih ustanov in ZIRS so bile opredeljene odgovornosti za izvajanje nalog
iz področja varstva pred ionizirajočimi sevanji. Kratka navodila za uspešno izvajanje nalog so opredeljena v naslednjih
poglavjih: zakonodaja, pridobitev dovoljenj, zdravstveni pregledi, izobraževanje in usposabljanje, dozimetrija,
preverjanje kakovosti virov ionizirajočega sevanja, delo. izpostavljenost preiskovancev zaradi uporabe virov
ionizirajočega sevanja, prenehanje uporabe vira ionizirajočega sevanja.

4.1.3.4 Sevalna obremenjenost prebivalcev zaradi medicinske uporabe virov sevanja
Dejavnost Evropske komisije na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji temelji na vsebini pogodbe »Euratom
Treatv«. ki narekuje vzpostavitev temeljnih varnostnih standardov namenjenih zaščiti pred škodljivimi vplivi
ionizirajočega sevanja. Zaradi svojevrstnosti zdravstvenega varstva posameznikov, izpostavljenih ionizirajočemu
sevanju pri medicinski uporabi, so varnostni standardi tega področja opredeljeni v posebni direktivi 97/43/Euratom,
imenovani tudi »Medical Exposure Directive (MED)« in povzemajo navodila publikacije International Commission on
Radiological Protection (1CRP) 73.
Diagnostična radiologija namreč prispeva daleč največji delež k obsevanosti prebivalstva zaradi umetnih virov
ionizirajočih sevanj. Okrog 15 % celotne doze, ki jo prejme povprečni Evropejec, jeiposledica medicinske uporabe
ionizirajočega sevanja. Če izvzamemo naravne vire sevanja, na radiološko diagnostiko odpade skoraj 90 % kolektivne
doze.
ZIRS je zato v letu 2000 financiral pilotni projekt, katerega namen je zajeti različne radiološke preiskave.
Raziskovalna naloga z naslovom »Obsevanost pacientov zaradi klasičnih rentgenskih preiskav v Splošni bolnišnici v
Slovenj Gradcu«, ki jo je izvedel ZVD, predstavlja preizkus za izvedbo podobnih meritev v ostalih radioloških
oddelkih v Sloveniji. S tem želi ZIRS prispevati k vzpostavitv i enotnih meril za ocenjevanje kakovosti radioloških
preiskav, kamor sodi tudi določitev diagnostičnih referenčnih nivojev na državni ravni. Diagnostični referenčni nivoji
so eno izmed meril za objektivno primerjavo diagnostik in odražajo stanje v državi ter omogočajo razvoj postopkov
optimizacije. Dejavnost ZIRS v svoji vsebini presega zgolj formalno prilagajanje zakonodaji Evropske skupnosti in je
v prvi vrsti namenjena izboljšanju kakovosti radioloških storitev v Sloveniji, za dobro vseh preiskovancev in bolnikov.
4.1.4

INŠPEKCIJSKI NADZOR V GOSPODARSTVU

4.1.4.1 Rentgenske naprave, elektronski mikroskopi in pospeševalniki
V preteklem letu je bil nadzor nad uporabo rentgenskih aparatov okrepljen, kar je omogočal Centralni register
industrijskih rentgenov, ki nastaja od leta 1998 na ZIRS in v katerem se nahajajo podatki o pregledih in uporabi tistih
aparatov, ki jih uporablja industrija (103). Register omogoča sledenje življenjske dobe posameznega aparata od
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njegove prve uporabe do odjave, vanj so vnešene tako tehnične karakteristike kot tudi naziv odgovorne osebe in
komentarji pooblaščenih institucij ob pregledu aparata. V Sloveniji za preglede teh aparatov, ki so periodični vsako
leto oziroma po vsakem posegu vanj, ki bi spremenil varnostne razmere, skrbita dve pooblaščeni instituciji - IJS in
ZVD. pri čemer približno 90 % vseh pregledov opravi slednja. ZIRS je prejel 96 poročil o pregledih aparatov, 2
aparata nista bila pregledana in sta v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja, za 5 aparatov pa je potrebno
preveriti, ali jih institucije uporabljajo. V približno 20% so bile že na pregledih ugotovljene nepravilnosti kot so:
uporaba aparata brez uporabnega dovoljenja, pomanjkljiva izobrazba osebja v zvezi z varstvom pred sevanji, bodisi
odgovorne osebe ali delavcev z virom in podobno. Zdravstvena inšpektorica je opravila 12 inšpekcijskih pregledov,
povezanih z industrijskimi rentgeni. Na pregledih je bilo tudi ugotovljeno, da se v posameznih podjetjih nahajajo
aparati, ki sicer niso v uporabi, njihov status pa ZIRS v preteklosti ni bil javljen, zato je tudi število aparatov
Centralnem registru industrijskih rentgenov praviloma večje od števila aparatov, ki so redno letno pregledani. V
skladu s slovensko zakonodajo mora uporabnik v roku 15 dni po prenehanju uporabe aparata o tem obvestiti organ, ki
je izdal uporabno dovoljenje. Nadaljnje je bilo na pregledih ugotovljeno, da je čas med vlogo za izdajo uporabnega
dovoljenja in nabavo aparata večkrat v posameznih podjetjih nekaj let, v tem času pa podjetja, ki so aparate uvozila,
uporabljajo brez ustreznih zaščitnih ukrepov. Izdanih je bilo sedem ureditvenih odločb in devet uporabnih dovoljenj.
t
V Sloveniji se poleg omenjenih virov nahajata tudi 2 pospeševalnika in sicer oba na IJS, pri čemer IJS uporablja le
enega (Tandemski pospeševalnik z U = 2 MV) ter približno 10 elektronskih mikroskopov, ki so v uporabi predvsem v
znanstvenih institucijah.

4.1.4.2 Zaprti viri sevanj
ZIRS nadzoruje tudi uporabnike zaprtih virov sevanj v industrijskih objektih in drugje. Na posebnem seznamu z dne
26.1.2000 je navedenih skupno 96 delovnih organizacij ali enot v gospodarstvu, kjer so imeli 567 zaprtih virov sevanj
za nadzor delovnih procesov in 19 drugih organizacij ali laboratorijev, ki so imeli predvsem vire z nizko
radioaktivnostjo za izobraževanje, raziskave ali preizkušanje merilnikov. Ločeno so evidentirani ionizirajoči
javljalniki požara.
Za industrijsko radiografijo z iridijem, selenom, kobaltom ali cezijem je bilo evidentiranih skupno 93 virov v 11
organizacijah. Število virov v evidenci je zdaj okrog dvakrat večje kot prej, saj so kontejnerji ali naprave, ki vsebujejo
osiromašeni uran za zaščito-pred sevanjem in radiografski viri ločeni. Strelovodi z evropijem ali kobaltom so bili
postavl jeni na 13 objektih 9 organizacij. Merilnike debeline ali gostote pri predelavi proizvodov ali stikal pri žičnicah
s 114 zaprtimi viri, ki vsebujejo americij, stroncij, curij, železo, kobalt, cezij, talij, prometij ali kripton, je imelo 31
organizacij. Evidentiranih je 145 merilnikov vlažnosti in gostote materialov na cestnih in geoloških deloviščih. ki
vsebujejo cezij kot vir žarkov gama ter zlitino americija in berilija kot vir nevtronov v 22 organizacijah. V uporabi je
bilo 193 merilnikov nivojev tekočin, talin, sipkih in drugih snovi, kjer uporabljajo kobalt, cezij ali americij, v 23
organizacijah. Evidentiranih je še 9 radioaktivnih virov za uporabo v druge namene.
Zaprte vire z nizko radioaktivnostjo uporabljajo Še pri izobraževanju dijakov, v Gimnaziji Bežigrad ter študentov na
Fakulteti za fiziko in na Medicinski fakulteti - Inštitutu za biofiziko; pri raziskovalnem delu na Biotehniški fakulteti
(katedre za lesarstvo, kmetijsko melioracijo in mehanizacijo) ter za umeritve ali preizkušanje merilnikov v ZVD, IJS
(odseki za nizke in srednje energije, osnovne delce, sekundarne standarde, izobraževalni center za jedrsko tehnologijo
in služba za varstvo pred sevanji). Inštitutu za metalurgijo. Fakulteti za geotehnologijo. URSJV in Carinski upravi RS.
Ministrstvo za obrambo uporablja tritij na sistemih za nočno ciljanje. Hermes PIus pa nikelj v ionizacijskih celicah za
masne spektrometre. Novi Mikrohit ima dovoljenje za uporabo majhne aktivnosti tritija. Expo Ljubljana uporablja
natrij za preizkušanje kamer "gama" pri nuklearni medicini. V letu 2000 je bil opravljen en inšpekcijski pregled v
MORS Todraž, kjer je bila ugotovljena nepravilnost, ker so delavci popravljali poškodovane vire brez ustreznih
navodil in zaščitnih sredstev. Zaradi tega ni bilo izdano soglasje h gradbenemu dovoljenju za delavnice.
V industrijskih objektih so bili leta 2000 opravljeni štirje inšpekcijski pregledi v zvezi z uporabo in shranjevanjem
radioaktivnih snovi. Pregled v VTPAP Krško je bil potreben, ker so morali zamenjati šest virov zaradi nezanesljivega
delovanja merilnikov nivoja. Izdana je bila odločba za odstranitev in odvoz radioaktivnih strelovodov v skladišče v
Brinju ter dovoljenje za nabavo in uporabo novih virov. Podobni pregledi v podjetjih Litostroj EI, Novoles in Pfleiderer
Novotenn so sicer pokazali, da so njihovi neuporabni viri varno shranjeni, vendar je bila Litostroju na njihovo željo
izdana odločba za odstranitev in odvoz radioaktivnih neuporabnih radiografskih virov v skladišče v Brinju, Novolesu
pa predlog, da pooblaščena organizacija pregleda vir in izda poročilo o meritvi sevanja.
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Območni zdravstveni inšpektorji so opravili 48 pregledov tistih podjetij, kijih pooblaščene organizacije niso ali pa je
bila evidenca shranjenih virov nepopolna. Kljub ugotovljenim nepravilnostim v večini objektov je bila v letu 2000
izdana le odločba Biotehniški fakulteti za odstranitev in odvoz radioaktivnih neuporabnih virov v skladišče v Brinju.
V letu 2001 potekajo tudi drugi upravni postopki za ureditev stanja.
Evidenco ionizirajočih javljalnikov požara (IJP) vodi ZIRS na podlagi poročil pooblaščenih organizacij, ki opravljajo
redne letne preglede. To so ZVD, Inštitut za varstvo pri delu Maribor (IVD) in Varnost Maribor. Varnost Maribor
nadzoruje 4048 virov (35 poročil), IVD 505 (5 firm) in ZVD 23.488 (351 poročil). Ionizacijske javljalnike požara z
americijem menjajo in shranjujejo Iskra Sistemi Ljubljana (evidentiranih je 1331 kosov). Iskra Prins Ljubljana (okrog
1300 kosov) in Zaija Kamnik (180 kosov), dokler jih ne oddajo v skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v
Brinju. V RŽV imajo evidentiranih 181 javljalnikov, v Termoelektrarni Brestanica jih je 23. v skladišču Brinje pa je
evidentiranih 18.264 javljalnikov oziroma virov. Skupaj je torej v Sloveniji trenutno evidentiranih 49.320
ionizacijskih javljalnikov požara.

4.1.4.3 Prevozi radioaktivnih snovi
Evidence cestnih prevoznikov, ki so leta 2000 izpolnjevali pogoje za prevoz radioaktivnih snovi, ZIRS več ne vodi, ker
z veljavnostjo novega zakona o prevozu nevarnega blaga (Ur.l. RS, št. 79/99) prevoznikom ni potrebno več zaprositi
za dovoljenje, če izpolnjujejo pogoje ADR Poleg tega je za izdajo dovoljenj pristojna URSJV v soglasju z MZ, le za
radiofannacevtike je še pristojno MZ.
Preko državne meje so organizirala prevoze radioaktivnih snovi različna uvozno/izvozna podjetja, od katerih sta bila v
radiofarmaciji najpomembnejša Biomedis Maribor in Karanta Ljubljana. Drugi (Genos, Iris, IJS, Lek, NEK. IMP
Ljubljana, Editrade, itn.) so pridobili posamična dovoljenja za prevoz. Pomembna tranzitna prevoznika sta bila Biovit
iz Varaždina in Jasika iz Zagreba, ki sta vsak teden preko Sežane in Staroda ali preko Šentilja in Gruškovja prevažala
radiofarmacevtike v hrvaške bolnišnice.
V letu 2000 je ZIRS izdal 70 dovoljenj za prevoz radiofarmacevtikov (63 za uvoz, 6 za tranzit in 1 za izvoz) ter 83
soglasij k dovoljenjem za prevoz drugih radioaktivnih snovi, ki jih je izdala URSJV (58 za uvoz, 3 za tranzit. 2 za
izvoz in 20 za prevoz v Sloveniji). Prevozniki so glede na pogoje v dovoljenjih javljali posamezne prevoze najmanj 48
ur pred začetkom na ZIRS, na URSJV ter na MNZ ali Policijo. Evidence sporočil kažejo, da je bilo v letu 2000
prijavljenih skupno 393 posameznih enosmernih prevozov skozi mejne prehode (285 za uvoz, 6 za izvoz in 102 za
tranzit), v notranjosti države pa je bilo prijavljenih 307 dvosmernih prevozov (na delovišča in nazaj v podjetja). V
statistične podatke niso zajeti prevozi večine cestnih podjetij, ki prevozov sond niso prijavljali ZIRS-u.
Še vedno ni dovoljen prevoz radioaktivnih snovi po železnici, ker niso izpolnjeni predpisani pogoji (merilni
instrumenti, usposobljenost, zdravstveni pregledi). Prevozi z letali so omejeni glede na "mednarodne zahteve o prevozu
nevarnih snovi. Letališče Brnik izpolnjuje pogoje.
V letu 2000 je zdravstveni inšpektor opravil na mejnem prehodu Sežana 3 inšpekcijske preglede, ki so obravnavali
prevoze. Pri zadnjem pregledu je bila predlagana zavrnitev tovora zaradi previsoke radioaktivnosti. Prevoznik G.
Fekete (Black Family, Madžarska) je namreč prevažal rudo s cirkonijevim silikatom, ki je bogata z naravnimi
radioaktivnimi izotopi uranom, radijem in torijem. Po pridobitvi ustreznih podatkov o aktivnosti je bilo ugotovljeno,
da koncentracija ne presega 70 Bq/g in ni potrebno posebno dovoljenje.
Ta snov sicer lahko ogroža delavce v industriji kot vir ionizirajočega sevanja. Uporabljajo jo za izdelavo glazur na
keramiki. Nahajališča cirkonijevega silikata so v Avstraliji in južni Afriki, v Slovenijo pa prihaja kot droben pesek,
namenjen takojšnji uporabi. Izdelovalci tega izdelka praviloma sicer niso podajali v spremni uvozni dokumentaciji
podatkov o vsebnosti radioizotopov. Predstavnik podjetja Impol iz Slovenske Bistrice je namreč 29.3.2000 ugotovil z
ročnim merilnikom doznih hitrosti, da se na tovornjaku s tovorom za Emo Kemija d.o.o. nahaja material s povišano
vrednostjo radioizotopov. Analiza, ki jo je opravil IJS, je pokazala, da gre za izotop K-40, hkrati pa je bilo
ugotovljeno, da se v podjetju Emo Kemija d.o.o nahaja cirkonijev silikat, ki ga podjetje uvaža iz Italije. Opravljen je
bil inšpekcijski pregled marca 2000, na podlagi katerega je IJS izdelal predlog ocene doznih obremenitev. Po
odobritvi programa s strani ZIRS je potekala analiza delovnih mest v mesecu novembru 2000, inšpekcijski pregled pa
je bil ponovljen novembra 2000. Rezultati analiz še niso bili posredovani ZIRS.
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4.1.4.4 Radiokemijski in drugi laboratoriji
ZIRS nadzoruje tudi delo v drugih laboratorijih z odprtimi viri. kjer so večinoma radioaktivnosti okrog tisočkrat
manjše kakor v bolnišničnih oddelkih. Skupaj je evidentiranih 23 laboratorijev. V letu 2000 ni bil opravljen noben
inšpekcijski pregled v takšnih laboratorijih. Enkrat letno jih pregleda pooblaščena organizacija (1JS ali ZVD). ki je
ponekod ugotavljala manjše pomanjkljivosti.
K
4.1.5

RADIOAKTIVNOST V ŽIVLJENJSKEM OKOLJU

Program meritev radioaktivne kontaminacije, ki ga financira Ministrstvo za zdravje, je namenjen zgodnjemu
odkrivanju kontaminacije okolja. Uveden je bil po černobilski nesreči in ga sestavljajo nadzorne meritve, ki imajo
značaj takojšnje kontrole stopnje radioaktivne kontaminacije ter meritve dnevnih in mesečnih prejetih doz zaradi
zunanjega sevanja gama. Kontrola radioaktivnosti hrane rastlinskega in živalskega izvora, kot osnova za izračun
prejetih doz zaradi ingestije, služi za spremljanje dolgoročnih trendov kontaminacije okolja zaradi umetnih virov.
Program obsega naslednje meritve :
• reke - odvzem dveh vzorcev letno v Savi pri Ljubljani (Laze -Jevnica), Dravi pri Mariboru. Soči pod Anhovim in
Savinji pri Celju,
• zrak - dnevno vzorčenje zraka v Ljubljani, na Predmeji in na Jezerskem.
• zemlja - vzorci tal, zbrani dvakrat letno (maj in oktober) v treh globinah 0-5 cm. 5-10 cm in 10-15 cm na
travnatih površinah na lokacijah Ljubljana, Kobarid in Murska Sobota,
• padavine - vzorci trdnih in tekočih padavin so se zbirali kontinuirano v Ljubljani, Kobaridu, Murski Soboti in
Novem mestu,
• pitna voda - polletne izotopske analize gama sevalcev, specifične analize Sr-90 in H-3 so bile opravljene v
Ljubljani, Celju Mariboru, Kopru, Škofji loki in Kranju,
• hrana - program koncentracij aktivnosti v vzorcih hrane živalskega in rastlinskega izvora obsega analizo
vsebnosti gama sevalcev in Sr-90 na lokacijah Ljubljana, Novo mesto, Koper. Celje, Murska Sobota in Maribor za
hrano rastlinskega izvora in na lokacijah Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto . Koper. Slovenj Gradec in Celje
za hrano živalskega izvora,
• mleko - vzorčevano na lokacijah Ljubljana, Bohinjska Bistrica, Kobarid in Murska Sobota in
• krmila - meritve trave, sena krmil, gnojil in fosfatov, predvsem na področjih, kjer se kontrolira mleko.
Na osnovi povprečne vrednosti specifičnih aktivnosti dolgoživih fisijskih radionuklidov v zraku, vodi in hrani za leto
2000. povprečnem letnem vnosu in ob upoštevanju doznih pretvorbenih faktorjev (Basic Safety Standards), je bila
ocenjena pričakovana efektivna doza. Ocenjen je bil prispevek Cs-137 (nekaj nSv) in Sr-90 (nekaj 10 nSv) k dozi
zaradi inhalacije fisijskih radionuklidov. V primeijavi z obsevnimi obremenitvami po dragih prenosnih poteh (ingestija
in zunanje sevanje) je prispevek zaradi inhalacije zanemarljiv. Doza zaradi ingestije je namreč ocenjena na 3,8 |iSv
letno (od tega Sr-90 71% in Cs-137 29 %). Zunanje sevanje zaradi kontaminacije tal s Cs-137 predstavlja največji
prispevek k dozi od globalne kontaminacije okolja. Efektivna doza zaradi zunanjega^obsevanja je bila v preteklem letu
ocenjena na 53,7 |iSv. Skupna doza odraslega prebivalca, ki jo je povzročila splošna kontaminacija okolja s fisijskimi
radionuklidi je bila v letu 2000 ocenjena na 57,5 nSv. Dolgoročni trendi kažejo, da je stanje radioaktivne
kontaminacije okolja že na nivoju pred černobilsko nesrečo. Izjema je le zunanje sevanje gama zaradi prisotnosti Cs137 v tleh. Na podlagi meritev radioaktivnosti življenjskega okolja Republike Slovenije v letu 2000. ZVD Zavod za
varstvo pri delu d.d. in Institut Jožef Štefan ugotavljata, da so specifične aktivnosti umetnih radionuklidov v hrani in
zraku izpod 1 % mejnih vrednosti, predpisanih v Pravilniku o največjih mejah kontaminacije človekovega okolja in o
dekontaminaciji.
/
4.1.6
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DOZIMETRLJA DELAVCEV V SLOVENIJI

V Državnem programu RS za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 . ki gaje RS izdala v maju 1999, je pod
poglavjem Kakovost Življenja in okolja, Okolje, navedeno, da bo Slovenija na novo uvedla enoten računalniški sistem
za vodenja evidenc prejetih doz. V skladu z omenjenim državnim programom ter v skladu s predvidenim polnjenjem
Centralnega državnega dozimetričnega registra, ki je začel nastajati v aprilu 1999, je ZIRS v letu 2000 začel s
polnjenjem omenjenega registra. Register naj bi vseboval tekoče doze od 1.1.2000 in sicer tako zunanjih kot
notranjih delavcev v Sloveniji, prav tako pa tudi notranje in zunanje doze ter kumulativne doze do 1.1.2000. Na
področju nadzora nad dozimetrijo delavcev in nastankom Centralnega državnega dozimetričnega registra, je
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zdravstvena inšpektorica opravila 24 inšpekcij in sicer 10 na IJS (vključno z nadzorom nad Laboratorijem s
sekundarnimi standardi), 6 na ZVD, 4 v NEK, 2 v RŽV, 1 v Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o. ter 1 v
RSCM. Na omenjenih inšpekcijah so bila obravnavana tehnična in strokovna vprašanja, povezana z registracijo
delavcev v notranje evidence dozimetričnih servisov, problematiko identifikacije zunanjih delavcev v Sloveniji,
zagotavljanja kvalitete v dozimetričnih servisih, ter pošiljanje podatkov v Z1RS. V nadaljevanju podajamo
preliminarne rezultate analize efektivnih doz za leto 2000. Podatki pokažejo, da je v tem letu z viri sevanja delalo v
Sloveniji 4526 oseb, izmed katerih je približno 15 % zunanjih delavcev, to so tisti delavci, ki niso stalno zaposleni v
posameznih podjetjih. V skladu z veljavno zakonodajo je zaščita zunanjih delavcev enaka zaščiti redno zaposlenih
(Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, kateremu so izpostavljeni prebivalstvo in tisti, ki delajo z viri
ionizirajočih sevanj, o meijenju stopnje izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem oseb, ki delajo z viri teh sevanj in o
preskušanju kontaminacije delovnega okolja (Ur. 1. SFRJ 31/89, 63/89)). Tabela 4.3 prikazuje število delavcev, ki so
zajeti v osebno dozimetrijo v posameznih letih od leta 1994 dalje. Naraščanje števila delavcev po letu 1994 je
posledica predvsem boljšega nadzora nad uporabo virov sevanja in ne povečanje dejavnosti, povezanih z viri
ionizirajočega sevanja. Tabela 4.4: prikazuje razporeditev števila delavcev, ki delajo z viri sevanj, glede na posamezne
dejavnosti v letu 2000.
Tabela 4.3: Število registriranih delavcev z viri sevanj po letih
Leto
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Število registriranih delavcev z viri
2600
3490
3788
4365
4305
4693
4526

Tabela 4.4: Število delavcev glede na posamezne dejavnosti v letu 2000.
Dejavnost
medicina
delovanje reaktorja
industrija
rudniki
delovna mesta s povišano vrednostjo
Rn 222 (izvzeti so rudniki)
veterina
ostalo

Delež delavcev [%1
51.0
24.7
7.8
5.1
4.6
0.9
5.9

Celotna kolektivna efektivna doza znaša 4.50 manSv. Približno 24 % te doze je posledica inhalacije Rn -222 na
delovnem mestu, pri čemer so vsi izračuni, povezani z inhilacijo Rn - 222 narejeni po metodologiji ICRP 65. Tabela
4.5 prikazuje deleže kolektivnih doznih obremenitev glede na posamezne dejavnosti ter povprečno efektivno dozo
glede na posamezno dejavnost.
Tabela 4.5: Deleži kolektivnih doznih obremenitev in povprečnih efektivnih doz glede na posamezne dejavnosti
Dejavnost
medicina
delovanje reaktorja
industrija
rudniki
delovna mesta s povišano vrednostjo
Rn 222 (izvzeti so rudniki)
veterina
ostalo
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Delež kolektivne doze
r%i
16.1
57.8
1.9
6.2
17.3

Povprečna doza
rmSvl
0.31
2.29
0.42
1.19
3.69

0.2
0.5

0.21
0.08
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Glede na zakonske omejitve doz (Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, kateremu so izpostavljeni
prebivalstvo in tisti, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, o meijenju stopnje izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
oseb. ki delajo z viri teh sevanj in o preskušanju kontaminacije delovnega okolja (Ur. I. SFRJ 31/89. 63/89)). noben
delavce ni prejel doze nad 50 mSv. En delavec je prejel efektivno dozo na 30 mSv. ki je ni bilo mogoče pojasniti z
nepravilno uporabo dozimetra. Delavec je bil zaposlen v industri ji. Dozo v interv alu med 20 mSv in 30 mSv je prejelo
5 oseb. in sicer 4 v NEK in 1 v industriji. 45 oseb je prejelo dozo v intervalu ined 10 in 20 inSv in 172 delavcev v
intervalu med 5 in 10 mSv.
Glede na dozne omejitve v Council Directive 96/29/Euratom je torej 6 oseb prejelo letno efektivno dozo nad 20 mSv.
Podatki o kožnih dozah in dozah ekstremitet niso sistematično vodeni, Centralni državni dozimetrični register pa je
mogoče enostavno nadgraditi tudi z vnosom omenjenih podatkov. Presoja strokovne in tehnične usposobljenosti
institucij, ki izvajajo osebno dozimetrijo delavcev z viri ionizirajočih sevanj v Sloveniji

4.1.7

USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Izobrazba delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, večinoma ustreza našim zastarelim predpisom. Usposabljanje,
izpopolnjevanje in prevajanje znanja opravljata pooblaščeni organizaciji (US in ZVD). Pri izboljšanju razmer na
področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in varnosti virov je ustrezno usposabljanje in izobraževanje odločilnega
pomena. Že koncem letu 1999 je ZIRS začel z evidentiranjem in pregledom obstoječih usposabljanj, ki podajajo znanja
iz varstva pred sevanji. V ta sklop spadajo dodiplomski in podiplomski programi na Medicinski fakulteti, Visoki šoli
za zdravstvo in Fakulteti za matematiko in fiziko - Oddelku za fiziko. Prav tako je v ta okvir vključeno specialistično
usposabljanje in izobraževanje v sklopu strokovnih izpitov. Za nekatera področja so pripravljeni predlogi, ki bi jih bilo
po našem mnenju potrebno dodati obstoječi vsebini in jih vključiti v izobraževalne programe.

4.1.8

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Z viri ionizirajočih sevanj smejo delati osebe, ki izpolnjujejo zdravstvene pogoje, predpisane s Pravilnikom o strokovni
izobrazbi, zdravstvenih pogojih in zdravstvenih pregledih oseb. ki sinejo
delati z viri ionizirajočih sevanj (Ur.l.SFRJ 40/86). Zdravstveni pregled vsebuje pregled pri specialistu medicine dela,
prometa in športa, hematološko biokemično analizo krvi in preiskavo urina, EKG, pregled očesne leče. ter kjer to
določa pravilnik določitev deleža strukturnih kromosomskih aberacij. Pooblaščene zdravstvene ustanove, ki preglede
izvajajo, so naslednje:
I - ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Center za medicino dela
II - Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Center za
zdravstveno varstvo pred viri IS
fll - Zdravstveni dom Krško
IV - OZG OE Zdravstveni dom Škofja Loka
V - Aristotel d.o.o.. Zdravstveno in poslovno svetovanje
Tabeli 4.6: Pogostost opravljenih zdravstvenih pregledov v letu 2000.
Področje dela

I

II

£
delavci
v
zdravstvu
delavci
v
industriji
delavci
v
rudarstvu
delavci
v
izobraževanju
in raziskovalni
dejavnosti
skupaj
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M

IV

III

1474

Ž
586

888

32

Z
Ž
11 21

632

592

40

67

58

9

72

65

7

17

15

2

72

54

18

15

7

8

2250

1297

953

131

91

40

£

M

107

M

Z

Z

£

V
I

M Ž

M

Ž
150

388

270

382 6
104

89

270

0

135
19

15

8

388

382 6

104

89

15

270

270 0

314

poročevalec, št. 71

V tabeli 4.6 je predstavljeno število opravljenih zdravniških pregledov oseb, ki delajo z viri oziroma v območju virov
ionizirajočih sevanj po dejavnosti, spolu in pooblaščeni zdravstveni ustanovi, ki je preglede opravila.
Od patoloških rezultatov predstojnik Centra za medicino dela ZVD izpostavlja motnjave očesne leče pri 25 %
pregledovancev. Svetovanje bil poglobljen monitoring in dosledna uporaba osebnih varovalnih sredstev.
Sedem pregledanih oseb so zdravstvene ustanove ocenile in razvrstile v skupino začasno in trajno nezmožnih za
predlagano delo. Ostali so bili ocenjeni kot zmožni oziroma zmožni s časovnimi ali stvarnimi omejitvami, ki so
razvidne iz individualnih zdravniških spričeval. V nobenem primeru ni bil podan sum na poklicno genezo obolenja.
Omejitve v zvezi z delom z viri ionizirajočih sevanj pomenijo zgolj opozorilo za dosledno uporabo predlaganih
osebnih varovalnih sredstev ter kontrolo v predpisanem roku. medtem ko ostale omejitve niso odraz dela z viri
ionizirajočih sevanj.

4.1.9

SODELOVANJE

Zdravstveni inšpektorji so v letu 2000 sodelovali pri naslednjih nalogah, posvetih in seminaijih:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.1.10

sestanek tehničnega komiteja IAEA glede zagotavljanja varnosti radioaktivnih virov in njihovega
nadzora, s predstavitvijo stanja v Sloveniji,
z URSJV vodili začetek projekta IAEA z nazivom ORPAS o nadzoru nad dozami delavcev, ki delajo z
viri ionizirajočih sevanj v Sloveniji,
predavali 24 krat na tečajih ZVD za delavce v zdravstvu, približno 800 slušateljem, kar je toliko kot v
preteklih štirih letih od 1996 - 1999 skupaj,
predavali o predpisih iz varstva pred sevanji na devetih tečajih IJS-ICJT.
predavali dvakrat o prevozih radioaktivnih snovi (ZVD),
predavali carinikom in policistom o nadzoru radioaktivnega blaga pri prevozu,
predavali na ICJT v Brinju o radonu predstavnikom osnovnih šol in vrtcev,
aktivno sodelovali na petih sejah Strokovne komisije za jedrsko varnost
sodelovali v Komisiji za varstvo pred sevanji, ki jo je januarja 1999 imenovalo MZ.
pogovori z Združenjem radiologov Slovenije in Radiološko zbornico in Zbornico stomatologov in
udeležba na posvetu o evaluaciji kartice ZZS.
dvakrat sodelovali v NEK kot član izpitne komisije ICJT za tehnike radiološke zaščite,
usposabljali so zdravnike, ki specializirajo na področju preventivne medicine,
sodelovali pri pripravi sledečih zakonskih oziroma podzakonskih aktov: (Pravilnik o opravljanju
strokovnega izpita za inšpektoije, Predlog strategije ravnanja z NRAO, Odredba o varovalni opremi.
Cenik ja\>ne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki).

ZAKLJUČEK

V letu 2000 so trije inšpektorji iz Urada glavnega zdravstvenega inšpektorja opravili skupaj 120 inšpekcijskih
pregledov. Delež pregledov z ugotovljenimi pomanjkljivostmi je na ravni povprečja preteklih let - nekoliko nad 50 %.
Območni inšpektorji so opravili dodatnih 48 pregledov v organizacijah, ki shranjujejo neuporabne radioaktivne snovi z
namenom, da dopolnimo evidence in spodbudimo premestitev virov na varnejša mesta. Inšpektorji ZIRS so skupaj
izdali 47 dovoljenj za nabavo in uporabo radioaktivnih snovi. 63 dovoljenj za uporabo rentgenskih naprav, 2
dovoljenji za uporabo pospeševalnikov, 70 dovoljenj za prevoz radioaktivnih snovi, 83 soglasij k dovoljenjem URSJV
za prevoz radioaktivnih snovi, 30 odločb z ukrepi, da se odpravijo pomanjkljivosti, 5 odločb o prepovedi uporabe virov
sevanj ter 1 sklep za izvršbo odločbe.
Stanje na področju varstva ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji je v letu 2000 ponovno izboljšano glede na stanje
v letu 1999. Nadzor prevozov radioaktivnih snovi se je sicer nekoliko zmanjšal, vendar tudi večjih domačih ali
mednarodnih zapletov ni bilo. Število zavrnjenih prevozov odpadnega železa na mejnih prehodih z Italijo se je tudi
zelo zmanjšalo. Na isti ravni je ostal nadzor objektov s povišano vsebnostjo radona. Izboljšal se je nadzor
radioaktivnih snovi v jedrskih objektih in drugje. Sliranjevanje starih in neuporabnih radioaktivnih virov še vedno
ostaja problem V letu 2000 ni bilo redno strokovno pregledanih 32 organizacij z radioaktivnimi viri sevanj, tako da
stanje za okrog 120 zaprtih virov sevanja ni bilo urejeno v skladu z veljavnimi predpisi. Za ureditev razmer bi
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potrebovali dodatnega inšpektorja, ki bi pogosteje sodeloval še z URSJV, s pooblaščenimi organizacijami (ZVD, IJS)
in z ARAO. Eden od vzrokov, da stanje v letu 2000 ni boljše kot prejšnje leto, je tudi problem modernizacije skladišča
v Brinju.
Izdelani so kriteriji za izvajalce termoluminescenčne osebne dozimetrije. ki temeljijo na mednarodnih standardih.
Tudi na tem področju na ZIRS primanjkuje strokovnjakov. Izpopolnjen je bil Centralni državni doziinetrični register,
ki omogoča uporabnikom z osnovnim znanjem programiranja in pooblastilom raznovrstne poizvedbe o osebah ali o
statističnih analizah glede doz. Potrebujemo pa nove pravilnike, ki bi urejali izvajanje meritev, registracijo doz in
izdajanje uradnih dokumentov o dozah.
Predlagane aktivnosti ZIRS-a morajo v prihodnje temeljiti na nadaljevanju sistematičnih inšpekcijskih pregledov
predvsem v zdravstvenih ustanovah ter opredelitvijo dolžnosti in nalog odgovornih oseb za varstvo pred ionizirajočimi
sevanji. Direktive Evropske skupnosti (EURATOM 97/43) zahtevajo ocenjevanje doz pri vseh preiskavah, pri katerih
se uporablja ionizirajoče sevanje. Zato je potrebno nadaljevati z meritvami, ki so bile pilotno izvedene v projektu
Obsevanost pacientov zaradi klasičnih rentgenskih preiskav v Splošni bolnišnici v Slovenj Gradcu.
Poskrbeti je potrebno za nadaljevanje in razširitev obstoječih evidenc o virih in uporabi ionizirajočih sevanj ter
izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju prebivalstva in preiskovancev. Poseben poudarek pa je potrebno nameniti
oblikovanju zakonodaje na področju uporabe virov ionizirajočih sevanj in varstva pred škodljivimi učinki
ionizirajočega sevanja.

4.2

REGISTER URSJV O PREJETIH DOZ DELAVCEV V JEDRSKIH OBJEKTIH

4.2.1

Uvod

4
Uprava RS za jedrsko varnost je v letu 1999 vzpostavila register prejetih doz sevanja za delavce v jedrskih objektih v
Sloveniji, ki je namenjen evidenci in vrednotenju rezultatov meijenja prejetih doz. V tem registm so zajeti podatki o
približno 5000 delavcih pri virih ionizirajočih sevanj v jedrskem gorivnem krogu v Sloveniji, od tega podatki o
približno 1200 delavcih, ki so (so bili) zaposleni v jedrskih objektih v Sloveniji in o približno 3800 zunanjih delavcih,
ki (ki so) pretežno sodelujejo na remontnih delih v NEK.
Zakonska osnova za uvedbo registra doz je veljavna slovenska zakonodaja - Zakon o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur.l. SFRJ 62/84). čl. 65. 10. točka: Pravilnik o
načinu vodenja evidence o virih ionizirajočih sevanj in obsevanosti prebivalstva in tistih, ki so pri delu izpostavljeni
ionizirajočemu sevanju (Ur.l. SFRJ 40/86), čl. 4; Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS
71/94). Register je URSJV vzpostavila v skladu z zahtevami iz evropskih direktiv - št. 96/29/EURATOM z dne 13.
Maja 1996 in št.90/641/EURATOM z dne 4. Decembra 1990.
Računalniška podpora registru doz je izvedena v okolju LOTUS NOTES / DOMINO in programskega jezika JAVA.
Posebnost programske opreme registra doz je. da omogoča sprejem podatkov v elektronski obliki iz vseh obstoječih
datotek, s katerimi razpolagajo dozimetrični servisi NEK, RŽV, IJS (za delavce pri Raziskovalnem reaktorju in
delavce URSJV) ter ZVD (za delavce ARAO). Sistem je izdelan tako. da imajo lastniki podatkov kar najmanj dela in
ležav pri pripravi le-teh za aplikacijo.

4.2.2

Podatki v registra doz

Register je osnovna podatkovna zbirka o prejetih dozah, matičnih podatkih delavcev in podatkih o delovnih
organizacijah. V registru so zajeti delavci, ki delajo pri virih ionizirajočih sevanj v jedrskem gorivnem krogu v
Sloveniji (iz NE Krško, RR Triga na Brinju, nekdanjega Rudnika urana Žirovski vrh, skladišča NSRAO na Brinju) in
upravnih strukturah (URSJV. ARAO).
(I) Podatki o prejetih dozah sevanja obsegajo mesečno dozo, tromesečno dozo. dozo prejeto v tekočem letu in
življenjsko dozo delavca. (2) Matični podatki o delavcih zajemajo identifikacijsko številko delavca, priimek, ime, spol,
rojstni datum, izobrazba/poklic, stopnja izobrazbe, datum nastopa dela, status zaposlitve - redno zaposleni
delavec/zunanji delavec, delovno organizacijo prejema doze, dejavnost, delovno organizacijo zaposlitve, podatke o
opravljenem zdravniškem pregledu in o izpitu iz radiološke zaščite. Nadalje je mogoče v register vnesti ločeno podatke
o načinu obsevanja (zunanje obsevanje, vključno z nevtroni, notranje obsevanje), o vrsti dozimetra in podatke o
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predhodno prejetih dozah. (3) Podatki o delovnih organizacijah obsegajo oznako DO, naziv DO. naslov, pošto in
irošino številko, številko telefona in telefaksa, naslov elektronske pošte in način prenosa podatkov.
4.2.3

PREGLEDOVANJE PODATKOV V REGISTRU

Po stanju ob koncu leta 2000 programska oprema registra doz že omogoča statistične preglede prejetih doz
(individualnih in kolektivnih doz) ter pripravo različnih tiskanih poročil o prejetih dozah.
Statistični pregled prejetih doz o posameznih delavcih
Pogledi vseh shranjenih podatkov omogočajo pregled celotne zgodovine izpostavljenosti posameznega delavca za
nazaj (a) po delovnih organizacijah, kjer je delavec dozo prejel in (b) po delavcih po delovnih organizacijah po letih.
Po stanju konec leta 2000 je nabor podatkov o dozah na voljo v elektronski obliki le za določena časovna obdobja.
Tako je register popolnjen s podatki o dozah, ki so jih prejeli delavci v NEK (od 1985 do 1998 po posameznih letih, za
leto 1999 in 2000 po mesecih). Podatki o prejetih dozah delavcev nekdanjega Rudnika urana Žirovski vrh (sedaj
RŽV) so na voljo za obdobje 1995-99 po posameznih letih. Podatki o dozah delavcev Reaktorskega centra na Brinju
so razpoložljivi od uvedbe tennoluminiscentne dozimetrije na LIS dalje, to je od leta 1988-99. Register vsebuje podatke
o dozah, ki so jih prejeli delavci URSJV od leta 1991 dalje; registracija doz je četrtletna. Podatke o dozah, ki so jih
prejeli delavci ARAO pri opravljanju del v skladišču NSRAO na Brinju in na Zavratcu so zajeti v register od meseca
junija 1999 dalje.
Statistični pregled kolektivnih doz delavcev po delodajalcih
Programska oprema omogoča neposredni vpogled v skupno kolektivno efektivno dozo, v letno kolektivno efektivno
dozo: doze po različnih vrstah del ali dejavnostih, tako po delodajalcih po letih kot po delodajalcih po delovnih mestih.

4.2.4

Priprava in izdelava tiskanih poročil

Programska oprema registra doz omogoča pripravo različnih tiskanih poročil o podatkih iz registra. Zaenkrat je
možno pripraviti tri najpomembnejše vrste tiskanih poročil:
(a) Poročilo o prejetih dozah posameznega delavca:
Poročilo o prejetih dozah posameznega delavca omogoča pregled celotne zgodovine obsevne izpostavljenosti
delavca. Tovrstno poročilo se zahteva za pridobitev dovoljenja za delo v kontroliranem področju in za potrebe dela
v drugi delovni organizaciji oziroma poročilo o prejetih dozah delavca, ki se zahteva za potrebe zdravniškega
pregleda, s podatki o prejeti dozi za določeno obdobje in kumulativni dozi delavca ter podatki o osebi in njeni
zaposlitvi,
(b) Statistično poročilo o prejetih dozah delavcev po delodajalcih:
Statistično poročilo o prejetih efektivnih dozah podaja porazdelitev efektivnih doz v posamezni organizaciji za vsa
leta obratovanja, za katera so podatki zajeti v registru.
(c) Statistično poročilo URSJV o prejetih dozah vseh delavcev:
Statistično poročilo URSJV je splošen statistični prikaz o prejetih dozah in obsega kolektivne doze in povprečne
doze vseh delavcev v registru: razporeditve delavcev po intervalih kolektivnih doz; in kolektivne doze po
posameznih intervalih efektivnih doz v zadnjih petih letih.
(d) Grafični prikazi podatkov
Programska oprema omogoča prikaz podatkov o dozah v obliki tabel in grafov po potrebah in željah uporabnika.
4.2.5

VARSTVO PODATKOV

Varstvo podatkov je zagotovljeno v skladu z zaščito, ki jo omogoča okolje Lotus Notes. Register je zasnovan v skladu z
zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 8/90 in 19/91) in omogoča dostop do podatkov le
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pooblaščenim delavcem URSJV. Za delo z registrom sta na URSJV predvideni dve vrsti uporabnikov: administrator in
skrbniki. Skrbnik sistema ima dostop do vseh podatkov v bazi in do vseh aplikacij.
4.2.6

ZAKLJUČKI

Z uvedbo registra je od sedaj naprej upravnemu organu omogočena dozimetrična kontrola za vse zunanje delavce, tudi
lujce. v skladu z direktivo 90/641/EURATOM.
V nadaljevanju si bo URSJV prizadevala pridobiti podatke o celotni zgodovini obsevanosti delavcev v jedrskem
gorivnem krogu v Sloveniji. Veliko podatkov, ki se hranijo le na papirnih dokumentih in niso na voljo v elektronski
obliki, bo potrebno v register vnesti ročno.
S podatki, ki so zajeti v registru, je možno izdelati osebni dozimetrični list za vse delavce, tudi zunanje. To je
dokument o delavcu, ki poleg delavčevih matičnih podatkov vsebuje tudi podatke o celotni zgodovini delavčeve
izpostavljenosti sevanju.
Programska podpora registru zagotavlja, da se lahko aplikacija enostavno odpre navzven - na spletne strani; s tem je skladno z zaščito podatkov - omogočeno nadzorovano pregledovanje registra z običajnim spletnim brkljalnikom seveda v mej ali pooblastil, kijih za vsakega uporabnika določi URŠA'.

4.3

POROČILO ZAVODA ZA VARSTVO PRI DELU

V letu 2000 je Oddelek za varstvo pred sevanji Zavoda za varstvo pri delu d.d. v okviru svojih pooblastil opravil
strokovni nadzor izvajanja varstva pred sevanji delavcev in nadzor nad radioaktivnim onesnaženjem življenjskega
okolja:
• Nadzor dejavnosti, ki vključujejo uporabo ionizirajočega sevanja, zavzema zlasti redni strokovni nadzor virov
ionizirajočih sevanj in postopkov dela s temi viri, meritve sevanja na delovnih mestih, meritve izpostavljenosti
delavcev ter usposabljanje za vamo delo z viri oziroma v poljih ionizirajočih sevanj. Pri uporabi sevanja v
zdravstvu strokovni nadzor vsebuje tudi elemente preveijanja kakovosti radiološke opreme s poudarkom na
sprejemljivosti opreme za namen za katerega se uporablja. Ponovno so začeli izvajati tudi meritve obsevanosti
pacientov pri medicinskih posegih, ki vključujejo uporabo ionizirajočega sevanja in sicer v okviru pilotnega
projekta, ki so ga izvedli v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.
• Nadzor radioaktivnega onesnaženja življenjskega okolja v so izvajali v okviru naslednjih programov:
nadzor radioaktivnega onesnaženja okolja (pravilnik Z-1).
nadzor radioaktivnega onesnaženja v okolici Jedrske elektrarne Krško (pravilnik Z-2),
nadzor radioaktivnega onesnaženja v okolici rudnika urana Žirovski vrh (pravilnik Z-2)
Poleg tega so opravljali meritve koncentracij radona in radonovih potomcev v bivalnem okolju ter v okolici
nekdanjega premogovnika v Kočevju.
O izvajanju nastalih ukrepov iz varstva pred sevanjem v delovnem in življenjskem okolju je ZVD redno poročal
Ministrstvu za zdravstvo (ZEtlS) kot pristojnemu upravnemu organu.

4.3.1

VARSTVO PRED SEVANJI V DELOVNEM OKOLJU

V oviru rednega strokovnega nadzora virov ionizirajočih sevanj, ki se uporabljajo v zdravstvu in industriji, smo v letu
2000 opravili skupaj 918 pregledov. Pri tem naj poudarimo, da skupno število virov, ki jih vodijo v evidenci in
nadzirajo, ni natančno enako številu opravljenih pregledov teh virov v posameznem letu. saj se nekateri od njih zaradi
npr. okvare trenutno ne uporabljajo, nekaj virov pa smo zaradi večjih sprememb (servisi, zamenjave bistvenih delov...)
pregledali večkrat.
Vsa poročila o pregledih virih dobi poleg uporabnika tudi Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, ki opravlja
administrativni nadzor nad uporabo ionizirajočega sevanja.

4.3.2

ZDRAVSTVO

V zdravstvu smo opravili skupaj 651 pregledov različnih virov ionizirajočih sevanj. Tabela 4.7 prikazuje število
pregledanih virov po posameznih tipih:
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Tabela 4.7: Število pregledanih virov sevanj po posameznih tipih
DIAGNOSTIČNA RADIOLOGIJA
Konvencionalne rentgenske naprave za slikanje
Rentgenske naprave za slikanje in/ali presvetljevanje (diaskopijo)
Premične rentgenske naprave za slikanje ali presvetljevanje po bolniških
sobah ali operacijskih dvoranah
Maniografske rentgenske naprave
Naprave za računalniško tomografijo
Naprave za merjenje kostne gostote
ZOBOZDRAVSTVO
Rentgenske naprave za intraoralno slikanje zob
Rentgenske naprave za panoramsko slikanje zob
RADIOTERAPIJA
Rentgenske naprave za simulacijo terapije
Terapevtske rentgenske naprave
NUKLEARNA MEDICINA in RAZISKOVALNI LABORATORIJI
Izotopni laboratoriji, ki uporabljajo odprte vire ionizirajočih sevanj

126
94
34
27
12
15
274
43
2
3'
21

Poleg tega je bilo pregledanih še 21 rentgenskih naprav, ki se uporabljajo v veterini.
Strokovni nadzor posameznega vira sevanja v zdravstvu vključuje elemente varstva osebja, ki dela z virom sevanja ali
v polju sevanja, drugih posameznikov, ki lahko pridejo v polja teh sevanj in tudi varstvo pacientov. Predvsem zaradi
zaščite pacientov se med rednimi pregledi radioloških naprav preveijajo tisti parametri, ki vplivajo na obsevanost
pacientov med radiološkimi posegi in tudi na kakovost medicinskega cilja posega - v glavnem kakovost dobljenih
radiografskih slik. Pri tem upoštevamo predvsem evropske kriterije sprejemljivosti posamezne vrste radiološke opreme
fEuropean Commission. Criteria for Acceptability of radiological (including radiotherapv) and nuclear medicine
installations. European Commission, Radiation Protection 91, Luxembourg, 1997.], saj so zaradi zastarelosti še
veljavne zakonodaje, kriteriji iz veljavnih pravilnikov v glavnem neuporabni. Glede na stanje kakovosti posamezne
vrste radiološke opreme smo opremo razdelili v nekaj razredov:
A.
Oprema je brezhibna
B.
Potreben je servis opreme
C.
Zaradi pomankljivosti predlagamo odpis opreme
D.
V tekočem letu odpisana oprema
N.
Nova oprema
P.
Oprema, ki se trenutno ne uporablja ali je v okvari
Porazdelitev po posameznih razredih, ki kaže na stanje radiološke opreme v zdravstvu «n zobozdravstvu, je prikazano
na naslednjih slikah.

4.3.3

INDUSTRIJA

V industriji je bilo opravljenih 246 pregledov različnih virov ionizirajočih sevanj. Tabela 4.8 prikazuje število
pregledanih virov po posameznih vrstah.
Tabela 4.8: Število pregledanih virov po posameznih vrstah.
INDUSTRIJA
Industrijski rentgenski aparati
Defektoskopi
Eliminatoiji statične elektrike
Radioaktivni kvanto metri
Radioaktivni merilniki debeline
Radioaktivni merilniki nivojev
Radioaktivni strelovodi
Radioaktivni merilniki grama ture
Radioaktivne sonde za merjenje gostote in vlažnosti
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74
8
2
15
8
49
9
38
43
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4.3.4

IZPOSTAVLJENOST NA DELOVNEM MESTU

V letu 2000 je bilo v sistem osebne dozimetrije vključenih skupaj 2866 oseb, zaposlenih v okrog 630 delovnih
organizacijah. Statistiko doz po posameznih panogah in po doznih intervalih podajamo podobno kot lani v dveh
oblikah. V prvi konzervativno upoštevamo tudi doze. ki so sicer pod mejo poročanja (mesečno 0,04 tnSv). v drugi pa
vrednosti pod mejo poročanja ne upoštevamo oziroma jo zamenjamo z 0 mSv.
Poročila o izmerjenih vrednosti doz pošiljamo uporabnikom dozimetrije in Zdravstvenemu inšpektoratu Republike
Slov enije. Prvim praviloma le v pisni obliki, Zdravstvenemu inšpektoratu, kjer je v letu 2000 začel delovati centralni
dozimctrični register Republike Slovenije, pa tudi v elektronski obliki.
K.ot je razvidno iz tabel, prekoračitev zakonsko predpisane zgornje meje 50 mSv tudi v letu 2000 ni bilo. So pa doze
ireh oseb presegle 20 mSv. Od tega je v enem primeru šlo za obsevanje samo dozimetra. ostalih dveh nekoliko višjih
vrednosti pa še nismo pojasnili.
Z namenom zagotavljanja kakovosti dozimetričnih storitev smo se v letu 2000 udeležili dveh interkomparacij in sicer:
Interkomparacije dozimetrov za merjenje doz naravnega sevanja v zunanjem okolju, ki jo je organiziral
Environmental Measurements Laboratory pri ameriški Department of Energy in
Interkomparacije osebnih dozimetrov, ki jo je organiziral Laboratorij za sekundarne dozimetrične standarde pri
Inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani.
Rezultati obeh interkomparacij bodo znani v letošnjem letu.
4.3.5

IZPOSTAVLJENOST PACIENTOV

V letu 2000 je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije financiral pilotni raziskovalni projekt z namenom
določanja obsevanosti pacientov pri nekaterih pogostejših rentgenskih preiskavah. Projekt smo izvedli v sodelovanju s
Splošno bolnišnico Slovenj Gradec in Laboratorijem za sekundarne dozimetrične standarde pri Inštitutu Jožef Štefan v
Ljubljani.
V tabeli 4.9 so zbrani rezultati opravljenih meritev vstopnih kožnih doz (VKD) in njihova primeijava s priporočenimi
referenčnimi diagnostičnimi nivoji. Ti so povzeti po priporočilih EC [European Commission. Guidance on diagnostic
reference levels (DRLs) for medical exposures. European Commission. Radiation Protection 109, Luxembourg. 1999.]
oziroma, kjer teh ni po priporočilih IAEA [International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing
Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No. 115-1, Vienna 1994.]. V zadnjem stolpcu so
podatki o vstopnih kožnih dozah (mediane) izmeijenih v okviru raziskovalne naloge "Sevalna obremenjenost
prebivalstva zaradi medicinske uporabe ionizirajočega sevanja v Republiki Sloveniji".
Tabela. Primerjava izmerjenih l/KD (mediana izmerjenih vrednosti) s priporočenimi diagnostičnimi referenčnimi
nivoji in VKD izmerjenimi v okviru raziskovalne naloge "Sevalna obremenjenost prebivalst\'a zaradi medicinske
uporabe ionizirajočega sevanja v Republiki Sloveniji".
Tabela 4.9: Vstopne kožne doze (VKD) in njihova primeijava s priporočenimi referenčnimi diagnostičnimi nivoji.
Preiskava
PC/PA
PC / LAT
LSH / AP
LSH / LAT
LSJ / LAT
TH/AP
TH/LAT
Lobanja PA
Lobanja LAT
Abdomen AP
Medenica
AP
CH/AP
CH / LAT

VKD (mGv)
0.31
0,48
3.71
6,63
8.49
0,99
1,24
0,70
1,10
2,41
1,67

Referenčni nivo (mGv)
0,3
1,5
10
30
40
3,5
10
5
3
5
10

VKDi** (mGv)
0.23
0.84
4.57
10.16
15.30
3.70
6.57
1.16
1.17
2,78
3,42

0.66
0,98

-

1,37
0,97
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Pilotni projekt je bil zasnovan tako, da bi s pomočjo rezultatov naloge in predvsem pridobljenimi iskušnjami poskusili
dozimetrijo pacientov vpeljati kot stalno prakso. To nenazadnje od nas zahteva tudi novejša evropska zakonodaja s
področja varstve pred sevanji [European Union. Council Directive 97/43/Euratom on Health Protection of Individuals
against the Dangers of Ionising Radiation in Relation to Medical E.\posure. Official Joumal of tlie European
Cominunities No. L180/22-29.9.07.97. 1997.].

4.3.6

STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z VIRI IS

V letu 2000 so organizirali več seminaijev s področja usposabljanja za varno delo z viri ionizirajočih sevanj. V tabeli
4.10 je prikazano število udeležencev po področjih delovanja, ki so se udeležili izobraževanja.
Tabela 4.10: Usposabljanje za varno delo z viri ionizirajočih sevanj
VRSTA

SEMINARJA za:

ŠTEVILO

UDELEŽENCEV

radiologe
zobozdravnike
delo z odprti viri
inž.radiologije
delo v industriji
občasno izpostavljene
delo v rudniku urana
podiplomski tečaj biologije
ZVD-NEK
odgovorne osebe
delavce Onkološkega instituta
SKUPAJ

4.3.7

41
112
44
138
135
487
8
11
11
12
126
1125

PREGLED VIROV SEVANJA IN PREJETIH DOZ SEVANJA

V tabelah 4.11 do 4.16 so prikazane prejete doze sevanja v Sloveniji. Uporabne oznake virov sevanja so:
DR
ZR
NM
I
VET
O
TR

Diagnostična radiologija
Stomatologija - zobni RTG
Nuklearna medicina
Industrija
Veterina
Ostalo
Radioterapija

Tabela 4.11: Prejete doze sevanja. Doze izpod meje poročanja so upoštevane kot 0.04 inSv
Koda
dejavnosti
DR
ZR
NM
I
VET
O
Skupaj

Število
delavcev
1708
308
168
359
43
280
2866
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Kolektivna doza
(manmSv)
1030,1
153.0
98.4
274,0
23,0
170,0
1748,4

Povprečna
doza (mSv)
0,60
0,50
0,59
0,76
0,53
0,61
0,61
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Dejavnost (UNSCEAR koda)
Diagnostična radiologija (2000)
Stomatologija - zobni RTG (2200)
Nuklearna medicina (2300)
Industrija (3200. 3700)
Veterina (6200)
Ostalo (2400, 2500. 6300)
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Tabela 4.12: Število delavcev v posameznih doznih intervalih. Doze izpod meje poročanja so upoštevane kot 0.04 mSv
mSv
DR
ZR
NM
I
VET
O

<0.5
1021
224
98
279
25
213

0.5-0.99
558
76
45
49
17
57

1.00-4.99
117
8
25
27
1
8

5.00-9.99
11
0
0
2
0
0

10.0-14.99
0
0
0
0
0
1

15.0-19.99
1
0
0
0
0
0

>20
0
0
0
2
0
1

Tabela 4.13: Kolektivna doza po posameznih doznih intervalih (man mSv) Doze izpod meje poročanja so upoštevane
kot 0.04 mSv.
mSv
DR
ZR
NM
I
VET
O

<0.5
390,1
93,9
31,8
113,8
11,0
65,2

0.5-0.99
351,4
46,0
30,0
30,4
10,8
31,8

1.00-4.99
198.8
13,1
36.7
51,0
1,2
13,5

5.00-9.99
72.7
0,0
0.0
14.5
0,0
0.0

10.0-14.99
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
11,4

15.0-19.99
17,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

>20
0,0
0,0 •
0,0
64,3
0,0
48,0

Tabela 4.14: Prejete doze sevanja. Doze izpod meje poročanja so upoštevane kot 0.0 mSv.
Koda
dejavnosti
DR
ZR
NM
I
VET
O
Skupaj

Število
delavcev
1708
308
168
359
43
280
2866

Kolektivna doza
(manmSv)
527,8
46,4
60,5
151.8
9,2
89.2
884,9

Povprečna
doza (inSv)
0.31
0.15
0.36
0,42
0,21
0,32
0,31

Dejavnost (UNSCEAR koda)
Diagnostična radiologija (2000)
Stomatologija - zobni RTG (2200)
Nuklearna medicina (2300)
Industrija (3200, 3700)
Veterina (6200)
Ostalo (2400. 2500, 6300)
»
J

Tabela 4.15: Število delavcev v posameznih doznih intervalih. Doze izpod meje poročanja so upoštevane kot 0.0 mSv.
inSv
DR
ZR
NM
I
VET
O

< LLD
650
149
67
204
10
158
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LLD - 0.99
948
153
79
128
32
113

1.00-4.99
98
6
22
23
1
7

115

5.00-9.99
11
0
0
2
0
0

10.0-14.99
0
0
0
0
0
1

15.0-19.99
1
0
0
0
0
0

>20
0
0
0
2
0
1
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Tabela 4.16: Kolektivna doza po posameznih doznih intervalih (man mSv). Doze izpod meje poročanja so upoštevane
kol 0.0 inSv.

DR
ZR
NM
E
VET
O

< LLD
-

1.00-4.99
172,4
10,9
32,6
44,4
1,0
10,7

LLD-0.99
266,6
35,6
27,8
29,3
8,2
19,9

5.00-9.99
71.8
0.0
0.0
14,5
0.0
0.0

10.0-14.99
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
11,1

15.0-19.99
17,1
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0

>20
0,0
0,0
0,0
63,7
0,0
47,6

V tabeli 4.17 in slikah 4.1 in 4.2 je prikazano število pregledov virov sevanja od 1996 do 1999 ter njihova
razporeditev po dejavnostih
Tabela 4.17: Število pregledov virov sevanja od 1996 do 2000
1997
325
317
19
232
35
928

1996
313
293
17
231
27
881

DR+TR
ZR
NM
IND.
ODPIS
VSOTA

1998
343
304
19
235
60
961

1999
346
322
12
228
35
943

2000
332
319
21
246
38
956

Število pregledanih virov sevanja od 1996 do 2000 po
dejavnosti

1996

1997

1998

1999

2000

Slika 4.1: Šte\ilo pregledanih virov sevanja od 1996 do 2000 po dejavnostih
Skupno število pregledanih virov sevanja od 1996 do
2000
1200

1996

1997

1998

1999

2000

Slika 4.2: Skupno število pregledanih virov sevanja od 1996 do 2000
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Stanje diagnostičnih rentgenskih aparatov je prikazano na sliki 4.3 in zobnih rentgenskih aparatov na sliki 4.4.
Stanje diagnostičnih RTG aparatov,
pregledanih v letu 2000
Odpisani
5%
Predlagan odpis
9%
Potreben servis
18%

Brezhibni
63%

Slika 4.3: Stanje diagnostičnih aparatov, pregledanih v letu 2000
Stanje zobnih RTG aparatov, pregledanih v
letu 2000

Potreben servis
6%

Slika 4.4: Stanje zobnih aparatov, pregledanih v letu 2000
Vir: Poročilo ZVD zavoda za varstvo pri delu za leto 2000, junij 2001.
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5

RADIOAKTIVNE SNOVI

5.1

PREVOZ RADIOAKTIVNIH IN JEDRSKIH SNOVI V SLOVENIJI

Skladiščenje, transport, varovanje jedrskih snovi ureja Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in posebnih
varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. 1. SFRJ, št. 62/84), na njegovi osnovi izdani podzakonski
predpisi in pravilniki.in Novi Zakon o prevozu nevarnega blaga - ZPNB (Ur. 1. RS. št. 79/99), ki je stopil v veljavo
1. januaija 2000. ZPNB med drugim ureja tudi odobritev embalaže (7. člen), označevanje embalaže (8. člen),
neustreznost embalaže (9. člen), ukrepe ob razsutju ali razlitju nevarnega blaga (21. člen), dovoljenje za prevoz (22.
člen) in varnostne ukrepe (35. člen), in za primer prevoza radioaktivnega blaga in jedrskih snovi pooblašča Ministra
za okolje in prostor.
Minister za okolje in prostor je pooblastil Upravo RS za jedrsko za odločanje o upravnih stvareh, ki se nanašajo na:
odobritev embalaže po 1. odst. 7. člena,
odvzem odobritve embalaže po 9. členu.
določitev prostorov za začasno shranjevanje kontaminiranih stvari po 3. odst. 21. člena
dovoljenje za prevoz jedrskih snovi in radioaktivnega blaga po 3. odst. 22. člena.
določitev parkirnih prostorov za vozila za prevoz nevarnega blaga po 2. odst. 35. člena Zakona o prevozu
nevarnega blaga (Ur. list RS, št. 79/99).
V novi zakon so vključene vse mednarodne pogodbe in sporazumi, ki urejajo prevoz nev arnih snovi.
Prevoz jedrskega materiala in radioaktivnih snovi poleg omenjenega zakona urejajo tudi priporočila Mednarodne
agencije za atomsko energijo (Pravilniki MAAE: SafetvSeries No.6. ki ga bo nadomestil ST-1, izdaja 1996).
URSJV je dala pobudo in skupaj z MNZ. ZIRS in ZVD organizirala v novembru 2000 za pošiljatelje prevoznike in
prejemnike enodnevni seminar na katerem je bila obrazložena zakonodaja in predpisi, ki se nanašajo na prevoze
radioaktivnih snovi.
Prevoz radioaktivnih snovi in odpadkov ter jedrskih snovi v Sloveniji je povezan z delovanjem NEK, z
obratovanjem reaktoija TRIGA, pridobivanjem izotopov na IJS ter z uporabo radioaktivnih snovi v gospodarstvu,
medicini in pri raziskovalnem delu.
Uprava RS za jedrsko varnost je izdala dovoljenje za uvoz 32 kos. svežih jedrskih gorivnih elementov z največjo
obogatitvijo urana do 4,35 %. za NE Krško. Gorivo je v marcu 2000 prispelo z ladjo jz ZDA v luko Koper, od tam
pa s kamioni do v NE Krško.
Pri prevozu radioaktivnih snovi gre za prevoz zaprtih in odprtih radio izotopov za potrebe bolnišnic (diagnostika terapija), raziskovalnih inštitutov in industrije.
Zaradi tega, ker so izvršilni predpisi za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu stopili v veljavo nekaj mesecev
po objavi Zakona o prevozu nevarnega blaga je Uprava RS za jedrsko varnost v soglasju z Zdravstvenim
inšpektoratom RS. izdala skupno 91 prevoznih dovoljenj. Večina dovoljenj je bila izdanih v začetku leta. Po objavi
izvršilnih predpisov pa je bilo izdanih manj dovoljenj, saj se le ta zahtevajo le za tovorke ki presegajo predpisane
meje.
Dovoljenja so bila izdana naslednjim podjetjem in ustanovam: IJS. LEK, SOL Intercontinental. Karanta. Goričane,
Nafta Lendava, Cinkarna Celje. Biomedis. M&K, Vipap Videm Krško. Janis, Cestno podjetje Maribor, Inštitut za
metalne konstrukcije Ljubljana. IRIS. Fersped. Cestno podjetje Novo mesto, IMP Promont kontrolor ndt Črnuče,
Genos. NE Krško. Resped, Sanolobor, Temat d.o.o. Od izotopov seje največ prevažalo Ir-192. 1-125, Co-60, CsL37. S-35, P-32, Cr-5l, Am-241, Ra-226, Se-75. Izotopi so se prevažali v naslednji predpisani embalaži: izvzeti
lovorki. tip A in tip B(U). Slovenska podjetja so opravila tudi tranzit izotopov v Madžarsko in Hrvaško. Prepeljani
izotopi so se uporabljali v raziskovalne namene (industrija in bolnišnice), diagnostiko, terapijo, za kalibracijo
instrumentov ter za potrebe industrije (npr. geomehanika-vrtine, merjenje nivojev, vlažnosti, gostote ipd.).
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5.2

INŠPEKCIJSKI PREGLEDI PO ZAKONU O PREVOZU NEVARNEGA BLAGA

Dne 13.10.2000 je bil opravljen inšpekcijski pregled IMP PROMONT KONTROLOR NTD d.o.o.. ki je registriran
za iz\'ajanje neporušitveruh preiskav, ki zajema tudi radiografsko preskušanje. Pregled je obsegal naslednja
področja: radiografska oprema, vozila za prevoz nevarnih snovi, vodenje evidence prevozov nevarnih snovi,
usposobljenost voznikov, varstvo pri delu z viri ionizirajočega sevanja, dozimetrija, fizično varovanje, postopki.
Nepravilnosti ali posebnosti ni bilo.
Dne 18.12.2000 je bil opravljen inšpekcijski pregled VEPAP Videm Krško, proizvodnja papirja in kartona, d.d.
Pregled je obsegal naslednja področja: popis radioaktivnih snovi, dozimetrija, vodenje evidence nevarnih snovi,
nabava in prevoz nevarnih snovi, dokumentacija, postopki, varovanje. Nepravilnosti ali posebnosti ni bilo.

5.3

UVOZ IN IZVOZ RADIOAKTIVNIH SNOVI

V skladu z Uredbo o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Ur. 1. RS, ŠL 17/99, 1/2000. 45/2000,
69/2000 in 121/2000) izdaja Uprava RS za jedrsko varnost uvozna dovoljenja za uvoz svežega jedrskega goriva ter
dovoljenja za uvoz radioaktivnih virov za potrebe bolnišnic (diagnostika - terapija), raziskovalnih inštitutov in
industrije.
Uprava RS za jedrsko varnost je v skladu z Uredbo o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, izdala v
Iciu 2000 137 dovoljenj. Od tega 54 dovoljenj za enkratni uvoz, 76 dovoljenj za večkratni uvoz in 7 dovoljenj za
izvoz določenega blaga.
Največji uvozniki radionuklidov so Biomedis, Karanta. Genos, Iris. NEK. Teinat in IMP Promont kontrolor ndt
Črnuče, vsa ostala podjetja pa uvažajo le občasno. Največ seje uvozilo Ga-67, Kr-85, Sr-89, Y-90, In-111,1-125,1131. Xe-133. Ir-192, Tl-201 inTc-99m
Stanje uvoza radionuklidov po uporabnikih v letu 2000 je podano v tabeli (prvi in drugi del) ter diagram uvoza
nekaterih radioaktivnih izotopov po letih.
Slovenska podjetja (Tobačna Ljubljana, IMP Promont kontrolor ndt Črnuče, Biomedis, Temat d.o.o. in IRIS) pa so
izvozila oziroma vrnila za približno 816 GBq radioaktivnih izotopov (Sr-90. Ir-192, Mo-99 in Am-241). Po
navedbah IJS še ni opravil izvoza obsevanega hibridnega vezja.

Uvoz nekaterih radioaktivnih izotopov po letih
1.000.000.000
100.000.000
10.000.000
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
1

H-3
Co-60
Ir-192

t ■ T"
1996 1997 1998 1999 2000
[Leto]

Slika 5.1: Uvoz nekaterih radioizotopov po letih
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5.4

NEŠIRJENJE JEDRSKEGA OROŽJA

5 4.1

DODATNI PROTOKOL K SPORAZUMU O VAROVANJU

Mednarodni pravni instrumenti za varovanje jedrskih snovi pa so bili dodatno okrepljeni z Dodatnim protokolom
k sporazumu o varovanju. Do sedaj je dodatni protokol podpisalo 55 držav in ga devetnajst od teh tudi
ratificiralo. Med podpisnicami so vse 15 države EU.
Dodatni protokol je 13.7.1998 v imenu RS podpisal direktor URSJV mag. Miroslav Gregorič. v Državnem zboru
je bil ratificiran v letu 2000. Objava v uradnem listu se glasi Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola k
Sporazumu med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o varovanju v zvezi s
pogodbo o nešiijenju jedrskega orožja (MAEVPN) - Uradni list RS-MP št 18/2000 (RS 71/2000).
Protokol je začel veljati 22. 08. 2000. URSJV je pripravila poročilo, ki ga bo letu 2001 posredovala MAAE.
5.4.2

POGODBA O CELOVITI PREPOVEDI JEDRSKIH POIZKUSOV

Med dodatne mednarodne ukrepe za nešiijenje jedrskega orožja sodi tudi mednarodna Pogodba o celoviti
prepovedi jedrskih poizkusov (CTBT). CTBT je do sedaj podpisalo 160 držav in ga od tega 76 tudi ratificiralo.
Od 44 držav, ki ga morajo podpisati in ratificirati, da postane veljaven, ga je doslej podpisalo 41 držav, in ga od
teh 31 tudi ratificiralo. Slovenija je podpisala CTBT v letu 1996 in ga ratificirala leta 1999. Postopke za njegovo
ratifikacijo sta pripravila MZZ in URSJV. URSJV obvešča o aktivnostih CTBTO URSG. US in ZVD.
5 4.3

KONTROLA IZVOZA BLAGA Z DVOJNO UPORABO

Vzporedno z univerzalnimi napori za preprečevanje širjenja jedrskega orožja potekata še dve mednarodni
aktivnosti na področju omejevanja trgovine z blagom, ki bi ga bilo mogoče uporabiti pri izdelavi jedrskega
orožja. Prva takšna mednarodna organizacija je Zanggerjev odbor, ki tolmači 2. točko 3. člena NPT. le-ta pa
omejuje trgovino z blagom, ki je posebej izdelano za uporabo v jedrski industriji. Druga mednarodna
organizacija, ki postavlja omejitve in pogoje za izvoz blaga, ki bi ga bilo mogoče uporabiti za proizvodnjo
jedrskega orožja, je Nuclear Suppliers Group (NSG). Ta je vzpostavila kontrolo izvoza blaga razširila na tako
imenovano blago dvojne uporabe. Spisek blaga, katerega izvoz nadzira NSG, je vključen v zakonodajo Evropske
Unije (Council Regulation (EC) No. 3381/94 of 19 December 1994 setting up a Comtnunity regime for the
control of exports of dual-use goods). S tem dokumentom je v Evropski skupnosti vzpostavljen enoten režim
izvozne kontrole za vse vrste blaga, ki bi ga bilo mogoče uporabiti za izdelavo orožjarza množično uničevanje.
Sprejem enakovredne zakonodaje v RS je bil nujen zaradi priprave na vstop v Evropsko Unijo. V Sloveniji je
pripravo tega zakona vodilo MEOR v sodelovanju z drugimi državnimi službami. URSJV je sodelovala pri
usklajevanju zakona in pri pripravi tistega dela dokumenta, ki se nanaša na nešiijenje jedrskega orožja. Zakon o
izvozu blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, ŠL 31/00) in na njegovi osnovi sprejeti podzakonski predpisi so
omogočili Sloveniji včlanitev v Zanggerjev odbor spomladi 2000 in v NSG jeseni 2000. URSJV skupaj z MZZ
koordinira in izvaja obveznosti, ki izhajajo iz članstva v teh organizacijah.
5.4.4

VAROVANJE JEDRSKIH SNOVI V RS

V Sloveniji se jedrske snovi, ki jih je potrebno varovati, nahajajo le v NE Krško in v Reaktorskem centru US.
Jedrske snovi je v obeh primerih vsebovan le v gorivnih elementih v NE Krško pa se v senzoijih nahaja skupno
manj kot en gram visoko obogatenega urana. V NE Krško so jedrske snovi varovane s strani MAAE z nadzorom
z video kamerami in s pečati. V letu 1999 so inšpektoiji MAAE opravili sedem inšpekcij. Ob inšpekcijah ni bilo
ugotovljeno nepravilnosti. V letu 2000 je bila istovetnosti gorivnih elementov preverjena z uporabo SFAT (Spent
Fuel Attribute Tester). Obvestilo o dobavi svežega goriva za NE Krško in sprememba inventaija sta bila poslana
MAAE v skladu s Sporazumom o varovanju.
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V Reaktorskem centru IJS opravlja MAAE zaradi majhne količine jedrskih snovi rutinske inšpekcije inventarja
jedrskih snovi enkrat v štirih letih. Zadnja redna inšpekcija je bila opravljena v letu 1998. Izjemoma pa je bila
zaradi vračila izrabljenega goriva v ZDA opravljena dodatna inšpekcija tudi v juniju 1999.
URSJV je v letu 2000 pričela preverjati inventar jedrskih snovi, ki se nahaja pri majhnih uporabnikih. Namen
preverjanja je ugotoviti, če je poročanje MAAE skladno z določili sporazuma o varovanju.

5. 5

FIZIČNO VAROVANJE JEDRSKIH SNOVI V RS

Fizično varovanje jedrskih objektov NE Krško in TRIGA. Brinje ter jedrskih snovi v njih poteka v skladu s
predpisi. Ministrstvo za notranje zadeve in URSJV dobro sodelujeta pri urejanju fizičnega varovanja
jedrskih snovi in objektov v Sloveniji. Sistem fizičnega varovanja NE Krško nadzorujejo v okviru rednih
pregledov inšpektorji URŠA' in organi MNZ. Pri gradnji objektov v kontroliranem ali njihovi preureditvi
območju (RTP Krško, prenova vhodnega objekta in drugo) je bilo v skladu z izdanimi soglasji URSJV
primemo poskrbljeno tudi za fizično varovanje.
NE Krško je informirala pristojne upravne organe, da namerava temeljito posodobiti oziroma zamenjati
dotrajane komponente tehničnih sredstev sistema za fizično varovanje. NEK je pripravila predstavitev
posodobitve in na zahtevo MNZ in URSJV posredovala v pregled "Design Basis" oziroma projektno
nalogo za posodobitev. Posodobitev je takšne narave, da bodo ohranjene in deloma izboljšane funkcije
obstoječega sistema fizičnega varovanja NE Krško. Na osnovi projektne naloge izdelani projekti bodo
posredovani v pregled upravnim organom
Fizično varovanje jedrskih snovi pri raziskovalnem reaktoiju TRIGA je bilo okrepljeno z neposredno
povezavo alarma s Policijo. Po začetnih težavah je sistem alarmiranja v operativni funkciji.
Pri MNZ ustanovljena Komisija za izvajanje strokovnih nalog s področja varovanja jedrskih objektov in
naprav je na osnovi podatkov, ki so jih zbrali Policija, obveščevalne službe, URSJV ter upravljavci jedrskih
objektov v letu 2000 dopolnila Oceno ogroženosti jedrskih objektov in naprav v Sloveniji. Oceno
ogroženosti je v letu 2000 izdal direktor Policije.
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6.

ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV

6.1

JAVNA SLUŽBA RAVNANJA Z RADIOAKTIVNI ODPADKI

V letu 1999 je Vlada RS izdala Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja
z radioaktivnimi odpadki (v nadaljevanju uredba), ki ureja ravnanje z radioaktivnimi odpadki nastalimi pn malih
proizvajalcih. Po uredbi opravlja javno službo ravnanja z radioaktivnimi odpadki javni gospodarski zavod Agencija
za radioaktivne odpadke.
Na osnovi Uredbe je bil v novembru 2000 s strani Vlade izdan cenik za storitev javne službe ravnanja z
radioaktivnimi odpadki s katerim je delno uvedeno načelo »povzročitelj plača«. S plačilom cene storitev javne službe
se obveznost končnega odlaganja in stroški za končno odlaganje radioaktivnih odpadkov prenesejo na izvajalca
javne službe.
V maju 2000 bi morala biti v celoti vspostavljena javna služba. Zaradi zakasnitve pri posodobitvi Cetralnega
skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju se javna služba praktično ne izvaja, oziroma samo v interventnih
primerih. Pri proizvajalcih obstaja velik interes za koriščenje usluge javne službe.

6.2

STRATEGIJA NSRAO

Poleg strategije ravnanja z izrabljenim gorivom, ki jo je Vlada sprejela leta 1996 bo Strategija ravnaja z NSRAO
eden ključnih dokumentov na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
V letu 2000 je Agencija za radioaktivne odpadke pripravila »Predlog strategija ravnanja z NSRAO«in ji posredovala
Vladi v sprejem. Strategija opredeljuje kaj je dolgoročno potrebno doseči na področju ravnanja z NSRAO in poleg
ostalega podajo oceno stanja in pričakovanih količin NSRAO. možne načine dolgoročnega ravnanja z NSRAO in
primerjavo ravnanja z radioaktivni odpadki v drugih državah in izbor trajne rešitve ravnanja z NSRAO v Sloveniji.
Kot najbolj racionalno in najbolj smiselno trajno rešitev za NSRAO strategija predlaga izgradnjo odlagališča in
odložitev vseh kratkoživih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v odlagališče.
Predlog strategije je v fazi medresorskega usklajevanja.

6.3

STRATEGIJA RAVNANJA Z IZRABLJENIM JEDRSKIM GORIVOM

V letu 1996 je Vlada RS Slovenije sprejela »Strategijo ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom ( v nadaljevanju
strategija). Ta strategija ne pokaže končne rešitve za ravnanje z izrabljenim gorivom zato se kot začasna rešitev
predlaga preloženo odločanje. V vmesnem obdobju naj se izvajajo vsi potrebni ukrepi za povečanje kapacitete
bazena za izrabljeno gorivo v NE Krško, oziroma za možnost suhega skladiščenja. Končna odločitev o odlaganju
izrabljenega goriva je odložena do leta 2020, medtem ko bo izgradnja odlagališča leta 2050 ali kasneje. Strategija je
pripravljena na osnovi sedanjih izkušenj oziroma tuje prakse in naj bi se revidirala vsaka tri leta. Do sedaj še ni bila
revidirana.

6.4

IZGRADNJA ODLAGALIŠČA NSRAO

Pri ARAO vse od neuspelega prvega izbora lokacije odlagališča NSRAO potekajo aktivnosti za ponovni izbor
lokacije. Po programu dela ARAO in predlogu »Strategije ravnaja z NSRAO« naj bi do leta 2001-2002 pridobili
nekaj deset potencialnih območij, do leta 2005 naj bi bila potrjena lokacija, odlagališče pa zgrajeno v obdobju od
2007 do 2010.
V ta namen so na ARAO v letu 2000 potekale aktivnosti na različnih področjih in sicer
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•

6.5

priprava strokovnih podlag za prostorski plan RS za obdobje do 2020.
izdelava izhodišč za \-peljavo mediatoija v postopek izbora lokacije.
priprava prostorskih podatkov za vrednotenje celotnega ozemlja Slovenije.
vrednotenje prostora na osnovi geoloških in hidrogeoloških parametrov,
izdelava preliminarne ocene lastnosti odlagališča za generično lokacijo za površinsko in podzemno odlagališče
na osnovi idejnih projektov, ki so bili narejeni v letu 1999.

REVIZIJA DEKOMISIJSKEGA NAČRTA NEK

Na osnovi Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK je
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v letu 1996 pripravilo »Dekomisijsid načrt NE Krško s prikazom možnih
načinov izvedbe razgradnje in potrebnimi finančnimi sredstvi. Dekomisijsid načrt predvideva revizijo načrta vsakih
tri do pet let z vsemi potrebnimi vhodnimi podatki, ki upoštevajo nova spoznanja in dejstva in to je osnova za
ponoven izračun potrebnih sredstev za razgradnjo in izračun zneska za vsako dobavljeno kWh iz NEK. Za zbiranje
sredstev je bilo priporočeno, da se od vsake proizvedene kWli prispeva v Sklad 0,42 SIT. Zaradi neporavnanih
obveznosti pa NEK trenutno vplačuje v Sklad 0,61 SIT/kWh.
V sklopu priprave revizije Dekomisijskega načrta je preko tehnične pomoči MAAE v septembru 2000 Slovenijo
obiskala misija treh strokovnjakov MAAE in pregledala dekoinisijski načrt in podala priporočila za revizijo tega
načrta. Na osnovi teh priporičil bo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti izdelalo projektno nalogo za pripravo
revizije in v letu 2001 pristopilo k izdelavi revizije.
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7

PRIPRAVLJENOST ZA UKREPANJE V SILI

7.1

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Uprava RS za zaščito in reševanje je v letu 2000 na področju pripravljenosti na jedrske in sevalne nesreče
nadaljevala s prizadevanji za učinkovit odziv države ob morebitni jedrski nesreči. Prizadevanja je usmerila v
dopolnjevanje državnega Načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, organiziranje in opremljanje sil za
zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje, ter vključevanje v mednarodne projekte.
7.1.1

NAČRTOVANJE ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI NESREČI

Na področju načrtovanja je potekalo oblikovanje potrebnih prilog in dodatkov državnemu načrtu, da bi
zagotovili njegovo operativnost ob nesreči. Poleg tega je v letu 2000 Uprava RS za zaščito in reševanje posebno
pozornost namenila izdelavi načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči za posavsko regijo. Skladno s temi
prizadevanji in težnjo po usklajenem odzivu vseh subjektov načrtovanja, je Vlada RS na pobudo uprave
imenovala »Delovno skupino za usklajevanje priprav in vzdrževanje državnega načrta zaščite in reševanja ob
jedrski nesreči«. Skupina je sestavljena iz predstavnikov nosilcev načrtovanja in strokovnjakov z jedrskega in
sevalnega področja. Namenjena je reševanju ključnih problemov pri izdelavi in spreminjanju državnega načrta,
tako da se hkrati zagotavljajo tudi pogoji za i2delavo načrtov na nižjih ravneh načrtovanja. Ključni problem pri
izgradnji učinkovitejšega odziva je v letu 2000 predstavljala neaktivnost posameznih ministrstev in drugih
državnih organov, ki so soodgovorni za izdelavo državnega načrta.
7.1.2

ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

V vseh trinajstih regij ali v Sloveniji so ustanovljene in kadrovsko popolnjene enote za radiološko, kemično in
biološko (RKB) izvidovanje, ki imajo status državnih enot. V vsako enoto je vključenih 9 pripadnikov, večinoma
kemijskih tehnikov in inženirjev, ki so opravili temeljno in dopolnilno usposabljanje v Izobraževalnem centru za
zaščito in reševanje (ICZR) na Igu pri Ljubljani.
Vse enote so opremljene z vozili (renault master), prirejenimi za prevoz opreme in 6 članov enote. V vseh
vozilih je predpisana oprema za RKB izvidovanje: 3 izolimi dihalni aparati »Racal 4500« z rezervnimi
jeklenkami. 6 kombinezonov za RKB zaščito, radiološki detektor SSM-1 in detektor za merjenje radiološke
kontaminiranosti hrane in vode LMS-1, osebni računalnik, satelitski lokator. sredstva in oprema za vzorčenje,
oprema za označevanje kontaminiranosti zemljišča in druga oprema. Vsi pripadniki enote razpolagajo z
osebnimi zaščitnimi sredstvi (kombinezoni, zaščitnimi maskami, zaščitnimi rokavičami, zaščitnimi škornji) ter
osebnimi sredstvi in opremo. Vodje enot imajo poveljniške dozimetre »RadosRAD-50«. Za urjenje so vse enote
opremljene s posebnimi dodatki za radiološki detektor SSM-1, ki omogočajo'odkrivanje izvora sevanja. Te
dodatke izdeluje slovensko podjetje »Systec« iz Hrastnika. Izvor sevanja simulira posebni oddajnik, s katerim je
Uprava RS za zaščito in reševanje opremila ICZR.
V letu 2000 je bila sprejeta odločitev o nakupu posebne sonde, ki je primerna za uporabo v vozilih (avtomobilih,
helikopterjih), za radiološke detektorje SSM-1 ter še računalniškega programa za te posebne sonde,
meteorološkega kompleta in kompleta za dekontaminacijo. Tako bodo enote v celoti opremljene v skladu z
Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Uprava RS za zaščito in reševanje je s pogodbo odstopila Zavodu za varstvo pri delu (za 3 mesece na leto) tri
detektorje LMS-1, s katerimi Zavod za varstvo pri delu v času sezone, ugotavlja kontaminiranost gob. V zameno
se je zavod s pogodbo obvezal, da bo redno brezplačno umerjal detektorje in usposabljal (uril) pripadnike enot za
RKB izvidovanje za delo z njimi.
V letu 2000 je bila kadrovsko popolnjena tudi državna enota za RKB dekontaminacijo v katero je vključenih 18
prostovoljnih pripadnikov Civilne zaščite. Pripadniki imajo ustrezno zaščitno opremo, enota pa je opremljena z
dekontaminacijsko postajo, ki ima samo napihljiv šotor, opremljen s 6 tuši in električno razsvetljavo,
visokotlačno napravo z grelcem, napravo za prhanje z dekontaminanti, bazenom za čisto in kontaminirano vodo,
prestreznim rezervoarjem z napihljivim tubusom za dekontaminacijo vozil, električnim agregatom in napravo za
vpihovanje toplega zraka. Enota seje v letu 2000 seznanila z opremo, v letu 2001 pa se bo usposobila za delo z
njo. Oprema za to enoto je uskladiščena v zabojniku v centralnem skladišču CZ.
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7.1.3

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Redno izobraževanje in usposabljanje izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu. V letu 2000 je
bilo usposobljenih 771 pripadnikov enot. k) ukrepajo tudi ob jedrskih ali radiacijskih nesrečah. Vrsta
usposabljanja in število udeležencev je razvidno iz spodnje preglednice:
Naziv usposabljanja

Število udeležencev

Vodje intervencije - RKB
Dopolnilno RKB - regije
Uvajalno in temeljno RKB - občine
Uvajalno in temeljno RKB - gospodarske družbe
Uporaba izolirnega dihalnega aparata
Uporaba izolirnega dihalnega aparata*
Uporaba izolirnega dihalnega aparata - praktične vaje*
Nevarne snovi*
Nevarne snovi - obnovitveni*
* Usposabljanje izvedeno po programu Gasilske zveze Slovenije

12
50
22
6
29
377
155
90
30

Predstavniki URSZR so se izobraževali tudi v okviru programa »OSEP«. ki je potekal v Trnavi na Slovaškem
(glej poglavje 9.4.2).

7.2

UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST

V letu 2000 je Uprava RS za jedrsko varnost na področju pripravljenosti za ukrepanje v sili nadaljevala svojo
dejavnost, da bi uveljavila svojo strokovno vlogo na tem področju, zagotovila spoštovanje mednarodnih
standardov in obveznosti, ki iz njih izhajajo, ter skušala vzpodbuditi tudi druge institucije, da bi se kar najbolj
prizadevno lotile nalog v zvezi s pripravljenostjo za ukrepanje v sili.
7.2.1

NAČRT UKREPOV URSJV

URSJV ob izrednem dogodku uporablja načrt ukrepov (NU), ki predpisuje način alarmiranja in poseben način
organiziranja URSJV, da je le ta sposobna opravljati in izpolniti vse svoje naloge. Namen NU je, da vsak član iz
organizacije za obvladovanje izrednega dogodka URSJV lahko vsak trenutek vzame v roke navodila, ki mu
povedo, kako naj se loti svojih nalog. Postopki NU poleg dejanskih navodil za delo vsebujejo tudi dokumente v
zvezi z usposabljanjem, sezname sredstev, ki so potrebna za operativno ukrepanj^ v primeru izrednega dogodka
in preprečevanje možnih posledic jedrske nesreče na ljudi in okolje. V letu 2000 je bilo revidiranih 11
postopkov, od tega so bili izdelani trije novi, in sicer o delu dežurnega URSJV. o delu dežurnega "radiološkega
monitoringa" in o uporabi podatkov avtomatskega radiološkega monitoringa.
Tematsko so postopki NU razdeljeni na šest področij:
notranja organizacija in odgovornosti,
alarmiranje in aktiviranje osebja (predvsem strokovnih skupin in drugih sodelujočih organizacij),
ocena nezgode (navodila za delo strokovnih skupin),
obveščanje (tuje in domače javnosti),
razna navodila za uporabo točno določenih sredstev (komunikacijske, računalniške in druge opreme),
vzdrževanje pripravljenosti.
Vse strokovne naloge v primeru izrednega dogodka URSJV obvladuje s tremi skupinami, ki so sestavljene iz
delavcev URSJV in okrepljene z vnaprej določeni zunanji strokovnjaki. Te skupine so:
strokovna skupina za analizo nezgode,
strokovna skupina za oceno doz.
strokovna skupina za podporo in informiranje.
V maju 2000 je z delom pričel "dežurni radiološkega monitoringa", ki je zadolžen za dnevni nadzor delovanja
avtomatskega radiološkega monitoringa, obenem pa v primeru izrednega dogodka pomaga "dežurnemu URSJV"
pri sklicu osebja za obvladovanje izrednega dogodka.
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V letu 2000 je bilo tudi ponovno vzpostavljeno delovanje prikaza satelitske slike s satelita "Meteosat" v sobi
skupine za oceno doz.
7.2.2

VAJA »NEK-2000«

Dne 9.12.2000 je potekala vaja NEK-2000, v kateri je bilo preizkušeno delovanje organizacije v primeru
izrednega dogodka. V njej so sodelovali: NE Krško. URSJV v polni sestavi, osebje URSZR. ReCO in CORS sta
delovala kot običajno, v vaji pa ni sodeloval ReŠCZ. ŠCZ Krško pa se je v vajo naknadno vključil z enim
predstavnikom.
Vaja je bila zasnovana tako, da je prišlo do manjšega izpusta radioaktivnih snovi, tako da so vadbenci lahko
preizkusili načrtovanje zaščitnih ukrepov. Prvič je bil v takšni vaji uporabljen simulator jedrske elektrarne, od
koder je potekalo glavno dogajanje. Ostali udeleženci so od tam prejemali informacije o dogajanju v NEK preko
različnih komunikacijskih poti in udeležencev (TPC, ZPC. CORS). Vzpostavljen je bil tudi "zunanji podporni
center NEK" v prostorih URSZR.
Povzetki opažanj udeležencev vaje na URSJV so naslednji:
Pisna obvestila iz NEK so na URSJV so prihajala z zamudo na URSJV. prav tako tudi znotraj URSJV
do strokovnih skupin.
Ponovno seje izkazalo, daje oblika fonnulaijev, s katero NEK sporoča podatke, neprimerna. Prostor za
vpisovanje pa je izredno majhen. Ko se pošlje še po faksu, je sporočilo zelo težko čitljivo.
Delovni prostori, v katerih sta delali strokovni skupini, so premajhni, prav tako delovne površine.
Vaditi bi bilo potrebno tudi medsebojno komunikacijo v strokovni skupini (ustno sporočanje povzetkov
stanja, medsebojna sporočanja).
Predaja izmene bi morala potekati s povzetkom dogodkov za obe skupini (novo in staro) in šele nato naj
bi sledila predaja dela med posameznimi člani skupine.
Manjka pregledna skica radioloških monitorjev v NE Krško.
Izdelava "on-line" modela za Krško polje za program ALADIN-LACE.
Smiselno bi bilo, da bi se uporabljal enoten fonnular za prenos podatkov v ZPC in URSJV.
Potrebno je pripraviti seznam najpogosteje uporabljenih kratic, ki se uporabljajo v NEK skupaj s
slovenskimi prevodi.
Elaborat vaje ni bil izdelan, oziroma udeleženci vaje so bili slabo seznanjeni z osnovnimi
predpostavkami vaje (npr. za podatek, da se uporablja vnaprej predpisano (simulirano) vreme, je večina
udeležencev zvedela šele nekaj ur po začetku vaje).
Vsaj en član strokovne skupine bi moral imeti nekaj znanj o EOP, AOP. NUID in EIP. Vsi pa bi morali
poznati postopke URSJV. po katerih skupine delajo. Izkazalo se je , da županji člani slabo poznajo te
postopke, zato bi morala URSJV nujno vsaj enkrat letno poskrbeti za urjenje vseh članov strokovnih
skupin. Tovrstna urjenja so tudi vir koristnih sprememb, ki jih je potrebno uveljaviti ob naslednji
reviziji postopkov. Nekaj teh predlogov je bilo danih tudi na sami vaji.
Vaja je bila organizirana precej na hitro. Čeprav je bila v letnem načrtu napovedana že oktobra, jo je NE Krško
prestavila na začetek decembra, nakar jo je 10.11.2000, po začetnem sestanku, ki je bil 5.10.2000, odpovedala.
Odpoved je bila naknadno (t.j. 30.11.2000) preklicana. Do začetka vaje je bil samo še en sestanek skupine za
organizacijo vaje, zato je razumljivo, daje bilo veliko pomanjkljivosti v organizaciji vaje:
udeleženci vaje niso bili jasno določeni skoraj do začetka vaje:o sporočila so na CORS zastajala, ker
niso imeli informacije, kdo sodeluje v vaji,
ReŠCZ kot glavni izvajalec zaščitnih ukrepov, v določenih primerili pa tudi sprejema odločitve, v vaji
ni sodeloval.
7.2.3

VAJA »IAEA-VVMO (MAAE-SVETOVNA METEOROLOŠKA ORGANIZACIJA«)

27.6.2000 je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) skupaj s Svetovno meteorološko organizacijo
(WMO) organizirala vajo, v kateri so bili preizkušeni postopki WMO ob izrednem dogodku in preverjen
sporazum med IAEA in WMO za zagotavljanje meteorološke podpore.
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Vaja je bila zamišljena kot komunikacijska vaja, v kateri se je preizkusilo delovanje Svetovne meteorološke
organizacije (WMO) ob morebitni jedrski nesreči. V Sloveniji sta v vaji sodelovali dve organizaciji HMZ in
URSJV. URSJV je v zmanjšani sestavi aktivirala svojo organizacijo za primer izrednega dogodka.
Prvo sporočilo je prišlo iz MAAE po faksu ob 11:32, da je prišlo do izrednega dogodka v brazilski jedrski
elektrarni Angra ob 10:19 CET. Sporočilo je bilo poslano na EMERCON formulaiju. stopnja dogodka pa je bila
"začetna nevarnost" (alert). Dogodki v JE Angra so si sledili takole (vse informacije so bile na URSJV poslane
preko MAAE na EMERCON formulaijili):
v JE Angra je bila razglašena najprej "objektna nevarnost" (site emergencv). nato je bila razglašena še
"splošna nevarnost" (general emergency),
V JE Angra je prišlo do poškodbi gorivnih srajčk oziroma sredice,
zgodil se je izpust radioaktivnih snovi v okolje.
MAAE je poslala sporočilo o ocenjeni aktivnosti in izotopski sestavi izpusta.
ob 15:24 je bil dostavljen prvi meteorološki proizvod: trajektorije na 500. 1500 in 3000 m; ter
zemljevidi zračne koncentracije radionuklidov in depozicije radionuklidov; izdelek je pripravila NOAA
(US National Oceanic and Atmospheric Administration),
prišlo je sporočilo zlomu cevi upaijalnika in puščanju radionuklidov v okolje preko odprtega
varnostnega ventila upaijalnika,
"meteorološke proizvode", ki jih je izdelala RSMC Washington je URSJV prejela še obl8:03. in 18:57,
URSJV je med vajo izdelovala simulirana sporočila za javnost in UVI.
Naslednji dan, 28.6.2000, je potekala analiza vaje, v kateri so bila podana naslednja mnenja in ugotovitve:
pri prihajajočih sporočilih (iz IAEA) je bilo nekaj zmede s časom (UTC. CET).
sporočila, ki so bila na "internetskili straneh" so prihajala prej kot po telefaksu: internet je dobro
deloval,
posodobiti je potrebno navodila NUID: definirati stanje aktiviranosti za dogodke zunaj NE Krško;
izdelati bolj natančen seznam naslovov, kam pošiljati različna sporočila.
težave z zagonom Interrasa (potrebna je specifična delovna postaja, administrator Interrasa in redno
preizkušanje delovanja Interrasa),
težave pri iskanju literature (npr. pri skupini za analizo jedrske nesreče).
HMZ nima možnosti za napoved vremena v južni Ameriki (in verjetno ostalih oddaljenih krajih),
meteorološki proizvodi so bili dobri (Meteo-France ima bolj čitljive zemljevide kot NOAA. ki ima
premajhne črke in razmazane "šrafure"),
bolje je potrebno poskrbeti za opremo in prostore, ki se uporabljajo ob izrednem dogodku, da bodo v
dobrem stanju in razpoložljivi ob vsakem času.

7.3

NE KRŠKO

V letu 2000 so bile aktivnosti na področju načrtovanja ukrepov za primer izrednega dogodka v NE Krško
usmerjene predvsem v vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe pripravljenosti za primer izrednega dogodka.
Prednostne naloge so bile: vzpostavitev in vključevanje "zunanjega podpornega centra" v načrt ukrepov,
vključitev simulatorja NEK v urjenja in vaje in posodobitev aktiviranja intervencijskega osebja. Do konca leta
2000 je bilo realiziranih približno 86% nalog in zaključkov iz urjenj in vaj od leta 1993 do konca leta 1999.
7.3.1

AŽURIRANJE NUID IN DRUGE

DOKUMENTACIJE.

Nova revizija NUID (načrt ukrepov ob izrednem dogodku) (rev. 22) je začela veljati 25.11.2000. V 22. revizijo
NUID so bile vključene spremembe zaradi:
uskladitve z novimi podatki po zaključku projekta modernizacije NE Krško,
realizacije posameznih nalog in zaključkov iz prejšnjih urjenj in vaj,
uvedbe novega načina aktiviranja intervencijskega osebja.
Poleg redne revizije obstoječih postopkov EIP postopkov (EIP - Emergency Implementation Procedure) je bilo
izdelanih in dano v veljavo 5 novih postopkov EIP (ukrepi direktoija ZPC v primrtu izrednega dogodka, ukrepi
inženirja izmene v primeru izrednega dogodka in trije postopki EIP s področja vzdrževanja pripravljenosti za
primer izrednega dogodka). Za pozicije v okviru organizacije NE Krško za primer izrednega dogodka so
izdelana navodila za vsako pozicijo. Izdelane so bile tri revizije "seznama za obveščanje".
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7.3.2

PROSTORI, OPREMA IN SISTEMI ZA OBVLADOVANJE IZREDNEGA DOGODKA:

Na področju prostorov, opreme in sistemov za obvladovanje izrednega dogodka so v NE Krško v letu 2000:
nadaljevale so se dejavnosti pri opremljanju in vzpostavitvi "zunanjega podpornega centra" NE Krško
(ZPC), ki se aktivira ob objektni ali splošni nevarnosti, in ki se nahaja v kletnih prostorih zgradbe
URSZR, ki je v neposredni bližini stavbe URSJV. Deloma so bile realizirane komunikacijske povezave
med NE Krško in ZPC. modemska povezava v poslovno računalniško mrežo NEK. zagotovljena
dodatna dokumentacija in nove karte za spremljanje radiološke situacije v okolici NEK.
v prostoru simulatorja NEK, ki se uporablja za simulacijo kontrolne sobe med vajami, so bile za potrebe
vaje NEK-2000 vgrajene dodatne telefonske zveze, telefaks, radijske zveze internega radijskega sistema
NEK in program za avtomatsko klicanje osebja.
v prostorih tehničnega podpornega centra in operativnega podpornega centra sta bili vgrajeni delovni
postaji "simulatorskega PIS-a" (procesno informacijskega sistema, ki ga poganja simulator NEK),
posodobitev sklica interventnega osebja: stari sistem sklica osebja z UKV odzivniki (pageiji) je bil
zamenjan s sistemom sklica preko mobilnih telefonov. Nabavljen in vgrajen je bil program za
avtomatsko klicanje, intervencijsko osebje pa je dobilo mobilne telefone. Ta način omogoča tudi
evidentiranje odzivnosti in časovne razpoložljivosti klicanega osebja.
7.3.3

STROKOVNO USPOSABLJANJE, URIENJA IN VAJE

V letu 2000 so v NE Krško potekala naslednja strokovna usposabljanja (obseg realizacije načrta vključno z
vajami in uijenji je bil približno 75%):
uvajalno in temeljno strokovno usposabljanje osebja v organizaciji NEK za primer izrednega dogodka
po programu letnega usposabljanja (v oktobru in novembru),
usposabljanje enote za tehnično reševanje, enote za vzdrževanje zaklonišča in enote za RKB zaščito v
Učnem centru za zaščito in reševanje na Igu (v februaiju in marcu),
usposabljanje osebja, ki ima dovoljenje za opravljanje del in nalog krmiljenja proizvodnega procesa, v
okviru rednega letnega usposabljanja.
usposabljanje vodij del v okvira seminaija za vodje del (v januaiju)
strokovno usposabljanje osebja poklicne gasilske brigade Krško v skladu s programom rednega letnega
usposabljanja protipožarne zaščite.
predstavitev ekološko informacijskega sistema (EIS) osebju "regijskega centra za obveščanje Krško" (v
februarju),
Opravljena so bila naslednja utjenja:
poklicnih gasilcev NE Krško, poklicne gasilske brigade Krško in enote 2^1 protipožarno zaščito NE
Krško - 7 uijenj,
mobilne enote za radiološki nadzor okolja (v juliju in novembru),
aktiviranje enote protipožarne zaščite NEK (v marcu),
aktiviranje osebja organizacije NEK za primer izrednega dogodka (v okviru vaje NEK-2000 v
decembru),
mesečno preizkušanje zvez.
7.4

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

7.4.1

PROJEKTA RER/9/050

Od 13. do 14.3.2000 je na Dunaju potekal zaključni letni sestanek državnih predstavnikov projekta
"Harmonizacije pripravljenosti v primeru jedrske nesreče v državah srednje in vzhodne Evrope" (REF79/050).
Program sestanka je obsegal predstavitev programa in koncepta IAEA o ukrepih v primeru izrednega dogodka,
poročila o projektu RER/9/050, predstavitve projekta RER/9/049, poročila moderatorjev skupin, poročila držav
opazovalk ter poročila držav, ki sodelujejo v projektu ter predstavitev načrta dela za leti 2000 in 2001.
Poročila moderatoijev skupin in predstavnikov držav so pokazala precejšnje razlike med skupinami:
skupina Sever (ACG-North), ki obsega Poljsko, Litvo, Latvijo, Estonijo, Belorusijo. Ukrajino in Rusijo,
ter opazovalki Švedsko in Norveško, ima med 7 državami le 3. ki imajo jedrski program, kar pomeni
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precejšnjo nehomogenost. Dodatna težava te skupine je tudi. da se je Rusija umaknila iz programa,
oziroma noče aktivno sodelovati.
skupina Vzhod (ACG-East) obsega Armenijo. Gruzijo. Iran. Kazalistan. Rusijo in Turčijo, se srečuje s
specifičnimi problemi kot so slabo obvladovanje sporazumevalnega jezika, nepoznavanje IAEA
dokumentov, majhna finančna sredstva, pomanjkanje zanimanja. Gruzija nima jedrskega programa,
vendar ime težave z izgubljenimi radioaktivnimi viri. ki jih je pustila ruska vojska,
skupina Jug (ACG-Soutli) vključuje Albanijo, Bolgarijo, Grčijo, Moldavijo, Romunijo. Turčijo in
Ukrajino. Tudi ta skupina je precej nehomogena, saj imajo 3 države od 7 jedrski program,
skupina Zahod (ACG-West) obsega Poljsko, Češko. Slovaško, Madžarsko. Romunijo. Hrvaško in
Slovenijo, opazovalka je Nemčija. V tej skupini ima 5 držav od 7 aktiven jedrski program, ki je
primerljiv glede števila lokacij, kjer delujejo jedrski reaktoiji za proizvodnjo jedrske energije. Ta
skupina je tudi predlagala izvedbo skupne vaje za vse države udeleženke projekta.
Projekt RER/9/050 je potekal še do konca leta 2000. nato pa bo ugasnil. Projekt RER/9/049. ki se nanaša na
medicinsko izobraževanje v zvezi z jedrskimi nesrečami se 1» nadaljeval do konca leta 2001. V letu 2001 se bo
RER/9/050 naslonil na RER/9/049, ki bo še trajal, po leni 2001 pa bi se projekta združila. Končni cilj je
vzpostaviti sistem, ki bi omogočal izmenjavo informacij med državami in tako omogočil harmonizacijo ukrepov
v sili brez podpore MAAE. MAAE namerava projekt RER/9/050 nadaljevati na podoben način kot do zdaj
(Memorandum of Understanding, nacionalni koordinatorji, skupina za vodenje projekta, delovne skupine).
MAAE bo skušala ponuditi določene storitve: EPREV (skupina za pregled pripravljenosti v določeni državi - po
zgledu OSART, ASSET), nasveti na področju klasifikacije nesreč, snovanja vaj, prilagajanja Interrasa.
MAAE skuša državam udeleženkam projekta RER/9/050 zagotoviti sistem, ki bi ohranjal sodelovanje, ki je bilo
vzpostavljeno v okviru projekta. To naj bi potekalo z multilateralnim sporazumom. V zvezi z multilateralnimi
pogodbami je stališče držav ACG-W naslednje:
države ACG-W dajejo prednost bilateralnim sporazumom in jih bodo še naprej razvijale in krepile,
multilateralni sporazum bi bil koristen pri harmonizaciji ukrepov: npr. skupne vaje. izmenjava
radioloških podatkov znotraj skupine, izmenjava določenih izkušenj (pri uporabi orodij za oceno
nesreče, komunikacij, zaščitnih ukrepov, meritev sevanja na terenu), pri sodelovanju različnih organov
(jedrske varnosti, civilne zaščite, in drugih), interkalibracije. srečanja mobilnih enot.
skratka: poudarek multilateralne pogodbe je na pripravljenosti (načrtovanju), poudarek bilateralnih pa
na odzivu v primeru dejanske nesreče.
MAAE bo skušala doseči več koordinacije med različnimi organizacijami (npr. vzpostavitev odbora za ukrepe v
sili. ki bi vključeval različne organizacije /IAEA, WHO, WMO,OECD/NEA/; skupni načrt ukrepov za različne
organizacije). Uporaba vseh človeških potencialov (vključitev osebja iz "Nuclear safety" v "Emergencv
Response Unit"). Organizacija skupne vaje, ki bo predvidoma v maju 2001.
MAAE je izdelala osnutek TECDOCa, ki obravnava postopke za obveščanje javnosti. Osnutek TECDOC je
razdeljen na tri dele: prvi del obravnava namen, obseg in uporabo dokumenta, drugi del je namenjen
metodologiji in osnovnemu konceptu, tretji del pa vsebuje priročnik s primeri, kako ravnati pri pripravi in
pošiljanju informacij med izrednim dogodkom. V okviru sestanka smo tudi obravnavah, kako in v kakšnih
primerili je smiselno izmenjevati tudi sporočila za javnost med državami (transboundary public information).
Skupina ACG-W je bila mnenja, daje to posebej pomembno med sosednjimi državami.
Slovenija je bila v tem projektu med bolj dejavnimi članicami in je izpolnila večino ciljev projekta, s tem ko je
navedene elemente vgradila Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči in Kriterije za ukrepanje ob jedrski ali
radiacijski nesreči.
7.4.2

IZOBRAŽEVANJE V OKVIRU PROJEKTA »OSEP«

Od maja do julija 2000 je potekalo usposabljanje za ukrepanje ob jedrskih nesrečah v okviru PHARE programa
(Training on Off Site Emergencv Preparednes - OSEP). Potekalo je na Slovaškem, udeležili pa so se ga
predstavniki držav srednje in vzhodne Evrope.
Uprava RS za zaščito in reševanje in Uprava RS za jedrsko varnost sta pripravili prevode gradiv za usposabljanje
in izvedli napotitev. Usposabljanje je bilo tematsko razdeljeno na 7 sklopov - vsebine so bile pripravljene glede
na položaj in vlogo, ki bi jo udeleženci imeli ob ukrepanju ob jedrski nesreči:
• nosilci odločanja.
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•
•
•
•
•
•

osebje za načrtovanje,
osebje, ki nudi podporo nosilcem odločanja,
osebje, ki izvaja naloge po načrtu,
osebje s področja radiologije in meteorologije, ki skrbi za napoved dogodkov.
medicinsko in tehnično osebje,
nacionalni OSEP inštruktorji.

Vse države udeleženke so morale predstaviti državne načrte zaščite in reševanja ob jedrski nesreči.
V času izobraževanja so udeleženci sodelovali tudi na vajah. Delovne skupine na vajah so bile formirane po
državah udeležencev. Rešitve nalog na vaji so pripravljali glede na rešitve in postopke, ki veljajo v njihovih
državah.
Usposabljanja se je udeležilo 14 udeležencev iz Slovenije, in sicer predstavniki Uprave RS za zaščito in
reševanje, Uprave RS jedrsko varnost, Ministrstva za zdravstvo. Inštituta Jožef Štefan, Uprave za obrambo
Krško, pripadniki regijskih enot CZ in gasilcev. Ob koncu usposabljanja so udeleženci opravili preizkus znanja.
7.4.3

VZPOSTAVITEV SISTEMA »RODOS« V SLOVENIJI

Evropska Komisija je že v letu 1999 sprejela odločitev, da bo finančno in organizacijsko podprla prenos sistema
»Rodos« v Slovenijo in na Češko. Program "Rodos" je namenjen podpori pri odločanju ob morebitni jedrski
nesreči. Program deluje v realnem času in je namenjen poenotenju odločanja ob jedrski nesreči v Evropi,
obenem pa naj bi olajšal izmenjavo podatkov med državami glede izmerjenih vrednosti, napoved posledic in
zaščitnih ukrepov. Projekt "Rodos" se je pričel s podporo Evropske Komisije že v 3. okvirnem programu, se
nadaljeval v 4. okvirnem programu in poteka še sedaj v 5. okvirnem programu. V okviru tega projekta je
sodelovalo (nekatere še sodelujejo) približno 40 organizacij iz 20 evropskih držav.
Od 4.-8.12.2000 je v Pragi potekalo srečanje in bodočih uporabnikov programa »Rodos«. V okviru tega srečanja
je bil tudi ustanovni sestanek DSSNET-a (Decision Support Systems NETuork), združenja uporabnikov
sistemov za podporo odločanju ob morebitni jedrski nesreči. Na srečanju so bili predstavljeni tudi nekateri
raziskovalni projekti kot npr.:
"Zbiranje podatkov in njihova negotovost pri načrtovanju zunanjega ukrepanja v sili",
"Ensemble" - preizkus in primeijava rezultatov različnih meteoroloških programov za napoved
vremena na vnaprej dani meteorološki situaciji,
"Farming" - raziskava metod za vračanje zemljišč in hrane v ponovno uporabo po jedrski nesreči.
"Ecomag" - interkomparacija in kalibracija merilnikov radioaktivnosti, ki se uporabljajo v zračnih
plovilih.
Države uporabnice sistema Rodos so poročale o svojih izkušnjah:
Poljska: sistem se uporablja na lokaciji Svvierk kjer je tudi raziskovalni reaktor,
Portugalska: namerava v letu 2001 prilagoditi sistem Rodos. da bo laliko uporabljal podatke iz
ALADINa, •
Irska: seje odločila, da bo dala prednost programu Argos pred Rodosom.
Češka: institut v Rezu bi rad sodeloval pri projektu evaluacije velikosti radioaktivnega izpusta (source
term),
Nizozemska: ukvarja se z vnašanjem lokalne topografije, izdelavo vremenske napovedi z različnimi
programi, določitvijo velikosti radioaktivnega izpusta: ima precej težav s sistemom Rodos. saj se
pogosto ustavi;
Grčija: poskuša z integracijo meteoroloških podatkov v sistem Rodos.
Madžarska: v septembru je bila končana vgradnja strojne opreme za poganjanje sistema Rodos.
Slovaška, projekt pred-obratovalne faze Rodosa je bil končan v maju 2000, ukvarjajo se s pripravo
meteoroloških podatkov, organizirali so tečaj za domače uporabnike Rodosa,
Finska: s sistemom Rodos podpirajo delo skupine, ki dela v centru za ukrepanje v sili: skušajo postaviti
povezavo, da bi Rodos prejemal podatke, ki so narejeni s programom HIRLAM,
Slovenija: organizirala je sestanek s potencialnimi podizvajalci, ki bi v Sloveniji sodelovali na projektu
Rodos; opravljen je bil pregled razpisne dokumentacije: poslana sta bila dva udeleženca na tečaj za
operaterje Rodosa v Karlsruhe.
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Program "Rodos" se uvaja v Nemčiji na zvezni ravni. "Rodos center" bo v Bonnu in bo dobival podatke o
zunanjem sevanju iz sistema IMIS/PARK, iz merilnikov KFUe (Kemkraftvverken Fem Uebervvachung), v ta
center bodo priključeni še zvezno ministrstvo za okolje ter posamezne deželne organizacije, ki so pristojne za
ukrepanje v sili.
Države, v katerih EU "pospešeno spodbuja" uporabo Rodosa. so Poljska, Slovaška. Madžarska in Ukrajina. EU
pa namerava uvesti sistem Rodos tudi v Sloveniji in na Češkem.
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8

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST

8.1

UVOD

8.1.1

STRUKTURA URSJV S POOBLASTILI

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS. št.71/94, 47/97, 60/99 in 30/2001), opredeljuje v 6.
odstavku 11. člena naslednje pristojnosti URSJV:
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na jedrsko in
radiološko varnost jedrskih objektov; na promet, prevoz in ravnanje z jedrskimi in radioaktivnimi materiali: na
nadzor in materialno bilanc« jedrskih materialov; na fizično zaščito jedrskih materialov in jedrskih objektov; na
odgovornost za jedrsko škodo; na usposobljenost uporabnikov jedrskih objektov in njihovo šolanje; na zagotovitev
kvalitete s tega področja; na zagotovitev radiološkega monitoringa: na zgodnje obveščanje ob jedrskih in radioloških
nesrečah; na mednarodno sodelovanje na področju uprave ter na druge naloge, določene s predpisi; nadzoruje
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo področje jedrske varnosti.
Pravno osnovo za upravne in strokovne naloge s področja jedrske in radiološke varnosti in za inšpekcijski nadzor nad
jedrskimi objekti dajejo poleg zgoraj navedenega zakona, še Zakon o Vladi Republike Slovenije (Ur. 1. RS. št. 4/93,
23/96. 47/97 in 119/2000), Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št.67/94) Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. 1. SFRJ, št.62/84). 4. člen Ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št 1/91-I). Zakon o
izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Ur. 1. SRS. št.
82/80). Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur. list RS. št. 79/99), Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza
določenega blaga (Ur. list RS, št 17/99, 1/2000, 45/2000. 69/2000, 121/2000, 4/2001 in 15/2001) ter ostali
podzakonski akti in pravilniki na osnovi zgoraj navedenih zakonov in ratificirane ter objavljene mednarodne
pogodbe s področja jedrske energije in jedrske ter sevalne varnosti.
8.1.2

ORGANIGRAM URSJV IN ZAPOSLOVANJE

Na dan 01.01.2000 je bilo na URSJV zaposlenih 37delavcev: dne 31.12.2000 pa 39. V letu 2000 sta se na URSJV
zaposlila 2 nova sodelavca; to sta bih odobreni novi zaposlitvi.
V Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest imamo v URSJV sistemiziranili 47 delovnih mest
ler 6 delovnih mest pripravnikov.
Stopnje strokovne usposobljenosti 39 zaposlenih na URSJV so: 3 sodelavci so dojetoiji znanosti. 13 sodelavcev je
magistrov znanosti, 19 sodelavcev je z univerzitetno izobrazbo, 1 sodelavka je z višjo izobrazbo in 3 sodelavci
imajo srednjo izobrazbo.
Struktura zaposlenih na zadnji dan leta 2000 pa je bila: en funkcionar, 26 višjih upravnih delavcev, 7 upravnih
delavcev in 4 strokovno tehničnih delavcev.
V letu 2000 si je URSJV prizadevala v okviru realnih zmožnosti in proračunskih sredstev zagotoviti čim večje
število strokovnih delavcev.
Tabela št. 8.1: Trend zaposlovanja na URSJV (stanje december)
Leto
Št.
zaposlenih

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

5

7

9

11

16

18

20

26

30

32

35

37

39
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8. 1.3 PRORAČUN URSJV EN REALIZACIJA
V proračunu URSJV so programi zastopani samo z 34,4% zagotovljenih sredstev. Vendar je potrebno tudi od zneska
116.717.922,00 SIT, ki predstavlja sredstva za izvedbo programov odšteti 60 mio SIT, ki predstavljajo članarino za
Mednarodno agencijo za atomsko energijo ter sredstva članarin v US NRC raziskovalnih programih.
Proračunsko zagotovljena sredstva se torej skrčijo na realnih 56,7 mio SIT, kjer pa so zajeta tudi simbolična sredstva
za varstvo pri delu (1,1 mio SIT), knjižnica URSJV (0,3 mio SIT), vzdrževanje pripravljenosti (1,1 mio SIT), nadzor
jedrskih materialov (0.5 mio SIT) itd. Zgovoren je podatek, da je povprečna višina zagotovljenih proračunskih
sredstev na postavkah za program (če seveda odštejemo članarino MAAE) 4,7 mio SIT.
Proračun URSJV tako ne vzdrži nobene primeijave s sorodnimi upravnimi organi, pristojnimi za jedrsko in sevalno
varnost v svetu; tak proračun ni primerljiv niti z državami kandidatkami za vstop v EU, ki imajo aktiven jedrski
program (npr. Češka, Slovaška. Madžarska).
Tako oceno so podale tudi številne mednarodne misije oz. institucije, ki so v zadnjih letih ocenjevale upravno in
zakonodajno urejenost področja jedrske in sevalne varnosti v Sloveniji (glej tč. 8.1.3 poročila).
S proračunom zagotovljena sredstva uvrščajo Upravo RS za jedrsko varnost med najmanjše proračunske uporabnike,
kar je v nespornem nasprotju z izkazanimi potrebami, podprtimi tudi z deklarativno zavezanostjo naše države do
zagotavl janja in vzdrževanja visoke ravni jedrske varnosti v Sloveniji.
Tabela št. 8.2: Proračun URSJV za leto 2000
Ekonomski namen
Plače
Materialni stroški
Programi
Investiciie
SKUPAJ

8.1.4

Sprejeti
174.301.000,00
25.414.000.00
114.401.000.00
11.912.000,00
326.028.000,00

Veljavni
185.666.000,00
25.414.000,00
116.717.922,00
11.912.000,00
339.709.922,00

Poraba
184.516.218.00
25.078.837,00
114.595.223.00
11.577.093,00
335.767.371,00

Realizacija v %
99,38
98.68
93,30
97
97,09

MEDNARODNE OCENE UPRAVNE ORGANIZIRANOSTI PODROČJA

Področja jedrskih in sevalnih dejavnosti oz. točneje jedrske in sevalne varnosti so bila "v zadnjih letih predmet ocene
različnih mednarodnih institucij, predvsem omenjamo v tej povezavi tiste, ki so se nanašale na upravno in
zakonodajno urejenost področja:
■
■
■
■

■

leta 1993 je oceno podala Preiskovalna misija Komisije Evropske Unije - RAMG (11.8.1993, Rev. 2) - v
nadaljevanju RAMG misija;
leta 1996 je oceno podala, za področje fizične zaščite jedrskih objektov IPPAS misija Mednarodne agencije
za atomsko energijo - v nadaljevanju IPPAS misija.
leta 1999 je oceno podala Misija Mednarodne agencije za atomsko energijo - ERRT (Mednarodna skupina
za oceno upravne organiziranosti - IAEA / NSNI/ IRRT/99/5 - december 1999) - v nadaljevanju IRRT
misija;
leta 1999 je področje prevoza jedrskega in radioaktivnega materiala in primerljivost zakonodaje RS z
MAAE pravilniki ocenjevala ti. TRANSaS misija
leta 2000 je Komisija EU v svojem rednem poročilu o napredku Slovenije pri pristopu k EU podala tudi
oceno stanja na jedrski energiji(v okviru poglavja 14 - Energija) in jedrski varnosti (v okviru poglavja 22 Okolje) - v nadaljevanju poročila EU 2000;
leta 2000 je stanje zakonodajnega področja in upravne organiziranosti ocenila Združenje zahodno evropskih
jedrskih upravnih organov - WENRA (oktober 2000) - v nadaljevanju WENRA poročilo;
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■

leta 2000 je zakonodajno in upravno infrastrukturo v okviru projekta komisije EU "Jedrska varnost v
centralni in vzhodni Evropi" ocenil konzorcij pod vodstvom ENCONET-a.. ki je v novembru izdal tudi
poročilo za Slovenijo - v nadaljevanju ENCONET poročilo:

Nekatere od teh ocen so temeljile na dejanskem pregledu stanja v naši državi, druge pa so bile pripravljene zgolj na
podlagi vprašalnikov oz. informacij, do katerih je pripravljalec prišel iz različnih virov (Mednarodna agencija za
atomsko energijo, OECD/NEA, Zaključno poročilo prcgledovalnega sestanka po konvenciji o jedrski varnosti).
Posebej je potrebno omeniti, da je področje jedrske dejavnosti (manj sevalne) podvrženo ocenam tudi na
operativnem segmentu, saj je predvsem Nuklearna elektrarna Krško v času obratovanja bila predmet mnogih
specializiranih misij, tako v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo (npr. OSART, ASSET. IPPAS).
Mednarodnega združenja obratovalcev jedrskih elektrarn (WANO). kot tudi komisije ICISA (mednarodna komisija
za neodvisno analizo varnosti Jedrske elektrarne Krško), ki je delovala na podlagi mandata Vlade v letih 1992 in
1993. Splošen povzetek ocen lahko strnemo v kratkem na dejstvo, da je stanje varnosti obratovanja jedrske
elektrarne na visokem nivoju, primerljivem z evropskimi standardi; stanje upravne organiziranosti in zakonodajnega
okvirja pa ni v celoti primerljivo z dobro (evropsko) prakso, kar je potrebno urediti s sprejemom novega zakona o
jedrski in sevalni varnosti.
Področja, ki so omenjena največkrat in na katerih je bilo težišče poročil oz. ocen, ki zadevajo upravno organiziranost
in zakonodajno ureditev so:
•
•
■
■
■
•
■
•

8.1.5

jasna razdelitev pristojnosti med različnimi vladnimi organi in njihovo sodelovanje (IRRT misija, RAMG
misija. ENCONET poročilo)
zagotovitev, da URSJV deluje kot neodvisen upravni organ (RAMG misija)
možnost pritožbe zoper izdane odločbe (IRRT misija, RAMG misija, WENRA poročilo)
učinkovita in neodvisna ocena varnosti v upravnem postopku; zagotovitev zadostnih kadrov in sredstev za
pridobitev zunanjih neodvisnih mnenj (IRRT misija, RAMG misija, WENRA poročilo)
sistem financiranje Uprave RS za jedrsko varnost in zagotovitev zadostnih sredstev za izvajanje njenih
zadolžitev in pristojnosti (IRRT misija, WENRA poročilo)
zagotovitev ustreznega števila strokovnega kadra in politika plač (RAMG misija. WENRA poročilo.
ENCONET poročilo, poročilo EU 2000)
vključitev določb o periodičnih varnostnih pregledih v novi zakon (IRRT misija, WENRA)
strokovna komisija za jedrsko varnost mora zagotoviti upravnemu organu neodvisne nasvete (IRRT misija.
RAMG misija)
določitev jasne vloge ti. pooblaščenih organizacij v procesu neodvisnih ocen varnostnih vprašanj (IRRT
misija, RAMG misija)
nujnosti dopolnitve Državnega načrta za primer radiološke nevarnosti (IRRT Rusija, WENRA poročilo)
IZOBRAŽEVANJE

T udi v letu 2000 je Uprava RS za jedrsko varnost namenjala veliko pozornost strokovnemu usposabljanju delavcev.
Strokovni izpit, ki je pogoj za delo v državni upravi, predvideva Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest na URSJV. Od 39 zaposlenih višjih upravnih, upravnih in strokovno tehničnih delavcev ima izpit
opravljen 37 delavcev; dva delavca ga bosta opravila v roku enega leta od nastopa zaposlitve v URSJV kot določa
Zakon o delavcih v državnih organih. Vsi upravni in višji upravni delavci izpolnjujejo tudi pogoj aktivnega znanja
tujega (angleškega) jezika.
V letu 2000 je bil poudarek tudi na računalniškemu usposabljanju, večina delavcev je opravila tečaj »Uvod v Spis in
elektronsko poslovanje« ter posamezne tečaje iz programa Microsoft pisarniškega poslovanja, trije pa so obiskovali
tudi tečaj SQL ORACLE.
Posebno pozornost namenjamo usposabljanju s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanjem.
Večje število delavcev (med njimi seveda vsi inšpektoiji) ima opravljen poseben tečaj in izpit v okviru
izobraževalnega in izpopolnjevalnega US NRC programa, pa tudi izpite na ustreznih ameriških simulatorjih (replika
komandne sobe jedrske elektrarne).
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Trije delavci so obiskovali tečaj Osnove tehnologije jedrskih elektrarn, ki je potekal na ICJT-IJS v Ljubljani.
S področja varstva pred sevanji sta v letu 2000 dva sodelavca opravila tečaj RZ-2 in trije sodelavci tečaj RZ-3. En
sodelavec pa je opravil tečaj Varstvo pred sevanji za področje odprtih virov ionizirajočega sevanja.
Usposabljanje in šolanje je bilo v tem letu zelo intenzivno tudi v tujini, saj lahko URS JV le na tak način strokovno
pokriva področje, ki se nenehno razvija. Delavci URSJV se tako udeležujejo tudi tečajev, ki jih organizira
Mednarodna agencija za atomsko energijo, OECD/NEA in Evropska komisija.
URSJV spodbuja tudi magistrski študij, saj sodelavec opravlja ob delu podiplomski interdisciplinarni študij varstva
okolja, tematski sklop geotehnologija in okolje, na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (v
sodelovanju z Naravoslovno tehniško fakulteto, Oddelek za geologijo).

8.2

ZAKONODAJA NA PODROČJU JEDRSKE VARNOSTI

8.2.1

ZAKONODAJA

V letu 2000 je URSJV pričela intenzivneje pripravljati, nov zakon o jedrski in sevalni varnosti. Koncept novega
zakona temelji na načelih, katerih izvedba se prepleta skozi vse določbe zakona. Nekatera načela so univerzalna ter
sodijo v kategorijo sodobnih spoznanj in konceptov na področju jedrske oz. sevalne varnosti (npr. načelo miroljubne
uporabe, načelo primarne odgovornosti, načelo opravičenosti, načelo prednosti jedrske in sevalne varnosti, načelo
zagotovitve kvalitete). Zopet druga so specifična za posamezna področja, mednarodno pravno urejena z
zavezujočimi pravnimi akti ali priporočili oz. smernicami, ki zavezujejo tudi Republiko Slovenijo (npr. načelo
objektivne odgovornosti za jedrsko škodo, ALARA načelo, načelo omejitve obsevanosti, načelo enakovrednega
varstva zunanjih delavcev). V tretji kategoriji so načela, katerih izpeljava bo po sodbi URSJV pripomogla k
učinkoviti in racionalni ureditvi področja v naši državi (npr. načelo prepovedi, načelo celovite ureditve področja,
načelo koncentracije pristojnosti, načelo kritja stroškov povzročitelja).
Delavno gradivo se v delu, ki vsebuje določbe o ustanovitvi javne regulatorae agencije za jedrsko in sevalno varnost
naslavlja pretežno na rešitve, ki se nahajajo v predlogu Zakona o javnih agencijah - EPA 1292. Poročevalec št.
74/2000. Glede na predlagano rešitev, tj., da bo bodoči zakon o jedrski in sevalni varnosti hkrati tudi ustanovni akt
bodoče Agencije, je obseg tega dela delovnega gradiva skrčen na najmanjšo možno mero in se sklicuje na
subsidiarno uporabo bodočega Zakona o javnih agencijah. Delavno gradivo vsebuje tudi nabor podzakonskih aktov,
katerih sprejem bi zagotavljal celovito pokritost področja. Besedila podzakonskih predpisov bodo pripravile ad-hoc
delovne skupine Strokovne komisije za jedrsko varnost v katerih bodo sodelovali strokovnjaki s posameznih
področij.
8.2.2

MULTILATERALNI SPORAZUMI

V letu 2000 so bile ratificirane naslednji mednarodni sporazumi:
•

Konvencija o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960. kot je bila
spremenjena z dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s protokolom z dne 16. novembra 1982
(sestavljena v Parizu dne 29. 7. 1960. spremenjena z dodatnim protokolom z dne 28. 1. 1964 in s protokolom z
dne 16. 11. 1982, objavljena v UL RS-MP, št. 18/2000)
Pariška konvencija ureja režim odgovornosti in zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo. Skupaj z Bruseljsko
dopolnilno konvencijo, ki bo v kratkem ratificirana, tvori celovit sistem odgovornosti ter finančnih obveznosti
obratovalcev jedrskih objektov, države ter držav sopogodbenic v primeru jedrske škode. Ko bo Republika
Slovenija postala pogodbenica Pariške in Bruseljske dopolnilne konvencije, bo odpovedala sodelovanje v
režimu Dunajske konvencije o civilni odgovornosti za jedrske škode (sprejeta na Dunaju dne 21.5.1963,
objavljena v UL SFRJ -MP, Št. 5/77).
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•

Sprememba VL člena Statuta Mednarodne agencije za atomsko energijo (sprejeto 1.10.1999 na Dunaju,
objavljeno v UL RS-MP, št. 5/2000).

•

Sprememba XIV. člena Statuta Mednarodne agencije za atomsko energijo (sprejeto 1.10.1999 na Dunaju,
objavljeno v UL RS-MP. št. 5/2000)

V fazi ratifikacije:
•

Konvencija z dne 31. januarja 1963, Id dopolnjuje Pariško konvencijo z dne 29. julija 1960. kot je bila
spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januaija 1964 in s Protokolom z dne 16. novembra 1982
(sestavljena v Bruslju dne 31. januaija 1963). Bruseljska dopolnilna konvencija dopolnjuje Pariško konvencijo o
odgovornosti tretjim na področju jedrske energije. Obe konvenciji skupaj tvorita celovit sistem odgovornosti in
zavarovanja odgovornosti za jedrsko Škodo. Vlada RS je dne 28.9.2000 na svoji seji določila besedilo predloga
zakona o ratifikaciji Bruseljske dopolnilne konvencije ter ga posredovala v obravnavo in sprejem Državnemu
zboru RS. Državni zbor RS naj bi konvencijo predvidoma ratificiral v začetku leta 2001.

8.2.3

BILATERALNI SPORAZUMI

V letu 2000 ratificirano:
•

Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Direkcijo za varnost jedrsluh objektov
Francoske republike za izmenjavo informacij in sodelovanje na področju jedrske varnosti (podpisan
18.2.2000 v Ljubljani, objavljen v UL RS-MP, št. 18/2000).
Dogovor temelji na obojestranskem interesu po nadaljnji stalni izmenjavi informacij, ki se nanašajo na predpise
in standarde, ki se zahtevajo ali priporočajo s strani obeh organov za urejanje varnostnega in okoljskega vpliva
jedrskih objektov. Sklenjen je za obdobje petih let. predvideva pa tudi možnost podaljšanja.

•

Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Ministrstvom za znanost in tehnologijo
Republike Koreje o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (podpisan 7.1.2000
v Ljubljani, objavljen v UL RS-MP. Št. 18/2000).
Dogovor predstavlja izvedbeni akt Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado RS in
Vlado Republike Koreje, ki je podlaga za razvoj tesnejšega sodelovanja med pristojnima organoma Republike
Slovenije in Republike Koreje na področju jedrske varnosti in je bil podpisan v želji po izmenjavi informacij, ki
se nanašajo na predpise in standarde, ki se zahtevajo ali priporočajo s strani obeh pogodbenic za urejanje
varnostnega in okoljskega vpliva jedrskih objektov.

•

Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Svetom za jedrsko varnost Južne Afrike
o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (podpisan 15.12.1999 v
Ljubljani, objavljen v UL RS-MP. št. 18/2000)
Dogovor temelji na obojestransko izraženem interesu obeh upravnih organov po tesnem in plodnem sodelovanju
pri izmenjavi standardov, tehničnih poročil, obratovalnih izkušenj ter informacij za ravnanje ob izrednih
razmerah ter upravne prakse pri reševanju vprašanj jedrske in sevalne varnosti. Sklenjen je za obdobje petih let.
predvideva pa tudi podaljšanje.

•

Dodatni protokol k sporazumu med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o
varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (Rep. Slovenija podpisala 26.11.1998, objavljen v
UL RS-MP, št. 18/2000)
Osnovni mednarodni pravni instrument, ki ureja področje nešiijenja jedrskega orožja je Pogodba o nešiijenju
jedrskega orožja (NPT), ki od dižav podpisnic zahteva, da sklenejo z Mednarodno agencijo za atomsko energijo
(MAAE) sporazume o varovanju jedrskega materiala. Rezultat tc zahteve predstavlja Sporazum med RS in
MAAE o varovanju v zvezi s pogodbo o nešiijenju jedrskega orožja, ki je objavljen v UL RS-MP. št. 11/97.
Dodatni protokol pa pomeni še nadgradnjo področja varovanja jedrskega materiala.
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•

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o izmenjavi informacij s področja
jedrske varnosti (podpisan 25.9.1999 v Bratislavi, objavljen v UL RS-MP. št. 12/2000)
Pogodbenici bosta pospeševali izmenjavo informacij, ki se nanašajo na vprašanja jedrske in radiološke varnosti
in sicer preko pisem, poročil in drugih dokumentov ter z obiski in sestanki. Sporazum je sklenjen za nedoločen
čas. z dnem začetka njegove veljavnosti pa je za pogodbenici prenehal veljati Sporazum med SFRJ in ČSSR o
sodelovanju na področju jedrske energije v miroljubne namene, podpisan leta 1966.

V fazi ratifikacije:
•

18.12.2000 je bil v Pragi podpisan Dogovor med Upravo RS za jedrsko varnost in Državnim uradom za
jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij.
Dogovor temelji na izmenjavi informacij, ki se nanašajo na vprašanja varnosti in so povezana z nadzorom nad
jedrsko varnostjo, varovanjem jedrskega materiala in ravnanjem z odpadki, izbiro lokacije, gradnjo,
obratovanjem, prevzemanjem in razgradnjo jedrskih naprav. Dogovor ne pomeni samo izmenjave informacij s
področja jedrske varnosti temveč tudi izmenjavo drugih pomembnih informacij tako za strokovno kot laično
javnost obeh držav. Z dogovorom se bo tudi formaliziralo dosedanje uspešno sodelovanje obeh upravnih
organov, pristojnih za jedrsko varnost. Predvidoma naj bi bil dogovor ratificiran v prvi polovici leta 2001.

8.3

MEDNARODNO SODELOVANJE

8.3.1

SODELOVANJE Z MAAE

8.3.1.1 Splošno
Mednarodna agencija za atomsko energijo (v nadaljevanju MAAE) je specializirana mednarodna organizacija,
ustanovljena leta 1957 s sklepom Generalne skupščine Organizacije združenih narodov. Naloge, kot jih definira
Statut MAAE, so razširiti in povečati prispevek jedrske energije k miru, zdravju in napredku v celotnem svetu,
predvsem pa tudi pospešiti raziskave in razvoj na področju miroljubne uporabe jedrske energije in izmenjava
znanstvenih in tehničnih informacij, vzpostavitev in vzdrževanje sistema nadzora nad jedrskimi materiali ter
pripraviti in sprejeti zdravstvene in varnostne standarde v zvezi z uporabo jedrske energije. Republika Slovenija je
bila sprejeta v članstvo MAAE leta 1992.
8.3.1.2 Generalna konferenca
44. redno zasedanje Generalne konference, ki je najvišje predstavniško telo MAAE je potekalo na Dunaju v dneh od
18. do 22. septembra 2000. Zasedanja seje udeležilo 114 delegacij od 131 držaVčlanic (med delegati je bilo tudi
večje število ministrov) in večje število opazovalk ter predstavnikov mednarodnih organizacij. Slovensko delegacijo
je vodil mag. Miroslav Gregorič.
Med 44. zasedanjem GK so bile v članstvo sprejete Azerbajdžanska republika, Republika Tadžikistan in
Centralnoafriška republika.
Generalna konferenca je z aklamacijo sprejela 29 resolucij in dve predsedniški izjavi. Sprejete resolucije se nanašajo
na vprašanja financiranja tehničnega sodelovanja, financiranje varovanja, ukrepe za okrepitev mednarodnega
sodelovanja na področju jedrske varnosti, varstva pred sevanji in ravnanja z radioaktivnimi odpadki, izobraževanja in
usposabljanja na področju varstva pred sevanji, jedrske varnosti in ravnanja z radioaktivnimi odpadki, varnosti
jedrskih raziskovalnih reaktorjev, radioloških kriterijev za dolgožive radionuklide v blagu, konvencije o zgodnji
izmenjavi informacij v primeru izrednega dogodka in konvencije o pomoči v primeru jedrske nesreče ah radiološke
nevarnosti, varnosti prevoza radioaktivnih materialov, okrepitev aktivnosti MAAE pri tehničnem sodelovanju,
okrepitve in izboljšanja učinkovitosti varovanja jedrskih materialov in uporaba modelnega protokola, ukrepov zoper
nedovoljen promet z jedrskimi materiali in drugimi radioaktivnimi viri, načrta za ekonomično proizvodnjo pitne
vode. okrepitve sodelovanja med jedrskimi raziskovalnimi centri na področju miroljubne uporabe jedrske
tehnologije, okrepitve dejavnosti Agencije na področju jedrske znanosti, tehnologije in uporabe, zaključnega računa
MAAE za l. 1999 ter proračun za 1. 2001. Veliko časa pa je Generalna konferenca zopet namenila obravnavi bolj
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politično obarvanim točkam, kot je: izvajanje Sporazuma sklenjenega med Agencijo in LDR Korejo o varovanju
jedrskih materialov v povezavi s Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja: izvajanje resolucij, ki jih je sprejel varnostni
svet OZN, ki se nanašajo na Irak; varovanje jedrskih materialov in vzpostavitve cone brez jedrskega orožja na
Bližnjem Vzhodu ter jedrske zmožnosti in grožnje Izraela
Države članice so podprle ukrepe za nadaljnjo krepitev učinkovitosti in uspešnosti sistema varovanja jedrskega
materiala in uporabe dodatnih protokolov, ki izboljšujejo zmožnosti Agencije pri odkrivanju neprijavljenega
jedrskega materiala in dejavnosti.
Generalna konferenca je sprejela več resolucij, s katerimi bo okrepila svetovni varnostni okvir, vključno svojimi
varnostnimi standardi in mednarodnimi varnostnimi konvencijami. Sprejeli so resolucije o varnem ravnanju z
radioaktivnimi odpadki; o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva red sevanji, jedrske varnosti in
varnega ravnanja z odpadki; o varnem prevozu radioaktivnih snovi: o radioloških kriterijih za dolgožive radionuklide
v blagu; o varnosti jedrskih raziskovalnih reaktoijev; in o mednarodnih varnostnih konvencijah, ki se nanašajo na
izredne razmere in na pomoč v izrednih razmerah ter na zgodnje obveščanje v primeru jedrske nesreče.
Delegacija Republike Slovenije je v okviru izhodišč dejavno sodelovala pri delu Generalne konference tako na
plenarnem zasedanju kot tudi na Odboru vseh, ki je oblikoval predloge večine resolucij in kateremu je letos
predsedovala Slovenija, saj je bil mag. Gregorič izvoljen za predsednika tega Odbora na predlog vzhodnoevropske
skupine držav članic MAAE. Delegacija pa je sodelovala tudi kot so-predlagateljica pri sprejemu 6 resolucij - tudi v
vlogi pridružene članice EU. V času zasedanja Generalne konference so se predstavniki naše delegacije udeležili tudi
sestanka evropske regionalne skupine Oddelka za tehnično sodelovanje ter Srečanja vodilnih predstavnikov iz
upravnih organov za jedrsko varnost.
Vzporedno z delom Generalne konference je potekal tudi Tretji znanstveni forum, ki je bil posvečen dosežkom in
izzivom s področja ravnanja z radioaktivnimi odpadki z naslovom: Kako opcije spremeniti v rešitve.
8.3.1.3 Svet guvernerjev
Svet guverneijev je organ, ki vodi in usmerja delo te specializirane mednarodne organizacije v sestavi ZN v času
med dvema zasedanjema Generalne konference. Svet guvernerjev je v letu 2000 zasedal osemkrat, in sicer petkrat v
vlogi Sveta guvernerjev (marca, junija, septembra in decembra), dvakrat kot Odbor za program in proračun
(januarja in maja) in enkrat kot Odbor za pomoč in sodelovanje (decembra). V okviru razpoložljivih finančnih
sredstev ter siceršnjih delovnih obveznosti, so se predstavniki URSJV udeleževali zasedanj SG (tudi v smislu
kontinuitete slovenskega predsedovanja SG-ju od oktobra 1998 do oktobra 1999 temu prganu). sicer pa je delo SG-ja
pokrivalo Veleposlaništvo RS na Dunaju.

8.3.1.4 Tehnična pomoč in sodelovanje
Srečanja v okviru MAAE
V letu 2000 je MAAE organizirala številne delavnice, seminarje, tečaje, konference in simpozije širom po svetu, 8
tudi v Sloveniji in sicer v sodelovanju z ICJT-1JS ter EIMV. URSJV je. kot kontaktna točka Republike Slovenije za
operativne stike z MAAE, o srečanjih obveščala organizacije po Sloveniji. Precejšnje število slovenskih
strokovnjakov je na konferencah in simpozijih aktivno sodelovalo s predstavitvijo referatov, slovenski strokovnjaki
pa so kot strokovni izvedenci sodelovali tudi v številnih misijah MAAE.
Štipendiranja in znanstveni obiski
Drugi področji sodelovanja Slovenije in MAAE v okviru programa tehnične pomoči in sodelovanja sta štipendiranje
in znanstveni obiski. V letu 2000 nam je MAAE posredovala 25 prošenj za izpopolnjevanje tujih strokovnjakov v
Sloveniji. Od teh je bilo v istem letu realiziranih 8 prošenj za štipendijo oz. znanstveni obisk. V l. 2000 je bilo
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realiziranih tudi 8 prošenj za štipendijo oz. znanstveni obisk, ki smo jih prejeli še 1. 1999. Realizirane so bile
naslednje vloge za šolanje tujih študentov:
•
•

Jordanija, štiri enomesečna izpopolnjevanja na področju varstva pred sevanji.
Bosna in Hercegovina, štiri enomesečna izpopolnjevanja na področju radioterapije.

Dokončane so bile naslednje štipendije oz. znanstveni obiski, za katere je bila prošnja vložena 1. 1999:
• Madžarska, dvomesečno izpopolnjevanje na področju varstva okolja.
• Litva, dvomesečno izpopolnjevanje na področju varstva okolja,
• Belorusija, enomesečno izpopolnjevanje na področju uporabe izotopov in sevanja v kmetijstvu,
• Ukrajina, pet dvomesečnim izpopolnjevanj na področju varstva pred sevanji.
Dokončano pa je bilo tudi enomesečno izpopolnjevanje kandidata iz Argentine. Njegovo vlogo nam je MAAE
posredovala že 1. 1998, izpopolnjevanje je pokrivalo področje študije o prehrani in s tem povezanim zdravjem
Vloge za strokovno izpopolnjevanje so bile naslovljene na Institut Jožef Štefan, Univerzo v Mariboru - Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo, Klinični center - Onkološki inštitut. Klinika za nuklearno medicino. Zavod za
varstvo pri delu ter Nuklearno elektrarno Krško.
Izpopolnjevanje domačih strokovnjakov preko štipendij in znanstvenih obiskov je povezano z izvajanjem
posameznega projekta telmične pomoči.
Raziskovalne pogodbe
Program tehnične pomoči v okviru sodelovanja Slovenije in MAAE pokriva tudi področje raziskovalnega dela ter
sofinanciranje večjih (nacionalnih) projektov.
V letu 2000 je Slovenija na MAAE poslala 10 novih predlogov raziskovalnih pogodb, ki so jih pripravili na IJS,
ZVD in Onkološkem inštitutu. Pogodbeno razmerje je pa bilo obnovljeno v enem primeru.
Projekti tehnične pomoči
Projekti telmične pomoči so najobsežnejša in najzahtevnejša oblika sodelovanja med RS in MAAE. saj tako
sodelovanje predvideva precejšnje finančno angažiranje lastnih sredstev ter intenzivno strokovno sodelovanje
prijavitelja, projekti pa ponavadi trajajo več let.
*
MAAE si nenehno prizadeva izboljšati področje tehničnega sodelovanja z državami članicami, predvsem si
prizadeva, da so sredstva, ki jih v okviru posameznih projektov namenja državam članicam, dodeljena tistim
področjem, ki sredstva nujno potrebujejo, stremi pa tudi k zagotavljanju trajnostnega razvoja teh področij. Iz teh
razlogov je oblikovala mehanizem t.i. "CPF - Country Programme Framework" (Okvir za pripravo programa
teliničnega sodelovanja z MAAE). Okvir za pripravo programa tehničnega sodelovanja z MAAE, ki se nanaša na
Slovenijo navaja prioritetna področja razvoja naše države in se bo upošteval pri načrtovanju projektov telmične
pomoči MAAE za obdobje 2000 - 2006: dolgoročna opustitev jedrske energije na varen, ekološki in ekonomsko
sprejemljiv način; ohranjanje visoke stopnje obratovalne varnosti v NE Krško do konca življenjske dobe elektrarne:
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo; zagotavljanje visoke stopnje jedrske varnosti ter razpoložljivosti jedrske
elektrarne, pri čeiner se upoštevajo priporočila mednarodnih prcgledovalnih misij.
V času zasedanja Generalne konference MAAE je potekal sestanek Evropske regionalne skupine Oddelka za
tehnično sodelovanje. Na sestanku je bil predstavljen program tehničnega sodelovanja za obdobje 2001-2002, tako
regionalni kot nacionalni. Oddelek za TC je Sloveniji dodelil 3 nove projekte telmične pomoči, predloge projektov
pa je potrdil tudi Svet guvernerjev na decembrskem zasedanju. Odobreni projekti za cikel 2001-2002 so naslednji:
* »Ciklotron za PET/Facilitv for Cvclotron-produced Short-lived Medical Isotopes«, katerega nosilci so IJS,
KNM in OI,
* »Izdelava modela za simulacijo odlagališča/Performance Assessment for Lovv- and Intermediate-Level
Waste Repositorv« modelni projekt, katerega nosilec je ARAO.
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■

»Povečanje zmogljivosti pri uporabi okoljskih izotopov kotnaravnili sIediIcev/Capacity Upgrade for Use of
Environmental Isotopes as Natural Tracers« (»footnote a« projekt - MAAE prispeva del sredstev, del pa
sponzorji), katerega nosilec je LIS.

Projekt z naslovom:
,
• »Obsevalna naprava za industrijsko in medicinsko sterilizacijo/Irradiation Facility for Industrial and
Medical Sterilization«, katerega nosilec je US. pa je bil odobren že leta 1999, za cikel 2001 pa je bilo
predlagano, da se mu dodelijo dodatna sredstva.
Poleg zgoraj navedenih projektov potekajo še naslednji, ki so se začeli že v letu 1999:
• "Primerjava vplivov termo elektrarne (TPP) in jedrske elektrarne (NPP) na zdravje in okolje/Comparing
Health and Eviromncntal Impacts of TPP and NPP", projekt IJS je bil odobren za obdobje 1999-2000.
• "Uvedba novih analitičnih metod, ki uporabljajo ionski žarek iz pospe5evalnika/Expansion of Acceleratorbased Ion Beam Analytical Methods" projekt LTS predstavlja nadaljevanje projekta "Žarkovni transportni
sistem pri Van de Graaffovem pospeševalniku"
• "Hitri pnevmatski sistem za reaktor TRIGA Mark II/Fast Pneumatic Transfer System for TRIGA Mark II
Reactor", projekt IJS (»footnote a«).
8.3.1.5 Misije MAAE
Misija za področje pregleda verjetnostnih varnostnih analiz
Od 20. do 24. marca 2000 je v Nuklearni elektrarni Krško potekala misija MAAE. Namen misije (IPSART International Probabilistic Safety Assessment Review Team Service) je bil pregled obstoječe dokumentacije
verjetnostnih varnostnih analiz NE Krško. Pregled je zajemal naslednja področja notranjih začetnih dogodkov v
primeru ognja, poplave in seizmičnih ter ostalih zunanjih dogodkov. Cilj misije IPSART ni bil nadomestiti neodvisne
preglede obstoječih metodologij in njihove uporabe, pa tudi ne potrditi obstoječe metodologije oz. nadomestiti
zagotavljanje kakovosti.
Misijo so sestavljali trije strokovnjaki iz ZDA, Švice in Nizozemske, predstavnik MAAE in predstavnika podjetja
Enconet Consulting. Iz Slovenije so bili v delo vključeni predstavniki NE Krško in URSJV.
Rezultat misije je zaključno poročilo, kije bilo izdelano junija 2000. Zaključki so naslednji: uporablja se še nekoliko
zastarela metodologija za vrednotenje človeških napak, zato se priporoča uporaba novejše in bolj sistematične
metodologije, prav tako se priporoča odprava nekaterih napak, ki jih je misija ugotovite pri analizi človeških napak;
drugo priporočilo se nanaša na odpravo prevelike konzervativnosti pri medsistemski izlivni nezgodi; nadalje se
priporoča ponovno preverjanje in izboljšava ukrepov za vrnitev v prejšnje stanjer" ocenjena pričakovana pogostost
popolne izgube zunanjega izmeničnega napajanja ni v celoti specifična za NE "Krško, zato se priporoča preverjanje in
i zboljšava tega podatka; informacije za oceno negotovosti niso vključene v analizo, misija je še posebej poudarila, da
se morajo analize negotovosti morajo dopolniti, zato je analize nujno dopolniti z analizami negotovosti.
8.3.2
8.3.2.1

SODELOVANJE Z EVROPSKO UNIJO
Sprejem pravnega reda EU (acquis communautaire)

Uprava RS za jedrsko varnost je v letu 2000 nadaljevala z delom usklajevanja domače zakonodaje z zakonodajo EU.
Pogodba »Euratom« predstavlja temeljni dokument (L i. primarno zakonodajo) za vse predpise s področja jedrske
varnosti in varstva pred sevanji, ki veljajo v EU. Pogodba »Euratom« skupaj s predpisi, ki jih nalaga, predstavljajo
pravni okvir, ki ga morajo članice EU spoštovati in izvajati, obsega pa naslednja področja jedrsko varnost, varstvo
pred sevanji, raziskave, varovanje jedrskega materiala, nabavo jedrskih materialov, zunanje odnose in miroljubno
uporabo jedrske energije. Ta pravni okvir je tudi v obdobju pristopnih pogajanj enako zavezujoč tudi za države
kandidatke, ki želijo stopiti v EU.
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Za leto 2000 je v pristopnem procesu na področju jedrske energije, jedrske varnosti in varstva pred sevanji značilno,
da je Evropska komisija zavzela svoje pogajalsko izhodišče, iz katerega lahko povzamemo, da bo budno spremljala
sprejem zakonodaje in dogajanje na tem področju v Sloveniji, vendar pa nima zadržkov ali pripomb, ki bi lahko v tej
fazi znatno vplivali na proces približevanja Evropski uniji.
u)

Jedrska energija

Področje jedrske energije obsega naslednja podpodročja:
nabavo jedrskih materialov: Na tem podpodročju ni posebnih žalitev za sprejem pravnega reda. Članice so
dolžne poročati o nabavi jedrskih materialov Euratomovi nabavni agenciji (Euratom Supply Agency).
Pogodba JE Krško za nakup naravnega urana v obliki uranovega heksafluorida se izteče v letu 2000.
Gorivo, ki bo uporabljeno med menjavo goriva leta 2001 bo proizvedeno na podlagi obstoječe pogodbe,
vendar JE Krško že pripravlja novo pogodbo, ki bo pokrivala obdobje 2001-2005.
varovanje jedrskih materialov: Slovenija se je strinjala s predlogom, ki so ga dali predstavniki EU na
zasedanju Pododbora za promet, energijo, okolje in transevropska omrežja med EU in Slovenijo decembra
1999, ko so predlagali, da bi bilo koristno, če bi organizirali bilateralno srečanje med strokovnjaki iz
Euratomovega urada za varovanje jedrskih materialov in predstavniki URSJV. da bi medsebojno razrešili
odprta tehnična vprašanja Srečanje je potekalo 8.11.2000 v prostorih Euratomovega urada za varovanje
jedrskih materialov v Luksemburgu. Na podlagi zagotovil, ki so jih dali predstavniki Euratomovega urada
za varovanje jedrskih materialov, Slovenija sprejema evropsko zakonodajo na področju varovanja jedrskih
materialov, kar pomeni ustrezne določbe Euratom, INFCIRC 193, kot tudi Uredbo Komisije (Euratom)
3227/76, kot je bila spremenjena s dopolniloma št 220/90 in 2130/93. Državni zbor je 19.7.2000 ratificiral
Dodatni protokol k Sporazumu med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o
varovanju v zvezi s pogodbo o nešiijenju jedrskega orožja (Ur. list RS, MP št. 18/2000).
mednarodne pogodbe: Slovenija ima samo s Kanado sklenjen mednarodni sporazum, ki obsega sodelovanje
na področju miroljubne uporabe jedrske energije. Evropska komisija v letu 2000 ni postavljala nobenih
vprašanj v zvezi s tem sporazumom, ker je Slovenija že v letu 1999 izjavila, da je omenjeni sporazum
pripravljena nadomestiti s pristopom k sporazumu med "Evropsko skupnostjo za atomsko energijo"
(EAEC) in Kanado. Končan je postopek ratifikacij bilateralnih dogovorov, ki jih je Uprava RS za jedrsko
varnost sklenila s pristojnimi upravnimi organi Francije, Južne Afrike in Južne Koreje s področja izmenjave
informacij in sodelovanja na področju jedrske in sevalne varnosti. Tako od zastavljenih dolgoročnih nalog
ostajata nerealizirana še sklenitev Sporazuma z Italijo o zgodnji izmenjavi informacij v primera radiološke
nevarnosti ter sporazum med URSJV in češkim pristojnim organom o izmenjavi informacij in sodelovanju
na področju jedrske varnosti.
investicije in skupna nodietia: Na tem področju je izšel nov dokument, s katervn je bil razšiijen »acquis«, in
sicer "Council Regulation 2587/1999 of 2 Dec 1999 defining the investment projeets to be communicated
to the commission in accordance with Article 41 of the Treaty establishing European Atomic Energy
Coinmunity".
Področje jedrske energije je vsebovano v 14. delovni skupini "Energija". Evropska komisija se je na slovenska
pogajalska izhodišča odzvala z zahtevo o posredovanju podatkov o upravni usposobljenosti Slovenije za sprejem
pravnega reda EU tudi na področju jedrske energije v juliju 2000. Evropska komisija je v svojem poročilu za leto
2000 ocenila, da je Slovenija dosegla na področju »Energija« zelo dober napredek.
b)

Jedrska varnost in varstvo pred sevanji

To področje je vsebovano v 22. delovni skupini "Okolje".
V začetku leta 2000 je Slovenija oddala tabele skladnosti , ki se nanašajo na izvajanje vseh petih direktiv s tega
področja, ter vprašalnike, ki se nanašajo na izvajanja uredb (regulations) EU, ki pokrivajo nadzor prevoza
radioaktivnih snovi, uvoz kontaminirane hrane in krme po nesreči v Černobilu oziroma v primeru jedrske nesreče.
Firma "Milieu Ltd" je izdelala poročilo o napredku (Progress Monitoring Report), ki upošteva podatke, ki so jih
pridobili z vprašalniki. Poročilo objektivno povzema status na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji v
Sloveni ji in navaja, katera področja še niso pokrita oziroma je potrebno zagotoviti izvajanje predpisov.
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URSJV je izdelala načrt kadrov, ki bodo potrebni za izvajanje zakonodaje EU na področju, ki je v pristojnosti
URSJV. Načrt predvideva približno okoli 30 novih zaposlitev za pokrivanje in izvajanje vseh predpisov, ki jih bo
Slovenija morala še sprejeti v zvezi z evropskim pravnim redom.
Evropska Komisija pa je v svojem poročilu za leto 2000 ocenila da je Slovenija dosegla na področju »Okolje« zelo
dober napredek.
c)

Blago z dvojnim namenom uporabe

Državni zbor je sprejel marca 2000 Zakon o izvozu blaga z dvojno rabo (Ur. list RS, St. 31/2000), na podlagi
katerega je nato Vlada Republike Slovenije sprejela maja 2000 Sklep o določitvi blaga z dvojno rabo: priloga sklepa
vsebuje seznam blaga z namenom dvojne uporabe.
Na podlagi teh zakonodajnih aktivnosti je bila Slovenija tudi sprejeta v polnopravno članstvo Nuclear Suppliers
Group v oktobru 2000, medtem ko je na podlagi Vladne Uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega
blaga) bila Slovenija sprejeta v polnopravno članstvo Zanggeijevega odbora v aprilu 2000. 7.3.2000 je bilo na
izrednem zasedanju Zanggeijevega odbora predlagano, da se Slovenija sprejme v polnopravno članstvo.
d)

Druge dejavnosti na področju približevanja EU

Marca 2000 je v Bruslju potekalo 2. zasedanje pridružitvenega odbora EU-Slovenija. Slovenija je pripravila poročilo,
ki je obsegalo jedrsko energijo in jedrsko varnost (obratovalne vidike, seizmično varnost Krškega polja, nadzor
sevanja v okolju, gorivni ciklus, varovanje jedrskih materialov in ukrepe proti tihotapljenju jedrskih materialov,
ravnanje z radioaktivnimi odpadki ter zgodnjo izmenjavo informacij v primeru jedrskih ali sevalnih nesreč).
2. zasedanje Pododbora EU-Slovenija za promet, energijo, okolje in transevropska omrežja je bilo 29. in 30.11.2000
v Bruslju. Slovenija je predstavila status za naslednja področja:
jedrska energija v slovenski energetski strategiji,
napredek pri sprejemanju predpisov in nove zakonodaje,
krepitev upravnega organa,
sprejemanje režima nadzora jedrskega materiala, ki velja v EU,
nabava jedrskih materialov in mednarodne pogodbe,
zaključek projekta "Modernizacija NEK" in novi projekti,
strategija odlaganja NSRAO in VRAO.
kot dodatno točko je Slovenija še informirala Evropsko Komisijo o zaključku študije o seizmičnosti Krškega
polja.
V letu 2000 je potekalo intenzivno delo na področju strokovnega lektoriranja prevodov. Ustanovljena je bila
lektorsko-prevajaiska skupina na URSJV, ki je sestavljena iz strokovnjakov in jezikoslovcev, in ki strokovno
pregleduje slovenske prevode dokumentov, ki sestavljajo pravni red EU. Komisija deluje od junija 2000. Pregledani
prevodi so objavljeni na »domači strani URSJV« na intemetu.
Septembra 2000, je bil v prostorih SVEZ sestanek slovenske pogajalske strani s predstavniki DG Enlargement za
področje "Energija". Delegacijo EU je vodil Jaime Garcia Lombardero. glavni pogajalec EU s Slovenijo, slovensko
pa je vodil Janez Potočnik, vodja slovenske pogajalske skupine. Glede podpodročja jedrske energije in jedrske
varnosti je slovenska stran sporočila, da je načrtovan obisk slovenskih strokovnjakov v uradu Euratoma za nadzor
jedrskih materialov v Luksemburgu v tednu 6-10.11.2000. G. Lombardero je odvrnil, da bi slovenska stran o tem
obisku lahko poročala na sestanku pododbora EU-Slovenija, ki bo konec leta v Bruslju. Slovenska stran se je s tem
strinjala.
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e)

Povzetek pri približevanju Slovenije EU za leto 2000

Slovenska stališča na področju jedrske energije in jedrske varnosti v zvezi s približevanjem EU so jasna. Dokončana
so bila pogajalska izhodišča, na katera Evropska komisija ni imela večjih pripomb. Glavno težišče delovanja je na
izdelavi nove zakonodaje in krepitvi upravne usposobljenosti upravnih organov, kar bo terjalo še veliko dela, kljub
ugodnim ocenam o napredku na področjih "Energije" in "Okolja".
8.3.2.2 Program PHARE
Komisija EU je iz Projekta PH 1.08/95, 'Geophysical Research in Sunroundings of the NPP Krško' financirala
geološke in geofizikalne raziskave lokacije NEK. Raziskave je opravili konzorcij EPTISA Španija, OGS Italija in
Univerza Leoben Avstrija. Poročilo je bilo predano Komisiji EU in Sloveniji v novembru 2000. Avtoiji so
novembra 2000 predstavili rezultate študije številnim udeležencem iz Slovenije, sosednjih držav, Francije, Češke.
Slovaške, Španije ter predstavnikom EU. Vrednost projekta je bila skupaj po osnovni pogodbi 500.000 ECU, z
aneksom pa je bilo v letu 2000 zagotovljeno s strani EU še dodatnih 165. 000 ECU. Na pobudo slovenskih
strokovnjakov so izvajalci opravili dodatna dela v vrednosti 56.000 ECU (brez DDV). Ta sredstva so zagotovili
MOP. MGD in URSJV. Skupno je bilo izdelanih 51 kin regionalnih refleksijskih seizmičnih profilov in 4 km
visokoločljivili refleksijskih seizmičnih profilov.
URSJV je zaprosila v sklopu PHARE TSO programa za pomoč pri pregledu vseh opravljenih geoloških raziskav in
seizmične ogroženosti NE Krško. "Support in the review of ongoing seismotectonic study and existing seismic PSA
of the NPP", Project No PHARE SL/TS/03. Projekt je namenjen kot pomoč URSJV za neodvisni pregled izvedenih
neotektonskih raziskav v okolici NE Krško, končnega varnostnega poročila, poglavje 2.5 in vhodnih podatkov za
PSA analizo seizmičnih projektnih parametrov za NE Krško. Vrednost projekta znaša 300.000 ECU. Čas trajanja je
18 mesecev.
8.3.2.3 Skupina CONCERT
Skupina CONCERT je bila izoblikovana kot tehnični okvir za izvajanje pomoči Evropske komisije državam vzhodne
in srednje Evrope in državam nekdanje Sovjetske zveze na področju jedrske varnosti. Skupina CONCERT
sestavljajo po en predstavnik iz upravnih organov držav EU. ki so pristojni za jedrsko in sevalno varnost, po en
predstavnik upravnih organov iz držav srednje in vzhodne Evrope in novo nastalih držav Sovjetske zveze ter člani
Evropske komisije (DG XI in DG IA). Skupina se sestane dvakrat na leto, in sicer v Bruslju in v eni od srednje ali
vzhodno evropskih držav oziroma držav nekdanje SZ. (Slovenija je v letu 1998 že bife gostiteljica srečanja skupine
CONCERT).
Redni sestanek CONCERT Group je potekal v Kijevu od 29. junija do 1. julija 2000. Razdeljen je bil v dva sklopa
tematskih razprav in okroglo mizo. Prvi sklop tematskih razprav je bilo nadaljevanje 16. sestanka skupine
CONCERT na temo »faktoiji, ki vplivajo na učinkovitost jedrskih uprav«. V razpravi je beseda tekla o neodvisnosti
upravnih organov, TSO-jev, finančnih sredstvih in kadrih Drugi sklop tematskih razprav pa je bil posvečen temi
»quality management of regulatory activities«. Ob koncu je bila organizirana tudi okrogla miza o »nacionalnem
napredku« in je potekala v duhu formalnih predstavitev. Organiziranje bil tudi obisk Jedrske elektrarne Černobil.
Zadnji sestanek CONCERT Group v letu 2000 bi moral potekati decembra. Ker pa se EC sooča s težko finančno
situacijo, so omenjeni sestanek prestavili na februar 1. 2001.
8.3.2.4 NRWG
V Bruslju je 12. maja 2000 potekal 56. sestanek Delovne skupine jedrskih upravnih organov (Nuclear Regulators'
Working Group - NRWG). Slovenija že od aprila 1998 sodeluje pri delu te skupine v kateri sodelujejo predstavniki
upravnih organov držav članic Evropske Unije in držav kandidatk za vstop v EU. Namen skupine je sodelovanje na
področju jedrske varnosti, usklajevanje projektov skupnega interesa za financiranje in strokovno spremljanje pomoči
programa Phare RAMG.
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Po formalnih točkah so bila predstavljena poročila nosilcev projektov o njihovem izvajanju. Šest projektov je bilo
predstavljenih:
•
•
•
•
•
•

Programi za kvalifikacijo metod za preiskave brez porušitve - NDT
Projekt za licenciranje programske opreme kije pomembna za jedrsko varnost
Izpusti v okolje pri projektni nesreči (DBA)
Projekt o varnem ukrepanju glede staranja
Študija o evropskih varnostnih izkušnjah med načrtovanimi remonti v JE
Študija o pristopu do ISI komponent v JE na osnovi tveganja

Obširna diskusija pa se je razvila ob določitvi prioritet za bodoče delo. Vsaka sodelujoča država je namreč določila
svoje prioritete, ki jih je nato sekretariat zbral, obdelal in predstavil na sestanku.
Ena točka je bila posvečena poročilu o sodelovanju z državami kandidatkami za vstop v EU. Predstavljeno je bilo
delo Skupine za varnost evropskih jedrskih naprav ENIS-G. projekt sodelovanja upravnih organov držav Evropske
Unije z državami kandidatkami in študija o Navodilih za Periodično oceno varnosti reaktorjev sovjetskega tipa
(WER).
Vsi sodelujoči so nato predstavili poročila o dogodkih v JE. ki bi lahko imeli vpliv na jedrsko varnost. Slovenski
predstavnik je poročal o problematiki oscilacij ventila za uravnavanje dotoka napajalne vode v upaijalnik.
Točka o mednarodnem sodelovanju je bila posvečena projektoma Pliare-RAMG in delu skupine CONCERT. RAMG
pomoč je v velikem zastoju in letos verjetno še ne bo začela delovati.
Predstavljeno je bilo tudi poročilo z zadnjega sestanka IAEA/NUSAC G-24 Nuclear Safetv Assistance Co-operation.
Poročali so tudi o raziskavah v okviru Petega okvirnega programa Euratom iz področja varnosti jedrskih naprav.
8.3.2.5 TSOG
Evropska komisija je v letu 2000 ustanovila novo Svetovalno skupino strokovnjakov za pomoč pri projektih
Evropske komisije (TSOG - Technical Safety Organisations Group). Skupino sestavlja 8 upravnih organov/tehnično
podpornih organizacij, ki bodo izvedli več misij za realizacijo bodočih projektov (pregledali bodo možnosti za
pomoč pri projektih Evropske komisije upravnim organom in pooblaščenim organizacijam ter podali predloge za
nove projekte, ki naj bi se izvajali v letih 2001 in 2002). Koordinator sodelovanja med TSOG in Slovenijo je španski
upravni organ CSN (Svet za jedrsko varnost), v delo pa je vključen tudi italijanski upravni organ ANPA (Državna
agencija za varovanje okolja) ter predstavnik Evropske komisije. Na slovenski strani pa sodelujejo URSJV ter
pooblaščene organizacije.
Prva misija strokovnjakov TSOG je potekala 4. in 5. maja 2000 na Upravi RS za jedrsko varnost. Misijo so
sestavljali trije eksperti: g. Javier Reig iz Španije, CSN. g. Antonio Madonna iz Italije. ANPA in g. Patrick
Vankerckhoven iz Evropske komisije - referent za Slovenijo. Namen njihovega obiska je bil podati oceno glede
potreb za pomoč Evropske komisije, pregledati možnosti pomoči EU upravnim organom in pooblaščenim
organizacijam in predlagati morebitne bodoče projekte. Evropska komisija je v preteklosti preko PHARE. RAMG in
TACIS programov že nudila znatno pomoč državam srednje in vzhodne Evrope ter novo nastalim državam bivše
Sovjetske zveze.
8.3.2.6 ENIS-G
V Bruslju je 11. maja 2000 potekal ustanovni sestanek Skupine za varnost evropskih jedrskih naprav (ENIS-G European Nuclear Installation Safety Group), ki je nastala iz bivše delovne skupine za varnost reaktorjev (RSWG Reactor Safety Working Group). V skupini sodelujejo predstavniki upravnih organov in obratovalcev jed rs kili
naprav iz držav članic Evropske unije in iz držav kandidatk za vstop v EU.
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Glavni namen ENIS-G je povečati sodelovanje med upravnimi organi in obratovalci jedrskih objektov in pomagati
pri izvajanju predpristopne strategije Evropske komisije. Poleg tega bo ENIS-G pomagala pri izgradnji institucij na
področju jedrske varnosti v Evropi in pri vključevanju glavnih akterjev na tem področju v državah Icandidatkali v
strukturo sodelovanja Evropske komisije in v njene delovne metode. ENIS-G bo tudi forum za izmenjavo izkušenj na
področju jedrske varnosti in za identifikacijo zadev, ki bi pomembno vplivale na jedrsko varnost. Pomagal bo tudi pri
harmonizaciji delovnih metod in izkušenj sodelujočih držav in pripravil metologijo za ocenjevanje jedrske varnosti v
državah kandidatkah.
8.3.2.7

Sistem ECURIE

Sistem ECURIE (European Community Urgent Radiological Information Exchange), se je razvil iz nuje po
organiziranju komunikacijskega sistema med državami članicami, ki bi bil razpoložljiv 24 ur na dan in bi bil v
primeru jedrske nesreče sposoben sprejeti začetno informacijo, po potrebi sprožati alarme in odpošiljati na prave
naslove prave informacije. Oblikoval seje na podlagi Sklepa Sveta Evrope 87/600/EURATOM o urejanju zgodnjih
izmenjav informacij v primeru radiološke nevarnosti. ECURIE nima svetovalne funkcije in ni predviden za manjše
jedrske incidente, mora pa biti stalno dosegljiv in po predvidevanjih zagotoviti povratno informacijo vsem svojim
članom v manj kot eni uri!
Marca 2000 je Slovenija poslala svojega predstavnika na sestanek v Bukarešto, ki ga je organizirala EU v zvezi s
sistemom ECURIE. Sestanek je organizirala EU. da bi spodbudila zanimanje za prenos sistema ECURIE v države
kandidatke. Do konca leta 2000 naj bi bilo znano na kakšen način in kdaj bodo tudi države kandidatke lahko
pristopile takšnemu sistemu izmenjave informacij, vendar se po priključitev držav kandidatk v sistem ECURIE
zavlekla pozno v naslednje leto.
8.3.2.8 EURDEP
Program ECURIE. kije nastal že leta 1987, je baziral na obstoječih teleksnih povezavah. Čas je prinesel sodobnejše
in učinkovitejše komunikacije in iz potrebe po njihovi uporabi so razvili novo platformo kot dogovor o izmenjavi
podatkov v specialnem formam, kije definiran v ta namen: EURDEP (European Union Radiological Data Exchange
Platform). Slovenija je že dosedaj enkrat na teden pošiljala podatke po tem dogovoru v loint Research Center v Ispro
(Italija), kjer se zbirajo vsi tovrstni podatki. Frekvenca pošiljanja podatkov avtomatskega radiološkega nadzora v
formatu EURDEP seje v letu 2000 povečala iz prejšnjih enkrat tedensko na enkrat na dan
8.3.2.9 Projekt ACCESS
URSJV sodeluje tudi v Access projektu, ki ga organizira Euratomov urad za Safeguards. Access je akronim za
Applicant Countiy Co-operation witli Euratom Safegueards System. Euratom je v zvezi s projektom organiziral
Steering Committee, na katerega je povabil predstavnike držav kandidatk za članstvo v Evropski Uniji (EU). V prvi
fazi projekta so povabljeni predstavniki upravnih organov, ki poročajo MAAE po sporazumu o varovanju jedrskega
materiala. Osnovni cilj projekta je vzpostaviti enotni avtomatizirani način poročanja imetnikov jedrskega materiala v
državah članicah EU Euratomovemu uradu v Luksemburgu. V ta namen bo izdelana enotna računalniška programska
oprema, ki bo delovala na namenski računalniški strojni opremi. Projekt naj bi najprej realizirali in testirali v državah
kandidatkah, nato pa ga bodo uvedli v vseh državah članicah EU.
8.3.2.10 Forum ERWR
ERWR Forum - European Radioactive Waste Regulator*s Forum je forum evropskih upravnih organov, pristojnih za
radioaktivne odpadke.
Na svojem tretjem srečanju, ki je potekalo od 2. do 3. decembra 1999 v Helsinkih je bila Slovenija na lastno
vlogo sprejeta kot stalna opazovalka v forum. Od takrat se predstavnik uprave RS za jedrsko varnost na lastne
stroške redno udeležuje sreačanj, ki potekajo dvakrat na leto v eni od držav članic in so vsebinsko razdeljena na
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dva dela. Tako v prvem delu potekajo kratke predstavitve posameznih držav o novostih pri ravnanju z
radioaktivnimi odpadki z vidika dela upravnega organa. V drugem delu se razpravlja o vnaprej določeni temi.
8.3.3

VVENRA

Združenje zahodnoevropskih jedrskih upravnih organov (Western European Nuclear Regulators' Association WENRA) je konec leta 1998 ustanovilo devet jedrskih upravnih organov iz držav Evropske unije (Belgije. Finske,
Francije. Nemčije, Italije, Nizozemske, Španije, Švedske in Velike Britanije). Naloga združenja je podati skupno
oceno standardov jedrske varnosti v samih državah ustanoviteljicah kot v srednje in vzhodnoevropskih državah,
kandidatkah za članstvo v EU (Bolgarije, Češke, Madžarske, Litve. Romunije, Slovaške in Slovenije). Ena glavnih
aktivnosti je tudi, na podlagi skupnih varnostnih kriterijev, uskladiti upravne pristope.
Prvi neformalni sestanek, ki ga je v letu 2000 organiziralo združenje je potekalo 10. marca v Cordobi. Glavna tema
sestanka je bila stiki Evropske komisije in državami prosilkami za vstop v EU na področju jedrske varnosti.
Drugi sestanek pa je potekal v Bruslju 16. junija. Organiziranje bil pod pokroviteljstvom Zvezne agencije za jedrsko
kontrolo Belgije in so se ga udeležili predstavniki jedrskih upravnih organov iz držav, ki imajo jedrske elektrarne,
članic EU in kandidatk za pridružitev, predstavniki EC, predstavniki GRS in IPSN ter predstavniki novoustanovljene
Zvezne agencije za jedrsko kontrolo Belgije. Namen sestanka je bil, da se dogovorijo o programu za dokončanje
nove revizije WENRA poročila, in da se z EC uskladi mnenje o priznanju in formalni uporabi tega poročila. V zvezi
s tein poročilom so predstavniki držav kandidatk poudarili, da je v interesu vseh, da se preveri varnost JE v teh
državah. WENRA poročilo je namenjeno vladam članic WENRA in za delo EC, ki od stroke prehaja tudi v politiko.
Države članice bodo poročilo predstavile tudi državam članicam ki nimajo JE.
Zadnji sestanek v letu 2000 je bil 5. oktobra v Parizu. Številni strokovnjaki so pripravili novo poročilo o jedrski
varnosti v državah kandidatkah za vstop v EU. Poročilo so podpisali direktoiji devetih evropskih jedrskih upravnih
organov (Belgije, Finske, Francije, Italije, Nemčije, Nizozemske. Španije. Švedske in Združenega kraljestva), ki je
/x\ Slovenijo zelo ugodno.
8.3.4

NERS

Skupina NERS - Network of Regulators of Countries vvidi Small Nuclear Programmes (Mreža upravnih organov
držav z malim jedrskim programom) je bila ustanovljena septembra 1998 med zasedanjem Generalne konference
MAAE. V mrežo so vključene naslednje države: Argentina, Belgija. Češka, Finslja. Južna Afrika, Madžarska,
Nizozemska, Slovaška, Slovenija in Švica. Njihovi upravni organi pristojni za jedrsko varnost, ki so navadno majhni,
se soočajo s podobnimi težavami zato si s sodelovanjem v mreži lahko izmenjajo izkušnje in znanje, ki omogoči
hitrejše reševanje problemov.
Skupina NERS se je na svojem tretjem sestanku sestala v Helsinkih med 26. in 27. septembrom 2000. Poleg držav
članic mreže, so na sestanku sodelovali tudi predstavniki OECD/NEA in MAAE. Dnevni red je obsegal naslednje
točke:
načrtovanje in nadzor inšpekcij upra\Tiega organa
izkušnje pri izdajanju dovoljenj za programabilne avtomatske sisteme in opremo
status načrtovanja in izdajanja dovoljenj za reaktor Pebble Bed Modular Reactor v Južni Afriki
predstavitev IAEA o misijah strokovnjakov v državah članicah IAEA
predstavitev OECD/NEA o delovni skupini CNRA
pridobljene izkušnje pri misijah IRRT
zagotavljanje kakovosti pri izvajanju upravnih dejavnosti
dosežki pri ravnanju z jedrskimi odpadki
razprava o prihodnjih nalogah NERS-a.
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8.3.5

OBISKI IZ TUJINE NA URSJV

V tednu od 25. do 28. januaija 2000 je bila v Sloveniji na delovnem obisku petčlanska misija WENRA. ki je
pripravljala novo revizijo poročila o jedrski varnosti v EU in kandidatkah za vstop v EU. Za pripravo poglavja
novega poročila o Sloveniji so bile potrebne nove in dodatne informacije o stanju Nuklearne elektrarne Krško. Člani
misije iz sorodnih organizacij (ANPA in CSN) so prvi dan obiskali URSJV in vodstvu Uprave in predstavniku NEK
predstavili cilje misije ter glavne teme programa ter prejeli informacije, ki so jih potrebovali.
V dneh od 16. do 18. februarja 2000 je URSJV gostila tričlansko delegacijo Direkcije za varnost jedrskih objektov
Francoske republike (DSIN). v kateri sta bila g. A. Jouve in g. M. Schuler je vodil g. A. C. Lacoste, direktor
Direkcije. Obisk je bil predvsem namenjen svečanemu podpisu Dogovora med URSJV in DSIN o izmenjavi
informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti. Pred samim podpisom so se gostje mudili na Upravi, kjer sta
si obe strani izmenjali svoje poglede s področja jedrske varnosti.
1. marca 2000 je na URSJV prispela tričlanska iranska delegacija Delegacijo je vodil g. Ali Akbar Salehi. iranski
veleposlanik pri Mednarodni agenciji za atomsko energijo. V delegaciji sta bila še g. Ebraliim Rahim Pour. iranski
veleposlanik za bilateralo na Dunaju in g. Alireza Esmaeili, sodelavec na Veleposlaništvu Islamske republike Iran na
Dunaju. V okviru svojega obiska v Sloveniji je delegacija obiskala tudi US.
V dneh od 19. do 25. marca 2000 so bili na strokovnem obisku na URSJV strokovnjaki Inštituta za jedrsko varnost
Južne Koreje (H.D. Chung, Y.H. Choi in S.H. Ahn). Namen njihovega obiska je bila izmenjava izkušenj dveh
upravnih organov v okviru bilateralnega dogovora (glej tč. 8.3.4) in predvsem njihova pomoč Upravi pri licenciranju
modifikacij Nuklearne elektrarne Krško.
26. marca 2000 je na vabilo mag. Miroslava Gregoriča URSJV obiskal g. Giora Amir, izraelski veleposlanik pri
Mednarodni agenciji za atomsko energijo. Poleg delovnega obiska na URSJV si je 27. maja ogledal tudi Nuklearno
elektrarno Krško in raziskovalni reaktor Instituta Jožef Štefan TRIGA v Podgorici.
4. in 5. maja 2000 je URSJV obiskala tričlanska skupina ekspertov Svetovalne skupine za pomoč pri projektih
Evropske komisije (TSOG - Technical Safety Organisations Group). Več o namenu obiska glej v poročilu pod tč.
8.3.2.5.
24. in 25. maja 2000 je bila v Sloveniji na obisku trinajstčlanska delegacija Republike Madžarske v okviru prvega
posvetovalnega sestanka slovenske in madžarske strani po sporazumu o zgodnji izmenjavi informacij v primeru
radiološke nevarnosti. Delegacijo je vodil dr. Jozsef Ronaky, direktor madžarskega upravnega organa za atomsko
energijo. Prvi dan obiska je bil posvečen izvajanju sporazuma. Naslednji dan pa so madžarski gostje v spremstvu
predstavnikov URSJV obiskali Nuklearno elektrarno Krško.
Od 19. do 22. junija sta se v Sloveniji mudila predstavnika MAAE g. Dmitri Miklush in g. Herman Vera Ruiz.
Namen njunega obiska je bil rešiti odprta vprašanja, ki zadevajo prijavo novega projekta tehnične pomoči na MAAE
za proračunsko leto 2001-2001 z izvirnim naslovom: Production Facility for Cvclotron Produced Sliort-lived
Medical Radioisotopes. Gre za skupni projekt Klinike za nuklearno medicino v Ljubljani, Onkološkega inštituta ter
Instituta Jožef Štefan. V času obiska sta gosta obiskala URSJV, IJS, OI, KC-KNM ter se srečala z vodilnimi
predstavniki omenjenih institucij. Predstavnika MAAE sta izrazila, podporo projektu. Dogovorjeno je bilo. da se bo
vzpostavil stik s slovaškimi in madžarskimi pristojnimi organi, ki tudi izvajajo taka projekta preko MAAE, da bi
povezali projekte, kar bi omogočilo njihovo hitrejšo in bolj ekonomično izvajanje.
5. in 6. julija 2000 je Upravo RS za jedrsko varnost obiskal dr. Yong Hvvan Kim, svetovalec na Veleposlaništvu
Republike Koreje na Dunaju in. bivši direktor oddelka za jedrsko varnost v Ministrstvu za znanost in tehnologijo
Republike Koreje. Obisk je bil vljudnostne narave in je obsegal pogovore s predstavniki URSJV ter obisk
raziskovalnega reaktorja Instituta Jožef Štefan TRIGA v Podgorici ter NE Krško. Obisk je bil namenjen nadaljnjemu
sodelovanju med Upravo RS za jedrsko varnost in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Koreje.
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Dne 6. julija 2000 sta se sestanka na URSJV, kije bil sklican na pobudo avstrijske strani udeležila g. Hohenberg in g.
Zimmel iz Urada zveznega kanclerja na Dunaju. Vsebina sestanka je bila tehnične narave in se je navezovala na
uresničevanje izmenjave podatkov iz slovenske mreže v avstrijsko in obratno, vse po sporazumu o zgodnji izmenjavi
informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva
pred sevanji.
V dneh od 19. do 20. oktobra 2000 je v Ljubljani potekal prvi sestanek v okviru Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Slovaške republike o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti (glej več v poročilu tč.
8.3.7).
V NE Krško je bila 7. 12. 2000 inšpekcija MAAE. ki je preverila delovanje nadzornega sistema jedrskega materiala.
Poleg inšpektoija g. Lipatova. je bil prisoten še g. Juri Janov, Section Head SGOC1. Naslednji dan seje na sestanku
v Ljubljani pridružila skupim še ga. Morimoto, LAEA. Na tem sestanku so bili poleg predstavnikov URSJV prisotni
še trije predstavniki NEK in predstavnik US. Na sestanku je bil obravnavan način poročanja po Dodatnem protokolu.
V dneh od 12. do 13. decembra 2000 sta URSJV obiskala dr. Joachim Ehrhardt iz Forschungszentnmia v Karlsruheju
in dr. Neale Kelly, predstavnika Evropske Komisije.
Namen njunega obiska je bil opraviti razgovore v zvezi s pogodbo o prenosu in zagonu programa RODOS v
Sloveniji, ki ga bo plačala Evropska Komisija. Dr. Ehrhardt je s predavanjem tudi predstavil program RODOS
širšemu avditoriju.
8.3.6

SODELOVANJE Z OECD/NEA

Dne 3. oktobra 2000 se je direktor URSJV sestal z generalnim direktorjem g. L. Echavarrijem ter z direktorjem
pravnega sektoija OECD/NEA. Glavna tema pogovora je bil sprejem Slovenije v OECD/NEA. G. Echavarri je orisal
možnosti sprejema novih članic v NE A, ki je samostojna organizacija v okviru OECD. Članstvo v NEA je bilo do
sedaj za države OECD skoraj avtomatsko. Vloženo prošnjo obravnava Steering Committee NEA in vedno pozitivno
reši. Odstopanja od te prakse so se začela s sprejemom Južne Koreje, ki je bila sprejeta najprej v NEA in nato v
OECD. kar je bil precedens. Interes Slovenije za članstvo v OECD je popolnoma jasen, vloga RS je na OECD od 1.
1996. Tudi interes RS za članstvo v NEA je nedvoumen, kar kaže tudi naš pristop k Pariški konvenciji in naša
dosedanja prizadevanja za približevanje NEA. Vendar R Slovenija za sedaj nima realnih izgledov za članstvo v
NEA. S tem v zvezi je g. Echavarri predlagal, da napišemo uradno prošnjo za status RS kot opazovalca v
posameznih komitejih NEA. Formalna vloga je bila preko Veleposlaništva R Slovenije v Parizu posredovana
generalnemu direktorju OECD/NEA v začetku decembra in vsebuje prošnjo za pridobitev statusa opazovalca v
naslednjih odborih OECD/NEA:
odbor za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (RWMC - Radioactive Waste Management Committee)
odbor za varstvo pred sevanji in varovanje zdravja (CRPP - Committee on Radation Protection and Public
Health)
odbor za varnost jedrskih objektov (CSNI - Committee on the Safety of Nuclear Installations)
odbor za dejavnosti upravnih organov (CNRA - Committee on Nuclear Regulatorv Activities)
odbor za jedrsko pravo (NLC - Nuclear Lavv Committee)
odbor za tehnične in ekonomske študije o razvoju jedrske energije in jedrskem gorivnem ciklu (NDC Committee for Technical and Economic Studies on Nuclear Energy Development and Fuel Cvcle)
odbor za jedrsko znanost (NSC - Nuclear Science Committee).
NLC
19. in 20. oktobra 2000 je v Parizu potekal sestanek Skupine vladnih strokovnjakov o odgovornosti tretjim za
področje jedrske škode. Srečanje je odprl generalni direktor g. Luis Echavarri in v nadaljevanju pojasnil, da je
Steering Committee OECD/NEA na svoji zadnji seji sprejel novo ime te skupine. Lj. Nuclear Law Committee -NLC
(Odbor za jedrsko pravo), kije tudi razširil svoj mandat, ki je bil sedaj omejen na vprašanja odgovornosti za jedrsko
škodo, sedaj pa bo pristojen za celotno pravno področje, ki ga pokriva OECD/NEA. To bo pripeljalo do še tesnejšega
sodelovanja NLC z drugimi odbori znotraj NEA. V okviru odbora poteka delo za revizijo Pariške konvencije in
Bruseljske dopolnilne konvencije, o napredku katerega je poročal predsedujoči tega odbora.
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Ena izmed točk dnevnega reda sestanka se je nanašala na mednarodne vaje I NEK Sekretariat OECD/NEA je
predstavil priprave na prvo iz nove serije vaj ob izrednem dogodku, ki jih OECD/NEA organizira že nekaj let v
sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami. Gre za INEX - 3 vajo v JE Gravelines. ki bo potekala 21. in
22. maja 2001.
8.3.7

DVOSTRANSKO SODELOVANJE

Izvajanje Sporazuma med Slovenijo in Hrvaško o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke
nevarnosti
Prvo skupno strokovno posvetovanje v okviru zgoraj navedenega sporazuma je potekal 3. marca 2000 v Zagrebu.
Sodelovali so predstavniki Ministrstva za gospodarstvo R Hrvaške, podjetja Enconet in Uprave RS za jedrsko
vamost. Na dnevnem redu so bile naslednje točke: pristojni organi in kontaktna mesta ter način prenosa informacij,
informacije v skladu s 6. členom, ki se nanašajo na jedrski program, izkušnje iz obratovanja jedrskih naprav,
informacije v skladu s 7. členom, ki se nanašajo na program meritev ionizirajočega sevanja in radionuklidov v okolju
in izmenjava podatkov iz radiološkega sistema za zgodnje opozarjanje. Razprava je potekala v prijateljskem in
konstruktivnem duhu. Delegaciji sta bili mnenja, da je izvajanje sporazuma v začetni fazi in zadovoljivo poteka.
Dogovoril sta se tudi, da bo prihodnje posvetovanje v Sloveniji, še pred tem pa bo slovenska stran organizirala
telmično strokovno srečanje v zvezi z obveščanjem ob izrednem dogodku v NEK. na katerem bi sodelovali tudi
predstavniki CZ.

Izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o zgodnji izmenjavi
informacij v primeru radiološke nevarnosti
Prvi skupni sestanek v okviru zgoraj navedenega sporazuma je potekal 24. maja 2000 v Ljubljani. Na madžarski
strani so sodelovali predstavniki Madžarskega upravnep organa za atomsko energijo. Nuklearne elektrarne Paks,
Ministrstva za kmetijstvo in regionalni razvoj, Ministrstva za ekonomske odnose. Ministrstva za zaščito okolja.
Raziskovalnega inštituta za radiobiologijo in radiološko higieno "Frederic Joliot Curie". Na slovenski strani pa
predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje in Uprave RS za jedrsko varnost. Dnevni red je obsegal naslednje
teme: splošne informacije, ki se nanašajo na zakonodajo s področja jedrske in sevalne varnosti, vodenje upravnega
postopka pri zamenjavi upaijalnikov in približevanje Evropski uniji, izmenjava informacij skladno s 5. 6. in 7.
členom sporazuma (pristojni organi, kontaktna mesta način izmenjave informacij, izmenjava podatkov iz
radiološkega sistema za zgodnje opozarjanje). Sestanek je potekal na odprti, pristni iij prijateljski ravni. Obe strani
sta izrazih pripravljenost in velik interes za dokončno realizacijo izmenjave on-line podatkov, takoj ko bodo Madžari
odpravili nekaj notranje organizacijskih težav. Strani sta se tudi dogovorili, da bo prihodnji sestanek organizirala
madžarska stran na Madžarskem.
Izvajanje Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republike Avstrijo o zgodnji izmenjavi informacij v
primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred
sevanji
16. oktobra 2000 je na Dunaju potekal drugi skupni sestanek v okviru zgoraj navedenega sporazuma. Slovenska
stran, ki jo je sestavljalo pet predstavnikov URSJV ter dva predstavnika Ministrstva za zunanje zadeve, in ki jo je
vodil mag. Miroslav Gregorič, direktor URSJV, je za potrebe bilateralnega sestanka pripravila obsežno pisno
informacijo o vseh točkah dogovoijenega dnevnega reda. Avstrijsko delegacijo, v kateri je od predvidenih 14
predstavnikov, sodelovalo 12 predstavnikov iz Ministrstva za zunanje zadeve. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo,
okolje in urejanje z vodami. Zveznega kanclerstva. Ministrstva za notranje zadeve. Zvezne agencije za okolje. Vlade
dežele Štajerske, Vlade dežele Koroške. Avstrijskega raziskovalnega centra - Seibersdorf. Inštituta za raziskave
tveganj in Gradbenega urada Dr. Sobotka, je vodila mag. Gisella Polte, svetovalka ministra v Ministrstvu za zunanje
zadeve R Avstrije. Teme dnevnega reda so bile: otvoritev in potrditev dnevnega reda. trenutni napredek v EU,
zakonodajni in administrativni okvir, radiološki monitoring, pripravljenost za ukrepanje v sili. jedrski program in
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drugo. Srečanje je potekalo v prijateljskem in konstruktivnem vzdušju, vendar razprava tudi tokrat ni potekala
strokovno poglobljeno in strani nista mogli razjasniti morebitnih odprtih vprašanj. Zapisnika srečanja avstrijska stran
še ni pripravila.

Izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o izmenjavi informacij s
področja jedrske varnosti
Prvi skupni sestanek v okviru zgoraj navedenega sporazuma je potekal 19. in 20. oktobra 2000 v Ljubljani. Na
slovaški strani so sodelovali predstavniki Slovaškega upravnega organa za jedrsko varnost, na slovenski pa
predstavniki Uprave RS za jedrsko varnost. Slovaško delegacijo je vodil g. Miroslav Lipdr. direktor Slovaškega
upravnega organa za jedrsko varnost, slovensko delegacijo pa mag. Miroslav Gregorič, direktor Uprave RS za
jedrsko varnost. Prvi dan obiska je bil posvečen izvajanju sporazuma. Naslednji dan pa so slovaški gostje v
spremstvu predstavnikov URSJV obiskali Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo in raziskovalni reaktor TRJGA
pri Brinju ter se sestali z vodjema reaktoija in izobraževalnega centra. Dnevni red je obsegal naslednje teme: splošne
informacije, informacije o sistemu monitoringa, izmenjava informacij skladno s 1. členom sporazuma (pristojni
organi, kontaktna mesta, priprava in izvajanje mednarodnopravnih instrumentov, nacionalna zakonodaja, informacije
s področja izdajanja dovoljenj, raziskovalno in razvojno delo, tehnična poročila in varnostne ocene, poročila o
nezgodah in prekinitvah obratovanj, stiki z javnostjo, varstvo pred sevanjem, informacije s področja načrtovanja in
pripravljenosti ob izrednih razmerah, izobraževanje osebja in medsebojna izmenjava strokovnjakov), izmenjava
informacij o tehničnem projektu Ciklotron za PET, obveščanje širše javnosti in izmenjava mnenj v zvezi s Pariško in
Bruseljsko konvencijo. Sestanek je potekal v odkritem, pristnem in prijateljskem ozračju. Obe strani sta izrazili
pripravljenost in velik interes za izmenjavo on-line podatkov ter za še tesnejše sodelovanje. Strani sta se tudi
dogovorili, da bo prihodnji sestanek organizirala slovaška stran v Bratislavi.

8.4

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Varnostna kultura je močno povezana z informacijo. Izkušnje tudi kažejo, da je jedrska in sevalna varnost pod
nenehnim nadzorom javnosti.
Osnovni smernici URSJV pri obveščanju javnosti sta odprtost in verodostojnost informacije.
URSJV poskuša tehtno in zanesljivo informacijo posredovali zainteresiranim skupinam, medijem in državljanom
preko tiskovnih konferenc, izjav za javnost, s sodelovanjem v medijskih razpravah, z aktivnim sodelovanjem na
domačih in mednarodnih srečanjih, simpozijih in kongresih, z izdajanjem publikacij, preko Interneta in z
neposrednimi stiki z zainteresiranimi.
URSJV tudi redno poroča Vladi, Državnemu zboru in državljanom Republike. Slovenije o jedrski in sevalni varnosti.
Poročilo o jedrski in sevalni varnosti v letu 1999 je bilo objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora Republike
Slovenije št. 83 in 83/1 z dne 20. 09. 2000 in je tudi dostopno v javnih knjižnicah v Sloveniji ter v nekaterih
strokovnih knjižnicah. Poročilo za leto 1999 je bilo poslano tudi vsem ministrstvom, županom, novinarjem ki
poročajo o tem področju, nekaterim nevladnim organizacijam ter pooblaščenim organizacijam in jedrskim objektom.
Poročilo v slovenskem jeziku smo poslali tudi veleposlaništvom in ambasadam Slovenije v tujini. V slovenskem
jeziku je poročilo v celoti predstavljeno tudi v Internet okolju (http://ww.gov.si/ursjv).
O svojih dejavnostih URSJV poroča tudi v okviru biltena Okolje in prostor, ki ga izdaja MOP in v katerem delavci
URSJV redno sodelujejo s svojimi prispevki. V letu 2000 je bilo objavljenih 33 prispevkov (Tabela 8.4.1)
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Tabela 8.4.1.: Objavljeni prispevki URSJV v biltenu Okolje in prostor
Mcscc objave
Naslov prispevka
Januar
Podpis dogovora med upravnima organoma za jedrsko varnost Republike Slovenije
in Južne Afrike
Priprave na izmenjavo radioloških podatkov med Avstrijo in Slovenijo
Februar
Misija IRRT
Sestanek skupine Concert
Dogovor med ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Koreje in Upravo
RS za jedrsko varnost
Transport radioaktivnih odpadkov iz začasnega skladišča v Zavratcu
Prevoz nevarnih snovi po novem zakonu o prevozu nevarnega blaga
Marec
Obisk misije WENRA v Sloveniji
Podpis dogovora med Upravo RS za jedrsko varnost in Direkcijo za varnost jedrskih
objektov Francoske republike
Dvanajsto srečanje strokovnjakov za stike z javnostjo z jedrskega področja
April
Remont v NEK
Maj
Seminar o miroljubni uporabi jedrske energije v srednji in vzhodni Evropi
Prvi sestanek skupine za varnost evropskih jedrskih naprav
Sestanek delovne skupine jedrskih upravnih organov
Seminar o vzpostavitvi sistema ECURIE za nujno izmenjavo radioloških podatkov
med članicami EU
Junij
Tečaj za ukrepanje v sili za organizacije zunaj jedrske elektrarne
Zgodnja izmenjava informacij ob radiološki nevarnosti med Slovenijo in Madžarsko
Regionalna delavnica o metodologijah varnostne ocene površinskih odlagalnih
sistemov
Julij, Avgust
Kontrola jedrskih elektrarn
Projekt Pliare - Zunanje vodenje ukrepanja v izrednih razmerah
Regionalni tečaj o bojevanju proti tihotapljenju jedrskih in drugih radioaktivnih
snovi
,
INIS-Mednarodni jedrski informacijski sistem
September
Osebna dozimetrija za zunanjo izpostavljenost sevanju
Regionalna delavnica o varnem obratovanju raziskovalnih reaktoijev
Uporaba veijetnostnih determinističnih pristopov pri odločanju upravnega organa
Oktober
44. zasedanje generalne konference Mednarodne agencije za atomsko energijo
Sestanek vodilnih iz upravnih organov za jedrsko varnost
Tretji znanstveni forum o ravnanju z radioaktivnimi odpadki
November
Sporazum o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti med Slovenijo in
Slovaško
Sporazum o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti med
Slovenijo in Avstrijo
Možnost izobraževanja na Mednarodni šoli jedrskega prava v okviru Univerze v
Montepellieru
December
Rezultati geofizikalnih in geoloških raziskav v okolici Nuklearne elektrarne Krško
(NEK)
Podatkovna baza o nezakonitem prometu jedrskih in radioaktivnih snovi
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V letu 2000 je URSJV nadaljevala z dostavo obvestil mednarodni mreži s področja jedrske in radiološke varnosti
NucNet in distribucijo teh obvestil zainteresiranim medijem v Sloveniji. NucNet • globalna poročevalska agencija
za atomsko energijo je začela s svojim delom v letu 1991 kot informacijski vir za vse, ki želijo biti obveščeni o
najnovejših dogajanjih na področju atomske energije. Podatke dobiva iz več kot 40-ili držav, ki jor o najnovejših
dogodkih obveščajo neposredno iz jedrskih objektov, državnih organov, ki nadzorujejo njihovo delo in iz
raziskovalnih centrov. URSJV, ki je distributer za Slovenijo, vsako leto tudi preveri zainteresiranost medijev in
drugih za te podatke in dopolni seznam tistih, ki jih te informacije zanimajo.
Vse raziskave in študije, ki jih financira URSJV so javne in so na voljo v knjižnici URSJV, poročila mednarodnih
misij pa so dostopna na spletnih straneh Uprave ter v Narodni in univerzitetni knjižnici. Centralni tehnični knjižnici v
Ljubljani in Univerzitetni knjižnici v Mariboru.
Specialna knjižnica URSJV
Do konca leta 1999 je bila knjižnica internega značaja, od decembra 1999 pa je v knjižnici zaposlena diplomirana
bibliotekarka, saj se je količina knjižničnega gradiva tako povečala, da jc bilo le-to potrebno na primeren način
urediti, zaradi specifičnosti knjižničnega gradiva pa je vizija Uprave približati ter omogočiti dostop do tega gradiva
širši javnosti. Zato smo v letu 2000 pričeli z aktivnim delom v sistemu COBISS.
Uresničeni cilji v letu 2000:
Ureditev in postavitev gradiva, deloma po stroki (UDK sistem) in deloma po izdajateljih (IAEA. US NRC, NRPB,
OECD), ter serijskih publikacij po abecedi.
• Uvedba sistema mesečnega obveščanja o novoprispelih publikacijah v knjižnico, tako med delavci Uprave, kot
tudi med zunanjimi sodelavci (»Novosti v knjižnici« distribuiramo na 40 zunanjih naslovov).
• Strokovno izpopolnjevanje za delo v sistemu vzajemne katalogizacije in za uporabo storitev sistema COBISS.
Kratkoročni cilji knjižnice so:
• Nadaljevanje urejanja gradiva
• Izboljšanje sistema obveščanja o novem gradivu.
• Priprava spletne strani knjižnice.

8.5

DELO STROKOVNIH KOMISIJ

8.5.1

STROKOVNA KOMISIJA ZA JEDRSKO VARNOST (SKJV)

Strokovna komisija za jedrsko varnost (SKJV), ki deluje pri URSJV. se je v letu 2000 sestala petkrat Sestavljajo 22
članov, 10 članov so imenovala ministrstva, 12 strokovnjakov pa je izvedencev za posamezna področja jedrske
varnosti in varstva pred sevanji. Deluje na podlagi Zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o
ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Ur. list SRS. št. 28/80) ter Poslovnika, sprejetega na 45. seji SKJV,
dne 22.03.1991.
Poleg standardne točke, tj. "varnost delovanja jedrskih objektov v obdobju po zadnji seji", je SKJV na svojih petih
sejah v letu 2000 obravnavala:
• uporaba koncepta LBB
• poročilo o remontu NE Krško 1999 in priprava na remont 2000
• poročilo o radiološkem monitoringu v Republiki Sloveniji za leto 1998 in 1999
• izvoz izrabljenega goriva iz RR Triga v ZDA
• poročilo o transportni misiji MAAE v Sloveniji
• potrditev kriterijev za odpravo radiološkega nadzora
• poročilo o razpisih za 5. okvirni program EURATOM
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•
•
•
•
•
•
•
•

pridobitev statusa pooblaščene organizacije - Izolirka Požarni Inženiring
preliminarno poročilo o remontu NE Krško 2000
status zapiralnih del in upravnega odločanja za Rudnik Žirovski vrh
poročilo o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za leto 1999
poročilo o remontu NE Krško 2000
status priprave novega zakona o jedrski in sevalni varnosti
predpristopne aktivnosti k EU
geofizikalne raziskave v okolici NE Krško - rezultati projekta PHARE

8.5.2 Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operaterjev (SKPUO) NE KRŠKO
V letu 2000 je Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operaterjev NE Krško (SKPUO) imela 9 sej od tega je
bilo 8 sej posvečeno izvajanju izpitov operaterjev, ena seja pa je posebej obravnavala pripravo osnutka novega
poslovnika SKPUO v luči sprememb preveijanja znanja operateijev zaradi uporabe simulatorja NE Krško.
Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operaterjev NE Krško je v letu 2000 organizirala štiri izpitne roke
(dva v spomladanskem delu (februar in junij) in dva v jesenskem delu (november in december)) za 29 kandidatov.
Posebnost jesenskega dela izpitnih rokov je bil začetek uporabe popolnega simulatoija NE Krško v sklopu
praktičnega preveijanja znanja operateijev. Za glavnega operaterja je preizkus usposobljenosti opravljalo in uspešno
zaključilo 19 kandidatov, in sicer za obnovitev dovoljenja 18 kandidatov ter 1 kandidat, kije izpit opravljal prvič.
Od skupno 10. prijavljenih kandidatov za operaterja reaktorja sta 2 kandidata izpit opravljala prvič, preostalih 8 pa
jih je dovoljenje obnavljalo. Preizkus je uspešno opravilo vseh 10 kandidatov za operaterja reaktorja.
Vsem kandidatom, ki so preizkus uspešno opravili (19 glavnih operateijev in 10 operaterjev reaktoija), je URSJV na
osnovi predloga komisije za preizkus usposobljenosti operaterjev NE Krško podaljšala dovoljenje za štiri leta oz. ga
je izdala za eno leto, tistim kandidatom, ki so preizkus opravljali prvič.

8.6

RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

V letu 2000 je URSJV v okvirju razpoložljivih sredstev financirala oz. sofinancirala nekatere raziskave in študije
potrebne za vzdrževanje jedrske in sevalne varnosti in pomoč pn vodepju upravnih postopkov.
Geofizikalne raziskave v okolici NE Krško - »Geophvsical Research in the Surrpundings of thc Krško NPP«
Project N" PH 1/08/95
Komisija EU je iz programa PHARE financirala geološke in geofizikalne raziskave lokacije nuklearne elektrarne
Krško (NEK), ki so jo opravili konzorcij EPTIS A Španija, OGS Italija in Univerza Leoben Avstrija. Poročilo je bilo
predano Komisiji EU in Sloveniji v novembru 2000. Avtoiji so novembra 2000 predstavili rezultate študije
številnim udeležencem iz Slovenije, sosednjih držav, Francije. Češke, Slovaške, Španije ter predstavnikom EU.
Kopijo poročila so dobili predstavniki evropskih držav, ki so za to izrazili interes. Poleg drugih so jo prejeli tudi
predstavniki avstrijske politike in stroke.
Vrednost projekta je bila skupaj po osnovni pogodbi 500.000 ECU. z aneksom pa je bilo v letu 2000 zagotovljeno s
strani EU še dodatnilil65. 000 ECU. Na pobudo slovenskih strokovnjakov so izvajalci opravili dodatna dela v
vrednosti 56.000 ECU (brez DDV). Ta sredstva so zagotovili MOP. MGD in URSJV. Skupno je bilo izdelanih 51
km regionalnih refleksijskih seizmičnih profilov in 4 km visokoločljivih refleksijskih seizmičnih profilov.
Rezultati geofizikalnih in geoloških raziskav zavračajo dosedanjo predpostavko, da je krški bazen tektonski jarek,
omejen s prelomi na severni in južni strani. Novi rezultati kažejo, daje krški bazen sinklinala (skledasta struktura) z
nekaj manj pomembnimi prelomi, ki ne sekajo mlajših geoloških plasti.
Strokovnjaki študije PHARE so v svojih zaključkih nadalje zapisali, da so identificirali le dve prelomni geološki
strukturi, ki ju je potrebno natančneje opazovati. Navedeni dve strukturi ne segata v bližino NEK in se nahajata v
oddaljenosti 6-7 km, ena na vzhodni in druga na zahodni strani NEK. Priporočili so opazovanje šibkih potresov, ki bi
laliko nastali ob teh dveh strukturah.
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Na lokaciji NEK in v njeni bližini so inštalirane tudi tri potresne opazovalnice od katerih je le ena visoko ločljiva. Z
njimi je sicer možno zaznati šibke potrese, ni pa mogoče dovolj natančno določiti potresnih žarišč na tem območju.
Zaradi tega bo po oceni URSG in URSJV potrebno, zaradi spoštovanja priporočil PHARE študije, na tem območju v
najkrajšem času inštalirati dodatne potresne opazovalnice. S tem bo delno vzpostavljena stalno delujoča lokalna
mreža opazovalnic, ki bo dala kvalitetnejše podatke o šibkih potresih na tem območju.
Geotektonske raziskave za oceno varnosti (Geološki zavod Slovenije)
V letu 2000 se je nadaljevalo geološko kartiranje severovzhodnega dela Krške kotline po metodologiji kartiranja
vseh golic v merilu 1:5000. Kartiranje je bilo izvedeno v dveh ločenih pasovih in sicer na območju Pišece-Bizeljsko
ter na območju Globoko-Župrlevec v skupnem obsegu 25 km3.
Namen tega kartiranja je bil raziskati dve pomebni strukturi tega terena in sicer artiško fleksuro in bizeljski prelom.
Modeliranje zadrževalnega hrama NE Krško s programskim orodjem CONTAIN, (A/5, Odsek za reaktorsko
tehniko. Ljubljana)
S programskim orodjem CONTAIN so bili simulirani izbrani pojavi v zadrževalnem hramu v času prvih 24 ur
liipotetične resne nezgode v jedrski elektrarni Krško. Resno nezgodo povzroči odpoved recirkulacije sistema za
zasilno hlajenje sredice pri veliki izlivni nezgodi. Po taljenju reaktorske sredice in porušitvi reaktorske posode se
talina izlije v votlino reaktorja pri nizkem tlaku hladilnega sistema. Vodik se ustvaija ob razgradnji reaktorske
sredice in ob interakciji med talino sredice in betonom. Za simulacijo procesov med nezgodo je bil razvit vhodni
model ZH. ki omogoča modeliranje nehomogene sestave atmosfere.
III faza projekta zajema izpopolnjevanje vhodnega modela (preverjanje in spreminjanje karakteristik tokovnih poti
med glavnim predelkom ZH. modeliranje kolobaijastega dela glavnega predelka ob jekleni steni ZH, modeliranje
pregrad med glavnim predelkom in predelki upaijalnikov in tlačnika kot skupnih toplotnih teles, modeliranje
cevovodov primarnega sistema), ki omogoča podrobnejšo simulacijo obnašanja vodika v atmosferi zadrževalnega
hrama. S pomočjo novega vhodnega modela ZH , sestavljenega iz 36 osnovnih celic, je bilo analizirano
razslojevanje, mešanje in zgorevanje vodika. Narejeni sta bili parametrični analizi vplivov povečanja površine in
mase toplotnih struktur ter povečanje generacije vodika iz primarnega sistema. Analizi sta pokazali, da tovrstna
negotovost, ki je prisotna pri modeliranju toplotnih struktur, ne vpliva bistveno na sam potek simulacije. Narejena je
bila tudi parametrična analiza vpliva povečane mase vodika pri interakciji med talino reaktorske sredice in betonom.
Povečanje mase vodika vpliva predvsem na pospeševanje procesov mešanja in zgorevanja vodika, ne vpliva pa
bistveno na tlak, temperaturo in celotno sproščeno energijo pri zgorevanju.
Osnovni zaključki analiz so pokazali da tlak in temperatura v ZH dosežeta svoj maksimum po izpustu primarnega
hladila, nato pa se njuni vrednosti relativno hitro zmanjšata. Nastajanje in zgorevanje vodika vplivata le na ponovno
počasno naraščanje tlaka in povzroča kratkotrajne temperaturne konice. Zgorevale vodika poteka v različnih
predelih ZH le v prvih 17-ih urah. nato preneha zaradi premajhnih koncentracij vodika in kisika. Koncentracija H je
v glavnem prostoru ZH homogena, z izjemo kratkotrajnih nihanj zaradi zgorevanja^ posameznih celicah.
Analiza težkih nesreč s programskim orodjem MELCOR (VI faza) (Institut za energetsko, procesno in okoljsko
inženirsko, Fakulteta za strojniško. Univerza v Mariboru)
MELCOR je programski paket za preračun težkih nezgod. Zasnovan je na konceptu prostih volumnov, ki jih
uporabnik prosto oblikuje, sestavlja v zapletenejše geometrijske oblike, jih med seboj povezuje ter dodaja različne
kontrolne sisteme. Program sledi produktom razpada ter simulira interakcijo betona in staljene sredice.
S programskim orodjem MELCOR je bila simulirana mala izlivna nezgoda v NE Krško.
V letu 2000 se je projekt, ki se je začel 1. 1995. nadaljeval s VI. fazo projektne naloge.
Osnovni cilj VI faze projektne naloge je bil prehod s programske verzije MELCOR 1.8.3 na verzijo MELCOR 1.8.5.
Uspešno je bila izvedena instalacija programske verzije MELCOR 1.8.5 tako pri izvajalcu naloge kot tudi na
URSJV. Dopolnjena je bila inženirska baza podatkov vhodnega modela. Narejen je bil prikaz vseh za modeliranje
izbranega nezgodnega scenarija potrebnih začetnih in robnih pogojev. V tej fazi naloge je bil prilagojen vhodni
model NEK narejen v peti fazi projekta, novi programski verziji programa. Z novo verzijo programa je bila
ponovljena tudi ena izmed simulacij izlivnili nezgod definirana v peti fazi projekta.
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Računalniško modeliranje za oceno prenosa radionuklidov v naravnih sistemih. Faza 2 (Laboratorij za
dinamiko fluidov. Fakulteta za strojniško, Univerza v Ljubljani)
Projekt zajema modeliranje prenosa radionuklidov v naravnih in tehnoloških sistemih, kar je pomembno pri oceni
vpliva na biosfero. V prvi faizi projekta, so bile podane osnovne ideje in predlogi, ki jih je potrebno" upoštevati pri
modeliranju prenosa radionuklidov v naravnih in tehnoloških sistemih. Razviti so bili osnovni fizikalni in
matematični modeli, modelske predpostavke in poenostavitve. Predstavljen je bil tudi postopek reševanja tovrstnih
modelov in nekateri izračuni enostavnejših testnih primerov.
V drugi fazi projekta pa so bili nadgrajeni (dopolnjeni) fizikalni modeli z osnovnimi inženirskimi koncepti
integriranega modeliranja odlagališč radioaktivnih odpadkov.
Narejena je bila verifikacija programa na enostavnejših testnih primerih. Nekaterim enostavnejšim testnim primerom
so bili dodani preliminarni inženirski izračuni transporta radionuklidov v okolici skladišča radioaktivnih odpadkov.
Dodatno je bil preveijen Darcy-Brinkmanov model, uporabljen pri modeliranju procesov. Predstavljen je bil
nadaljnji razvoj postopka reševanja ter inženirski principi za računalniško modeliranje specifičnih naravnih in
tehnoloških sistemov.
Trdnostne analize primarnega hladilnega kroga NE Krško in ocena sprejemljivosti koncepta Lcak-BeforeBreak, Faza II a (Laboratorij za nunierično modeliranje in simulacijo v mehaniki. Fakulteta za strojništvo,
Univerza v Ljubljani).
Študija obravnava numerično analizo reaktorskega hladilnega sistema (RCS) NE Krško. Izračun je narejen na
modelu NE Krško za nekatere kritične obremenitvene primere, ki povzročijo neugodno mehansko stanje v ključnih
elementih liladilnega sistema.
V Ila fazi projekta so obravnavane naslednje projektno predpisane tranzientne obremenitve: potres pri katerem pride
do zaustavitve delovanja sistema, vendar je celovitost sistema še ohranjena (SSE-Safe Shutdovvn Earthquake) in trije
zlomi cevovodov primarnega kroga. Izračunano je deformacijsko-napetostno stanje in rezultat primeijan z analizami
firme VVestinghouse. Pri izračunu je uporaba analitičnih metod bila skrajno neprimerna. Zato so vse simulacije
odziva RCS, in vključno mehanske analize, izvedene numerično na osnovi metode končnih elementov.
Numerični model RCS vsebuje geometrijski popis RCS, popis snovnih lastnosti in robnih pogojev. Za robne pogoje
so upoštevane tudi predpisane obremenitve. Geometrijski model je v celoti izdelan iz linijskih končnih elementov.
Pri analizi potresa SSE je uporabljena metoda odzivnih spektrov, ki temelji na modalni analizi. Pri analizi zlomov
cevovodov so predpostavljena tri mesta giljotinskih zlomov primarnega cevovoda. Za vsak primer so izvedeni
dinamični izračuni odziva RCS in sicer za Štiri različne nabore nastavitev zračnosti v nelinearnih podporah.
Vpliv dimniških emisij iz termoelektrarn na premog na radioaktivnost okolja. (Institut Jožef Štefan. Ljubljana)
Obratovanje termoelektrarn (TE) na premog povzroča v določeni meri povečano radioaktivnost v okolju in s tem
obsevne obremenitve prebivalstva. Kolektivne doze na enoto proizvedene energije so po navedbah v literaturi celo
do štirikrat višje od tistih v jedrskem gorivnem krogu. Prvenstveno jih pripisujejo kontaminaciji z dimniškimi
emisijami. Znano je, da pri zgorevanju premoga, ki vsebuje tudi uran in torij (v radioaktivnem ravnovesju s
potomci), prihaja v dimnih plinih do obogatitve z lahko hlapnimi kovinami (svinec, bizinut, polonij). Pb-210 in Po210 spadata med najbolj radiotoksične naravne radionuklide. Za oceno vplivov z emisijami TE sproščene
radioaktivnosti v okolje je potrebno poznati radioaktivnost dimnih plinov. Dimni izpusti potujejo pretežno v smeri
prevladujočih vetrov, kjer se delci odlagajo ali pa jih iz ozračja na tla in na vegetacijo spirajo padavine, s čemer
prihaja do lokalno trajno povišanih kontaminacij, to je dodatno povzročeno radioaktivnost v okolju.
V študiji so ovrednotili vpliv dimniških emisij iz Termoelektrarne Šoštanj na radioaktivnost okolja. Iz radiološkega
vidika sta pomembna predvsem odlagališče pepela in emisija skozi dimnike. Študija je vključevala analize vhodnih
in izhodnih materialov na blokih 4 in 5 Termoelektrarne Šoštanj in sicer na vsebnost vodilnih radionuklidov. U,
"sRa. :i0Pb, a2Th in *°K. Prvič je bila tudi določena vsebnost 2KTo v premogu, pepelu in žlindri. Posebna pozornost
študije je bila namenjena vzorčevanju dimnih plinov ter prašnih delcev na blokih 4 in 5. Na bloku 4 je v času
vzorčenja obratovala razžvepljevalna naprava, medtem ko je bila na bloku 5 v fazi poskusnega obratovanja.
Rezultati so pokazali, da sta se uran in torij, ki sta prisotna v premogu, skoncentrirala v pepelu, medtem ko sta se
lUapna Pb-210 in Po-210 adsorbirata na delce prahu v dimnih plinih. Primerjava s študijo, kije bila opravljena v letu
1999 je pokazala, da razžveplevalna naprava bistveno pripomore k učinkovitemu zmanjšanju vsebnosti Pb-210 in
Po-210 v prašnih delcih. Medtem, ko je bila koncentracija Pb-210 in Po-210 v prašnih delcih v bloku 4 primerljiva z
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vrednostmi izpred dveh let, pa so bile tokratne vrednosti v bloku 5 za Pb-210 5 krat nižje, za Po-210 pa celo 10 krat
nižje kot tiste, ko razžvepljevalna naprava še ni obratovala. Prvič pa so bile določene tudi vsebnosti Pb-210 in Po210 v samih dimnih plinih. Rezultati so pokazali vsebnosti Pb-210 od 1.1 do 2.7 Bq inJ v bloku 4 ter 1.1 do 1.7 Ba
m3 prečrpanega zraka. Vsebnosti Po-210 v zraku po čiščenju dimnih plinov so bile v bloku 4 od 0.37"do 0.56 Bq m
in v bloku 5 od 1.2 do 1.7 Bq m3 prečrpanega zraka.
Za oceno celotnega vpliva dimniških emisij iz TEŠ na radioaktivnost okolja bo potrebno določiti še vsebnost
radionuklidov v travi, zemlji, padavinah in bioindikatoijih na različnih lokacijah v okolici TEŠ. Predvsem pa bo
potrebno ugotoviti kolikšen del Pb-210 in Po-210 dejansko pride z dimnimi plini iz obeh dimnikov. Po Prmilniku o
največjih mejah radioaktivne kontaminacije človelco\'ega okolja in o dekontaminaciji za zrak veljajo vrednosti 0.03
Bq in" za Pb-210 in 0.07 Bq m"3 za Po-210.
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DELO POOBLAŠČENIH ORGANIZACIJ

Na podlagi 14. člena zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov
in naprav (Ur.l.SRS št 28/80) je Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo oz. Upraya Republike
Slovenije za jedrsko varnost, kot pravni naslednik, pooblastila z odločbo strokovne in raziskovalne organizacije, da se
v okviru svojih dejavnosti in usposobljenosti pooblaščajo za opravljanje določenih nalog s področja jedrske in
radiološke varnosti na območju R Slovenije.
Pogoji in roki delovanja pooblaščenih organizacij so podani v pravilniku o načinu in rokih, v katerih so strokovne
organizacije združenega dela in naloge s področja jedrske varnosti in organizacije združenega dela, ki upravljajo z
jedrskimi objekti in napravami, dolžne voditi evidenco, poročati Republiškemu energetskemu inšpektoratu ter o načinu
medsebojnega informiranja (Ur. 1. SRS, št 12/81).

9.1

INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE

Dejavnosti, za katere je Inštitut za metalne konstrukcije IMK, Ljubljana pooblaščen z odločbo št. 31.10-034/80 z dne
08.12.1980, ki jo je izdal Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo.
•
■
■

dejavnosti za zagotavljanje kvalitete
izvajanje meritev in preverjanje kvalitete ter funkcionalnosti delovanja, vključno s preiskavami brez porušitve
in zagotovitve kakovosti nosilnih kovinskih konstrukcij, nosilnih kovinskih delov, tlačnih cevovodov in posod
med graditvijo, poskusnim obratovanjem in obratovanjem jedrskih objektov in naprav
usposabljanje strokovnih kadrov za izvajanje del iz prejšnje alinee.

Dejavnosti, Id jih jc IMK opravil v letu 2000:
Kot pooblaščena organizacija sodeluje pri nadzoru nad varilskimi deli ter ostalimi vzdrževalnimi deli na reaktorski
posodi, upaijalnikih, primarnih in sekundarnih cevovodih, toplotnih izmenjevalcih, hidromehanski opremi, dvižnih
napravah ter obešalih od začetka obratovanja NE Krško.
Stalna dela med remontom NEK katera je nadziral IMK:
• odpiranje in zapiranje reaktorske posode
• kontrola čiščenja in vizualna kontrola vijakov reaktorske posode
• vzdrževalna dela na čistilnih strojih SW
• dvigala v reaktorski zgradbi in transportne naprave za gorivo
• testiranje in vzdrževanje blažilcev sunkov in omejevalcev pomikov cevovodov
Ostale dejavnosti:
• Nadzor izdelave konstrukcij nosilnih platform izpod uparjalnikov za NEK in njihove montaže v času remonta NEK
2000 (modifikacija št 277 AB-L)
• Nadzor izdelave in montaže konstrukcij začasnih modifikacij med remontom NEK 2000:
nadzor izdelave pokrovov reaktorskega bazena (modifikacija št AB-98-19)
nadzor izdelave obroča za dvig uparjalnikov "tilting device" (modif. št. AB-98-19)
nadzor montaže dodatne opreme na dvigalih za dvig upaijalnikov (modif. št. HE 98-21 del A)
nadzor zaključnih del pri montaži uparjalnikov (modif. št. HE-98-21 del B)
• Klasifikacija postopkov varjenja za NEK
• Preiskava materiala kvalitete cevi in gredi dizel generatorjev.
Vir: Letno poročilo o delu IMK na področju jedrske varnosti v letu 2000, IMK, št. 407/PK-E, 4.4.2001.
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9.2

INŠTITUT ZA VARILSTVO

Inštitut za varilstvo, Ljubljana je pooblaščen za sledeča opravila, povezana z jedrsko varnostjo, z odločbo, ki jo je izdal
Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo (Ur.list SRS, št. 6/82):
•

Opravila v zvezi z zagotavljanjem kvalitete varilskih del.
Nadzor kvalitete izvajanja varilskih del,
Presojanje usposobljenosti varilcev, ustreznosti opreme in naprav,
Presojanje varilno-tehniških zasnov varjenih konstrukcij, projektov in statike,
Preiskave zvamih spojev, vključno preiskave brez porušitve,
Svetovanje pri uporabi varilskih tehnologij pri novogradnjah in vzdrževalnih delih.

•
•
•

Med remontom 2000 so v Nuklearni elektrarni Krško nadzirali varilska dela na sledečih področjih:
• Izvedba modifikacij,
• Zamenjava iztrošenih elementov,
• Reparature.
Remont 2000 je bil zelo specifičen, ker je med njim potekala zamenjava uparjalnikov. Institut za varilstvo je spremljal
in nadzoroval v okviru zamenjave sledeče aktivnosti:
• Rezanje in ponovna priključitev cevovodov primarnega hladila na uparjalmka,
•
Izdelavo modificiranega dela sistema kaluženja upaijalnika in priklop na uparjalnika,
• Rezanje in ponovna priključitev cevovodov glavne pare.
V celoti lahko zaključimo, da Institut za varilstvo ni imel pripomb na izvedena dela s stališča jedrske varnosti.
Opažanja, ki so nastala na osnovi spremljanja varilskih del, so zbrana v Strokovni oceni remontnih del, posegov in
preizkusov med zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško zaradi menjave goriva ob koncu Šestnajstega gorivnega cikla;
strokovna ocena ŠL 394/E-2000. V strokovni oceni so podali tudi nekaj nasvetov, ki jih bo NEK v večini tudi
upoštevala.
>
Vir: Letno poročilo 2000, Inštitut za varilstvo, št.PL/AL-608, 16.1.2001.

9.3

INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT) je pooblaščena organizacija, po odločbi št. 318 -13/94-6906/AS
Ministrstva za okolje in prostor - Republiške uprave za jedrsko varnost z 18.11.1994, za opravljanje naslednjih
.strokovnih dejavnosti v zvezi z gradnjo, poskusnim obratovanjem, zagonom in obratovSnjem jedrskih objektov:
■
•

preverjanje in zagotavljanje kakovosti kovinskih materialov na osnovi kemijskih"', mehanskih, mikrostruktumih in
korozijskih preiskav,
zagotavljanje kakovosti in ustreznosti uporabe kovinskih materialov za dele kovinskih konstrukcij, cevovodov in
tlačnih posod.

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT) je kot pooblaščena organizacija v letu 2000 sodeloval v NEK na
remontnih delih in pri oceni kvalitete izdelave in montaže uparjalnikov ter izdelal tri ekspertize o testiranju sodov za
radioaktivne odpadke. Inštitut je sodeloval tudi pri problematiki uporabe LBB metode za oceno varnosti obratovanja.
IMT je izdelal naslednja poročila:
•
•
•
•
•

Strokovna ocena remontnih del, posegov in preizkusov med zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško zaradi
menjave goriva ob koncu šestnajstega cikla (poročilo št. NCRI-157/2000)
Strokovna ocena kvalitete izdelave in montaže uparjalnikov v Nuklearni elektrarni Krško (poročilo št. NCRI153/2000)
Strokovna ocena testiranja lahkih in težkih sodov za RA odpadke št. 238-WP-S-M01 in 238-WP-S- M02
(poročilo št. NCRI-141/2000)
Strokovna ocena testiranja soda za tekoče radioaktivne odpadke (poročilo št. NCRI-150/2000)
Tehnično poročilo o posodi za prevoz radioaktivnih materialov (poročilo št. NCRI-154/2000)
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•

Vpliv obratovanja primarnega kroga na žilavost najavne duplcks jeklene litine (poročilo št NCRI-

149/2000)

Vir: Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v letu 2000, IMT, št. Inž.Kmet./S.-326, 18.5.2001.

9.4

ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV), Ljubljana je pooblaščena organizacija z odločbo št. 31.10-034/80 z dne
08.12.1980, ki jo je izdal Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo, za opravljanje naslednjih
strokovnih dejavnosti v zvezi z gradnjo, poskusnim obratovanjem, zagonom in obratovanjem jedrskih objektov:
■ dejavnosti za zagotavljanje kakovosti, izvajanje električnih meritev na napravah, napeljavah in postrojih nizke in
visoke napetosti tekom izgradnje, poskusnega obratovanja in obratovanja jedrskih objektov,
prevetjanje funkcionalnosti, zanesljivosti in kakovosti sistemov za vodenje, regulacijo in avtomatiko jedrskih
naprav,
■ usposabljanje strokovnih kadrov za dela iz prejšnjih dveh alinej,
■ izvajanje garancijskih meritev na elektro opremi.
Dejavnosti Elektroinštituta Milan Vidmar povezane z jedrsko varnostjo so v letu 2000 obsegale:
Redni letni remont in zamenjava goriva - V času rednega letnega remonta in menjave goriva R'2000 je EIMV izvajal
vsa potrebna merjenja in kontrole na električnih komponentah in sistemih skladno s programom NEK. Poleg tega je
spremljal potek revizij in pregledov na električnih sistemih in komponentah vseh napetostnih nivojev ter vodil
koordinacijo vseh ostalih pooblaščenih organizacij, ki so bile vključene v spremljanje remontnih aktivnosti in menjavo
goriva. Po koncu remonta je na podlagi posameznih strokovnih ocen izdelal »Zbirno strokovno oceno remontnih del,
posegov in preskusov med zaustavitvijo NE Krško zaradi modernizacije in menjave goriva ob koncu šestnajstega
gorivnega cikla«.
Studijske naloge v zvezi z jedrsko energijo:
• »Kvalifikacija električne opreme glede na pogoje delovnega okolja v NE Krško« - obravnava vso tisto
električno opremo, ki je pomembna za jedrsko varnost (safety-related), opremo ki ni pomembna za jedrsko
varnost (non- safety-related), vendar njena odpoved v primeru nezgode lahko prepreči izvršitev varnostne
funkcije ter določeno opremo (monitoring equipment), ki je pomembna v obdobju po nezgodi.
• »Selektivnost napajanja lastne rabe NEK za non 1E sisteme« - obravnava selektivnost zaščite električne
opreme razreda ne-jedrske varnosti (non 1E oprema), katere odpoved pa ima lahko vpliv na jedrsko varnost.
Organizacija tretje mednarodne delavnice IAEA-FORATOM na temo "Celostni sistemi upravljanja kakovosti v jedrskili
objektih" je potekala od 24-27 Oktobra 2000 v Ljubljani. Delavnice se je udeležilo 40»strokovnjakov iz zahodne in
\"zhodnc Evrope ter 20 domačih strokovnjakov. Namen delavnice je bil, da se poudari pomembnost sistemov vodenja
in zagotavljanja kakovosti za varno in zanesljivo obratovanje jedrskih objektov in izihenja izkušnje na tem področju.
Vir: Letno poročilo za leto 2000, EIMV, št. 1068/2001-inž.IZ, 13.4.2001.

9.5

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Fakultete za strojništvo, Ljubljana, je pooblaščena z odločbo št. 31.10-034/80 z dne 08.12.1980, ki jo je izdal
Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo za:
dejavnosti na preverjanju ter zagotavljanju kakovosti strojne opreme jedrskih naprav in objektov med proizvodnjo,
montažo, predpogonskimi preizkusi, poskusnim obratovanjem in obratovanjem objekta.
• preizkušanje, meritve in ugotavljanje funkcionalnosti sistemov meijenja, regulacije m upravljanja strojne opreme
v jedrskem objektu,
• izvajanje meritev, kontrolo kakovosti in ugotavljanje funkcionalnosti prezračevalnih sistemov in sistemov za
ogrevanje, hlajenje ter klimatizacijo v jedrskem objektu,
• izvajanje meritev, preizkušanje in ugotavljanje funkcionalnosti strojnih naprav, sistemov za napajanje jedrskega
objekta v sili,
• izvajanje garancijskih meritev na strojni opremi,
• izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za vse dejavnosti iz prejšnjih alinej.
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Dejavnosti Fakultete za strojništvo povezane z jedrsko varnostjo so v letu 2000 obsegale:
•
•

sodelovanje kot pooblaščena organizacija pri rednih remontnih delih v NEK - dejavnost fakultete je obsegala
pamo turbino s spremljajočimi sistemi in pomožno pamo turbino.
izdelavo strokovne naloge »Krško Nuclear Power Plant Performance Test« in izvedla meritve izkoristka celotnega
postrojenja po posodobitvi termoelektrarne in zamenjavi uparjalnikov.

Vir: Letno poročilo 2000, Fakulteta za strojništvo, št. 4.4.2001.

9.6

IBE, d.d., SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING

Dejavnosti, za katere je IBE pooblaščen (po odločbi Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo,
z dne 8.12.1980), (Ur. 1. SRS 32/1980):
•
•
•
•

izdelavo investicijske in tehnične dokumentacije za jedrske objekte,
organizacijo izgradnje jedrskih objektov in naprav ter nadzor med gradnjo, predobratovalnih preizkusih in
poskusnem obratovanju, vključno z organizacijo zagotovitve - kvalitete jedrskih objektov in naprav med
^izgradnjo,
kontrolo investicijske in tehnične dokumentacije za jedrske objekte in naprave,
izdelavo zazidalnih načrtov in lokacije dokumentacije.

Dejavnosti EBE povezane z jedrsko in sevalno varnostjo so v letu 2000 obsegale:
9.6.1
•
•
•

•
•
•

•

•

•

NEK
Zgradba za dekontaminacijo - Multi Purpose Building (MPB) - Izvajan je bil nadzor pri gradnji strojnih
napeljav, naprav in opreme naslednjih sistemov: razvod komprimiranega zraka, kompresorska postaja, HVAC,
tehnološke drenaže ter razvod demineralizirane vode.
Nadzor pri zamenjavi uparjalnikov - Za konzorcij Siemens-Framatome je bil izvajan nadzor.
Prestavitev stiskalnice za NSRAO - Izdelanaje bila dokumentacija za prestavitev (demontaža, dekontaminacija
in transport) stiskalnice za NSRAO iz Drumming Room v MPB. Sprememba je bila vnešena tudi v dokumente
NEK (USAR, elektro, HVAC, strojne in gradbene načrte). ,
Tehnično - geodetsko opazovanje objektov - Na ključnih objektih se je izvajalo tehnično-geodetsko opazovanje
vertikalnih in horizontalnih pomikov, ter stanje razpok in poškodb ter se zanj<» vodi kataster opazovanj.
Temelj za rezervni transformator GT3 - Izdelana sta bila PGD in PZI za temelj za rezervni transformator GT3.
Pri gradnji temelja je bil izvajan nadzor. Nadzor se je izvajal tudi pri gradnji odseka varovalne ograje.
Začasni vhod - Za Siemens-Framatome je bila izvedena vzpostavitev začasne kontrolne točke za potrebe
zamenjave upaijalnikov. Dela so zajemala dobavo, postavitev, vzdrževanje in odstranitev bivalnih
kontejnerjev in pripadajoče infrastrukture.
Prilagoditev krmiljenja in signalizacije pri zamenjavi transformatorja GT1 - V projektu (DMP) je obdelana
vključitev novega, zamenjanega transformatorja GT1, v obstoječi sistem zaščite, krmiljenja, signalizacije,
alarmiranja in paralelnega obratovanja glavnih transformatorjev. Pri tem se je izhajalo iz zahteve, da se oprema
in konfiguracija obstoječih sistemov čim manj spreminja, ker bo prišlo kasneje (po verjetni zamenjavi obeh
transformatorjev) do modernizacije oz. zamenjave teh sistemov.
Prilagoditve pri zamenjavi transformatorja GT1 ali GT2 - V projektu (DMP) so obdelane prilagoditve in
podane presoje ustreznosti opreme/sistemov ter definiran obseg in način revidiranja dokumentacije ob
zamenjavi transformatorja GT1 ali GT2.
Zagotovitev dvojne, neodvisne meritve območja nivojev uparjalnikov - WIDE RANGE - V sklopu
modifikacije 359-FW-L je bilo potrebno izvesti naslednje spremembe:
S povezava merilnikov z razdelilnimi omarami in pisalnikom,
•/ zamenjava dvokanalnega pisalnika s štirikanalnim pisalnikom ter
^ zamenjava oznak merilnikov.
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•

•

9.6.2
•

•

•

9.63
•

•

Modifikacija kontrole vodika v zadrževalnem hramu - Da bi odpravili začasno modifikacijo in omogočili
normalno delovanje sistema Containment Hydrogen Monitoring, je bilo potrebno vgraditi dodatni časovni rele,
ki bo filtriral kratkotrajne impulze tokovnega releja. Vgrajena so bila tudi dodatna stikala, prestavljene signalne
svetilke in prirejeno interno ožičenje v panelu.
Modifikacija posodobitve tehničnih sistemov varovanja »TSV« - Modifikacija zajema izdelavo projektne
dokumentacije za prenovo določenih sistemov. V novembru 2000 je bil izbran dobavitelj sistema »na ključ«
Philips PKE v povečanem obsegu izgradnje. Prenovili pa se bodo še nekateri podsistemi.

RŽV
Noveliran program izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudaijenja
v Rudniku urana Žirovski vrh. Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem
prenehanju izkoriščanja uranove mde in preprečevanju posledic rudaijenja v Rudniku urana Žirovski vrh
(ZTPIU-A) je bil izdelan noveliran program izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in
preprečevanja posledic rudaijenja v Rudniku urana Žirovski vrh. Noveliran program prikazuje realni plan del
in aktivnosti, potrebnih za trajno zavarovanje okolja pred posledicami izkoriščanja uranove rude ter določa
nov terminski načrt dokončanja del na posameznih projektih. Noveliran program je namenjen za sprejem na
Vladi RS.
Projekti izvedenih del (PED) za rušitve objektov 301, 302, 303 in 313. V okviru projekta končne ureditve
pridobivalnega prostora RUŽV so bili izdelani projekti izvedenih del za tehnološke objekte predelaVe, ki so
bili porušeni. To so objekti 301 - silosi drobljene rude, 302 - predelovalni obrat, 303 - solventna ekstrakcija
in 313 - deponija jalovine.
.Končna ureditev pridobivalnega prostora RUŽV - za jalovišče jamske jalovine Jazbec in jalovišče
hidrometalurške jalovine Boršt. Izdelana sta bila projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za
izvedbo končne ureditve jalovišča jamske jalovine Jazbec in jalovišča hidrometalurške jalovine Boršt v skladu
z dopolnilnim lokacijskim dovoljenjem za končno ureditev pridobivalnega prostora za jalovišči Boršt in
Jazbec.
RAO
Program varnostnih analiz za odlagališče NSRAO (Naročnik: ARAO) - V elaboratu je predstavl jen program
izvajanja varnostnih analiz v vseh fazah v življenjski dobi odlagališča: od zasnov varnostnih ocen v začetnih
stopnjah izbora lokacij, do dopolnjenih varnostnih ocen v času obratovanja in po zaprtju odlagališča. V
programu so opredeljeni najpomembnejši elementi varnostnih analiz ter podan obseg in vsebina elementov
za varnostne analize v posameznih fazah. Poleg programa varnostnih analiz je v študiji podan program
usklajene izdelave okoljskih in varnostnih analiz, ki je namenjen združevanju delovnih potencialov ter
izogibanju podvajanja dela pri obravnavanju podobne ali enake problematike. Elaborat vsebuje tudi
preliminarno kvalitativno varnostno oceno za idejni rešitvi površinskega in podzemnega odlagališča NSRAO
na generični lokaciji.
Sanacija zasilnega skladišča NSRAO v Zavratcu - Tehnični del (Naročnik: ARAO) - Izvedena je bila sanacija
zasilnega skladišča NSRAO v Zavratcu. Tehnični del sanacije, ki ga je izvajal IBE, je zajemal: ureditev
infrastrukture in delovišča, sortiranje odpadkov na radioaktivne in neradioaktivne, pakiranje odpadkov v sode,
razrez starih sodov, utrjevanje tekočih NSRAO, ravnanje z nevarnimi odpadki, dekontaminacijo skladiščnega
prostora ter prevoz NSRAO v skladišče na Brinju.

Zagotovitev kakovosti
Družba EBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring ima od leta 1996 vzpostavljen sistem kakovosti v skladu s
standardom ISO 9001:1994. Delovanje sistema kakovosti dvakrat letno preverja akreditiran certifikacijski organ Bureau
Veritas Quality International (BVQI). Služba za kakovost in standardizacijo v skladu z letnim planom notranjih presoj
izvaja nadzor nad delovanjem sistema kakovosti.
Vir: Poročilo pooblaščene organizacije, IBE, št. BD/MJ-141-3/01,20.2.2001.
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9.7.

INŠTITUT ZA ENERGETIKO IN VARSTVO OKOLJA - EKONERG

EKONERG (Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.- Zagreb) je v okvirju svojih dejavnosti in usposobljenosti
pooblaSčen, z odločbo št. 318-36/92-2933/AS z dne 18.06.1992, ki jo je izdala Republiška uprava za jedrsko varnost,
za opravljanje nalog za:
■

dejavnosti na preverjanju ter zagotavljanju kakovosti strojne opreme jedrskih naprav in objektov med
proizvodnjo, montažo, predpogonskimi preizkusi, poskusnim obratovanjem in obratovanjem objekta,
izvajanje garancijskih meritev na strojni opremi,
kontrola začetnega stanja opreme, ki je posebno pomembna za varnost jedrskega objekta in njena periodična
kontrola med obratovanjem.

•
■

Dejavnosti, Iti jih jc EKONERG opravil v letu 2000:
• Izveden je nadzor nad remontom rotacijske strojne opreme, ventilov in opreme prezračevanja in
limatizacije (HVAC) in to na opremi, ki je v skladu z zapisnikom inšpekcijskega pregleda ŠL 68/95 z
20.09.1995 in ki je predmet Tehničnih specifikacij, to so: motoiji dizelskih agregatov, dizelski motor
protipožarne črpalke, kompresorji za zrak za inštrumentacijo in regulacijo, črpalke primarnega kroga
in del črpalk sekundarnega kroga, ventili primarnega kroga in del ventilov sekundarnega kroga, del
opreme prezračevanja in klimatizacije (HVAC), oprema protipožarne zaščite ter nad naslednjimi
velikimi komponentami: turbino turboagregata, črpalkami glavne napajalne vode, črpalke hladilne
vode kondenzatorja in glavne črpalke kondenzata.
• V okviru dejavnosti nadzora je bil izveden pregled treh modifikacijskih paketov na opremi, ki je v obsegu
nadzora EKONERG, ki je obsegal potrebne modifikacije na opremi zaradi menjave uparjalnikov v NE
Krško, in to:
modifikacijski paket (273-FW-L), ki je obdelal dve modifikaciji na sistemu glavne napajalne
vode, in sicer modifikacijo glavnih regulacijskih ventilov napajalne vode FW FC V551 in FW
FCv552 ter modifikacijo na rotorju vseh treh napajalnih črpalk FW105PMP-001, -002, -003
modifikacijski paket (276- AF-L), ki je obdelal modifikacijo štirih regulacijskih ventilov sistema
pomožne napajalne vode: AF FCV3003A, AF FCV3004A, AF FCV3019, AF FCV3020
Vir: Godišnji izvještaj o aktivnostima na području nuklearne sigurnosti, EKONERG, št. AE/bj/1-9,12.2.2001.

9.8.

INSTITUT "JOŽEF ŠTEFAN"

Institut "Jožef Štefan" (IJS), Ljubljana je na območju R Slovenije pooblaščen, z odlcfebo št. 31.10-034/80 z dne
08.12.1980, ki jo je izdal Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo^za opravljanje naslednjih nalog:
•
■
•
■
•
•
■
■
■
■
■
■

analize pojavov na lokaciji jedrskega objekta;
ocene izsledkov raziskav za lokacijo jedrskih objektov,
analize nezgodnih pojavov v jedrskem objektu;
preverjanje funkcionalnega delovanja sistemov za varnost v jedrskem objektu in varovalnih sistemov;
preizkušanje, meritve in preverjanje funkcionalnosti jedrske inštrumentacije, inštrumentacije v sredici reaktorja
in radiološke inštrumentacije ter sistema za regulacijo reaktorja;
nostrifikacijo in oceno varnostnega poročila;
preverjanje preizkusov sistemov za varnost med poskusnim obratovanjem;
pripravo in izvajanje ukrepov v primeru jedrskih nezgod na področja varstva pred sevanji, označevanja
radioaktivnega onesnaževanja in čiščenja onesnaževanja ter oceno ogroženosti okolice pri nezgodah;
strokovno usposabljanje delavcev iz osnov reaktorske tehnologije, opisov sistemov jedrske elektrarne ter
varstva pred ionizirajočimi sevanji.
za opravljanje dejavnosti s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji navedenimi v Zakonu o varstvu pred
IO sevanji;
za izvajanje sistematičnega preiskovanja kontaminacije živil in okolja, z radioaktivnimi snovmi
za področje dozimetrije pri varstvu pri delu
za kalibracijo in umerjanje inštrumentov za merjenje radioaktivnega sevanja (merilniki doznih hitrosti in doz)
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9.8.1

IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA JEDRSKO TEHNOLOGIJO MILANA ČOPIČA V LETU 2000

Poglavitno poslanstvo Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo (ICJT) je izobraževanje kadrov o jedrskih
tehnologijah in radioaktivnem sevanju ter informiranje javnosti o teh dejavnostih. Aktivnosti centra lahko razdelimo
na Štiri področja: usposabljanje osebja Nuklearne elektrarne Krško, usposabljanje na področju varstva pred
ionizirajočim sevanjem, organizacija mednarodnih tečajev in srečanj s tega področja ter informiranje javnosti.
Usposabljanje delavcev NE Krško je primarna dejavnost V letu 2000 so pričeli s tečajem TJE - teorija (Tehnologija
jedrskih elektrarn) za bodoče operaterje v komandni sobi NEK. Izvedli so krajši tečaj OTJE (Osnove tehnologije
jedrskih elektrarn) za tehnično osebje NEK. Intenzivno so posodabljali učne materiale za vse tečaje. Vzdrževali so tudi
podatkovno bazo republiške izpitne komisije za preverjanje usposobljenosti operaterjev Nuklearne elektrarne Krško.
Na področju varstva pred sevanji so v letu 2000 izvedli skupno 18 tečajev za medicinsko osebje ter za industrijsko
uporabo virov ionizirajočega sevanja.
V letu 2000 so izpeljali sedem mednarodnih tečajev pod okriljem Mednarodne agencije za atomsko energijo
(MAAE). Pri tem so se že močno mednarodno uveljavili, saj nas MAAE upošteva kot vzorčni primer kako je treba
izvajati take dejavnosti. Postali so neke vrste "Centre of excellence".
Zelo uspešen je bil tudi tečaj BEST2000 z naslovom Nuclear Energy a chalennge for the future. Organizirali so ga
skupaj s študentsko organizacijo BEST.
Na področju informiranja javnosti so nadaljevali z vabili osnovnim in srednjim šolam, ki so redno in v velikem številu
prihajale na predavanji o jedrski tehnologiji in o radioaktivnih odpadkih ter na ogled razstave. Skupno nas je v letu 2000
obiskalo 6390 učencev, in dijakov, kar je sicer nekoliko manj kot leto poprej. Skupno jih je v sedmih letih, odkar deluje
informacijski center, obiskalo okoli 50.000 obiskovalcev. V letu 2000 so tudi pripravili obnovo razstave v
informacijskem centru Nuklearne elektrarne Krško v Krškem.
Tečaji v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo v letu 2000
Naziv
Datum
31.1.-2.2.00
31.1.-4.2.00
4.2.-4.2.00
7.2.-3.3.00
6.3.-31.3.00
27.3.-29.3.00
11.4.13.4.00
19.4.-19.4.00
19.4.-21.4.00
20.4.-20.4.00
28.4.-12.3.00
8.5.-19.5.00
11.5.-11.5.00
19.5.-19.5.00
22.5.-26.5.00
25.3.-25.5.00
26.5.-26.5.00
13.6.-13.6.00
26.6.-30.6.00
2.7.-15.7.00
4.9.-8.9.00
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Dolžina
v tednih
Varstvo pred sevanji za področje odprtih virov ionizirajočega sevanja 0.6
Obnovitveni tečaj za operaterje NEK
1
Varstvo pred sevanji za delavce Klinike za nuklearno medicino
0,2
Osnove tehnologije jedrskih elektrarn, teorija, OTJE 1/2000
4
Osnove tehnologije jedrskih elektrarn, sistemi, OTJE-1/2000
4
Vaje iz radiofizike in varstva pred sevanji za Visoko Jolo za 0,4
zdravstvo
Varstvo pred sevanji za področje industrijskih virov ionizirajočih 0.6
sevanj
Varstvo pred sevanji za delavce Aerodroma Ljubljana
0.2
Vaje iz radiofizike in varstva pred sevanji za Visoko šolo za 0,4
zdravstvo
Obnovitveni tečaj varstva pred sevanji za delavce IJS
0,2
Varstvo pred sevanji za področje industrijskih virov ionizirajočih 2
sevanj (konzultacije)
IAEA V/orkshop on Design. Evaluation and Licensing of NPP 2
Modifications
Obnovitveni tečaj iz varstva pred sevanji za področje industrijskih 0,2
virov ionizirajočih sevanj
Varstvo pred sevanji za delavce Salonita Anhovo
0.2
IAEA Regional Workshop on Good Practices in National 1
Approaches to NPP Life Management
Obnovitveni tečaj iz varstva pred sevanji za področje odprtih virov 0,2
ionizirajočih sevanj (SB Maribor)
Varstvo pred sevanji za delavce Postojnske jame
0,2
Vaje v kontroliranem področju NEK za udeležence tečajev OTJE17 0,2
(1. Skupina)
IAEA Technical Committee Mceting on Assessing and Assuring 1
Plant Modification Safety
Nuclear Energv - A Challenge For Tlie Future
2
IAEA Workshop on Decommissioning Proccss: Regulatory, l
Technical and Managerial Aspects
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19
4
44
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7
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8
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4
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Datum

Naziv

4.9.-8.9.00

IAEA Regional Workshop on Operational Safety Monitoring and
Assessment
Tehnologija jedrskih elektrarn, teorija

14.9.-31.1.01
19.9.-21.9.00
27.9.-27.9.00
16.10.-20.10.00
17.10.-19.10.00
8.11.-8.11.00
13.11.-24.11.00
28.11.-30.11.00

9.8.2

Varctvo pred sevanji za področje odprtih virov ionizirajoče qa sevanja
Obnovitveni tečaj varstva pred sevanji za delavce IJS
IAEA Regional Workshop on the Management of Safety and Safetv
Culture
Varstvo pred sevanji za področje industrijskih virov ionizirajočih
sevanj
Obnovitveni tečaj varstva pred sevanji za delavce IJS
IAEA "Train the Trainers" Workshop on Practical Response to a
Radiological Emergency
Varstvo pred sevanji za področje odprtih virov ionizirajočega sevanja
Skupaj:

Dolžina
v tednih
l

Tečajnikov
11

Pred a v
ateljev
5

Tečajnik/
tednov
11

14

11

15

154

0.6
0.2
1

6
32
21

7
5
4

3.6
6,4
21

0.6

2

2

1.2

0.2
2

10
22

5
6

2
44

0,6
-15,8

7
451

7
144

4.2
565,6

ODSEK ZA REAKTORSKO TEHNIKO

Raziskovalno-razvojna dejavnost
• Na področju ANALIZ TEŽKIH JEDRSKIH NESREČ so raziskovalci Odseka za reaktorsko tehniko IJS analizirali
obnašanje (razslojevanje, mešanje in zgorevanje) vodika v zadrževalnem hramu NE Krško v prvih 24 urah težke
nesreče na osnovi simulacije s programom CONTAIN.
• V letu 2000 so kot predstavniki Slovenije aktivno sodelovali v mednarodnem programu CAMP ("Code Application
and Maintenance Program"), ki poteka pod pokroviteljstvom Zvezne jedrske upravne komisije ZDA (US NRC).
• Na področju TERMOHIDRODINAMIČNIH VARNOSTNIH ANALIZ so na Odseku za reaktorsko tehniko IJS
s termo-hidravličnim programom RELAP5/MOD2 simulirali in analizirali seri jo scenarijev za najpomembnejše
projektne nezgode v jedrski elektrarni Krško. Posledične pojave v zadrževalnem hramu so analizirali posebej s
programom CONTAIN. Omenjene analize služijo kot podpora pri testiranju in kalibraciji popolnega simulatorja
NE Krško.
• Na področju TRDNOSTNIH VARNOSTNIH ANALIZ so na Odseku za reaktorsko tehniko IJS nadaljevali z
analizami staranja cevi upaijalnikov NE Krško. Osnovni cilj opravljenih raziskav je ovrednotenje vplivov različnih
obratovalnih dogodkov na hitrost nastajanja in rasti poškodb.
• Na področju VERJETNOSTNIH VARNOSTNIH ANALIZ so na Odseku za reaktorsko tehniko IJS aktivno
sodelovali v mednarodnem projektu "Promoting Cooperation Betvveen the Nuclear ReguIatory Authorities of the
EU and their Counterparts in the Applicant Countries of Central and Eastem Europe", katerega namen je pospešiti
sodelovanje med upravnimi organi držav članic Evropske zveze in držav srednje inrvzhodne Evrope. V okviru
projekta bodo podana priporočila za izvajanje jedrske zakonodaje v skladu z osnovnimi varnostnimi načeli
Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE).
Strokovna mnenja in ekspertize
Sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko IJS so v letu 2000, na osnovi državnih pooblastil in svojih dolgoletnih
strokovnih izkušenj zbranih na področju jedrske varnosti, opravili naslednje strokovne ocene sprememb, ki zadevajo
obratovanje Nuklearne elektrarne Krško (NEK):
•
•

Strokovna ocena spremembe projekta NEK zaradi spremembe sistema glavne napajalne vode (IJS-DP-8207).
Spremenjeni projekt glavne napajalne vode pomeni bistveno poenostavitev regulacijskega sistema napajalne vode
in je posledica vgradnje novih upaijalnikov.
V skladu z državnim pooblastilom, ki ga ima IJS za preverjanje delovanja varnostnih in varovalnih sistemov v
jedrskih objektih, so bile med remontom NEK '00 ob koncu 16. gorivnega cikla, ko je bila izvedena tudi
modernizacija NEK 2000, ocenjene naslednje dejavnosti:
• preizkusi varnostnih sistemov,
• meritev porazdelitve moči sredice,
• menjava goriva,
• dilatacije reaktorskega hladilnega sistema,
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• zagonski preizkusi povezani z dvigom moči in zamenjavo uparjalnikov.
V okviru projekta modernizacije NEK je Odsek za reaktorsko tehniko IJS izdelal ocene za naslednje dokumente
firme Westinghouse kot dobavitelja:
- Design Transients Specification (IJS-DP-7969),
- Hydraulic Forcing Functions (IJS-DP-7977),
- Overpressure Protection (IJS-DP-7980),
- Balance of Design Transients Specification (IJS-DP-8079),
- Decrease in RCS Inventory Aecidents Report (IJS-DP-8123),
- Radiological Consequences (IJS-DP-8128),
- Mechanical Review (IJS-DP-8129),
- Increase in RCS Inventoiy Aecidents Report (IJS-DP-8134),
- NSSS Control Systems Study (IJS-DP-8135),
- ATWS Accident Report (IJS-DP-8I40),
- Startup Tests Program (IJS-DP-8185),
- Large Break LOCA Issues (IJS-DP-8192),
- Summary Report (LJS-DP-8193),
- USAR Changes due to UPR, SGR and RSG (IJS-DP-8194),
Westinghouse Inputs for Technical Specifications (IJS-DP-8208).

•

9.8.3

ODSEK ZA REAKTORSKO FIZIKO

Niso oddali poročila za leto 2000.
Vira:

9.9

Letno poročilo pooblaščene organizacije, IJS, št. R4/BM-zv/78, 11.6.2001.
Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča v letu 2000, IJS-IC JT, e-mail z dne 11.5.2001.

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRI DELU

De javnosti s področja varstva pred ionizirajočimi, za katere je Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (ZVD)
oz. Center za ekologijo, toksikologijo in varstvo pred sevanji, Ljubljana pooblaščen:
•
■
■

ZVD RS je na podlagi Ministrstva za zdravstvo pooblaščena institucija za opravljanje vseh ukrepov varstva pred
ionizirajočimi sevanji, navedenih v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji (Uradni list SRS št. 28/80), št.
odločbe 180-1/80-81 z dne 9.3.1981;
ZVD RS je bil z odločbo Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in socialno varstvo (SFRJ) pooblaščen za izvajanje
sistematičnega preiskovanja kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Uradni list SFRJ št. 40/86);
ZVD RS je z odredbo Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo Imenovan kot organizacija, ki je
pooblaščena za preskušanje radioaktivne kontaminacije živil živalskega in rastlinskega porekla (Uradni list SRS
št. 25/89).

V letu 2000 je ZVD deloval kot pooblaščena organizacija in raziskovalna enota za nadzor in kontrolo radioaktivne
kontaminacije na področju življenjskega in delovnega okolja v Republiki Sloveniji.
Poročilo o delu Zavoda za varstvo pri deluje predstavljeno v poglavju 4.3.

9.10.

INŠTITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ENERGETIKO

Inštitut za elektrogospodarstvo in energetiko (Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb - IE) je pooblaščen,
z odločbo št. 318-36/92-4751/AS z dne 24.08.1993, ki jo je izdala Republiška uprava za jedrsko varnost za sledeča
opravila, povezana z jedrsko varnostjo:
•

dejavnosti na prcveijanju in zagotavljanju kakovosti in preverjanju funkcionalnosti in zanesljivosti sistemov
meijenja, regulacije in upravljanja (I&C) med izgradnjo, predpogonskimi preizkusi, poskusnim obratovanjem in
obratovanjem jedrskega objekta
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Dejavnosti povezane z jedrsko varnostjo v remontu 2000, z menjavo goriva in remontom na področju inštrumentacije,
meritev in regulacije (I&C področje), sestavlja inšpekcijski nadzor nad primarnimi sistemi v skladu s tehničnimi
.specifikacijami NE Krško, in sicer:
1.

Predremontne dejavnosti in analiza plana remonta s ciljem priprav na izvajanje inšpekcijskega nadzora med
remontom NE Krško.
Pregled postopkov NE Krško, ki se nanašajo na I&C področje.
Pregled paketa modifikacij s področja I&C.
Inšpekcijski nadzor nad remontnimi dejavnostmi med remontom v NE Krško na I&C področju.
Inšpekcijski nadzor nad modifikacijami I&C opreme in sistemov med remontom 2000, posebno pa med
menjavo upaijalnikov in modifikacijami na pripadajočih sistemih (RC, FW, MS in BD).
Na osnovi opravljenega inšpekcijskega nadzora med remontom je IE izdelal naslednje dokumente:

2.
3.
4.
5.
6.

6.1

■
■
■
"

Predremontno tedensko poročilo št. 00 z 17.04.2000
preveritev izvajanja dejavnosti glede na pripombe iz Strokovne ocene IE za remonti 999.1eta
pregled postopkov NE Krško oddelka TO. VZIC za I&C področje
priprave na remont 2000. leta
opis modifikacij v remontu 2000 na I&C področju

6.2

POROČILA O NADZORU (skupno 72) iz I&C področja v zvezi z zamenjavo upaijalnikov

6.3

TEDENSKI PLANI DEJAVNOSTI (skupno 8) in TEDENSKA POROČILA (skupno 8) za URSJV
med inšpekcijskim nadzorom nad remontnimi dejavnostmi in modifikacijami med remontom leta
2000 na I&C področju

6.4

Izjavo za ponovno kritičnost reaktorja po remontu 2000 in menjavi goriva po končanem 16.
gorivnem ciklu v NE Krško št. 9/54-33/00.NE z dne 12.06.2000

6.5

Izjavo za obratovanje NE Krško na nazivni moči po remontu 2000 in menjavi goriva po končanem
16. gorivnem ciklu v NE Krško št. 9/54-36/00.NE z dne 21.06.2000

6.6

Strokovno oceno remontnih dejavnosti, modifikacij ter preskušanj med zaustavitvijo NE Krško
zaradi remonta in menjave goriva na koncu 16. cikla za področje I&C št.9/54-39/00.NEK z dne
17.07.2000.
Strokovna ocena predstavlja podlago Elektroinštitutu »Milan Vidmar« xa izdelavo »Zbirne strokovne
ocene remonta in menjave goriva 2000 v NE Krško«.

Vir: Izveštaj o aktivnostima Instituta za elektroprivredu i energetiku, Zagreb na području nuklearne sigurnosti
obavljenim tijekom 2000. godine, št. 9/54-6/01.NE, 11.4.2001.

9.11

ENCONET

Firma ENCONET Consulting Ges. m. b. H., Auhofstrasse 58, A-l 130 Dunaj, Avstrija je, z odločbo št. 318-55/9514126/ML z dne 19.03.1997, ki jo je izdala Uprava RS za jedrsko varnost, pooblaščena za opravljanje naslednjih del
in storitev s področja jedrske varnosti na območju Republike Slovenije:
■
*

Ocenjevanje in preverjanje varnostnih poročil in druge dokumentacije v zvezi z jedrsko varnostjo;
Izdelava varnostnih analiz kot podpora upravnemu organu za jedrsko varnost pri odločanju v upravnih postopkih.

V Sloveniji so se dejavnosti ENCONET osredotočile na varnostne analize za Krško in na neodvisne ocene analiz v
zvezi z modernizacijo NEK in zamenjavo upaijalnikov. V letu 2000 je bila dokončana Integralna varnostna ocena NEK
in končno poročilo je bilo izdano. Končno verzijo poročila je pregledala in ocenila MAAE strokovna misija, ki je
ugotovila, daje analiza dobro narejena in da predstavlja dejansko stanje elektrarne vključno z izboljšavami zadnjih let.
Za projekt zamenjave upaijalnikov in povečanja moči elektrarne je ENCONET izdelal neodvisne ocene Paketov C in
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D2. - Ocena sistema in Redukcija blažilnikov. Delo je bilo začeto v letu 1998, v letu 2000 pa so bile končane vse
analize, ki spadajo k Paketu C. V Paketu C - Ocena sistema, je ENCONET pripravljena delovna poročila ocenil za 13
sistemov. V vseh primerih je delovna poročila pripravil NEK pogodbeni partner (Westinghouse ali Parsons) na osnovi
česar je ENCONET izdelal Poročilo o predhodni neodvisni evaluaciji (PIER). Po razčiščenju komentarjev je bilo
izdelano končno delovno poročilo, nakar je ENCONET izdal Poročilo o končni neodvisni evaluaciji (FIER).
Naslednja poročila je ENCONET izdal za oceno Paketa C:
ENCO. FR-<00K>6
FIER "C-ENCO-NEK-1/2000 Expert Evaluation of SSR-NEK 9.5 "Spcnl Fuel Pit Cooling S vsem.
Rev 1"
ENCO-FR-(00>-10
ENCO-FR-{00>n

FIER "C-ENCO-NEK-2/2000 SSR 9.8 Main Feed\vater and Condensate Svstem

ENCO-FR-{00>12
ENCO-FR-(00>-13

FIER "C-ENCO-NEK-4/2000 SSR 9.3 CVCS

ENCO-FR-(00> 15

PIER "C-ENCO-NEK-6/2000 DMP SAT

ENCO-FR-<00>-16

PIER D2 ENCO -NEK-5/00 NEK SSR 11.3.4 RCI reconciliation analvsis

ENCO-FR-<00)-17

FIER "C-ENCO-NEK-7/2000" DMP SAT

ENCO-FR-(OOH8

FIER "C-ENCO-NEK-8-2000 SSR 9.6 NSSS Instmmentation
FIER "C-ENCO-NEK-9-2000 SSR NEK. 10.4 Preliminary Westinghouse input to Tecli Spec.

ENCO-FR-(00)-19
ENCO-FR-<00)-23

FIER "C-ENCO-NEK-3/2000 SSR 9.1 Safety Injeetion svstem
FIER "C-ENCO-NEK-5/2000 SSR 9.11 Blackout and fire analysis

FIER "C-ENCO-NEK-10-2000 SSR 9.4 Make up water system

ENCO-FR-{00)-24

FIER "C-ENCO-NEK-11-2000 SSR 9.2 RHR system Rev 1

ENCO-FR-{00)-27

PIER "C-ENCO-NEK-12-2000 SSR NEK 10.3 USAR dianges due to UPR RSG and SGR.

ENCO-FR-<00)-28

FIER "C-ENCO-NEK-13-2000 SSR NEK 10.4 Tecli Spec input Rev 2

ENCO-FR-(00)-31

FIER C-ENC-NEK-I4/00 BOP systen« Final

ENCO-FR-<00)-42

FIER "C-ENCO-NEK-15-2000 SSR NEK 9.10 TG.

ENCO-FR-(OOH5
ENCO-FR-{00)-48

FIER C ENCO-NEK-I6AJ0 Expert evaluatian of "SSR NEK 9.14 Minimum punip Perfomiancc curves.
FIER C ENCO -NEK-17/00 Exp«rt cvaluatiod of"SSR NEK 9.14 Minimiun ptunp Porfonnance ai™

Za Paket D2 - Redukcija blažilnikov se je delo v letu 2000 osredotočilo na strokom pregled dejanskih analiz po
programu in na uskladitveno analizo, ki je upoštevala vse blažilnike.
Naslednja poročila je ENCONET izdal za oceno Paketa D2 Redukcija blažilnikov:
ENCO. FR-(00>-04 Expert evakution of"RECONC1UATION ANALYSIS CC011 Addenduiji to WENX 98/01" Stractural
analvsis of Reactor Coolant loop for thc Knko NPP Vol 1 Pipiug analvsis of tlw Reactor coolant loop".
Rev. 1
ENCO. FR-(00)-05

Expert evaluatioo of"R£CONCIUATION ANALYSIS CC011 Addendum to \VENX 98/01" Stnictural
analvsis of Reactor Coolant loop for the Krško NPP Vol 2 Equipment supports". Rev. 1

ENCO. FR-<00H)7

Expert evaluation of "RECONCILIATION ANALVSIS CC011 Addendum to SSrNEK 11.3.3.B

ENCO-FR-<00)-14

FIER SSr D2 ENCO -NEK-6/00 NEK 11.4.1 Rev. 2 feb 2000, tedi justificatioii ofremoval of large break
tirom stnictural design bas is

ENCO-FR-(00)-16
ENCO-FR-(00)-22

PIER D2 ENCO -NEK-5/00 NEK SSR 11.3.4 RCI reconciliation analvsis
PIER SSR D2 ENCO -NEK-7/00 NEK 11.4.2 Rev. 0 feb 2000. technical justification ofremoval of
auxiliarypipe rupture from struchiral design basis

ENCO-FR-(00>30

FIER D2 ENCO -NEK-8/00 NEK SSR 11.3.4 RCI reconciliation analvsis

ENCO-FR<00)-34

FIER D2 ENCO-NEK 9/2000 Expert evaluaUoii of "RECONCILIATION ANALVSIS CC011 Addendum
to SSr NEK 11.3.3.B Rev lFinat

ENCO-FR-<00>35

FIER D2 ENCO-NEK 10/2000 Expert evaluation of "RECONCILIATION ANALYS1S CC0I1
Addendum to SSr NEK 11.3.3.A Rev 1 Final

ENCO-FR-(00)-36

FIER D2 ENCO-NEK 11/2000 Expert evaluation of "RECONCILIATION ANALYSIS CC0U
Addendum to SSR NEK 11.4.1 Rev 0 Final
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ENCO-FR-(00)-37

FIER D2 ENCO-NEK 12/2000 Expcrt evaluation of -RECONCILIATION ANALYSIS CCOI1
Addendum to SSR NEK 11.3 Volunie 1 rev 2.

ENCO-FR-<00)-38

FIER D2 ENCO-NEK 13/2000 Expet1 evalualion of "RECONCILIATION ANALYSIS CC0U
Addendum to SSR NEK 11.5 Vol. 2 rev 2 final

ENCO-FR-<00>-39

PIER D2 ENCO-NEK 14/2000 Expeit evalualion of "RECONCILIATION ANALYSIS CC011
Addendum to SSR NEK 13.2 rev l preliminarv

ENCO-FR-(00)-40

FIER SSR D2 ENCO-NEK-15/00 NEK 11.4.2 Rev. 1 Mav 2000, teduucal justificalion of removal ol'
auxiliarypipe ruplure front struetural design basis

ENCO-FR-<00)-41

PIER SSR D2 ENCO -NEK-16/00 Espert evaluation of "RECONCILIATION ANALYSIS CC011
Addendum to SSR NEK 11.5 Volume 3 rev 1.

ENCO-FR-(OOH3

FIER D2 ENCO -NEK-17/00 Expert evaluation ofStnictural analysis...SSR NEK 11.5 Vol 1 Piping
analysis of RCL. Rev 2.

ENCO-FR-(00>-44

FIER D2 ENCO -NEK-18/00 E.\pert evaluation ofStnictural analysis...SSRNEK 11.5 Vol 2, Analsysi
of priniary suports. Rev 2.

ENCO-FRKOOH6

FIER D2 ENCO-NEK 19/2000 Expert evalualion of"CC0U SSR NEK 13.2 Class 1 lines reconcilaition
anslysis summary" rev ] Final

ENCO-FR-{00 >-49

FIER SSR D2 ENCO -NEK-16/00 E\pert evalualion of "RECONCILIATION ANALYSIS CC011
Addendum to SSR NEK 11.5 Volume 3 rev 1.

ENCONET je začel delati na Periodičnem varnostnem pregledu NEK koncem leta 2000. Ta projekt se bo nadaljeval
Se nekaj let.
Zagotavljanje kakovosti.
V letu 2000 je ENCONET vzdrževal svoj ISO 9001 certifikat, ki mu je bil izdan oktobra 1998. Junija meseca je
certifikacijska organizacija KEMA (Nizozemska) izvedla v ENCONETu presojo, ki je potrdila certifikat in obenem
izdala nekaj priporočil za izboljšave. Ta priporočila se nanašajo v glavnem na obvladovanje dokumentov in na področje
nabave.
Vir: Summary Yearly Report for 2000, ENCONET, Vienna, May 2001.

9.12

ELEKTROTEHNIČNA FAKULTETA UNIVERZE V ZAGREBU, ZAVOD ZA
VISOKO NAPETOST IN ENERGETIKO - FER

Elektrotehnična fakulteta Univerze v Zagrebu, Zavod za visoko napetost in energetiko je, z odločbo št.318-38/901413/AS z dne 02.04.1991, ki jo je izdala Uprava RS za jedrsko varnost, pooblaščervza opravljanje naslednjih del in
storitev s področja jedrske varnosti na območju Republike Slovenije:
*

izdelavo varnostnih analiz naprav, postrojev in sistemov jedrskih objektov
izdelavo analiz za kvalifikacijo elektrotehnične opreme varnostnega razreda.

9.12.1

DEJAVNOSTI POVEZANE Z OBRATOVANJEM NE KRŠKO

Dejavnosti povezane z obratovanjem NE Krško pokrivajo področji varnostnih analiz ter strokovnih pregledov m ocen.
Varnostne analize
Varnostne analize so zajemale detenninistične in verjetnostne varnostne analize.
)
Na področju determinističnih varnostnih analiz je bil razvit model RELAP5/mod3.2.2 na osnovi modela
llELAP5/mod2. Razviti model je bil uporabljen pri analizah nezgod za razvoj popolnega simulatorja NE Krško. Poleg
lega je bil razvit model z 10 oddelki (compartment) za računalniški program GOTHIC in uporabljen pri isti dejavnosti.
Raziskave so se osredotočile na razvoj in validacijo povezanega RELAP5/QUABOX-CUBBOX programa. Program
je bil validiran pri sodelovanju na OECD standardnem problemu "Zlom glavnega parovoda" in uporabljen za izračun
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zloma glavnega parovoda v NE Krško.
Na področju verjetnostnih varnostnih analiz (PSA) je teklo več projektov. Izdelali so Studijo izvedljivosti za orodje
Monitor sprotnega tveganja (On-line Risk Monitor Tool) kot osnovo za nadaljnjo uporabo pri PSA v NEK. NEK PSA
model je bil preoblikovan iz Risk Spectium DOS formata v novi profesionalni Windows format. Z namenom omogočiti
naprednejšo PSA aplikacijo so tudi odstranili glavne asimetrije iz NEK PSA modela.
V letu 2000 je FER sodeloval pri mednarodnih programih sodelovanja Ameriške regulatome komisije: CAMP (program
za uporabo in vzdrževanje računalniških programov) in COOPRA (Skupne raziskave ocen verjetnostnega tveganja).
Strokovni pregledi in ocene
FER je osredotočil svoje strokovne preglede in ocene v letu 2000 na program NE Krško. V okviru te dejavnosti so izdali
nasledna Poročila o končni neodvisni evaluaciji (FER):
■
•
•
■
■
•
•
"

SSR-NEK-4.2, "Integrated Core design", Revision 2, April 2000, Report number: A2-FER-NEK-00/50 (FERZVNE/SA/SO-FR35/00-1)
SSR-NEK-7.9, "Subcompartment pressurization", Revision 2, Report number: A2-FER-NEK-00/38 (FERZVNE/SA/SO-FR36/00-0)
SSR-NEK-10.2,"Startup Tests Program" Revision 1, April 2000, Report number: A2-FER-NEK-00/40 (FERZVNE/SA/SO-FR38/00-0)
SSR-NEK-7.8, "Containment Response to LOCA", Revision 1, RepOrt number: A2-FER-NEK-00/45 (FERZVNE/SA/SO-FR40/00-0)
SSR-NEK-8, "Setpoint Study" Revision 1, April 2000, Report number: A2-FER-NEK-00/49 (FERZVNE/SA/SO-FR42/00-0)
SSR-NEK-4.3, "EOL MTC Relaxation/Elimination", Revision 1, Report number: A2-FER-NEK-00/51 (FERZVNE/SA/SO-FR43/00-0)
SSR-NEK-6.3.2, "Containment Response to Steamline Break", Revision 2, May 2000, Report number: A2-FERNEK-00/52 (FER-ZVNE/SA/SO-FR44/00-0)
SSR-NEK-10.4, "Westinghouse Inputs for Technical Specifications", Revision 2, April 2000, Report number: A2FER-NEK-00/53 (FER-ZVNE/SA/SO-FR45/00-0)

Strokovni pregledana in ocenjena je bila tudi modifikacija dizelskega generatorja "NEK Izvedba načrta dejavnosti na
področju zaščite pred požarom: Modifikacija dezelskega generatorja A" (poročilo št. FER-Z VNE/S A/SO-ERO1 /00-0).
Vir: Poročilo o delu FER, e-mail z dne 17.5.2001.
9.12.2

DEJAVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN SODELOVANJA Z MAAE

V letu 2000 je bil FER izredno dejaven na področju izobraževanja v sodelovanju z MAAE, s ciljem, da bi se zmanjšal
"efekt uporabnika" pri varnostnih analizah. V sklopu tega programa je več MAAE štipendistov sodelovalo na
šestmesečnem izobraževalnem programu. Vrh tega programa je bil tritedenski Regionalni tečaj o uporabi računalniških
programov za analize nezgod. Teoretičnih in praktičnih predavanj je bilo deležnih 22 tečajnikov iz Srednje- in
Vzhodnoevropskih držav. Poudarek tečaja je bil na uporabi v svetu glavnih sistemskih računalniških programov
(ATHLET, CATHARE in RELAP) za varnostne analize jedrskih elektrarn. Posebnost tečaja je bil končni izpit, ki ga
je večina udeležencev uspešno opravila. Tečaj je velika večina udeležencev, kot tudi MAAE, neodvisno ocenila kot
uspešen, kar bo omogočilo nadaljevati s podobnimi dejavnostmi v prihodnosti.

9.13

ZAKLJUČNA OCENA

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
nebi mogla sama pokriti vseh dejavnosti v jedrskih objektih, ki so povezane z jedrsko varnostjo.
Iz poročila pooblaščenih organizacij se vidi, da predstavlja večji del njihovega angažiranja nadzor letnega remonta in
menjave goriva. Glede na to, da se bo z zamenjavo uparjalnikov trajanje remonta skrajševalo, se bo morala na to
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pripraviti tudi inšpekcija in pooblaščene organizacije. Kratek remont bo zahteval boljše načrtovanje spremljanja del
in še boljšo koordinacijo ter sodelovanje med NE Krško, inšpekcijo in pooblaščenimi organizacijami.
Poročilo tudi kaže, da se pooblaščene organizacije skrbijo za stalno usposabljanje svojih delavcev iz področij za katera
so pooblaščene. Zelo pomembna je organizacija zagotavljanja kakovosti, ki jo tudi preverja URSJV.
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ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA JEDRSKO ŠKODO

Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ (skrajšano: Jedrski pool GIZ) je posebna
pravnoorganizacijska oblika zavarovalnice, ki skrbi za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti.
Ustanovljen je bil leta 1994. ko so Zavarovalnica Triglav d.d.. Zavarovalnica Maribor d.d.. Adriatic zavarovalna
družba d.d.. Zavarovalnica Tilia d.d., Slovenica zavarovalniška hiša d.d.. Zavarovalnica Mercator d.d.. Merkur
zavarovalnica d.d. in Pozavarovalnica Sava d.d. dne 22. 03. 1994 podpisale Pogodbo o ustanovitvi Jedrskega poola.
Jedrski pool GIZ deluje v obliki gospodarskega interesnega združenja, na podlagi dovoljenja Ministrstva za finance
z dne 17. 03. 1994 (odločba št. 301-13/94).V Poolu imata največja deleža Zavarovalnica Triglav d.d. in
Pozavarovalnica Sava d.d. Jedrski pool GIZ je začel poslovati dne 01. 04. 1994 in ima sedež v prostorih
Zavarovalnice Triglav d.d. Miklošičeva 19. Ljubljana. V letu 2000 je Jedrski pool GIZ sprejel novo članico
Pozavarovalnico Triglav RE d.d. Pool in tako povečal število članic na 9 . in s tem dodatno uresničil načelo o
porazdelitvi jedrskega rizika na čimvečje število članic v državi. Zaradi uspešnosti dosedanjega poslovanja
Jedrskega Poola GIZ so se članice Poola odločile za povečanje kapacitet za domače rizike in za tuje rizike in sicer
za domače rizike iz 5.600.000 USD na 6.620.000 USD in za tuje rizike iz 4.550.000 USD na 5.960.000 USD.
Vse do osamosvojitve Slovenije in Hrvaške je bila zaradi svoje varnosti NE Krško zavarovana pri takratnem
Nuklearnem poolu Zagreb. Po osamosvojitvi obeh držav sta se zaradi ohranitve dobrih poslovnih odnosov Jedrski
pool GIZ in Hrvaški nuklearni pool dogovorila, za sozavarovanje NE Krško oba poola in sicer vsak do 50%. Tako
sta poola tudi prejšnje leto za obdobje od 06. 05. 2000 do 05. 05. 2001 posebej izdala polici za zavarovanje
premoženja NE Krško pred jedrskimi, požarnimi in drugimi tveganji s skupnim letnim limitom 800 milijonov
USD. Oba poola imata z NE Krško 2% skupni lastni delež, presežek pa pozavarujeta pri 22 tujih poolih, od katerih
ima jo vodilne deleže britanski, nemški, francoski pool in japonski pool.
Odgovornost NE Krško za škodo tretjim osebam je v skladu s pozitivno zakonodajo RS zavarovana le pri Jedrskem
poolu GIZ in sicer za znesek 42 mio USD, kar je v skladu z Odlokom RS o določitvi zneska omejitve odškodninske
odgovornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo in določitvi zneska zavarovanja odgovornosti za jedrsko
škodo. Lastni delež slovenskega poola pri zavarovanju jedrske odgovornosti je 3%, presežek pa je pozavarovan pri
17 tujih poolih, od katerih imajo vodilne deleže britanski, nemški, francoski, japonski pool in švedski pool.
V letu 2000 NE Krško Jedrskemu poolu GIZ ni prijavila nobene škode.
KAPACITETE JEDRSKEGA POOLA ZA LETO 2000
Z.i posle v državi
CLANICA

Delitev za leto 2000

Znesek USD
%
I. Zavarovalnica TRIGLAV d.d.
3.523.902
2. Pozavarovalnica SAVA d.d.
786.910
3. Zavarovalnica MARIBOR d.d.
630.532
4. ADRIATIC zavarovalna družba d.d. 551.840
5. Zavarovalnica TELIA d.d.
358.000
6. SLOVENICA zavarovalniška hiša 413.619
d.d.
7. Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
161.490
8 KREKOVA zavarovalnica d.d.
129.138
9. MERKUR zavarovalnica d.d.
64.569
6.620.000
SKUPAJ
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Sprememba
deležev %
Delež

53.23
11.89
9.52
8.34
5,41
6,25

-0.83
-0.19
-0,16
-0,13
-0.99
-0.09

2.44
1.95
0,97
100,00

2.44
-0.03
-0,02
0,00
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Za nosle iz tujine
ČLANICA

Delitev za leto 2000

Znesek USD
%
l. Zavarovalnica TRIGLAV d.d.
3.185.072
2. Pozavarovalnica SAVA d.d.
712.228
3. Zavarovalnica MARIBOR d.d.
570.145
4. ADRIATIC zavarovalna družba d.d. 498.801
5. Zavarovalnica TILIA d.d.
291.200
6. SLOVENICA zavarovalniška hiša 373.043
d.d.
7. Pozavarovalnica Triglav Re. d.d.
153.570
8. KREKOVA zavarovalnica d.d.
117.294
9. MERKUR zavarovalnica d.d.
58.647
5.960.000
SKUPAJ
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Sprememba
deležev %

Delež
53,44
11.95
9,57
8,37
4.88
6,26

-0,62
-0.13
-0.11
-0,10
-1,52
-0,08

2.58
1.97
0.98
100,00

2,58
-0,01
-0,01
0,00
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SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NE KRŠKO IN ZA
ODLAGANJE RAO IZ NE KRŠKO

11.1

IZPOLNJEVANJE ZAKONSKIH OBVEZNOSTI NEK IZ NASLOV
PRISPEVKA ZA RAZGRADNJO

V letu 2000 je NEK vplačala 3.869 mio SIT, kar presega lanskoletna vplačila za 74 %.
Tabela 11.1: Kumulativni pregled vplačil in dolgoročnih obveznosti NEK v obdobju 1995-2000
Obdobje
1995
1996
1997
1998
1999
2000
SKUPAJ

Vrtala r.
0
200.000
698.778
1.864.905
2.226.999
3.869.046
8.859.728

.' Skupaj dole v 000 SIT
2.971.316
6.581.636
8.645.093
9.699.883
10.452.197
9.943.811
9.943.811

Ker NEK do 31.5.2000 ni redno poravnala svojih obveznosti, zato sta. Sklad in NEK junija 2000 sklenila
dogovor o poravnavi zapadlih obveznosti v višini 1.719 mio SIT. septembra pa aneks k dogovoru, s katerim sta
dogovorila poravnavo zamudnih obresti iz preteklih obdobij. S tem dogovorom in aneksom k dogovoru so
regulirane vse zapadle obveznosti NEK za električno energijo, dobavljeno slovenskemu elektrogospodarstvu, ki
jih NEK tudi redno poravnava. Neporavnan in nereguliran ostaja dolg NEK za električno energijo, dobavljeno
hrvaškemu elektrogospodarstvu.
Od 20.6.2000 dalje, NEK v celoti poravnava tekoče obveznosti, kot tudi vse dogovorjene obveznosti iz
preteklih obdobij.
Skupen dolg NEK na dan 31.12.2000 znaša 9.944 mio SIT. od tega predstavlja obveznost NEK iz naslova
električne energije, dobavljene hrvaškemu elektrogospodarstvu 6.913 mio SIT.
3.031 mio SIT predstavlja obveznost NEK iz naslova električne energije, dobavljene slovenskemu
elektrogospodarstvu. Ta dolg še ni zapadel in je reguliran s poravnavo I, dogovorom IV in aneksom k dogovoru
IV.
Skupni dolg NEK se je v letu 2000 prvič začel zmanjševati, ker je NEK v letu 2000 plačala za 508 mio SIT
zapadlih obveznosti iz preteklih obdobij.

11.2

NALOŽBENA POLITIKA V LETU 2000

Sklad je tudi v letu 2000 vodil politiko varnega investiranja in razpršenosti naložb. Zaradi varnosti naložb ima
Sklad skozi celotno obdobje najmanj 30% finančnih naložb v vrednostnih papirjih, ki jih je izdala ali za njih
jamči Republika Slovenija.
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Slika 11.1 : Struktura naložb na dan 31.12.2000
druge
obveznice
6%

depoziti
59%

Na dan 31.12.2000 je Sklad upravljal z 10.415 mio SIT finančnih naložb, kar predstavlja 96% povečanje glede
na stanje naložb konec leta 1999. Struktura naložb je naslednja: 59% sredstev je naloženih v obliki depozitov
pri različnih slovenskih bankalu 35% pa v državnih vrednostnih papirjih (domačih in EURO obveznicah). 6%
naložb pa ima Sklad v ostalih obveznicah.
Naložbe v državne vrednostne papirje so razpršene v devetih različnih izdajali, naložbe v depozite pa pri
devetih poslovnih bankah.
Donos portfelja Sklada za leto 2000 je znašal TOM+5,6% ali DEM+7,6%. Ob upoštevanju tržnih tečajev na
borzi vrednostnih papirjev na dan 31.12.2000 pri vrednotenju portfelja Sklada ugotovimo, da bi Sklad ob
prodaji vseh vrednostnih papirjev, kijih ima v svojem portfelju, ustvaril 157 mio SIT kapitalskega dobička.
Sklad je v letu 2000 z nalaganjem denarnih sredstev ustvaril 1.044 mio SIT prihodkov iz financiranja.
Tab. 11.2: Finančno stanje naložb Sklada od leta 1996 do konca leta 2000
Poslovno leto
1996
Stanje finančnih naložb v 000 103.697
SIT

11.3

1997
911.175

1998
2.855.342

1999
5.J14.728

2000
10.414.905V

OCENA ZA LETO 2001

V skladu s finančnim načrtom za leto 2001 in ob predpostavki, da bo NEK tudi v letu 2001 v celoti poravnavala
svoje obveznosti. Sklad načrtuje prilive iz naslova rednega prispevka v višini 2.389 mio SIT ter 1.611 mio SIT
iz naslova terjatev iz preteklih obdobij.
Z uspešnim nalaganjem sredstev naj bi Sklad ustvaril 700 mio SIT realnih prihodkov od financiranja, ob koncu
leta 2001 pa bi upravljal s cca. 16 mrd SIT finančnih naložb.

Vira:
• Informacija o poslovanju sklada v letu 2000, Sklad za financiranje razgradnje NEK in za
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, št. Inf. 2000-UO z dne 13.12.2000 in
• Faks, Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
NEK, z dne 5.7.2001
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OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SVETU

12.1

PREGLED JEDRSKIH ELEKTRARN V SVETU

Na osnovi informacij, ki jih posreduje MAAE je v svetu ob koncu leta 2000 obratovalo 438 jedrskih elektrarn v 31
državah in Taivanu s skupno močjo 351 327 MW. To je dve več kot v letu 1999. Ustavljene so nekatere starejše
manjše jedrske elektrarne. V letu 2000 je bilo priključeno na električno omrežje 6 novih jedrskih elektrarn s skupno
močjo 3056 MW od tega tri v Indiji (Kaiga-1, Rajastan-3 in Rajastan-4). po ena v Pakistau (Chashma), Braziliji
(Angra-2) in na Slovaškem 8Temelin-l). Danes jili je v izgradnji še 31 od tega se je izgradnja treh začela v letu
2000 in to dve na Japonskem in ena na Kitajskem. Delež električne energije proizvedene v jedrskih elektrarnah je v
letu 2000 še vedno izredno visok in predstavlja okrog 16% svetovne proizvodnje električne energije. Deset držav z
največim jedrskim prispevkom v letu 2000: Francija, 76,5%; Litva, 73,7%; Belgija 56,8%, Slovaška, 53,4%,
Ukrajina. 47,3%; Bolgarija, 45%, Madžarska 42,2% % Republika Koreja 40,7, Švedska 39% ter Švica 38,2%.
Celotno gledano je danes v svetu 17 držav in Taivan. ki s svojo proizvedeno električno energijo iz jedrskih
elektrarn pokrivajo 25 % ali več svojih potreb. Med njimi je tudi Slovenija z 37,18%. Leta 2000 so svetovne
izkušnje proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah dosegle 9800 obratovalnih let. Svetovna proizvodnja
električne energije v jedrskih elektrarnah v letu 2000 se je povečala za 2 % glede na leto 1999 in znaša 2447,53
TWh. Trenutno v Severni Ameriki obratuje 118 elektrarn, v Zahodni Evropi 150. v Vzhodni Evropi in novih
Neodvisnih državah 68 ter v Aziji 94 elektrarn.
Tabela 12.1: Jedrski energetski reaktoiji v obratovanju, v gradnji ter delež jedrske energije proizvedene v
elektrarnah ob koncu leta 2000 (NucNet. št. 165,3.5.2001).
DRŽAVA
REAKTORJI
DELEŽ
Delež (%)
Reaktorji
v Reaktorji v gradnji
T\Vh
obratovanju
Argentina
7,26
2
5.73
1
1,84
33
Armenija
1
56,75
Belgija
7
45,4
1.45
Brazilija
2
5,55
1
Bolgarija
6
45
18,18
Kanada
14
68,68
11.8
Kitajska
16
1,19
3
8
Češka rep.
5
13,59
18.5
1
Finska
32,15
4
21,06
76.4
Francija
59
395
*
30,57
19
159.6
Nemčija
42,19
Madžarska
4
14.72
*
3.14
Indija
14,21 14
Iran
2
33,82
304,87
Japonska
53
3
40.74
Koreja rep.
4
16
103.5
Litva
73.68
2
8,4
3,86
Mehika
2
7,92
4
Nizozemska
1
3,7
1,65
Pakistan
2
1,08
10.86
Romunija
l
5,05
1
Rusija
14,95
29
119.65
3
6.58
Južnoafriška rep.
2
12,99
53,43
Slovaška rep.
6
16,49
2
Slovenija
4,54
37,38
l
27,63
Španija
9
59.3
Švedska
54,8
39
11
Švica
38.18
5
24,95
21,94
Velika Britanija
35
78,3
Ukrajina
47.28
13
72.4
4
ZDA
104
753,9
19,83
Skupaj
438
2447,53
31
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12.2

MEDNARODNI PREGLED JEDRSKE VARNOSTI V SVETU

12.2.1

DELOVANJE MISLI MAAE

MAAE še naprej nadaljuje s svojimi aktivnostmi za zvišanje jedrske varnosti v svetu z mednarodnimi obiski
jedrskih objektov, s svetovanjem za maksimalno izboljšanje varnosti glede na osnovni načrt elektrarne ter s
svetovanji za izboljšanje varnostne kulture. Komisija MAAE imenovana OSART (Operational Safety Assessment
Revievv Team) je v letu 2000 opravila tri misije OSART, tri ponovne po-OSART misij in eno misijo v zmanjšanem
obsegu. IPSART ("International Probabilistic Safety Analysis Revicw Team") misija je opravila pet pregledov
verjetnostnih varnostnih analiz ter izvedla eno po-IPSART misijo. Tehnični varnostni pregledi, ESRS misija
(Engineering Safety Review Services), v zvezi z lokacijo in zunanjimi dogodki so opravljeni na trinajstih lokacijah.
Mednarodni pregledi upravnih postopkov so potekali preko ERRT misije (International Regulatory Review Team
Mission ter varnostni pregledi raziskovalnih reaktorjev skozi INSARR misijo (Intcgrated Safety Assessment of
Research Reactors). Mednarodni pregledi in teme pregledov so podani v tabelah 12.2 - 12.7.

Tabela 12.2: Mednarodne misije MAAE - Pregled verjetnostnih varnostnih analiz (IPSART), 2000
VRSTA PREGLEDA

DRŽAVA

ELEKTRARNA

Ažuriiana nivo 1/2 PSA
PSA - nivo 1 in 2
PSA - nivo 1
PSA - nivo 1
Študij tveganja
Po-IPSART misija

Slovenija
Španija
Ukrajina
Litva
Nizozemska
Rusija

Krško
Jose Cabrera
South Ukraine
Ignalina
Iiigh Flux Research Reactor
Tiamvan WWER 1000 (Kitajska)

Tabela 12.3: Tehnični varnostni pregledi (ESRS) v zvezi z lokacijo in zunanji dogodki, 2000
DRŽAVA
Armenija
Kitajska
Romunija
Iran
Iran
Bolgarija
Turčija
Maroko
Egipt
Indonezija
Bangladeš
Republika
Koreja
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JEDRSKI OBJEKT - SERVIS
LOKACIJA
Yerevan
Po-ESRS, Pregled sezmične vamdsti
Tianwan
Inštrumentacija in regulacija
Cernavoda
Pregled sezmične varnosti
Bushehr
Pomoč pri pregledu PSAR
Bushehr
Pregled načrta zanesljivosti elektrarne
Kozloduy 5 in 6
Pregled načrta modernizacije
TR-2 raziskovalni reaktor
Po-ESRS, Pregled sezmične varnosti
Maamora
Po-ESRS, Pregled sezmične varnosti
El-Dabaa
Pregled upravnih varnostnih vidikov desolifikacije
Muria
Po-ESRS, pregled lokacijske varnosti
Roopur
Pripravljalna misija. Pregled varnosti lokacije
Nova generacija reaktorjev

Pregled varnosti, upravnih žalitev in smernic
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Tabela 12.4: OSART misije v letu 2000.
VRSTA MISIJE

DRŽAVA

JEDRSKI OBJEKT

TIP REAKTORJA

O
O
FU
O
PO
FU
FU

Francija
Švica
Francija
ZDA
Češka rep.
Španija
Ukrajina

Belleville
Muhleberg
Golfech
Nort Ana
Temelin
Asco
Khmelnitskv

PWR
BWR
PWR
PWR
WWER
PWR
WWER

O - OSART misija,
FU - po -OSART misija.
P - pripravljalni obisk
PO - OSART misija, zmanjšan obseg
Tabela 12.5: Zvišanje varnostne kulture (SCEP) misije v letu 2000
TIP

DRŽAVA

JEDRSKI OBJEKT - LOKACIJA

Delavnica
Delavnica
Delavnica
Pomoč pri delu
Delavnica
Seminar
Seminar

Slovaška
Madžarska
Kitajska
Mehika
Mehika
Brazilija
Švedska

Mochovce
KFKI, Budimpešta
Daya Bav
Laguna Verde
Laguna Verde
INB, Resende
SKI, Štoholm

Tabela 12.6: Varnostni pregledi raziskovalnih reaktorjev (INSARR), v letu 2000.
DRŽAVA

Lokacija/ reaktor

Nizozemska
Poljska

IlOR Research Reactor, Delf
Maria Research Reactor. Varšava

Tabela 12.7: Mednarodni pregledi upravnih postopkov (IRRT), v letu 2000.
VRSTA MISIJE

DRŽAVA

Pripravljalna misija
Celotna misija
Celotna misija
Celotna misija
Zmanjšani obseg

Mehika
Finska
Madžarska
Kitajska
Češka
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12.2.2

PROGRAMI MAAE

Dejavnosti MAAE potekajo v smislu miroljubne uporabe jedrske energije, kar je razvidno iz tabele 12.8. Večina
sredstev se porabi za izboljšanje proizvodnje hrane, v kmetijstvu, za preprečevanje bolezni in zdravljenje ljudi ter za
iskanje in zaščito vodnih virov.
Tabela 12.8: Tehnično sodelovanje MAAE - distribucija sredstev po dejavnostih v letu 2000.

Jedrska energija

Sredstva v
1000 US S
3.903.5

Jedrski gorivni cikel in tehnologija odpadkov

4.686.2

Primeijalne ocene energetskih virov

2.492.6

Hrana in kmetijstvo

9.554.1

Zdravstvo

5.470.5

Morsko okolje, vodni viri in industrija

5.759.2

Znanost - fizika, kemija

8.273.9

Jedrska varnost

5.217.9

Sevalna varnost

3.394.3

Varnost radioaktivnih odpadkov

1.823.9

Koordinacija varnostnih akcij

2.480.7

Varovanje jedrskih materialov (Safeguards)

70.617,2

Dejavnost

861.1

Fizično varovanje jedrskih materialov
*
Upravljanje in tehnična kooperacija za razvoj

■*

Skupaj

11.070.8
135.605,90

vir: The Annual Report for 2000, IAEA GOV/2001/13 z dne 14.05.2001
12.2.3

INES - MEDNARODNA LESTVICA JEDRSKIH DOGODKOV

V letu 2000 je bilo poročanih v INES sistem Mednarodne agencije za atomsko energijo 25 dogodkov. V tem letu je
začela uradno delovati INES lestvica razšiijena tudi na dogodke pri uporabi radioaktivnih izvorov in pri transportu
radioaktivnih snovi. Od 25 dogodkov jih je bilo dvanajst iz jedrskih elektrarn, ostalih trinajst pa se nanaša na
izgubljene radioaktivne izvore (11) in na nesreče z radioaktivnostjo (2). Dva dogodka v jedrskih elektrarnah sta bila
razvrščena na stopnjo 2 - "nezgoda", štirje na stopnjo 1 - "nepravilnost", pet dogodkov na stopnjo 0 - "pod lestvico"
in en dogodek ni bil uvrščen na lestvico. Pri o stalili dogodkih je bil eden stopnje 4. dva stopnje 2 in deset stopnje 1.
Iz Slovenije ni bilo poročano v INES, ker se v tem letu ni pripetila nobena nesreča, nezgoda ali nepravilnost pri
uporabi jedrskih ali radioaktivnih materialov.
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Najhujša nesreča z radioaktivnimi snovmi se je v tem letu zgodila v kraju Meet Halfa v Egiptu. Oblasti so 26. junija
ugotovile, da sta dve smrti in močne poškodbe na ljudeh posledica prejetih visokih doz sevanja. Ugotovili so. da je
član družine našel iridijev-192 izvor z ocenjeno jakostjo 1,85 TBq in ga prinesel domov. Cela družina je prejela
visoke doze, od tega sta dva umrla ostali pa so imeli težke poškodbe, ki pa niso bile smrtne. Po predhodnih anali zali
jc bil dogodek razvrščen na stopnjo 4 - "nesreča predvsem na postroju" na INES lestvici.
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13

SEZNAM KRATIC

13.1

SISTEMI NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO
AF

SISTEM POMOŽNE NAPAJALNE VODE

BR

AUXILIARY FEEDWATER
CONTROL BOARD AND COMPUTER
SYSTEM
STEAM GENERATOR BLOWDOWN
SYSTEM
BORON RECYCLE SYSTEM

CA

COMPRESSED AIR SYSTEM

SISTEM STISNJENEGA ZRAKA

CA

STATION SERVICE AIR (SECONDARY)

SISTEM OSKRBNEGA ZRAKA

CB

CONTROL BOARD SYSTEM

SISTEM KONTROLNE PLOŠČE

CC

COMPONENT COOLING SYSTEM

SISTEM ZA HLAJENJE KOMPONENT

CF

CHEMICAL FEED SYSTEM

SISTEM ZA DODAJANJE KEMIKALIJ

CI

CONTAINMENT SPRAY SYSTEM

CK

CONDENSATE POLISHING SYSTEM

SISTEM ZA PRHANJE ZADRŽEVALNEGA
HRAMA
SISTEM ZA ČIŠČENJE KONDENZATA

CO

CONDENSER & ACCESSORIES

CP

ROD CONTROL AND POSITION

SISTEM KONDENZATORJA S POMOŽNIMI
SISTEMI
SISTEM KONTROLE IN POLOŽAJA PALIC

CS

CHEMICAL & VOLUMNE CONTROL
SYSTEM
COOLING TOWER

SISTEM ZA URAVNAVANJE KEMIJSKE
SESTAVE IN PROSTORNINE
SISTEM HLADILNIH STOLPOV

CU
CV

COMPUTER SYSTEM

RAČUNALNIŠKI SISTEM

CONDENSER AIR REMOVAL SYSTEM

CW

CIRCULATING WATER SYSTEM

SISTEM ODVAJANJA ZRAKA IZ
KONDENZATORJA
SISTEM OBTOČNE HLADILNE VODE

CX

CONTAINMENT TESTING &
PRESSURIZING SYSTEM
CONDENSATE SYSTEM

SISTEM ZA TESTIRANJE IN TLACENJE
ZADRŽEVALNEGA HRAMA
KONDENZATNI SISTEM
SISTEM OHLAJENE VODE

DC

CHELLED WATER SYSTEM
DC POWER SUPPLY & DISTRIBUTION

DD

DEMINERALIZED WATER SYSTEM

AS
BD

CT

CY
CZ

KONTROLNA PLOŠČA IN RAČUNALNIŠKI
SISTEM
SISTEM ZA KALUZENJE UPARJALNIKOV
SISTEM ZA OBNOVO BORA

SISTEM NAPAJANJA IN DISTRIBUCIJE
ENOSMERNEGA TOKA
SISTEM DEMINERALIZIRANE VODE

DF/DO DIESEL OIL STORAGE SYSTEM

SISTEM SHRANJEVANJA DIZELSKEGA GORIVA

DG

DIESEL GENERATOR SYSTEM

SISTEM DIZELSKEGA GENERATORJA

DR

FLOOR AND EQUIPMENT DRAINS

SISTEM DRENAŽE TAL IN OPREME

EE

ELECTRICAL SYSTEM

ELEKTRIČNI SISTEM

EI

ELETRICAL INTERCONNECTIONS

SISTEM ELEKTRIČNIH POVEZAV

EP

ELECTRICAL SYSTEM (BOP. AC &
POWER SUPPLY)
ENVIRONMENT AL MONITORING

ELEKTRIČNI SISTEM (IZMENIČNO NAPAJANJE
SEKUNDARNEGA DELA ELEKTRARNE)
SISTEM ZA NADZOR OKOLJA

ER
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SYSTEM
ES
EX

ELECTRICAL MISCELLANIOUS A. C.
D TSTRIBUTION
EXTRACTION STEAM SYSTEM

DISTRIBUCIJA RAZLIČNEGA ELEKTRIČNEGA
NAPAJANJA
SISTEM ODVZEMNE PARE

FC

FEEDWATER CHEMICAL ADDITION

FD
FH

FLOOR & EQUIPMENT DRAINS
FUEL HANDLING SYSTEM

DODAJANJE KEMIKALIJ V SISTEM GLAVNE
NAPAJALNE VODE
SISTEM DRENAZE TAL IN OPREME

FO

FUEL OEL TRANSFER

SISTEM GORIVA ZA POMOŽNE KOTLE

FP

FIRE PROTECTION SYSTEM

SISTEM ZAŠČITE PRED POŽARI

FW

FEEDV/ATER SYSTEM

SISTEM GLAVNE NAPAIALNE VODE

GH

WASTE PROCESSING GAS SYSTEM

SISTEM OBDELAVE ODPADNIH PLINOV

GN

MAIN GENERATOR & ACCESSORIES

HC

H2 CONTROL & MONITORING

HD

HEATER DRAIN SYSTEM

GLAVNI GENERATOR IN NJEGOVI POMOŽNI
SISTEMI
KONTROLA IN NADZOR VODIKA V
ZADRŽEVALNEM HRAMU
SISTEM DRENAŽE GRELNIKOV

HS
HT

AUX3LIARY STEAM HEATING SYSTEM SISTEM PARNEGA OGREVANJA
PIPE HEAT TRACING
SISTEM OGREVANJA CEVI

HW

HOT WATER SYSTEM

SISTEM TOPLE VODE

IA

INSTRUMENT ADR.

SISTEM ZRAKA ZA INSTRUMENTACIJO

IC

IN-CORE INSTRUMENTATION SYSTEM

SISTEM INSTRUMENTACUE V SREDICI

IN

INSTRUMENT & CONTROL

SISTEM INSTRUMENTACUE IN NADZORA

LO

TURBINE LUBE OEL SYSTEM

SISTEM MAZALNEGA OLJA ZA TURBINO

LS

LIGHTING & UTELITY POWER SYSTEM

SISTEM RAZSVETLJAVE IN NAPAJANJA

ME

M1SCELLANEOUS EQUIPMENT NUCLEAR
MECHANICAL EQUIPMENT SECONDARY
MAIN STEAM

RAZLIČNA STROJNA OPREMA

RAZLIČNO ORODJE, STROJI, OPREMA

MW

MISCELLANEOUS TOOLS. MACHINES
& APPLIANCES
REACTOR MAKEUP WATER SYSTEM

NI

NUCLEAR INSTRUMENT ATION

JEDRSKA INSTRUMENTACIJA

PC

PHONE & COMMUNICATION

TELEFONI IN KOMUNIKACIJE

PG

SISTEM ZA OSKRBO S PLINI (0. N, H, CO,. CL)

PW

PLANT GAS SUPPLY SYSTEM (0, N. H.
C02, CL)
PRETREATMENT WATER

RC

REACTOR COOLANT SYSTEM

REAKTORSKI HLADILNI SISTEMI

RD

RIVERDAM

SISTEM REČNEGA JEZU

RH

RESIDUAL HEAT REMOVAL SYSTEM

SISTEM ZA ODVAJANJE ZAKASNELE TOPLOTE

RM

RADIATION MONITORING SYSTEM

SISTEM RADIOLOŠKEGA NADZORA

MP
MS
MT
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SISTEM ZA ROKOVANJE Z GORIVOM

STROJNA OPREMA - SEKUNDARNA
✓
SISTEM GLAVNE PARE

SISTEM REAKTORSKE DODAJALNE VODE

SISTEM PREDPRIPRAVE VODE
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SA

AUXILIARY STEAM SYSTEM

SISTEM POMOŽNE PARE

SC

STEEL CONTAINMENT SYSTEM

JEKLENI ZADRŽEVALNI HRAM

SD

STEAM DUMP CONTROL

SISTEM ZA ODVAJANJE PARE

SE

SECURITY SYSTEMS

VAROVALNI SISTEMI

SF

SG

SPENT FUEL PIT COOLING & CLEANUP SISTEM HLAJENJA IN ClŠCENJA BAZENA ZA
IZRABLJENO GORIVO
SISTEM DETEKCIJE PUŠČANJA IN
SPENT FUEL POOL LEAK DETECTION
POSNEMANJE BAZENA ZA IZRABLJENO
& SKJMMER
GORIVO
SPENT FUEL PIT (vent & drain)
PREPIHOVANJE IN DRENAŽA BAZENA ZA
IZRABLJENO GORIVO
SAFEGUARDS ACTUATION
SISTEM SPROŽANJA VARNOSTNIH SISTEMOV

SI

SAFETY INJECTION SYSTEM

SISTEM VARNOSTNEGA VBRIZGAVANJA

SS

SAMPLING SYSTEM (NUCLEAR)

SISTEM VZORČENJA (JEDRSKO)

SW

SERVICE WATER

SISTEM OSKRBOVALNE VODE

SX

TURBINE PLANT SAMPLING SYSTEM

TC
TD

TURBINE PLANT AUX. COOLING
WATER
TURBINE DRAIN S

SISTEM VZORČENJA SEKUNDARNIH
SISTEMOV
SISTEM VODE ZA HLAJENJE POMOŽNIH
TURBINSKIH SISTEMOV
SISTEM DRENAZ TURBINE

TG

TURBINE GLAND STEAM

SISTEM LABIRINTNE PARE TURBINE

TR

THERMAL REGENERATION SYSTEM

SISTEM TOPLOTNE REGENERACIJE

TS

SG TEST PROGRAM

PROGRAM TESTIRANJ UPARJALNIKOV

TU

MAIN STEAM TURBINE ACCESSORIES

PARNA TURBINA IN POMOŽNI SISTEMI

VA

VENTILATION & A/C

VC

VACUUM PRIMING SYSTEM

SISTEM PREPIHOV ANJA IN KLIMATIZIRAN J A
PROSTOROV
SISTEM ZA PRIPRAVO VAKUUMA

VM

VIBRATION MONITORING SYSTEM

NADZOR VIBRACIJ

VP
WC

TB VENTILATION & AIR
CONDITIONING SYSTEM
WIRE WAY & CONDUIT

PREPIHOVANJE IN KLIMATIZACIJA
TURBINSKE ZGRADBE
SISTEM KABELSKIH POTI

WD

WASTE DISPOSAL SYSTEM

SISTEM ODLAGANJA ODPADKOV

WP

LIQUID WASTE PROCESSING SYSTEM

WS

REFUELING WATER STORAGE TANK
HEAT & PURIFICATION
WATER TREATMENT SYSTEM

SISTEM OBDELAVE TEKOČIH RADIOAKTIVNIH
ODPADKOV
SISTEM SEGREVANJA IN ClŠCENJA VODE V
TANKU ZA MENJAVO GORIVA
SISTEM PRIPRAVE VODE

PROCESS INSTRUMENTATION &
CONTROL
TRANSFORMER SYSTEM

SISTEM PROCESNE INSTRUMENTACIJE IN
NADZORA
TRANSFORMATORJI

SF
SF

WT
XI
XR
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MOP
MPB
MPZ
MSIV
MTC
MZ
MZT
MZZ
NE A
NEK
NEK-STS
NFPA
NERS
NIS
NLC
NNSR
NOAA
NRC
NSG
NSR
NSRAO
NU
NRWG
OECD/NEA
QA
QC
01
OSART
OSEP
OZN
PAEC
PET
PHARE
PIS
Program TMI
PSA
PSR
PWR
QA
RAMG
RAO
RB
RBMK
RCP
ReCO
ReŠCZ
RH
RHR
R1C
RKB
RS
RSCM
RTD

Ministrstvo za okolje in prostor
Multi Purpose Building
Ministrstvo za promet in zveze
Main Steam Isolation Valve
Modern Temperature CoefEcient
Ministrstvo za zdravstvo
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za zunanje zadeve
Nuclear Energy Agency
Nuklearna elektrarna Krško
Standardne tehnične specifikacije NE Krško
National Fire Protection Agency
Netvvork of Regulators of Countries vvitii Small Nuclear Programmes
Newly Independent States
Odbor za jedrsko pravo - Nuclear Law Committee
Non Nuclear Safety Related
US National Oceanic and Atmospheric Administration
Nuclear Regulatory Commission
Nuclear Suppliers Group
Nuclear Safety Related
nizko- in srednjeradioaktivni odpadki
Načrt ukrepov
Delovna skupina jedrskih upravnih organov - Nuclear Regulators Working Group
Operation for Economic Co-operation and Development/Nuclear Energy Agencv
Quality assurance
Quality Control
Onkološki inštitut
Operational Safety Assessment Revie\v Team
Training on Off Site Emergancy Preparednes
Organizacija združenih narodov
Radonovi kratkoživi potomci
Pozitronsko emisijski tomograf
Central and Eastern European Countries Assistance for Economic Restructunng
Process Information System
Program za izboljšanje jedrske varnosti, ki ga je določila Ameriška zvezna komisija za jedrsko
varnost po nesreči na elektrarni na otoku Treh inilj ("Three Mile Island")
Veijetnostna varnostna analiza
Periodic Safety Review
Tlačnovodna jedrska elektrarna
Zagotavljanje kakovosti
Regulatory Assistance Management Group
Radioaktivni odpadki
Reactor Building
Sovjetski grafitno moderiran reaktor
Reactor Coolant Pump
Regijski center za obveščanje
Regijski štab civilne zaščite
Republika Hrvaška
Residual Heat Removal System - Sistem za odvajanje zakasnele toplote
Reaktorski infrastruktumi center
Radiološko, kemijsko, biološko
Republika Slovenija
Rudnik svinca in cinka Mežica
Resistance Thermal Detector
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RT G
RTP
RZ
RŽV
RUŽV
RWMC
RWST
SFAT
SG
SIQ
SKI
SKJV
SKPUO
SR
SSPS
STS
SVS
SŽ
ŠCZ
TE
TEB
TECDOC
TEŠ
TET
TLD
TL
TPC
TRIGA
TSO
TSOG
TTC
UGZI
UNSCEAR
Ur l.
URSG
URSJV
URSZR
US-DOE
US NRC
UVT
UT
VVER
W ANO
WBC
WENRA
WHO
WMO
ZAC
ZAG
ZIRS
ZN
ZPC
ZPNB
ZVD

16. september2001

Rentgenske naprave
Razdelilna transformatorska postaja
Radiološka zaščita
Rudnik Žirovski vrh p o.
Rudnik urana na Žirovskem vrhu
Radioactive Waste Management Coinmittee
Refueling Water Storage Tank
Spent Fuel Attribute Test
Steam Generator
Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Svvedish Nuclear Povver Inspečtorate
Strokovna komisija za jedrsko varnost
Strokovna komisija za preizkus znanja usposobljenosti operateijev NE Krško
Izrabljeni ionski izmenjvalci
Solid State Protection System
Standardne telmične specifikacije
Služba za varstvo pred sevanji
Slovenske železnice
Štab civilne zaščite
Termoelektrarna
Termoelektrarna Brestenica
teluiični dokument MAAE
Termoelektrarna Šoštanj
Termoelektrarna Trbovlje
termoluminiscenčni dozimeter
termoluminiscenčni
Telmični podporni center NEK
Training Research Isotope General Atomic
Technical Support Organizations
Techical Safety Organisations Group
Tube Type Container
Urad glavnega zdravstvenega inšpektoija
United Nations Scientific Committee on tlie Effects of Atomic Radiation
Uradni list
Uprava Republike Slovenije za geofiziko
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
United States Department of Energy
United States Regulatory Cominission
Urad Vlade za informiranje
Ultrasonic Testing
Tlačnovodne ruske elektrarne (WWER)
World association of Nuclear Operators
Whole Bodv Counter
Western European Nuclear Regulators Association
World Health Organization
Svetovna meteorološka organizacija
Zanggeijev komite
Zavod za gradbeništvo
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
Združeni narodi
Zunanji podporni center NEK
Zakon o prevozu nevarnega blaga
Zavod za varstvo pri delu
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