
Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1991

Vlada Republike Slovenije je na 15.'seji 3017_1992 obrav
navala:

- POROČiLO O JEDRSKI VARNOSTI PRIOBRATOVANJU
JEDRSKIH OBJEKTOV V LETU 1991,

ki vam ga pošiljamo na podlagi 222. člena poslovnika

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

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

Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedro
sklh objektov v letu 1991 je Skupičini republike
Slovenije predložila vlada, pripravili pa so ga
v Republilkl upravi za jedrsko varnost. Poročilo

bo obravnavala skupičinska komisija za varstvo
okolja ln urejanje prostora, z njim pa naj bl se
seznanila tudi komisija za proučitev okolilčin Iz·
gradnje JE Krlko in posledic njenega obrato
vanja.

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

Pri opravljanju upravnih nalog je RUJV Izdala NE Kriko
sedem odločb, najpomembnejia je bila odločba, po
kateri mora NE Kriko v naslednjih treh letih izdelati
dodatno verjetnostno varnostno analizo za določitev

stopnje tveganja. Institutu Jožef Stefan je v zvezi zobra·
tovanjem reaktorja TRIGA Izdala trl odločbe.

V juli/ski vojni Je RUJV aktivno obveičala tuje upravne
organe, ki so pristolni zaledrsko varnost, o ogrožanju NE
Krlko ln o ukrepih za jedrsko varnost.

V septembru 1991 Je RUJV Izdala revizijo 1 ..Smernic za
Izbor lokacije ln odlagalIiča NSRAO...

Samoupravni sporazum o združevanju sredstev za Jedr
sko varnost za leto 1991 je bli podpisan iele v decembru
1991.

V oktobru 1991 Je bila sprožena pobuda za članstvo

Slovenije v Mednarodni agenciji za atomsko energijo
(MAAE).

RUJV je sodelovala pri pripravah na obisk MAAE sku
pine za pregled obratovalne varnosti (OSART, Operatl
onal Safety Assessment Revlew Team) v NE Kriko in pri
pripravah na obisk misije INSARR (Integrated Safety
Assessment of Research Reaclors) za reaktor TRIGA.

Med strokovne organizacije na področju ledrske varno
sti, ki so bile v letu 1991 najbolj aktivne, spadajo: Institut
Jožef Stefan, Elektroprojekt ljubi/ana, Elektrolnitltut
Milan Vidmar, Inltltut za metalne konstrukcije ln Eko
nerg Iz Zagreba.

V letu 1991 je RUJV poleg rednih Inlpekcljsklh pregledov
Izvajala tudi Izredne inlpekcllske preglede NE Krlko
v zvezi z: Izpadi NE Kriko, vo/nim stanjem, sabotažnimi
akcijami na daljnovodih v okolici NE Krlko ln požarom
v TE Brestanica.

V NE Krlko so v letu 1991 pridobili 4.72 milijard kWh neto
električne energije. Generator le bli priključen na
omrežje 8133.6 ur ali 92.85% celotnega Itevila ur v tem
letu. Polovica električne energije iz NE Kriko dobavIlena
Sloveniji predstavlja 23.6% vse porabljene električne

energije v SloveniJI. Izkoriičenost NE Kriko v letu 1991
le bila 86.7%,kar jo v svetovnem merilu uvriča v zgornjo
četrtino obratujočlh jedrskih elektrarn.

poročevalec

V letu 1991 so bile tri avtomatske ustavitve ln dve ročni

ustavitvi NE Kriko. Ob zagonu na koncu remonta v prvih
dneh januarja sta bili dve avtomatski ustavitvi, ena avto
matska ustavitev Jebila Junila zaradi prehodnega polava
na greinikih glavne napajalne vode, ročno pa Je bila
elektrarna ustavljena zaradi težav na sistemu tesnilne ln
hladiIne vode na črpalkah savske vode za hlajenje kon
denzatora ter po odločbi RUJV zaradi stopnjevanja voj
nega delstvovanja v začetku JuliJa.

Ker v letu 1991 v NE Krlko ni bilo menjave goriva ln
remonta, so količine nlzko- in srednleradioaktivnih
odpadkov in prejete doze osebja znatno pod povpreč

nimi vrednostmi za celotno obdoble obratovanja NE
Kriko. Doze, ki so Jim bill izpostavljeni delavci v NE
Krlko, so bile nizke in v povprečju manlie od 2 odstotkov
upravno določenih mejnih vrednosti. V letu 1991 je bilo
proizvedeno 75 m3 nizko- ln srednjeradioaktivnih
odpadkov, kar Je pol manj kot v letu 1990.

Gorivo le bilo tudi v tem letu zelo kvalitetno, tako da je
bilo pulčanje gorIvnih elementov na meji določi/Ivega.

Aktivnost primarnega hladila Je znaiala manj kot en
odstotek aktivnosti, ki le določena s tehničnimi specifi
kacijami.

Radioaktivna sproičanla (emisile) plinov ln tekočin so
dosegla nekaj odstotkov mejnih predpisanih vrednosti,
razen za tritij, katerega sproičanjeJedoseglo dve tretjini
mejne predpisane vrednosti.

V letu 1991je.bllo v okolici NE Kriko v vzorcih ugotovlje
nih samo nekaj radioaktivnih snovi, ki Izvirajo Iz jedrske
elektrarne, ln ki zanemarljivo prispevalo k radlololkl
obremenJenosti prebivalstva.

Na osnovi meritev Imisij ter na osnovi meritev emisij ln
modelnih računov dobimo oceno obremenitve referenč

nega človeka v okolici NE Kriko zaradi delovanja jedr
ske elektrarne okoli 2.5 mikroSvneto in v najboli konzer
vatIvnem primeru manj kot 10 mikroSvneto. Celotno
breme referenčnegačloveka zaradi sevanj Iz vseh virov
je ocenjeno na 4000 mikroSvneto.

RUJV je takoj po prvih resnih grožnjah NE Krlko pred
vojno v Sloveniji pripraVila načrt aktivnosti za zmanjla
nje ranilivosti elektrarne ln za možnosti vplivov na okoile
ob porulitvi nekaterih delov ele~rarne. RUJV je tudi
koordinirala izdelavo dodatnih ocen ln analiz.

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

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

Ob koncu leta 1991 je v 25 državah obratovalo 420 reak·
torjev s priključno močjo okoli 327000 MWe. Število obra
tujočih reaktorjev se je zmanjšalo, kljub petim novim

1. UVOD

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

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

RUJV opravlja upravne naloge s področja jedrske varnosti in
inšpekcijski nadzor nad jedrskimi objekti v Sloveniji, obenem
pa ima razvito močno mednarodno sodelovanje, ker lahko
kakovostno opravlja svojo osnovno dejavnost le z uporabo
najnovejših spoznanj in informacij o dogajanju na področju

jedrske energetike v svetu. Sem spadata tudi koordiniranje in
ocena dela strokovnih organizacij, ki opravllaio vzdrževalna
dela v NE Krško in dajejo strokovna mnenja.

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

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

2. PREGLED DELA REPUBLIŠKE UPRAVE ZA JEDRSKO
VARNOST

Republiška uprava za jedrsko varnost je z Zakonom o organi
zaciji in delovnem odročju republiške uprave (Ur. list RS šl271
91), ki je začel veljati 28.junija 1991, postala upravni organ
v sestavu Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora in
je pristojna za opravljanje upravnih in strokovnih zadev. ki se
nanašajo na: jedrsko varnost; na prevoz jedrskih in radioak
tivnih materialov; na materialno bilanco jedrskih materialov;
na odgovornost za jedrsko škodo; na kvalificiranost osebja
uporabnikov jedrskih objektov in njihovo šolanje; na zagoto
vitev kvalitete; na inšpekcijsko nadzorstvo nad izvrševanjem
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priključenim reaktorjem. Initallrana moč se' je povečala
glede na leto 1990.

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

Vsi jedrski objekti v Sloveniji so v letu 1991 varno obrato
valI. Izrednih dogodkov, pri katerih bl bill kršeni mejni
pogoji obratovanja, razen ogrožanja NE Krško na
začetku Julijske vojne, ki je predstavljalo posebno kate.
gorijo nevarnosti, ni bilo.

zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo jedr
ske objekte, ter na druge zadeve s tega področja, določene

z zakonom.

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

sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske
energije, 4. člen Ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti republike Slo
venije, priporočila Mednarodne agencije za atomsko energijo
(MAAE), Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji
in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav ter podza
konski akti in pravilniki na osnovi zgoraj navedenih zakonov
in ratificirane mednarodne konvencije o jedrski energiji in
jedrski varnosti.

2.1 SPLOŠNO

Z zakonodajnega področja dela je RUJV skladno s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samo
stojnosti in neodvisnostiRepublike Slovenije (Ur.list RS, št. li
91-1) še naprej uporabljala veljavno zakonodajo nekdanje
zvezne države, seveda le tisto, ki jo Slovenija na področju

jedrske varnosti še ni Sama pripravila. Tako je na osnovi 24.
člena Zakona o odgovornosti za jedrsko škodo (Ur.list SFRJ.
št. 22178, 34/79) RUJV pripravila Odlok o spremembi in dopol
nitvi odloka o določitvi zneska omejitve odškodninske odgo
vornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo. ki ga
je izdal Izvršni svet Skupščine Hepublike Slovenije in je bil
objavljen v Ur.listu RS. št. 22191-1. V istem Uradnem listu pa je
bil objavljen tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o določitvi zneska zavarovanja odgovornosti za jedrsko
škodo, ki ga je Izvršni svet izdal na podlagi 6. člena Zakona
o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo. Tudi pri tem
odloku je RUJV pripravila predlog. S tema spremembama je
bil usklajen znesek odškodninske odgovornosti z zneskom. ki
je predviden v Dunajski konvenciji o odgovornosti za jedrsko
škodo.

Za pripravo slovenske zakonodaje z delovnega področja

RUJV (Zakon o jedrski varnosti in varstvu pred sevanji; Zakon
o odgovornosti za jedrsko škodo) smo sistematično zbirali
ustrezno regulativo tUjih držav (ZDA, Finska, Svedska, Nem
čija, Avstrija, Italija, Svica, Nizozemska) ter priporočila oz.
predpise mednarodnih organizacij (Evropska skupnost. Med
narodna agencija za atomsko energijo, Agencija za jedrsko
enetqijo OECD/NEA), kar vse bo predstavljalo podlago za
pripravo obeh domačih zakonov in podzakonskih predpisov.

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

- program stalnega strokovnega usposabljanja delavcev NE
Krško,
- verjetnostno varnostno analizo elektrarne glede na notra
nje in zunanje začetne dogodke,
- radiološki nadzor okolice NEK za leto 1991,

poročevalec
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Opravljeni preizkusi znanja za
operaterje reaktorja NE Krško

2.1.1 Opravljeni preizkusi za glavne operaterje in ope
raterte reaktorja NE Kriko v posameznih letih
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posamezna področja. Poleg drugih zadev s področja jedrske
varnosti in varstva pred sevanji ter obratovanja jedrske elek
trarne v Krškem je obravnavala: poročilo o remontu NE Krško
za leto 1990; poročilo o obratovanju NE Krško, raziskovalnega
reaktorja TRIGA Mark II Instituta Jožef Stefan in Rudnika
urana Zirovski vrh v letu 1990; poročilo RUJV o jedrski varno
sti za leto 1990; poročila strokovnih organizacij, pooblaščenih
za dela na področju jedrske varnosti za leto 1990; letni pro
gram ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko
varnost RUJV za leto 1991 in 1992, poročilo Ekološkega
laboratorija z mobilno enoto in poročila o monitoringu v oko
lici NE Krško, raziskovalnega reaktorja TRIGA, Rudnika urana
Žirovski vrh.

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

Ukrepi, predvideni v Zakonu o izvajanju varstva pred ionizira
jočirni sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in
naprav, Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in
o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije
(bivši zvezni zakon, ki sedaj velja kot republiški predpis) in
v (petletnem) RepUbliškem programu ukrepov za varstvo pred
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost. se uresničujejo in
operativno izvajajo preko letnih programov ukrepov. V prete
klih letih, vključno z letom 1990 so se zbirala sredstva za
izvajanje ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in
jedrsko varnost v veliki meri preko samoupravnega spora
zuma med uporabniki jedrskih objektov (NE Krško, Institut
Jožef Stefan in Rudnik urana Žirovski vrh) ter Izvršnim sve
tom. Glede na RepUbliški program ukrepov, ki nalaga pristoj
nim republiškim upravnim organom bistveno večji obseg del,
nadzora in aplikativnih raziskav in analiz pa tudi jasno razme
juje odgovornosti posameznih resorjev, je nesmiselna in
neučinkovita uporaba preživelih samoupravnih načinov

dogovarjanja za potrebna sredstva na nivoju republike. Zato
je bilo že ob letnem programu za 1990 dogovorjeno, da bo
samoupravnl način zbiranja sredstev izjemoma veljal v letu
1990. Ze tedaj je RUJV ob pripravi predloga proračuna za leto
1991 predlagali proračunsko zagotavljanje sredstey za izvaja
nje letnega programa ukrepov za jedrsko varnost. Zal predlog
ni bil podprt, oz. sredstva niso bila zagotovljena.

1r2ZJ Glavni operaterji O Operaterji J
Slika 2.1.1: Opravljeni prelzxusl usposobljenosti za glavne
operaterje in operaterje reaktorja NE Krško v posameznih
letih

- neposredno grožnjo za vamost NE Krško, (ustavit avobrato
vanja),
- odločba o ponovnem zagonu NE Krško po p 'enehanju
grožnje za varnost objekta,
- podaljšanje roka za izdelavo skrajšanega Končnega var
nostnega poročila

- meteorološke meritve v okolici NE Krško za leto 1991.
Tudi Institutu ..Jožef Stefan« je RUJV izdala tr i odločbe

o obratovalnih pogojih in omejitvah in sicer:

- dovoljenje za začetek pripravljalnih del na rekom,trukciji in
modifikaciji raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark Il,
- odobritev revizije 2 Varnostnega poročila in dovoljenje za
začetek testiranj,
- pogoji za nadaljevanje s preizkusi reaktorja (testi) in
s poskusnim stacionarnim obratovanjem po rekom trukciji in
modifikaciji.

Elektrotehnični fakulteti v Zagrebu. Institutu za visoko nape
tost pa je bilo izdano pooblastilo za opravljanje :Ioločenih

nalog s področja jedrske varnosti na območju Hepubtlke
Slovenije. . .

V letu 1990 je RUJV izdala ..Smernice.. po katerih poteka
v ~Ioveniji izbor lokacije za odlagališče NSRAO. /1 'a podlagi
pripomb MAAE (WAMAP). slovenske recenzijske komisije in
še treh drugih tujih inštitucij je RUJV ob sodelovanj u Elektro
projekta iz Ljubljane v septembru 1991 izdala Reviz!jo 1 nave
denih ..Smernic... V postopku izbora je bila v letu 1991 kon
čana druga stopnja študije, ki je bila ob koncu leta tudi
recenzirana. Pričela se je tudi že tretja stopnja, ki bo do konca
leta 1992 dala tri do pet potencialnih lokacij za oljlagališče
NSRAO.

V letu 1991 se je RUJV glede na leto 1990 kadrovski) nekoliko
okrepila. zaposlila sta se dva nova delavca (svetovalec direk
torja in republiški inšpektor za jedrsko varnost). Veliko pozor
nosti je bilo posvečenostrokovnemu usposabljanjL delavcev,
ki so se udeleževali tečajev, seminarjev ter drugih cblik uspo
sabljanja v tujini in domovini (glej tudi podpo i}lavje 2.2
- mednarodno sodelovanje). En sodelavec se ji! šolal za
pridobitev magistrskega naslova iz reaktorske fizke. Poleg
seminarjev in tečajev iz tujih jezikOV, računalništva. uprav
nega postopka, ter drugih (npr. požarna varnost, jedrska
varnost in ionizirajoča sevanja, upravljanje z RAO, načrtova
nje ukrepov v sili), naj posebej omenimo šolane novega
republiškega inšpektorja na tečaju za operaterji! jedrskih
elektrarn v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo na
Institutu -Jožet Stefan«.
RUJV si prizadeva kar najbolje obveščati javnost o vprašanjih
jedrske varnosti v Sloveniji, kot tudi v tujini. Strokov no javnost
obveščamo predvsem na posreden način. To je preko distri
bucije specializirane strokovne literature, gradiv mednarod
nih in tujih organov s področja jedrske varnosti, seveda pa
tudi poročil in strokovnih ocen domačih organizaci. Poročila,
ki se nanašajo na varnost NE Krško in raziskova ni reaktor
TRIGA, pošilja RUJV tudi v Centralno tehniško knjižnico
v Ljubljani, javnost pa RUJVobvešča o svojem delu predvsem
preko sredstev javnega obveščanja.

Sodelovanje z drugimi upravnimi organi je bifo glede na
izrazito interdisciplinarnost področja dela RUJV 'udi v letu
1991 zelo intenzivno. predvsem z Ministrstvom za Energetiko.
Ministrstvom za zdravstvo. družino in soctatnovarstvo. Mini
strstvom za obrambo, Ministrstvom za notranje zac leve, Mini
strstvom za zunanje zadeve in Ministrstvom za ;.nanost in
tehnologijo. Tako je RUJV sodelovala pri vodenju upravnih
postopkov. pripravi podzakonskih predpisov, oduovonn na
delegatska vprašanja in pobude ter pri delu interclisciplinar
nih strokovnih komisij.

RUJV je sodelovala tudi s Komisijo Skupščine R S ovenije za
proučitev okoliščin gradnje NE Krško in posledic njenega
obratovanja kol tudi s Komisi]o Skupščine R SIovenije za
varstvo okolja in naravno dediščino.

Pri Republiški upravi za jedrsko varnost deluje Strokovna
komisija za jedrsko varnost (SKJV), ki se je v letu 1'391 sestala
štirikrat. Ima 22 članov, in sicer je 10 članov deteqiranih iz
drugih upravnih organov, 12 strokovnjakov pa so iz' 'edenci za
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Kljub prizadevanjem na začetku leta smo uspeli podpisati
k samoupravnemu sporazumu o združevanju sredstev za jedr
sko varnost za leto 1991 šele v mesecu decembru 1991,
izvajanje že pred tem sprejetega in potrjenega letnega pro
grama, pa se je zavleklo v leto 1992 (predvsem zaradi dejstva,
da NE Krško, ki pokriva kar 80% potrebnih sredstev, le-teh ni
mogla pravočasno zagotoviti).

2.2 MEDNARODNO SODELOVANJE

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

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

V okviru MAAE deluje tudi program za svetovanje pri ravnanju
z radioaktivnimi odpadki (Waste Management Advisory Pro
gramme - WAMAP). V programu je predviden prenos medna
rodnih izkušenj za varno ravnanje t radioaktivnimi odpadki
s posredovanjem misije WAMAP na države članice MAAE. Na
povabilo RUJV (v letu 1990) je Agencija odobrila misijo
WAMAP v Sloveniji (in na Hrvaškem); tako je v dneh od 22. do
24. aprila 1991 štiričlanska misija poleg Ljubljane in Zagreba
obiskala tudi NE Krško in raziskovalni reaktor Instituta ..Jožef
Stefan- TRIGA Mark II. Temeljni namen obiska pa je bil
pregled ter komentar ..Smernic za izbor lokacije odlagališča

nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Sloveniji« in pre
gled rezultatov prve faze izbire lokacije.

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

RUJV je delovala tudi v pripravah na obisk MAAE skupine za
pregled obratovalne varnosti (Operational Safety Review
Team - OSART). PO letu 1984, ko je bila misija OSART prvič

v NE Krško in leta 1990, ko je bila na povabilo RUJV na
kontrolnem obisku, je predvideno, da OSART misija ponovno
pregleda NE Krško v letu 1992.

Med Agencijo in RUJV so potekale intenzivne priprave za
obisk MAAE misije INSARR (Integrated Safety Assessment of
Research Reactors) v raziskovalnem reaktorju Instituta ..Jožef
Stefan- Triga Mark II. Namen obiska misije INSARR je pregled
dokumentacije in podatkov, ki se nanašajo na projekt reak
torja ter njegovo delovanje, s posebnim poudarkom na jedrski
varnosti in varstva pred sevanji.

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

- projekt regionalne tehnične pomoči deželam srednje in
vzhodne Evrope pri načrtovanju in usklajevanju kvalitetnih
programov ravnanja z radioaktivnimi odpadki;
- sestanek svetovalne skupine glede izkušenj dosedanje upo
rabe INES - Mednarodne lestvice jedrskih dogodkov ter
razširitev te lestvice na vse vrste jedrskih objektov;
- sestanek tehničnega komiteja glede izkušenj z uporabo
specifičnih varnostnih indikatorjev za posamezne elektrarne

Direktor RUJV se je udeležil konterence o rezultatih projekta
za ocenitev posledic katastrofe v Cernobilu, konference o ver
jetnostnih varnostnih analizah in konference o jedrski varno-
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sti. Udeležil se je tudi 35. letne generalne konference MAAE
v septembru 1991, kjer je sodeloval s temo: ..Politični konflikti
ter varnost jedrskih etektrarn.«

RUJV sodeluje tudi z Direkcijo (DG 11) za raziskave in razvoj
Evropske skupnosti.

V okviru sodelovanja z drugimi mednarodnimi organizacijami
naj omenimo še udeležbo predstavnika RUJV na seminarju
o načrtovanju ukrepov ob nezgodah in nesrečah, ki sta ga
organizirala belgijski izobraževalni center za jedrsko energijo
in komisija evropske skupnosti (CEC), udeležbo na tečaju iz
radiološke zaščite v organizaciji britanskega sveta za radiolo
Ško zaščito (National Radiological Protection Board) ter ude
ležbo na seminarju o ukrepih v sili, ki ga je organizirala
Agencija za jedrsko energijo (Nuclear Energy Agency - NEA)
iz Pariza, ki deluje pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje
in razvoj (OECD).

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

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

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

Vsi ti dobro utečeni kanali in osebni stiki so pripomogli
k mednarodnem pritisku na bivšo jugoslovansko politično

vodstvo ter armado ob agresiji na Slovenijo, saj je RUJV
o dogajanju v Sloveniji, še posebej pa o grožnjah armade
z nizkimi preleti vojnih letal nad NE Krško, mednarodno
strokovno javnost tekoče obveščala (glej 3.1.12).

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

- današnje stanje oskrbe in potreb z energijo; cilji in strate
gija za energetske koncepte v bodoče;

- današnje stanje okolja ter ekološki kriteriji za energetske
koncepte v bodoče;
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- Nuklearna elektrarna Krško.

Slovenski udeleženci so sodelovali s šestimi refer :tti in to pri
vseh treh obravnavanih temah.

Nekaj zaključnih misli z okrogle mize:

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

Na koncu poročilao mednarodnih aktivnostih RU. V naj ome
nimo še sodelovanje naših predstavnikov v delu K ontaktneqa
komiteja R Slovenije - zvezna dežela Koroška ter mešani
komisiji R Slovenije in zvezne dežele Koroške za proučitev

osnutka sporazuma o obveščanju in pomoči ob naravnlh in
drugih nesrečah velikega obsega. Sodelovanja PIi medrepu
bliški koordinaciji za jedrsko energijo med R Slovenijo in
R Hrvaško je bilo omejeno na eno sejo v januarj J 1991. ker
kasneje sej ni bilo več.

2.3 DELOVANJE STROKOVNIH ORGANIZACIJ

Pri svojem delu Republiška uprava za jedrsko varnost potre
buje podporo strokovnih organizacij, od kat :trih vsaka
v skladu s svojimi pooblastili opravlja dela in naloge, ki so
povezane z jedrsko varnostjo. S svojim delom te c rganizacije
pomembno prispevajo k zanesljivosti obratovanja NE Krško.
obenem pa pomagajo tudi pri nadzoru, ki ga opravlja RUJV
s svojo inšpekcijo. Med strokovne organizacije na področju

jedrske varnosti, ki so bile v letu 1991 najbolj aktiv le. spadajo
Elektroinštitut Milan Vidmar. Institut Jožef Stefan. Elektropro
jekt Ljubljana. Inštitut za metalne konstrukcije in Ekonerg iz
Zagreba.

Institut Jožef Stefan je v letu 1991:
- nadziral radioaktivnost v okolici NE Krško (konl rolne meri
tve emisij. redne imisijske meritve in trije redni obhodi
z Mobilno enoto)
- opravil strokovno usposabljanje sodelavce,' Kemijske
službe in Službe radiološke zaščite NE Krško v spektrometriji
gama
- računalniško analiziral malo izlivno nezgodo na hladni veji,
zlom cevi v uparjalniku
- razvijal modele za opis dvodimenzionalnih poje vov v reak
torski posodi in sredici
- preverjal model NE Krško z analizo nenadnega odprtja prh
t1ačnika

- preučeval odziv NE Krško na stanja hladne zaustavitve brez
razpoložljivih pomožnih in varnostnih sistemov
- preračunal je veliko izlivno nezgodo z realistične I metodolo
gijo
- opravil trdnostne analize cevovodov in konstrukcij z raču

nalniškimi programi
- opravil optimizacijo življenjske dobe uparjalnikov pri pred
pisani verjetnosti zloma cevi
- opravil pripravo za preračun reaktorske sredic edesetega
gorivnega cikla. ki se bo začel po remontu in menjavi goriva
1992
- pripravil analizo podatkov ob pregledu reaktorske posode
med remontom 1992
- izdelal zbirno strokovno oceno po remontu 19!IO
- pripravil predlog spremembe kriterijev čepljenja cevi upar-
jalnikov NE Krško
- izdelal strokovno mnenje o dokumentu ..NPP Krško Techni
cal Specitlcations- in o 15. poglavju Končnega varnostnega
poročila.

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

Dejavnost Elektrolnitituta Milan Vidmar je v letu 1991 obse
gala:

- izdelavo zbirne strokovne ocene remonta NE Krško 1990,
- elaborate o programu šolanja osebja za zagotovitev kvali-
tete in kontrolo kakovosti. o standardizaciji v električnih načr

tih in o odklopniku 6.3 kV tipa Westinghouse.
- predavanja na Izobraževalnem centru za jedrsko tehnolo
gijo.
- pripravo izpitnih vprašanj s področja električnih sistemov in
sodelovanje v izpitni komisiji za preverjanje usposobljenosti
operaterjev NE Krško,
- sodelovanje v mednarodni organizaciji »FORATOM«
(delovna skupina za zagotovitev kakovosti).

Elektroprojekt Ljubljana je opravljal naloge, ki so obsegale
projekt sistema oskrbe s tesniIno in hladilno vodo. projekt
izvedenih del pri prestavitvi sušilnika vodika. izdelavo študije
ureditve prostora pred turbinsko zgradbo zaradi utrditve
površin pri zamenjavi cevnih snopov kondenzatorja, projekt
vgradnje sistema za merjenje in nadzor radioaktivnosti v zadr
ževalnem hramu. la 400 kV stikališče je projektiral dodatne
releje za prenos meritev od števcev do računalnika obračun

skih meritev, za sistem obtočne hladiIne vode pa je izdelal
projekt zakasnilnega člena. ki ga je bilo potrebno vgraditi
zaradi prehitrega delovanja indikatorja pretoka. Opravil je še
projekt vgraditve video sistema za nadzor izrabljenega goriva.
ki ga je zahtevala MAAE, projekt izvedbe dodatnih kontrolnih
mest za vstop v objekte NE Krško in izdelal okoli sedemdeset
sprememb tehnične dokumentacije. Sodeloval je pri izboru
možnih lokacij za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih
odpadkov (NSRAO) v R Sloveniji. Strokovna recenzija prve
stopnje izbora lokacije je bila zaključena 16.1.1991. delo na
drugi stopnji pa se je takoj nadaljevalo v skladu s »Smerni
cami za izbor lokacije odlagališča NSRAO« in projektno
nalogo. Rezultati druge stopnje izbora lokacije odlagališča

NSRAO so potencialne lokacije odlagališča. Izhodišče za
določevanje lokacije so področja, ki so bila v prvi stopnji
študije iZb~na kot primerna za gradnjo odlagališča.

Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana, je v letu 1991
opravljal laboratorijske preiskave zvarov za atestiranje varil
nih postopkovln atestiranje varilcev ter izdelal načrt zagotovi
tve kakovosti in preverjanja kvalitete. Izdelal je poročilo O pre
izkušanju in umerjanju momentnih ključev za delo na opremi
v NE Krško. Inštitut za metalne konstrukcije je imel težave pri
vzdrževanju kontinuitete kadrov, ker v letu 1991 ni bilo
remonta v NE Krško. zaradi finančnih težav pa je zamrla
raziskovalna dejavnost s področja gradnje in vzdrževanja
jedrskih elektrarn.

Ob koncu leta 1991 je prišlo do organizacijskih sprememb na
Institutu za elektroprivredu Zagreb. ki se je razdelil na dva
dela. En del. ki se imenuje Ekonerg. nadaljuje z dejavnostjo
na jedrskem področju. saj v njem dela večina strokovnjakov,
ki so se tudi prej Ukvarjali s tem področjem.Ekonerg je v letu
1991 izdelal oceno remonta 1990 za rotacijske stroje in ven
tile, končno oceno o preizkušanju strojne opreme v NE Krško
med osmim gorivnim ciklom in analiziral preiskavo cevi
v obeh uparjalnikih.

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

2.4 INŠPEKCIJSKI NADZOR NAD JEDRSKIMI OBJEKTI

Sektor za inšpekcijski nadzor jedrskih objektov v RUJV
v skladu s svojimi pooblastili nadzira upravljalce jedrskih
objektov. Pri tem upošteva veljavno zakonodajo, standarde,
tehnične normative in druge predpise v zvezi z izvajanjem
vseh ukrepov za zagotovitev jedrske varnosti pri lokaciji.
projektiranju, graditvi, montažl postrojev. pri funkcionalnih in
zagonskih preizkusih, poskusnem obratovanju. obratovanju,
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zagotovitvi kakovosti opravljenih del in vgrajenega materiala,
pri načrtih ukrepov za primer jedrske nesreče, pri strokovni
usposobljenosti pogonskega osebja, pri vzdrževanju, revizi
jah, remontih in spremembah varnostne. opreme, materialni
bilanci jedrskega materiala in odgovornosti za jedrsko škodo.

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

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

V letu 1991 je RUJV opravila enainpetdeset rednih inšpekcij
skih pregledov NE Krško, kar je več kot prejšnje leto, kljub
pomanjkljivi zasedbi delovnih mest inšpektorjev. To pomanj
kanje je bilo nadomeščeno s strokovno pomočjo drugih
delavcev RUJV. Novi inšpektor za jedrsko varnost, ki se je
zaposlil v marcu 1991, je lahko le delno pomagal pri lnšpekcl
jah, ker je moral precej časa posvetiti strokovnemu izobraže
vanju.

Pri rednih inšpekcijskih pregledih NE Krško je nadzor obsegal
predvsem:

- upoštevanje obratovalnih poqojev in omejitev
- začasno skladišče nizko- in srednjeradioaktivnih odpad-
kov
- revizije pogonskih postopkov in pisanje novih postopkov
- službo za zagotovitev kakovosti
- izobraževanje kadrov
- sveže in izrabljeno jedrsko gorivo
- sistem bistvene oskrbne vode
- merjenje vibracij vseh vrtečih se komponent.

Skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve, Republiškim grad
benim inšpektoratom in Republiškim urbanističnim inšpekto
ratom je bil opravljen inšpekcijski pregled širše varnostne
cone NE Krško ter podana ustrezna prijava z navodilom pri
stojnemu občinskemu urbanističnemu inšpektorju, da zago
tovi odpravo opaženih pomanjkljivosti zunaj ograje N.E Krško.
Opravljen je bil tudi inšpekcijski pregled gradnje sktadtšča
rezervnih delov v NE Krško, ki kasni zaradi manjkajočih

finančnih sredstev.

V letu 1991 je RUJV poleg rednih inšpekcijskih pregledov
izvajala tudi izredne preglede NE Krško v zvezi z:

- izpadi NE Krško,
- vojnim stanjem,
- sabotažnimi akcijami na daljnovodih v okolici NE Krško,
- požarom v TE Brestanica.

V Reaktorskem centru Podgorica Instituta Jožef Stefan so bili
opravljeni trije redni inšpekcijski pregledi reaktorja TRIGA
v sodelovanju z Republiškim sanitarnim inšpektoratom in
Republiškim požarnim inšpektoratom in en izredni inšpekcij
ski pregled skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve in Mini
strstvom za obrambo glede izboljšanja fizičnega,in tehnič

nega varovanja.

Ostala dejavnost, ki ni zajeta v neposrednih inšpekcijskih
pregledih NE Krško, je vsebovala vodenje evidence o jedrskih
materialih za vse cone materialnih bilanc v R Sloveniji.

Poleg omenjenega je RUJV v letu 1991 sodelovala na rednih
mesečnih dispečerskih sestankih med dlsoečerjl Republike
Slovenije in Republike Hrvaške ter NE Krško.

Iz dosedanjih izkušenj in dejstev lahko ugotovimo:

- Sektor inšpekcijskega nadzora jedrskih objektov uspešno
sodeluje z drugimi inšpekcijskimi organi.

- Remontna dela, menjava goriva, funkcionalni in zagonski
preizkusi na sistemih in komponentah NE Krško tudi po
remontu 90, ki se je končal v začetku januarja 1991, ustrezajo
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obratovalnim pogojem in omejitvam, oziroma so v skladu
z merili sprejemljivosti v odobrenih postopkih.

- Po vsakem izpadu NE Krško, oziroma njeni ustavitvi, so bili
izvedeni izredni inšpekcijski pregledi, preverjene vse kratko
ročne in dolgoročne akcije za trajno odpravo vzrokov. Uve
deni so bili jasno določeni ukrepi, zahtevane analize oziroma
zahtevani predlogi za uvedbo dolqoročnlh ukrepov.

- Pri izpadih in ustavitvah elektrarne v letu' 1991 je bilo
ugotovljeno, da so vzroki bili:

• na sekundarnem delu elektrarne,

• pri testiranju pri zagonu ob remontu,

• vojaško posredovanje v Sloveniji

• ogroženost elektroenergetskega sistema.

Vsi varnostni Sistemi za varno ustavitev elektrarne so delovali
v skladu s projektno predvidenimi parametri in jedrska var
nost ni bila ogrožena.

- Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA Reaktorskega
centra Podgorica Instituta Jožef Stefan je v letu 1991 ustre
zalo obratovalnim pogojem in omejitvam.

- Radioaktivni odpadki v začasnemu skladišču nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov v NE Krško in prehodnem
skladišču radioaktivnih odpadkov Reaktorskega centra Pod
gorica se skladiščijo v skladu z zakonodajo, evidence se
vodijo korektno in dosledno.

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

3. OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SLOVENIJI

3.1 tJUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

3.1.1 Glavni obratovalni podatki

V NE Krško so v letu 1991 pridobili 4 950 756 MWh (4.95 TWh)
bruto električneenergije na izhodu generatorja oziroma 4 718
220 MWh (4.72 TWh) neto električneenergije. Generator je bil
priključen na omrežje 8133.6 ur ali 92.85 % celotnega števila
ur v tem letu. Proizvodni načrt je bil presežen za 8.22 %.
Tabela 3.1.1 prikazuje dinamiko pridobivanja električneener
gije v primerjavi z načrtovano.

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

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

Razpoložljivost (availability) jedrske elektrarne pove, koliko
časa je bila elektrarna priključena na omrežje v določenem

obdobju, To izrazimo s količnikom med številom ur obratova
nja generatorja sinhroniziranega z omrežjem (ne glede na
moč reaktorja) in celotnim številom ur v tem obdobju.

Izkoriščenost(load factor) predstavlja, koliko električneener
gije je elektrarna pridobila glede na to, koliko električne

energije bi teoretično lahko pridobila v določenem času. To le
količnik med pridobljeno električno energijo in električno

energijo, ki bi jo teoretično lahko dobili (zmnožek moči na
sponkah generatorja s številom ur) v tem obdobju.

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

Tabeli 3.1.2 in 3.1.3 prikazujeta faktorje zanesljivosti obrato
vanja in časovno analizo obratovanja za NE Krško v letu 1991.
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Tabela 3.1.1: Načrtovana ln dosežen~ proizvodnja He Kriko
za leto 1991.

Mesec

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

načrtovana

proizvodnja
(GWh)

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

dosežena
proizvodnja

(GWh)

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

Diagrami na slikah 3.1.2 do 3.1.7, ki prikazujejo glavne obrato
valne podatke za celotno ol1dobje rednega obratovanja NE
Krško, omogočajo, da lahl·',; -imerjamo rezultate iz leta 1991
s preteklim obdobjem. Far' l' izkoriščenosti (slika 3.1.2) se
tudi v svetu uporablja kot . avna ocena uspešnosti obratova
nja jedrske elektrarne. Pomemben faktor je tudi razpoložlji
vost (slika 3.1.3) , ker v nekaterih elektrarnah namerno zmanj
šujejo moč zaradi nihanj v porabi električne energije in tako
ne dosegajo boljše izkoriščenosti. Na sliki 3.1.4 je predstav
ljena pridobljena električnaenergija za vsa leta rednega obra
tovanja jedrske elektrarne. Na slikah 3.1.5 do 3.1.7 so dia
grami, kjer je upodobljeno število ustavitev elektrarne v posa
meznem letu, faktor prisilne ustavitve in število poročil

o izrednih dogodkih na leto. Podatki na sliki 3.1.7 se razliku
jejo od tistih iz preteklih let, ker je NE Krško uvedla novo
označevanje poročil o izrednih dogodkih (nekatera poročila

so bila zapisana pod isto številko, dopis NE Krško SRT - 3561
4150,8.4.1991).

• NE Krtko je v juniju in juliju delovala z zmanjšano močjo' )z. je bila
ustavljena zaradi odločitve Vlade R Slovenije oz. zaradi vojniII razmer.

Tabela 3.1.2: Faktorji zanesljivosti obratovanja NE Kriko
v letu 1991.
Povprečje se nanaša na obdobje obratovanja od 1983 do
1991. V letu 1991 ni bilo menjave goriva in letnega remonta
Ure, ko je bila elektrarna ustavljena zaradi administrativhih
prepovedi, štejejo, kot da je bila elektrarna razpoložJijiva.

leto 1991 % povprečje %

97.37 80.14
86.69 76.44

0.5

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

V letu 1991 je imela NE Krško zelo veliko razpoložljivost 97.4
%, ker je bilo zelo malo prisilnih zaustavitev (dve še v remont
nem obdobju in dve med obratovanjem) in ni bilo menjave
goriva ter remonta. Kljub temu, da je elektrarna bila zaustav
ljena zaradi vojaškega dejstvovanja in je delovala z zmanjšano
močjo zaradi oqroženostl elektroenergetskega sistema, je
bila izkoriščenost še vedno tolikšna, da se je povzpela po
lestvici izkoriščenosti glede na prejšnje leto.

Opombe k sliki 3.1.1 diagram obratovanja NE Krško za teto
1991:

1.48

4718.2204360skupaj

razpoložljivost
izkoriščenost

faktor prisilne
ustavitve

Tabela 3.1.3: Časovna analiza obratovanja NE Kriiko v letu
1991.

ur odstotek
(%)

Časovna analiza proizvodnje

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

8760
8133.6

626.4
187

395.6
43.8

100
92.85

7.15
2.13
4.52
0.50

1. Prisilna ustavitev reaktorja - visok fluks na vmesnem
področju nuklearne instrumentacije
2. Prisilna ustavitev reaktorja pri primarnem preizkusu gene
ratorske zaščite

3. Prisilna ustavitev - izpad črpalk glavne oskrbne vode
4. Zmanjšanje moči - testiranje regulacijskih palic
5. Ustavitev elektrarne - visok nivo vode v uparjalnikih
6. Zmanjšanje moči v dogovoru z dispečersko službo
7. Ustavitev zaradi vojne'
8. Zmanjšanje moči

9. Zmanjšanje moči zaradi segrevanja reke Save
10. Zmanjšanje moči - odprava okvare na sitih

3.1.1 Časovni diagram moči NE Kriko za leto 1991

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

Diagram obratovanja NE Krško
za leto 1991

JAN
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83 84 85 86' 87 88 89 90 91 POVPR
Leto

Izkoriščenost

NE Krško
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Slika 3.1.2: Izkorličenost
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Slika 3.1.3: Razpoložljivost

Razpoložljivost
NE Krško

Slika 3.1.6: Faktor prisilne ustavitve

Faktor prisilne ustavitve
NE Krško

100

80

60

83 84 85 86
83 84 85 86 87 88 89 90 91 POVPR

Leto

Slika 3.1.7: Število porotlI o Izrednih dogodkih

Slika 3.1.4: Neto proizvodnja

Neto proizvodnja (TWh)
NE Krško

6-------------------1

5

4
.ro
~ 3

2

83 84 85 86 87 88 89 90 91POVPR

Leto

Poročila o izrednih dogodkih
NE Krško

83 84 85 86 87 88 89 90 91 POVPR
Leto

11223 načrtovana O realizirana 3.1.2 Ustavitve in zmanjšanja moti reaktorja

Slika 3.1.5: Ustavitve

Ustavitve
NE Krško

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

NAČRTOVANE IN NENAČRTOVANE USTAVITVE NE KRŠKO
IN ZMANJŠANJA MOČI REAKTORJA V LETU 1991 ZA VEČ
KOT 20 % INSTALIRANE MOČI ZA ČAS, KI JE DALJŠi OD 4 UR

14
OPIS

Nadaljevanje remonta 1990

Ob 01 :36 je bil generator NE Krško sinhroni
ziran z električnim omrežjem. Moč reaktorja
tik pred sinhronizacijo je znašala 10%. Po
sinhronizaciji je operater začel dvigovati
moč, pri tem pa je bila nastavitev avtomatske
ustavitve reaktorja na srednjo moč reaktorja
postavljena prenizko. Ob 01 :38:54 je prišlo
do avtomatske ustavitve reaktorja. Sledila je
ustavitev turbine in stabilizacija elektrarne
na ničelni moči.

Med testiranjem generatorske zaščite, ko
ročno odklopi jo generator in turbino, mora

02.01.1991
(2.9 h)

DATUM
(trajanje)

01 011991

02.01.1991
(2 h)

o avtomatskeIf2Zl ročne

83 84 85 86

2

O~d:::d-JI,.lLLll,L1-'+l'~r!LL~LII;I<~!L9::~~::'::~=t
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22.07.1991
(1080.7 h)

13.06.1991
(155 h)

07.04.1991
(6 h)

22.05.1991
(3.2 h)

28.06.1991
(80.3 h)

02.07.1991
(395.6 h)

0.08 0.025 0.014
0.55 0.34 0.096
2.22 1.22 0.34
32.3 7.4 10.0
2.96 0.89 1.26
0.93 0.52 0.15
1.11 0.26 0.35
0.48 0.19 013
1.11 0.32 0.41

Aktivnost 7. cikelAktivnost 8. cikelAktivnost 9. cikel
(1989) (GBqlm3

) (1990) (GBq/m 3
) (1992) (GBq/m3)

Izotop

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

Z mesečno računalniško analizo, ki upošteva sproščanje izo
topov v reaktorsko hladilo, je mogoče ocenjevati prisotnost
majhnih poškodb goriva, ki se je povečala v oktobru 1991.
Naraščanje majhnih poškodb se je nadaljevalo do konca leta,
kar kaže tudi naraščanje aktivnosti joda-131. S pomočjo

cezijevih izotopov se da oceniti izgorelost poškodovanih
gorivnih palic. Tako so ocenili, da se manjše poškodbe naha
jajo na koordinatah sredice 8A in 60, kjer se nahaja gorivo, ki
bo zaradi izrabljenosi odstranjeno iz reaktorja po tem (deve
tem) gorivnem ciklu.

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

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

I
Primerjava karakterističnihvrednosti izotopov za leto 1990 in
~ 991 (tabela 3.1.5) kaže, da se kontaminiranost primarnega
kroga v letu 1991 ni povečala. Če bi primerjali kontaminira
nost primarnega kroga po gorivnih ciklih, bi ugotovili, da
kontaminiranost še vedno upada, kar posredno potrjuje

{ZbOljŠanje integritete' goriva.

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

Meritve specifičnih aktivnosti karakterističnih izotopov skozi
vse leto 1991 kažejo konstantne vrednosti, razen za aktivnost
joda-131, ki intenzivneje narašča od začetka oktobra. Sta
bilno stanje joda-131 do konca leta 1991 še ni bilo doseženo.
Ob koncu leta 1991 je aktivnost joda-131 dosegla vrednost
0.044 GBqlm3.

Podroben pregled goriva (..sipping..) v letu 1991 ni bil oprav
lJen: ker v !em le~u ni bilo menjave goriva. Kazalci integritete
gortva tudi kažejo, da ta pregled ne bo niti potreben pri
menjavi goriva v letu 1992.

3.1.4 Izrabljeno jedrsko gorivo

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

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

reaktor delovati z močjo manjšo od 10%. Ker
se je med testom moč reaktorja dvignila pre
ko te vrednosti, je prišlo do avtomatske usta
vitve reaktorja. Odklop generatorja je oil lz
vršen ob 17.25 uri.

Zmanjšanje moči na 75% zaradi vzdrževanja
in čiščenja kondenzatorja.

Elektrarna je obratovala s polno močjo. Za
radi težav na sistemu tesniIne in hladiIne
vode na črpalkah savske vode za hlajenje
kondenzatorja, so se le-te ustavile. To je
povzročilo slabše hlajenje kondenzatcna in
padanje podtlaka v kondenzatorju. Opera
terji so takoj začeli zmanjševati moč turbine,
dokler ni tlak prekoračil vrednosti, pri kateri
je treba turbino ustaviti. Operater je ročno

ustavil turbine, temu je sledila prisilna usta
vitev reaktorja.
Zmanj~anje moči na 88% zaradi redne,,,a te
stiranja turbinskih ventilov.

Zmanjšanje moči na 65%. Pri izvajanju testa
z delnim premikanjem regulacijskih palic ni
bilo mogoče premakniti palic v dveh svež-

• njih. Regulacijske palice v drugih svožnjih
pa so delovale zanesljivo. Vzrok je bil~, pok
varjena kartica v sistemu za upravljanju z re
gulacijskimi palicami, ki jo je bilo treba za
menjati.

Ob 8:46 je bila NE Krško avtomatsko ustav
Ijena zaradi prehodnega pojava na grelnikih
glavne napajalne vode. Nivo vode v u~.arjal

nikih se je dvignil, kar je sprožilo avtomatsko
ustavitev turbine in reaktorja.

Zmanjšanje moči na 75% zaradi voja:%kega
ogrožanja.

Ustavitev po odločbi RUJV zaradi ogroženo
sti elektrarne zaradi stopnjevania voja:$kega
dejstvovanja v Sloveniji - nizki preleti letal
JA nad NE Krško dne 1.7.1991 ob 17.00 uri.

Zmanjšanje moči na 75% po odločbi vlade
zaradi ogroženosti elektroenergetske9a si
stema v Sloveniji.

Zmanjšanje moči na 85% zaradi omejitve
segrevanja reke Save.

Zmanjšanje moči na 75% zaradi hitre9a na
raščanja Save. Povečan pretok reke je prine
sel s seboj veliko nečistoč, kar je povzročilo

okVaro potujočega sita št.6 in kavitacijo čr

palke bistvene oskrbne vode. Zaustavljl;!na je
bila črpalka A bistvene oskrbne vode in
osamljena sekcija O kondenzatorja.

Zmanjšanje moči na 88"1c. zaradi testiranja
turbinskih ventilov.

03.03.1991
(24 h)

15.03.1991
(28.5 h)

20.09.1991
(86.4 h)

18.10.1991
(13.1 h)

16.11.1991
(8.3 h)

Obdobje med dvema polnjenjema reaktorja z gorivom se
imenuje gorivni cikel. V letu 1991 je trajal deveti gorivni cikel,
ki se bo končal 30. aprila 1992. ko se bo začel rudni letni
remont.

3.1.3Gorivo ln aktivnost reaktorskega hladila

Stanje gorivnih elementov v reaktorju (integriteto ljoriva) se
spremlja posredno glede na aktivnost reaktorskega hladila.
Specifične aktivnosti določenih izotopov se merijo lako med
stabilnim obratovanjem, kot tudi med prehodnimi pojavi.
V NE Krško analiZirajo v primarnem hladilu naslednje izotope:
ksenon 133, 135 in 138; kripton 85m, 87 in 88; jod 131 in 133
(kazalca poškodb v gorivu), jod 134 (kazalec prtsotnosti urana
v hladilu), jod 135, cezij 134in 137 (kazalca izgorelosti poškodo
vanega goriva). Pogostnost merjenja teh izotopov je vsaj
enkrat dnevno, pri spremembah obratovalnih parametrov
(dvig, spust moči reaktorja) pa vsaj na vsake 4 ure.
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Tabela 3.1.6: Evidenca gorivnih elementov v bazenu za
izrabljeno gorivo

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

Skupaj 8241 35167 1648

SR 831 24740 166
ew 585 446 117
ES 6011 7656 1202
F 86 1774 17
O 111 20 22
SC 617 531 123

Leto

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

št. izrabljenih goriv. elementov

40
82

122
154
194
226
266
314
314

Vrsta
odpad.

Štev. sodov Aktivnost Prostornina
(GBq) (m3)

Specif.
aktivnost
(GBq/m 3

)

149
4
6

104
1
4

21

3.1.5 Radioaktivni odpadki

Pri vzdrževalnih delih, popravilih in čiščenju v nadzorovanem
delu elektrarne nastajajo niiko- in srednjeradioaktivni
odpadki, ki jih je treba odstraniti in vskladiščiti, da ohranimo
elektrarno ..čisto« in so delavci v elektrarni izpostavljeni čim
šibkejšemu sevanju. Radioaktivni odpadki nastajajo tudi pri
čiščenju plinastih in tekočih odpadnih snovi iz elektrarne ter
primarnega hladila. Vsi ti odpadki so razvrščeni v najnižjo
kategorijo radioaktivnih odpadnih snovi (nizko in srednje
radioaktivni odpadki brez sevalcev alfa).

V elektrarni se vsi radioaktivni odpadki pakirajo v 200 litrske
sode, in sicer: nizkoaktiven stisljiv odpadek brez dodatne
zaščite, preostali odpadki pa se spravljajo v sode, ki so od
znotraj obloženi z betonsko zaščito.

V letu 1991 so vskladiščili v skladišče nizko- in srednjeradio
aktivnih odpadkov 279 sodov s skupno aktivnostjo 197 GSq,
ki so vsebovali koncentrat izpariInika, in 94 sodov s skupno
aktivnostjo 49.6 GBq, v katerih so stisljivi odpadki.

Slika 3.1.8: Proizvodnja nlzko- ln srednjeradioaktivnih
odpadkov po letih

Vrsta odpadkov:
SR - izrabljeni ionski izmenjevalei
ew - stisljivi odpadki
ES - koncentrat izparilnika
F - filtri
O - drugi odpadki
se - stisnjeni odpadki

Vir: Poročilo o skladiščenju trdnih radioaktivnih odpadkov na
dan 31. 12. 1990 - dopis NEK, št. KS-1/78 z dne 3. 1. 1991 in
podatki iz letnega poročila NE Krško - dopis' NEK, št.
PODP-406/4580 z dne 16. 4. 1992

3.1.6 Prejete doze delavcev

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

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

Proizvodnja radioaktivnih odpadkov
NE Krško - NSRAO

V dosedanjem obratovanju elektrarne se je nabralo 1648 m3
teh odpadkov v sodih (Tabela 3.1.7). Povprečna specifična

aktivnost znaša 21.3 GBq/m3, kar jih razvršča v skupino sred
nje radioaktivnih odpadkov s sevalci beta in gama (Ur.list
SFRJ,št.40/86). V tabeli 3.1.8 so podani vrsta, količina aktiv
nost, volumen in specifična aktivnost odpadkov.
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Tabela 3.1.8 prikazuje porazdelitev efektivnih ekvivalentnih
doz osebja, ki je bilo izpostavljeno sevanju v NE Krško. Efek
tivno ekvivalentno dozo večjo od 5 mSv (lilO doze, ki je
dopuščena za profesionalne delavce) je prejelo osem delav
cev.

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

V tabelah 3.1.9 in 3.1.10 vidimo, da je bila kolektivna efektivna
ekvivalentna doza za osebje jedrske elektrarne 0.2451 člo

vekSv, za izvajalce pogodbenih del skupaj z delavci glavnega
dobavitelja opreme pa 0.0686 človekSv. Celotna letna kolek
tivna efektivna ekvivalentna doza za vse delavce, ki so bili
v letu 1991 v NE Krško pa znaša 0.3137 človekSv. Če to
preračunamo na enoto pridobljene električne energije (NE
Krško je v 1991 proizvedla 0565 GWlet), dobimo 0.56 člo

vekSv/GWleto v letu 1991 (4.0 človekSv/GWleto v letu 1990).
Ta vrednost je mnogo manjša kot Je povprečje za zahodnoe
vropske jedrske elektrarne. ki je 4 človekSv/GWleto (poročilo

UNSeEAR 1988), in je manjše od povprečja za ameriške
elektrarne v obdobju od 1985 do 1989, ki znaša 4.43 človekSvl

GWleto. Glavni razlog za toliko manjšo celotno letno kolek
tivno efektivno dozo v letu 1991 je prav golovo, da v tem letu
ni bilo remonta in menjave goriva, ki največ prispevata k pre
jeti dozi delavcev. Pregled prejetih doz v NE Krško v letih 1983
do 1991 je na sliki 3.1.8.
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Slika 3.1.9: Prejeta efektivna ekvlvalentna doza Zli vse
delavce, ki so delali v NE Krško v tekočem letu

Tabela 3.1.8: Porazdelitev efektivnih ekvlvalentnll1 doz za
vs. delavce, ki 110 delali v NE Kriko v vseh letih obratovanla

nje, v skladu z najnovejšimi dosežki na področju jedrske
tehnologije in varnosti v svetu. Z zveznimi in repUbliškimi
predpisi (Ur.list SFRJ, št.86/87, Ur.list SRS, 9/81) so določeni

pogoji, ki jih morajo glede strokovne izobrazbe, delovnih
iZkušenj in preveritve znanja izpolnjevati osebe, ki opravljajo
določena dela v jedrskih objektih.

V NE Krško imajo organizirano lastno službo izobraževanja.
V letu 1991 je minilo deset let od kar so ustanovili Službo za
strokovno izobraževanje delavcev NE Krško, v kateri so tre
nutno zaposleni štirje delavci (dva strokovna in dva admini
strativna). Številčna zasedenost te službe je prav gotovo neza
dostna, vendar pa se je povečalo število delavcev v Izobraže
valnem centru za jedrsko tehnologijo »Milan Čopič- v Ljub
ljani (ICJT), ki skrbi za programe dopolnilnega strokovnega
usposabljanja za vse delavce jedrske elektrarne kot tudi za
programe stalnega izpopolnjevanja za pridobitev ali podaljša
nje potrdila za opravljanje del in nalog operaterja reaktorja.

Vsi delavci, ki opravljajo dela in naloge operaterja reaktorja ali
glavnega operaterja, se morajo redno izpopolnjevati na simu
latorju jedrske elektrarne. V ZDA in zahodnoevropskih drža
vah se trudijo, da bi operaterji imeli na voljo simulatorje, ki so
popolna kopija komandne sobe elektrarne, v kateri delajo. Niti
v Sloveniji niti kje drugje v svetu ni na razpolago simulatorja,
ki bi bil identičen s komandno sobo NE Krško, zato se pri
šolanju operaterjev pojavljajo težave, in sicer:

- dosedanji način izobraževanja na simulatorju JE Zion
v ZDA, na katerem je potekalo šolanje operaterjev NE Krško,
omogoča aktivno spoznavanje navodil za primer nezgod
(Emergency Operating Procedures) in navodil za nenormalno
obratovanje (Abnormal Operation Procedures), vendar pa ni
ustrezen za normalno obratovanje. Ker elektrarna v glavnem
obratuje s stalno močjo, osebje nima priložnosti za aktivno
uporabo ustreznih navodil, kar je še posebej pomembno za
mlajše generacije. Elektrarna' ima specifično projektiran
sekundarni del in izkušnje kažejo, da je bilo do zdaj največ

težav na sekundarnem delu, na katere je vplivala tudi neza
dostna izurjenost operaterjev. - kvaliteta simulatorja JE Zion
se je precej poslabšala. Ker je že dokaj star (zgrajen leta 1973)
in ga niso dovolj obnavljali in izpopolnjeva/i, je postal neustre
zen za izobraževanje operaterjev NE Krško, ki se je odločila,

da tega simulatorja ne bo več uporabljala, in da bo poiskala
bolj ustreznega.

Končno varnostno poročilo zahteva, da se izdelajo letni pro
grami za stalno (poglavje 13.2) in dopolnilno izobraževanje
(poglavje 13.1) za operaterje in ostalo tehnično osebje NE
Krško.

Dopolnilno izobraževanje operaterjev:

Služba za strokovno izobraževanje delavcev NE Krško je v letu
1991 uspela ze/o dobro izvesti načrtovano izobraževanje.
Nekaj težav je bilo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in
zaradi tega, ker nekatere firme (Westinghouse) nekaj časa

niso pošiljale svojih ljudi čez avstrijsko-slovensko mejo.
Izpolnili so tudi eno izmed zahtev OSART misije, in sicer
izvedbo vaje v dimni komori, lotili pa so se tudi izdelave
izobraževalnega filma iz protipožarne zaščite, ki je narejen
posebej za NE Krško.

Poleg tega, da pošilja svoje delavce na izobraževanje v tujino,
pripravi služba izobraževanja za večje število delavcev tečaje

s tujimi predavatelji kar v jedrski elektrarni ali pa v Izobraže
valnem centru za jedrsko tehnologijo, ki je v Ljubljani.

Izvedeni tečaji strokovnega izobraževanja za delavce NE
Krško v letu 1991:

21. 1. - 31. 1. - Osnove matematike, naravoslovja in tehnike
v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo (ICJT) v Pod
gorici (5 udeležencev)
4.2. - 26.4. - Tehnologija močnostnih reaktorjev v ICJT (13
udeležencev)
18.1. - 11.5. - Opisi sistemov JE Zion in vadba na simula-

• torju v Pittsburghu, ZDA, izvajalec: Westinghouse (3 udele
ženci)

O 520
1 622
4 831
O 600
O 892
O 912
O 816
O 889
O 731
O 792
O 354

25 Štev.
delavcev

skupaj

skupaj

0.2787
0.0349
0.3136

0.0686

0.0686

zunanji
izvajalci

0.2101
0.0349
0.2450

osebje NEK

1-5 5-10 10-15 15-20 20-25

475 45 O O O O
275 313 9 13 10 1
462 206 53 45 34 27
375 205 15 3 2 O
517 m 79 17 2 O
524 301 79 3 4 1
486 242 65 16 6 1
506 298 60 21 3 1
443 200 66 19 3 O
390 265 92 38 5 2
257 89 8 O O O

Razpon 0-1
doz
mSvJleto
leto

Kolektivna efektivna ekvivalentna doza
NE Krško

Redno vzdrževanje
Pred. rad. odpadkov
Skupaj

Kolektivne ekviva!.
doze (človek Sv)

Dejavnost

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Tabela 3.1.9: Kolektivna efektivna ekvlvalentna dCl,za
sevanla za oseble v NE Kriko v letu 1991 glede na delavnost
Inoseble.

Delavci Kolekt. doza Štev. delavcev POI/pr. doza
(človekSv) (mSv)

NE Krško 0.2450 278 0.9

Zunanji izv. 0.0686 104 0.6

Skupaj 0.3136 382 0.8

Tabela 3.1.10: Kolektivna in povprečna efektivna
ekvlvalentna doza za delavce, ki so delali v NE Kr.,ko v letu
1991

3.1.7 Izobraževanje kadrov

Delo v jedrskih objektih zahteva visoko strokovno usposoblie
nost vseh delavcev, ki morajo stalno dopolnjevati svoje zna-
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Dopolnilno izobraževanje ostalega tehničnega osebja:

V tujini so se delavci NE Krško izobraževali na tečajih, ki so
obravnavali digitalni prikaz položaja regulacijskih palic (Digi
tal Rod Position Indication System), procesni računalnik,

vzdrževanje digitalnih elektrohidravličnihsistemov, testiranje
z ~etod? v.rtin.čnih tokov, vzdrževanje merilnika za merjenje
radioaktlvnih Izotopov v telesu, vzdrževanje večkanalnega

analizatorja, vzdrževanje dieselskih generatorjev in program
sko opremo za merilnik za merjenje radioaktivnih izotopov
v telesu.

V NE Krško pa so potekali naslednji tečaji:

13.5. - 17.5: - Technical Management Services je organizi
rala tečaj o učinkovitem nadzoru kontaminacije (14 udele-
žencev) ,
26. 6. - 28. q. - Analysis and Measurement Services Corpora
tion je imela tečaj o merjenju odzivnega časa med procesom,
o kalibraciji-uporovnih temperaturnih detektorjev in o kalibra
ciji tlačnih merilnikov (12 udeležencev)
17.4. - 19:4. - Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti je
pripravil tečaj o zaščiti pred eksplozijami (10 udeležencev)

Stalno izpopolnjevanje operaterjev:

Stalnega izpopolnjevanja na slmutatorju JE Zion se je udele
žilo 47 delavcev NE Krško, prav toliko pa jih je bilo na teoretič

nrm delu izobraževanja, ki je potekal v Krškem.V ICJT v Pod
gorici je potekal tečaj Osnove tehnologije močnostnih reak
torjev, ki se ga je udeležilo 29 delavcev. Na tečaju varnost pri
obratovanju jedrskih elektrarn, ki ga je organizirala Medna
rodna agencija za atomsko energijo v Argonnu pri Chicagu, je
bil en predstavnik iz NE Krško. Westinghouse je v Bruslju
pripravil tečaj na simulatorju, na katerem so simulirali nez
gode (Emergency Operating Procedures Simulator Course)
s štirimi udeleženci iz NE Krško.

Stalno izpopolnjevanje ostalega tehničnega osebja:

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

5. 2. - 7. 2. - firma Klimatechnik je pripravila tečaj o vzdrže
vanju klimatskih naprav (17 udeležencev)
28.10.-29.10. in 30. 10.-31.10. - General Physics je pred
stavil navodila za pisanje obratovalnih postopkov (36 udele
žencev)
4. 11. - 6. 11. - General Physics je imel tečaj o jedrski
zakonodaji, standardih in zahtevah upravnih organov (28 ude
ležencev)
7. 11. - 8. 11. - General Physics je obravnaval ASME. razde
lek XI, Črpalke in ventili (28 udeležencev)
6. 5. - 10. 5. - General Physics je imel tečaj o nadzorovanju
procesov (7 udeležencev)

Delavci NE Krško so obiskali še tečaj o standardih in informa
cijskem sistemu za standarde, o ventilih in pogonih ventilov,
akumulatorjih il) akumulatorskih polnilcih, o VZdrževanju
nizko- in srednjenapetostnih stikal, o pregledovanju električ

nih naprav, imeli pa so tudi vaje v dimni komori.

3.1.8 Uparjalniki

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

3.1.9 Modifikacije v NE Krško

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

- monitoring klora, ogljikovega dioksida in ogljikovega
monoksida (št. mod. 1/91)
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- izvedba 'plins~ih instalacij v kemijskem laboratoriju III in
v laboratoriju primarnega hladila (št. mod. 2/91)
- montaža televizijskega nadzornega sistema Mednarodne
agencije za atomsko energijo v stavbi za izrabljeno gorivo (št.
mod. 3191)
-. zam~njava sistema za ~rmiljenje zapornic na jezu in dogra
ditev sistema za računanje toplotnega onesnaženja reke Save
(št. mod. 4191)
- vgraditev časovnih relejev v električne kroge CW 102 PMP
črpalk (št. mod. 5/91)

,- izboljšanje sistema seizmične instrumentacije (št. mod. 61
91)
- vgraditev testne kartice instrumentacijske zanke za meritev
nivoja ~~ prttlska v ~kum~latorskih tankih (št. mod. 7/91)
- razširitev območja radiološkega monitorja R-15 (št. mod.
8/91)
- vgraditev filtrskih enot za sušenje uparjalnikov med remon
tom (št. mod. 9/91)
- vgraditev dvigal za oskrbovanje glavnih reaktorskih črpalk

in transport opreme v zadrževalnem hramu (št. mod. 10/91)
- zamenjava cevnih snopov v kondenzatorju (št. mod. 11/91)
- učvrstitev cevovodov z visoko stopnjo vibracij (št. mod. 12/
91)
- zamenjava notranjih parnih tesnil na visokotlačni turbini
(št. mod. 13191)
- sprememba izvora napajanja za hladiine sisteme dieselskih
generatorjev (št. mod. 14/91)
- osamitev prostorov tehnološkega procesa (št. mod. 15/91)

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

- komunikacija med paneli za zasilno ustavitev (shutdown
evacuation panel) (št. mod. 4/87)
- modifikacija merilno regulacijske opreme zgoreval nikov
(rekombinatorjev) vodika (št. mod. 7/87)
- modifikacija avtomatskega zagona črpalke FP 104 PMP (št.
mod. 25188)
- montaža televizijskega nadzornega sistema Mednarodne
agencije za atomsko energijo v stavbi za izrabljeno gorivo (št.
mod. 3191)

3.1.10 Izpui{:anje radioaktivnosti v okolje

Mejne vrednosti izpustov radioaktivnih snovi v okolico so
določene z odločbo Republiškega energetskega inšpektorata
za začetek obratovanja jedrske elektrarne št.31-04/83-5
z dne 6.2.1984.

Tudi v letu 1991 so izpusti radioaktivnih snovi dosegli zgolj
nekaj odstotkov vrednosti predpisanih z navedeno odločbo,

razen za tritij, katerega aktivnost Je dosegla približno dve
tretjini vrednosti dovoljene s tehničnimi specifikacijami. Iz
diagramov na slikah 3.1.9 do 3.1.11 vidimo, da je bila aktivnost
tekočinskih izpustov v letu 1991 podobna kot leto poprej.
V splošnem je bila aktivnost tekočinskih izpustov leta 1991
približno ena tretjina povprečja za ves čas obratovanja NE
Krško. Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov je bila v letu 1991
podobna kot v letu 1989 in znaša približno polovico povprečja

jedrske elektrarne za obdobje od 1983 do 1991. Aktivnost
izpuščenegatritija je bila leta 1991 podobna kot leto poprej in
skoraj enaka povprečju za celoten čas obratovanja elektrarne.

V mesečnih, kvartalnih in letnih poročilih NE Krško redno
poroča pristojnim upravnim organom o izpustih radioaktivnih
snovi v okolje.
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Silu 3.1.10: AktIvnost Izpultenega tritija Iz tekočinskih

Izpu,Rov (omejitev znala 20 TBq na leto)
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NE Krško
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Silu 3.1.11: AktIvnost tekočinskihIzpustov (omejitev znaia
200 GBq na leto)

Aktivnost tekočinskih lzpustov
NE Krško
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Slika 3.1.12: Aktivnost Izpuičenlh!Iahtnlh plinov (Cl""ejltev
110TBq na leto)

Aktivnost izpuščenih žlahtnih plinov
NE Krško
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3.1.11 Redni nadzor radioaktivnosti v okolici NE KrAko

A) Področja merjenja radioaktivnosti ln Izvajalci

Redni radioloiki nadzor NE Kriko se opravlja na osnovi vsa
koletne odločbeRUJV za radioloiki nadzor.

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

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

B) Rezultati nadzornih meritev Imlsij (opomba 1)

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

nobilskih atmosferskih eksplozij.

Ocena doz na podlagi Imisij - zaradi pitja reke Save

Prispevek k radioaktivni obremenitvi savske vode z umetnimi
radionuklidi zaradi tekočih izpustov papirnice Videm je bil
v letu 1991, glede na leto 1990, nekoliko zmanjšan in vsebo
van predvsem v grobi suspendirani snovi. Zaradi nižjih kon
centracij cezijevih radionuklidov je postal med dolgoživimi
radionuklidi najpomembnejši »predčernobilski« stroncij.
Tako kot v prejinjih letih so prispevki cezijevih radionuklidov
iz izpustov papirnice, ki se do vstopa v elektrarno niso uspeli
razredčiti s savsko vodo, povzročali, da je bila povprečna

letna koncentracija cezijevih izotopov v savski vodi pri vstopu
v elektrarno večja, kot po mešanju s Savo v nadzorni točki

v Brežicah. Rezultati meritev za Savo pri Brežicah kažejo, da
je mogoče približno polovico letnih koncentracij cezijevih
izotopov pripisati NE Krško, ostalo pa splošni (predčernobil

ski) onesnažltvl okolja. če upoštevamo še povečane koncen
tracije tritija, ki jih prispevajo elektrarniški izpusti ter narašča

nje joda-131, ki so ga prispevale bolnišnice, dobimo oceno,
da je prispevek NE Krško k letni obremenitvi referenčnega

človeka zaradi potencialnega pitja savske vode v Brežicah
okoli 0.2 mikroSv/leto (v letu 1990 je bila 0.72 mikroSv/leto),
kar je približno 20"k ocenjenega prispevka vseh umetnih
radionuklidov v Savi in 1%celotne obremenitve z naravnimi in
umetnimi radionuklidi iz Save.

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

Približna ocena prispevka bolnišnic k potencialni letni obre
menitvi referenčnegačloveka zaradi pitja savske vode v Breži
cah znaša 0.8 mikroSvileto, ki utegne biti večji od prispevka
NE Krško.

Podobno vrednost obremenitve zaradi NE Krško pa dobimo
tudi za Savo v Jesenicah na Dolenjskem, in sicer 0.2 mikroSv/
leto (v letu 1990 pa 1.6 mikroSvileto).
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Ocena doz na podlagiimisij - zaradi uživanja rib

Za oceno povečanja efektivne doze referenčnega človeka

zaradi potencialnega uživanja savskih rib (36 kg/leto), dobimo
ob najbolj neugodni predpostavki vrednosti 9 mikroSvIleto.
K tej obremenitvi največ prispeva jod-131 iz bolnišnic, in
sicer 6.8 mikroSvileto. NE Krško torej prispeva k obremenitvi
zaradi uživanja rib okoli 22%.

Ribe so bile do leta 1986 (černobilska nesreča) kritična pre
nosna pot za emisije NE Krško preko prehrambene verige.
Tudi v letu 1991 se po vsebnosti cezijevih izotopov iz černobil

ske nesreče ribe bistveno ne razlikujejo od druge beljakovin
ske hrane. Med umetnimi radionuklidi v ribah so prispevki
stroncija-90 ostali najpomembnejši.

Ocena doz na podlagi Imisij - zaradi pitja vode iz vodovoda

Vodovod Brežice je v vseh letih obratovanja NE Krško (od leta
1982) kazal dvakrat večjo povprečno koncentracijo tritija kot
vrtine v brežiško-krškem polju in krški vodovod. Študija in
analize, narejene v letu 1985, so potrdile domnevo, da je to
povišanje pripisati prispevkom NE Krško zaradi savske vode.
V drugi polovici 1990. leta so brežiški vodovod začeli napajati
iz nove globoke vrtine, ki se odlikuje z vodo z zelo nizko
vsebnostjo tritija (stara voda), tako da ni več te povezave.
Izmerjeni prispevek vseh umetnih radionuklidov iz brežiškega
vodovoda k letni obremenitvi odraslega prebivalca zaradi
pitja te vode je bil zato v letu 1.990 in v letu 19~1 za polovic~
nižji kot v letih 1988 in 1989 ter Jeznašal 0.08 mikroSv/leto. Pri
čemer je ocenjeni prispevek NE Krško preko tritija iz star~ga

črpališča zanemarljiv (le 20"10 porabe). Celotna obremenitev
zaradi vsebnosti umetnih in naravnih radionuklidov je bila
v brežiškem vodovodu ocenjena na 10 mikroSvileto. Nad
zorne vrtine v naplavinah samoborskega področja v letu 1989
niso pokazale zaznavnega vpliva splošnega onesnaženja, niti
se v njih ne zazna vpliV NE Krško (tritij).

Ocena doz - zaradi vdihavanja zraka

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

Vzporedne kontrolne meritve emisij

Opravljena neodvisna vzporedna merjenja sorazmerno (allk
votno) sestavljenih reprezentančnih vzorcev tekočih izpustov
NE Krško kažejo pri najpomembnejših radionuklidih (H-3,
Cs-137, Cs-134), o katerih poroča NE Krško, sprejemljivo
ujemanje z emisijskimi vrednostmi in manj zadovoljivo pri
ostalih radionuklidih. Rezultati neodvisnih vzporednih meri
tev plinastih izpustov joda so pokazati t~likšno ~jema~j.~, ~a
ne dajejo osnove za popravke ocenjenih doz IZ emisijskih
meritev. Opravljene interkomparacijske meritve tekočih vzor

.cev so pokazale pri obojestransko detektiranih radionuklidih
sprejemljivo ujemanje. Pri vseh opravljenih meritvah nadzora
ni bilo zaslediti podatkov, ki bi lahko pomembno spreminjali
oceno obremenitev zaradi plinastih in tekočih emisij. V pri
meru razhajanj pa so bili za oceno obremenitev uporabljeni
manj ugodni podatki.

Ocena doz na podlagi emisij - zaradi pitja reke Save

Neodvisna modeina ocena s programom LADTAP efektivne
doze potencialno najbolj izpostavljenega po;;ameznika iz
referenčne skupine brežiških prebivalcev za prlc~kovane pre
nosne poti tekočih efluentov preko Save,.kT uposteva .m~rsko
ocenjen razredčitveni faktor za Savo ln In~entar letnih IZpU
stov NE Krško (dopolnjena mesečna poročila za NE Krško za
leto 1991), daje efektivno ekvivalentno d~zo 1.5 mlkroS~/leto.
Velikostni red doze je primerljiv z dozami IZpreteklih štirih let.
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Ocena doz na podlagi emisij NE Krško v zrak

Neodvisna modeina ocena narejena na podlagi inventarja
plinastih emisij (mesečna poročila NE Krško za leto 1991
o emisijah žlahtnih plinov, aerosolov in jodov, dopolnjena
z oceno plinastih emisij H-3 in C-14) in mesečnih razredči

tvenih faktorjev (meteorološka poročilaHidrometeorološkega
zavoda), so dale v letu 1991 za najvi~jo obremenitev zaradi
vdihavanja 0.47 mikroSvileto (zaokrožena vrednost) in zaradi
zunanjega sevanja, iz zraka 0.03 mikroSvileto (zaokrožena
vrednost). Skupna vrednost doze za naselje Sp. Stari grad
znaša 0.49 mikroSvileto (smer NE, razdalja 0.8 km).

Ocena doz na poctlagl zunanjega sevanja

Doza zaradi zunanjega sevanja, merjena s termoluminescenč

nimi dozimetri vse leto na petdesetih krajih okoli NE Krško, je
pokazala povprečno vrednost 842 mikroSvileto, ki je za 40"/0
več kot pred černobilsko onesnažitvijo. Opažena večja, kra
jevno značilnaodstopanja od povprečne vrednosti razlagamo
z neenakomerno porazdelitvijo černobilskegaonesnaženja in
naravne radioaktivnosti in ne vplivom NE Krško. Omenjena
odstopanja so v letu 1991 primerljiva z odstopanji v preteklem
letu, povprečna vrednost doze pa se je nekoliko zmanjšala,
domnevno na račun izpiranja ostankov černobilskegacezije
vegavseda v globlje plasti zemlje in tudi razpada bolj kratko
živih radionuklidov.

Avtomatski kontinuirni merilniki doznih hitrosti (tri stalne
lokacije, od junija dve), namenjeni predvsem nezgodnemu
opozarjanju, so pokazali skladne rezultate s Tl dozi metri
glede na krajevno značilne velikosti letnih doz. Pokazali pa so
občasna nekajurna odstopanja hitrosti doz (do maksimalno
60"/0 nad mesečnim povprečjem), ki jih pripisujemo spiranju
(domnevno naravnih) radionuklidov iz ozračja z dežjem in
tudi začetnem zadrževanju radonovih potomcev v vrhnjem
sloju tal. Ti pojavi so bili opaženi tudi v ljubljani in niso
korelirani z obsežnejšimi plinastimi emisijami - spraznitvami.
V času plinastih emisij povišanja doznih hitrosti ni bilo opa
ziti, kar je skladno tudi z izračuni.

Realistična ocena doz

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

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

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

2. Zakonsko postavljena vrednost mejne letne doze za posa
meznika iz prebivalstva, ki ni poklicno izpostavljen sevanju, je
1000 mikroSvileto (1000 mikro Sievertov na leto = 1 mili
Sievert na leto) efektivne enakovredne doze. Mejna vrednost
velja za skupne prispevke vseh umetnih virov sevanja,
z izjemo medicinskih, in prispevke modificiranih naravnih
virov sevanja, z izjemo radona v hišah. Poleg navedene
osnovne splošne omejitve, pa obstajajo tudi upravne omeji
tve, ki veljajo za normalno obratovanje posameznih nuklear
nih objektov - takoimenovane "avtorizirane.. mejne doze, ki
so praviloma nižje od osnovne. Po lokacijski odločbi Republi
škega sekretariata za urbanizem (št. 350/F -15/69 od 8.8.1974)
je mejna vrednost doze za NE Krško 50 mikroSvileto. Po
odločbi Republiškega energetskega inšpektorata (31 -041
83-5 od 6.2.1984) pa obstajajo tudi druge izvedene omejitve
(npr.letna aktivnost tekočih efluentov).
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1. NOTRANJE OBSEVANJE

70.

0.03

60.

660.

2290.

Efektivna
enakovredna

doza ('1)
(mikroSvIleto)

1500.

CELOTNO BREME - 1991

4000.
(zaokroženo)

('1) Obremenitev z umetnimi radionuklidi (NEK. splošna kon
taminacija) je podana z dozo. ki jo definiramo kot »50-letno
predvideno efektivno enakovredno (ekvivalentno) dozo-,
obremenitve z naravnimi radionuklidi pa z -letno efektivno
enakovredno (ekvivalel)tno) dozo-.
('2) Za bivališča s povprečno ravnovesno radonovo koncen
tracijo 15 Bqlm3 (oz. koncentracijo Rn-222 38 Bq/m3 ob
ravnovesnem faktorju 0.4) in faktorju bivanja v bivališčih 0.8
ter bivanja na prostem 0.2).

('3) Poraba določena na podlagi ..Analize prehrambenih
navad prebivalstva v Sloveniji« za -rnešano- gospodinjstvo.
VZZSV. Ljubljana. - dopis Republiškega komiteja za zdrav
stveno in socialno varstvo št. 2005/68-58 od 6,11.1989. Za
povprečno obremenitev z naravnimi radionuklidi so uporab
ljeni podatki iz publikacije UNSCEAR 1988 Report (p.9S).
United Nations. New York 1988.

(*4) Podatki vzeti iz vladnega poročila ZRN za 1989. leto
(Bericht der Bundeseregierung uber Umveltradioaktivitaet
und Strahlenbelastung fur das Jahr 1987. Drucksache 111
6142.20.12.1989). Zelo približna ocena za prebivalstvo v Slo
veniji nakazuje približno tolikšno, ali višjo izpostavljenost.
zaradi slabše opreme ob nižjem številu pregledov. Zaradi
negotovosti ocene navajamo tudi relativno najnižjo oceno 300
mikroSvIleto. ki jo daje britanski NRPB (Radiation Exposure
of the UK Population - 1988 Review, NRPB-R227)

(*5) Predpostavljeno je podaljšano bivanje na prostem s fak
torjem bivanja na prostem 0.3 in v bivališčih 0.7.

Slika 3.1.12a: RealIstIčna ocena obremenitve referenčnega

človekav okolici NE Kriko zaradi sevanj Iz vseh virov

2. ZUNANJE OBSEVANJE

(posledica virov sevanja izven telesa ter njihovega sevalnega
učinka na telo)

2.4. zaradi zračnih emisijNE Krško

delna vsota za zunanje obsevanje

2.1. zaradi medicinske diagnostike ('4)

celotna vsota za notranje in zunanje obsevanje

2.2. zaradi naravnega sevanja
(kozmičnega in terestialnega)
- kozmična nevtronska komponenta
- kozmično in terestrialno sevanje
(U.Th niz. K-40. kozmičnosevanje)

2.3. zaradi černobilskega vseda v okolju ('5)

0.46

2.

13.

<2
0.02

375.

1699,

1324.

Efektivna
enakovredna

doza (1)

1.1.2. splošna kontaminacija prašnih delcev (aerosolov)
- tehnološko in naravno nakopičen svinec-210 23.
- resuspendirani umetni radionuklidi <0.02

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

emisije v Savo skupaj

delna vsota za inhalacijo

splošna kontaminacija skupaj

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

delna vsota za notranje obsevanje

delna vsota za ingestijo

C) Sklepne ugotovitve

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

1. 2. zaradi vnosa s hrano in vodo (ingestija)
iz naslednjih virov ('3):

1.2.1. naravna radioaktivnost
- kalij-40 180.
- uranov in torijev niz 140.
- ostalo 40.

naravna radioaktivnost skupaj 360.

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

(posledica vnosa in prisotnosti radionuklidov v telesu ter
njihovega sevalnega učinka na telo)

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

Obremenitve so ocenjene za odraslega posameznika iz refe
renčne skupine. ki prejema največje doze izmed vl;eh starost
nih skupin in uživa iZključno lokalno pridelano hrano.

Tabela 3.1.11: RealIstIčna ocena obremenitve refltrenčnega

človekav okolici NE Krško zaradi sevanj Iz vseh virov

(mikroSvIleto)

1.1. zaradi vnosa z dihanjem (inhalacijo) iz naslednjih virov:

1.1.1. naravna radioaktivnost
-'-Radon-222 in kratkoživi potomci v zraku 1300. ('2)
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Slika 3.1.12b: Realistična ocena obremenitve referenčnega

človekav okolici NE Krško zaradi zunanjega obsevanja
Slika 3.1.12c: Realistična ocena obremenitve referenčnega
človeka v okolici NE Krško zaradi inhalacije

ZUNANJIOBSEV - vsi viri 1991 INHALACIJA - vsi viri 1991
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Slika 3.1.13: Termolumlniscenčni dozi metri v okolici NE
Krško
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krajevno letno dozo in 750 pSv/leto je soraZMerna vl~inl Črte

(icM=100pSv/leto)
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Slika 3.1.12d: Realistična ocena obremenitve referenčnega

človekav okolici NE Krika zaradi ingestlje
Jordanom, direktorjem centra za ukrepe v sili ameriške Jedr
ske upravne komisije.

INGESTIJA - vsi viri 1Sl91

3.1.12 Posebni ukrepi med vojno v Sloveniji

Že naslednji dan po začetku oboroženih vojaških spopadov
27.6.1991 v Republiki Sloveniji je NE Krško po posvetovanju
z Ministrstvom za energetiko, Ministrstvom za. obrambo in
Republiško upravo za jedrsko varnost skladno z obrambnim
načrtom zmanjšala moč elektrarne na 75%. To zmanjšanje
moči ni toliko povečalo jedrske varnosti kot je prispevalo
k stabilnosti in zanesljivosti etektrodistnbucljske mreže.

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

V Avstriji so bili 2.7.1991 obveščeni o ogrožanju elektrarne in
njeni ustavitvi dr. Fritz W. Schmidt, Urad zveznega kanclerja,
dr. Rainer Scheffenegger, vodja Centrale za zgodnje obvešča

nje o sevanju pri Zveznem ministrstvu za zdravje, in dr. Heymo
Skudnigg, vodja kriznega štaba koroške deželne vlade, ki tudi
sicer dobro poznajo problematiko jedrske elektrarne Krško.
Poleg tega je minister Miha Jazbinšek 4.7.1991 o ogrožanju in
ustavitvi elektrarne osebno obvestil avstrijsko ministrico za
okolje, mladino in družino g. Ruth Feldgrill-Zankel med
obiskom pri njej.

Dne 2.7.91 je RUJV o ustavitvi elektrarne in o nevarnosti
eskalacije vojaških akcij s strani JA v okolici NE Krško obve
stila tudi zveznega sekretarja za energetiko in industrijo, g.
Stevana Santo, ter ga prosila da o takšni nevarnosti opozori
vlado SFRJ.

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

Skupaj

213

Naravna rad. Splošna kont. NEK-Sava
VIR SEVANJA

100

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

V času, ko so potekali letalski napadi na letališče Brnik
28.6.1991 in so vojaška letala preletavala slovenski zračni

prostor, je direktor RUJV na srečanju šefov upravnih organov
za jedrsko varnost držav Evropske skupnosti in držav bivšega
VZhodnega bloka na sedežu Evropske skupnosti v Bruslju,
obvestil svoje kolege in Evropsko skupnost o nastalem polo
žaju v Sloveniji. Apeliral je na prisotne, da preko svojih vlad
opozorijo jugoslovansko zvezno vlado in generale, naj spo
štujejo nedotakljivost jedrskih objektov. O grožnjah je bila
obveščena tudi ministrska trojka Evropske skupnosti, ki je
bila tedaj na poti v Beograd.

Po dogovoru o prekinitvi ognja, ki je bil dosežen 30.6.1991
med obiskom ministrske trojke Evropske. skupnosti so se
1.7.1991 po vsej Sloveniji, kot tudi v širšem področju okoli NE
Krško, obnovili spopadi med JA in TO. Okoli 18. ure tega dne
so tri letala JA v zelo nizkem letu preleteli reaktorsko zgradbo
NE Krško, kar je bilo očitno opozorilo in namerno ogrožanje
jedrske varnosti. V tedanjih pogojih stopnjevanja sovražnih
napadov se ni bilo moč zanesti na zdrav razum. Tedaj se je
zdel verjeten tudi letalski napad na elektrarno. Zato je Repu
bliška uprava za jedrsko varnost, po predhodni telefonski
konzultaciji s pristojnimi organi in organizacijami (Ministr-

, stvom za obrambo, Republiškim štabom za civilno zaščito,

Ministrstvom za notranje zadeve, Nuklearno elektrarno Krško
in Institutom Jožef Stefan), še istega dne ob 23.50 izdala
odločbo o ustavitvi elektrarne do stanja hladne ustavitve
z navedbo, da odločba velja do njenega preklica. Odločba je
bila elektrarni, skladno z našo ustaljeno proceduro, dostav
Ijena po telefaksu.

O dodatnem varovanju jedrske elektrarne in tehnoloških
sistemov v vojnih razmerah smo vzpostavili intenzivne konzul
tac ije s pristojnimi organi za jedrsko varnost na Švedskem in
ZDA, kjer imajo več elektrarn firme Westinghouse, direktor
RUJV pa se je 19.7.1991 na Dunaju tudi sestal z dr. Edom

Kopije tekstov, ki smo jih pošiljali tujim upravam oziroma
mednarodnim organizacijam po telefaksu ali teleksu smo
pošiljali v vednost tudi MVOUP, MZZ, ME, MI, MO, MNZ,
MZOSV, MROT ter generalnemu sekretarju IS. Tudi o ostalih
akcijah oziroma dopisovanjih so bili pristojni organi sprotno
obveščani.

Vse zgoraj naštete domače in mednarodne organe oziroma
organizacije smo po ustavitvi elektrarne še naprej obveščali

o statusu v NE Krško.

Kot posledica intenzivnega sodelovanja s tujino je dne
2.7.1991 direktor US NRC (Ameriška jedrska upravna komi
sija), g.lvan Selin o ogrožanju NE Krško obvestil namestnika
državnega sekretarja g.Lawrenca Eagelburgerja, ki je še isti
dan poklical jugoslovanskega ambasadorja v ZDA na razgo
vor o situaciji v Sloveniji, ter posebej o ogrožanju NE Krško.

Na ogrožanje elektrarne je med drugimi reagirala Agencija za
jedrsko energijo pri OECD in Evropska gospodarska skup
nost. Več držav je izrazilo zaskrbljenost pri Mednarodni agen
ciji za atomsko energijo na Dunaju, tako da je 4.7.1991 g.
William Direks namestnik direktorja MAAE (direktor dr. Hans
Blix je bil na misiji v Iraku) naslovil pismo na predsednika
Predsedstva SFRJ g. Stipe Mesica, v katerem ga prosi, da
potrdi prepričanje držav članic MAAE da je jugoslovanska
vlada izvedla vse potrebne ukrepe s katerimi bi preprečila vse
nasilne in vojaške akcije, ki bi lahko ogrozile jedrsko varnost.
Zunanji ministri Italije, Avstrije in Madžarske so o tem razprav
ljali v istem tednu v Budimpešti.

Obenem s pritiskom mednarodne strokovne javnosti ter poli
tičnim pritiskom na najodgovarnejše jugoslovanske organe,
je tudi predsednik Predsedstva R Slovenije g.Milan Kučan

11.7.1991 pisno opozoril Predsedstvo SFRJ na početje JA, ki
ga organi Republike Slovenije in javnost razumejo kot nepo
sredno grožnjo z napadom na jedrsko elektrarno. Opozoril je
na spoštovanje ženevske konvencije in dveh resolucij Medna
rodne agencije za atomsko energijo iz Dunaja o nenapadanju
jedrskih objektov. Predsedstvu Jugoslavije je predlagal, da
zagotovi v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti, da bodo
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JA in drugi zvezni organi brezpogojno spoštovali medna
~odne.prav,:,eakte, ki prepovedujejo ogrožanje in napadanje
jedrskih objektov. Od predsedstva Jugoslavije je pričakoval

nedvoumen odgovor in zagotovilo, da v prihodnje ne bo več

prih~j~lo do .kršit~v mednaro~nih aktov o nenapadanju in
zaščiti ledrsklh objektov, katerih podpisnica je tudi SFRJ. Na
prošnjo, je pri pripravi strokovnih podlag tega dopisa sodelo
vala tudi RUJV.

Dne 7.7.1991 so se sestali predstavniki Evropske gospodarske
skupnosti, Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije na Brionih, kjer je
prišlo do dogovora o ustavitvi sovražnosti v Sloveniji in Hrva
ški - brionske Skupne deklaracije. Slovenska skupščina je
10.7.1991 v celoti sprejela Brionsko skupno deklaracijo, jugo
slovansko predsedstvo pa jo je sprejelo dne 14.7.1991. S tem
je dobila Brionska skupna deklaracija pravno veljavo.

Za nadzor prekinitve sovražnosti in izvajanja določil Brionske
skupne deklaracije je bil dne 13.7.1991 podpisan Memoran
dum o kontrolni misiji za Jugoslavijo, s strani Evropske
gospodarske skupnosti, Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije. PO
določilih memoranduma izvajajo nadzor predstavniki članic

Evropske gospodarske skupnosti.

Na poziv RUJV smo 12.7.1991 prejeli pisno mnenje Ministrstva
za obrambo Republike Slovenije, v katerem sporočajo, da
vojaške razmere z vidika NE Krško niso take, da bi grozil nov,
neposreden napad na Republiko Slovenijo, da pa dolgoročno

tega ni mogoče iZključiti. K ohranjanju tedanjih razmer je po
mnenju MO delno prispeval tudi prihod prvih mednarodnih
opazovalcev v Republiko Slovenijo.

Na poziv RUJV smo 12.7.1991 prejeli pisni odgovor Zveznega
sekretariata za energetiko in industrijo SFR Jugoslavije, ki je
v Jugoslaviji pristojen in odgovoren za energetiko, uporabo
jedrske energije in jedrsko varnost, v katerem jugoslovanski
zvezni minister g. Stevan Santo zagotavlja, da bo vlada SFR
Jugoslavije spoštovala vse mednarodne sporazume
s področja varnega delovanja jedrskih objektov vključno

z Resolucijo Mednarodne agencije za atomsko energijo
o nenapadanju jedrskih objektov št. 407 iz 1983 leta.

Na poziv RUJV smo 16.7.1991 prejeli odgovor Zveznega
sekretariata za zunanje zadeve SFR Jugoslavije Mednarodni
agenciji za atomsko energijo na Dunaju in državam članicam,

da je predsednik Predsedstva SFR Jugoslavije seznanjen
s pismom, ki mu ga je poslala Mednarodna agencija za atom
sko energijo z dne 4.7.1991, in da vlada SFR Jugoslavije
zagotavlja, da je nedotakljivost in varnost NE Krško stalna
skrb jugoslovanske vlade in ostalih pristojnih organov.

Po sprejemu brionske Skupne deklaracije in po podpisu
Memoranduma o soglasju o kontrolni mi~iji za Jugoslavijo
dne 13.7.1991, ob pisnih zagotovilih zveznih organov SFR
Jugoslavije ob upoštevanju internacionalizacije problema ter
izvedenih tehničnih, organzacijskih in upravnih ukrepih, ki so
povečali varnost NE Krško, so nastopili pogoji za ponovno
obratovanje elektrarne.

RepUbliška uprava za jedrsko varnost je izdala odločbo

št.318-14/91-1714/MK z dne 16.7.91, s katero je razveljavila
odločbo št.318-29/89 z dne 1.7.91. Tudi pri izdaji te odločbe

smo postopali enako kot pri izdaji prve odločbe; najprej smo
jo s telefaksom posredovali NE Krško, nato pa vsem pristoj
nim ministrstvom, obvestili pa smo tudi javnost.

Po prejemu odločbe je elektrarna pričela običajni postopek za
zagon, kritičnost reaktorja je bila dosežena 18.7.1991 ob
10:30 in sinhronizacija z elektroenergetskim omrežjem ob
16:47. Dne 20.7.1991 je bila dosežena 97% moč.

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

Dne 22.7.1991 so odkrili, da je bil v sabotažnl akciji poškodo
van steber 400 kV daljnovoda Krško - Maribor v bližini Mari-
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bora - vendar poškodba ni povzročila porušitve stebra niti
prekinitve ~aljnovoda. Daljnovod proti Mariboru je eden od
400 kV daljnovodov, na katere je NE Krško priključena. Obe
diverziji na daljnovoda nista imeli nobenega direktnega vpliva
na obratovanje NE Krško.

že takoj, ko so se začele prve resne grožnje varnemu obrate
vanj~, je RUJV p~ipravila nač~ aktivnosti za zmanjšanje ranlji
vosti ~Ie.kt~ar~e I~ za .ugotovltev možnih vplivov na okolje ob
porušitvl nJeOlh vitalnih delov. Naloga je vsebovala pregled in
dopolnitev:
- postopkov elektrarne za obratovanje v sili,
- regionalnega načrta in postopkov za Ukrepanje v sili,
- načrta varovanja in obrambe objekta,
- postopkov radiološke zaščite in
- načrta nadzornega testiranja vitalnih sistemov inC kompo-
nent,
Izdelane so bile še ocene in analize:
- doz, ki bi jih prejelo okoliško prebivalstvo (KVP 15 ekstrapo
lacije),
- izvora radioaktivnosti (source term) iz sredice reaktorja,
izrabljenega goriva in sistemov,
- jakosti doz v zgradbi za gorivo za različne scenarije,
- različnosti komunikacijskih kanalov,
- kritičnosti bazena za izrabljeno gorivo,
- ~rivulje zaostale toplote in hlajenja bazena za izrabljeno
gonvo,
- kritičnosti skladišča za sveže gorivo,
- krivulje zaostale toplote v sredici in varnega stanja v hladni
zaustavitvi, prioritete potrebnih sistemov,
- ranljivosti sistemov od projektilov in možnosti za omilitev
posledic (ščiti, vreče s peskom, idr.),
- ranljivosti sistema zunanjega napajanja.
- alternativne možnosti ponora toplote,
- možnosti električnega napajanja vitalnih komponent iz
alternativnih istosmernih ali izmeničnih virov
- možnosti alternativne zaloge dieselskega goriva,
- možnosti alternativnih zalog hladiIne vode,
- možnosti alternativnih zalog stisnjenega zraka,
- ročnega obratovanja atmosferskih razbremenilnih ventilov
na parovodih,
- možnosti alternativne zaloge borne kisline,
- možnega vpliva bližnje industrije in
- razpoložljivosti rezervne posadke.

3.2. REAKTORSKI CENTER V PODGORICI

3.2.1 Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA

Raziskov~lni jedrski reaktor TRIGA Mark II s toplotno močjo
250 kW Je v letu 1991 zaradi rekonstrukcije obratoval od
4.11.1991 do 20.12.1991 in pri tem proizvedel 21.55 MWh
toplote..V tem času s.c~ po.tekali preizkusi reaktorja TRIGA po
konč~OI re~onstrukCljl, Pri katen so reaktor prilagodili tudi za
pulzni način delovanja.

A) Ustavitve

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

testiranja, ki ga je odobrila RUJV.

B) Gorivo

Med testiranjem je bilo več sprememb sredice v skladu z načr

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

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

Poškodovanih gorivnih elementov ni bilo.
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C) Osebje

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

O) Prejete ?oze osebja

Devet oseb je prejelo efektivne ekvivalentne doze za sevanje
gama od 0.179 do 1.46 mSv, za nevtrone pa so bile od
približno 0.5 do 1 mSv. Pri dozah za sevanje gama ni odšteto
naravno ozadje, ki znaša približno 0.765 mSv na leto.

B) Pregled radioaktivnih odpadkov

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

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

Tabela 3.2.1 : Pregled radioaktivnih odpadkov v prehodnem
skladiščureaktorskega centra v Podgorici za leto 1991.

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

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

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

Opombe k tabeli 3.2.1:
1. Navedeni so-samo izotopi, ki prispevajo glavnino aktivnosti
ali so pomembni zaradi daljših razpadnih časov

A

10 GBq
1100 GBq

3-20 Gbq

stanje izotopivrsta

sodi 125 Co-60,Cs-137,Eu-1521
U,Ra-226

posebni 63 Co-60/Ra-2261Am-241
zaprti 75 Co-60,Sr-90

- rekonstrukcija žerjava
- zaščita oken in vrat z železnimi drogovi v prostorih, ki
vodijo v reaktorsko halo
- montaža dodatnih novih vrat za vhod v komandno sobo
- dodatno skladlšče za izrabljeno gorivo s čistilno napravo za
vodo
- namestitev evakuacijskih luči, ki imajo akumulatorsko
napajanje, za pot iz prostorov reaktorja

E) Uporaba reaktorja

F) Modifikacije reaktorske hale

V letu 1991 so bila opravljena naslednja dela ob reaktorju:

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

3.2.2. Prehodno skladliče radioaktivnih odpadkov
v reaktorskem centru v Podgorici

Prehodno skladišče za nizko in srednje radioaktivne odpadke
je namenjeno majhnim uporabnikom (v to skupino ne spadata
NE Kr§ko in Rudnik urana Zi rovski vrh). Skladišče deluje od
leta 1987.

A) Nadzor skladišča

Nadzor skladlšča poteka enkrat tedensko in obsega:
- ogled skladišča

- merjenje hitrosti doze na sedmih mestih v skladišču in treh
zunaj skladlšča
- merjenje aktivnosti bri sov s sedmih mest v skladišču

- trije termoluminiscenčnidozimetri merijo doze na zunanji
strani vhodnih vrat in ob obeh izpuhih ventilacijskega sistema
- merjenje vsebnosti radona-222 s potomci v zraku enkrat
tedensko.

V letu 1991 se je povečala hitrost doze v zadnjem delu skla
dlšča, zaradi aktivnosti skladiščenih v tem letu. Zarac! razpo
reditve radioaktivnih odpadkov hitrost doze narašča od vhoda
proti zadnji strani skladišča, kjer je znašala do 250 mi kroSv/h
(v letu 1990 do 150 mikroSv/h). Najvišjo hitrost doze j13 v skla
dišču možno izmeriti na površini dveh kontejnerjev, ki vsebu
jeta radijeve igle in industrijski izvor Sr-90, in sicer 20 mSv/h.

Aktivnosti brisov so bile zelo nizke in so znašale (6.9 +/- 5.8)
Bq/m2, največ pa do tridesetdo Bq/m2 (mejne aktivnosti za
površinsko kontaminacijo v kontroliranem območju znašajo
za sevalce alfa 40 kBq/m2, za sevalce beta in gama pa 400
kBq/m2), kar pomeni, da je skladišče tudi še po petih letih
delovanja nekontaminirano.

Koncentracija radona-222 s potomci v zraku skladišča je bila
podobna kot prejšnje leto. Meritve za leto 1991 so pokazale
koncentracijo 0.88 +1- 1.7 Wl. Skladišče se v glavnem ne
prezračuje, da se ne bi po nepotrebnem obremenjevalo oko
lje, razen pred deli v skladišču. Čas delovanja ventilaGijskega
sistema se beleži in je v letu 1991 znašal 22 ur (v letu 1990 111
ur).

3.2.3 Nadzor radioaktivnosti v okolici reaktorskega centra
v Podgorici

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

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

Za leto 1991 je značilno, da je reaktor TRIGA zaradi rekon
strukcije obratoval bistveno manj časa kot v prejšnjih letih, saj
je celoletna povprečna moč znašala le 4.8 kW. Nadzor izpuha
iz reaktorske hale obsega: določanje radioaktivnih aerosolov
v zraku, določanje Ar-41 v zraku in merjenje mesečne doze
s termoluminiscenčnim dozi met rom na izpuhu, V zraku se
med umetnimi radionuklidi pojavljata tudi aerosola Na-24 in
Tc-99m, katerih vsebnosti so nepomembne v primerjavi
z izvedenimi koncentracijami (običajno dosegata manj kot 1%
izvedene koncentracije za zrak). V letu 1991 Tc-99m ni bil
merljiv.

Ocenjena letna efektivna ekvivalentna doza za posameznika
znaša zaradi Ar-41 v zraku 40 nSv (to je 4E-5 mejne letne
doze za prebivalstvo). Pri tej oceni je upoštevano, da je hitrost
izpuščanja Ar-41 okrog 250 kBq/s pri polni moči reaktorja
250 kW. Ker je reaktor deloval v povprečju z močjo 4.8 kW pa
je ustrezno manjša tudi hitrost izpuščanja, in sicer 4.8 kBq/s.

Tekočinski izpusti, ki vsebujejo radioaktivne iotope, se med
tednom zbirajo v zadrževalnem tanku. iz katerega se izr-uš
čajo ob ponedeljkih, ko preko konca tedna razpadejo kratko
živi izotopi. Povprečna koncentracija pred redčenjem z vodo
v nobenem primeru ni presegla mejne vrednosti za pitno
vodo. V letu 1991 je bilo izpuščenomanjše število radionukli
dov zaradi bistveno krajšega časa obratovanja reaktorja.
Dominantni prispevki nekaterih izotopov vizpustih (Cr-51,
Co-58, 1-131) izvirajo iz nekaterih dejavnosti na Odseku za
jedrsko kemijo, ki niso povezana z delovanjem reaktorja.

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

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

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

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

3.3 RUDNIK URANA ŽIROVSKI VRH

4. OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SVETU

4.1 PREGLED JEDRSKIH ELEKTRARN V SVETU

radioaktivnost površinskih voda in sedimentov pa se po
začasnem prenehanju iZkoriščanja uranove rude ni bistveno
spremenila.

Na osnovi rezultatov meritev radioaktivnosti v okolju RUŽV
v letu 1991 so izračunali, da je izpostavljenost povprečnega
odraslega prebivalca v okolici RUŽV zaradi dodatno poviša
nega stanja v oklju 0.34 mSv na leto.

Prejeta efektivna doza je precej nižja od primarne mejne
vrednosti 1 mSv na leto za celotno Življenjsko obdobje, kot jo
predpisuje še veljavni zvezni pravilnik o mejah doz (Ur.list
SFRJ 31/87) in mednarodna priporočila ICRP 60 (1990). Dob
ljena vrednost je predstavljala okoli 6 % povprečne obremeni
tve od naravnega sevanja v tem okolju.

Tudi v letu 1991 se je zmanjšalo število obratujočih jedrskih
elektrarn. tako kot že prejšnje leto in leto poprej, vendar se je
njihova skupna električna moč povečala, ker Vključujejo

v omrežje vedno zmogljivejše elektrarne. leta 1991 so zagnali
5 novih reaktorjev v jedrskih elektrarnah, en reaktor pa je bil
dokončno ustavljen. Pet novih reaktorjev je prispevalo pri
bližno 4500 MW električne moči, priključena moč ustavlje
nega pa je znašala 305 MW (Vir: Nuclear Engineering Interna
tional, April 1991). Ob koncu leta 1991 so dosegli tudi prvo
kritičnost reaktorja za proizvodnjo električne energije na Ki
tajskem.

Ob koncu leta 1991 je v 25 državah obratovale 420 reaktorjev
s priključno močjo 326 873 MWe, gradi pa se še 77 enot (Vir:
IAEA Newsbriefs, JanlFeb 1992) oziroma 59 enot s skupno
močjo 50289 MWe (Vir: Nuclear Engineering International
April 1992). Do razlike v številu elektrarn v gradnji je verjetno
prišlo zaradi različnega prikazovanja statusa elektrarn, kate
rih gradnja je (začasno ali dokončno) ustavljena.

Podatke o številu obratujočih in ustavljenih jedrskih elektrarn
je treba obravnavati s pridržkom, ker za mnoge elektrarne ni
jasno, ali so dokončno ali začasno ustavljene. tako da se tudi
podatki iz istega vira v dveh različnih letih ne dopolnjujejo
med seboj (npr. IAEA Newsbriefs: v letu 1991 -izqlnejo« iz
stolpca obratujočihelektrarn: dve v Indiji (število je ena manj
kot leto poprej, kljub temu, da so eno priključili), dve v Sovjet
ski zvezi, štiri v Nemčiji, ena v ZDA, med drugim se razlikujejo
tudi podatki o priključni moči elektrarn na svetu - IAEA News
briefsJanlFeb 1991 je sporočil za leto 1990324496 MWe, IAEA
Newsbriefs Jan/Feb 1992 pa za isto leto 325 873 MWe).

reaktorji reaktorji
v obratovanju v gradnji

1991 1990 1991 1990
Argentina 2 2 1 1
Belgija 7 7
BraZilija 1 1 1
Bolgarija 6 5 2
Češka in Slovaška 8 8 6 6
Finska 4 4
Francija 56 56 5 6
Indija 7 8 9 6
Iran 2 2
Japonska 42 41 10 10
Južnoafriška r. 2 2
Kanada 20 19 2 3
Koreja rep. 9 9 2 2
Kuba 2 2
LR Kitajska 1 2 :3
Madžarska 4 4
Mehika 1 1
Nemčija 21 25 €
Nizozemska 2 2
Pakistan 1 1
Romunija 5 5
Slovenija 1 1
bivša SZ (SND) 45 47 25 25

poročevalec

34,4
75,0
87,8
91,5
101,0
57,0

koncentrat U308 (t)ruda (t)

52.190
65.800

110.000
107·.000
122.900
81.000

leto

1985
1986
1987
1988
1989
1990

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 18.10.1990 spre
jel sklep o začasnem prenehanju lnkoriščanju in raziskovanja
uranove rude v Rudniku urana Zirovski vrh do sprejema
končne odločitve. Od tedaj dalje so bila ustavljena vsa rudar
ska dela in predelovanja rude:

Dosedanji obseg proizvodnje uranove rudi in koncentrata po
letih:

Zaradi narave dejavnosti je potrebno na območju rudnika,
tudi v času, ko se rudnik zapira, izvajati ustrezne meritve in
zavarovanja, da se izključi kakršnokoli nevarnost za zdravje in
Življenje ljudi, upoštevajoč tudi določbe Zakona o rudarstvu
(Uradni list SRS št. 17175), določila Zakona o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri
uporabi jedrske energije (Uradni list SFRJ št. 62184). Aktivno
sti, ki so potrebne za trajno prenehanje izkoriščanjauranove
rude, morajo biti deležne posebnega državnega nadzora.

Program izvedbe trajn.ega prenehanja izkoriščanja uranove
rude v Rudniku urana Zirovski vrh mora po Zakonu o trajnem
prenehanju izkoriščanja. uranove .rude in preprečevanju

posledic rudovanja v RUZV obsegati:

- aktivnosti za načrtovanje in izvajanje trajnega zapiranja
rudnika skupaj s trajnim zavarovanjem okolja in objektov pred
posledicami njegovega izkoriščanja;

- aktivnosti za zagotavljanje potrebnega nadzora nad zavaro
vanjem okolja.

Program meritev nadzora radioaktivnosti v okolju RUŽV je
v letu 1991 obsegal merjenja radona in njegovih kratkoživih
potomcev v ozračju, merjenja specifičnih kativnosti dolgoži
vih naravnih radionuklidov uran-radijeve razpadne vrste
v zračnih delcih, meritve urana, radija in drugih dolgoživih
radionuklidov v površinskih vodah, v sedimentih, v vodni
bioti, v hrani in krmi, v zemlji ter merjenje zunanjega sevanja
gama v življenjskem okolju.

Meritve sta izvajali obe slovenski poo.blašč.eni organizaciji ~a
izvajanje ukrepov varstva pred sevanji. Institut Jožef Stefan 10

Zavod RS za varstvo pri delu.

Po ustavitvi rednega obratovanja RUZV so se le delno zmanj
šale skupne emisije radona in tekočih iz~ek v okolje. Konce'."
tracija dolgoživih radionuklidov v trdnl~ detcih v zraku le
upadla do referenčnih ravni. KoncentraciJa radona v zraku 10



Španija 9 9
Švedska 12 12
Švica 5 5
Tajvan 6 6
V. Britanija 37 37 1 1
ZDA 111 112 3 1

Skupaj: 420 424 77 83

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

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

4.2 PREGLED STANJA JEDRSKE VARNOSTI V SVETU

Tabela 4.1.2: Delež električne energije proizveden v Jedrskih
elektrarnah za leto 1989, 1990 ln 1991. (Vir: IAEA Newsbriefs
April/May 1992 in sporočilo ELES z dne 23.6.1991)

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

4.2.1 Obratovanje. nezgode, nesreče

Naštetih je nekaj najbolj resnih nezgod, ki so se zgodile ~o

svetu v letu 1991. Poročila kažejo, da je treba z vso resnostjo
obravnavati dogodke, ko sicer ni bilo nobenih posledic za
osebje ali okolje, vendar varnostni sistemi niso bili priprav
ljeni. da takoj delujejo. Za jedrsko varnost ZElJO pomembni
dogodki se lahko zgodijo tudi, ko je reaktor ustavljen zaradi
menjave goriva in vzdrževalnih del. Iz števila poročilo nezgo
dah je razvidno, da je takšnlh dogodkov venem letu nesoraz
merno več, če primerjamo čas trajanja ustavitve s časom

obratovanja reaktorja.

Mednarodna agencija za atomsko energijo - MME in Agen
cija za jedrsko energijo - NEA pri Organizaciji! za gospodar
sko sodelovanje in razvoj (NENOEGD) sta dali v poskusno
uporabo mednarodno lestvico za razvrščanje nezgodnih

dogodkov in okvar v jedrskih reaktoriih. To lestvi~o ime.no
vano tudi INES (International Nuclear Event Scale), le sprejela
tudi Republiška uprava za jedrsko var!:'ost. V pos~~sni up.?
rabi je zdaj ta lestvica razen v SlovenIli še v Fran.clJI, Belg!!~.

Veliki Britaniji. Švici. Švedski. Finski, Madžarski, BolgariJI.
Sovjetski zvezi, Argentini. Kanadjli~ E.giptu ter na Jap~>nske~.

Lestvica INES je način za takOjšnje obveščanje Javnos~I,

v skladni obliki, o varnostnem pomenu dogodkov, o katerl~

poročajo jedrske elektrarne, S tem•.da damo dogodk!l v pri
merno obliko lahko lestvica omogočI, da bodo dogodki enako
razumljeni med strokovnjaki. v javnih medijih in v javnosti.
V lestvico INES se razporejajo samo dogodki, ki so povezani
z jedrsko ali radiološko varnostjo. Razp?rejeni ~o v sedem
stopenj. Spodnje stopnje od; 1 do 3 se ImenuJ.eJo. nezgode.
zgornje stopnje od 4 do 7 pa nesreče. Dogodki, ki so ~epo

membni za jedrsko ali radiološko varnost so razporejeru pod
lestvico ali na stopnjo O, kamor sodijo tudi vse nesreče pn
delu. ki niso povezane z. delovanjem jedrske elektrarne.
Nesreča na černobilski elektrarni sodi brez dvoma v razred
7 PO INES;' nesreča na Otoku treh milj pa v peti razred.
Dosedanji dogodki v NE Krško so bili večinoma v razredu O,
najhujši dogodki pa med 1 in 2.. .
ZDA v letu 1991 niso bile vključene v sistem poročanja INES.
Iz poročil ameriškega upravnega organa US NRG, ki so name~

njena ameriškemu konqresu, po~ze.ma.mo gl~vne nez~ode•.kl
so se leta 1991 zgodile v amerlških jedrskih objektih, (Vir:
Report to Gongress on Abnormal Occurences, 1991)

V obratu za izdelavo gQriva Nuclear Fuel Services. Tennessee,
so 20. marca, 1991 odkrili 395 g urana-235 v sistemu za
čiščenje odpadkov, kar je bilo nad dovoljeno mejo 350
9 urana-235.

Glede na to, da US NRG pokriva tudi celotno področje radi
ofarmacevtikov in obsevanja v ameriških bolnišnicah, so
v letu 1991 poročali o 18 napačnih uporabah virov sevanja.

V obratu za izdelavo goriva General Electric Nuclear Fuel,
Severna Karolina, so 29.5.1991 prekoračili upravno mejo za
koncentracijo urana v sistemu za čiščenje odpadkov za več

kot 10 krat.

NRG je 5.9.1991 poročala, da je firma Western Atlas Internati
onal med prevozom po cesti izgubila radioaktivni izvor
Gs-137 z aktivnostio 2 Gi. Izvor so našli še isti dan.

NRC je poročala o dogodkih pomembnih za jedrsko varnost
v letu 1991:

V vrelnem reaktorju jedrske elektrarne WNP-2 v Hanfordu,
Washington, so tri posadke od štirih padle pri izpitih na
simulatorju za podaljšanje dovoljenja za operaterje. Obenem
so ugotovili. da postopki za ukrepanje v sili niso bili ustrezni.

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

V elektrarni Maine Yankee je 29.4.1991 prišlo do okvare na
transformatorju, ustavitve turbine in reaktorja. Zaradi električ

nega obtoka med transformatorjem in ozemljitvijo se je vžgal
vodik. Osebje je zaprlo dovod vodika v generator in začelo

nadomeščato vodik z ogljikovim dioksidom. Požar je bil poga
šen v treh in pol urah. Okvara na transformatorju je počila

ohišje, vroče olje se je raztito in okrog 500 litrov ga je izteklo
v reko. Preiskovalna komisija ameriške upravne agencije je
ugotovila, da je bil vpliv na okolje majhen, osebje pa je hitro in
prisebno ukrepalo.

30. avgusta 1991 je Virginia Electric and Power Go. predložila
poročilo, v katerem je objavila nepričakovano visoko verjet
nost za poškodbo reaktorske sredice za jedrski elektrarni
Surry 1 in 2 zaradi poplavljanja, ki bi nastalo predvsem zaradi
notranjih vzrokov (ta verjetnost znaša 1.1E-3 na leto obrato
vanja reaktorja.
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47.5
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3.6

27.6
4.9
0.8

23.6
12.6
35.9
51.6
40.0
20.6
21.7

1991

Tabela 4.1: Jedrski energetski reaktorji v obratCIvanju ln
v gradnji ob koncu leta 1991 ln ob koncu 1990
(Vir: I~EA Newsbriefs, Jan/Feb 92).

Argentina
Belgija
Brazilija
Bolgarija
Č~ka in Slovaška
Finska
Francija
Indija
Japonska
Južnoafriška r:
Kanada
Koreja rep.
Madžarska
Mehika
Nemčija

Nizozemska
Pakistan
Slovenija
bivša SZ (SND)
Španija
Švedska
Švica
Velika Britanija
ZDA
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9. novembra 1991 je prišlo na jedrski elektrarni Salem 2 do
velike poškodbe turbine in generatorja (havarija). Zaradi te
okvare elektrarna precej časa ne bo obratovala.

16. decembra 1991 je prišlo do'nezgode pri transportu neob
sevanega nizko obogatenega urana. Vlačilec z 12 vsebniki (v
vsakem sta dva gorivna elementa) je čelno trčil z osebnim
vozilom, ki je vozilo po napačni strani ceste. Pri trčenju je
prišlo do požara. Gasilci, ki so prispeli na kraj nezgode, zaradi
potencialtne nevarnosti sproščanja radloaktlvnosil niso gasili
požara. Stirje vs~bniki !i0 ostali na vlačilcu, osem pa jih je
padlo na tla. Preiskava Jepokazala. da poškodovani vsebniki
niso ogrozili zdravja ljudi niti ni prišlo do sproščanja radioak
tivnosti v okolico.

1. oktobra 1991 je bila ustavljena jedrska elektrarna Yanke
e-Rowe. kjer je NRC zahtevala preveritev trdnosti reaktorske
posode pri veliki temperaturni spremembi pod trakom, Ta
elektrarna je najstarejša obratujoča elektrarna v ZDA, ki je
začela proizvajati električno energijo leta 1960.

Franclja (vir: Nuclear 5afety 1991, Nuclear Safety Report by
the Inspecteur General,EdF):
V jedrski elektrarni Chinon so septembra 1991 napačno izme
rili koncentracijo borne kisline. Meritev je podcenila vrednost
za 5%, zato je bila koncentracija večja, kar bi lahko vplivalo na
učinkovitost varnostnih sistemov.

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

INES (vir: Poročila MAAE za leto 1991):
V letu 1991 je bilo 81 poročil o jedrskih dogodkih. ki so bili
poročam in razvrščeni (od tega je bilo šest dogodkov stopnje
tri, petindvajset pa jih je bilo stopnje dve).

26.2.1991 Kmelnitski 1, Ukrajina, dogodek stopnje 3:
Rutinska testiranja varnostnih ventilov so odkrila, da so bili
ves čas od remonta 4.2.1991 (to je 22 dni) izklopljeni visokot
lačni varnostni sistemi, kar je predstavljalo potencialno nevar
nost v primeru nesreče.

10.4.1991 Černobil-1, Ukrajina, dogodek stopnje 3:
Ionizacijska celica ni delovala, ker ni bilo napajanja iz treh
virov od štirih zaradi napake na izolaciji kabla. Zaradi tega ni
deloval reaktorski zaščitni sistem na območju od O do 10%
moči.

4.5.1991 Ignallna-2, Litva, dogodek stopnje 3:
Čezmerno obsevanje osebja. ki je rokovalo z resničnim izrab
ljenim gorivnim elementom namesto z maketo. Tri osebe so
prejele 63,94 in 134 mSv.

12.5.1991 Bohunice 1, ČSFR, dogodek stopnje 3:
Zaradi napake osebja so razlili 100 litrov visokoaktivne teko
čine (100 GBq je približno 3 Ci) v reaktorsko zgradbo. Elek
trarna je ustavljena že od leta 1977.

10.7.1991 Blllbino, Rusija, dogodek stopnje 3:
Pri transportu je vsebnik z Izrabijenim jedrskim gorivom pov
zročil radioaktivno onesnaženje ceste (velikost površine 100
mz, hitrost doze na oddaljenosti 0.1 m od površine pa je
dosegla do 23 mikroSvIs).

22.7.1991 Smolensk 2, Rusija, dogodek stopnje 3:
Kršitev mejnih pogojev obratovanja pri pripravah na ponovni
zagon elektrarne zaradi nerazpoložljivosti sistema za zasilno
hlajenje sredice in osamitvenega ventila na glavnem paro
vodu.

15.1.1991 Bohunice 2, ČSFR, dogodek stopnje 2:
Ročna ustavitev reaktorja zaradi požara v električnem razvod
nem omrežju (druge kategorije).

23.1.1991 Zaporožje 2, Ukrajina, dogodek stopnje 2:
Ustavitev elektrarne zaradi kršitve normalnih obratovalnih
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pogojev. C~s n~~azpo~ožljivosti enega veje varnostnega
~Ist~ma Je bil daljši kot Je določeno s tehničnimi specifikaci
jarm.

9.2.1991 Mihama, Japonska, dogodek stopnje 2:
Zlom cevi v uparjalniku zaradi nepravilnega položaja protivi
bracijskih palic (amplituda Vibracij ni bila omejena). Pri nez
godi ni bilo mogoče odpreti razbremenilnih ventilov tlačnika

in ni bilo mogoče popolnoma zapreti osamitvenega ventila
glavnega parovoda. Oboje je posledica slabega vzdrževanja.
Izpuščena radioaktivnost ni presegla letnih omejitev. obreme
nitev prebivalstva pa je bila ocenjena na 0.Q10 mikrqSv.

4.3.1991 Gravellnes 6, Franclja, dogodek stopnje 2:
Med letnim remontom so ugotovili. da so bili varnostni ventili
na sistemu za odvajanje zaostale toplote že od leta 1985
v blokiranem položaju. Pomanjkanje zagotovitve kvalitete in
varnostne kulture.

12.4.1991 TVO II, Finska, dogodek stopnje 2:
Požar v zunanjem stikališču in izpad zunanjega napajanja, vsi
štirje dieselski generatorji so startali, enota je bila 8.5 ur brez
zunanjega napajanja.

9.5.1991 Hinkley Point A, Velika Britanija, dogodek stopnje
2:
Med testiranjem plinske turbine so ugotovili, da je bil dotok
goriva do vseh plinskih turbin 18 ur nenamerno izključen.

16.5.1991 Kola-3, Rusija, dogodek stopnje 2:
Kršitev tehničnih specifikacij: en dieselski generator je bil na
VZdrževanju, medtem ko osebje ni preverilo (testiralo) bre
zhibnega delovanja dveh preostalih vej varnostnega sistema.

24.5.1991 8ellevllle 2, Francija, dogodek stopnje 2:
Med letnim remontom, ko je bil reaktor ustavljen in hlajen
s sistemom za odvod zaostale toplote, se je zaradi napačnega
odčitka merilnikov nivoja vode, nivo vode znižal za 15 cm, ne
da bi operaterji to opazili.

31.5.1991 Point Lepreau, Kanada, dogodek stopnje 2:
Med rutinsko kalibracijo detektorjev je bila storjena napaka,
tako da je reaktorska moč kazala 96% namesto 100%. Napaka
je bila odkrita šest ur po kalibraciji. Zaradi te napake je bila
zmanjšana učinkovitostdveh sistemov za varno ustavitev re
aktorja.

4.6.1991 PIerrelatte, Franclja, dogodek stopnje 2:
Inšpektorji PSIN so ugotovili, da v tovarni goriva 29.in 30.
aprila 1991 dogodili nezgodi z rizikom nastopa kritičnosti

- nastanka verižne reakcije in visoke stopnje sevanja. Kontej
ner zobogatenim uranovim oksidom se je prevrnil, nakar je
delavec s sesalnikom pobral prah s tal. Pri tem je v sesalnik
posesai 33 kg jedrskega materiala. Dovoljena količina na
enem mestu je 15 kg. Dogodek je bil zabeležen v tovarni, ni pa
bil prijavljen oblastem.

15.6.1991 Bradwell, Velika Britanija, dogodek stopnje 2:
Pri dvigu moči reaktorja je izstopna temperatura plina na
enem gorivnem kanalu presegla mejno vrednost za obratova
nje.

22.6.1991 Bellevllle 2, Franclja, dogodek stopnje 2:
Med letnim remontom so odkrili razpoke na dveh sistemih za
nizkotlačno varnostno Vbrizgavanje.

1.7.1991 Černobil 2, Ukrajina, dogodek stopnje 2:
Pri nakladanju treh zavrnjenih svežih gorivnih elementov
v transportni kontejner je prišlo do padca in poškodbe enega
gorivnega elementa. Ni bilo radioaktivnih izpustov.

10.7.1991 Bellevllle 2, Francija, dogodek stopnje 2:
Nenamerno razlitje primarnega hladila med hladno ustavitvijo
elektrarne.

1.8.1991 Splotno za vse 1300 MW elektrarne, Francija, dogo
dek stopnje 2:
Odkritje napake pri premazu zbiralnika zadrževalnega hrama
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(sump), ki bi lahko oviral filtriranje vode pri recirkulacijskem
načinu hlajenja elektrarne v sili. . .

10.8.1991 Čemobll-2, blvAa SZ, dogodek stopnje 2:
Razlitje primarne vode pri popravilu ventila. Doze, ki jih je
prejelo osebje, in vpliv na okolje niso bili večji kot to dopušča

normalno obratovanje.

13.9.1991 Fessenhelm 1, Franclja, dogodek sto~,"je 2:
Razpoka na parovodu sekundarnega sistema (glej zgoraj:
poročilo francoskega inšpektorja).

16.9.1991 Chlnon Bl, Franclja, dogodek stopnje 2:
Napaka pri kalibraciji naprave za merjenje koncentracije
borne kisline (glej zgoraj: poročilo francoskega inšpektorja).

23.9.1991 SploAno za vse elektrarne, Francij.a, dogodek
stopnje 2:
Pri desetletnem tlačnem testu so v elektrarni Bugey odkrili
puščanje na eni od petinšestdesetih cevi iz Inconela 600,
v katerih so mehanizmi za upravljanje z regulacijskimi pali
cami. Podobno so našli tudi v elektrarni Fessenheim 1. Ta
dogodek je začasno označen s stopnjo dve. dokler ne izve
dejo testa še v preostalih francoskih elektrarnah.

2.10.1991 Zaporoije 2, Ukrajina, dogodek stopnj,e 2:
Zaradi napake osebja je prišlo do kontaminacije sekundarne
vode, in sicer do 3.8E-8 CiII (mejna vrednost pa znaša 2E-8
CiII).

11.10.1991 Čemobll-2, Ukrajina, dogodek stopl1lje 2:
Vžgal se je vodik, ki se je sprostil iz generatorja. Vnel se je tudi
del strehe, ki se je podrl. Požar je trajal tri ure in pol. Nihče ni
bil poškodovan in ni bilo radioaktivnih izpustov.

25.10.1991 Novovoronež-4, Rusija, dogodek st<lpnje 2:
Pri vzdrževanju je prišlo do kršitve mejnih pogojev obratova
nja: rezerva borirane vode se je zmanjšala na 180 m3, medtem
ko znaša minimum 300 m3.

5.11.1991 Raziskovalni center Cadarache, Francija, dogo
dek stopnje 2:
Pri odpiranju vsebnika z odpadnim radioaktivnim materialom
je prišlo do kontaminacije petih prostorov S 400 9 uranovega
oksida in 100 g plutonijevega oksida. Ta dogodek ni vplival na
okolje.

30.12.1991 Zaporožje 2, Ukrajina, dogodek stopnje 2:
Ustavitev elektrarne zaradi nepotrebne sprožitve sistema za
gašenje požara, ki je povzročila poplavljenje panela za za
sprožitev varnostnih sistemov (ESFAS). To je povzročilo spro
žitev ene veje varnostnega sistema.

5.2.1991 Kozloduj 2, Bolgarija, dogodek stopnje 1:
Med rutinskim pregledom so odkrili počeno membrane na
razbremeniIni posodi tlačnika. V prostoru s posodo je bila
povišana aktivnost plinov.

31.3.1991 Kola 3, Rusija, dogodek stopnje 1:
Med testiranjem integritete starega goriva so en gorivni ele
ment postavili v napačen položaj v bazenu. s čimer bi lahko ta
element poškodovali. Kasnejši pregled je pokazal, da je ele
ment nepoškodovan. Pomanjkanje varnostne kulture.

1.6.1991 KalInin 2, Rusija, dogodek stopnje 1:
Zaradi napake pri popravilu pomožnega transformatorja se je
reaktor avtomatsko ustavil. Ko so po 6 urah startali črpalko

reaktorskega hladila št.1, je prišlo do kratkega stika na 6 kV
stikalu in dima. V 15 minutah so požar pogasili in naslednji
dan zamenjali stikalo.

28.6.1991 Lovilsa, Finska, dogodek stopnje 1:
Odkrili so poškodbo zgornje rešetke enega gorivnega ele
menta.

11.5.1991 Kozloduj 5, Bolgarija, dogodek stopnje 1:
Med pripravami za menjavo goriva so dvigali zgornje notranje
dele reaktorja. Pri tem sta se oba svežnja za detekcijo nev
tronskega polja zataknila, tako da so jih potegnili ven iz
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sredice, nakar sta padla nazaj v reaktor. Hitrost doze je pri tem
dosegla od 0.4 mSv/h do 1.3 mSv/h. Obsevani delavec je prejet
12.5 mSv.

21.1.1991 Dukovanll, ČSFR, dogodek stopnje O:
Ročna ustavitev zaradi požara na električnem razvodnem
omrežju 0.4 kV.

21.2.1991 Kursk 4, Rusija, dogodek stopnje o:
Med obratovanjem na polni moči je prišlo do puščanja na
prirobnici črpalke reaktorskega hladila in pomožnega cevo
voda. Po postopku je bil reaktor ustavljen, nivoji sevanja so
bili v okviru predpisanih mej.

22.2.1991 TAPS 1, Indija, dogodek stopnje o:
Na cevi za varnostno vbrizgavanje so našli razpoko, ki je
puščala. Vejo so osamiii in popravili razpoko z novim zvarom.

7.3.1991 Madras, Indija, dogodek stopnje o:
Med zaustavitvijo reaktorja je pričela puščati težka voda
kontaminirana s tritijem. Elektrarna je morala oznaniti izredn~
stanje.

28.3.1991 Leningrad 3, Rusija, dogodek stopnje O:
Med normalnim obratovanjem se je avtomatsko ustavil turbo
g~nerator. Zmanjšala se je moč reaktorja zaradi kratkega
stl~a na napetostnem regulatorju pomožnega transforma
toria. PO krat,kem stiku se je vžgalo olje, ki je puščalo iz
transtorrnatona, Požar so pogasili avtomatski sistemi za gaše
nje in gasilci iz elektrarne.

4.2.2 Mednarodni sporazumi

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

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

Švedska vlada je namenila 15 milijonov kron (caa. 2,5 milijona
USD) za pripravo programa jedrske radiološke varnosti v bal
tiški regiji. Eden izmed pomembnejših programov je pomoč

pri ustanovitvi upravnega organa za jedrsko varnost v Litvi.
Kasneje je' Svetlska pripravljena za te cilje zagotoviti še
nadaljnih 1,6 milijona USD (NW, No.39).

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

Vir: NW je Nucleonics Week za leto 1991

4.2.3 Splošna varnost

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

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

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

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

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

V letu 1991 so verjetnostne varnostne analize precej prispe
vale k odločanju o varnostno pomembnih vprašanjih. V ZDA je
ameriška upravna komisija NRC zahtevala, da vse jedrske
elektrarne izvedejo individualno oceno varnosti za vsako elek
trarno do septembra 1992. Precejšnje zanimanje so doživele
tudi francoske verjetnostne varnostne analize, objavljene
v letu 1990, ki obravnavajo obratovanje na majhni moči in
ustavitve elektrarn. Študije kažejo presenetljivo velik prispe
vek k.poškodbi sredice pri takšnih načinih obratovanja.
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