
POROČILO () JEDRSKI IN SE'lALNI \lARNOSTI
V SLOVENIJI

V LETU 1997

RLPl.:BLlK.A SL{)\"E~IJA \11''lSTRS 1'\"0 ZA OKOLJE JN PROSTOR
\ 'PRAVA REPlBLlKE SLOVE"iUA ZA JEDRSKO VARNOST



POROČiLO

URSJV - RP - 027

O JEDRSKI IN SEVALNI
VARNOSTI V SLOVENIJI

V LETU 1997

Republika Slovenija

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, junij 1998



KAZALO

POVZETEK

1 UVOD

8.1.1.2

8.1.2

8.1.3

8.1.4
8.1.5

8.1.6
8.1.7

Remont in menjava goriva 1997 v NE Krško
(ob koncu 13. cikla)
Inšpekcijski pregledi raziskovalnega reaktorja
TRIGA
Inšpekcijski pregledi prehodnega skladišča

NSRAO za majhne uporabnike v Podgorici
Inšpekcijski pregledi v RŽV
Inšpekcijski pregled odlagališča NSRAO v
Zavratcu
Sodelovanje z drugimi inšpekcijami
Ugotovitve

MEDNARODNO SODELOVANJE

3.2 Mednarodni sporazumi
3.2.1 Dvostranski sporazumi
3.2.2 Večstranske pogodbe

ZAKONODAJA NA PODROČJUJEDRSKE
VARNOSTI
3.1 Zakonodaja

STRUKTURA URSJV S POOBLASTILI
2.1 Uvod
2.2 Struktura URSJV in področja dela
2.3 Organigram URSJV in zaposlovanje
2.4 Izobraževanje

Raziskovalni reaktor TRI GA v Podgorici
Obratovanje
Prejete doze delavcev v reaktorskem centru
IJS v Podgorici
Vračanje goriva iz raziskovalnega reaktorja
TRIGA v ZDA

Nuklearna elektrarna Krško
Obratovalna varnost
Obratovalni podatki in varnostni kazalci
Ustavitve in zmanjšanja moči

zanesljivost goriva in aktivnost reaktorskega
hladila
Stanje pregrad - uparjalruk;
Varnostne ocene in upravni postopki
Tehnične izboljšave in modifikacije NE Krško
Izdane odločbe

Projekt modernizacije NE Krško
Povečanje moči in zamenjava uparjalnikov
Popolni simulator NE Krško
Izrabljeno jedrsko gorivo
Radioaktivni odpadki
Izpuščanje radioaktivnosti v okolje
Tekočinski izpusti
Plinasti izpusti
Izpostavljenost delavcev v NEK

Rudnik Žirovski vrh
Izvajanje aktivnosti trajnega prenehanja
izkoriščanja uranove rude
Uvod
Realizacija programa
Zaključek

Izpostavljenost delavcev lonlzlrajočernu

sevanju
Vpliv na življenjsko okolje
Tekoče emisije
Plinaste emisije
Zaključna ocena o vplivih na okolje

8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.1.3

8.2.1.4
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.3
8.2.3.1
8.2.3.2
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.5.1
8.2.5.2
8.2.7

8.3
8.3.1
8.3.2

8.4
8.4.1

8.3.3

8.4.3
8.4.3.1
8.4.3.2
8.4.4

8.4.1.1
8.4.1.2
8.4.1.3
8.4.2Sodelovanje z EU

Program PHARE
Skupina CONCERT Group
Sodelovanje z OECD / NEA
Dvostransko sodelovanje

Sodelovanje z MAAE
Splošno
Generalna konferenca
Svet quvernerjev
Tehnična pomoč in sodelovanje
Seminarji, tečaji in delavnice, ki jih organizira
MAAE
Štipendiranje in znanstveni obiski
Raziskovalne pogodbe
Projekti tehnične pomoči

Misije MAAE
IPPAS misija
IPERS misija
INES - Mednarodna lestvica dogodkov v
jedrskih objektih

4.1.4.2
4.1.4.3
4.1.4.4
4.1.5
4.1.5.1
4.1.5.2
4.1.6

4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.4.1

4

3

2

5

6

INFORMIRANJE JAVNOSTI

PRORAČUNURSJV IN REALIZACIJA

9 VARSTVO PRED SEVANJI V ŽiVLJENJSKEM
OKOLJU
9.1 Radiacijski opozorilni monitoring

Nadzor splošne radioaktivne
kontaminaclje okolja
Program
Izvajalci
Rezultati meritev
Zaključek

9.2

9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4

Strokovna komisija za jedrsko varnost
Strokovna komisija za preverjanje
usposobljenosti operaterjev
Zagotovitev kakovosti na področju jedrske
varnosti

7.3

DELO STROKOVNIH KOMISIJ IN OSTALA DELA
URSJV
7.1
7.2

7

STANJE JEDRSKE VARNOSTI V SLOVENIJI8

8.1

8.1.1
8.1.1.1

Inšpekcijski nadzor jedrskih objektov v
Sloveniji
Inšpekcijski pregledi v NE Krško
Dogodki, zajeti v poročilih o izrednem
doqodku - poročanje NEK

9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.4

9.4.1
9.4.2

Nadzor radioaktivnosti v okolici NE Krško
Obseg programa nadzora
Rezultati nadzornih meritev imisij
Izpostavljenost prebivalstva
Nadzor radioaktivnosti v okolici
raziskovalnega reaktorja TRIGA
Obseg nadzora
Rezultati meritev

1. junij 1998 ii URSJV-RP-027



9.4.3 Izpostavljenost prebivalstva 11.4 Fizično varovanje jedrskega materiala
11.5 Uvoz

9.5 Nadzor radioaktivnosti v okolic RŽV
9:5.1 Obseg programa nadzora 12 PRIPRAVLJENOST ZA UKREPANJE V SILI
9.5.2 Rezultati nadzornih meritev 12.1 Uprava RS za jedrsko varnost
9.5.3 Izpostavljenost prebivalstva 12.2 NE Krško

12.3 Uprava RS za zaščito in reševanje
10 VARSTVO PRED SEVANJI V DELOVNEM 12.4 Ekološki laboratorij z mobilno enoto

OKOLJU 12.5 Domače in mednarodne vaje

10.1 Poročilo Zdravstvenega inšpektorata RS 13 DELO POOBLAŠČENIHORGANIZACIJ
10.1.1 Inšpekcijsko nadzorstvo v jedrskih objektih 13.1 Inštitut za metalne konstrukcije
10.1.2 Inšpekcijsko nadzorstvo v zdravstvu 13.2 Inštitut za varilstvo
10.1.2.1 Oddelki in laboratoriji za nuklearno medicino 13.3 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
10.1.2.2 Rentgenske naprave v zdravstvu in vetennl 13.4 Elektroinštitut "Milan Vidmar"
10.1.3 Inšpekcijsko nadzorstvo v industriji 13.5 Fakulteta za strojništvo
10.1.3.1 Zaprti viri sevanj z radioaktivnimi izotopi 13.6 Inženirski biro "Elektroprojekt"
10.1.3.2 Rentgenske naprave v industriji in drugih 13.7 Inštitut za energetiko in varstvo okolja -

objektih Ekonerg
10.1.3.3 Ionizacijski javljalniki požarov
10.1.3.4 Radiokemijski in drugi laboratoriji 13.8 Institut "Jožef Stefan"
10.1.4 Inšpekcijski nadzor v rudnikih in v drugih 13.8.1 Odsek za reaktorsko tehniko - (R-4)

objektih z viri radona 13.8.2 Odsek za reaktorsko fiziko - (F-8)
10.1.5 Inšpekcijsko nadzorstvo prevozov 13.8.3 Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij -

radioaktivnih snovi (F-2)
10.1.6 Izpopolnjevanje znanja iz varstva pred sevanji
10.1.7 Usmerjenl zdravstveni pregledi 13.9 Zavod Republike Slovenije za varstvo pri
10.1.8 Obsevna obremenjenost delavcev v Sloveniji, delu

ki delajo z viri ionizirajočih sevanj 13.10 Inštitut za elektrogospodarstvo in energetiko
13.11 Enconet

10.2 Poročilo Zavoda RS za varstvo pri delu 13.12 Elektrotehnična fakulteta Univerze v
10.2.1 Uvod Zagrebu, Zavod za visoko napetost in
10.2.2 Pregled virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu energetiko
10.2.3 Pregled virov ionizirajočih sevanj v industriji 13.13 Zaključna ocena
10.2.4 Obsevna obremenjenost prebivalstva zaradi

medicinske uporabe virov sevanj 14 RAZISKAVE IN ŠTUDIJE
10.2.5 Ugotavljanje prejetih doz sevanjana delovnih

mestih
15 AGENCIJA RAO10.2.6 Strokovno usposabljanje

10.2.7 Ostale strokovne naloge
16 IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA JEDRSKO

11 HRAMBA, TRANSPORT, VAROVANJE IN UVOZ TEHNOLOGIJO MILANA ČOPIČA

RADIOAKTIVNEGA IN JEDRSKEGA MATERIALA
V SLOVENIJI 17 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA JEDRSKO

ŠKODO
11.1. Skladišča radioaktivnih odpadkov
11.1.1 Začasno skladišče Zavratec 18 SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NE
11.1.2 Republiško skladišče Podgorica KRŠKO IN ZA ODLAGANJE RAO IZ NE KRŠKO

11.2 Transport
19 OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V11.2.1 Prevoz zabojnika tipa B(U) preko Avstrije na

SVETUMadžarsko

11.3 Varovanje jedrskega materiala (Safeguards) SEZNAM KRATIC

1. junij 1998 iii URSJV-RP-027



POVZETEK

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) je v
sodelovanju z Zdravstvenim inšpektoratom Republike Slovenije
(ZIRS), Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje
(URSZR) in Ministrstvom za notranje zadeve (MNZ), pripravila
poročilo o jedrski in sevalni varnosti v letu 1997, ki sodi med redne
oblike poročanja o delu Uprave Vladi in Državnemu zboru
Republike Slovenije. Prispevke za poročilo so pripravile še
pooblaščene organizacije s področja jedrske varnosti, Agencija za
radioaktivne odpadke (ARAO), Izobraževalni center za jedrsko
tehnologijo (ICJT), itd.
Poročilo je razdeljeno na 17 poglavij, katere v nadaljevanju na
kratko povzemamo.

Poglavje: 1. UVOD

Poglavje: 2. STRUKTURA URSJV S POOBLASTILI

URSJV v preteklem letu 1997 ni bistveno spremenila svojo
strukturo oz. organizacijsko shemo. Upravo še vedno sestavila 5
sektorjev, le da so nekateri sektorli pridobili nove referate. Stevilo
delavcev se je povečalo s 30 na 32, kar je še vedno manj od
priporočila misije Evropske Unije RAMG. Potrebno je poudariti, da
ima strokovni izpit kar 26 delavcev. Trije delavci pa so uspešno
zaključili sedem tedenski tečaj "Osnove tehnologije jedrskih
elektrarn". Šest sodelavcev opravilja podiplomski študij ob delu.
Dokaj intenzivno so se sodelavci URSJV usposabljali na drugih
strokovnih tečajih doma in v tujini.

Poglavje: 3. ZAKONODAJA NA PODROČJU JEDRSKE
VARNOSTI

Na področju zakonodaje in mednarodnih sporazumov, so leta 1997
narejeni premiki na področju sklenitve sporazumov o izmenjavi
tehničnih informacij s področja jedrske varnosti z državami kot so
Češka, Slovaška, Francija, Južno Afriška Republika in Južna
Koreja. Državni zbor je ratificiral Sporazum o varovanju v zvezi s
pogodbo o neširjenjU jedrskega orožja med Republiko Slovenijo in
Mednarodno organizacijo za atomsko energijo (MAAE).
Dodatni protokol k Sporazumu o varovanju še ni bil obravnavan na
Vladi zaradi zapletov v fazi usklajevanja z Ministrstvom za finance.
Pogodbo o celoviti prepovedi izvajanja jedrskih poizkusov CTBT
je do konca 1997 podpisalo 146, ratificiralo pa le 7 držav. V
Sloveniji teče postopek ratifikacije na pobudo URSJV. Besedilo je
prevedeno in pripravljeno za lektoriranje. Državnemu zboru bo
poslano predvidoma v drugi polovici leta 1998. Prispevek Slovenije
za uresničevanje določil pogodbe za leto 1997 je znašal okoli
20.000 USD.
18.02.1997 je začela za Slovenijo pravno učinkovati Konvencija o
jedrski varnosti. Aprila 1997 je na Dunaju potekal pripravljalni
sestanek držav pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti, na
katerem je bil sprejet poslovnik o jedrski varnosti in finančna

pravila, smernice glede oblike in strukture poročil, postopek
pregledovanja poročil, itd.
Septembra 1997 je Slovenija podpisala zaključno listino v zvezi s
Protokolom za spremembo Dunajske konvencije o civilni
odgovornosti za jedrsko škodo in Konvencije o dodatnem
financiranju za jedrsko škodo. Po končani diplomatski konferenci,
ob obravnavi poročila, je Vlada RS naložila URSJV, da v
sodelovanju z MZZ pripravi vse potrebno za pristop k Pariški
konvenciji in Bruseljskemu dodatnemu protokolu.
Slovenija je v oktobru 1997 podpisala Skupno konvencijo o vamem
ravnanju z izrabijenim jedrskim gorivom in varnem ravnanju z
radioaktivnimi odpadki. Prve aktivnosti za ratifikacijo so že stekle.

Poglavje: 4. MEDNARODNO SODELOVANJE

Koncem septembra 1997 je potekala Generalna konferenca
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MAAE. Na prvem zasedanju Sveta guverne~ev po Generalni
konferenci je Slovenija prvič sodelovala kot članica, izvoljena v
okviru vzhodno evropske regionalne skupine. Kot guverner
Republiko Slovenijo zastopa v Svetu guveme~ev mag. Miroslav
Gregorič, direktor URSJV.
Sodelovanje naše države z MAAE je bilo najintenzivnejše na
področju izvajanja programa tehnične pomoči ter sodelovanja in
udeležbe na srečanjih, ki jih je bilo v 1997 na desetine. Poleg
predstavnikov URSJV so v programih sodelovali oziroma se
udeleževali srečanj še mnogi strokovnjaki iz domačih organizacij.
Slovenija je prav tako na podlagi sodelovanja med URSJV in
MAAE gostila številne štipendiste oz. bila gostiteljica znanstvenih
obiskov.
V letu 1997 je URSJV poslala na MAAE 13 predlogov
raziskovalnih pogodb od tega 5 novih. Največ predlogov so
pripravili na Institutu "Jožef Stefan".
Projekti tehnične pomoči, ki so ponavadi najzahtevnejša oblika
sodelovanja z MAAE, je RS prijavila skupaj 6. Prav tako so se
nadaljevale aktivnosti na že odprtih projektih kot so: Licenciranje
pri zamenjavi uparjalnikov v NE Krško ter povečanje moči

(URSJV), Transportni sistem za žarek pri Van de Graaffovem
pospeševalniku (IJS), itd.
URSJV je v sodelovanju s še nekaterimi kompetentnimi
organizacijami ali upravami organizirala misije MAAE: misija
Mednarodne svetovalne pomoči za fizično zaščito (IPPAS) in
misijo IPERS (International Peer Review Service). Zaključno

poročilo prve misije je MAAE že posredovala naši državi, zaključno
poročilo druge, ki je pregledovala PSA študijo nivoja 2 pa še ne.
Informacijski sistem MAAE - mednarodna lestvica jedrskih
dogodkov (INES) je prejel 45 poročil iz 21 držav. Od teh sta 2
poročili o dogodkih tretje stopnje, 16 o dogodkih druge stopnje in
15 o dogodkih prve stopnje, ostalo pa stopnje O v sedem
stopenjski lestvici. Slovenija je poročala o dveh dogodkih v NE
Krško. Oba dogodka sta bila razvrščena pod lestvico, stopnja O 
brez vpliva na vamost.
Drugo leto RAMG - PHARE programa pomoči je obsegalo osem
področij oz. točk. Nekatere točke so v letu 1997 že končane, kar
predstavlja približno 70 % programa drugega leta.
V skupini CONCERT Group je URSJV prav tako dejavna, saj je
sodelovala na obeh sestankih v letu 1997 in bo gostiteljica
sestanka v letu 1998.
Slovenija si prizadeva za polnopravno članstvo v OECD/NEA.
Predstavniki URSJV so se udeležili nekaterih srečanj, ki jih je
organizirala NEA. Dvostranska sodelovanja so pogosto najbolj
učinkovita in najkoristnejša oblika sodelovanja. Tako je v letu 1997
intenzivno sodelovanje potekalo s pristojnimi organi Finske,
Francije, Španije, Belgije, Nemčije, Švedske in ZDA.

Poglavje: 5. INFORMIRANJE JAVNOSTI

Osnovne smernice URSJV pri informiranju javnosti sta odprtost in
verodostojnost informacije. Poročilo o jedrski in radiološki varnosti
v letu 1996 je bilo objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora in je
tudi dostopno v javnih knjižnicah v Sloveniji ter predstavljeno v
Intemet okolju v slovenskem in angleškem jeziku.
O svojih aktivnostih URSJV poroča tudi v Biltenu Okolje in prostor.
V letu 1997 je bilo objavljeno 57 prispevkov.
Nadaljuje se tudi večletna praksa prevajanja nekaterih temeljnih
publikacij MAAE. Tokrat je URSJV pripravila slovenski prevod
publikacije v okviru Zbirke o varnosti virov sevanja ter jo
posredovala brezplačno zainteresiranim institucijam.

Poglavje: 6. PRORAČUN URSJV IN REALIZACIJA

Državni proračun namenja URSJV, zlasti za nekatere pomembne
ekonomske namene realno manj sredstev kot v preteklih letih.
Zlasti zaskrbljujoče je to, daje izvajanje programskih usmeritev na
področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji otežkočeno.
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Poglavje: 7. DELO STROKOVNIH KOMISIJ IN OSTALA DELA
URSJV

Strokovna komisija za jedrsko varnost (SKJV), ki deluje kot
svetovalno telo URSJV se je sestala v letu 1997 štirikrat. Sestavlja
jo 22 članov, 10 iz ministrstev in 12 strokovnjakov jedrske in
sevaine varnosti. V okviru URSJV deluje še Strokovna komisija za
preizkus znanja usposobljenosti operaterjev NE Krško (SKPUO).

Poglavje: 8. STANJE JEDRSKE VARNOSTI V SLOVENIJI

Inšpektorji URSJV so v skladu s svojimi pooblastili in odobrenim
letnim prograrnom inšpekcije nadzirali upravljalce jedrskih
objektov.
Na osnovi ugotovitev inšpekcijskih pregledov in dosedanjih
izkušenj sledi da:
- sektor za inšpekcijski nadzor objektov uspešno sodeluje z
drugimi upravnimi in inšpekcijskimi organi,
- remontna dela, funkcionalni in zagonski preizkusi na sistemih in
komponentah NE Krško tudi po remontu 97 ustrezajo
obratovalnim pogojem in omejitvam oziroma so v skladu z merili
sprejemljivosti v odobrenih postopkih, kar lahko povzamemo tudi
Iz poročil pooblaščenih organizacij in mnenj, ki so bila
obravnavana na posebnih inšpekcijskih pregledih skupaj z NE
Krško in pooblaščenimi organizacijami,
- po vsaki nenačrtovani ustavitvi NE Krško so bili izvedeni izredni
oziroma redni inšpekcijski pregledi. NE Krško je po vsaki
nenačrtovani ustavitvipredlagala kratkoročne indolgoročne ukrepe
za trajno odpravo vzrokov,
• v letu 1997 je bila ena samodejna ustavitev reaktorja s sprožitvijo
varnostnega vbrizgavanja, ki jo je povzročil zlom stebla zapornega
cilindra osamitvenega ventila na glavnem parovodu št. 2,
- vsi izredni dogodki, o katerih je poročala NE Krško, so bili
obravnavani na inšpekcijskih pregledih, na katerih so bili
razjasnjeni vzroki teh dogodkov,
- sektor za inšpekcijski nadzor URSJV je spremljal izvrševanje
odločb, ki so bile izdane NE Krško s strani URSJV in pri tem ni
ugotovil nepravilnosti,
- sektor za inšpekcijski nadzor URSJV je spremljal mesečna

poročila o radioaktivnih emisijah, vendar odstopanja od
standardnih vrednosti niso bila ugotovljena.
Vsi vamostni sistemi za varno ustavitev elektrarne so delovali v
skladu s projektno predvidenimi parametri in jedrska varnost v letu
1997 ni bila ogrožena.
Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark /1 (RR Triga
Mark /1) Reaktorskega centra Podgorica Instituta "Jožef Stefan"
je v letu 1997 ustrezalo obratovalnim pogojem in omejitvam.
Nadzor dostopa v klet in reaktorsko halo je urejen, seznam
vstopov eksperimentatorjev, vzdrževalcev in obiskovalcev se vodi
dosledno. Reaktor je obratoval vse leto brez posebnosti, tudi v
času dopustov, delovanje reaktorja je bilo prekinjeno samo zaradi
vzdrževalnih posegov.
Radioaktivni odpadki v začasnemu skladišču nizko in
srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v NE Krško in v
prehodnem skladišču radioaktivnih odpadkov Reaktorskegacentra
Podgorica se skladiščijo v skladu z zakonodajo, evidencese vodijo
korektno in dosledno, vendar pa v celotnem letu 1997 začasno

skladišče ni sprejemalo radioaktivnih odpadkov od zunanjih
uporabnikov, zaradi nerešenega statusa pri prenosu pristojnosti za
upravljanje prehodnega skladišča NSRAO med Institutom "Jožef
Stefan" in javnim podjetjem ARAO.
V Rudniku Žirovski vrh (RŽV) potekajo dela pri dokončni sanaciji
prostorov za predelavo rude in določanju načina zapiranja
(sanacije) obeh jalovišč hidrometalurške jalovine Boršt in Jazbec
zelo počasi, zaradi premajhnih sredstev, tako da ni možno
predvideti, kdaj bodo končana.

Po prepakiranju radioaktivnih odpadkov leta 1996 v odlagališču

NSRAO v Zavratcu, se tam v letu 1997 ni dogajalo nič, tako da je
status tega odlagališča NSRAO še vedno nerešen.
V NE Krško so v letu 1997 proizvedli 5.019.437 MWh (5.0 TWh)
bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma
4.793.976 MWh (4.8 TWh) neto električne energije. Generator je
bil priključen na omrežje 7.838.52 ur ali 89.48 % celotnega števila
ur v tem letu. Proizvodnja je bila za 7.01 % višja od načrtovane.
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Proizvodnja toplotne energije reaktorja v NE Krško je znašala
14.463.491 MWh.
Celotna proizvodnja električne energije v Sloveniji je bila 11 989
GWh, delež proizvedeoe jedrske energije je 39.9 %..
Poleg rekordne proizvodnje in izkoriščenosti je bila zanesljivost
obratovanja NE Krško na visoki ravni. V letu 1997 sta bila dva
izredna dogodka in sicer: avtomatska zaustavitev elektrarne na
začetku leta in kratkotrajna izguba sistema za odvod zaostale
toplote med menjavo goriva v remontu 1997 sta po številu pod
povprečjem NE Krško. Do ročno načrtovane zaustavitve je prišlo
zaradi remonta 1997.
Zaradi najkrajšega remonta v zgodovini delovanja NE Krško in
zanesljivega obratovanja elektrarne, je proizvodnja električne

energije v letu 1997 višja od planirane za 7%.
Edina prisilna ustavitev NE Krško se je zgodila 01.01.1997.
Elektramaje preddogodkom stabilno obratovala na polni moči. Ob
8.33 je prišlo do nenadnega zapiranja glavnega izolacijskega
ventila MSIV 20142 na glavnem parovodu št. 2. Kot posledica
nenadnega zaprtja MSIV je zaradi nezmanjšane moči turbine
padel tlak v parovodu št. 1. Prišloje do pojava signala za aktivacijo
varnostnega vbrizgavanja (SI), kar je takoj povzročilo tudi
zaustavitev reaktorja in turbine ter izolacijo glavnih parovodov
(zaprtje drugega MSIV).
Inšpekcija URSJV je bila o samodejni zaustavitvi obveščena takoj
po dogodku in je v naslednjih dneh opravila več izrednih in rednih
inšpekcijskih pregledov.
Dogodek ni imel nikakršnih posledic za okolico. Po kriterijih
mednarodnelestvice dogodkov -INES je bil dogodek uvrščen med
dogodke 'nepomembno za jedrsko varnost" stopnje O.

Obdobje med dvema menjavama goriva se imenuje reaktorski
gorivni cikel. Leto 1997 zajema obdobje 13. in 14. gorivnega cikla.
Trinajsti gorivni cikel je trajal od 21.07.1996, se nadaljeval v leto
1997 in se končal 10.05.1997, kot je bilo planirano. Štirinajsti cikel
se je začel 10.06. 1997 in bo predvidoma trajal do maja 1998.
Iz primerjaveosnovnih pokazateljev stanja jedrskega goriva za leti
1996 in 1997 je razvidno, da se je integriteta jedrskega goriva v
začetku leta 1997 oz. koncem 13. cikla za 30% poslabšala. V 14.
ciklu so v NE Krško prvič uporabili posodobitve goriva, ki vključuje
novo spodnjo šobo gorivnega elementa "Debris Filter Bottom
Nozzle (DFBN)', ki se je v drugih elektrarnah pokazala kot
učinkovita. Razlika je v tem, da ima nova šoba gostejšo rešetko,
tako da se na njej ulovijo morebitni tujki. Do konca leta 1997
kazalcikažejo,da v sredici 14. gorivnega cikla ni prisotnih poškodb
na gorivnih palicah ter, da je uvedba posodobitve gorivnih
elementov upravičena.

V letu 1997so aktivnosti na uparjalnlkih NE Krško potekale v dveh
smereh:
- kontrola in sanacija obstoječih uparjalnikov,
- zamenjava uparjalnikov.
V času remonta 97 je bilo z namenom ugotavljanja obsega
poškodb na obeh uparjalnikihpotrebno izvesti 100 % pregled cevi
v obratovanju. Pregled vseh teh cevi je bil izvršen z metodo
vrtinčnih tokov (ECT).
Pregled cevi v uparjalniku št. 1 (SG1) je obsegal 3833 cevi v
obratovanju.V uparjalniku št. 2 (SG2) je bilo pregledanih 4123 cevi
v obratovanju. V vsakem uparjalniku se nahaja 4568 cevi (SG1)
oz. 4575 cevi (SG2).
Povprečen delež začepljenih cevi v obeh uparjalnikih, ob
upoštevanju vpliva vstavijenih tuleev, je 16,51%.
Asimetrija začepljenosti med SG1(18,06%) in SG2 (14,97%) je
3,09% in je glede na zaključke Westinghouse študije "NPP Krško
18% SteamGenerator Tuba Plugging Analysis Review"dovoljena
tako, da NE Krško lahko obratuje na 1OO % moči.

V remontu 97 ni bilo izvedene kampanje vgradnje tulcev v
degradiranecevi uparjalnikov, ampak so poškodovane cevi samo
čepili.

V letu 1997 je NE Krško intenzivno pristopila k projektu
zamenjave uparialnlkov in dviga moči elektrarne. Na javnem
natečaju je bil na osnovi ponudb v decembru 1996 za izdelovalca
novih uparjalnikovizbranKonzorcij Siemens-Framatome.lzdelava
posameznihkomponent uparjalnikov je v polnem teku in poteka po
načrtu. Uparjalniki bodo dokončani do maja 1999, ko bodo tudi
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pripeljani v NE Krško. V sklopu projekta zamenjave uparjalnikov se
je v letu 1997 pričela tudi izdelava varnostnih analiz za
obratovanje z novimi uparjalnlkl na povečani moči elektrarne za
6,3 %. Za izvajalce vseh varnostnih analiz je bil izbran
Westinghouse. Zamenjava uparjalnikov pa bo potekala spomladi
leta 2000.
URSJV posebno pozornost posveča jedrski varnosti, predvsem
zagotavljanju visoke varnostn-e ravni NE Krško. Skrb zajema tudi
izboljšave v sami elektrarni, ki nastajajo na osnovi svetovne prakse
in najnovejših dognanj na jedrskem področju. NE Krško pripravlja
in ocenjuje tehnične izboljšave po lastnem postopku v skladu z
našo zakonodajo oz. zakonodajo države dobavltelllce opreme. O
spremembah in lastnih vamostnih ocenah sprememb NE Krško
obvešča URSJV. O spremembah, ki so bistvene za jedrsko
vamost NE Krško, pri URSJV sproži upravni postopek pridobivanja
dovoljenja za takšno spremembo. V nekaterih primerih URSJV na
osnovi pregleda varnostnih ocen modifikacij zahteva od NE Krško
uvedbo upravnega postopka za izdajo dovoljenja
NE Krško je na osnovi mednarodnega razpisa za nabavo
popolnega simulatorja ovrednotila prispele ponudbe in 07.08.1997
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti (MGD) posredovala
zaključno poročilo o ovrednotenju ponudb. Za izpolnjevanje
odločbe URSJV bi morala biti pogodba podpisana v mesecu
avgustu 1997. Ker se zaradi izostanka odločitve ustanoviteljev to
ni zgodilo, je NE Krško poslala izbrani firmi CAE Electronies, Ltd.
iz Kanade pismo o nameri, da bi tako ohranila potrebno časovno

dinamiko za izpolnitev upravne odločbe. Firma CAE je pismo o
nameri potrdila 25.08.1997. Pogodba je bila v celoti usklajena in
je čakala na soglasje ustanoviteljev.
Izrabljeno jedrsko gorivo je shranjeno v bazenu za jedrsko gorivo.
Približno dve tretjini bazena sta zasedeni z rešetkami, ki imajo 828
pozicij za shranjevanje jedrskega goriva. Ob koncu leta 1997 je
bilo v bazenu shranjenih 498 gorivnih elementov (približno 194,6
t težkega metala). Praktično so za shranjevanje gorivnih
elementov na razpolago 202 pozicije, ki zadoščajo le še za največ

6 let obratovanja NE Krško.

Med obratovanjem jedrske elektrarne nastajajo različne

radioaktivne snovi v plinastem, tekočem in trdnem stanju, ki se
predelajo v sistemu za predelavo radioaktivnih odpadkov.
Predelani odpadki so razvrščeni v kategorijo nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov in se shranjUjejo v 200 litrske sode, in
sicer:
- nizkoaktivni stisljivi odpadki se pakirajo brez dodatne zaščite,

- preostali odpadki se shranjajo v sode, ki so od znotraj obložen:
z betonsko zaščito.

V letu 1997 so vskladiščili 330 sodov (NSRAO) s skupno
aktivnostjo 300,4 GBq. Skupno število sodov je 3.943 s skupno
aktivnostjo 26.228,2 GBq.
V dnevnih, tedenskih, mesečnih, četrtletnih in letnih poročilih NE
Krško redno poroča pristojnim upravnim organom o izpustih
radioaktivnih snovi v okolje.
Tekoči radioaktivni izpusti se vodijo v povratno vejo bistvene
oskrbne vode, ki se izliva v Savo pred jezom. Največ prispevata k
doznl obremenitvi oba izotopa cezij in kobalt. V tekočih izpustih
odpade največji delež na radioaktivni izotop tritija (H-3). V letu
1997 je bila celotna izpuščena aktivnost tritija 7,8 TBq, kar
predstavlja 39 % dopustne vrednosti 20 TBq venem letu. Letna
aktivnost ostalih izotopov v tekočinskih izpustih je okoli tisočkrat

manjša.
Plinasti izpusti iz NE Krško izhajajo v okolje skozi ventilacijski
dimnik in preko odzračevalnika kondenzatorja v sekundarnem
krog u. V letu 1997 je bila v zrak izpuščena aktivnost žlahtnih plinov
2,5 TBq, kar predstavlja 2,3 % dopustne vrednosti venem letu. V
mesecu maju beležimo znatno povečanje izotopov joda v plinastih
izpustih, kar je posledica menjave goriva ne pa rednega
obratovanja NE Krško.
Služba za radiološko zaščito v NE Krško je organizirana z nalogo,
da meri, računa in vodi redno evidenco o prejetih efektivnih dozah
za vse delavce, ki imajo dostop v kontroli rano območja elektrarne,
ne glede ali SQ to delavci elektrarne ali zunanji izvajalci pogodbenih
del.
Povprečna efektivna doza delavca v letu 1997 je bila 1,28 mSv,
kar je približno 2,6% predpisane mejne vrednosti za delavce, ki so
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po~licno !~postavljeni ioniziraj?čemu sevanju (veljavni Pravilnik o
mejah, ki Jihne sme pre~~gatl ~evanje, Ur.!. SFRJ, št. 31/1989)
oziroma 6,4%~ n?veJšlh pnporočilih ICRP (1991) in BSS
(1996).Od tega Je bila povprečna efektivna doza delavcev iz
elektrarne 0,69 ~Sv: z~ zunanje d.elavcepa 1,55 mSv. Največji del
doze so delavci preJeh med rednim letnim remontom elektrarne.
Ugotavljamo, da so bile v letu 1997 prejete povprečne efektivne
doze v NEK manjše od povprečne doze za PWR reaktorje v svetu,
tQ je 2,5 mSv (UNSCEAR 1993). V letu 1997 v NE Krško ni bilo
radioloških dogodkov pri katerih bi prišlo do nenačrtovanega

obsevanja delavcev bodisi, zaradi zunanjega obsevanja, ali zaradi
notranje oziroma zunanje kontaminacije. V nobenem primeru niso
bile presežene zakonske ali operativne mejne vrednosti za
individualno obsevanost.

V sklopu dQgova~anj o realizaciji pošiljke izrabljenega goriva iz
reaktorja TRIGA v Podgorici, se je v času od 18. - 19.09.1997
1997 mudila v Sloveniji sedemčlanska delegacija predstavnikov
vladnih organizacij ZDA. V pogovorih je bilo sklenjeno, da se bo v
ZDA v prvi polovici leta 1999 vrnilo 218 izrabljenih gorivnih
elementov vključno z vsemi šestindvajsetimi 70% obogatenimi
gorivnimi elementi. S pogodbo bo Sloveniji dana možnost, da vme
v ZDA okoli leta 2006 vse preostalo gQrivo, skupno 95 gorivnih
elementov iz RR TRIGA.

V letu 1997 je RŽV izvajal Pmgram izvedbe trajnega prenehanja
izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v
Rudniku urana Žirovski vrh (Program) v zmanjšanem obsegu po
Rebalansu operativnega plana aktivnosti za izvedbo programa v
letu 1997 (Rebalans). Z Rebalansom zmanjšani obseg izvedbe
Pmgrama so pogojevala finančna sredstva, ki jih je predlog
proračuna RS za leto 1997 namenil financiranju izvajanja
Programa, utemeljevalo pa ga je zagotovilo Ministrstva za okolje
in prostor (MOP), da bo v takšnem obsegu tudi financiralo izvedbo.
S stališča racionalne rabe majhnih proračunskih sredstev,
namenjenih financiranju izvajanja Programa, se izvajanje
Programa v letu 1997 lahko oceni kot zadovoljivo.

Kot zadovoljivo se lahko oceni izvajanje Programa tudi po
realizaciji operativnega plana na področjih sanacije plazišča, ki je
plazenje ustavila, zagotavljanja pogojev za izvajanje in
dokončanje izvedbe prenehanja proizvodnje koncentrata, ki je
zagotovila pogoje za intenzivno izvajanje in dokončanje projekta
ter na področju vzdrževanja stanja in varovanja okolja.
Financiranje poslovanja, ki ga je zagotavljalo MOP je bilo tudi
zadovoljivo.
S stališča majhne izvedbe Pmgrama v letu 1997 in kumulativno,
kar povečuje stroške izvajanja Pmgrama in verjetnost izrednih
dogodkov ter lahko ogrozi neoporečno izvedbo trajnega
prenehanja izkoriščanja uranove rude, izvajanja Programa osmo
leto po prenehanju obratovanja rudnika in peto leto po sprejetju
zakona, se pa ne more oceniti uspešno.
Služba za varstvo pred sevanji (SVS) Rudnika Žirovski vrh je
redno nadzorovala delovišča v nekdanjem obratu za pridobivanje
uranove rude, v obratu za proizvodnjo uranovega koncentrata,
poleg tega pa je merila kontaminiranost odpadnih predmetov in
površin objektov v sklopu razgradnih del.

Poglavje: 9. VARSTVO PRED SEVANJI V ŽIVLJENSKEM
OKOLJU

Kot pristojni upravni orpan za zaqotavljanje radiološkega
monitoringa si URSJV že vrsto let zapored prizadeva za postavitev
in stalno izpopolnjevanje opozorilnega monltorinqa sevanja, ki je
namenjen za takojšnjo detekcijo morebitne jedrske ali radiološke
nesreče doma ali v tujini. V Sloveniji sedaj deluje okoli 40 sond, ki
merijo hitrost doze zunanjega sevanja gama; iz 28-ih se podatki
zajemajo v realnem času. Proti koncu leta 1997 se je URSJV
povezala z evropskim centrom JRC v Ispri (Italija), ki zbira podatke
iz evropskih nacionalnih mrež za zgodnje obveščanje. od meseca
decembra dalje URSJV torej redno tedensko pošilja podatke iz
CROSS-a v evropski sistem EURDEP. S tem, ko se je URSJV
vključila v evropsko mrežo, je dobila tudi možnost vpogleda v
podatke drugih evmpskih držav.
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Program meritev radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja v
Republiki Sloveniji je bil v letu 1997 povsem enak kot prejšnja leta.
Izjema so bile le meritve radioaktivnosti trdnih padavin (na
vazelinskih ploščah), ki imajo zgolj akcidentalni pomen in so jih
izvajalci opustili zaradi skrčenih finančnih sredstev. Osnovni obseg
je bil določen s Pravilnikom o mestih, metodah in rokih za
preiskave kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur.I. SFRJ, št.
40/86), poleg tega pa so bile upoštevane tudi določene

spremembe osnovane na strokovnih podlagah za novelacijo tega
pravilnika. Na podlagi meritev radioaktivnosti življenjskega okolja
RS v letu 1997 izvajalci ugotavljajo, da niso bile prekoračene meje
letnega vnosa umetnih radionuklidov v organizem, predpisane v
Pravilniku o največjih mejah kontaminacije človekovega okolja in
o dekontaminaciji (Ur.1. SFRJ, št. 8187). Skupno letno efektivno
dozo zaradi inhalacije in ingestije umetnih radionuklidov ter zaradi
izpostavljenosti zunanjemu sevanju gama so ocenili na 58
mikrosievertov, kar je v okviru povprečnih svetovnih vrednosti,
navedenih v poročilu UNSCEAR 1988.

Program nadzora radioaktivnosti v življenskem okolju NE Krško je
potrdila URSJVz odločbo 391-01/96-8-135821MK. Redni radiološki
nadzor NE Krško vsebuje nadzor lnventaria tekočih in plinastih
emisij ob izvoru ter neodvisen nadzor vnosa radionuklidov v širše
okolje (imisij). Nadzorovano področje okolja obsega v prvi vrsti
12-kilometrski pas okoli objekta, kjer se pričakujejo najvišje
vrednosti imisij in je mogoče potencialno najprej zaznati možne
spremembe, pri reki Savi in pri podtalnici pa je razširjen tudi na
področje RepUblike Hrvaške (RH) od Jesenic na Dolenjskem do
Podsuseda (dolvodna razdalja od objekta 30 km).
Pregled rezultatov meritev radioaktivnosti umetnih in naravnih
radionuklidov v različnih nadzorovanih medijih in prenosnih poteh
so podani z ocenami efektivnih doz. Konzervativne ocene doznih
obremenitev posameznika iz referenčne (kritične) skupine
prebivalstva zaradi emisij jedrske elektrarne dajejo v letu 1997
vrednost za 'predvideno efektivna dozo' okrog 8.2 mikroSvIleto.
Ta vrednost predstavlja manj kot 1 % letne doze, ki jo v povprečju

prejme človek v normalno obremenjenem okolju od naravnih in
umetnih radioaktivnih virov. Iz meritev posameznih medijev so bile
ocenjene tudi letne doze, ki jih prispeva naravna radioaktivnost,
splošno onesnaženje (Černobil, atmosferske jedrske eksplozije) ter
industrija in bolnišnice, ki uporabljajo radioaktivne snovi.

Nadzor radioaktivnosti okolice Reaktorskega centra Podgorica je
v letu 1997 potekal po enakem programu kot v preteklosti. V letu
1997 pri obratovanju reaktorja in drugih povezanih dejavnosti ni
bilo nobenih posebnosti in tudi celotna proizvedena energija je bila
podobna kot v zadnjih letih. Temu so ustrezali tudi atmosferski
izpusti žlahtnega plina 41Ar (v letu 1997 okrog 1,0 TBq), ki so
neposredno korelirani z obratovanjem reaktorja. Posebnosti tudi ni
bilo zaznati pri tekočinskih izpustih radioaktivnosti (v letu 1997 12
MBq), ki so rezultat dejavnosti Odseka za kemijo okolja. Aktivnost
tekočinskih izpustov je bila na ravni tistih v zadnjih letin. Zaradi
navedenih razlogov so tudi ocenjene doze na prebivalstvo zelo
nizke. Uporabljena je bila enaka metodologija kot v preteklosti.
Zunanja imerzijska doza zaradi izpuščanja 41Ar v atmosfero je bila
ocenjena na 0,25 IJSvna leto, kar predstavlja zgolj 0,025% mejne
letne doze za prebivalstvo. Ingestijsko dozo zaradi tekočinskih

izpustov v reko Savo so konservativno ocenili na okoli 0,4 IJSvna
leto, kar je 0,04% letne mejne vrednosti za prebivalstvo.

Meritve radioaktivnosti v okolju so tudi v sedmem letu po ustavitvi
rudarjenja pokazale, da je prenehanje izkoriščanja uranove rude le
delno zmanjšalo vpliv RUŽV v okoljU. Emisija radionuklidov s
tekočimi iztekami se je v zadnjem letu precej zmanjšala, kar velja
tudi za celoletne izpuste radona iz jame in jalovišča na' Borštu.
Najpomembnejši vir radioaktivnega onesnaževanja v okolju RUŽV
še vedno ostaja radon 222Rn s svojimi kratkoživimi potomci, ki
prispevajo več kot 4/5 dodatne izpostavljenosti. Zaradi rudnika je
koncentracija radona povečana za približno četrtino nad naravnim
ozadjem. Tekoči izpusti iz rudnika in odlagališč na Jazbecu in
Borštu zvišujejo vsebnost radioaktivnih snovi v površinskih vodah
okoli rudnika (Todraščici in Brebovščici). Vodotokov in podtalnice
v okolici RUŽV prebivalci ne uporabljajo za pitje, namakanje polj ali
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napajanje živine, zato onesnaženost z radionuklidi ne vpliva na
sevaino obremenjenost prebivalstva.

Prejeta efektivna doza za odrasle prebivalce zaradi virov sevanja
v okolju, ki so posledica nekdanjega rudarjenja urana, predstavlja
eno tretjino mejne vrednosti 1 mSv na leto za celotno življenjsko
obdobje, kot jo predpisujejo še vedno veljavni zvezni Pravilnik o
mejah doz, ki jih ne sme presegati sevanje (Ur.ISFRJ Št.31187) in
tudi najnovejša mednarodna priporočila ICRP 60 (1991) oziroma
BSS (1996). V primerjavi. s ceiokupno izpostavljenostjo sevanju
predstavlja prispevek RUZV okoli 6 % od povprečne obremenitve
naravnega sevanja v tem okolju (okrog 5.5 mSv na leto).

PoglaVje: 10. VARSTVO PRED SEVANJI V DELOVNEM
OKOLJU

ZIRS je nadzoroval NE Krško, Institut "Jožef Stefan" (IJS) z
reaktorjem TRIGA ter republiško skladišče nizko- in srednje
radioaktivnih odpadkov v Podgorici pri Ljubljani.
Inšpektorat je v NE Krško opravil enajst inšpekcijskih pregledov,
od tega enegav sodelovanju z inšpektorji URSJV in sodeloval na
lokacijskem ogledu bodoče vzorčevalne postaje ob reki Savi v
Brežicah. Inšpektorji v NE Krško zvidika varstva pred sevanji niso
ugotovili večjih nepravilnosti ali pr.oblemov. Povečan je bil nadzor
del med remontom, kjer so nekateri delavci prejeli doze do 20
mSv.
V IJS je ZIRS opravil 6 inšpekcijskih pregledov, od tega 4 v
Reaktorskem centru Podgorica (3 v sodelovanju z inšpektorji
URSJV). Večina delavcev je opravila predpisane obvezne letne
zdravstvene preglede zaradi dela z viri sevanj. Pri pregledih je bilo
ugotOVljenih nekaj nepravilnosti.
Pri pregledu raziskovalnega reaktorja z vidika varstva pred sevanji
niso bile uqotovljene večje nepravilnosti. Oktobra 1997 je prišlo do
zapleta pri prevozu praznega radioaktivnega vsebnika za iridij·192
iz Reaktorskegainfrastruktumega centrapoželeznici skozi Avstrijo
v Budimpešto, ker je bil prevoz izvršen brez dovoljenj in drugih
potrebnih listin.
Pri pregledU skladišča nizko in srednjeaktivnih odpadkov v
Reaktorskem centru pri Podgorici je bilo ponovno ugotovljeno, da
odpadki niso sistematično razporejeni glede na vrsto izotopov in
aktivnost. Spomladi 1997 je IJS izdelal nov seznam predmetov v
skladišču in ga poslal Zdravstvenemu inšpektoratu RS. Opozorili
je potrebno, da IJS od poletja 1997 ne sprejema več odpadkov
zaradi nerešenega upravljalskega statusa s strani ARAO.
ZIRS nadzoruje sedem klinik oziroma bolnišnic v Sloveniji, kjer
uporabljajo odprte vire sevanj (radiofarmacevtike) za diagnostiko
in terapijo (Klinični center Ljubljana - Klinika za nuklearno medicino
(KNM), Onkološki inštitut (Ol), ter bolnišnice v Mariboru, Slovenj
Gradcu, Celju, Novi Gorici in Izoli). V teh objektih je inšpektor
opravil 9 inšpekcijskih pregledov.
Inšpektorat ugotavlja, da je stanje varstva pred sevanji v večini

oddelkov za nuklearno medicino približno takšno kot prejšnje leto.
Zahteve v skladu z veljavnimi predpisi iz varstva pred sevanji niso
bile izpolnjene predvsem v Splošni bolnišnici Celje in v KC
Ljubljana. Tudi v vseh ostalih oddelkih za nuklearno medicino so
bile ugotovljene nepravilnosti bodisi s strani pooblaščenih

organizacij bodisi Zdravstvenega inšpektorata.
ZIRS je v letu 1997 opravil 29 inšpekcijskih pregledov v
zdravstvenih organizacijah zaradi ugotovitve stanja rentgenskih
oddelkov oziroma rentgenskih naprav in dela z njimi. Devetim
uporabnikom so bile izdane ureditvene odločbe. Z ureditvenimi
odločbami je bilo prepovedano delo s trinajstimi rentgenskimi
napravami ter 13-krat odrejena odprava pomanjkljivostiza prostore
za rentgensko diagnostiko.
V letu 1997 je bila natančneje pregledana evidenca o starih in
neuporabnih zaprtih virih sevanj. Seznam je daljši od tistega v
poročilu iz leta 1996, ker nekateri nekdanji uporabniki še niso
oddali virov v prehodno skladišče radioaktivnih odpadkov v
Podgorici. Na seznamu je 93 delovnih organizacij v gospodarstvu
in negospodarstvu, kjer imajo trenutno 420 zaprtih virov sevanj.
V letu 1997 je ZIRS opravil tudi en inšpekcijski pregled
neurejenega skladišča radioaktivnih odpadkov iz Ol v opuščeni

vojašnici pri Zavratcu. Stanje ni bilo spremenjeno glede na
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ugotovitve zadnjega pregleda v letu 1996. Škodljivega vpliva na
ljudi zaradi uskladiščene radioaktivnosti ni.
V Sloveniji je bilo v letu 1997 pod redno dozirnetrično kontrolo
evidentiranih 4365 delavcev, ki so delali v območju virov
ionizirajočih sevanj. Od tega je bilo pod dozimetričnim nadzorom
v zdravstvu 2203 oseb, v gospodarstvu 693, v NE Krško 821 oseb,
v RŽV 70, ostalih 632 oseb pa je bilo nadzorovanih v upravnih,
raziskovalnih in drugih institucijah (MNZ, MF-Carina, URSJV, ZVD,
IJS, ZIRS, ipd.). Nobeden od delavcev ni presegel letne mejne
efektivne doze 50 mSv po veljavnih slovenskih predpisih, vendar
je 9 delavcev prejelo večjo dozo od 20 mSv, kar je izpeljana meja
iz najnovejših mednarodnih standardov (IAEA BSS, 1996) in
direktive EU (1996).

Poglavje: 11. HRAMBA, TRANSPORT, VAROVANJE IN UVOZ
RADIOAKTIVNEGA IN JEDRSKEGA MATERIALA V
SLOVENIJI:

V sklopu Zavoda RS za varstvo pri delu (ZVD) je v letu 1997
deloval Oddelek za varstvo pred sevanji v Centru za ekologijo,
toksikologijo in varstvo pred sevanji kot pooblaščena organizacija
za nadzor nad uporabo virov ionizirajočega sevanja v zdravstvu in
industriji, za kontrolo radioaktivnega onesnaževanja v delovnem,
bivalnem in žlvljenlskem okolju Slovenije in za izvajanje
strokovnega usposabljanja za varno delo z viri ionizirajočih sevanj.
Nadzor in kontrola radioaktivnega onesnaženja življenjskega okolja
v Sloveniji sta se izvajala preko državnega monitoringa
radioaktivnosti po programu, ki ga je določilo Ministrstvo za
zdravstvo (MZ), z meritvami radioaktivnosti v okolici jedrske
elektrarne Krško in rudnika urana Žirovski vrh v zapiranju. z
meritvami koncentracij radona in radonovih potomcev v bivalnem
okolju, z meritvami koncentracij radona in radonovih potomcev v
termalnih zdraviliščih v Sloveniji in z določevanjem specifičnih

aktivnosti naravnih radionuklidov v termalnih vodah zdravilišč in
ustekleničenih mineralnih pitnih vod.
V zdravstvu so delavci ZVD pregledali skupaj 682 virov. V industriji
so pregledali skupaj 231 virov ionizirajočih sevanj. Izven uporabe
je trenutno 212 virov, od katerih je uskladiščenih pri reaktorskem
centru v Podgorici 70, ostali pa so odpisani, se ne uporabljajo in so
ustrezno skladiščeni v delovnih organizacijah, so pa pod
nadzorom ZIRS-a.
V letu 1997 niso izvajali nadzora nad prejetimi dozami pacientov
pri različnih diagnostičnih postopkih v zdravstvu, ker MZ ni uspelo
zagotoviti finančnih sredstev. Tako ne bo mogoče za leto 1997
vnesti željene podatke v vprašalnike UNSCEAR, ki jih periodično

pošilja svetovna zdravstvena organizacija - WHO. V letu 1997 je
ZVD v 601 delovnih organizaciji opravil meritve 23.622 prejetih doz
sevanja, od tega 16.260 s termoluminiscentnimi dozimetri, 7.373
pa s filmskimi dozimetri. Nekatere od teh delovnih organizacij ne
uporabljajo stalno virov ionizirajočih sevanj ali pa se dozimetrija ne
opravlja redno. Skupaj pa je bilo v letu 1997 pod dozimetričnim

nadzorom 2707 oseb. V statističnem pregledu je razvidno, da je
največ delavcev izpostavljeno v doznem intervalu < 0,5 mSv.
Hrambo, transport, varovanje in uvoz radioaktivnih in jedrskih
materialov v Sloveniji ureja zakon o varstvu pred ionizirajočimi

sevanji in posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije
(Ur. 1. SFRJ, št. 62/84)(ZVISJE) in na njegovi osnovi izdani
podzakonskimi predpisi in pravilniki.
V zadnjih letih se je precej povečalo število zaprtih virov sevanja
v prehodnem skladišču radioaktivnih odpadkov v Podgorici, ki so
spravljeni v posebnih zabojnikih (vsak vir posebej). Ti so zloženi po
tleh skladišča, zato kljub temu, da je volumsko gledano skladišče

napolnjeno le okoli 5 %, zasedajo precejšen del površine tal.
Smiselno bi jih bilo zlagati na drugačen način in nedvomno je
nujno potrebna posodobitev skladišča. Trenutno stanje skladišča

tudi ni primerno za sprejem takšne količine sodov, kot se jih npr.
nahaja v Zavratcu. Skupni volumen odpadkov v sodih znaša
približno 31,5 rn" (volumen sodov), volumen posebnih odpadkov pa
ocenjujemo na nekaj m", Volumen aktivnih delov zaprtih izvorov je
nepomemben, vendar sedaj zavzemajo bistveno več prostora, ker
jih hranijo v zaščitnih kontejnerjih.
URSJV je izdala dovoljenje za nabavo, uvoz, promet in prevoz v
notranjem prometu 24 kom. jedrskih gorivnih elementov z največjo
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obogatitvijo urana 4,35 % za NE Krško in skupno aktivnostjo
1012,32 GBq.

Veleposlaništvo Avstrije je sporočilo, da je bil dne 06.10.1997 pri
kontroli blaga skladišča tovorne železniške postaje v Salzburgu
najden prazen transportni zabojnik z oznako "Radioaktivno", čigar
pokrov naj ne bi bil tesno zaprt. Pri nadaljnji preiskavi je bilo
ugotovljeno, da je šlo za radioaktivno pošiljko, ki bi morala biti
deklarirana kot nevarna snov v smislu 7. kategorije RIO oziroma
bi morala biti odposlana kot "excepted package - empty container"
(IAEA SS No. ST-1/515,520), kar odgovarja kategoriji 7
(radioaktivne snovi) stran 4 (prazna embalaža - RIO).

Vzrok za izmerjeno prekomerno sevanje ni bila kontaminacija pač

pa tehnološka zasnova in izvedba samega zabojnika. V zabojniku
se namreč lahko prevaža samo zaprte radioaktivne vire, ki ne
morejo povzročiti kontaminacije. Sam zabojnik pa je izdelan iz
izotopsko osiromašene uranove zIitlne, ki je z notranje in zunanje
strani obdana z nerjavnim jeklom. Ker je tudi osiromašeni uran
nekoliko radioaktiven, je na površini praznega zabojnika vedno
možno zaznati manjše ravni sevanja. Po približno enem letu pa
zaradi razpada U-238 radioaktivnost uranovega ščita nekoliko
naraste, kar je možno izmeriti na sami površini plašča zabojnika,
ki je iz nerjavnega jekla.
Do sedaj ni bilo mogoče ugotoviti, iz česa (osiromašenega urana
ali svinca) je bil ščitni material zabojnikov pri prejšnjih pošiljkah
tovrstnih izotopov.
URSJV bo poostrila nadzor pri podobnih pošiljkah, zahtevala od
vseh prizadetih dosledno spoštovanje veljavnih predpisov in
zakonodaje ter zahtevala pred izdajo uvoznih dovoljenj dodatne
tehnične podatke o vrsti in naravi transportne embalaže.
Inšpekcija URSJV bo izvajala pogostejšo kontrolo rokovanja IJS
s takimi izotopi in pripadajočo embalažo.
Slovenija je od SFRJ nasledila obveznosti iz Pogodbo o neširjenju
jedrskega orožja (Ur.1. SFRJ, št. 10170) in zato sklenila "Sporazum
med RepUbliko Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko
energijo o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega
orožja" (Ur.1. RS, št. 11, 1997). Sporazum, ki je stopil v veljavo
01.08.1997, v 39. členu nalaga podpisnicama, da v devetdesetih
dneh skleneta dopolnilne dogovore, ki določajo način izvajanja
Sporazuma. URSJV je od MAAE prejela usklajeni tekst splošnega
dela dopolnilnih dogovorov (del al.
Do 01.08.1997 je potekal inšpekcijski nadzor MAAE po Sporazumu
o varovanju jedrskega materiala, ki ga je RS nasledila od SFRJ.
Do takrat so bile opravljene v NE Krško tri redne inšpekcije. Od
prvega avgusta 1997 dalje do sprejema dopolnilnih dogovorov
poteka v ti. ad-hoc inšpekcije. Do konca leta 1997 sta bili
opravljeni v NE Krško dve takšni inšpekciji. Inšpekcije niso
ugotovile anomalij. V letu 1997 MAAE ni opravila nobene
inšpekcije pri raziskovalnem reaktorju IJS, TRIGA, Brinje.
Zaradi staranja izrabljenega goriva z nizko izgorelostjo prihaja v
NE Krško v zadnjem času do težav pri ugotavljanju istovetnosti
gorivnih elementov. Ker pri takšnih gorivnih elementih optične

metode (Cervenkov Viewing Device -CVD) ne zadostujejo, želi
MAAE za kontrolo starejših gorivnih elementov v NE Krško uvesti
napravo imenovano Spent Fuel Attribute Tester (SFAT). Pri
uvajanju metode prihaja do težav, ki so povezane z varnostno
analizo in QA SFAT. Dogovarjanja o uporabi SFAT v NE Krško so
v teku.
V novembru 1997 je URSJV opravila inšpekcijo fizičnega

varovanja RR TRIGA, Brinje. Pri tem so bile odkrite manjše
pomanjkljivosti, ki se odpravlia]o. Sistem fizičnega varovanje NE
Krško se spremlja v okviru rednih inšpekcijskih pregledov URSJV.
Ugotovljeno je bilo posodabljanje nekaterih komponent sistema za
fizično varovanje.
Pri MNZ je bila v letu 1997 imenovana komisija za izvajanje
strokovnih nalog s področja varovanja jedrskih objektov in naprav.
Komisija se je sestala v novembru 1997 in obravnavala poročilo

IPPAS misije MAAE in ocenila obstoječo stopnjo ogroženosti
jedrskih objektov v Sloveniji.
URSJV je v skladu z Uredbo o določitvi režima izvoza in uvoza
določenega blaga (Ur. 1. RS, št. 75/95), ki je pričela veljati
01.01.1996, izdala v 1997 190 dovoljenj. Od tega 149 dovoljenj za
enkratni uvoz določenega blaga, 35 dovoljenj za večkratni uvoz
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določenega blaga (Karanta, Krka, Genos) in 6 dovoljenj za izvoz
določenega blaga (Steklarna Rogaška, Sanolabor, Radeče papir
in Ol). Največji uvozniki radionuklidov so Krka, Karanta, Genos in
Iris, vsi ostali pa uvažajo le občasno.

Poglavje: 12. PRIPRAVLJENOST ZA UKREPANJE V SILI

Pripravljenost za ukrepanje v sili (kjer je za potrebe tega poročila

vsebinsko zajet le primer jedrske ali sevaine nevarnosti) je v
največji meri pogojena s hitrim in vsebinskim obveščanjem o
dogodku.
Načrt ukrepov (NU) predpisuje način alarmiranja in poseben način

organiziranja URSJV, da je sposobna izpolniti vse svoje funkcije v
primeru nezgode v jedrskem objektu. Namen NU je zagotoviti
kadre; njihovo usposabljanje; sredstva, ki so potrebna za
operativno ukrepanje v primeru izrednega dogodka in
preprečevanje možnih posledic radiološkega vpliva na ljudi in
okolje. V letu 1997 je bila opravljena druga revizija NU, ki se sestoji
iz 31-ih postopkov.
V letu 1997 so bile aktivnosti na področju načrtovanja ukrepov za
primer izrednega dogodka v NE Krško usmerjene predvsem v
naslednje dejavnosti:
- vzdrževanje obstoječe pripravljenosti za primer izrednega
dogodka v NE Krško,
- koordinacija aktivnosti med NE Krško in okoljem pri načrtovanju
pripravljenosti v okolju,
- nadgradnja in izbolišanje obstoječe pripravljenosti NE Krško za
primer izrednega dogodka.
NE Krško je sodelovala v mednarodni vaji INEX-2-FIN, ki je bila
aprila 1997. NE Krško pa je tudi organizirala razredno vajo NEK-97
v prostorih NE Krško novembra 1997. Vaje NEK-97 so se udeležili
še predstavniki Štaba civilne zaščite Republike Slovenije (ŠCZ
RS), regijskega štaba Civilne zaščite (CZ), občinskih štabov CZ
Krško in Brežice ter URSJV.

O pripravljenosti občin n države na morebitno jedrsko nesrečo je
URSZR obširno poročala v poročilih o jedrski in radiološki varnosti
za leta 1995 in 1996. Priprave so načrtno in organizirano potekale
tudi v letu 1997.

V tem času je bila vzpostavljena nova vloga centrov za obveščanje

(regijskih in Centra za obveščanje RS) in usklajeni so bili načrti

zaščite in reševanja med nosilci načrtovanjav elektrami, občinami
posavske regije in posavsko regijo.

Nadaljevalo se je delo na projektu Evropske komisije za izboljšanje
pripravljenosti na jedrske nesreče držav Srednje in Vzhodne
Evrope in pričelo se je delo na projektu v okviru tehnične pomoči

MAAE z naslovom Usklajevanje priprav na jedrske nesreče.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je
opravil inšpekcijski pregled v NE Krško. Pomanjkljivosti, ki ~h je
odkrila inšpekcija so bile v letu 1997 delno odpravljene.

Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) je bil ustanovljen v
letih 1980-1982 kot projekt Razvojnega programa Združenih
narodov (UNDP projekt). Po zasnovi in opremi je namenjen
hitremu odkrivanju nevarnih snovi (radioaktivne, kemijske in
biološke), strokovnemu svetovanju pri odpravljanju posledic
onesnaženja okolja ob nezgodi ter izobraževanju in dvigu stopnje
ekološke zavesti.
Ekološki laboratorij z mobilno enoto je kot enota za opravljanje
določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah v stalni pripravljenosti.
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V okviru radiološke dejavnosti Ekološki laboratorij z mobilno enoto
neposredno sodeluje v Programu rednega nadzora radioaktivnosti
v okolici jedrske elektrarne Krško, opravlja druge radiološke
meritve in kontrole .(analize podtalnic, gradbenih materialov,
analize hrane pri uvozu ali izvozu itd.) ter svetuje in iZdeluje
strokovna mnenja.

V okviru radiološke dejavnosti Ekološki laboratorij z mobilno enoto
neposredno sodeluje v Programu rednega nadzora radioaktivnosti
v okolici jedrske elektrarne Krško, opravlja druge radiološke
meritve in kontrole (analize podtalnic, gradbenih materialov,
analize hrane pri uvozu ali izvozu itd.) ter svetuje in izdeluje
strokovna mnenja.
Tudi v letu 1997 so bili opravllenl trije redni obhodi NE Krško in
okolice. Ob vsakem obhodu, ki je vnaprej skrbno načrtovan, v
jedrski elektrami ekipa ELME izmeri aktivnosti nekaterih tekočih in
plinastih vzorcev in naknadno opravi še nekatere posebne
laboratorijske meritve (določitevH-3, C-14, Sr-89/90). Poleg tega
vsakokrat obišče stalne merilne točke v okolici (zračne in jodove
črpalke), izmeri osnovne radiološke parametre (hitrost doze,
površinsko kontaminacijo s sevaici alfa in beta, spekter gama
nezaščitenegaGe-detektorja, in-situ gamma meritve) ter vsakič

pregleda 1/3 potencialnih merilnih točk s karte radiološkega
nadzora. O vsakem obhodu je izdelano posebno poročilo.

Dne 17.04.1997 je Slovenija sodelovala v mednarodni vaji, ki
spada v ciklus vaj "INEX-2", katere preizkušajo delovanje
komunikacij in uporabo državnega načrta za primer jedrske
nesreče v tujini. Scenarij vaje ni bil vnaprej znan, razen da se bo
jedrska nesreča zgodila v finski jedrski elektrarni Loviisa. Ves
ciklus vaj "INEX-2" je zasnovala Agencija za jedrsko energijo pri
Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD/NEA).

V vaji so sodelovali tudi zaposleni iz NE Krško kot uradni
opazovalci in v skupini za "pritisk medijev" ter zunanji strokovnjaki
v strokovnih skupinah URSJV, ki so iz Hidrometeorološkega
zavoda (HMZ), EIMV, IJS, Univerze v Mariboru - Fakulteta za
strojništvo (FS), Elektrogospodarstva Slovenije in ZVD.
V vaji je bilo preizkušeno: delovanje MAAE ob jedrski nesreči,

zveze med različnimi organi v Sloveniji, odločanje, priprava
obvestil za javnost, izračunavanje doz, ocena situacije v tuji jedrski
elektrarni, obveščanje skladno z bilateralnimi sporazumi.

V Celovcu je od 24. do 26.06.1997, potekala vaja "Lage Krško",
ki so jo organizirali strokovnjaki iz avstrijskega ministrstva za
notranje zadeve, kanclerjevega urada - oddelek za zaščito pred
sevanji, raziskovalnega centra v Seibersdorfu pri Dunaju in iz
Visoke vojaške šole za atomsko, biološko in kemijsko zaščito.

Namen vaje je bil preizkusiti odločanje v prizadeti zvezni deželi (t.
j. Koroški) v primeru jedrske nesreče v NE Krško.
Dne 26.11.1997 je potekala razredna vaja NEK-97, ki so se je
udeležili NE Krško, predstavniki ŠCZ RS, regijskega štaba CZ,
občinskih štabov CZ Krško in Brežice ter URSJV.
Vaja NEK-97 je bila zasnovana kot štabna vaja v dveh delih z
diskusijo udeležencev po vsakem delu. Namenjena je bila
izkušenejšemu osebju za obvladovanje izrednega dogodka, ker so
morali udeleženci nekatere dejavnosti odigrati (simulirati) sami.
Vaja je potekala hitreje kot bi realno potekala in sicer sta oba dela
vaje potekala približno 1,5 krat hitreje kot bi to bilo v realnem času,

kar se je izkazalo za zelo zahtevno za udeležence vaje. Vse
pripomočke, ki so jih udeleženci rabili med vajo (načrte,

dokumentacijo, ustrezne obrazce) so udeleženci vaje prinesli s
seboj.
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Poglavje: 13. POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE

Na podlagi 14. člena Zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi

sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav
(Ur.I.SRS, št. 28/80) je Republiški komite za energetiko, industrijo
in gradbeništvo oz. URSJV kot pravni naslednik z odločbo

pooblastila strokovne in raziskovalne organizacije, da v okviru
svojih dejavnosti in usposobljenosti, opravljajo določene naloge
s področja jedrske in radiološke varnosti na območju RS.
Pooblaščene organizacije predstavljajo pomemben del nadzora
nad obratovanjem, dograditvami in izboljšavami ter vzdrževalnimi
deli na jedrskih objektih. S tem svojim delom dopolnjujejo
inšpekcijo za jedrsko vamost, ki kadrovsko ne bi mogla sama
pokriti vseh dejavnosti v jedrskih objektih, ki so povezane z jedrsko
varnostjo.
Iz poročila pooblaščenih organizacij je razvidno, da predstavlja
večji del njihovega angažiranja nadzor letnega remonta ln menjava
goriva. Glede na to, da se bo z zamenjavo uparjalnlkov trajanje
remonta skrajševalo, se bo morala na to pripraviti tudi inšpekcija
in pooblaščene organizacije. Kratek remont bo zahteval boljše
načrtovanje spremljanja del in še boljšo koordinacijo ter
sodelovanje med NE Krško, inšpekcijo in pooblaščenimi
organizacijami.
Poročilo tudi kaže, da pooblaščeneorganizacije skrbijo za stalno
usposabljanje svojih delavcev iz področij za katera so
pooblaščene. Zelo pomembna je organizacija zagotavljanja
kakovosti, ki jo tudi preverja URSJV. Nekatere pooblaščene

organizacije gredo tudi v smeri pridobitve certifikatov po ISO
standardih ali akreditacije svojih laboratorijev.

Poglavje: 14. RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

URSJV je v proračunskem letu 1997 financirala ali sofinancirala 15
znanstvenih raziskav in analiz za potrebe vodenja upravnih
postopkov oz. druge razvojne projekte. Izjema je le strokovna
ocena verjetnostne varnostne analize, katero je v celoti financirala
NE Krško.

Poglavje: 15. AGENCIJA RAO

Vodilo za delo ARAO v letu 1997 sta bila dva, za dolgoročni

program ravnanja z RAO, zelo pomembna dokumenta, sprejeta
v letu 1996. To sta "Strategija ravnanja z izrabijenim jedrskim
gorivom" in "Plan razgradnje NEK". Oba dokumenta bosta
pregledana in dopolnjena vsake tri leta.
Operativno pa je najpomembnejša naloga ARAO izgradnja
odlagališča NSRAO, za katero bi po sedanjem scenariju bilo
potrebno pridobiti lokacijo do leta 2002 in zaključiti izgradnjo
odlagališča do leta 2005.
Poleg navedenega je z novim statutom, sprejetim v letu 1997,
ARAO zadolžena za opravljanje javne službe na' področju
ravnanja, skladiščenja (razen odpadkov iz NE Krško in RŽV) in
odlaganja (razen RŽV) radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo na
območju RS.
Ciljem in nalogam iz navedenih dokumentov je bil prirejen tudi
program dela za leto 1997, ki pa je bil zaradi znatno zmanjšanih
sredstev iz proračuna precej okrnjen. Zaradi podaljšanega
začasnega financiranja in pozno sprejetega proračunaso bile tudi
pogodbe z izvajalci sklenjene relativno pozno. Zato več projektov
iz programa še ni končanih in se bodo zaključili šele v letu 1998.
Predvidena sanacija skladišča v Zavratcu (2. faza) zaradi
objektivnih razloqov v letu 1997 ni bila izpeljana. Potekale pa so
nekatere paralelne aktivnosti kot npr. stiki z javnostjo. Pri
komuniciranju so posvetili posebno pozomost 'lokalnima
skupnostima Zavratec in Dol pri Ljubljani.
Sodelovanje s predstavniki in krajani občine Dol pri Ljubljani je
potekalo na več ravneh. Med drugimi so predstavniki ARAO
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predstavili potek sanacije zasilnega skladišča odpadkov pri
Zavratcu občinskim svetnikom.
ARAO je v okviru preoblikovanja prevzela tudi zadolžitev
upravljanja prehodnega skladišča NSRAO v Podgorici. Zaradi
nekaterih zapletov prenos upraVljanja iz IJS na ARAO ni bil
izpeljan. V okviru priprav za prenos upravljanja pa je bila leta 1997
izdelana študija z naslovom Prehodno republiško skladišče

NSRAO • pravni eksperti prenosa in bodoče ureditve razmerij med
IJS in ARAO. Neuspešen pa je bil tudi razpis za izdelavo načrta

preureditve (posodobitve) skladišča. Razpis bo predvidoma
ponovljen v letu 1998.
Pospešenemu poteku navedenih ciljev bosta doprinesli tudi dve
odločbi, ki sta v pripravi na URSJV. Ena za posodobitev skladišča

v Podgorici in druga za premestitev dejanskih RAO iz Zavratca v
skladišče Podgorica.

Poglavje: 16. IZOBRAžEVALNI CENTER ZA JEDRSKO
TEHNOLOGIJO MILANA ČOPIČA (ICJT)

Poglavitno poslanstvo Izobraževalnega centra za jedrsko
tehnologijo (ICJT) je izobraževanje kadrov o jedrskih tehnologijah
in radioaktivnem sevanju ter informiranje javnosti o teh
dejavnostih. Aktivnosti Centra se lahko razdelijo na štiri področja:
usposabljanje osebja NE Krško, usposabljanje na področju varstva
pred ionizirajočim sevanjem, organizacija mednarodnih tečajev in
srečanj s tega področja in informiranje javnosti.
V letu 1997 so izvedli dva krajša tečaja Osnove tehnologije
jedrskih elektram (OTJE) za tehnično osebje NE Krško. Eden med
njimi je bil namenjen predvsem zunanjim podizvajalcem NE Krško.
Izpeljali so štiri obnovitvene tečaje za operaterja elektrarne,
Na področju varstva pred sevanji so v letu 1997 izvedli skupno pet
tečajev za medicinsko osebje, industrijsko uporabo virov
ionizirajočega sevanja ter za osebje IJS.
V letu 1997 so dosegli velik napredek pri organizaciji mednarodnih
tečajev. MAAE je v Centru organizirala osem aktivnosti. Večina je
bila enotedenskih srečanj, eno srečanje je bilo dvotedensko, en
tečaj pa je trajal tri mesece. Prvič je pri njih organizirala tečaj tudi
Evropska komisija.
Na podoročju informiranja javnosti so nadaljevali z vabili osnovnim
in srednjim šolam, ki so redno in v velikem številu prisostvovale
predavanjem o jedrski tehnologiji in o radioaktivnih odpadkih ter
prihajale na ogled razstave. Skupno je v šolskem letu 1996/97
Center obiskalo 6717 učencev in dijakov.
Izdelali so študijo o izvedljivosti informacijskega centra o jedrskih
tehnologijah na ICJT, ki jo je naročila ARAO.

Poglavje: 17. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA
JEDRSKO ŠKODO - POOL

Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ
(Jedrski pool GIZ) je posebna pravnoorganizacijska oblika
zavarovalnice, ki skrbi za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih
nevarnosti. Po osamosvojitvi obeh držav sta se Jedrski pool GIZ
in Hrvaški nuklearni pool zaradi ohranitve dobrih poslovnih
odnosov dogovorila, da bosta oba poola sozavarovala NE Krško
in sicer vsak 50 %. Tako sta za obdobje od 06.05.1997 do
05.05.1998 poola posebej izdala polici za zavarovanje premoženja
nuklearke pred jedrskimi, požarnimi in drugimi tveganji s skupnim
letnim limitom 800 milijonov USD. Limit v višini 5 milijonov USD v
tolarski protivrednosti je določen z Zakonom o zavarovanju
odgovomosti za jedrsko škodo (Ur. 1. SRS, št.: 2188, 6/89, 6/90 in
Ur. 1. RS, št.: 43/90 in 22191). Višina odgovomosti temelji na
Dunajski konvenciji o civilni odgovornosti za jedrsko škodo iz leta
1963, vendar se bo verjetno v naslednjih letih bistveno povečala,

kar pa ne bi smelo predstavljati težav pri zavarovanju.
Poudariti velja, da do konca leta 1997 NE Krško ni priiavila
Jedrskemu poolu GIZ nobene škode.
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Poglavje: 18. SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NE
KRŠKO IN ZA ODLAGANJE RAO IZ NE KRŠKO

Sklad je bil ustanovljen na podlagi "Zakona o Skladu za
financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NEK" (UL RS št. 75/94, začetek veljavnosti dne
17.12.1994, v nadaljevanju Zakon) za namen financiranja
razgradnje NE Krško, shranjevanje in trajno odlaganje srednje in
nizko radioaktivnih odpadkov ter iztrošenega goriva iz NE Krško.

Zaradi zapadlih neplačanih obveznosti iz prispevka NE Krško do
Sklada na dan 31.12.1996 je Sklad pri Okrožnem sodišču v
Krškem vodil pravdni postopek proti NE Krško. Sodni postopek se
je zaključil z 12. 05. 1997 z izvensodno poravnavo, v kateri se NE
Krško za neplačane obveznosti do konca leta 1996 zaveže od
1.1.1997 plačevati v Sklad sredstva v višini 0,61 SIT/kWh do
dokončnega poplačila zaostalih obveznosti NE Krško do Sklada
v višini 6.581.635.943 SIT, kar okvirno pomeni, da bi bile zapadle
obveznosti poplačane v Sklad v približno 12 letih.

V naslednjih mesecih leta 1997 je NE Krško ob zapadlosti vplačala
Skladu zneske iz deleža proizvedene električne energije,
dobavljene ELES-u. Hrvaškemu solastniku (HEP) je zaračunala

znesek, ki odpade na njega, vendar Hrvaška tega stroška ne
priznava in ga tudi ne plačuje. Hrvaška tudi še ni dala kvalitetnih
garancij zavarovanja svojega deleža za stroške razgradnje in
odlaganja RAO.

Na dan 31. 12. 1997 je bilo zbranih v skladu skupaj 898.778. 210
SIT. Skupne dolgoročne terjatve do NEK so na isti dan znašale
skupno 8.645.093.587 SIT, od tega je znašal slovenski dolg
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3.796.438.124 SIT in hrvaški dolg 4.848.655.463 SIT.

Sklad bo prosta finančna sredstva nalagalpretežno v prvorazredne
vrednostne papirje in depozite. Cilj naložbenepolitike je ohranjanje
realne vrednosti naložb ter donosnost, v okviru realnih možnosti.
Od treh finančnih načel bo Sklad dajal prednost načelu varnosti
pred načelom likvidnosti in načelom donosnosti.

Poglavje: 19.OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SVETU

Na osnovi informacij, ki jih posreduje Mednarodna agencija za
atomsko energijo je v svetu ob koncu leta 1997 obratovalo 437
jedrskih elektrarn v 31 državah in Taivanu. To je pet manj kot v letu
1996, vendar se je inštalirana moč jedrskih elektrarn povečala s
350964 MW na 351 795 MW. Ustavljene so nekatere starejše
manjše jedrske elektrarne. V letu 1997 so bile priključene na
električno omrežje skupaj 3 nove jedrske elektrarne s skupno
močjo 3555 MW od tega dve v Franciji in ena v Republiki Koreji.
Danes jih je v izgradnji še 36 v 14 državah.

Delež električne energije proizvedene v jedrskih elektrarnah je v
letu 1997še vedno izredno visok v desetih državah: Litva, 81.5%;
Francija, 78.2%; Belgija 60.1%, Ukraina, 46.8%; Švedska, 46.2%,
Bolgarija, 45.4% Slovaška, 44.%, Švica, 40.6%; ter Madžarska
in Slovenija malo pod 40%. Slovenija je z 39.91% proizvedene
električne energije na devetem mestu. Celotno gledano je danes
v svetu 17 držav in Taivan, ki s svojo proizvedeno električno

energijo iz jedrskih elektrarn pokrivajo 25 % ali več svojih potreb.
Leta 1997 je v svetu proizvodnja električne energije v jedrskih
elektrarnahdosegla 17% svetovneproizvodnje električne energije.

URSJV-RP-027



1 UVOD

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

Poročilo tako ne predstavlja zgolj pregleda dela Uprave RS za
jedrsko varnost v letu 1997 temveč poskuša zajeti tudi aktivnosti
drugih državnih (upravnih) organov, agencij, inštitutov in
organizacij, katerih delovno področje se v večji ali manjši meri
prekriva z vprašanji jedrske ali sevaine vamosti.

Obsežnost poročila ima seveda dve plati. Po eni strani zasleduje
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že zgoraj nakazano ambicijo o čim popolnejši in s tem korektni
informaciji o stanju na področju jedrske in sevaine varnosti. Po
drugi strani pa zasledovanje prav tega cilja lahko privede do
nevarnosti, da mnogo informacij ne moremo zajeti ter je kljub
obsežnosti preskopa.

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

Na koncu še beseda o naših pričakovanjih. Izdelava takega
poročilaje zahtevnain odgovorna naloga. Pričakujemo vašo oceno
o uspešnosti njene izvedbe. Vse pripombe in predloge, ki bi jih
pridobili v času do priprave poročila za leto 1998 bodo našle svoj
odziv v našem nadaljnjem delu.
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2 STRUKTURA URSJV S
POOBLASTILI

NEA pa pri organizaciji in izvedbi vaj za primer jedrske nesreče 
imenovane INEX.

Sektor za jedrsko varnost

2.1 UVOD

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.I.RS,'
št.71/94 in 47/97), opredeljuje v 6. odstavku 11. člena naslednje
pristojnosti URSJV :

"Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja upravne
in strokovne naloge, ki se nanašajo na jedrsko in radiološko
varnost jedrskih objektov; na promet, prevoz in ravnanje z
jedrskimi in radioaktivnimi materiali; na nadzor in materialno
bilanco jedrskih materialov; na fizično zaščito jedrskih materialov
in jedrskih objektov; na odgovomost za jedrsko škodo; na
usposobljenost uporabnikov jedrskih objektov in njihovo šolanje;
na zagotovitev kvalitete s tega področja; na zagotovitev
radiološkega monitoringa; na zgodnje obveščanje ob jedrskih in
radioloških nesrečah; na mednarodno sodelovanje na področju

uprave ter na druge naloge, določene s predpisi; nadzoruje
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo
področje jedrske varnosti."

Pravno osnovo za upravne in strokovne naloge s področja jedrske
in radiološke varnosti in za inšpekcijski nadzor nad jedrskimi
objekti dajejo poleg zgoraj navedenega zakona, še Zakon o Vladi
Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97), Zakon o
upravi (Ur. 1. RS, št.67/94 in 20/95) Zakon o varstvu pred
lonizirajočlml sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi
jedrske energije (Ur.I. SFRJ, št.62184), 4. člen Ustavnega zakona
za izvedbo temeljne ustavne listineo samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (Ur.I. RS, št.1/91-1), Zakon o izvajanju varstva
pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za vamostjedrskih objektov
in naprav (Ur. 1. SRS, št. 82180) ter podzakonski akti in pravilniki
na osnovi zgoraj navedenih zakonov in ratificirane ter objavljene
mednarodne pogodbe s področja jedrske energije in jedrske ter
sevaine varnosti,

2.2 STRUKTURA URSJV IN PODROČJA DELA

Uprava RS za jedrsko varnost je organ v sestavi Ministrstva za
okolje in prostor. Glede na Pravilnik o notranji organizaciji in
sistematizaciji delovnih mest URSJV sestavlja pet sektorjev:

Sektor za inšpekcijski nadzor

Inšpekcija za jedrsko in radiološko varnost je pristojna za nadzor
jedrske in radiološke varnosti v NE Krško, Reaktorskem centru v
Podgorici (raziskovalni reaktor TRIGA Mark II. in prehodno
~kladišče radioaktivnih odpadkov za majhne uporabnike), Rudniku
Zirovski vrh in začasnem skladišču radioaktivnih odpadkov v
Zavratcu.

Inšpekcija za jedrsko varnost izvaja redne (načrtovane) in izredne
(nenačrtovane) inšpekcijske preglede v omenjenih objektih. Samo
v NE Krško opravijo inšpektorji preko 120 inšpekcijskih pregledov
letno.

Področja inšpekcijskega nadzora v NE Krško:
- obratovanje,
· radiološki nadzor,
- vzdrževanje in nadzorna testiranja, .
- pripravllenost za Ukrepanje ob izrednem dogodku,
- fizično varovanje,
· inženiring in izobraževanje,
- preverjanje kakovosti 1ocenjevanje varnosti,_
• druge dejavnosti.

Sodelavci sektorja sodelujejo tudi v MAAE programu INES lestvice
dogodkov (International Nuclear Event System), v okviru OECD 1
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Področja dela so:
• vodenje upravnih postopkov in izdaja dovoljenj v zvezi s
spremembami na objektu,
- varnostne analize (deterministične in verjetnostne),
- analiza dogodkov in obratovalnih izkušenj,
- ocenjevanje ln odločanje o vprašanjih jedrske varnosti,
- poročanje o stanju jedrske varnosti,
- v primeru Izrednega dogodka aktivira strokovno skupino za
analizo nesreče.

Prioritete:
• ob modemizaciji NEK (zamenjava uparjalnikov, dvig moči,

simulator NEK, ostale modifikacije) je poudarjena skrb za jedrsko
vamost,
- razvoj in vzdrževanje strokovne podlage jedrske vamosti v
Sloveniji.

Sektor za jedrske in radioaktivne materiale

Področjadela so:
- nadzor nad materialno bilanco jedrskih materialov,
- promet, prevoz in ravnanje z jedrskimi in radioaktivnimi materiali
(izdaja dovoljenj za uvoz in izvoz),
- fizične zaščita jedrskih materialov in jedrskih objektov (NEK, IJS,
RZV, Zavratec),
- skladiščenje in odlaganje radioaktivnih odpadkov,
- vračanje izrabljenega jedrskega goriva iz raziskovalnega
reaktorja TRIGA v ZDA,
- razqradnja jedrskih objektov in remediacija lokacije.

Sodeluje pri:
· preverjanju potresne varnosti jedrskih objektov,
o načrtovanju ukrepov v primeru izrednega dogodka v·jedrskem
objektu,
- kontaktna točka v programu MAAE proti nedovoljeni trqovini z
jedrskimi in radioaktivnimi materiali.

Sektor za radiološko varnost

Sektor za radiološko varnost opravlja tisti del nalog na URSJV, ki
pokrivajo varstvo pred sevanji zaposlenih v jedrskih objektih in
varstvo prebivalstva v okolici jedrskih objektov. V okvirju svojih
dejavnosti in glede na svojo strokovno usposobljenost sodeluje
tudi na širšem področju varstva pred sevanji skupaj z
Zdravstvenim inšpektoratom RS.
Naloge sektorja so:
- zbiranje podatkov o izpostavljenosti delavcev in vodenje
dozimetrične evidence za delavce v jedrskih objektih (NE Krško,
raziskovalni reaktor TRIGA),
- določanje in potrjevanje programa radiološkega monitoringa v
okolici jedrskih objektov in spremljanje podatkov o izpostavljenosti
prebivalstva v naravnem okolju in zbiranje podatkov o radioloških
obremenitvah prebivalstva v okoljih s povečano radioaktivnostjo,
• vzpostavljenost merilnega sistema za zgodnje obveščanje v
primerih izrednega dogodka (jedrske nesreče ali radiološkega
dogodka) v Sloveniji in preko državnih meja,
- sprotno spremljanje stanja ravni sevanja gama v okolju, tako na
širšem območju Slovenije kot v neposredni okolici jedrskih
objektov in sprotno prenašanje podatkov na Internet,
- v primeru izrednega dogodka oblikuje strokovno skupino za
oceno doz prizadetega prebivalstva, na osnovi katerih je mogoče

načrtovati in predlagati varstvene ukrepe,
- sodelovanje z MAAE, Komisijo EU in OECD 1NEA pri izmenjavi
informacij s področja varstva pred sevanji.

Sektor za sistemska vprašanja in mednarodno sodelovanje

Naloge sektorja so:
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- kadrovske zadeve,
• spremljanje izvajanja proračunske porabe,
• sodelovanje z ministrstvi, Vlado ter Državnim zborom,
- sodelovanje v postopku izdaje upravnih aktov,
• organizacija in izvedba sej Strokovne komisije za preverjanje
usposobljenosti operaterjev in Strokovne komisije za jedrsko
varnost,
- obveščanje javnosti,
-sodelovanje z MAAE, OECD/NEA, EU, sodelovanje in
koordinacija pri pripravi in izvajanju večstranskih in dvostranskih
sporazumov,
- sodelovanje s tujimi upravnimi organi s področja jedrske in
radiološke varnosti,
• spremljanje mednarodnih priporočilna delovnem področjuuprave
(direktive EU, predpisi MAAE, ICRP...).

Prioritete:
• priprava nove slovenske zakonodaje s področja jedrske in
radiološke varnosti,
- priprava podzakonskih aktov (pravilnikov),
- usklajevanje domače zakonodaje z zakonodajo EU.

2.3 ORGANIGRAM URSJV IN ZAPOSLOVANJE

Na dan 01.01.1997 je bilo na URSJV zaposlenih 30 delavcev; v
letu 1997 se je na URSJV zaposlilo 5 novih sodelavcev; od tega
4 na delovnih mestih pripravnikov, ki so bili sprejeti v delovno
razmerje za določen čas, nova sodelavka pa je zasedla delovno
mesto svetovalke I za nedoločen čas . V letu 1997 so delovno
mesto na Upravi zapustili 3 delavci.

Tako je bilo na dan 31. 12.1997 na naši Upravi zaposlenih 32
delavcev. Veljavni Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji ima
sicer sistematiziranih 48 delovnih mest ter 6 delovnih mest
pripravnikov.
Stopnje strokovne usposobljenosti 32 zaposlenih na URSJV so: 12
sodelavcev je magistrov znanosti, 17 sodelavcev je z visoko
izobrazbo, 1 sodelavka je z višjo izobrazbo in 2 sodelavki imata
srednjo strokovno izobrazbo.

Struktura zaposlenih na zadnji dan leta pa je bila: en funkcionar,
19 višjih upravnih delavcev, 5 upravnih delavcev, 3 strokovno
tehnične delavke in 4 pripravniki - upravni delavci.

Tudi v letošnjem letu si je URSJV prizadevala v okviru realnih
zmožnosti in proračunskih sredstev zagotoviti čim večje število
strokovnih delavcev. Še vedno pa predstavlja največji problem
sposobnost financiranja, saj je za šolanje strokovnjakov in redno
izpopolnjevanje potrebno nameniti veliko sredstev.

S sklepom, izdanim v mesecu juliju, je Vlada RS, zaradi
omejevanja rasti števila zaposlenih v upravnih organih, znatno
omejila možnosti dodatnega zaposlovanja.
Število zasedenih delovnih mest na Upravi pa še ni zadostno, saj
so mednarodna priporočila veliko zahtevnejša (od 80 do 100
strokovnjakov), misija EU RAMG pa je leta 1993 priporočilaVladi
in Državnemu zboru zaposlitev 40 strokovnjakov.

Poleg dejstva, da imajo vsi zaposleni na URSJV opravljen izpit za
delavce v državnih organih, ima večje število delavcev (med njimi

seveda vsi inšpektorji) opravljen tudi poseben tečaj in izpit v okviru
izobraževalnega in izpopolnjevalnega programa ameriške jedrske
regulatorne komisije (US NRC) ter tečaje in izpite na ustreznih
ameriških simulatorjih (replika komandne sobe jedrske elektrarne),
prav tako pa vsi upravni in višji upravni delavce izpolnjujejo pogoj
aktivnega znanja tujega (angleškega) jezika.

2.4 IZOBRAžEVANJE

Tudi v letu 1997 je URSJV namenjala veliko pozornosti
strokovnemu usposabljanju svojih delavcev.

Strokovni izpit, ki je pogoj za delo v državni upravi, predvideva tudi
Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest na
URSJV. Od 32 zaposlenih višjih upravnih, upravnih in strokovno
tehničnihdelavcev ima izpit opravljen 26 delavcev; med 6 delavci,
ki ga še niso opravili, ga bosta dve sodelavk; opravili v začetku leta
1998, ostali 4 pripravniki pa ga bodo opravili po končani

pripravniški dobi.

V letu 1997 je bil poudarek dan tudi računalniškemu

usposabljanjU in tečajem tujih jezikov, predvsem pa
usposabljanju s področja jedrske varnosti in zaščite pred
sevanjem.
Trije delavci so uspešno zaključili tečaj "Osnove tehnologije
jedrskih elektrarn", ki je trajal sedem tednov in je potekal na
Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo v Ljubljani, sedem
delavcev je uspešno zaključilo tečaj" Radiološka zaščita III",
delavka pa se je udeležila tečaja z naslovom "Radiološko varstvo
za področje odprtih virov ionizirajočih sevanj". Ena delavka se je
v mesecu marcu udeležila enotedenskega "Tečaja za strokovno
obdelavo knjižničnega gradiva".
Trije sodelavci so opravili tečaj angleščine, eden tečaj nemščine,

dve sodelavki pa sta obiskovali tečaj računalništva.

Šest sodelavcev opravlja ob delu tudi podiplomski študij in sicer
na naslednjih področjih:

Univerza v Ljubljani:
- Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko: študij
jedrske tehnike,
- Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko: študij
jedrske tehnologije, usmeritev radioekologija in zaščita pred
sevanjem,
- Fakulteta za matematiko in fiziko. Oddelek za fiziko: študij
jedrske tehnike, smer reaktor in njegova sredica,
- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: interdisciplinarni študij
varstva okolja, tematski sklop geotehnologija in okolje (v
sodelovanju z Naravoslovno tehniške fakultete, Oddelek za
geologijo),
- Fakulteta za strojništvo: študij konstrukcijske mehanike, smer
obratovalna trdnost strojnih delov, mehanika loma in tribološki
procesi.
Univerza v Mariboru:
- Fakulteta za gradbeništvo: študij jedrske energetike.

Usposabljanje in šolanje je bilo zelo intenzivno tudi v tujini, (glej
točko 4.1.4.1 tega poročila), saj lahko URSJV le na tak način

strokovno pokriva področje, ki se nenehno razvija.

Tabela št. 2.1: Skupno število zaposlenih na URSJV (stanje december 1997)

Leto 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

St. zaposlenih 5 7 9 11 16 18 20 26 30 32
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Slika 2.1: Organizacijska shema URSJV
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3 ZAKONODAJA NA PODROČJU

JEDRSKE VARNOSTI

3.1 ZAKONODAJA

Jedrska in radiološka varnost ter ukrepi za njuno zagotavljanje so
opredeljeni v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur.1.
SFRJ, št.62184) ter Zakonu o izvajanju varstva pred lontzlraločlml

sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Ur.l.
SRS, št.28/80). Odgovornost za jedrsko škodo in zavarovanje te
odgovornosti pa urejajo Zakon o odgovomosti za jedrsko škodo
(Ur.1. SFRJ, Št.22178 in 34179) ter zakon o zavarovanju
odgovornosti za jedrsko škodo (Ur.!. SRS, Št.12180) ter odloki o
določitvi zneskov odgovornosti ter njenega zavarovanja. Delo na
pripravi nove slovenske zakonodaje s tega področja je v dobršni
meri pogojeno z mednarodnopravnimi pogodbami, katerih status
je bil v letu 1997 sledeč:

- v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo je stalni
komite o odgovornosti za jedrsko škodo pripravil Protokol. za
spremembo Dunajske konvencije o civilni odgovornosti za jedrsko
škodo ter Konvencijo o dodatnem financiranju za jedrske škode.
Oba dokumenta sta bila sprejeta na diplomatski konferenci v
mesecu septembru 1997 na Dunaju. (glej točko 3.2 tega poročila);

- prevod Osnovnih mednarodnih varnostnih standardov za varstvo
pred ionizirajočim sevanjem in za varnost virov sevanja (BSS), ki
so jih interno potrdile vse, pri njenem nastajanju, sodelujoče

mednarodne organizacije, je bil v letu 1997 ponovno interno
recenziran, naknadno pa so bile odpravljene še določene

pomanjkljivosti v besedilu. Zaradi pomanjkanja sredstev pa izdaja
slovenskega prevoda tudi v letu 1997 ni bila možna. BSS
predstavljajo temeljno gradivo za pripravo oz. revldlranle
pravilnikov s področja radiološke varnosti;
- v mesecu septembru je bila na diplomatski konferenci, na kateri
je sodelovala tudi delegacija Republike Slovenije, sprejeta Skupna
konvencija o varnem ravnanju z izrabijenim jedrskim gorivom in
varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki. (glej točko 3.2 tega
poročila);

- v letu 1996 je Državni zbor ratificiral Konvencijo o jedrski varnosti
(Ur.1. RS, MP, št.16/96), katere obligacijski del prav tako
predstavlja osnovo za pripravo zakonodaje, za Slovenijo pa je
konvencija začela veljati februarja 1997. (glej točko 3.2 tega
poročila);

3.2 MEDNARODNI SPORAZUMI

3.2.1 DVOSTRANSKI SPORAZUMI

- Sporazum med R Slovenijo in R Avstrijo o zgodnji Izmenjavi
informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih
skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred
sevanji
Državni zbor je sporazum ratificirali. oktobra 1996, objavljen pa
je v Ur. 1. RS, MP št.15/96. Republika Avstrija sporazuma do
konca leta 1997 še ni ratificirala.
- V okviru priprav na sklenitev dvostranskega sporazuma s
Hrvaško je bil dosežen pomemben napredek. Sporazum med
Republiko Slovenijo in Hepubliko Hrvaško o zgodnji izmenjavi
informacij v primeru radiološke nevarnosti je bil parafiran s
strani obeh vodij delegacij na drugem krogu pogajanj v Zagrebu v
mesecu novembru 1997.
Besedilo sporazuma je bilo lektorirano s strani prevajalsko •
lektorske komisije Službe Ministrstva za zunanje zadeve RS.
VIadaRS je na svoji seji v decembru obravnavala poročilo o
končanih pogajanjih za sklenitev omenjenega sporazuma ter s
sklepom pooblastila Ministra za okolje in prostor, dr. Pavla
Gantarja. da podpiše sporazum.
Sporazum predstavlja nadgradnjo konvencijske ureditve
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obveščanja v primeru r~diološke nevarnosti in konkretizacijo
dvostra~ske~a ?bveščanJa s poudarkom na dejstvu, da gre za
sosednji drzavl. Sporazum vzpostavlja kontaktna mesta
razpoložljiva 24 ur na dan, ki so skupaj s pristojnimi organi
odgovorna za sprejemanje in dajanje obvestil v primeru radioloških
nevarnosti.
- Na področju zgodnjega obveščanja v primeru radiološke
nevarnosti z Italijo v letu 1997 pomembnejši napredek ni bil
dosežen, začele oz. nadaljevale pa so se prve neformalne
aktivnosti za sklenitev sporazumov s Češko, Slovaško, Francijo,
Južnoafriško RepUbliko ln Južno Korejo (o izmenjavi informacij
ter sodelovanju na področju jedrske varnosti).
V zvezi z omenjenimi neformalnimi stiki načrtuje URSJV v začetku

leta 1998 posredovanje formalnih pobud za sklenitev sporazumov
v vladno proceduro, ter postopka za pridobitev pooblastil za
pogajanja.

Sporazum med RS in MAAE o varovanju v zvezi s Pogodbo o
neši~enju jedrskega orožja, ki je bil podpisan 29.09.1995 v
Ljubljani, je Državni zbor ratificiral na seji dne 26.06.1997 in je
objavljen v Ur.!. RS, MP št. 11/97.

- Dodatni protokol k Sporazumu o varovanju v zvezi s
pogodbo o neširjenJu jedrskega orožja (Safeguards)
Za dodatno preprečitev nenadzorovanega širjenja jedrske
tehnologije in njene zlorabe za izdelavo jedrskega orožja je Svet
guvernerjev MAAE ustanovil posebni komite z nalogo, da pripravi
osnutek modelnega protokola k Sporazumu o varovanju. Na tej
podlagi je v letu 1997 MAAE pripravila Dodatni protokol k
Sporazumu o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega
orožja in pozvala države, ki imajo sklenjene sporazume o
varovanju jedrskega materiala, da jo obvestijo, če so pripravljene
sprejeti besedilo Dodatnega protokola. Pobuda za sprejem
Dodatnega protokola je bila poslana v vladno proceduro. Ker je pri
pripravi utemeljitve pobude prišlo v fazi usklajevanja z
Ministrstvom za finance do različnih zapletov, Vlada pobude še ni
obravnavala.

Vse navedene dvostranske sporazume je RS sklenila z drugimi
državami oz. upravnimi organi kot samostojna država in torej ne
predstavljajo nasledstva bivše SFRJ.

Pogodba o celoviti prepovedi izvajanja jedrskih poizkusov

Na pobudomednarodne skupnosti je bila pripravljena mednarodna
pogodba o celoviti prepovedi izvajanja jedrskih poizkusov,
(Comprehensive Nuclear-test Ban Treaty CTBT) . Do konca leta
1997 je CTBT podpisalo 146 držav, med njimi tudi Slovenija (v
septembru 1996). Ratificiralo jo je le majhno število držav (7).
CTBT bo postal veljaven pravni inštrument šele, ko ga bo
ratificiralo 44 držav, med drugim vse države, ki imajo jedrsko
orožje. V Sloveniji teče postopek za ratifikacijo pri ministrstvu za
zunanje zadeve na pobudo URSJV. Pripravljen je delovni prevod
teksta. Ko bo tekst CTBT lektoriran, predvidoma v drugi polovici
1998, bo posredovan v postopek ratifikacije Državnemu zboru.

Zaradi uresničevanja določil Pogodbe je na sedežu mednarodnih
organizacij na Dunaju ustanovljena prtpravljalna komisija za
formiranjemednarodne organizacije Comprehensive Nuclear-Test
Ban Treaty Organization (CTBTO). Delo komisije je financirano iz
prispevkov držav podpisnic CTBT. Slovenija redno plačuje svoje
prispevke. Prispevek za leto 1997 je znašal okoli 20.000 USD.

3.2.2 VEČSTRANSKE POGODBE

- Konvencija o Jedrski varnosti
Konvencija je začela mednarodno pravno veljati 24. 10.1996.
Državni zbor je konvencijo ratificiral dne 01.10.1996. Depozitorlu,
generalnemu direktorju MAAE, je Slovenija deponirala listino o
ratifikaciji dne 20.11. ter je tako, skladno z določilom konvencije,
le-ta začela za Slovenijo mednarodno pravno učinkovati z 18.
02.1997.
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V skladu z 21. členom Konvencije ie v mesecu aprilu 1997 na
Dunaju potekal pripravljalni sestanek držav pogodbenic Konvencije
o jedrski varnosti, na katerem so delegacije držav članic sprejele:
- poslovnik in finančna pravila,
• smernice glede oblike in strukture poročil, ki se pošiljajo v skladu
s 5.čI.Konvencije,

- postopek pregledovanja poročil,

o določitev datuma prvega pregledovalnega sestanka (12. 04.1998)
in datuma za predložitev poročil (29. 09.1999), ko se bo začelo

tudi t.i. organizacijsko srečanje pogodbenic za pripravo
pregledovalnega sestanka.

- Protokol za spremembo Dunajske konvencije o civilni
odgovornosti za Jedrsko škodo
in
Konvencija o dodatnem financiranju za jedrske škode

Na diplomatski konferenci, ki je potekala od 8. do 12. 09.1997 na
Dunaju, so predstavniki RS v zvezi s Protokolom oz. Konvencijo
podpisali ti. zaključno listino ("final act").
Ob obravnavi poročila o poteku diplomatske konference za
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sprejem Protokola o spremembi Dunajske konvencije o civilni
odgovornosti za jedrsko škodo in Konvencije o dodatnem
financiranju za jedrske škode je Vlada RS na svoji seji dne
20.11.1997 sprejela sklep, s katerim je naložila Ministrstvu za
okolje in prostor-URSJV, da v sodelovanju z Ministrstvom za
zunanje zadeve pripravi vse potrebno za pristop k Pariški
konvenciji in Bruseljskemu dodatnemu protokolu.

o Skupna konvencija o varnem ravnanju z izrabljenIm jedrskim
gorivom in varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki
Skupna konvencija je bila sprejeta na diplomatski konferenci v
okviru MAAE, ki je potekala od 1. do 5. 09.1997, Slovenija pa jo je
podpisala med 41. zasedanjem Generalne konference MAAE v
oktobru 1997.
Na osnovi rezultatov diplomatske konference je Vlada RS na svoji
seji, dne 20.11.1997 obravnavala poročilo o poteku diplomatske
konference in ga sprejela. Tako so že v letu 1997 stekle prve
aktivnosti (lektoriranje sprejetega besedila skupne konvencije) za
začetek postopka ratifikacije.
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4 MEDNARODNO SODELOVANJE guverner mag. Miroslav Gregorič, direktor URSJV, določeni pa so
še trije namestniki.

4.1 SODELOVANJE Z MAAE

4.1.1 SPLOŠNO

MAAE je neodvisna mednarodna organizacija, ustanovljena leta
1957 s sklepom Generalne skupščine Organizacije združenih
narodov. Naloge, kot jih definira Statut MAAE, so razširiti in
povečati prispevek jedrske energije za mir, zdravje in napredek
v celotnem svetu, predvsem pa tudi pospešiti raziskave in razvoj
na področju miroljubne uporabe jedrske energije in izmenjava
znanstvenih in tehničnih informacij, vzpostavitev in vzdrževanje
sistema nadzora nad jedrskimi materiali ter pripraviti in sprejeti
zdravstvene in varnostne standarde v zvezi z uporabo jedrske
energije.

4.1.2 GENERALNA KONFERENCA

Najvišji organ MAAE je Generalna konferenca, ki se sestane
enkrat letno - navadno meseca septembra. Na 41. zasedanju
Generalne konference MAAE, ki je potekala na Dunaju od 29.09.
do 03.10. 1997, je Slovenijo zastopala delegacija, sestavljena iz
predstavnikov URSJV, Veleposlaništva na Dunaju, Ministrstva za
gospodarske dejavnosti in Instituta "Jožef Stefan".
Močna prizadevanja Slovenije, da postane članica Sveta
guvernerjev MAAE so se uresničila na 41. zasedanju Generalne
konference, saj je bila Slovenija izvoljena v Svet guvernerjev
MAAE za obdobje 1997 - 1999, poleg tega pa je bilo sprejetih 24
resolucij, ki se nanašajo na vprašanja: .
- ukrepov za okrepitev rnednarodnega sodelovanja na področju

jedrske varnosti, varstva pred sevanji in ravnanja z radioaktivnimi
odpadki,
- vzpodbujanja nadaljnjega razvoja in uporabe sistema nadzora
jedrskih materialov ter oblikovanja širših regionalnih področij brez
jedrskega orožja,
- uporabe jedrske energije v miroljubne namene na področju

zdravstva, kmetijstva in industrije,
- aktivnosti Agencije na Bližnjem vzhodu in Iraku (ob tej resoluciji
je Irak zahteval glasovanje) ter seveda LDR Koreji, kjer je
glasovanje zahtevala Kitajska,
- prepovedi prometa z jedrskim materialom,

Kar' nekaj točk dnevnega reda se tradicionalno nanaša na
finančni del poslovanja MAAE. V tem okviru so bili potrjeni:
- zaključni račun MAAE za leto 1996,
- proračun MAAE za leto 1998, v višini 222 mio USD,
- financiranje tehnične pomoči v znesku 71,5 mio USD.

Naj omenimo deleže finančnih obveznosti RS v proračun MAAE
za leto 1998:
- za redni proračun 20.036 USD in 1.695.601 ATS
- za prostovoljni prispevek v Sklad za tehnično pomoč in
sodelovanje 50.050 USD (plačljivo v SIT).

Celovito poročilo delegacije RS na 41. zasedanju Generalne
konference MAAE je Vlada obravnavala na 32. seji, dne
11.11.1997 ter ga sprejela.

4.1.3 SVET GUVERNERJEV

Pred zasedanjem Generalne konference in med letom potekajo
(4) zasedanja Sveta guvernerjev. Vse do Generalne konference
je Slovenija na teh zasedanjih sodelovala kot opazovalka. Na
prvem zasedanju Sveta guverne~ev v novi sestavi, ki je bilo
06.10.1997 ter na naslednjem zasedanju, ki je bilo 08.12.1997,
je Slovenija prvič sodelovala kot članica, izv~ljena v. o~viru

vzhodnoevropske regionalne skupine ter se aktivno vklJ~čila v
delo Sveta. Republiko Slovenijo zastopa v Svetu Guvernerjev kot
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4.1.4 TEHNiČNA POMOČ IN SODELOVANJE

Sodelovanje naše države z MAAE je bilo tudi v letu 1997
najintenzivnejše na področju izvajanja programa tehnične pomoči

in sodelovanja.

4.1.4.1 Seminarji, tečaji ln delavnice, ki jih organizira
MAAE

Delavci URSJV so se tudi v letu 1997 uspešno udeleževali raznih
oblik sodelovanja in izobraževanja kot so, seminarji, tečaji in
delavnice, ki jih organizira MAAE sama ali v sodelovanju z
drugimi podobnimi organizacijami. V dodatno pojasnilo naj
naštejemo le nekatere:
• Mednarodna konferenca "Nizke doze ioniZirajočega sevanja /
Low Doses of lonizing Radiation", Sevilla, Španija, 17.11. 
21.11.97,
• Mednarodni tečaj o tehničnih in administrativnih pripravah, ki jih
zahteva prevoz goriva raziskovalnih reaktorjev v izvorno državo
/ ITC on Technical and Administrative Preparations Required for
Shipment of RR Fuel to its Country of Origin", Argonne, ZDA,
11.01. -14.01.97,
- Mednarodna konferenca "Fizična zaščita jedrskega materiala:
izkušnje pri upravljanju, izvajanju in delovanju / IC on Physical
Protection of Nuclear Materials: Experience in Regulation,
Implementation and Operations", Dunaj, 10.11. - 14.11.97,
- "Mednarodni tečaj o fizični zaščiti jedrskih objektov in materiala
/ ITC on Physical Protection of Nuclear Facilities and Materials",
Albuquerque. Nova Mehika, 13.04. - 01.05.97,
- "Regionalni tečaj o dekontaminaciji in razgradnji raziskovalnih
reaktorjev in drugih manjših jedrskih objektov / RTC on
Decontamination and Decommissioning of RRs and Other Small
Nuclear Facilities", Bukarešta, Romunija, 09.06. - 20.06.97,
• "Simpozij o mednarodnem varovanju / Symposium on
International Safeguards", Dunaj, 13.10. - 17.10.97,
- OSART misija v kitajsko jedrsko elektramo Qinshan /OSART
Mission to Qinshan NPP in China, Qinshan, Kitajska, 13.01. 
31.01.97,
- "Seminar o informiranju javnosti o jedrski energiji / Public
Information Seminar on Nuclear Energy", Zagreb, 25.03. 
27.03.97,
- "Tehnični komite - letni sestanek IRS koordinatorjev /
TCM-Annual Meeting of the IRSNational Co-ordinators", Dunaj.
26.05. - 30.05.97,
- "Regionalna delavnica upravnih organov na temo periodičnih

varnostnih pregledov jedrskih elektrarn / Regional Regulatory
Workshop on Periodic Safety Review of NPPs", Budimpešta,
23.06.• 27.06.97,
- Sestanek na ministrski ravni / Ministerial Level Meeting, Dunaj,
23.10. - 24.10.97,
- Tehnični komite na temo "Izboljšave vamostnega vzdrževanja
/ TCM on Advances in Safety Related Maintenance", Dunaj.
15.09.• 19.09.97,
- "Letni sestanek nacionalnih predstavnikov INES / Annual
Meeting of the INES NationalOfficers", Dunaj, 22.10. - 24.10.97,
• "Delavnica o načrtovanju remontnih aktivnosti / Workshop on
Outage Management", Paks, Madžarska, 06.10. - 10.10.97,
- Regionalna delavnica o pristopu k obravnavanju dogodkov
vezanih na jedrsko varnost s stališča upravljalcev in upravnih
organov / Regional Workshop on Nuclear Safety Regulatory and
Legislative Infrastructure, Review of Incidents, Praga, Češka
Republika, 20.10. - 24.10.97, .
- "Regionalni tehnični sestanek na temo "Varnostna analiza
jedrskih elektrarn pri obratovanju na nizki moči in pri zaustavitvah
/ RTC on Safety Analysis of NPPs during Low Power and
Shutdown Conditions", Dunaj. 01.12. - 05.12.97,
- "Regionalna delavnica v korist periodičnega pregleda jedrskih
elektrarn / RW for Utilities on Periodie Review of NPPs",
Dukovany, Češka Republika, 13.10. -16.10.97,
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_ Sestanek nacionalnih koordinatorjev za naslednje regionalne
projekte RERl9/046, RERl9/047, RERl9/052 I A Meeting for the
Country Co-ordinators for the Projects RERl9/046, RERl9/047,
RERl9/052, Dunaj, 16.12. -17.12.97.

Na nekaterih od zgoraj naštetih tečajev in seminarjev ter na
mnogih drugih, ki so potekali v okviru Agencije, so sodelovali tudi
mnogi strokovnjaki jz naslednjih organizacij: IJS, NEK, KC, RZV,
ARAO, ZVD, itd. Skupaj je tako Agencija organizirala 118 tečajev,

seminarjev, delavnic, simpozijev in konferenc. URSJV je o teh
srečanjih obveščala zainteresirane inštitute oz. organizacije v
Sloveniji ter na Agencijo posredovala prijave kandidatov na
srečanja.

Nekateri delavci URSJV in drugi slovenski strokovnjaki so se
udeležili tudi naslednjih desetih srečanj, ki jih je organizirala
Agencija V sodelovanju z našo državo, točneje z IJS-ICJT, in
UKC-KNM:
- "Medregionalni tečaj o vzdrževanju jedrske instrumentacije IITC
on Nuclear instrument Maintenance", v soorganizaciji IJS, ICJT,
Ljubljana, 07.04. - 27.06.97,
- "Tehnični komite mednarodne delovne skupine o diagnostiki v
jedrskih elektramah I TCM on International Task Force on NPP
Diagnostics", v soorganizaciji IJS-ICJT, Portorož, 23.06.97,
- Delavnica z naslovom "Ocena upravnega organa za varnostno
poročilo pri zamenjavi uparjalnikov v NEKI Regulatoty
Assessment of the Safety Report for SG Replacement at the
Krško NPP", v soorganizaciji IJS-ICJT, Ljubljana 23.06. 
24.06.1998,
- "Tečaj o načinih izvajanja inšpekcije I Training Course on
Inspection Technique", v soorganizaciji IJS-ICJT, Ljubljana,
16.06. - 20.06.97,
- Regionalna delavnica "Navodila MAAE za razvijanje učinkovite

zmožnosti in načrta v primeru jedrske ali radiološke nesreče I
Regional Training Workshop on IAEA Guidance on Developing
an Effective Emergency Capability and Plan for Nuclear or
Radiation Accidents", v soorganizaciji IJS-ICJT, Ljubljana, 30.06.
- 11.07.97,
- Regionalni tečaj na temo zajemalnega sistema za PC-gama
kamero in klinično programsko opremo I PC-Gamma Camera
Interfacing Systems and Clinical Software, v soorganizaciji UKC,
KNM, Ljubljana, 01.09. -12.12.97,
- Delavnica "Varnostna ocena sprememb v elektrarni I Safety
Analysis of Plant Modifications", v soorganizaciji IJS-ICJT,
Ljubljana, 15.09. - 19.09.97,
- Delavnica" Pregled nezgodnih analiz za postopke ob izrednem
dogodku in navodila za ravnanje v primeru nesreče za vse tipe
jedrskih elektrarn I Workshop on Reviewof Accident Analysis for
Emergency Operating Procedures -and Accident Management
Guidelines for All Types of NPPs", Ljubljana, v soorganizaciji
IJS-ICJT, 27.10. - 30.10.97,
- Tečaj "Optirnizacija tveganja delovanja jedrske elektrarne
(SLO/9/004) I ITC on Risk Based -Optlrnizatlon of Operational
Tasks in NPP Operation (SLO/9/004)", v soorganizaciji z
IJS-ICJT, ljUbljana, 06.10. -10.10.97,
- "Posvetovalnl sestanek na temo zadnje faze projekta obnove
podatkovne knjižnice WIMS IConsultants' Meeting on Final Stale
of the WIMS-D Library Update Project", v soorganizaciji IJS,
Ljubljana, 03.12. - 05.12.97,

Soorganizacija vedno večjega števila uspešno izpeljanih
mednarodnih sestankov je dokaz tesnega sodelovanja med
MAAE in URSJV.

4.1.4.2 Štipendiranje ln znanstveni obiski

Drugi področji sodelovanja med URSJV in MAAE v okviru
programa tehnične pomoči in sodelovanja sta štipendiranje in
znanstveni obiski. V letu 1997 smo preko MAAE prejeli 39
prošenj za izpopolnjevanje tujih strokovnjakov v Sloveniji. Od teh
sta bili v istem letu realizirani dve prošnji za štipendijo oz.
znanstveni obisk. Prošnji sta poslali naslednji državi za naslednja
področja:
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- Brazilija, dvotedenski znanstveni obisk iz študija o prehrani in
okolju ter s tem povezanim Zdravjem,
- Bosna in Hercegovina, enomesečna štipendija iz medicinske
fizike.

Dokončane so bile naslednje štipendije, za katere je bila prošnja
vložena leta 1996:
- Slonokoščena obala, enomesečna štipendija iz analitične

nuklearne fizike,
- Bangladeš, trimesečna štipendija iz jedrske inštrumentacije,
elektronike in kontrole reaktorja,
- Bangladeš, enotedenski znanstveni obisk iz jedrske
inštrumentacije, elektronike in kontrole reaktorja,
- Pakistan, enomesečni znanstveni obisk iz analitične nuklearne
fizike,

Dokončanaje bila tudi štipendija, za katero smo prošnjo prejeli že
leta 1995:
- Vietnam, trimesečoa štipendija iz jedrske inštrumentacije,
elektronike in kontrole reaktorja.

Vloge za strokovno izpopolnjevanje so bile naslovljene na IJS,
FMF, na UKC - KNM in na Ol.

Izpopolnjevanje preko štipendij-in znanstvenih obiskov 'je
največkrat povezano s potekom določenega projekta tehnične

pomoči. Aktivnosti Slovenije na tem področju so omenjene v
nadaljevanju.

4.1.4.3 Raziskovalne pogodbe

V okviru programa tehnične pomoči in sodelovanja URSJV in
MAAE pokrivata tudi področje raziskovalnega dela ter
sofinanciranja večjih (nacionalnih) projektov.
V letu 1997 smo na MAAE poslali 13 predlogov raziskovalnih
pogodb, katerih tipična velikost je okoli 5. 000 USD. Nekaj
predlogov je takih, ki se nanašajo na nadalj_evanje pogodbenega
razmerja (7) in aktivnosti iz prejšnjih let, drugi (5) pa so novi.
Največ predlogov za obnovitev raziskovalnih pogodb oz. novih
predlogov so pripravili na IJS, dva na KNM ter enega na Inštitutu
za tehnologijo površin in optoelektroniko.
Nov predlog, za katerega še nismo prejeli odgovora s strani
MAAE:
- IJS, Odsek za reaktorsko tehniko, "Pregled, analiza in razvoj
metodologij za analizo nezgod I Review, Analysis and
Development of Methodologies for Incident Analysis"

Novi predlogi, ki so bili odobreni s strani Agencije:
- Univerzitetni klinični center, Oddelek za nuklearno medicino,
"Relationship between Viscoureteral Reflux, Pyelonephritis, and
Renal Scarring in Children with Urinary Tract Infection in
Slovenia" v višini 5000 USD,
- UKC, Oddelek za nuklearno medicino, "Evaluation of Functional
(Bone Speet) and Morphological (CT) Diagnostic Modalities in
Patients with Unexplained Back Pain", višini 5000 USD,
- IJS, Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij, "Depth Profiling
of Semiconductor Materials by ERDA and RBS" v višini 5000
USD,
- IJS, Odsek za kemijo okolja, "Izvori in snovni tokovi
raztopljenega anorganskega ogljika na meji voda/sediment v
Tržaškem zalivu / Sources and Flexus of Dissolved Inorganic
Carbon at the Sediment Water Interface in the GuJfof Triest" v
višini 4000 USD,
- IJS, Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij, "Globinsko
profiliranje polvodniških materialov z metodama ERDA in RBS I
Depth Profiling of Semiconductor Materials by ERDA and RBS"
v višini 5000 USD.

Predlogi za obnovo raziskovalnih pogodb, ki so bili prav tako
odobreni:
- IJS, Odsek za reaktorsko tehniko, "Dovoljeni čas za preizkuse
in vzdrževanj izven obratovanja - optimizacija varnosti", v višini 5.
000 USD,
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- IJS, Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij, "Izračun odziva
detektorskih fotonov iz prostorskih izvorov", v višini 5.000 USD,
- IJS, Odsek za kemijo okolja, "Monitoring na delovnih mestih in
študija vpliva na zdravje delavcev v termoelektrarni Šoštanj", v
višini 5.000 USD,
- Klinični center, Klinika za nuklearno medicino,"Ovrednotenje
zajemalnega modula za gama kamero in programske opreme za
obdelavo kliničnih preiskav", v višini 3.000 USD,

Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko,
"Eksperimentalna in teoretična raziskava gibanja atomov v tankih
plasteh" v višini 5000 USD,
- IJS, Odsek za reaktorsko tehniko "Zbiranje in razvrščanje

podatkov o človeški zanesljivosti", v višini 1.000 USD,
- Klinični center, Klinika za nuklearno medicino, "Razvoj vmesnika
za gama kamero in ustrezne programske opreme", v višini 5.000
USD ob podaljšanju in 5000 USD ob koncu projekta.

Naslednji predlog je bil na Agencijo poslan že leta 1996 in je še
vedno v fazi obravnave:
- IJS, Odsek za tanke plasti in površine "Oplemenitenje površin
s PVD trdimi zaščitnimiprevlekami nameščenimipri visoki in nizki
temperaturi! Improvement of Surfaces with PVD Hard Protective
Coatings, Deposited at High and Low Temperature".

Uspešno zaključene raziskovalne pogodbe v letu 1997:
- Medicinska fakulteta, Inštitut za biomedicinsko informatiko,
"Primerjalno vrednotenje učinkovitosti in toksičnosti fosforja 32 in
stroncija 89 pri lajšanju bolečin zaradi kostnih metastaz",
- IJS, Laboratorij za radiokemijo, "Analiza več elementov v
referenčnih materialih z nevtronsko aktivacijsko
analizo/Multielement Analysis of Reference Materials by Neutron
Activation Analysis",
- IJS, "Studije onesnaženja zraka s sledovi elementov z jedrskimi
analitičnimi metodami v Slovenijiffrace Element Air Pollution
Monitoring in Slovenia Using Nuclear Analytical Techniques",
- IJS, Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij, "Produkcija
fotonov pri sevalnem zajetju energijskih nukleonov z direktno
poidirektnim (DSD) in predravnovesnim (PEQ) modelom", o
- IJS, Odsek za reaktorsko fiziko "Koordinacija obnove WIMS
knjižnice jedrskih podatkovlWlMS Library Update Project 
Scientific Coordinationand and Test Library Preparation".

4.1.4.4 Projekti tehnične pomoči

Projekti tehnične pomoči so najobsežnejša in najzahtevnejša
oblika sodelovanja med RS in MAAE, saj tako sodelovanje
predvideva precejšen finančni zalogaj ter strokovni angažma
prijavitelja, projekti pa ponavadi trajajo več let.
Slovenija je v letu 1997 (za proračunsko obdobje 1999/2000)
prijavila šest projektov, od tega tri kot "footnote A" projekt, ki so
jih pripravili strokovnjaki iz IJS:
- Obsevaina naprava,
- Laboratorij za jedrsko spektroskopijo,
- Center za obveščanje javnosti o jedrskih tehnologijah,
- Izboljšanje naprav za dozirnetrično kalibracijo,
- Hitri pnevmatski sistem za prenos obsevanih vzorcev iz
reaktorja Triga Mark II,
- Primerjalna ocena vpliva pridobivanja električne energije iz TE
Sostanj in NE Krško na zdravje ljudi in okolje.

V letu 1997 so se nadaljevale tudi aktivnosti v okviru projekta
URSJV (Licenciranje pri zamenjavi uparjalnikov v NEK ter
povečanje moči) in sicer je konec meseca junija na ICJT potekala
enotedenska delavnica na temo "Ocena upravnega organa za
varnostno poročilo pri zamenjavi uparialnikov v NEK", konec
meseca avgusta pa je bil izveden del znanstvenega obiska dveh
predstavnikov URSJV na Švedskem z namenom spoznavanja
švedske prakse licenciranja zamenjave uparjalnikov in dviga moči
jedrske elektrarne.
V letu 1997, je v sklopu projekta RŽV, ki je bil odobren leta 1996,
TC misija obiskala szv in sicer trikrat. Prva misija je potekala v
mesecu februarju, druga meseca marca, tretja pa julija 1997.
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Misije so se nanašale na izvedbo dekomisije rudnlškeqa in
predelovalnega obrata RŽV, s poudarkom na dolgoročni ureditvi
jalovišča Boršt. Določena je bila tudi oprema, ki jo bo MAAE
dobavila v okviru projekta v letu 1998.
V letu 1997 so se aktivnosti na projektu IJS (Transportni sistem
za žarek pri Van de Graaffovem pospeševalniku) nadaljevale. V
okviru tega projekta je bil v Mikroanalitskem centru (MIC) na IJS
uspešno instaliran tandemski pospeševalnik. Tekom leta je bila
na njem že postavljena žarkovna cev, od petih možnih, na njej
so začeli tudi že z meritvami. Prva žarkovna cev je namenjena
meritvam v zraku in je prilagojena analizam vzorcev, ki jih zaradi
raznih razlogov ne moremo vstaviti v vakuumski sistem
pospeševalnika. Na njej potekajo večinoma arheometrijske
meritve za potrebe Narodnega muzeja ter RaZiskovalnega
inštituta Filozofske fakultete.
Projekt KNM se je v letu 1997 zaključil s štirinajstdnevnim
obiskom eksperta MAAE, g. Andrasija. Z njegovo pomočjo so
uspeli usposobiti števec radioaktivnosti celega telesa in osebje za
redno rutinsko delo.

V letu 1997 je bil pripravljen program za 1. in 2. fazo dvoletnega
projekta URSJV (Sistem zgodnjega obveščanjav primeru jedrske
ali radiološke nesreče), ki ga je MAAE v 1. fazi v celoti podprta in
realizirala. URSJV je tako v okviru projekta prejela prenosni gama
spektrometer, ki je bil dobavljen meseca decembra 1997, aprila
1998 pa bo dobavljen tudi avtomatski merilnik radioaktivnosti v
zraku. Nadalje je jeseni 1997 obiskala URSJV ekspertska misija
MAAE, ki je pregledala program za leto 1998, potrdila zastavljeno
usmeritev, prav tako pa tudi smernice za dobavo nove opreme v
letu 1998.

Projekt "Povečanje obratovalne varnosti NE Krško", ki ga je vse
od leta 1995/96 izvajal IJS, ICJT, se je leta 1997 uspešno
zaključil.

4.1.5 MISIJE MAAE

4.1.5.1 IPPAS misija

Misija Mednarodne svetovalne pomoči za fizično zaščito

(International Physical Protection Advisory Service) je obiskala
Slovenijo (URSJV, MNZ, NE Krško in Reaktorski center v
Podgorici) koncem leta 1996.
V aprilu 1997 je Agencija posredovala Sloveniji osnutek poročila

IPPAS misije, na katerega so nato sodelujoči podali svoje
pripombe; le-te so bile namenjene predvsem dodatnemu
pojasnjevanju zakonodajnega okvirja v naši državi. Pripombe so
bile posredovane Agenciji v mesecu juniju, zaključno poročilo pa
je Agencija pcsredovala naši državi v mesecu septembru 1997.

4.1.5.2 IPERS misija

Od 10. do 14.11.1997 je skupina strokovnjakov iz ZDA, VS, Jo
Koreje in Španije, v okviru IPERS (International Peer Review
Service) misije, pregledala Verjetnostno varnostno analizo NE
Krško (nivo 2), ki se nanaša na analizo integritete zadrževal nega
hrama v primeru poškodbe sredice. Pregled je na pobudo URSJV
organizirala MAAE v okviru Technical Co-operation Assistance.
Pri pregledu je sodelovala tudi skupina strokovnjakov iz NE
Krško, ki je predstavila študijo ter odgovarjala na vprašanja in
pripombe pregledovalcev. Poročilobo misija posredovala URSJV
v letu 1998.

4.1.6 INES - MEDNARODNA LESTVICA DOGODKOV V
JEDRSKiH OBJEKTIH

V letu 1997 je informacijski sistem MAAE INES - Mednarodna
lestvicajedrskih dogodkov, prejel 45 poročil, ki jih je prispevalo 21
držav, in sicer 34 o dogodkih v jedrskih elektrarnah, 11 pa o
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dogodkih v raziskovalnih reakto~ih in pri uporabi ali predelavi
radioaktivnih snovi. Od teh poročil sta bili dve o dogodkih tretje
stopnje, 16 o dogodkih druge stopnje in 15 o dogodkih prve
stopnje, v sedem stopenjski lestvici. Enajst poročil je bilo o
dogodkih, ki so bili nepomembni glede vpliva na vamost (pod
lestvico - stopnja O), en dogodek pa je bil izven lestvice.

Dogodka tretje stopnje, ki pomeni resno nezgodo, se nista
zgodila v jedrskih elektramah, pač pa eden v obratu za predelavo
radioaktivnih odpadkov Tokai na Japonskem, drugi pa se nanaša
na nesrečo pri delu z radiografskim izvorom v Trevisu v Italiji. V
drugem primeru je bil en delavec huje obsevan (ekvivalentna
doza na celo telo 0,89 Sieverta), ostali vplivi na osebje in na
okolje so bili pod zakonskimi omejitvami.

Slovenija je poročala o dveh dogodkih v NE Krško. Oba dogodka
sta bila razvrščenapo INES metodologiji pod lestvico (stopnja 0)
brez vpliva na vamost.

4.2 SODELOVANJE Z EU

4.2.1 PROGRAM PHARE

Tudi v okviru PHARE programa so se aktivnosti RAMG misije
(Regulatory Assistance Management Group) v letu 1997
nadaljevale. RAMG program je v letu 1997 za Slovenijo
predstavljal osem področij, in sicer:
1. pomoč pri izdelavi nove jedrske zakonodaje,
2. prenos zahodnih izkušenj pri razgradnji jedrskih objektov,
3. razvoj metod za komuniciranje z javnostjo,
4. razvoj inšpekcijskih programov in usposabljanje inšpektorjev
za jedrsko vamost,
5. usposobitev URSJV za izvajanje integriranih sistemskih analiz,
6. pomoč URSJV za izdelavo pristopa in uporabo izkušenj za
ravnanje z radioaktivnimi odpadki,
7. razvoj načrta ukrepov v sili URSJV in sposobnosti za
ocenjevanje vpliva na okolje ob izpustu radioaktivnosti,
8. usposobitev URSJV za analizo resnih nezgod in za ukrepanje.

Dejavnosti, navedene pod točkami 2, 3, 6 in 8 so v letu 1997 že
končane, ostale so še v teku. V celoti je bilo v letu 1997 cca. 68%
programa že realiziranega. Pričakuje se, da se bo drugo leto
pomoči upravnemu organu, odgovomemu za jedrsko in
radiološko, vamost zaključilokonec meseca februarja 1998.
Iz programa PHARE - jedrska varnost so bila odobrena sredstva
za nadaljevanje programa geotektonskih raziskav zaradi ocene
vamosti obratovanja NE Krško ob potresu. Po razpisu PHARE bo
izbrana tuja firma v sodelovanju s slovenskim inštitutom IGGG po
navedenem programu v okolici NEK izvedla okoli 40 km
geofizikalnih meritev.

Sloveniji je bil v sklopu Phare programa v letu 1997 odobren
projekt "Study Management Schemes for Slovenia", tako
imenovana Cassiopee misija. Namen projekta je ugotoviti stanje
na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki v Sloveniji in
pripraviti smemice za nadaljnje reševanja tega problema. Projekt
se je pričel septembra 1997 in bo predvidoma končan v juliju
1998. Končni izdelek bo poročilo v angleškem jeziku. Zbiranje
podatkov za izdelavo poročilabo potekalo preko strokovnih misij,
ki jih glavni koordinator projekta DBE (Deutsche Gesellschaft
zum Bau und Betrieb von Endlagem fur Abfallstofte mbH)
Nemčija, pošilja v Slovenijo. V sklopu projekta je v septembru
Slovenijo obiskal g. Wolfgang Filbert, DBE. V prvi polovici 1998
pa se bo zvrstilo še nekaj obiskov strokovnjakov iz različnih

evropskih organizacij, ki se ukvarjajo z radioaktivnimi odpadki.
Na slovenski strani pri projektu sodelujejo URSJV, kot glavni
koristnik projekta ter, ARAO, IJS, NE Krško ter RŽV.

4.2.2 SKUPINA CONCERT GROUP
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Nekdanja delovna skupina lA Evropske komisije in Svet upravnih
organov izdežel, kjer obratujejo tlačnovodnireaktor]l sovjetskega
tipa sta leta 1992 izoblikovala ti. skupino CONCERT Group. Cilji
so bili iZboljšanje sodelovanja med upravnimi organi pristojnimi
za jedrsko in radiološko vamost na področju zakonskih podlag in
postopkov, upravnih pogledov na tehnične in obratovalne
probleme ter pri koordinaciji programov pomoči v izvajanju
oziroma, če posplošimo, širjenje vamostne kulture. Skupina
svetuje Evropski komisiji predloge programov pomoči s področja

jedrske vamosti ter siceršnjega sodelovanja z državami srednje
in vzhodne Evrope.
Skupina CONCERT je bila torej izoblikovana kot tehnični okvir za
izvajanje pomoči Evropske komisije na področju jedrske vamosti.
Sedanja struktura skupine CONCERT je preprosta. Upravni
organi držav EU, pristojni za jedrsko (in radiološko) vamost
imenujejo po enega predstavnika v skupino CONCERT Group, po
enega predstavnika pa Imenujejo tudi pristojni upravni organi iz
držav centralne in vzhodne Evrope (CEEC) ter novo nastale
države nekdanje Sovjetske zveze (NIS). V CONCERT skupini pa
imajo svoje člane tudi DG XI in DG lA Evropske komisije. Upravni
organi držav zahodne Evrope imenujejo predsednika skupine,
medtem ko je podpredsednik imenovan s strani upravnih organov
držav vzhodne Evrope.
Predstavniki skupine CONCERT se sestajajo dvakrat na leto - v
Bruslju in veni od srednje in vzhodno evropskih držav ali držav
nekdanje SZ, sestanek traja dva dneva. V primeru, da sestanek
vključuje tudi tehnični obisk, se le-ta podaljša na tri dni.
11. sestanek skupine CONCERT Group, hkrati pa prvi sestanek
v letu 1997 je potekal v času od 11. do 12.06. v St. Petersburgu.
Glavna točka sestanka je bila priprava in pa prva poročila

"načrtov za izboljšavo delovanja jedrskih upravnih organov'.
Drugi sestanek v letu 1997 je potekal 11. in 12.12. v Bruslju, na
katerem se je nadaljevalo delo poročanja upravnih organov o
načrtih za izboljšanje njihovega delovanja.

4.3 SODELOVANJE Z OECD/NEA

Prizadevanja Slovenije za polnopravno članstvov OECD/NEA so
upravičena, saj bi članstvo omogočilo enakopravno sodelovanje
slovenskih raziskovalnih skupin na področju jedrske tehnologije,
vpliv pri oblikovanju in usmerjaniu projektov ter takojšen dostop
do relevantnih informacij. Nekaterih aktivnosti, ki jih organizira
OECD/NEA pa se že sedaj udeležujejejo tudi delavci URSJV.
17.04.1997 je URSJV aktivno sodelovala v mednarodni vaji INEX
2-FIN, katere zaključni sestanek je potekal v Parizu v času od 25.
- 29.06.1997, ki se ga je udeležil tudi strokovnjak iz URSJV.
Predstavnik URSJV se je v času od 29.09. - 02.10.1997, v mestu
Espoo na Finskem, udeležil srečanja ekspertov CSNI na temo
"Sirnulatoqi in analizatorji elektrarn", kjer je predstavil tudi referat.
Srečanje je potekalo v soorganizaciji OECD/NE;A, Tehničnega

raziskovalnega centra Finske' in Ministrstva za trgovino in
industrijo Finske.
V Dubrovniku je od 25.-30.08.1997 potekal seminar na temo
"Jedrska zakonodaja", kateremu je prisostvoval tudi predstavnik
URSJV. Seminar je potekal v soorganizaciji OECD/NEA, MAAE
in EU.

4.4 DVOSTRANSKO SODELOVANJE

Dvostransko sodelovanje poteka na nivoju- predstavnikov
upravnih organov, pristojnih za jedrsko in/ali sevaino varnost tako
na podlagi že sklenjenih sporazumov kot tudi neformalno. Tako
je bilo v letu 1997 predvsem intenzivno sodelovanje s pristojnimi
organi Finske, Francije, Španije, Belgije, Nemčije, Švedske in
ZDA. Sodelovanje zajema izmenjavo strokovnih mnenj o
vprašanjih jedrske varnosti in s tem povezane konkretne rešitve,
izpeljati v okviru licenciranja predlagane rešitve kot tudi izmenjave
zakonskih in podzakonskih predpisov oz. standardov, izmenjave
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inšpekcijske prakse, itd.

"Lage Krško"

Avstrijsko notranje ministrstvo, ki vključuje tudi civilno zaščito, je
skupaj z avstrijskimi oboroženimi silami organiziralo vajo za
primer jedrske nesreče skupaj 1? seminarjem v dveh delih, s
skupnim naslovom "Lage Krško". Prvi del seminarja je potekal
03.04.1998 v Celovcu in je obsegal:
- osnove delovanja jedrske elektrarne in tehnične karakteristike
NE Krško, kar je predstavil mag. Miroslav Gregorič iz URSJV, ki
je nastopil kot gostujoči predavatelj,
- predstavitev strukture in nalog v primeru izrednega dogodka za
naslednje organizacije civilne zaščite: policijske in žandarske
enote, Rdeči križ, vojaške enote (sanitetna služba in ABK zaščita)

ter gasilske enote.

V Keutschachu na avstrijskem Koroškem je od 13.do 14.05.1997
potekal drugi del seminarja v zvezi z avstrijsko vajo, ki bo
obravnavala nesrečo v NE Krško. Ta del seminarja je imel naslov
"Zaščitni ukrepi v primeru obsežne kontaminacije". Dvodnevnega
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seminarja se je udeležilo približno sto poslušalcev, ki so bili v
glavnem iz avstrijske Koroške pa tudi iz drugih avstrijskih zveznih
dežel. Tudi tokrat smo imeli Slovenci vabljeno predavanje, in
sicer "Radiološki opozorilni sistem ·in nadzor radioaktivnosti v
Sloveniji",ki je obsegal opis posameznih sistemov, ki posredujejo
podatke Centru radioloških opozorilnih sistemov Slovenije na
URSJV, in njihove značilnosti. Drugi del prispevka je vključeval

nadzor radioaktivnosti v okolici NE Krško in vzorčevanje v
primeru izrednega dogodka. V tretjem delu so bile predstavljene
meritve radioaktivnosti v okolju: meritve porazdelitve cezija-137,
radiološka karta, meritve radona po stanovanjih in nadzor
radioaktivnosti v življenjskem okolju v Sloveniji.

V Celovcu je od 24. do 26.06.1997 potekala vaja "Lage Krško",
ki so jo organizirali strokovnjaki iz avstrijskega ministrstva za
notranje zadeve, kanclerjeveqa urada - oddelek za zaščito pred
sevanji, raziskovalnega centra v Seibersdorfu pri Dunaju in iz
visoke vojaške šole za atomsko, biološko in kemijsko zaščito.

Namen vaje je bil preiskusiti odločanje v prizadeti zvezni deželi (t.
j. Koroški) v primeru jedrske nesreče v NE Krško.
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5 INFORMIRANJE JAVNOSTI prispevki o tečajih, seminarjih in simpozijih,ki jih obiskUjejodoma
in v tujini.

Dobra varnostna kultura je močno povezana z informacijo.
Izkušnje tudi kažejo, da je radiološka in jedrska varnost pod
nenehnim nadzorom javnosti.

Osnovne smernice URSJV pri informiranju javnosti sta odprtost
in verodostojnost informacije.
URSJV poskuša tehtno in zanesljivo informacijo posredovati
zainteresiranim skupinam, medijem in državljanom preko
tiskovnih konferenc, izjav za tisk, s sodelovanjem v medijskih
diskusijah, aktivnim sodelovanjem na domačih in mednarodnih
srečanjih, simpozijih in kongresih, izdajanjem publikacij, preko
Intemeta in z neposrednimi stiki z zainteresiranimi.

V letu 1997 je bilo objavljenih 53 prispevkov (Tabela 5.1)

Ti prispevki so vsebovali osnovne podatke glede izobraževanj in
pa kontaktno osebo, kjer j~ zainteresirani lahko dobil dodatne
informacije posamezne tematike. Več kot polovico teh aktivnosti
je organizirala MAAE.
URSJV je tudi v letu 1997 nadaljevala s sedaj že večletno

prakso prevajanja nekaterih temeljnih publikacij MAAE ter tako
pripravila slovenski prevod publikacije v okviru Zbirke o varnosti
na temo Varstvo pred sevanjem in varnost virov sevanja. Kot je
to že običaj, smo tudi ta prevod brezplačno posredovali
zainteresiranim institucijam.

URSJV redno poroča Vladi, Državnemu zboru in državljanom
Republike Slovenije o jedrski vamosti.

Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v letu 1996 je bilo
objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora Hepublike Slovenije
6.08.1997,št. 40 in je tudi dostopno v javnih knjižnicah v Sloveniji
ter v nekaterih strokovnih knjižnicah.
V slovenskem in v angleškem jeziku sta obe poročili v celoti
predstavljeni tudi v Internet o k o lju
(http://WW.N.sigov.si/ursjv/uvod.html). Prav tako Internetomogoca
dostop do podatkov Centralnega radiološkega opozorilnega
sistema Slovenije (CROSS), kateri beleži polurne meritve
hitrosti zunanjega gama sevanja.

V angleškem jeziku je bilo poročilo poslano slovenskim
veleposlaništvom po svetu, nekaterim tujim veleposlaništvom v
Sloveniji, kot tudi drugim organizacijam, ki so povezane z
aktivnostmi iz jedrskega in radiološkega področja.

O svojih dejavnostih URSJV poroča tudi v okviru biltena Okolje
in prostor, ki ga izdaja Ministrstvo za okolje in prostor Republike
Slovenije in v katerem delavci URSJV redno sodelujejo s svojimi

URSJV je v letu 1997 tudi nadaljevala z dostavo obvestil
mednarodni mreži s področja jedrske in radiološke varnosti
NucNet in distribucijo NucNet obvestil zainteresiranim medijem
v Sloveniji. NucNet - globalna poročevalska agencija za atomsko
energijoje začela s svojim delom v letu 1991kot informacijski vir
za vse, ki želijo biti obveščeni. o najnovejših dogajanjih na
področju atomske energije.

Podatke dobiva iz več kot 40-ih držav, ki jo o najnovejših
dogodkih obveščajo neposredno iz jedrskih objektov, državnih
organov, ki nadzorujejo njihovo delo, ministrstev, raziskovalnih
centrov.Novice se zbirajo v Bernu od koder jih pošiljajo po vsem
svetu.
URSJV, ki je distributer za Slovenijo, vsako leto preveri
zainteresiranost medijev in drugih za te podatke ter dopolni
seznam tistih, ki jih te informacije zanimajo.

Vse raziskave in študije, ki jih financira URSJV so javne in so
na voljo v URSJV, poročila mednarodnih misij pa so dostopna v
Narodni in univerzitetni knjižnici, Centralni tehnični knjižnici v
Ljubljani ter Univerzitetni knjižnici v Mariboru.

Tabela 5 t: Naslovi prispevkov URSJV v biltenu Okolje in prostor..

Mesec objave Naslov prispevka

Januar 97 IPPAS misija MAAE v Sloveniji

Poročilo o jedrski varnosti za leto 1995 na Internetu

Fizično varovanje jedrskih objektov

Staranje jedrskih elektrarn

Februar 97 Tehnična in administrativna priprava za vračanje izrabljenega goriva iz raziskovalnih
reaktorjev v državo dobaviteljico

Preverjanje izobraževanja operaterjev NE Krško na simulatorju

Marec 97 Odgovornost za jedrsko škodo

PIME 97

Sistemi Westinghousovih elektrarn

April 97 RAMG program v okviru PHARE

Usposabljanje pri belgijskem upravnem organu AVN za menjavo uparjalnikov v NE
Krško

Seminar o obveščanju javnosti o jedrski varnosti

Radiološki opozorilni sistem Slovenije
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Mesec objave Naslov prispevka

Maj 97 PHARE program; CSN - Jedrska varnost

Konferenca Top Fuel97

Trening s področja jedrske varnosti za inšpektorje jedrske varnosti v ZDA

Vaja za primer jedrske nesreče v tujini INEX·2·FIN

1. regionalna delavnica o radonu v jugovzhodni Evropi

Junij 97 Avstrijska vaja za primer jedrske nesreče v NE Krško

Fizično varovanje jedrskega materiala

10. CAMP sestanek v Budimpešti

Julij 97 Zamenjava uparjalnikov v NE Krško

Periodični varnostni pregledi jedrskih elektrarn

Delovno srečanje strokovnjakov za sisteme nadzora in diagnostici"ranje v jedrskih
elektrarnah

September 97 Meritve z vrtinčnimi tokovi- nove praktične izkušnje

Načrtovanje in ukrepanje v sili za primer jedrske nesreče na Bavarskem

lnternet- Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v letu 1996

Obisk predstavnikov URSJV na SKI

Oktober 97 Aktualne- 30. obletnica MAAE

Načrtovanje in ukrepanje v sili za primer jedrske nesreče

4. Mednarodno srečanje jedrskih strokovnjakov na Bledu

Simulatorji in analizatorji prehodnih pojavov jedrskih elektrarn

Radiološka varnost v osrednji Evropi

Ustanovitev Češke agencije za ravnanje z radioaktivnimi odpadki

- Radioaktivni odpadki - delavnica

November 97 Pripravljenost za primer izrednega dogodka v Nemčiji

Misija strokovnjakov MAAE v Armeniji

Periodični varnostni pregled (PSR)

Osnove varstva pred sevanjem

Napredek pri vzdrževanju varnostne opreme jedrske elektrarne

Francoska uprava za jedrsko varnost in odnosi z javnostmi

Aplikacija verjetnostnih varnostnih analiz

Decernber 97 Delavnica- ocena tveganja· kemikalije

Delavnica- določitevnacionalnih prioritet za kemijsko varnost

-
Ogled nuklearnega centra v Franciji

Presoja sistema kakovosti izdelave uparjalnikov

Letna konferenca o varnosti vodnih reaktorjev (WRMS)
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Mesec objave Naslov prispevka

Požarna varnost v nuklearnih elektrarnah

Zagotovitev kakovosti pakiranja radioaktivnih odpadkov
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6 PRORAČUN URSJV IN
REALIZACIJA

Spodnja tabela 6.1 prikazuje proračun URSJV za leto 1997 (s

Tabela 6.1: Proračun URSJV za leto 1997

spremembami) in njegovo realizacijo po ekonomskih namenih.

Ne glede na ugodno sliko realizacije proračuna pa je zaskrbljujoče

dejstvo, da so se sredstva za nekatere ekonomske namene ne le
nominalno, temveč tudi realno zmanjšala (plačila storitev,
investicije), kar Upravi otežuje izvedbo že zastavljenih ciljev in
programskih usmeritev na področju jedrske in sevaine varnosti.

Ekonomski namen Proračun Proračun po Realizacija v %
spremembah

Plače 101.447.000,00 111.879.510,00 99,67

Materialni stroški 38.500.000,00 33.815.862,00 97,89

Plačilo storitev 30.400.000,00 34.684.138,00 98,20

Investicije 8.600.000,00 9.000.000,00 96,97

Skupaj 178.947.000,00 189.379.510,00 98,96
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7.1 SKJV

7 DELO STROKOVNIH KOMISIJ IN
OSTALA DELA URSJV

kandidatov. Preizkus usposobljenosti je opravljalo 15 kandidatov
za glavnega operaterja, ki so dovoljenje obnavljali ter 5
kandidatov za operaterja reaktorja, ki so preizkus opravljali prvič.

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

Pri URSJV deluje Strokovna komisija za jedrsko varnost (SKJV),
ki se je v letu 1997 sestala štirikrat. Sestavlja jo 22 članov, 10
članov so delegirala ministrstva, 12 strokovnjakov pa je
izvedencev za posamezna področja jedrske varnosti in varstva
pred sevanji. Deluje na osnovi Zakona o izvajanju varstva pred
ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in
naprav (Ur. 1. SRS, št. 28/80) ter Poslovniku, sprejetem na 45.
seji SKJV, dne 22.03.1991.

Poleg standardne točke, t.j. "varnost delovanja jedrskih objektov
v obdobju po zadnji seji", je v SKJV vletu 1997 obravnavala:

o priprava na remont 1997 NE Krško in poročilo o remontu,
- zdravstveno varstvo v primeru jedrske nesreče v Sloveniji,
- poročilo o nameravani zamenjavi uparjalnikov,
- predlogi za izdajo pooblastil za opravljanje dejavnosti na
področju jedrske varnosti,
- poročilo o jedrski in radiološki varnosti v RS v letu 1996,
- radiološki monitoring v Sloveniji,
- status NE Krško v pogajanjih med Slovenijo in Hrvaško,
- pripravakriterijev za usposobljenost pooblaščenih organizacij na
področju jedrske varnosti,
o poročilo o poteku diplomatske konference za sprejem:
protokola o spremembi Dunajske konvencije in Konvencije o
dodatni kompenzaciji za jedrsko škodo,
skupne konvencije o varnem ravnanju z izrabijenim jedrskim
gorivom in varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki,
- poročilo delegacije RS o delu 41. zasedanja Generalne
konference MAAE,
- preliminarno poročilo o izvajanju priporočil misije OSART
(Operational Safety Review Team) in ICISA (International
Commission for Independend Safety Analysis of the NPP Krško)

7.2 SKPUO NE KRŠKO

Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operaterjev NE
Krško je v letu 1997 organizirala dva izpitna roka za 20
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7.3 ZAGOTOVITEV KAKOVOSTI NA PODROČJU

JEDRSKE VARNOSTI

URSJV, v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji
in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije
(ZVISJE) in pravilnikom E-1, po internem navodilu URSJV-QA
002, Rev.1 "Presoje strokovnih organizacij, ki so pooblaščene za
dela s področja jedrskevarnosti", izvaja zunanjepresoje sistemov
kakovosti v takih organizacijah. V tem letu je izvedla pet presoj in
sicer na IJS - Odsek za reaktorsko fiziko, Elektroinštitutu "Milan
Vidmar", Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije, Inštitutu
za metalne konstrukcije ter na Institutu za varilstvo. Skupine za
presojo je vodil predstavnik URSJV, kot član pa je sodeloval tudi
predstavnik NE Krško. Presoje so:ugotovile zadovoljivo stanje
glede zagotavljanja kakovosti, identificirale pa so področja, kjer
so bilepotrebne izboljšave v smisla visokih standardov kakovosti.

URSJV je obravnavala tudi vlogo firme SlAP d.o.o. iz Pesnice za
pridobitev statusa pooblaščene organizacije. Po izvedbi presoje
sistema kakovosti te firme, URSJV ni ugodila vlogi.

Zaradi večjega zanimanja za pooblaščene organizacije je S KJV
ustanovila ad-hoc delovno skupino, ki je pripravila kriterije, ki jih
morajo zadovoljiti organizacije, da lahko pridobijo status
pooblaščene organizacije.

Kot del dejavnosti pri vodenju upravnegapostopka za zamenjavo
uparjalnikov v NE Krško, URSJV sodeluje tudi pri presojah
dobaviteljev uparjalnikov. V novembru je bil predstavnik URSJV
član skupine za presojo firme ENSA iz Španije, ki je glavni
proizvajalec uparjalnikov.

URSJV je dejavna tudi na področju standardizacije programov
kakovosti v ISO sistemu. Predstavnik URSJV sodeluje v
tehničnem komiteju "Vodenje inzagotavljanjekakovosti", kideluje
pod okriljem Urada za standardizacijo in meroslovje Ministrstva
za znanost in tehnologijo.
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8.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR URSJV

2. Misija ICISA, ki jo je ustanovila Vlada RS.
Misija je obravnavala: ICISA varnostna ocena NE Krško, javno

podjetje NE Krško in Uprava RS za jedr~k~ v~rno~t, IC!~A

ugotovitve v zvezi z NE Krško, ICISA zaključki ln priporočila,

okrajšave, reference in seznam dodatkov.
Pri misiji ICISA je bilo danih 77 priporočil, od tega jih je bilo

izpolnjenih 41, znaten napredek je bil dosežen pri 19-.ih
priporočilih, pri 2-eh priporočilih ni bilo napredka (eno se nanasa
na načrt ukrepov NE Krško za primer izrednega dogodka,drugo pa
se nanaša na rešitev problema dokončnega skladiščenjasrednje
in nizkoaktivnih jedrskih odpadkov), 9 priporočil se ne nanaša

Na 19 inšpekcijskih pregledih je bilo obravnavano izpolnjevanje
priporočil mednarodnih misij OSART 93 in ICISA.

1. Misija OSART, ki jo je pripravila MAAE.
Misija je obravnavala naslednja področja: vodenje in organizacija,
trening in kvalifikacije, obratovanje, vzdrževanje, tehničnapodpora,
radiološka zaščita, kemija in načrt ukrepov v sili.
Ugotovljeno je bilo, da je od 175 priporočil in predlogov misijoe

OSART 93 izpolnjenih 138, pri 28-ih je bil dosežen zadovoljiv
napredek, pri 7-ih priporočilih ni bilo napredka, 2 priporočili pa
imata poseben status (enega ni možno realizirati kratkoročno,

drugo priporočilo paje bilo kasneje umaknjeno). Od 7·ih priporočil,

pri katerih ni bilo napredka, se 2 priporočili nanašata na poqlav]e
"Vodstvo, organizacija in uprava", eno priporočilo na poqlavje
"Obratovanje" in 4 priporočila na poglavje "Vzdrževanje". Sektor
za inšpekcijski nadzor je v NE Krško izvedel 10 inšpekcijskih
pregledov v zvezi s priporočili misije OSART. Pri tem je bilo
ugotovljeno, da je bilo že realiziranih 79 % priporočil, v izvajanju pa
je 16 % priporočil.

Sektor za inšpekcijski nadzor jedrskih objektov URSJV v skladu s
svojimi pooblastili nadzira upravljavce jedrskih objektov. Pri tem
upošteva veljavno zakonodajo, standarde, tehnične normative in
druge predpise v zvezi z izvajanjem vseh ukrepov za zagotovitev
jedrske in radiološke vamosti pri lokaciji, projektiranju, graditvi,
montaži postrojev, pri funkcionalnih in zagonskih preizkusih,
poskusnem obratovanju, obratovanju, zagotovitvi kakovosti
opravljenih del in vgrajenega materiala, pri nadzoru radioaktivnosti,
pri fizičnem varovanju, pri načrtih ukrepov za primer jedrske
nesreče, pri strokovni usposobljenosti pogonskega osebja, pri
vzdrževanju, nadzomih testiranjih, revizijah, remontih ln
spremembah vamostne opreme, materialni bilanci jedrskega
materiala in odgovornosti za jedrsko škodo.
Inšpekcija je opravljala inšpekcijske preglede skladno z odobrenim
Letnim programom inšpekcije za jedrsko in radiološko vamost za
leto 1997. Redni inšpekcijski pregledi so bili v glavnem
osredotočeni na spremljanje obratovanja NE Krško s poudarkom
na vamostno pomembnih temah, izredni inšpekcijski pregledi pa
so bili opravljeni v primeru nenačrtovanega dogodka.
V sektorju za inšpekcijski nadzor je na URSJV sistematiziranih pet
delovnih mest, ki so bila vsa vse leto 1997 zasedena.
Sektor za inšpekcijski nadzor je v letu 1997 pripravil preliminarno
in končno poročilo za "sistem poročanja o dogodkih" (Incident
Reporting System), ki sta bila poslana na MAAE, in ki obravnavata
zlom vretena osamitvenega ventila glavnega parovoda št. 2, ki se
je zgodil 01.01.1997. . .
Sektor za inšpekcijski nadzor je v letu 1997 nadaljeval z Izdelavo
"Inšpektorskega priročnika" ter pripravil osnutka naslednjih
postopkov za delo inšpektorjev:
.: zamenjava uparjalnikov,
. električne komponente, sistemi in kabli.

Izpolnjevanje priporočilmednarodnih misij, ki so obiskale NE
Krško:

8.1.1 INŠPEKCIJSKI PREGLEDI V NE KRŠKO

Neizvedena so ostala v glavnem priporočila, ki niso več aktualna
in tista, ki jih je z izvedbo modifikacij NE Krško izvedla na
drugačen, zadovoljiv način.

Sektor za inšpekcijski nadzor bo v NE Krško izvedel po remontu
in menjavi goriva 1998 dodatne inšpekcijske preglede, s katerimi
bo preveril status priporočil obeh mednarodnih misij, ki so v
izvajanju.

neposredno na NE Krško, 6 priporočil pa še ni bilo pregledanih.
Sektor za inšpekcijski nadzor je v NE Krško izvedel 9

inšpekcijskih pregledov v zvezi s priporočili misije ICISA. Pri tem
je bilo ugotOVljeno, da je bilo že realiZiranih 60 % priporočil, v
izvajanju pa je 28 % priporočil, ki se nanašajo na NE Krško.

Večji in najpomembnejši priporočili se nanašata na nakup
popolnega slrnulatoria NE Krško, kar je bila tudi zahteva odločbe,

ki jo je izdala URSJV (predvidena dobava je v novembru 1999, rok
iz odločbe je 31.12.1999) in menjava uparjalnikov (predvidena je
v aprilu 2000).

V letu 1997 so bili opravljeni v NE Krško 103 redni inšpekcijski
pregledi, 5 izrednih inšpekcijskih pregledov in 5 inšpekcijskih
pregledov s pooblaščenimi organizacijami v zvezi z zbirno
strokovno oceno po koncu remonta 1997, skupaj torej 113
inšpekcijskih pregledov.
Redni inšpekcijski pregledi NE Krško v letu 1997, ki so bili v
povprečju dva tedensko (1,98 na teden), so obsegali glede na
področja dela.
Obratovanje:
• izvedba korektivnih ukrepov za delovanje hitrega preklopa v
primeru izpada napetosti v 400 kV stikališču,

• pregled dokumentacije v zvezi s sistemom za upravljanje s
kontrolnimi palicami,
• pregled tekočega dela v kemijskem laboratoriju sekundarnih
sistemov,
· seznanitev s korektivnimi ukrepi na uparjalnikih in deli na
osamitvenih ventilih glavnih parovodov med remontom 1997,
- pregled rezultatov ocene puščanja goriva,
- predremontni sestanek med NE Krško, pooblaščenimi

organizacijami in URSJV,
· pregled v zvezi z odločbo v upravni zadevi "Sprememba tehničnih

specifikacij NE Krško- Fire Protection",
- pregled podatkov o stanju jedrskega goriva (puščanje, zgorelost
goriva ob koncu 13. cikla, projekt nove sredice za 14. gorivni cikel)
in aktivnosti primarnega hladila,
- pregled dokumentacije v zvezi s tujki v primarnem sistemu,
- vodenje dnevnikov pogonskega osebja,
- korektivne akcije na ventilih sistema za izpuščanje atmosfere
zadrževalnega hrama,

pregled remontnih dejavnosti na kompresorjih
instrumentacijskega in komprimiranega zraka,
• pregled korektivnih ukrepov v zvezi z dogodkom "proženje
prhanja zadrževalnega hrama dne 19.06.1995",
· priprave na remont 1997,
- status zadnje revizije postopkov za obratovanje v sili (Emergency
Operating Procedures), . .
• pregled dokumentacije sistema za detekcijo puščanja gOriva, .
- spremembe v obratovalnih postopkih za nenormalna stanja
(Abnormal Operating Procedures), •
• ugotaVljanje vzrokov za prehodni pojav spreklopom crpalk
glavne napajalne vode s št. 2 na št. 3, . o .
- dejavnosti NE Krško na področju varne ugasnitve reaktorja ln

vzdrževanja stanja varne ugasnitve v primeru požara,
- aktivnosti NE Krško na področju zgodnjega odkrivanja okvar,
· status izvajanja programa TMI (Otok treh milj),
- pregled stanja baterij za varnostno napajanje,
- obhod tehničnih varnostnih sistemov,
- modifikacije v zvezi s programom protipožarne zaščite,

- status izvrševanja priporočil misije OSART in ICISA,

STANJE JEDRSKE VARNOSTI V
SLOVENIJI

8
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- ukrepi za iZboljšanje reda in čistoče v prostorih tehnološkega
procesa,
- priprave elektrame za obratovanje v zimskem obdobju.

Radiološki nadzor:
- prejeta doza osebja v letu 1996,
- pregled meritev plinskih in tekočinskih izpustov radioaktivnih
snovi (emisij),
- pregled postopkov in sredstev, ki se uporabljajo pri
dekontaminaciji površin,
- pregled kvartalnih poročil o meritvah radioaktivnosti v okolju
(imisij),
- pregled nove izvedbe sodov za prepakiranje sodov NSRAO,
- kalibracije merilnikov sevanja,
- pregled prejete doze osebja med remontom 1997,
- pregled evidence in skladiščenja NSRAO,
- izvajanje izobraževanja na področju varstva pred sevanji,
- pregled programa ALARA,
- pregled dovolilnic za delo na področju sevanja,
- delo oddelka za dekontaminacijo.

Vzdrževanje in nadzorna testiranja:
- prisotnost pri rednih mesečnih testiranjih dieselskih generato~ev

za napajanje v sili (DG 1 in DG 2),
- pregled rezultatov in metoda kalibracije RTD (uporovnih
temperaturnih detektorjev za merjene temperature v primarnih
zankah),
- pregled rezultatov testiranja črpalk varnostnega vbrizgavanja,
- pregled v zvezi s težavami pri preizkusu dieselske protipožarne
črpalke v dnevih od 30.12.1996 do 06.01.1997,
- pregled rezultatov nadzornih testov turbinske črpalke pomožne
napajalne vode,
- pregled rezultatov testiranja črpalk za odvod zaostale toplote,
- pregled rezultatov nadzornih testiranj črpalk bistvene oskrbne
vode,
- načrt pregledov tlačnih posod,
- pregled podatkov o nadzornih testiranjih v marcu 1997,
- pregled postopkov za testiranje sistema za ponezgodno
vzorčevanje,

- pregled postopka za testiranje reaktorskega zaščitnega sistema,
- pregled postopka za testiranje sistema AMSAC (ATWS Mitigation
System Actuation Circuit - sistem za omilitev posledic prehodnega
pojava zaradi odpovedi sistema za ugasnitev reaktorja),
- kalibracija instrumentacije,
- označevanje kalibracije na instrumentaciji,
- izvajanje zahteve 10 CFR 50.65 Maintenance Rule ("Navodilo o
programu vzdrževanja"),
- pregled elektro delavnic v NE Krško,
- dejavnosti na področju preizkušanja motorno upravljanih ventilov,
- organizacija in aktivnosti enote elektrovzdrževanja.

Pripravljenost za ukrepanje ob izrednem dogodku:
- pregled realizacije izobraževanja s področja načrtovanja ukrepov
v sili za leto 1996,
- pregled statusa dokumenta "Načrt ukrepov za primer izrednega
dogodka",
- vzorčevanje v okolju v primeru izrednega dogodka in pregled
vzorčevalnih mest znotraj izključitvenega območja,

- ogled urjenja mobilne enote NE Krško,
- pregled načrta usposabljanja osebja tehničnega podpornega
centra in operativnega podpornega centra,
- priprava ocene vaje NEK-97,
- pregled tehničnega podpornega centra in operativnega
podpornega centra.

Fizično varovanje:
- pregled postopka za nadzorna testiranja tehnične opreme
varovanja,
- obhod varovalne ograje,
- planirane in izvedene posodobitve.

Inženiring in izobraževanje osebja:
- pregled načrtovanih modifikacij za remont 1997,
- status izdelave postopkov/navodil za obvladovanje resnih nesreč,
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- pregled rezultatov analize tveganja ob ustavitvi reaktorja,
- status projekta nabave novih uparjalnikov,
- pregled načrtovanih modifikacij za remont 1998,
- dejavnosti za izgradnjo zgradbe za izrabljena uparjalnika,
- status modifikacije za rekonstrukcijo visečegastropa v komandni
sobi,
- delo na področju verjetnostnih vamostnih analiz v letu 1997,
- seznam dovoljenj za osebje, ki opravlja dela in naloge v zvezi s
krmiljenjem reaktorja,
- potek nabave popolnega simulatorja NE Krško,
- označevanje komponent in sistemov,
- status procesno-Informacijskega sistema,
- izobraževanje osebja za menjavo goriva.

Zagotavljanje kakovosti:
- način hranjenja dokumentacije posameznega sistema elektrarne,
- status rezervnih delov za dieselska generatorja DG 1 in DG 2,
- pregled seznama (baze) delovnih nalogov,
- pregled priprav kontrole kakovosti na remont 1997,
- zagotavljanje kakovosti pri izdelavi uparjalnikov,
- sistem zagotovitve kakovosti za kvalificirane podizvajalce NE
Krško.

Druge dejavnosti:
- ugotavljanje posledic požara v pisarni v barakah (soba št.41),
- zavarovanje za jedrsko škodo,
- nadzor betonskih objektov v NE Krško zaradi staranja betona.

Dne 11.04.1997 ob 16:00 uri je bil opravljen pregled dospetja
pošiljke 24 gorivnih elementov za NE Krško na kamionski terminal
Šentilj. Pošiljka je bila opremljena z ustrezno dokumentacijo in je
po opravljenih pregledih nadaljevala pot proti Krškem, kamor je
prispela ob 22:00 uri.
Na celotni poti od mejnega prehoda Šentilj do NE Krško je en
inšpektor URSJV spremljal transport, poleg policijskega spremstva
in spremstva osebja NE Krško.
V letu 1997 je bilo vseh pet izrednih inšpekcijskih pregledov v zvezi
s sprožitvijo varnostnega vbrizgavanja zaradi zapiranja
osamitvenega ventila glavnega parovoda. Dne 01.01 .1997 se je ob
8:33 uri zlomilo steblo osamitvenega ventila na parovodu št. 2.
Steblo se je zlomilo na mestu vpetja v zaporni cilinder, tako da je
zapomi cilinder padel iz odprte lege navzdol in zaprl pretok pare v
parovodu št. 2. Reaktorski zaščitni sistem je ta dogodek zaznal kot
zlom parovoda, ker se je zaradi povečanega pretoka pare skozi
parovod št. 1 zmanjšal tlak v njem. Reaktorski zaščitni sistem je
sprožil avtomatsko zaustavitev reaktorja in varnostno vbrizgavanje.
Sanacijo okvare (zamenjavo zlomljenega stebla ventila) je
nadzoroval pooblaščeni serviser proizvajalca Atwood&Morrill
(ZDA), ki je trajala do 06.01.1997, ko je bil ventil sestavljen in
opravljen hladni preizkus funkcionalnosti tega ventila.
Pet inšpekcijskih pregledov s pooblaščenimi organizacijami je
obsegalo pregled "Zbirne strokovne ocene remonta in menjave
goriva 1997 v NE Krško".

8.1.1.1 Dogodki, zajeti v poročilih o izrednem dogodku
poročanjeNEK

V letu 1997 je NE Krško, skladno s pravilnikom o poročanju (Ur.I.
SRS, št.12181), poslala URSJV pet poročil onenormalnih
dogodkih:
- Zlom stebla izolacijskega ventila glavnega parovoda št.2,
- Kratkotrajna izquba sistema za odvod zaostale toplote med
menjavo goriva v remontu 1997,
- Avtomatska zaustavitev diesel generCitorja za napajanje v sili
zaradi visoke temperature hladiIne vode,
- Neodprt je stikal proge A za hitro zaustavitev reaktorja pri testu
reaktorske zaščite,

- Prekoračitev roka za izvajanje tedenskega nadzornega testa
baterij 125 V.

Vse navedene nenormalne dogodke je inšpekcija obravnavala
poglobljeno na rednih in izrednih inšpekcijskih pregledih.
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8.1.1.2 Remont ln menjava goriva 1997 v NE Krško (ob
koncu 13. cikla)

V ~su od 09.05. do 11.06.1997 (druga sinhronizacija) je v NE
Krsko potekal remont 1997, ki je bil eden najkrajših do sedaj. Tudi
med. te,!, re,!,ontom je določala kritično pot inšpekcija cevi
uparjalnikov ln korektivne akcije na njih. V tem času je bilo
opravljenih 19 rednih inšpekcijskih pregledov NE Krško.
Pri inšpekcijski~ pregledih v zvezi z remontom in menjavo goriva
~ 997 v ~E Kr~ko. (R-97) so poleg republiških inšpektoriev za
Jedrsko ln radiološko vamost sodelovali tudi drugi sodelavci
URSJV. Glede na prejšnje remonte NE Krško je URSJV v večji

meri nadzirala letošnje remontne aktivnosti, kar je bilo omogočeno

z izboljšano kadrovsko zasedbo Uprave.
Pomembnejše remontne aktivnosti, ki so bile tudi obravnavane na
inšpekcijskih pregledih NE Krško:
o vamost ob zaustavitvi,
- testiranje varnostnih sistemov,
- menjava goriva,
- UT pregled goriva,
o ISI in korektivne akcije uparjalnikov, sanacija inšpekcijskih
odprtin,
• remont turbine, regulacijskih ventilov,
- revizija električnega generato~a,

- remont diesel generatorjev,
- revizija motorjev glavne reaktorske črpalke (RCP),
- izpiranje usedlin uparjalnikov,
- remont izolacijskih ventilov glavnih parovodov (MSIV),
- remont strojne, elektro in instrumentacijske opreme,
- modifikacije.

Kritična pot remonta:
- je bila definirana z zaustavitvijo in hlajenjem elektrarne,
odpiranjem primamega sistema, menjavo goriva, ISI pregledom
cevi uparjalnikov in korektivnimi akcijami na uparjalnikih,
zagonskimi in nadzornimi testi in gretjem elektrarne. Glede na
prejšnje remonte, je bilo med R-97 več aktivnosti v bližini kritične

poti.

Modifikacije: med R-97 so bile izvedene naslednje pomembnejše
modifikacije, ki so bile tudi obravnavane na inšpekcijskih pregledih
NE Krško:
- daljinsko vodenje dviqal,
- MCB (Main Control Board) indikacija za "seal leakoH" (odvod
tesniine vode) na RCP (Reactor Coolant Pump),
- elektromagnetni ventil na ventilacijski liniji vsisa CS (sistem za
uravnavanje kemije in volumna) črpalk,

- kamera za inšpekcijo goriva v RB (zadrževaini hram),
- zajemanje PIS (Process Information System) signalov iz SSPS
(Solid State Protection System),
- monitoring glavnega generatorja,
- monitoring kemijskih parametrov,
- zamenjava filtrov za gorivo na diesel generatorjih,
- sprememba logike delovanja "generator stator cooling" črpalk,

- hlajenje kabinetov 7300 instrumentacije,
- PIS (Process Information System) faza II,
- "Auto Shunt Trip",
- zamenjava FIS-ov (Flow Indicator Switch) na CW (Circulating
Water) sistemu,
- indikator nivoja v kondenzatorju (MCB-Wide Range),
- OG (Diesel Generator) "Low Water Level" alarm',
- prestavitev ventilov 56600 in 56601,
- prestavitev 6" cevovoda na OG,
- prestavitev instrumentacije OG (faza II),
- Volume Control Tank "Purge Line",
- Turbine Generator vibration monitoring (1 faza),
- rekonstrukcija hidravličnega sistema zapornic na Savi,
- blokada stroja za menjavo goriva pri izvlečenem teleskopu za
kamero,
- vgradnja mehanskih tesnil na H01 03PMP-001 in 002.

Inšpekcijski pregledi v zvezi z "remontom '97" so med drugim
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obravnavali tudi naslednje pomembne aktivnosti:
- nadzoma preizkušanja,
- ume~anje instrumentacije,
- program m~dobratovalnegapreizkušanja,
- remont strojne opreme,
- remont elektro opreme,
- ustavitev in analiza dogodkov ob ustavitvi reaktorja,
o pregled rezultatov inšpekcije svežega goriva,
- ALA RA načrtovanje prejetih doz med remontom 1997,
- pregled postopkov za remont in revizijo visokonapetostnih in
nizkonapetostnih motorjev,
- ukrepi NE Krško glede tujkov v primarnem sistemu,
- program nadzora korozije in erozije v sistemih sekundarnega
kroga,
- pregled polnjenja reaktorske sredice,
- dela na stikafišču in transtormatorjlh,
- test možnosti zagona agregata plinske elektrarne Brestanica
- preizkus tesnosti zadrževalnega hrarna. '

Remontne aktivnosti so tudi letos spremljale pooblaščene

organizacije.V remont 1997 je bilo vključenih 8 pooblaščenih

organizacij, 6 iz RS in 2 iz RH (EIMV, lE, IJS, IMK, FS, IMT, IV in
Ekonerg), koordinator pooblaščenih organizacij pa je bil EIMV.
~RS~V (naročnik). je s koordinatorjem pooblaščenih organizacij
(Izvajalec) pred pnčetkom remonta sklenila pogodbo za izdelavo
naloge "Zbirna strokovna ocena remontnih del, posegov in
preizkusov med zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško zaradi
menjave goriva ob koncu trinajstega cikla", ki jo bodo sestavljale
strokovne ocene posameznih pooblaščenihorganizacij. Poleg tega
je bila zahteva pogodbe še, da izvajalec do konca remontnih del
izroči naročniku "Zbirno izjavo za ponovno kritičnost reaktorja", po
uspešno opravljenih zagonskih preskusih pa še "Zbirno izjavo za
obratovanje elektrame na moči". Obseg del, ki so jih spremljale
pooblaščene organizacije, je bil definiran na sestanku med
predstavniki URSJV, EIMV in NE Krško, dne 19.11.1996 in je
vseboval: aktivnosti ki so vezane na zahteve tehničnih specifikacij
NE Krško in naslednjih večjih komponent: turbina in generator z
zaščito, energetski transformatorji, glavni reaktorski črpalki (RCP),
črpalke glavne napajalne vode (FW), črpalke hladiIne vode
kondenzatorja (CW), kondenzatne črpalke (CY), program
komponent sekundarnih sistemov (CEMS in tlačne posode) in 400
kV stikala.
Med R-97 so potekali redni tedenski sestanki s predstavniki vseh
pooblaščenih organizacij, ki so pisno in ustno poročali o poteku
del, ki so jih nadzirali, o zapažanjih pri nadzoru, priporočilih in o
planu del za naslednji teden. Poleg rednih tedenskih sestankov je
inšpekcija za jedrsko in radiološko varnost opravila tudi razgovore
s predstavniki posameznih pooblaščenihorganizacij, na katerih je
bila obravnavana tekoča problematika.
Pooblaščene organizacije so po končanem remontu izdale
pozitivne izjave za ponovno doseganje kritičnosti reaktorja NE
Krško, koordinator pooblaščenih organizacij - EIMV pa je
09.06.1997 izdal dokument št. 3937/97 "Zbirna izjava za prehod na
ponovno kritičnost reaktorja NE Krško po opravljenem remontu
1997 in menjavi goriva po zaključenem 13. gorivnem ciklu". Po
uspešno opravi/enih zagonskih preizkusih so bile izdane še izjave
za obratovanje elektrarne na moči, na podlagi teh izjav pa dne
28.07.1997 še "Zbirna izjava za ponovno obratovanje NE Krško na
moči po opravljenem remontu 1997 in menjavi goriva po
zaključenem 13. gorivnem ciklu".
Koordinator pooblaščenih organizacij je URSJV in NE Krško
31.07.1997 predložil dokument 'Zbirna strokovna ocena remonta
in menjave goriva 1997 v NE Krško', iz katerega je bilo na podlagi
posameznih strokovnih ocen pooblaščenih organizacij razvidno, da
so bila remontna dela in menjava goriva opravljena v skladu z
veljavno zakonodajo, odobrenimi postopki in dobro inženirsko
prakso, in da projektno predvideni parametri in pogoji določeni v
tehničnih specifikacijah NE Krško niso spremenjeni, kar s stališča

jedrske varnosti omogoča varno obratovanje elektrarne na moči.

Ocena velja do naslednje zaustavitve elektrarne zaradi menjave
goriva ali remontnih del.
Inšpekcija za jedrsko in radiološko varnost je opravila obravnave
s predstavniki vseh pooblaščenih organizacij in NE Krško v zvezi
z "Zbirno strokovno oceno remonta 1997", s poudarkom na
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priporočilih in odpravljenih neskladnostih.

8.1.2 INŠPEKCIJSKI PREGLEDI RAZISKOVALNEGA
REAKTORJA TRIGA

V letu 1997 so bili opravljeni trije inšpekcijski pregledi
raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II.
Redni inšpekcijski pregled s sodelovanjem republiškega
zdravstvenega lnšpektoria, dne 29.01.1997, je obsegal:
- izvajanje odločbe URSJV št. 31-22194-9209/SA o upravni zadevi
"Nadzor radioaktivnosti okolice Reaktorskega centra Podgorica za
leto 1995', z dne 13.07.1995,
- pregled reaktorske hale in kleti.

Dne 17.10.1997 je bil opravljen redni inšpekcijski pregled skupaj
z republiškima zdravstvenima inšpektorjema, ki je obravnaval:
nevtronsko dozimetrijo, pregled navodila za transport in montažo
radioaktivnih izvorov Ir-192, pregled 7. poglavja varnostnega
poročilareaktorja TRIGA Mark II, potek eksperimentov na reaktorju
in opravljeno usposabljanje operaterjev reaktorja,
Dne 07.11.1997 je potekal redni inšpekcijski pregled s
sodelovanjem dveh republiških zdravstvenih inšpektoriev, ki je
obsegal:
- pregled programa tečajev iz varstva pred sevanji, ki se opravljajo
na Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo (leJT),
- opravljen je bil ogled laboratorijev Odseka za kemijo okolja,
- zavarovanje za jedrsko škodo,
- pregled postopkov, ki se uporabljajo za nadzor radioaktivnosti,
• pregled fizičnega varovanja Reaktorskega centra v Podgorici.

8.1.3 INŠPEKCIJSKI PREGLEDI PREHODNEGA
SKLADIŠČANSRAO ZA MAJHNE UPORABNIKE V
PODGORICI

V letu 1997 sta bila .opravljena dva inšpekcijska pregleda
prehodnega skladiščaNSRAO za majhne uporabnike v Podgorici.
Na inšpekcijskem pregledu 29.01.1997, ki je bil opravljen skupaj
z republlškirn zdravstvenim inšpektorjem, je bilo ugotovljeno:
- da se je v skladišču v letu 1996 precej povečalo število zaprtih
virov sevanja (dvakratno število glede na povprečje zadnjih osmih
let),
- zaprti viri sevanja so zloženi po tleh in zasedajo precejšen del
površine tal,
- Agencija za radioakttvne odpadke (ARAO) še'ni prevzela
upravljanja skladišča,

- potrebno bi bilo posodobiti (preurediti) skladišče NSRAO, kar pa
bo, po izjavi trenutnega upravljalca IJS, možno šele, ko skladišče

preide v pristojnost ARAO.

Inšpekcijski pregled dne 17.10.1997 skupaj z republiškima
zdravstvenima lnšpektorierna je obsegal ogled prehodnega
skladiščaNSRAO. Ugotovljeno je bilo, da javni gospodarski zavod
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ARAO še ni prevzel v upravljanje prehodnega skladiščaNSRAO,
in da ne opravlja dejavnosti s šifro DF/23.30- upravljanje
prehodnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Podgorici, kot je
to navedeno v 5. členu Odloka o preoblikovanju javnega podjetja
ARAO p. o. v javni gospodarski zavod (Ur.!. RS, št. 45/96).

8.1.4 INŠPEKCIJSKI PREGLEDI V RŽV

V letu 1997 sta bila opravljena dva redna inšpekcijska pregleda
RŽV. .
Na inšpekcijskem pregledu dne 25.04.1997 je bil pregledano:
- operativni plan aktivnosti za izvedbo programa za leto 1996 v
okviru "Programa trajnega prenehanja izkoriščanjauranove rude
in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh",
- poročilo o meritvah repemih točk jalovlščaHMJ Boršt, s katerimi
se meri hitrost gibanja zemeljskega plazu,
- opravljen je bil ogled HMJ Boršt in poligona za preizkus prekrivke,
ki se nahaja na jalovišču,

- poročilo o meritvah prepustnosti prekrivke za Rn-222.

Inšpekcijski pregled 23.07.1997 je obsegal:
- obseg del iz operativnega plana za leto 1997,
- oglede: obrata za proizvodnjo uranovega koncentrata, jalovišča
HMJ Boršt, zadrževalnega bazena izcednih vod HMJ Boršt ter
začasnih odlagališč rude in jalovi ne P-1 in P-9.

8.1.5 ODLAGALIŠČE NSRAO V ZAVRATCU

Dne 24.09.1997 je bil opravljen ogled odlagališča NSRAO v
Zavratcu, ki se nahaja v opuščeni karavii. Odlagališče se nahaja
v enakem stanju kot po opravljenem prepakiranju radioaktivnih
odpadkov leta 1996: NSRAO so zazidani v prvem prostoru ob
vhodu, ostali prostori v objektu pa so počiščeni in v njih ni sledov,
da bi jih kdo uporabljal.

8.1.6 SODELOVANJE Z DRUGIMI INŠPEKCIJAMI

URSJV skuša na področju jedrske varnosti nadaljevati sodelovanje
z drugimi inšpekcijami. V letu 1997 so bili organizirani štirje
inšpekcijski pregledi s sodelovanjem drugih inšpektonevin sicer:
- trije inšpekcijski pregledi reaktorja TRI GA Mark II skupaj z
republiškima zdravstvenima inšpektorjema,
- inšpekcijska pregleda v NE Krško:

a) z inšpektorjema Ministrstva za notranje zadeve v zvezi z
ogledom tehničnega varovanja v NE Krško,
b) z inšpektorjerna Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami v zvezi s protipožamo zaščito in stanjem na
področju zaščite in reševanja.
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8.1.7 UGOTOVITVE

. Iz dosedanjih izkušenj in dejstev lahko ugotovimo:
- sektor za inšpekcijski nadzor objektov uspešno sodeluje z
drugimi upravnimi in inšpekcijskimi organi,
- remontna dela, funkcionalni in zagonski preizkusi na sistemih in

. komponentah NE Krško tudi po remontu 97 ustrezajo
obratovalnim pogojem in omejitvam oziroma so v skladu z merili
sprejemljivosti v odobrenih postopkih, kar lahko povzamemo tudi
iz poročil pooblaščenih organizacij in mnenj, ki so bila obravnavana
na posebnih inšpekcijskih pregledih skupaj z NE Krško in
pooblaščenimi organizacijami,
- po vsaki nenačrtovani ustavitvi NE Krško so bili izvedeni izredni
oziroma redni inšpekcijski pregledi. NE Krško je po vsaki
nenačrtovani ustavitvi predlagala kratkoročne in dolgoročne ukrepe
za trajno odpravo vzrokov,
- v letu 1997 je bila ena samodejna ustavitev reaktonas sprožitvijo
varnostnega vbrizgavanja, ki jo je povzročil zlom stebla zapornega
cilindra osamitvenega ventila na glavnem parovodu št. 2,
- vsi izredni dogodki, o katerih je poročala NE Krško, so bili
obravnavani na inšpekcijskih pregledih, na katerih so bili
razjasnjeni vzroki teh dogodkov,
- sektor za inšpekcijski nadzor URSJV je spremljal izvrševanje
odločb, ki so bile izdane NE Krško s strani URSJV in pri tem ni
ugotovil nepravilnosti,
- Sektor za inšpekcijski nadzor URSJV je spremljal mesečna
poročila o radioaktivnih emisijah, kjer niso bila uqotovllena
odstopanja od standardnih vrednosti.
Vsi varnostni sistemi za varno ustavitev elektrarne so delovali v

skladu s projektno predvidenimi parametri in jedrska varnost v letu
1997 ni bila ogrožena.
Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II Reaktorskega
centra Podgorica IJS je v letu 1997 ustrezalo obratovalnim
pogojem in omejitvam. Nadzor dostopa v klet in reaktorsko halo je
urejen, seznam vstopov eksperfmentatoriev, vzdrževalcev in
obiskovalcev se vodi dosledno. Reaktor je obratoval vse leto brez
posebnosti tudi v času dopustov, delovanje reaktorja je bilo

Tabela 8.1 Varnostni in obratovalni kazalci NE Krško

prekinjeno samo zaradi vzdrževalnih posegov.
Radioaktivni odpadki v začasnemu skladišču NSRAO v NE Krško
in v prehodnem skladišču radioaktivnih odpadkov Reaktorskega
centra Podgorica se skladiščijo v skladu z zakonodajo, evidenc9:"
se Vodijo korektno in dosledno, vendar pa v celotnem letu 1997
začasno skladišče ni sprejemalo radioaktivnih odpadkov od
zunanjib uporabnikov zaradi nerešenega statusa pri prenosu
pristojnosti za upravljanje prehodnega skladišča NSRAO med IJS
in javnim podjetjem ARAO.
V Rtv-ju potekajo dela pri dokončni sanaciji prostorov za
predelavo rude in določanju načina zapiranja (sanacije) obeh
jalovlišč hidrometalurške jalovine Boršt in Jazbec zelo počasi

zaradi premajhnihsredstev, tako da ni možno predvideti, kdaj bodo
končana.

Po prepakiranju radioaktivnih odpadkov leta 1996 v odlagališču

NSRAO v zavratcu, se tam v letu 1997 ni ničesar dogajalo, tako da
je status tega odlagališča NSRAO še vedno nerešen.

8.2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

8.2.1 OBRATOVALNAVARNOST

8.2.1.1 OBRATOVALNI PODATKI IN VARNOSTNI KAZALCI

V NE Krško so v letu 1997 proizvedli 5.019.437 MWh (5.0 TWh)
bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma
4.793.976 MWh (4.8 TWh) neto električne energije. Generator je
bil priključen na omrežje 7.838,52 ur ali 89,48 % celotnega števila
ur v tem letu. Proizvodnja je bila za 7,01 % višja od načrtovane.

Proizvodnja toplotne energije reaktorja v NEK je znašala
14.463.491 MWh.
Celotna proizvodnja električne energije v Sloveniji je bila 11 989
GWh, delež proizvedene jedrske energije je 39,9 % .
Najbolj pomembni vamostni in obratovalni kazalci so prikazani v
tabeli 8.1, gibanje teh v letih pa v nadaljevanju poročila.

Varnostni in obratovalni kazalci Leto 1997 Povprečje

Razpoložljivost ( %) 89,48 81,56

Izkoriščenost(%) 88,27 77,35

Faktor prisilne ustavitve (%) 1,87 1,68

Realizirana proizvodnja (GWh) 4793,9 4192,6

Ustavitve - ročne (št. ustavitev) 1 2,4

Ustavitve - avtomatske (št. ustavitev) 1 4,3

Poročila o izrednih dogodkih (št. poročil) 2 4,2

Trajanje remonta (dnevi) 31 64,63

Faktor zanesljivosti goriva (FRI) (GBq/m 3
) 0,08 0,15
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Slike od 8.1 do 8.3 predstavljajo diagrame, ki upodabljajo število
ustavitev elektrarne v posameznem letu, faktor prisilne ustavitve
ln število izrednih dogodkov na leto. Podatki na sliki 8.3 se
razlikujejo od tistih pred letom 1991, ker je NE Krško uvedla novo
označevanje poročilo izrednih dogodkih (nekatera poročila so bila
zapisana pod isto številko, dopis NE Krško SRT - 356/4150,8.4.
1991).

Slika 8.1: Ustavitve

USTAVITVE, KRŠKO
REACTOR SHUTDOWN

Poleg rekordne proizvodnje in izkoriščenosti je bila zanesljivost
obratovanja NE Krško na visoki ravni. V letu 1997 sta bila dva
izredna dogodka in sicer avtomatska zaustavitev elektrarne na
začetku leta in kratkotrajna izguba sistema za odvod zaostale
toplote med menjavo goriva v remontu 1997 sta po številu pod
povprečjem NE Krško. Do ročne načrtovane zaustavitve je prišlo
zaradi remonta 1997.

Slika 8.2: Faktor prisilne ustavitve

FAKTOR PRISILNE USTAVITVE
FORCED OUTAGE.FACTOR

LETO.YEAR

14

12

10

8

6

4

2

O .'B B5 B7 B91~~~lfI~~ oE~

10

8

6

2

O

• Rome,Manual • Avtomatske, Avto

Slika 8.3: Poročila o izrednih dogodkih

POROČiLAO IZREDNIH DOGODKIH
INCIDENTS REPORTS, KRŠKO Slika 8.4: Časovni diagram moči NE Krško za leto 1997
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in da ea acrtovana ln osezena oroizvodnia NE Krško za leto 1997.

Načrtovana Dosežena Razlika
Mesec proizvodnja proizvodnja (%)

(GWh) (GWh)

Januar 430 355,848 -17,24
Februar 400 423,536 5,88
Marec 430 468,164 8,88
April 410 448,540 9,40
Maj 100 132,128 32,13
Junii 200 254,072 27,04
Julij 410 456,360 11,31
Avcust 410 451,748 10,18
September 420 441,876 5,21
Oktober 430 453,920 5,56
November 420 444,096 5,74
December 420 463,688 10,40
Skupaj 4480 4.793,976 7,01

Tabela 8.3: Časovna analiza obratovanja NE Krško v letu 1997.

Časovna analiza proizvodnje Ure Odstotek (%)

število ur v letu 8760 100

trajanje obratovanja elektrarne (na omrežju) 7838,5 89,48

traianie ustavitev 921,5 10,52

trajanje remonta 758,1 8,65

trajanje planiranih ustavitev O O

trajanje neplaniranih ustavitev 163,4 1,87

Slika 8.4 predstavlja s kakšno močjo je NE Krško obratovala v
letu 1997, slika 8.5 pa prikazuje mesečne diagrame obratovanja
NE Krško. Zaradi najkrajšega remonta v zgodovini delovanja NE
Krško in zanesljivega obratovanja elektrarne je proizvodnja
električne energije v letu 1997 višja od planirane za 7%.
Razpoložljivost (availability) jedrske elektrarne je količnik med
številom ur obratovanja generatorja (sinhroniziranega zomrežjem
ne glede na moč reaktorja) in celotnim številom ur v tem obdobju.
Pove nam, koliko procentov časa je bila elektrarna priključenana
omrežje.
Izkoriščenost (load factor) je količnik med dejansko pridobljeno
električno energijo in električno energijo, ki bi jo lahko ob
maksimalni kapaciteti teoretično pridobili v istem času.

Pri računanju kumulative za razpoložljivost, izkoriščenost in faktor
prisilne ustavitve je upoštevana proizvodnja električne energije od
01.01.1983 dalje, ko so bili končani zagonski preizkusi.
Diagrami na slikah 8.6 do 8.9, ki prikazujejo glavne obratovalne
podatke za celotno obdobje rednega obratovanja NE Krško
omogočajo, da lahko primerjamo rezultate iz leta 1997 s
preteklim obdobjem. Faktor izkoriščenosti (Slika 8.6) se tudi v
svetu uporablja kot glavna ocena uspešnosti obratovanja jedrske
elektrarne in je v letu 1997 najvišji v vsej zgodovini delovanja NE
Krško. Pomemben faktor je tudi razpoložljivost (Slika 8.7), ker v
nekaterih elektrarnah namerno zmanjšujejo moč zaradi nihanj v
porabi električne energije in tako ne dosegajo boljše
izkoriščenosti. Na sliki 8.8 je predstavljena pridobljena električna

energija za vsa leta rednega obratovanja jedrske elektrarne in je

v letu 1997 rekordna s proizvedenih 4793 GWh. Slika 8.9 nam
daje primerjavo po letih med jedrskim, hidro in termalnim
načinom proizvodnje električne energije v Sloveniji. Slika 8.10
ponazarja trajanje remonta, ki je v zadnjih letih vedno krajši.
Slika 8.11 prikazuje faktor neplanirane izgube moči. Faktor je
izračunan kot razmerje vseh neplaniranih izgub energije in
referenčne proizvedene energije (maksimalno možna
proizvedena energija).
Na sliki 8.12 je prikazano število neplaniranih avtomatskih
zaustavitev na 7000 ur kritičnosti, kar predstavlja letno št. ur
kritičnosti v elektrami v večini držav.
Kolektivna izpostavljenost sevanju (Slika 8.13) kaže napredek pri
minimiziranju izpostavljenosti osebja elektrarne.
Slika 8.14 prikazuje količino trdnih nizko radioaktivnih odpadkov.
Zaradi novega načina superkompaktiranja odpadkov se je
absolutni volumen odpadkov v letu 1995 nekoliko zmanjšal. V
zadnjih letih je opazen trend zmanjševanja volumna odpadkov.
Stopnja industrijske varnosti (slika 8.15) kaže razmerje med
izgubo delovnih ur zaradi nezqod pri delu in vsemi delovnimi
urami. V letu 1997 je bilo 9 nezgod, kjer so delavci izgUbili en
delovni dan ali več dni.
Slika 8.16 prikazuje število sprožitev sistema za visokotlačno

vbrizgavanje.
V nadaljevanju so prikazani faktorji zanesljivosti obratovanja in
časovna analiza obratovanja za NE Krško v letu 1997.
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Slika 8.5: Mesečni diagram obratovanja NE Krško
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Mot na generalorju (Jul'97) Mot na generalorju (Avg'97)
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Slika 8.5: Mesečni diagram obratovanja NE Krško
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Slika 8.6: Faktor izkoriščenosti

IZKORiŠČENOST,LOAD FACTOR
KRŠKO

Slika 8.7: Faktor razpoložljivosti

RAZPOLOŽlJIVOST, KRŠKO
AVAlLABILITY FACTOR
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Slika B.B: Realizacija proizvodnje
REALIZIRANA PROIZVODNJA, KRSKO
ELECTRICAL ENERGY PRODUCTION

Slika 8.9: Proizvodnja električne energije

PROIZVODNJA ELEKTRiČNE ENERGIJE
ELECTRICAL ENERGY PRODUCTION
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Slika 8.10: Trajanje remonta

TRAJANJE REMONTA, KRŠKO
OUTAGES DURATION

Slika 8.11: Faktor neplanirane izgube moči

NEPLANIRANA IZGUBA MOČI
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Slika 8.12: Neplan. avtomatske zaustavitve na 7000
ur kritičnosti

Slika 8.13: Kolektivna izpostavljenost sevanju

NEPLAN. AVTOM. USTAVITVE NA 7000 UR KRITICNOSTI
UNPLANNED AUTO SCRAMS PER 7000 HOURS CRITICAL
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Slika 8.14: Volumen trdnih nizko radioaktivnih odpadkov Slika 8.15: Stopnja industrijske varnosti
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Slika 8.16: Število nenačrtovanih sprožitev
visokotlačnega vbrizgavanja

Slika 8.17: Faktor neoperabilnosti zasilnega vira
energije
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Slika 8.18: Faktor neoperabilnosti sistema pomožne
napajalne vode

Slika 8.19: Faktor neoperabilnosti sistema za
zasilno hlajenje sredice (SI)
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Slika 8.20 Indeks kemije vode
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Opomba: Podatki o ustavitvi, realiziraniproizvodnji, izkoriščenosti
in o izrednih dogodkih so bili na novo preverjeni, zato obstajajo
manjše razlike glede na poročila prejšnjih let.

Namen naslednjih treh kazalcev na slikah 17, 18 in19 je prikaz
operabilnosti oz gotovosti pomembnih varnostnih sistemov, da
se odzovejo na nenormalne dogodke ali nezgode. Kazalci
ponazarjajo vpliv učinkovitosti obratovalne in vzdrževalne prakse
na razpoložljivost komponent varnostnih sistemov.

Slika 8.17 prikazuje faktor neoperabilnosti zasilnega viraenergije
oz. predstavlja neoperabilnost sistema za dobavo električne

energije v primeru izpada normalnega notranjega in zunanjega
električnega napajanja. .

Slika 8.18 prikazuje faktor neoperabilnosti sistema pomožne
napajalne vode, to je neop~rabilnost sistema v tlačnovodni

jedrski elektrami , ki poskrbi za dovajanje napajalne vode v
uparjalnike, kadar glavni napajalni sistem ni na razpolago.

Slika 8.19 prikazuje faktor neoperabilnosti sistema za zasilno
hlajenje sredice, to je neoperabilnost sistema, ki zagotavlja
dodatno hladilo v primeru padca tlaka oziroma izgube hladila v
primarnem sistemu in s tem v sredici.

Slika 8.20 prikazuje indeks kemije vode, ki primerja koncentracije
izbranih nečistoč z njihovimi mejnimi vrednostmi. Povprečje takih
dnevnih meritev vsake nečistoče delimo z njeno mejno
vrednostjo, vsota razmerij pa je normalizirana na 1,0.

Vira:
1. Letno poročilo NE Krško 1997, feb. 1998.
2. Performance Indicators for the year 1997, NE KRŠKO, jan.
1998.
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8.2.1.2 USTAVITVE IN ZMANJŠANJA MOČI

Podatki o ustavitvah in zmanjšanjih moči NE Krško so podani
tabelamo (Tabela 8.4). V nadaljevanju pa je podan kratek opis

edine avtomatske prisilne ustavitve v letu 1997.
Tabela 8.4 : Načrtovane in nenačrtovane ustavitve NE Krško ter
zmanjšanja moči reaktorja v letu 1997 za več kot 5 % instalirane
moči.

Datum Trajanje Vrsta Način Vzroki ln pripombe
(h)

Avtomatska zaustavitev elektrarne in aktivacija
101 163.4 Prisilna Avtomatski varnostnega vbrIzgavanja zaradi zapiranja izolacijskega

ventila glavnega parovoda št. 2

09.02. 4 Planirana Ročni
Zmanjšanje moči na 90% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.

16.03. 4 Planirana Ročni
Zmanjšanje moči na 92% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.

13.04. 4 Planirana Ročni
Zmanjšanje moči na 90% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.

10.05. 758.1 Planirana Ročni Remont 97 (od 10.05.97 do 10.06.97).

20.07. 4 Planirana Ročni
Zmanjšanje moči na 90% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.

17.08 4 Planirana Ročni
Zmanjšanje moči na 89% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.

21.09. 4 Planirana Ročni
Zmanjšanje moči na 89% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.

19.10. 4 Planirana Ročni
Zmanjšanje moči na 89% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.

02.11. 122 Prisilna Ročni
Zmanjšanje moči na 94% zaradi nizkega pretoka reke
Save.

16.11. 4 Planirana Ročni
Zmanjšanje moči na 90% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.

14.12. 3.5 Planirana Ročni
Zmanjšanje moči na 90% zaradi testiranja turbinskih
ventilov.

Opis prisilne ustavitve v letu 1997:

01.01.1997 je elektrarna pred dogodkom stabilno obratovala na
polni moči. Ob 8.33 je prišlo do nenadnega zapiranja glavnega
izolacijskega ventila MSIV 20142 na glavnem parovodu št. 2. Kot
posledica nenadnega zaprtja MSIV je zaradi nezmanjšane moči
turbine padel tlak v parovodu št. 1. Prišlo je do pojava signala za
aktivacijo varnostnega vbrizgavanja (SI), kar je takoj povzročilo

tudi zaustavitev reaktorja in turbine ter izolacijo glavnih parovodov
(zaprtje drugega MSIV).
Inšpekcija URSJV je bila o samodejni zaustavitvi obveščena takoj
po dogodku in je v naslednjih dneh opravila več izrednih in rednih
inšpekcijskih pregledov.
Dogodek ni imel nikakršnih posledic za okolico. Po kriterijih
mednarodne lestvice dogodkov -INES je bil dogodek uvrščenmed
dogodke "nepomembno za jedrsko varnost" stopnje O.
Osebje NE Krško je takoj pričelo z iskanjem vzroka nenadnega
zaprtja. Sprva so sumili, da je zaustavitev povzročila odpoved
katere od komponent nadzorno-regulacijskega sistema tega
ventila, vendar je bilo 02.01.1997 ugotovljeno, da je steblo
omenjenega ventila zlomljeno in je ventil kljub odpiranju ostal
zaprt.
Ventil je bil v naslednjih dneh popolnoma razstavljen, ugotovljeno
je bilo, da je do zloma prišlo na mestu vpet ja stebla ventila v
zaporni cilinder. Steblo je bilo zamenjano z novim, prav tako vsi
vitalni mehanski deli. Popravilo je spremljal serviser proizvajalca
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ventila (Atwood & Morrill, ZDA).
Po uspešno opravljenih vzdrževalnih delih in povzdrževalnih testih
je bila elektrarna ponovno sinhronizirana z elektroenergetskim
omrežjem 08.01.1997 ob 03:57 uri.
Inšpekcija URSJV je sproti spremljala vsa korektivna dela in teste
operabilnosti:
Na zahtevo inšpekcije URSJV je pooblaščena organizacija IMT iz
Ljubljane opravila detajlno analizo mehanske integritete
zlomljenega vretena. V analizi je bilo ugotovljeno, da je poškodba
nastala zaradi utrujenostnih razpok na zožanem mestu stebla
ventila, kjer je to vpeto v zaporni cilinder.
NE Krško je med rednim letnim remontom v letu 1997 pregledala
tudi steblo izolacijskega ventila parovoda zanke A in ugotovila, da
so tudi tam prisotne začetne utrujenostne razpoke. Steblo ventila
je bilo zamenjano z novim, vsi mehanski deli pa pregledani.
URSJV je napravila detajlno analizo dogodka in o dogodku
poročala v mednarodno bazo obratovalnih dogodkov (Incident
Reporting System, MAAE). Pregled obstoječih poročil o podobnih
dogodkih je pokazal, da gre za izjemen primer, saj tak primer
poškodbe na ventilu te vrste še ni bil opisan. URSJV je obvestila
o dogodku tudi ameriško upravo za jedrsko varnost (NRC).
Izkušnje pridobljene ob tem dogodku so pokazale, da je potrebno
pri vzdrževanju varnostno pomembnih komponent upoštevati
učinke, ki so povezani z utrujanjem in staranjem materiala, kar
vzdrževalno osebje NE Krško že upošteva.
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8.2.1.3 ZANESLJIVOST GORIVA IN AKTIVNOST
REAKTORSKEGA HLADILA

Obdobje med dvema menjavama goriva se imenuje reaktorski
gorivni cikel. Leto 1997 zajema obdobje 13. in 14. gorivnega cikla.
Trinajsti gorivni cikel je trajal od 21.07.1~96, se nadaljeval v leto
1997 in se planirano končal 10.05.1997. Stirinajsti cikel se je začel

10.06.1997 in bo predvidoma trajal do maja 1998. Sredico
reaktorja so sestavljali gorivni elementi standardnega tipa 16x16
z VANTAGE 5 lastnostmi in z obogatitvijo 4,3% U-235, ki jih je
izdelal Westinghouse. V 14. gorivnem ciklu so prvič uporabljeni
gorivni elementi (16 elementov) z modificirano spodnjo šobo
(Debris Filter Bottom Nozzle).
Stanje gorivnih elementov v reaktorju (integriteto goriva) se
spremlja posredno glede na aktivnost reaktorskega hladila (glej
URSJV Poročilo 1996).
Iz primerjave osnovnih pokazateljev stanja jedrskega goriva za leta
1996 in 1997 je razvidno, da se je integriteta jedrskega goriva v

začetku leta 1997 oz. koncem 13. cikla za 30% postabšala. V 14.
ciklu so v NEK prvič uporabili posodobitve goriva, ki Vključuje

.novo spodnjo šobo gorivnega elementa "Debris Alter Bottom
Nozzle (OFBN)", ki se je v drugih elektramah pokazala kot
učinkovita. Razlika je v tem, da ima nova šobagostejšo rešetko,
tako da se na njej ulovijo eventualni tujki. Do konca leta 1997

.kazalci kažejo, da v sredici 14. gorivnega cikla ni prisotnih poškodb
na gorivnih palicah ter, da je uvedba posodobitve gorivnih
elementov upravičena.

Podatki o aktivnosti primamega hladila so v tabeli 8.6 ter pregled
po letih na sliki 8.21.
Faktor zanesljivosti goriva (Fuel Realiability Indicator - FRI) je
merilo zanesljivosti goriva, ki se uporablja tudi za primerjavo z
drugimi reaktoJjiv svetu.Ta faktor predstavlja specifično aktivnost
joda 131, korigirano za prispevek joda 134 iz razpršenega urana
v primamem sistemu in normaliziranega na konstantno vrednost
hitrosti čiščenja. Vrednosti FRI za cikel 12, cikel 13, cikel 14 in
leto 1997 so zbrane v Tabeli 8.5. NE Krško je bila znotraj cli/ne
vrednosti nazadnje leta 1991.

Tabela 85' FRI vrednosti za cikel 12 cikel 13 cikel 14 v letu 1997.. , ,
Faktor zanesljivosti goriva FRI

cikel 12 cikel 13 cikel 14 leto 1997

Začetek 0.0041 0.00407 0.00172 0.00493

Konec 0.0123 0.00643 / 0.00269

Povprečje (vse meritve) 0.0199 0.00555 v letu 1997 0.00361
0.00224

Vir: Poročilo NE Krško

Slika 8.21: Kontaminacija primarnega hladila
14 cikel - samo v letu 1997 Slika 8.22: Faktor zanesljivosti goriva
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T biPa ea 8.6: ovorecna aktivnost orimarnega hladila za 7.,8.,9., 10., 11.,12,13 in 14. cikel

IZOTOP POVPREČNA AKTIVNOST (GBq/m 3
)

(N2 cikel 7 cikel 8 cikel 9 cikel cikel cikel cikel cikel
v urah h 10 11 12 13 14

ali
dnevih d)

od 10.6.97
do 31.12.97

stabilni vse stabilni vse stabilni vse stabilni vse
pogoji meritve pOQoji meritve pOQoji meritve pogoji meritve

J - 131 0,08 0,03 0,1 0,11 0,78 744 0,44 0,66 0,183 0,306 8 7
(8,1d)
J - 133 0,55 0,34 0,25 1,09 3,99 914 2,22 2,12 2,217 1,8 115 103
(20,8h)
J - 134 2,22 1,22 0,68 0,62 5,4 540 5,81 6,03 9,288 0,72 430 4,11
(0,87h)

Xe - 133 23,3 7,4 16,83 6,1 19,72 2035 12,62 18,61 5,04 4,32 178 167
15,24d)

Xe - 135 2,96 0,89 5,81 3,2 16,24 1668 13,65 17,39 5,4 4,82 289 273
(9,1d)

Xe - 138 0,93 0,52 0,91 0,41 3,09 363 5,92 7,03 7,308 6,55 374 370
(14,2m)
Kr - 85m 1,11 0,26 1,54 0,73 2,33 239 2,11 2,623 0,705 0,6372 35 34

(4,5h)
Kr - 87 0,48 0,19 0,93 0,47 2,69 282 3,53 3,85 1,28 1,1844 64 62
(1,3h)
Kr - 88 1,11 0,32 2,36 1,12 6,88 633 4,92 5,51 1,746 1,692 91 88
(2,84h)

Dolžina 308 396 dni 485 513 469 dni 351 293 204
gor. cikla dni dni dni

Dolžina 275,5 365,5 437,9 394,5 406,5 336,7 274,2 200
EFPD dni

Maks. 37402 40009 46606 46785 48094 48333 44215 42679
zgorelost
elementa

(MWDITU)

8.2.1.4 STANJE PREGRAD - UPARJALNIKI Pregled in sanacija obstoječihuparjalnikov v letu 1997

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

) .

V primeru, da bi prišlo do preloma ali močnega puščanja ene ali
več U-cevi, bi to pomenilo povečanje radioaktivnosti sekundarnega
hladila in tudi nevarnost omejenega izpusta radioaktivnosti v
okolje.
Zaradi pomembnosti varnostne meje med primarnim in
sekundarnim sistemom, ki jo predstavljajo U-cevi, je potreben
reden in učinkovit nadzor nad integriteto oz. poškodbami teh cevi.
Osnovni kriteriji ocenjevanja poškodb cevi uparjalnika so bili
postavljeni v začetku leta 1970. Osnova teh kriterijev je, da
poškodba v globino materiala večja od 50 % debeline stene cevi
ni sprejemljiva, in jel potrebno cev s tako indikacijo izločiti iz
obratovanja. Najpogostejše poškodbe U-cevi nastanejo zaradi
napetostne korozije.

V letu 1997 so aktivnosti na uparjalnikih NE Krško potekale v dveh
smereh:
- kontrola in sanacija obstoječih uparjalnikov,
- zamenjava uparjalnikov.

V času remonta 97 je bilo z namenom ugotavljanja obsega
poškodb na obeh uparjalnikih potrebno izvesti 100 % pregled cevi
v obratovanju. Pregled vseh teh cevi je bil izvršen z metodo
vrtinčnih tokov (ECT).
Pregled cevi v uparjalniku št. 1 (SG 1) je obsegal 3833 cevi v
obratovanju. V uparjalniku št. 2 (SG2) je bilo pregledanih 4123 cevi
v obratovanju. V vsakem uparjalniku se nahaja 4568 cevi (S81)
oz. 4575 cevi (SG2).
Analiza rezultatov meritev z vrtinčnimi tokovi (ECT) je pokazala
naslednje:

uparjalnik št. 1:
- 82 cevi v obratovanju je imelo indikacije poškodb, ki so presegale
kriterije čepljenja,

- v R 97 so skupaj začepili 82 cevi,
- po R 97 je v obratovanju 3751 cevi od tega je 298 cevi z
vgrajenimi tulci, začepljeno je 817 cevi, kar znaša 17,89 %. Z
upoštevanjem ekvivalenta hidrodinamskega upora vgrajenih tulcev
pa je relativni delež začepljenih cevi 18,06 %.

uparjalnik št.2:
. 225 cevi v obratovanju je imelo indikacije poškodb, ki so
presegale kriteriječepljenja,

- v R 97 so skupaj začepili 225 cevi, ki so bile do sedaj v
obratovanju,
- po R 97 je v obratovanju 3898 cevi od tega je 291 cevi z
vgrajenimi tulci, začepljeno pa je 677 cevi. Absolutna začepljenost

znaša 14,80 %. Relativna začepljenost (z upoštevanjem tuleev) pa
je 14,97%.

1. junij 1998 39 URSJV-RP-027



Povprečen delež začepljenih cevi v obeh uparjalnikih, ob
upoštevanju vpliva vstavljenih tulcev, je 16,51%.
Asimetrija začepljenosti med SG1(18,06%) in SG2 (14,97%) je
3,09% ln je glede na zaključke Westinghouse študije "NPP Krško
18% Steam GeneratorTube Plugging Analysis Review" dovoljena
tako, da NE Krško lahko obratuje na 100 % moči.

V remontu 97 ni bilo izvedene kampanje vgradnje tulcev v

degradirane cevi uparjalnlkov, ampak so poškodovane cevi samo
čepili.

Na slikah 8.23 in 8.24 so prikazani korektivni ukrepi čepljenja in
vgradnje tulcev v uparjalnika v obdobju od 1981 do 1997.
V tabeli 8.7 ja predstavljen pregled statusa korektivnih aktivnosti
na SG1 in SG2 za obdobje od remonta 1993 do remonta 1997.

Tabela 8.7: Status uparjalnikov po korektivnih akcijah na U-ceveh
Uparjalnik št.1 (SG#1)

-ponovno začepljenopo kriterijih čepi jenja 37 85 O 45 O

-ponovno začepljeno, neuspešna vgradnja tulcev 46 O O 11 O

-ponovno začepljeno, drugi razlogi (npr.: • O O 64' O O
zamenjava čepov)

-reaktivirano brez tulcev 23 71 O 9 O

-reaktivirano s tulci 139 O O 132 O

,Skupaj ponovDozačepljeno

-začepljenos tuIci (neuspešna vgradnja tulcev,
dosežen kril. čeplj.)

:;Z~čePljenO skupal v remontu (prvič +ponovno začepljeno)

Neodčepljeno

tiČepljeno S~U~j

Skupno število U-cevi
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Uparjalnik št.2 (8G#2)

Status U-eevl v uparjalniku R'S3 R'94 R'SS R'96 R'S7

Brezlulcev skupaj

-normalno naprej

Slulel skupaj

OdtePljtjoo

-ponovno začepljeno po kriterijih čepljenja 62 O O 88 O

-ponovno začepljeno, neuspešna vgradnja tulcev O O O 37 O

-ponovno začepljeno, drugi razlogi O 6' 81' O O
(npezamenjava čepov)

-reaktivirano brez tulcev 117 O O 31 O

-reaktivirano s tuid O O O 267 O

Neodčepljeno

Začepljeno skupaj

Relativna začepljenost (z tulci) v %

Skupno število U-eevi 4575

10,06 15,00

Projekt zamenjave uparjalnikov v NE Krško

V letu 1997 je NE Krško intenzivno pristopila k projektu
zamenjave uparjalnikov in dviga moči elektrarne. Na javnem
natečaju je bil na osnovi ponudb v decembru 1996 za izdelovalca
novih uparjalnikov izbran Konzorcij Siemens-Framatome. Izdelava
posameznih komponent uparjalnikov je v polnem teku in poteka po
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načrtu. Uparjalniki bodo dokončani do maja 1999, ko bodo tudi
pripeljani v NE Krško. V sklopu projekta zamenjave uparjalnikov se
je v letu 1997 pričela tudi izdelava varnostnih analiz za
obratovanje z novimi uparjalniki na povečani moči elektrame za
6,3 %_ Za izvajalce vseh varnostnih analiz je bil izbran
Westinghouse. Zamenjava uparjalnikov pa bo potekala spomladi
leta 2000 (glej točko 8.2.3 tega poročila).
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Slika 8.23: Čepljenje cevi uparjalnikov NE Krško v
obdobju 1981·1997

Slika 8.24: Cevi uparjalnikov NE Krško z vstavljenimi
tulci v obdobju 1981-1997

ČEPLJENJECEVI V UPARJALNIKIH
PLUGGED STEAM GENERATORS TUBES

CEVI UPARJALNIKOV Z VSTAVLJENIMI TULCI
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8.2.2 VARNOSTNE OCENE IN UPRAVNI POSTOPKI

8.2.2.1 Tehnične izboljšave in modifikacije NE Krško

URSJV posebno pozornost posveča jedrski varnosti, predvsem
zagotavljanju visoke varnostne ravni NE Krško. Skrb zajema tudi
izboljšave v sami elektrarni, ki nastajajo na osnovi svetovne prakse
in najnovejših dognanj na jedrskem področju. NE Krško pripravlja
in ocenjuje tehnične izboljšave po lastnem postopku v skladu z
našo zakonodajo oz. zakonodajo države dobaviteljice opreme. O
spremembah in lastnih varnostnih ocenah sprememb NE Krško
obvešča URSJV. O spremembah, ki so bistvene za jedrsko
varnost NE

Krško pri URSJV sproži upravni postopek pridobivanja dovoljenja
za takšno spremembo. V nekaterih primerih URSJV na osnovi
pregleda varnostnih ocen modifikacij zahteva od NE Krško uvedbo
upravnega postopka za izdajo dovoljenja.

Modifikacije v letu 1997, za katere je URSJV izdala odločbo:

Modifikacija 219-CH-S, "Prenos PIS podatkov v Ljubljano (EROS
& EOF)". Do konca remonta 97 je vzpostavljen strežnik podatkov
za PIS Level 3 in realizirana programska oprema za prenos
podatkov po modemu v Ljubljano preko komutirane telefonske
linije javnega omrežja.

Modifikacija 102-WP-L "Projekt in Orum Orying System-IOOS"
zajema spremembo tehnologije obdelave koncentratov izparilnika
in izrabljenih smol ionskih izmenjevalnikov s sušenjem. Sušenje
koncentratov izparilnika poteka direktno v sodih na dveh sušilnih
postajah, med tem ko poteka sušenje izrabljenih smol ionskih
izmenjevalnikov v sušilni cisterni.

- Modifikacija 192-MW-L "Povezava 100S sistema z MW
sistemom". Reaktorska dodajna voda se uporablja za izpiranje
100S sistema.
- Modifikacija 193-IA-L "Povezava 100S sistema z lA sistemom".
Instrumentacijski zrak se uporablja za pogon pnevmatskih ventilov,
sprožllnlkov, tesnil in vibratorja.
-Modifikacija 194-CA-L "Povezava 100S sistema s CA sistemom":
Komprimirani zrak se uporablja za čiščenje sit znotraj SRST.
- Modifikacija 195-FD-L "Povezava IDOS sistema z FOsistemom".
Izpiranje sistema se odvaja v sistem talnih drenaž.
- Modifikacija 196-VA-L "Povezava 100S sistema z VA sistemom".

Plinasti produkti iz IDOS so speljani v ventilacijski sistem od AB.
- Modifikacija 200-WO-S "Sprememba zapiranja cevastega
kontejnerja za skladiščenje sodov RAO", Zaradi shranjevanja
sodov s IDOS produkti v TIC-jih se bodo izvajale manipulacije z
njimi na daljavo.
- Modifikacija 201-WO-S "Sprememba zaščitnega zabojnika za
transport sodov RAO".
Zaščitni zabojnik je prilagojen novemu električno vodenemu
vozičku za transport sodov s IDOS produkti
- Modifikacija 129-WP-L "Rezanje zaščitnega zidu v drumingroom.
Zaradi manipulacijske poti vozička za transport sodov s 100S
produkti je bilo potrebno del zaščitnega zidu odstraniti.

Ostale modifikacije:
- Modifikacija 090-CH-L "Akvizicija signalov za potrebe PIS" 
druga faza. S to modifikacijo je urejeno zajemanje signalov
procesno informacijskega sistema ter omogočen boljši monitoring
tehnološkega procesa.
- Modifikacija 125-DG-S "Korekcija cevovoda na OG".Zaradi lažjih
servisnih del je spremenjen del cevovoda hladilnega sistema in
odzračevanja sistema dizelskega qeneratorja,
- Modifikacija 132-CS-L "SV ventili na vent. liniji vsisa CS črpalk".

Zajeta je ograditev dveh ventilov na ventilacijski liniji vsisa sistema
za upravljanje kemijske sestave in prostornine za ločitev polnilne
črpalke od rezervoarja za regulacijo volumna (VCT).
- Modifikacija 144--ES-S "Samodejna ugasnitev reaktorja s
pomočjo Shunt-Trip navitja". Vgrajen je sistem za dodatno
aktiviranje stikala za proženje hitre ustavitve (Rx trip) v primeru
prisotnosti signala za avtomatsko hitro ustavitev, ,
- Modifikacija 210-XI-S "Hlajenje omar CB103RCKK201 ln

CB103RCKK401', Povečan je pretok hladilnega zraka mimo
elektronskihkartic, instaliranih v omarah sistema kontrolne plošče.

- Modifikacija 218-HE-S "Regulacija hitrosti dvigala HE910CRN
001'. Izboljšana je regulacija hitrosti polarnega krana.
- Modifikacija 143-FH-L "Kamera za inšpekcijo goriva". Inštalirana
je kamera na premični teleskopski drog, ki je vstavljen v rezervno
odprtino na vozičku za transport goriva. '
- Modifikacija 147-FP-S "Sprememba poti cevi do hidranta H15"
Zamenjane so hidrantne cevi in postavljene po bolj ustrezni poti.
- Modifikacija 156-HO-S "Vgradnja mehaničnih tesnil na HO
črpalkah". Zmanjšana je pogostost odpovedi tesnjenja na vseh
treh črpalkah sistema drenaže grelnikov,
- Modifikacija 214-FP-S "Skrajšanje gredi električne požarne
črpalke". Gred je skrajšana zaradi boljšega vslsa - manj nečistoč
ob zagonu črpalke.
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- Modifikacija 060-DG-S "Alarm za nizek nivo vode v Diesel
generato~u". S separacijo alarmnih tokokrogov so popravili napako
skupnega javljanja alarma ob nizkem nivoju hladiIne vode v
sistemu dizelskega generato~a.

- Modifikacija 080-CS-S "Me~enje pretoka na RCP tesnilu št. 2".
Razširjeno je območje me~enja pretoka tesniIne vode črpalk

reaktorskega hladilnega sistema.
• Modifikacija 209·GN-S "Črpalke statorske hladilne vode".
Spremenjena je logika zagona črpalke hladiine vode statorja
glavnega generatorja.
- Modifikacija 183-CP-S "Dvižna konstrukcija za MG SET 1A, 18".
Postavljena je ustrezna nosilna konstrukcija z ročnim dvigalom za
manipulacijo pri servisiranju motorja generato~a.

- Modifikacija 191-NA-S "Varovalne cevi okoli Rx bazena".
Montirane so varnostne cevi okoli reaktorskega bazena zaradi
varovanja vzdrževalnega osebja v času remonta.
- Modifikacija 137-DG-L "Zamenjava filtrov za gorivo na diesel
motorilh", Zamenjani so gorivni filtrski sklopi ohišja s filtrskim
vložkom na motorno gnanih črpalkah dieselskih generato~ev.

- Modifikacija 072-CS-L "Dreniranje VCT purge linije". Omogočeno
je lažje dreniranje tankov za razpad plinov.
- Modifikacija 142-NA-L "Preureditev prostorov tehničnega

podpornega centra". Obnovitev tal, stropa pohištva,
komunikacijske opreme in dopolnitev dokumentacije.
- Modifikacija 228-FH-S "Vgradnja intsriocka na vložni stroj
(Refueling Machine) FHSCMC01". Vgrajena je zapora v povezavi
s teleskopsko video kamero na vložnem stroju.
- Modifikacija 063-CW-S "Alarmiranje pretoka mazalne vode za
črpalke CW102PMP001, CW102PMP002 in CW102PMP003".
Opravljena je zamenjava instrumentov za merjenje pretoka.
- Modifikacija 148-HE-S "Modifikacija dvigala v Drumming Room".
Dvigalo v drumming roomu je bilo modificirano z zahtevami
manipulacije z IDDS produkti.
- Modifikacija 101-HE-S "Daljinsko vodenje polarnega dvigala".
Zamenja se upravljanje s pomočjo viseče kontrolne plošče s
sistemom za daljinsko radijsko vodenje.
- Modifikacija 088-VA-S "Prestavitev testnih ventilov VA sistema".
Zaradi zmanjšanja izpostavljenosti visokim dozam v času izvajanja
meritev, so prestavljeni ventili v sistemu za prepihovanje in
klimatizacijo prostorov.
- Modifikacija 082-DG-L "Prestavitev instrumentacije na DG
sistemu". Sprememba zajema lokacijsko prestavitev v času

umerjanja in servisiranja neprimerno dostopne instrumentacije
sistema dizelskega generatorja na bolj primerne lokacije .
. Modifikacija 050-RD-L "Rekonstrukcija hidravličnega sistema na
jezu". Opravljena je rekonstrukcija hidravličnega sistema zapornic
na Savi zaradi izrabljenosti in staranja opreme.
- Modifikacija 116-PW-S "Instalacija dodatne iristrumentacije na
PW sistemu". Izboljšan je monitoring pH-ja, prevodnosti in
motnosti vode v sistemu predpriprave vode.

8.2.2.2 Izdane odločbe

URSJV je v letu 1997 izdala naslednje odločbe, ki zadevajo
jedrsko varnost:

1. Odločba št. 390-01/96-7-13222/DL (13.12.1996):
"Hydrogen monitors". S predloženo zamenjavo monitorja vodika
NE Krško izpolnjuje zahtevo povečanega obsega merjenja z
zveznim vzorčevanjem (NUREG-0737/3.1, R.G. 1.97) in izboljšuje
merilni postopek ugotavljanja koncentracije vodika v atmosferi
zadrževalnega hrama. Zamenjava predstavlja prispevek k
izboljšanju varnosti elektrarne.

2. Odločba št 391-01/96-8-13582/MK (31.12.1996):
URSJV je potrdila Program radiološkega nadzora NE Krško za leto
1997.

3. Odločba št. 390-01/97-1-13679/DV (21.01.1997):
NE Krško se določi nova revizija št. 50 Standardnih tehničnih

specifikacij (NEK-STS) in sicer tako, da se uveljavijo spremembe
v poglavju 4. "Design Features", podpoglavje 4.1 "Site", točke4.1.1
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"EXclus~onArea", 4.1.2 "L?w population Zone", 4.1.3 "Map Defining
Unrestncted Areas and Site Boundary for Radioactive Gaseus and
Liquid Efffuents".

4. Delna odločba št. 390-01/97-2-14148IMP (28.02.1997):
NE Krško se naloži, da dopolni "Program Ukrepov

protipožamega varstva - NE Krško Fire protection plan" in sicer
tako, da bo za vsako točko predložen rok, ter ga predloži URSJV
v odobritev.
- NE Krško se naloži, da zakljUči ustrezne modifikacije za rešitev
pomanjkljivosti v Tabeli 2: NPP Krško Fire Hazard Analysis, 8PT
APCsb 9.5-1, Appendix A, Compliance Matrix.
- NE Krško se naloži, da zaključi sanacijo celotnega zunanjega
hidrantnega omrežja iz točke E.2, dokumenta NPP Krško Fire
Hazards Analysis Assessment for Conformance to USNRC Fire
Protection Criteria, rev. 1.
- NE Krško se naloži, da zamenja vsa požarna vrata, ki omejujejo
požarna področja v skladu s točko 1.j, poglavja II študije NUS.
Nova vrata morajo ustrezati zahtevam standarda NFPA 803.

5. Odločba št 391-01/97-2-14476/10 (28.03.1997):
NE Krško se prepove izvajanje vseh del na modifikaciji št. 102
WP-L, "Sušenje odpadkov v sodih vrste E8 in SR", vse dokler s
pravnomočno odločbo ne bo rešena predmetna modifikacija.

6. Odločba št. 39O-01/96-3-14580/DV (18.04.1997):
- NE Krško se odobri sprememba KVP v sekciji 9.3.5 tako, da se
sekcija dopolni spodsekcijo 9.3.5.6 Temporary Fuel Sipping
Dopolnitev se glasi: "The other methods and equipment for the
inspection of fuel elements may be used when demonstrated
through safety evaluation process that applicable analyses and its
results remain valid."
- NE Krško mora najmanj 20 dni pred uporabo metod za preizkus
tesnosti gorivnih elementov, ki so različni od tistih, opisanih v
podsekcijah od 9.3.5.1 do 9.3.5.5 KVP ter predložiti URSJV v
odobritev naslednje revidirane in s strani URSJV odobrene
relevantne postopke ter posebno poročilo h kateremu bo
predložena vamostna evaluacija.
- S to odločbo je razveljavljena začasna odločba št. 390-01/96-3
11815/AM, ki jo je izdala URSJV, dne 12.06.1996.

7. Odločba št. 390-01/97-3-14548/DL (25.04.1997):
- NE Krško se odobri uporaba gorivnih svežnjev s filtrimo vtopno
šobo v reaktoriu NE Krško (DF8N).
- Odobri se sprememba KVP, kot je v vlogi ING.ANDO
260.97/8F/5014 z dne 27.03.1997, predlagala NE Krško v zvezi z
uporabo DFBN filtrov.

8. Odločba št. 390-01/97-4-15158/RD (06.06.1997):
URSJV je določila novo revizijo št. 53 Standardnih tehničnih

specifikacij (NEK-STS) z novimi zapiralnimi časi ventilovv poglavju
3.6.4 "Containment Isolation Valves" ter v sekciji 6.2 "Containment
Systems".

9. Delna odločba št. 391-01/97-2-15179.10 (27.06.1997):
NE Krško se dovoli namestitev opreme za izvedbo sušenja
koncentrata izparilnika in izrabljenih smol ionskih izmenjevalcev po
metodologiji, opisani v modifikaciji št. 102-WP-L pod pogojem, da
sedanji sistem obdelave teh odpadkov ostane v obratovalnem
stanju.
S to delno odločbo se do nadaljnjega ne dovoljuje pakiranje v
modificirane 200 1sode, transport sodov do skladišča, polnjenje
nC-jev v skladišču in skladiščenje.

Z dopolnilno odločbo se bo odločilo o ostalih delih projekta in
spremembah KVP za celovit projekt zmanjšanja volumna
odpadkov koncentrata izparilnika in izrabljenih smol ionskih
izmenjevaleev.

10. Odločba št. 391-01/96-2-15609/MK (18.07.1997):
NE Krško mora pri meteoroloških meritvah v okolici NE Krško v
letu 1997:
- Zagotavljati meritve meteorološkega nadzora za leto 1997.

Vsak dan pošiljati URSJV meteorološke podatke.
- Stalno vzdrževati osnovno bazo meteoroloških podatkov in
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zagotavljati zanesljiv računalniški prenos podatkov do URSJV in
naHMZ.
- Vzdrževati stalen in zanesljiv prenos meteoroloških in radioloških
podatkov iz vseh avtomatskih merilnih postaj do osnovne baze
meteoroloških podatkov.
- Zagotoviti obdelavo teh podatkov in omogočiti njihov računalniški

grafični prikaz v komandni sobi, v tehničnem podpornem centru in
v operativnem podpornem centru NE Krško.
- Vse načrtovane izredne izpuste radioaktivnih snovi v ozračje

vedno predhodno javljati na URSJV.
- Zagotoviti izdelavo zbirnega letnega meteorološkega poročila in
ga dostaviti na URSJV (2 izvoda) do 28.2.1998.
- Letno poročati URSJV o izdelavi in dopolnitvah operativnih
postopkov za delovanje meteorološke službe v primeru nezgodnih
izpustov.
- Letno poročilo o realizaciji del na projektu dostaviti na URSJV.
- Posredovati URSJV predlog programa meteoroloških meritev za
leto 1998.

11. Odločba št. 318-53/90-16286/AM (14.10.1997):
NE Krško se dovoli zmanjšanje koncentracije borove kisline v
rezervarju 81Tiz 20.000 do 22.500 ppm na od 2.450 do 2.550 ppm
s tem, da se odobri spremembo STS na straneh 3.5-10, 3.5-11 in
83.5-2 ter KVP v poglavjih 6.3, 15.1 in 15.5.

12. Delna odločba št 390-01/97-4-16827/RD (03.12.1997):
NE Krško se dovoli uporaba materiala ZIRLO za srajčke gorivnih
elementov, čepov in inštrumentacijskega vodila.

13. Odločba št. 390-01/96-11-16373/MP (19.12.1997):
URSJV je po uradni dolžnosti izdala NE Krško odločbo v upravni
zadevi "Dopolnitev standardnih tehničnih specifikacij NE Krško;
Protipožarna varnost". NE Krško se določi revizija št. 55
Standardnih tehničnih specifikacij (NEK-STS) na področju požarne
varnosti. Nove specifikacije so:
poglavje 3.3 Instrumentation
podpoglavje 3.3.3 Monitoring Instrurnentation
poglavje 3.7 Plant Systems
podpoglavje 3:7.11 Fire Suppression Systerns
podpoglavje 3.7.12 Fire Rated Assemblies
poglavje 8 3.3 Instrumentation
poglavje 8 3.7 Plant Systems
podpoglavje 8 3.7.11 Fire Suppression Systems
podpoglavje B 3.7.12 Fire Rated Assemlies

14. Delna odločba št 318-42/95-17130/DV (23.12.1997):
NE Krško se določi nova revizija št. 56 Standardnih tehničnih

specifikacij (NEK-STS) tako, da se odobri sprememba specifikacij
v poglavju5. "ADMINISTRATIVE CONTROLS", na strani 5-5 NEK
STS.
Nuklearna elektrarna Krško rnora pravočasno pristopiti k
ustanavljanju skupine ISEG in spremeniti notranjo organizacijo
tako, da bo ISEG sposobna prevzeti svojo funkcijo ter nemoteno
in učinkovito opravljati svoje poslanstvo v skladu z določbami

NEK-STS v obdobju po koncu remonta v letu 1998.

8.2.3 PROJEKT MODERNIZACIJE NE KRŠKO

8.2.3.1 Povečanje moči in zamenjava uparjalnikov

Projekt zamenjave uparjalnikov se je za URSJV začel, ko je NE
Krško v septembru 1995 predstavila načrtovani projekt
modernizacije NE Krško, to je zamenjava uparjalnikov in
povečanje moči elektrame za 6,3 %.
V letu 1996 je potekalo bolj intenzivno sodelovanje med NE Krško
in URSJV: predstavitevevaluacije ponudb za izdelavo novih
uparjalnikov, predstavitev ponudb za analize, URSJV je pripravila
svoje pripombe, predloge in kornentarje na obseg invsebino analiz
iz ponudb.
Sodelovanje se je nadaljevalo tudi v letu 1997, ko je NE Krško
podala svoje pripombe in dodatno razlago na vprašanja URSJV iz
leta 1996. Na pobudo NE Krško pa je URSJV tudi jasno podala
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svoja stališča glede obsega varnostnih analiz v zvezi z zamenjavo
uparjalnikov in povečanja moči. V februarju 1997 je NE Krško na
U~SJV predstavila tudi načrt QA aktivnost v zvezi s samo izdelavo
uparjalnikov '(izbira materialov, izdelava posameznih sestavnih
delov, montaža-sestavljanje uparjalnika) in transportom.
Po izboru izdelovalca novih uparjalnikov (Konzorcij Siemens
Framatome),in izvajalca varnostnih analiz (Westinghouse) je NE
Krško, glede na predvideni obseg in dinamiko del v zvezi z
modernizacijo elektrarne v skladu s predhodno opredeljenim
obsegom vlog za zahtevo po uvedbi upravnih postopkov, v letu
1997 poslala URSJV:
- vlogo za začetek postopka za vgradnjo novih uparjalnikov ter
varnostne analize za povečanje moči ob zamenjavi uparjalnikov.
Analize za povečanje moči in zamenjavo uparjalnikov bodo
razdeljene v naslednje sklope:

- določitev novih obratovalnih pogojev,
- verifikacija novlh obratovalnih pogojev,
- preostale varnostne analize,
- pregled in verifikacija nadaljnjega obratovanja (manevrska
sposobnostelektrarne, analiza mehanskih lastnosti komponent
in analiza sistemov);

- vlogo za začetek upravnega postopka za projektiranje in izdelavo
uparjalnikov za NE Krško. Z novima uparjainikoma bo NE Krško
uresničila naslednje cilje:

- stabilizirala obratovanje do konca predvidene življenjskedobe,
- povečala razpoložljivost elektrame nad 85 % in skrajšala
trajanje letnih remontov na okoli 35 dni,
- povečala varnost obratovanja z zmanjšanjem tveganja zaradi
radioaktivnih izpustov v okolje in zmanjšala število
nenačrtovanih zaustavitev na manj kot 2 v letu.

s tema vlogama NE Krško URSJV je tudi formalno odprla upravni
postopek zamenjave uparjalnikov in dviga moči. Vlogi NE Krško
URSJV obravnava v skladu s svojimi pristojnostmi ter procesnimi
in materialnimi zakoni.
V skladu z domačo zakonodajo je potrebno zagotoviti tudi
strokovna mnenja pooblaščenih organizacij glede predlaganih
sprememb v zvezi s projektom zamenjave uparjalnikov. NE Krško
je na podlagi strokovne usposobljenost posameznih pooblaščenih

organizacij izbrala več strokovnih organizacij za izdelavo
strokovnih mnenj. Področje konstruiranja in izdelave uparjalnikov
bodo pokrivale organizacije:
- Fakulteta za strojništvo (FS),
- Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT),
- Inštitut za metalne konstrUkcije (IMK).
- Inštitut za varilstvo (IV).
Strokovna mnenja in analize za povečanje moči ob zamenjavi
uparjalnikov bodo podale naslednje organizacije:
-IJS,
- Enconet,
- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FAGG),
- Fakultet za elektrotehniku in računarstvo (FER).

Iz zornega kota URSJV se projekt modernizacije v tej fazi sestoji
iz 7-ih celot, katere so oz. še bodo predmet upravnega postopka
pregledovanje, ocenjevanje, analiziranje ter inšpekcijski pregledi
in sicer:
- spekter varnostnih analiz,
- projektiranje/izdelava uparjalnikov,
- varnostna evaluacija modifikacije: zamenjava uparjalnikov,
- zamenjava uparjalnikov,
- odlaganje starih uparjalnikov,
- ostale modifikacije in njihova varnostna evaluacija,
- funkcionalni in start-up preizkusi.

Druge potrebne modifikacije vezane na modernizacijo NE Krško
naj bi potekale v ločenih upravnih postopkih. URSJV pričakuje,

da bodo vsi sedaj odprti upravni postopki v letu pred dejansko
menjavo uparjalnikov tudi zaključeni.

Skladno s predvideno zamenjavo uparjalnikov v NE Krško, se je
pričela tudi priprava prevoza novih uparjalnikov do Krškega.
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Upa~alnika, ki ju bo podjetje Siemens izdelalo v Španiji, bosta z
ladjo prispela v luko Koper konec avgusta 1999. Od tu se bosta
eden za drugim po cesti prepeljala do NE Krško. Na izbiro
transportne poti in transportnega sredstva je pomembno vplivala
teža uparjalnlka, ki znaša 343 ton. Tako bo transportna pot
potekala od Kopra do Kozine in naprej po avtocesti do Ljubljane in
Višnje Gore, kjer bo ponovno prešla na magistralno cesto in po
njej do Čateža, Brežic, Spodnje Pohance in Krškega. Ker je zaradi
varnosti hitrost vožnje omejena na 5 km/h, se bo prevoz enega
uparjalnika na navedeni transportni poti izvedel v desetih dnevih.
Za oba prevoza bo potrebno nekaj več kot mesec dni.

URSJV aktivno spremlja izdelavo novih uparjalnikov. V zvezi z QA
preverjanj pri izdelovalcih uparjalnikov sta bili v letu 1997 izvršeni
dve takšni preverjanil in sicer v firmi ENSA v Španiji ter firmi
Sandvik na Švedskem.
V letu 1997 je za potrebe projekta modemizacije NE Krško
potekalo intenzivno usposabljanje delavcev URSJV in sicer preko
tehnične pomoči MAAE ter programa RAMG-PHARE.

8.2.3.2 Popolni simulator NE Krško

NE Krško pri gradnji popolnega simulatorja močno zaostaja, kljub
začetkom v letu 1984, ko so v Ljubljani zgradili ICJT, ki je
namenjen šolanju operaterjev in je predvidel prostor za vgraditev
popolnega simulatorja.

URSJV je na osnovi regulative, priporočil mednarodnih organizacij,
svetovnih izkušenj in stanja v Sloveniji, dne 20.04.1995 izdala
odločbo št. 318-30/94-8259/ML, v kateri je zahtevala, da mora NE
Krško do 31.12.1999 kupiti, vgraditi, preizkusiti in usposobiti za
delovanje popolni simulator NE Krško. Izdelava simulatorja traja
najmanj dve leti, zato bi vsakršno odlašanje ogrozilo upravno
postavljen rok. .

NE Krško je na osnovi mednarodnega razpisa ovrednotila prispele
ponudbe in 07.08.1997 MGD posredovala zaključno poročilo o
ovrednotenju ponudb. Za izpolnjevanje odločbe URSJV bi morala

biti pogodba podpisana v mesecu avgustu 1997. Ker se zaradi
izostanka odločitve ustanoviteljev to ni zgodilo, je NE Krško
poslala izbrani firmi CAE Electronics, ltd. iz Kanade pismo o
nameri, da bi ta1<o ohranila potrebno časovno cf.namiko za
izpolnitev upravne odločbe. Rrma CAE je pismo o nameri potrdila
25.08.1997. Pogodba je bila v celoti usklajena in je čakala na
soglasje ustanoviteljev.

V sklopu pisma o nameri je bilo opravljeno:

predaja glavnine dokumentacije in
usklajevanje oziroma .določitev obsega simulacije v skladu s
tehnično specifikacijo.

Potekale pa so naslednje dejavnosti:

dostava dodatno evidentirane dokumentacije,
preve~anje podatkov iz dokumentacije s strani izvajalca na mestu
samem,
priprava projektne dokumentacije s strani izvajalca,
pregled projektne dokumentacije s strani NE Krško.

8.2.4 IZRABLJENO JEDRSKO GORIVO

Vsako leto se v NE Krško ob remontu iz reaktorske sredice
odstranijo izrabljeni gorivni elementi in nadomestijo s svežim
gorivom. Količina izrabljenega jedrskega goriva je odvisna
predvsem od izgorelosti goriva in od strategije izrabe jedrske
sredice. V preteklosti, ko je bila stopnja izgorelosti manjša, okoli
33 GWdni na tono, je bila zamenjana okoli tretjina gorivnih
elementov. V nekaj zadnjih letih pa je zaradi kvalitetnejšega goriva
mogoče dosegati poprečno izgorelost do 44 GWdni na tono goriva.
Zaradi tega gorivni elementi ostajajo v sredici okoli štiri leta,
zamenja pa se samo četrtina gorivnih elementov. Podatki o letni
zamenjavi goriva so razvidni iz Tabele 8.8.

Tabela 8.8: Evidenca qorivnih elementov v bazenu za lzrablieno oorivo
Leto Stevilo izrabljenih gorivnih elementov v Letni prirastek

bazenu za izrabljeno gorivo, kumulativno
po letih

1983 40 40
1984 82 42
1985 122 40
1986 154 32
1987 194 40
1988 226 32
1989 266 40
1990 314 48
1991 314 O·
1992 358 44
1933 406 48
1994 404 O··
1995 442 36
1996 470 28
1997 498 28

• v letu 1991 ni bilo menjave
goriva
•• v letu 1994 je bil začetek

remonta v decembru 1994 in
gorivo zamenjano v januarju
1995; reaktorska posoda - v
skupno 121 gorivnih elementih
se nahaja 49 ton obogatenega
urana

Izrabljeno jedrsko gorivo je shranjeno v bazenu za jedrsko gorivo.
Približno dve tretjini bazena sta zasedeni z rešetkami, ki imajo 828
pozicij za shranjevanje jedrskega goriva. Ob koncu leta 1997 je
bilo v bazenu shranjenih 498 gorivnih elementov (približno 194,6
t težkega metala). 7 pozicij je zasedenih z vložki in zabojniki. 12
pozicij je namenjenih za odlaganje poškodovanih gorivnih
elementov (zaprte s pokrovi). Preostalih 323 pozicij pa je
namenjeno za shranjevanje gorivnih elementov. Od tega jih je 121
rezerviranih za shranjevanje celotne reaktorske sredice v primeru
sile. Praktično sta za shranjevanje izrabljenih gorivnih elementov

1. junij 1998 45

na razpolago še 202 nezasedeni poziciji, kar zadošča le še za
največ 6 let obratovanja NE Krško.

8.2.5 RADIOAKTIVNI ODPADKI

Med obratovanjem jedrske elektrarne nastajajo različne

radioaktivne snovi v plinastem, tekočem in trdnem stanju, ki se
predelajo v sistemu za predelavo radioaktivnih odpadkov. Sistem
je konstruiran tako, da zbira. predeluje in shranjuje ter pakira
odpadke v primerno obliko ter minimizira sprostitev radioaktivnih
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snovi v okolico in področje elektrarne.
Uporabljajo se trije osnovni sistemi upravljanja z radioaktivnimi
odpadki in sicer: sistem za tekoče, trdne in plinaste radioaktivne
odpadke.
Predelani odpadki so razvrtčenivkategorijo NSRAO inse shranjujejo
v 200 litrske sode in sicer:

- nizkoaktivni stisljivi odpadki se pakirajo brez dodatne zaščite,

- preostali odpadki se shranjajo v sode, ki so od znotraj obloženi z
betonsko zaščito.

V letu 1997 so uskladiščili 330 sodov (NSRAO) s skupno aktivnosljo
300,4 GBq.

Tabela 8.9: Vrste NSRAO uskladiščenih v letu 1997

Vrsta odpadkov Število sodov Aktivnost (GBq)

EB 139 100

ew 142 19,4

O 49 6,4

SR O O

F O O

Skupaj 330 125,8

V tabeli 8.10 je podano stanje v skladišču na dan, 31.12.1997 in sicer vrsta, količina, aktivnost, volumen, specifična aktivnost odpadkov in hitrost
doze na površini sodov.

Tabela 8.10: Stanje v skladišču NE Krško na dan, 31.12.1997

Vrsta Število sodov Aktivnost Prostornina Specifičnaaktivnost Hitrost doze
odpadkov (GSq) (m') (GBq/rn') mikro Sv/h

od do

SR 689 16130 144,7 111,5 5 100000
ew 384 470,4 80,64 5,8 5 40000
ES 284 274,3 59,64 4,6 50 3000
F 98 1966 20,58 95,4 20 50000
O 118 72,5 24,78 2,9 5 10000

se 617 531 197,4 2,7 10 25000

ST 1753 6784 1514,6 4,5 0,9 70000

skupaj 3943 26228,2 2042,34 12,8 0,9100000

Vrsta odpadkov:
SR - izrabljeni ionski izmenjevalei
ew - stisljivi odpadki
ES - koncentrat izparilnika
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F - filtri
O - drugi odpadki
se - stisnjeni odpadki leta 1988, 1989
ST - stisnjeni odpadki leta 1994, 1995
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8.2.6 IZPUŠČANJE RADIOAKTIVNOSTI IZ NE KRŠKO V
OKOLJE

Omejitve za izpust radioaktivnih snovi v okolico NE Krško so
predpisane z odločbo Republiškega energetskega inšpektorata za
začetek obratovanja jedrske elektrame, štev. 31-04/83-5 z dne
06.02.1984.

V dnevnih, tedenskih, mesečnih, četrtletnih in letnih poročilih NE
Krško redno poroča pristojnim upravnim organom o izpustih
radioaktivnih snovi v okolje.

8.2.6.1 Tekočinski Izpusti

Tekoči radioaktivni izpusti se vodijo v povratno vejo bistvene
oskrbne vode, ki se izliva v Savo pred jezom. Izotopska sestava

tekočinskih emisij kaže, da glede na aktivnost prevladujejo
naslednji izotopi: Xe-133, Xe-135, Xe-131m, Xe-133m, Kr-85, Co
60, Fe-59. za dva do tri velikostne razrede je nižja aktivnost Cs
134, Cs-137, Co-58, Sb-125. Največ prispevata kdozni
obremenitvi oba Izotopa cezij ln kobalt. Koncentracijo posameznih
radioaktivnih elementov v izpustu merijo in nadzirajo merilniki
radioaktivnosti. Ti avtomatsko zapro lokalne ventile, če je
dosežena predpisana mejna koncentracija, in s tem preprečijo

nadaljnje Izlivanje v okolje. V tekočih izpustih odpade največji

delež na radioaktivni izotop tritija (H-3). V letu 1997 je bila celotna
izpuščena aktivnost tritija 7,8 TBq, kar predstavlja 39 % dopustne
vrednosti 20 TBq venem letu. Slika 8.25 pnkazule spreminjanje
celotne aktivnosti tritija v izpustu po posameznih letih. Letna
aktivnost ostalih izotopov v tekočinskih izpustih je okoli tisočkrat

manjša in je za celotno obdobje obratovanje NE Krško prikazana
na slikah od 8.26 do 8.29.

Slika 8.25: Aktivnost izpuščenegatritija v tekočinskih

izpustih (letna upravna tehnološka omejitev je 20 TBq)
Slika 8.26: Aktivnost cepitvenih in aktivacijskih
produktov v tekočinskih izpustih brez tritija (letna
upravna tehnološka omejitev je 200 GBq)
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Slika 8.27: Aktivnost izpuščenegaCo-60 v tekočinskih

izpustih
Slika 8.28: Aktivnost izpuščenegaCs--137 v

tekočinskih izpustih
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Slika 8.29: Aktivnost izpuščenegaJ-131 v tekočinskih

izpustih
Slika 8.30: Aktivnost žlahtnih plinov v plinastih izpustih
(letna omejitev je 110 TBq)

AKTIVNOST J-131 V TEKOČ. IZPUSTIH
J-131 ACTIVITY IN UQUID RELEASE

AKTIVNOST IZPUSTOV ŽLAHTNIH PUNOV
ATMOSPH. DISCHARGES OFNOBlE GASES
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8.2.6.2 Plinasti Izpusti

Plinasti izpusti iz NE Krško izhajajo v okolje skozi ventilacijski
dimnik in preko odzračevalnika kondenzatorja v sekundarnem
krogu. V obeh izpustih radiološki monito~i neprekinjeno merijo in
nadzirajo koncentracijo posameznih radioaktivnih elementov.
Izpuščene aktivnosti v letu 1997 in deleži mejnih vrednosti za vse
pomembne plinske emisije so podane v tabeli 8.11. V plinastih
izpustih po aktivnosti prevladujejo žlahtni plini. V letu 1997 je bila
v zrak izpuščena aktivnost žlahtnih plinov 2,5 TBq, kar predstavlja
2,3 % dopustne vrednosti venem letu. Slika 8.30 prikazuje
spreminjanjecelotne aktivnosti žlahtnih plinov v izpustu, slika 8.31
aktivnost C-14 v plinskih emisijah in slika 8.32 aktivnost H-3 v
plinskih emisijah po posameznih letih.
Na sliki 8.33 je razvidno povečanje izpusta žlahtnih plinov ob
remontu, ko se običajno izvede prezračevanje zadrževalnega
hrama. V mesecu maju beležimo znatno povečanje izotopov joda
v plinastih izpustih, kar je posledicamenjave gorivane pa rednega
obratovanjaNE Krško (slika 8.34).V izpustihse koncentracija joda
poveča med odpiranjem primarnega sistema (reaktorskaposoda,

uparjalniki), kar je normalno in pričakovano. Aktivnosti ostalih
radioaktivnih elementov so v aerosolnih izpustih nekaj velikostnih
razredov manjše. Slika 8.35 prikazuje izpuščeno aktivnost H-3 in
slika 8.36 aktivnost C-14 po posameznih mesecih v letu 1997.

Letne omejitve za izpuste po tehničnih specifikacijah NE Krško:

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

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

T b l 811 Ak'a ea tivnosti plinskih izoustov v letu 1997

Plinske Izpuščenaaktivnost v 1. Mejne vrednosti izpusta Delež od omejitve
emisije 1997 (Bq) (Bq/leto) (%)

Žlahtni plini 2,50 E +12 110 E+12 (Xe-133ekv.) 2,3

Jodi 14,50 E+08 18,5E+9 (J-131ekv.) 7,8

Aerosoli 364,20 E+04 18,5 E+9 pod 0,1

Tritij 1,05E+12 ni omejitve v TS* -

C-14 13,70 E+10 ni omejitve v TS* -

*TS - tehnične specifikacije
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Slika 8.31: Aktivnost C-14 v plinskih emisijah

AKTIVNOST C-14 V PLINSKIH EMISIJAH
ATMOSPHERIC DISCHARGES OF C-14

Slika 8.32: Aktivnost tritija v plinastih emisijah NE Krško

AKTIVNOST H-3 V PLINSKIH IZPUSTIH
ATMOSPHERIC DISCHARGES OF H-3
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Slika 8.33: Aktivnost žlahtnih plinov v letu 1997

IZPUSTI ŽLAHTNIH PLINOV V 1997
DISCHARGES OF NOSlE GASESIN 1997

Slika 8.35: Aktivnost tritija v plinastih emisijah v letu
1997

H-3 V PLINSKIH IZPUSTIH V 1997
DISCHARGES OF H-3 IN 1997

Slika 8.34: Aktivnost izotopov joda v letu 1997

AKTIVNOST IZOTOPOV JODA V 1997
lODINE ACTIVITYIN 1997
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Slika 8.36: Aktivnost C-14 v plinskih emisijah v letu 1997

C-14V PLINSKIH IZPUSTIH V 1997
DISCHARGES OF C-14 IN 1997
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Opomba: v diagramih 8.31 in 8.32 je povzeta za obdobje (1983
1990) ocena NE Krško na osnovi občasnihmeritev k~>ncen.tra?ij~n

pretokov od leta 1991 dalje pa ocena IJS na osnovi kontlnuimih
meritev .

Opomba: V periodičnem poročilu NE Krško za mesec marec ni
podatkov

Vir: Periodična poročila NE Krško URSJV

8.2.7 IZPOSTAVLJENOST DELAVCEV V NE
KRŠKO

Služba za radiološko zaščito v NE Krško je organizirana z nalogo,
da meri, računa in vodi redno evidenco o prejetih efektivnih dozah
za vse delavce, ki imajo dostop v kontrolirano območje elektrarne,
ne glede ali so to delavci elektrarne ali zunanji izvajalci pogodbenih
del.
S stališča radiološke zaščite elektrarno delimo na področje, ki je
radiološko stalno nadzorovano in področje, v katerem se
radiološka kontrola vrši občasno oziroma po potrebi. V radiološko
nadzorovano področje (kontrollrano področje) spada reaktorska
zgradba, zgradba za ravnanje z gorivom, pomožna zgradba, del
vmesne zgradbe, primarni laboratorij, vroče delavnice, prostori za
dekontaminacijo in prostori za ravnanje in skladiščenje

radioaktivnih odpadkov.
V radiološko nadzorovanem področju, kjer obstaja možnost
obsevanja in kontaminacije, morajo delavci NE Krško ali zunanji
izvajalci pogodbenih del poleg osnovne zaščitne opreme nositi še
osebne dozimetre. Osebni dozimetri so namenjeni za nadzor
izpostavljenosti zunanjemu sevanju in merijo skupno prejeto dozo
v nekem časovnem obdobju. Notranjo obsevanost ali tako
imenovano interno kontaminacijo pa v NE Krško izmerijo s
števcem za merjenje radioaktivnosti telesa (WBC - Whole Body
Counter) in tudi z radiološkimi analizami bioloških vzorcev. Meritve
interne kontarnlnaclie se vršijo pred pričetkom dela za delavce, ki
bodo delali v takih področjih radiološko nadzorovanega območja,

kjer obstaja možnost obsevanja in kontaminacije in po končanem

delu (remont ali večji posegi). Za dnevno vodenje evidence in
kontrolo prejete doze med delom uporabljajo v NE Krško digitalne
alarmne osebne dozi metre in/ali penkalo dozimetre. Za mesečno

vodenje evidence uradnih doz pa uporabljajo termoluminiscenčne

(TLD) osebne dozimetre.
Povprečna izpostavljenost posameznih delavcev sevanju v jedrski
elektrami je nizka. Povprečna efektivna doza delavca v letu 1997
je bila 1.28 mSv, kar je približno 2,6% predpisane mejne vrednosti
za delavce, ki so poklicno izpostavljeni ionizirajočemu sevanju
(veljavni Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, Ur.1.
SFRJ, št. 31/1989) oziroma 6,4% po novejših priporočilih ICRP
(1991) in BSS (1996)..
Od tega je bila povprečna efektivna doza delavcev iz elektrarne
0,69 mSv, za zunanje delavce pa 1,55 mSv. Največji del doze so
delavci prejeli med rednim letnim remontom elektrarne.
Ugotavljamo, da so bile v letu 1997 prejete povprečne efektivne
doze v NE Krško manjše od povprečne doze za PWR reaktorje v
svetu, to je 2,5 mSv (UNSCEAR 1993).
Tabela 8.12 prikazuje porazdelitev efektivnih doz delavcev v NE
Krško v vseh letih obratovanja. Iz NE Krško je 6 delavcev prejelo
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letno efektivno dozo večjo od 5 rnsv, od teh najvišjo efektivno
dozo 8,1 mSv je prejel delavec tehnične operalive - vzdrževanje.
Od zunanjih delavcev (pogodbena dela) je efektivno dozo nad 5
mSv prejelo 46 delavcev, od tega efektivno dozo nad 10 mSv 5
delavcev. Najvišja efektivna doza v NE Krško, ki jo je prejel zunanji
sodelavec (lz podjetja Djuro Djakovič), je znašala 11,66 mSv.
V tabeli 8.13 navedene dozne vrednosti se nanašajo na opravila
rednega vzdrževanja, opravila rednega obratovanja reaktorja,
izrednega vzdrževanja, predelave radioaktivnih odpadkov in
polnenja reaktorja z gorivom.
Iz tabele 8.13 vidimo, da je bila izračunana kolektivna efektivna
doza za vse delavce, ki so delali v NE Krško v letu 1997 0,99
človekSv, kar je manj kot leta 1996 (2,01 človekSv) in manj kot
leta 1995 (1,4 človekSv). Izračunana vrednost za kolektivno
efektivno dozo v letu 1997 je v razredu povprečne vrednosti za
celotno obdobje komercialnega obratovanja NE Krško od leta 1983
do 1997 (1,58 človekSv) (slika 3.37). Nizke efektivne doze gredo
predvsem na račun sistematičnega preventivnega dela za
zmanjšanje obsevanosti delavcev (izobraževanje, u~enje

spretnosti za opravilo posameznih nalog v polju sevanja in
ustreznega planiranja del vskladu z načelom ALARA). Kolektivna
doza za osebje NE Krško je znašala v letu 1997 le 0,24 človekSv,

za izvajalce pogodbenih del in delavce glavnega dobavitelja
opreme pa 0,75 človekSv.

V letu 1997 je bila kolektivna efektivna doza na enoto proizvedene
neto električne energije 1,81 človekSv/GWleto, kar je najmanj v
zadnjih treh letih (v letu 19952,69 človekSv/GWleto in v letu 1996
4 OO č1ovekSv/GWleto) (slika 8.38). Če to vrednost prirnenamo s
p~vprečno vrednostjo 4,3 človekSv/GWleto za PWR reaktorje v
svetu (isti tip reaktorja kot je v NE Krško) vidimo, da je tudi
kolektivna obsevanost delavcev manjša od povprečja (UNSCEAR
1993). Prav tako je kolektivna efektivna doza na enoto
proizvedene električne energije v NE Krško manjša, kot je
povprečje za Združene države Amerike (6,02 človekSv/GWleto).

Porazdelitev prejetih efektivnih doz v NE Krško v letih 1983do 1997
je prikazana na sliki 8.37. Najnižja efektivna doza je bila leta 1991.
V tem letu je bil krajši remont, ker ni bilo menjave goriva.
V letu 1997 v NE Krško ni bilo radioloških dogodkov, pri katerih bi
prišlo do nenačrtovanega obsevanja delavcev bodisi zara?i
zunanjega obsevanja ali zaradi notranje oziroma zunanje
kontaminacije. V nobenem primeru niso bile presežene zakonske
ali operativne mejne vrednosti za individualno obsevanost.

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

- široko in ažurno bazo podatkov o poklicni izpostavljenosti sevanju
v nuklearnih elektrarnah in spoznavanje metod za čim boljšo
zaščito delavcev,
- mehanizem za analizo in vrednotenje Zbranih podatkov s ciljem,
da se pomaga oceniti trende in identificirati kritična področja z
uporabo principa optimizacije zaščite (ALARA),
- odprto pot do organizacij in strokovnjakov, ki imajo znanje in
izkušnje pri zaščiti poklicno izpostavljenih sevanju in zmanjševanju
njihovih doz.
Iz Slovenije sta v organizacijo ISOE vključena po en predstavnik
NE Krško in URSJV.
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b I 8Ta ea .13: Kolektivna in povprečna efektivna doza za delavce v 1997

Kolekl efekt. doza (elovekSv) Štev. delavcev Povpreena doza (mSv)

NE Krško 0,24 338 0,69

Zunanji 0,75 483 1,55

Skupaj 0,99 821 1,20

Tabela 8.12: Porazdelitev efektivnih doz za vse delavce, ki so delali v NE Krško v vseh letih
b to ra ovarua

Območle letno prejetih efektivnih doz (mSv/leto) Štev.
delavcev

Leto skupaj
0-1 1·5 5 ·10 10-15 15-20 20-25 nad 25

1981 475 45 O O O O O 520

1982 275 313 9 13 10 1 1 622

1983 462 206 53 45 34 27 4 831

1984 375 205 15 3 2 O O 600

1985 517 277 79 17 2 O O 892

1986 524 301 79 3 4 1 O 912

1987 486 242 65 16 6 1 O 816

1988 506 298 60 21 3 1 O 889

1989 443 200 66 19 3 O O 731

1990 390 265 92 38 5 2 O 792

1991 257 89 8 O O O O 354

1992 448 219 O 127 22 1 O 817

1993 401 183 87 26 9 1 O 707

1994 -
536 187 32 2 O O O 757

1995 521 248 62 16 3 O O 850

1996 489 258 114 25 3 O O 889

1997 559 211 46 5 O O O 821

Slika 8.37: Prejete kolektivne efektivne
doze po letih za vse delavce v NE Krško

KOLEKTIVNA EFEKTIVNA DOZA
COLLECTIVE EFFECTIVE DOSE

Slika 8.38: Kolektivna efektivna doza na
enoto proizvedene električne energije

pOVP.. KOL. DOZA NA TWh
AVERAGE COLL. DOSE PER TWh
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8.3 RAZISKOVALNI REAKTOR TRIGA V PODGORICI

8.3.1 OBRATOVANJE

Uporaba reaktorja

* sredica reaktorja
* stojala v reaktorskem bazenu
* shramba izgorelega goriva
* eksperimentalna naprava v hali
* shramba svežega goriva

53
86

130
.. 2

42

313
Reaktor je namenjen za eksperimentalno delo, izobraževanje
tečajnikov NE Krško in za pripravo radioaktivnih izotopov za
medicino, industrijo in jedrsko kemijo. V letu 1997 je obratoval
1088 ur na polni moči. V reaktorju obsevanih 1876 od tega 1418
vzorcev v kanalu pnevmatske pošte. V letu 1997 je reaktor
obratoval pulzno v času od 26.03. - 27.03.1997. V tem času je bilo
izvedenih 12 pulzov. Za potrebe eksperimentov so bile opravljene
tudi 3 menjave goriva oziroma premeščanja goriva v sredici
reaktorja, Opravljena je bila postavitev eksperimentalne naprave
v kanalu št. 1 za SNCT eksperiment.

zaustavitve

V letu 1997 je bilo 197 zaustavitev, od tega 4 neplanirane, 1 zaradi
pregoretjanaviija pogonskega motorja regulacijske palice reaktorja
ter 3 zaradi izpada električnega omrežja.

Gorivo

V reaktorski zgradbi se je ob koncu leta 1997 nahajalo skupaj 313
gorivnih elementov. Porazdeljeni so bili po sledečih lokacijah:

22.01.1997 je bil opravljen vizualni pregled vseh 67 izrabljenih
gorivnih elementov z Al srajčkami, ki so shranjeni v shrambi za
izrabljeno gorivo.

Osebje

Za obratovanje reaktorja skrbijo vodja reaktorja, glavni operater,
trije operaterji in služba za zaščito pred ionizirajočimi sevanji.

8.3.2 PREJETE DOZE DELAVCEV V REAKTORSKEM
CENTRU IJS V PODGORICI

Osebje, ki upravlja in uporablja reaktor oziroma prehodno
skladišče radioaktivnih odpadkov delimo na tri kategorije: na
operaterje reaktorja, na sodelavce službe za varstvo pred sevanji
in raziskovalcepri reaktorju oziroma tiste, ki rokujejo zobsevanimi
vzorci. V tabeli 8.14 so navedene njihove prejete doze zunanjega
sevanja (brez nevtronov) v letu 1997 in kolektivna doza za
posamezne skupine.

Tabela 8.14: Kolektivna in povprečna letna efektivna doza za operaterje reaktorja, za osebje službe za
varstvo pred sevanji in raziskovalce v letu 1997

Kolektivna efektivna Število delavcev Povprečna doza
doza (mSvIleto)

(človek.mSv)

Reaktor 0,39 4 0,1

Služba VS (laboratoriji, skladišče) 0,7 3 0,23

Raziskovalci IJS (F!-1, 0-2) n.p.* n.p.* n.p.*

Skupaj RC IJS 1,09 7 0,16

* n.p. - ni podatka

8.3.3 VRAČANJEGORIVA RAZISKOVALNEGA REAKTORJA
TRIGAV ZDA

V maju 1996 je US-DOE (United States - Department of Energy)
sprejela odločitev, da bo sprejemala nazaj v ZDA izrabljeno gorivo
iz raziskovalnih reaktorjev, ki so bili izdelani iz urana obogatenega
v ZDA. S tem je bila Sloveniji dana možnost, da do leta 2006
oziroma do 2009 pošlje v ZDA izrabljeno gorivo iz RR TRIGA.
V sklopu dogovarjanj o realizaciji pošiljke se je v času od 18.
19.09.1997 mudila v Sloveniji sedem članska delegacija
predstavnikov vladnih organizacij ZDA. Namen obiska je bil ogled
raziskovalnega reaktorja in skladišča izrabljenega goriva ter
dogovor o vračanju izrabljenega jedrskega goriva iz RR TRIGA, ki
obratuje pri IJS. Stroške-povezane z vračanjem, shranjevanjem
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in odlaganjem goriva v ZDA, krijejo za države z nizkim dohodkom,
tudi za Slovenijo, v celoti ZDA. Pri organizaciji vračanja,

zagotavljanja dovoljenj, izdelavi dokumentacije in prilagajanju
lokalne infrastrukture pa bodo nastali stroški tudi v Sloveniji.
Predvidoma bodo kriti iz sredstev MZT in ARAO.

V pogovorih je bilo sklenjeno, da se bo v ZDA v prvi polovici leta
1999 vrnilo 218 izrabljenih gorivnih elementov vključno z vsemi
šestindvajsetimi 70% obogatenimi gorivnimi elementi. S pogodbo
bo Sloveniji dana možnost, da vrne v ZDA okoli leta 2006 vse
preostalo gorivo, skupno 95 gorivnih elementov iz RR TRIGA.
Slovenske interese so pri razgovorih zastopali predstavniki
URSJV, MZT, MZZ, IJS in ARAO.
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8.4 RUDNIK ŽiROVSKI VRH

8.4.1 IZVAJANJE AKTIVNOSTI TRAJNEGA PRENEHANJA
IZKORiŠČANJAURANOVE RUDE V LETU 1997

8.4.1.1 Uvod

V letu 1997 je Rudnik Žirovski vrh (RŽV) izvajal Program izvedbe
trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja

posledic ruda~enja v Rudniku urana Žirovski vrh (Program) v
zmanjšanem obsegu po Rebalansu operativnega plana aktivnosti
za izvedbo programa v letu 1997 (Rebalans). Z Rebalansom
zmanjšani obseg izvedbe Programa so pogojevala finančna

sredstva, ki jih je predlog proračuna RS za leto 1997 namenil
financiranju izvajanja Programa, utemeljevalo pa ga je zagotovilo
MOP, da bo v takšnem obsegu tudi financiralo izvedbo.

Osnove za izvajanje Rebalansa so bile dejansko zagotovljene v
mesecu juliju 1997, ko je Vlada RS sprejela Rebalans. S
sprejetjem proračuna za leto 1997 v mesecu decembru, so bile
osnove tudi formalno zagotovljene.

Kot vira financiranja izvedbe načrtovanih del in aktivnosti je
Rebalans planiral proračun RS za leto 1997, ki ga, kot vir
financiranja izvedbe Programa, določa Zakon in lastna realizacija.
Lastna realizacija obsega sredstva od prodaje nepotrebne opreme
in materiala ter sredstva od organiziranih del začasno presežnih
delavcev v drugih podjetjih.

Ker so proračunska sredstva namenjena financiranju izvajanja
Programa s sredstvi lastne realizacije znašala samo 40% v
Programu načrtovanih sredstev, je Rebalans zmanjšal obseg
Programa le na obseg nujnih del na področjih:

zagotavljanja podlag za pridobivanje dovoljenj za izvajanje
osnovnih projektov Programa ter novelacije Programa,

vzdrževanja razpoložljivosti objektov, opreme in mehanizacije
potrebnih za izvajanje Programa in preprečevanja škod,

nadzor nad vplivom rudnika na okolje.

Zakon o trajnem prenehanju z izkoriščanjem uranove rude in
preprečevanju posledic rudarjenje v RUŽV (Zakon) nalaga RŽV
uvajanje programov nadomestnih dejavnosti za prezaposlitev
delavcev po končani izvedbi prenehanja izkoriščanja uranove rude
in likvidaciji podjetja. Skladno s temi določbami Zakona je
Rebalans planiral tudi majhen obseg izvajanja aktivnosti za
prezaposlitev delavcev, ne glede na to, da jih Program ne
načrtuje.

V razpoložljivih finančnih sredstvih za financlranle izvedbe
Rebalansa je znašal delež proračunskih sredstev 78%, delež
sredstev lastne realizacije pa 22% .Obseg in dinamika financiranja
sta bila opredelje~a v aneksih o obsegu in dinamiki financiranja, ki
sta jih sklenila RZV in MOP.

Redno financiranje poslovanja RŽV, ki ga je ministrstvo
zagotavljalo v tem obsegu, je omogočilo nemoteno izvajanje
Rebalansa, kljub dejstvu, da je bil proračun RS za leto 1997
sprejet šele v mesecu decembru 1997.

8.4.1.2 Realizacija programa

Ocena izvajanja Programa je prikazana s primerjavo planiranih in
realiziranih stroškov materiala in storitev, ki so sorazmerni s
planiranim in realiziranim obsegom izvedbe osnovnih projektov
Programa. Natančnost takšnega prikazovanja realizacije
osnovnih projektov Programa je zadovoljiva, čeprav prikazani
stroški vsebujejo tudi stroške predhodnih del in delno vzdrževanja
stanja, ki niso neposredno odvisni od obsega izvajanja del. Pri
majhnem obsegu izvajanja osnovnih projektov, zlasti stroški
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vzdrževanja stanja, bistveno povečujejo stroške izvedbe.

Realizirani stroški osnovnih projektov Programa so v letu 1997
znašali ~O% planiralJih, kumulativno pa znašajo 27% planiranih.
Tako velika neskladnost med planiranimi in realiziranimi stroški
kaže, da se Program ni zadovoljivo izvajal niti v letu 1997 niti
kumulativno.

Izvajanje prenehanja pridobivanja uranove rude je bilo planirano v
majhnem obsegu. Planirana dela so bila opravljena v celoti. V tem
sklopu se je nadaljevalo in končno izvedlo zapiranje dela podkopa
P-1O, ki zagotavlja nemoten iztok jamske vode. Delež teh stroškov
znaša približno 10% v Programu planiranih stroškov. Prikazan
delež stroškov opravljenih del tega sklopa znaša 15% planiranih
stroškov, ker vsebuje tudi predhodna in vzdrževalna dela.

Druga dela v sklopu tega projekta se niso niti načrtovala niti
izvajala. V podzemnih prostorih se predpisane delovne razmere
niso vzdrževale, vsi vhodi v jamo pa so bili zaprti.

Prikazan obseg planiranih in realiziranih del na področju

prenehanja proizvodnje koncentrata se nanaša na predhodna in
vzdrževalna dela tega projekta. Dela pri demontaži in
dekontaminaciji konstrukcij in opreme ter pri rušenju objektov niso
bila planirana in se tudi niso opravljala.

Obseg planiranih del projekta prenehanja obratovanja jalovišč, ki
znaša 7% v Programu planiranega obsega del kaže, da se v
Programu predvideno prekrivanje jalovišč ni izvajalo. V tem sklopu
so bila planirana dela pri sanaciji plazišča na jalovišču

hidrometalurške jalovine Boršt, ki so bila v celoti tudi opravljena.
Razen vrtanja dveh drenažnih vodnjakov, ki se je zamaknilo v leto
19.98, sta bili v tem sklopu vceloti dokončani projektirana IUaza
drenaže plazišča ter trajna podgradnja drenažnega rova v delu v
katerem je bila začasna podgradnja poškodovana.

Prioritetna predhodna dela so bila planirana v večjem obsegu kot
v Programu.
Vse aktivnosti v zvezi z zahtevami URSJV o ponovnem preverjanju
variant končne ureditve jalovišč in novelacije Programa, so bile
opravljene.

V tem času so bile opravljene vse načrtovane študije in raziskave
namenjene verifikaciji projektnih rešitev. V celotnem obsegu je bila
izdelana planirana projektna dokumentacija. Pridobljena so bila
tudi vsa planirana dovoljenja za izvajanje osnovnih projektov, ki
0lTlogočajo intenzivno izvajanje in dokončanje izvedbe prenehanja
pridobivanja koncentrata.

Novelacija Programa, ki bo odpravila neskladja med načrtovanim

in realiziranim obsegom Programa in zagotovila podlago za
primerno spremljanje Programa, je bila izdelana do končne faze.
Usklajevanje in preverjanje parametrov fizičnega obsega in
vrednosti je bilo zamaknjeno v leto 1998.

Zaradi dolgotrajnosti pridobivanja mnenj. recenzij in ocen v zvezi
z dodatnimi zahtevami URSJV, niso bili v celoti realizirani vsi
pogoji v postopku pridobivanja lokacijskega dovoljenja prenehanja
obratovanja jalovišč. Zamik teh aktivnosti v leto 1998 pa ne bo
vplival na intenzivnost izvajanja Programa v naslednjih letih.

Projekt nadzora nad vplivom rudnika na okolje je bil realiziran v
celotnem obsegu. Ker planirani obseg vključuje tudi varstvo pri
delu za bistveno večji obseg del, indeksi ne kažejo pravega stanja.
Obseg vzdrževanja stanja in razpoložljivosti potrebne opreme in
tehnoloških sklopov ni v celoti odvisen od obsega del. Stroški tega
sklopa aktivnosti posebno negativno vplivajo na skupne stroške
izvajanja Programa pri majhnem obsegu izvajanja projektov.
V letu 1997 je vzdrževanje stanja bistveno preseglo planirani
obseg in je bilo tudi kumulativno realizirano v največjem obsegu.

Zaradi staranja objektov, postrojev in mehanizacije, ki so potrebni
pri izvajanju Programa, se bodo stroški vzdrževanja povečali,

posledice majhnega obsega izvajanja projektov pa bodo še
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neugodnejše.

8.4.1.3 Zaključek

s stališča racionalne rabe majhnih proračunskih sredstev,
namenjenih financiranju izvajanja Programa, se izvajanje
Programa v letu 1997 lahko oceni kot zadovoljivo.

Kot zadovoljivo se lahko oceni izvajanje Programa tudi po
realizaciji Operativnega plana na področjih sanacije plazišča, ki je
plazenje ustavila, zagotavljanja pogojev za izvajanje in
dokončanje izvedbe prenehanja proizvodnje koncentrata, ki je
zagotovila pogoje za intenzivno izvajanje in dokončanje projekta
ter na področju vzdrževanja stanja in varovanja okolja.

Financiranja poslovanja, ki ga je zagotavljal MOP je bilo tudi
zadovoljivo.

S stališča majhne izvedbe Programa v letu 1997 in kumulativno,
kar povečuje stroške izvajanja Programa in verjetnost izrednih
dogodkov ter lahko ogrozi neoporečno izvedbo trajnega
prenehanja izkoriščanja uranove rude, izvajanja Programa osmo
leto po prenehanju obratovanja rudnika in peto leto po sprejetju
Zakona, ne moremo oceniti uspešno.

Ne glede na to, da v letu 1997 ne izvršena predhodna dela ne
ovirajo izvajanja Programa, podaljšujejo postopke in povečujejo

stroške izvedbe celotnega Programa pa izvajanja Programa, s
stališča realizacije predhodnih del v letu 1997 tudi ni zadovoljivo.

Poročilo o izvajanju Programa v letu 1997 je sprejel upravniodbor
RŽV na svoji 56. redni seji dne 27.03.1998.

8.4.2 Izpostavljenost delavcev ionizirajočemusevanju

Služba za varstvo pred sevanji (SVS) Rudnika Žirovski vrh je
redno nadzorovala delovišča v nekdanjem obratu za pridobivanje
uranove rude, v obratu za proizvodnjo uranovega koncentrata,
poleg tega pa je merila kontaminiranost odpadnih predmetov in

površin objektov v sklopu razgradnih del.

Izpostavljenostdelavcevionizirajočim sevanjemje SVS ocenila na
osnovi podatkov me~enja koncentracij radonovih potomcev in
doze gama sevanja (TLD), pri čemer je upoštevala čas

izpostavljenosti posameznih delavcev na posameznih delovnih
mestih. Izračun letne efektivne doze, ki so jo delavci RŽV prejeli
pri podzemnem delu, je narejen v skladu s splošno veljavno
metodologijo. Zaradi nizkih koncentracij radonovih kratkoživih
potomcev in nizkih doznih hitrostih, so bile vrednosti pričakovano
nizke. Dozimetre so menjavali četrtletno.

Izračun preletih letnih efektivnih doz (LED) je bil narejen za 95
delavcev RZV in sicer za 48 delavcev v obratu za pridobivanje
uranove rude in 47 delavcev v obratu za proizvodnjo uranovega
koncentrata. Nekateri delavci so občasno delali v obeh obratih,
skupaj je bilo evidentiranih 70 delavcev pri virih sevanj.

Pri sanaciji podkopa P-10 in drenažnega tunela v obratu za
pridobivanje uranove rude so bila delovišča izven območja s
povišano radioaktivnostjo. IZjema je seveda čiščenje in izvajanje
sistema odvoda meteornih voda z jalovišča HMJ Boršt ter
izvajanje vzorčevanja in meritev na istem jalovišču. Najvišja
izračunana vrednost LED za leto 1997 je bila 3,4 mSv, povprečna
vrednost vseh obračunanih LED pa-0,8 mSv. Najvišjo dozo je
prejel delavec, ki je izvajal redno vzorčevanje vode v drenažnem
tunelu.

Pri delu v območju obrata za proizvodnjo uranovega koncentrata
največji delež k skupni dozi prispeva koncentracija kratkoživih
radonovihpotomcevv prostorih delavnice ESV in garderobobjekta
322 ter laboratorija. Manjši pa je prispevek izvajanja dela na
platoju obrata in sevanja gama na kontaminiranih površinah. Po
prenehanju rednegaobratovanja so bili iz obrata odstranjeni glavni
viri sevanjagama(uranovaruda, HMJ, uranov koncentrat), zatoso
prispevki teh virov zelo majhni. Najvišja izračunana vrednost LED
za leto 1997 je bila 3mSv ali 6% še veljavne mejne vrednosti 50
mSv, povprečna vrednost vseh obračunanih LED pa 1,1 mSv.
Najvišjo dozo je prejel delavec pri delu v delavnici objekta 322.

Tabela 8. 15: Izpostavljenost delavcev RŽV ionizirajočim sevanjem

Leto Število delavcev Povprečje (mSv) Maks. vredno Kolekt.doza
(mSv) (človek.Sv)

1989 (v času

obratovanja) 350 5 18 1,75

1996 55 0,91 2,64 0,050

1997 70 1,3 3,4 0,09
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8.4.3 Vpliv na življenjsko okolje

Nadzor vplivov rudnika urana na okolje je potekal po programu
nadzoraemisij in programa nadzora radioaktivnostiv okolju RUŽV.
Nadzor emisij je izvajala SVS ažv, analize radionuklidov v tekočih
emisijah laboratorija szv in IJS nadzor radioaktivnosti v okolju
RUŽV pa pooblaščena organizacija ZVD v sodelovanju z IJS.

8.4.3.1 Tekoče emisije

Program nadzora tekočih emisij Ržvje bil nespremenjen glede na
preteklo obdobje. Obsegal je meritve urana in radija-226 v vzorcih
vseh tekočih izpustov RUŽV, vključno z meteornimi vodami iz
rudniških površin ter v vseh izpustih, ki prispevajo k onesnaženju
vodotokov. V enkratnih mesečnih vzorcih se analizira
koncentracija UPa (RŽV laboratorij), medtem ko se v mesečnem

kompozitnem vzorcu poleg kemičnih snovi analizirata tudi U O
(RŽV) in 226Ra (IJS). 3 a

Odpadne vode, ki so nastajale pri čiščenju in dekontaminaciji z
mokrim postopkom v območju obrata za proizvodnjo uranovega
koncentrata so zbirali v lovilni jami na mestu izvajanja čiščenja in
dekontaminacije. Vodo so občasno in po potrebi prečrpavali v
bazen, kjer so se trdni delci postopoma usedli; bistro vodo z
raztopljenimi radioaktivnimi snovmi so občasno (ob višjih
vodostajih) kontrolirano in s sprotnim razredčevanjem spuščali v
potok Brebovščico. Koncentracija UPa V vodi na izpustu ni
presegalavrednosti 350 mg/m3 pri pretoku 0,45 Us. Skupno je bilo
izpuščeno 1187 m3 vode, količina (masa) izpuščenega UPa pa je
znašala 0,4 kg ali manj kot 0,1% skupne emisije UPa iz RUŽV v
letu 1997. Stanje nadzora tekočih izpustov iz RŽV je podano v
tabeli 8.16.

Tabela 8.17: Skupna letna emisija U30 a in 226Ra po posameznih objektih RUŽV v letu 1997

U30, (kg) Delež (%) 226Ra (MBq) Delež (%)

Jama 185 61 28 33

Jalovišče Jazbec 97 32 7 8

Jalovišče Boršt 20 7 51 59

Skupaj RUŽV 1997 302 100 86 100

Tabela 8.16: Nadzor tekočih izpustov iz RŽV in vodotokov

Vzorčevalnomesto Letni Povp. konc Povp. konc
pretok raztopljenega raztopij.

U3O.
226Ra

(1000 m') (mg1m3
) (Bq/rn")

-
Nadzor tekočih izpustov

Čistilna naprava za jamsko vodo 645 288 43

Potok Jazbec pod odlagališčem jamske jalovine (Jazbec) 233 419 30

Skupna drenaža jalovišča HMJ Boršt 6,7 716 178

Preliv zadrževalnega bazena Boršt 17 841 2423

Drenaža zadrževalnega bazena Boršt 0,87 721 304

Drenažni tunel na jalovišču Boršt 37,59 2 18

Rezultati meritev vodotokov

Boršt potok 216 5 35

Vrednosti emisij urana in Ra-226 so manjše kot v letu 1996, kar je najverjetneje posledica manjših padavin v preteklem letu.
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Tabela 8.18: Rezultati letnih pretokov in povprečnih letnih koncentracij urana in Ra·226 v mesečnih

sestavljenih vzorcih vodotokov Todraščica (pred izlivom v Brebovščico) in Brebovščica v Gorenji Dobravi
(merilno mesto Tavčar) .

Vzorčno mesto Pretok Povprečna Povprečna

koncentracija koncentracija
( m3/s) U-238 """Ra

(Bqlm3
) (Bqlm3

)

Rezultati meritev vodotokov

Todraščica 0,09 58 29

Brebovščica,

(1,5 km pod Todražem) 0,85 219 16,1

8.4.3.2 Plinaste emisije

Med vire zračnih emisij plina radona RN-222 iz virov nekdanjega
RUŽV prištevam o jamske prezračevalnepostaje in zračilne jaške
ter površine [alovišč (hidrometalurške jalovine na Borštu, jamske
izkopnine na Jazbecu) in začasnih odlagališč Oamskeizkopnine na
P-1 in P-9). Med površinske vire prištevamo tudi nasute
neasfaltirane površine na območju jamskih obratov in nekatera z
jamsko jalovino nasuta cestišča ter drenažni iztok jalovišča

Jazbec. Glede na vplivnost na koncentracije radona v okolju
delimo vire na nižinske vire in na višinske vire. Prvi leže pod mejo

povprečne temperaturne inverzije (nadmorska višina pod 500 m)
in mednje prištevamo: podkopa P-10 in P-11 v času naravne
ventilacije rudnika ter jalovišče Jazbec.
Ocene letnih emisij iz posameznih virov so pokazale, da je bil
velikostni red emisij radona-222 iz vseh virov v letu 1997 okrog 12
TBq. Od tega so prispevali jamski obrati Oama,odložena jamska
lzkopnina, prepust drenaže jaloviščaJazbec)5,2 TBq, predelovalni
obrat Oalovišče HMJ} pa 7,07 TBq. V tabeli 8.19 so navedene
maksimalne in minimalne vrednosti na posameznih jamskih
izpustih in prepustu jalovišča jamske izkopnine pod Jazbecem.

Tabela 8.19: Rezultati največjih in najmanjših koncentracij Rn-222 in radonovih kratkoživih potomcev (PAEC)
vizpustih (1WL =3700 Bq/m3

)

Vir / Koncentracija Rn.222 (Bq/rrr'] PAEC(WL}

maks. min. maks. min.

Podkop P-11 10960 5680 2,31 1,21

Podkop P-10 13800 9700 2,96 2,14

ZračiIni jašek 6/2 9450 732 2,09 0,09

Drenažni prepust Jazbec 25920 263 1,23 0,02

8.4.4 Zaključna ocena o vplivih na okolje

Meritve radioaktivnosti v okolj u so tudi v sedmem letu po ustavitvi
rudarjenja pokazale, da je prenehanje izkoriščanja uranove rude
le delno zmanjšalo vpliv RUŽV v okolju. Večjih sprememb tudi ni
realno pričakovati, dokler ne bodo dokončno sanirana vsa sedanja
jalovišča.

Emisija radionuklidov s tekočimi iztekami se je v zadnjem letu
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precej zmanjšala, kar velja tudi za celoletne izpuste radona iz jame
in jalovišča na Borštu.

Vir:
1. Letno poročilo o izvajanju varstva pred sevanji in vplivu Rudnika
urana Žirovski vrh na okolje za leto 1997, RŽV, marec 1998.
2. Poročilo o meritvah radioaktivnosti v okolju RUŽV in ocena
vplivov na okolje za leto 1996, ZVD RS, Ljubljana, marec 1998.
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9 VARSTVO PRED SEVANJI V ŽIV
LJENJSKEM OKOLJU

To poglavje vsebuje povzetek poročil o nadzoru radioaktivnosti v
okolju. Kot prvo je predstavljen radiacijski opozorilni monitoring, ki
omogoča takojšnjo detekcijo povišanega sevanja na področju

Slovenije, sledijo pa mu povzetki poročil pooblaščenih organizacij,
ki so nadzorovale vplive na okolje zaradi splošne kontaminacije
okolja in zaradi obratovanja jedrskih objektov.

9.1 RADIACIJSKI OPOZORILNI MONITORING

Kot pristojni upravni organ za zagotavljanje radiološkega
monitoringa si URSJV že vrsto let zapored prizadeva za postavitev
in stalno izpopolnjevanje opozorilnega monitoringa sevanja, ki je
namenjen za takojšnjo detekcijo morebitne jedrske ali radiološke
nesreče doma ali v tujini.

V Sloveniji sedaj deluje okoli 40 sond, ki merijo hitrost doze

zunanjega sevanja gama; iz 28-ih se podatki zajemajo v realnem
času. od leta 1996 dalje, ko se je na URSJV oblikoval Center
Radiološkega Opozorilnega Sistema Slovenije (CROSS), ki je v
celoti računalniško podprt, se na enem mestu zbirajo podatki o
sprotnih meritvah iz vseh obstoječih tovrstnih sistemov v Sloveniji.
Te mrežne sisteme upravljajo naslednje organizacije:

- NE Krško,
- HMZ RS,
- URSJV in
- EIMV.

URSJV se je z obratovalci merilnih mrež dogovorila za računalniški

prenos pri njih zbranih in arhiviranih podatkov v polurnih časovnih

intervalih. Zgrajena je potrebna komunikacijska in računalniška

infrastruktura za prenos, arhiviranje, analizo in prikaz podatkov ter
za alarmiranje upravljalca CROSS. Shema prenosa podatkov
poteka po državni komunikacijski hrbtenici na komunikacijski
strežnik, ki se nahaja na URSJV (Slika 9.1).

Slika 9.1: Komunikacijska mreža za prenos podatkov do
CROSS-a. Posebna aplikativna programska oprema,
omogoča prikaz prispelih podatkov v numerični ali grafični
obliki.

D

CENTER RADIOLOAKEGA orom

CROSSaln::IniI:

Glavne novosti, ki so bile vpeljane v sistem CROSS v letu 1997,
so:
- vključitev 8 novih sond v mrežo za zajem podatkov v realnem
času,

- vključitev grafičnega prikaza desetdnevnih podatkov (Slika 9.3),
- izdelava postopkov za delo na sistemu CROSS,
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- pošiljanje podatkov v sistem EURDEP.

Zbrane podatke Iz vseh 28 merilnikov sevanja (Slika 9.2, Tabela
9.1) prikazujemo na Internetu na naslovu:
http://www.sigov.si/cgi-binlspl/ursjv/rad_mon.html?language=wi
nee.
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Slika 9.2: Geografske lokacije radioloških merilnih mest z obarvanimi krogi. ki prikazujejo dozne hitrosti na tej
lokaciji v realnem času.

Tabela 9.1: Prikazan je del preglednice, ki prikazuje poleg identifikacijske oznake merilnega mesta
tudi 1O-dnevno povprečje doznih hitrosti, 24-urno povprečje doznih hitrosti, zadnjo polurno vrednost dozne
hitrosti, ime in koordinate geografske lokacije lokalnega posameznega merilnika.

REAL 'I'llVIEGAl\I.IMA DOSE RATE LEVELS ON TIIE TERRITORY OF SLOVENIA

Govemmenta1 Institution: Slovenian NuclearSafay Administration
Updated: 140598 lOSI( Time is givenin UTCtime)
Waming: The dataare automatically updatedand are not guaranteed without error!
The dataare for information only
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Slika 9.3: Primer grafičnega prikaza podatkov za zadnjih deset dni

Uprava RS za jedrsko varnost je obdelala in statistično ovrednotila
podatke, ki jih je zbrala v letu 1997 v lokalnem centru URSJV iz
opozorilnega radiacijskega monitoringa. Merilno opremo sestavlja
6 merilnih sond zunanjega sevanja ALNOR finskega proizvajalca
RADOS. V drugi polovici leta 1997 je URSJV na novo vzpostavila
dve merilni mesti, eno v Krškem na lokaciji NEK in eno na Brkinih
(Pregarje pri Ilirski Bistrici).

V zbirni tabeli rezultatov (Tabela 9.2) so prikazani podatki
povprečnih vrednosti, odmikov in ekstremnih vrednosti. Najvišje
naravno ozadje je bilo izmerjeno v okolici nekdanjega rudnika
urana pod Žirovskim vrhom (122 nSv/h) in v Brkinih (110 nSv/h),

najnižje pa v urbanem okolju (ZVD: 90 nSvlh). Minimalne vrednosti
so praviloma izmerjene pozimi, ko leži sneg (70 nSv/h),
maksimalne vrednosti hitrosti doz pa so tudi naravnega izvora,
trajajo po nekaj ur in jih registriramo ob nastanku padavin.
Močnejše padavine namreč spirajo iz ozračja aerosole z
radonovimi kratkoživimi potomci na tla; povečano sevanje gama
iz površine tal zaznajo merilne sonde. Kot je razvidno iz
statističnega prikaza podatkov, lahko za kratek čas zunanje hitrosti
doz narastejo za precej več kot 100% (do 260 nanoSv/h na RŽV,
do 220 nSv/h v Podgorici), vendar je raven praga nastavljena tako,
da zaradi naravnih pojavov ne prihaja do proženja lažnega alarma.

Tabela 9.2: Zbirna tabela statistično obdelanih podatkov iz radiacijskega monitoringa URSJV (merilniki
ALNOR) za leto 1997

Lokacija povprečje stand.dev. min. MAKS.
(nSv/h) (nSv/h) (nSv/h) (nSv/h)

Ljubljana - URSJV 100 10 70 180

Krško - NEK 98 7 80 140

Podgorica - TRIGA 99 10 70 220

Todraž - RŽV 122 12 70 260

Ljubljana - ZVD 90 6 80 140

Pregarje (Brkini) 110 6 70 170
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Porazdelitev izmerjenih rezultatov po velikostnih intervalih hitrosti doz iz opozorilnegaTabela 9.3:
radlacilskeqa monitorinaa URSJV (merilniki ALNOR)

,
Število izmerjenih vrednosti na interval

Interval
hitrosti doz, LOKACIJA

(nSv/h)
URSJV NEKI) Triga RŽV ZVD Prega~e 2)

manj kot 70 8 O 305 3 O 1
71 - 80 1245 5 1450 18 2564 O
81 - 90 5044 1924 4142 855 16272 O
91 - 100 13283 3721 16341 845 2253 1708
101-110 2788 386 2992 2372 223 7424
111 - 120 936 49 356 13317 82 934
121-130 480 26 190 6932 31 140
131 - 140 189 24 80 993 5 22
141 -150 53 O 61 196 O 18
151 - 160 24 O 24 115 O 6
161 -170 O O 34 62 O 1
171 - 180 2 O 23 31 O O
181 - 190 O O 2 29 O O
191 - 200 O O 7 10 O O

več kot 201 O O 5 18 O O
St. podatkov 24052 6135 26012 25796 21430 10254

1) Podatki za obdobje sept.-december 1997
2) Podatki za obdobje julij-december 1997

Proti koncu leta 1997 se je URSJV povezala z evropskim centrom
JRC v Ispri (Italija), ki zbira podatke iz evropskih nacionalnih mrež
za zgodnje obveščanje. Od meseca decembra dalje URSJV redno
tedensko pošilja podatke iz CROSS-a v evropski sistem EUROEP,
ki zbira tovrstne podatke. S tem, ko se je URSJV vključila v
evropsko mrežo, je dobila možnost vpogleda v podatke drugih
evropskih držav.

2. Zrak:

kontinuirno prečrpavanje zraka skozi zračne filtre na lokacijah v
LJUBLJANI, na JEZERSKEM in PREDMEJI. Meri se vsebnost
gama sevalcev v mesečnem zbirku dnevnih filtrov.

3. Tla

9.2 SPLOŠNA RADIOAKTIVNA KONTAMINACIJA
OKOLJA V SLOVENIJI V LETU 1997

Program meritev radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja
v RS je bil v letu 1997 povsem enak kot prejšnja leta. IZje~a ~o

bile le meritve radioaktivnosti trdnih padavin (na vazelinskih
ploščah), ki imajo zgolj akcidentalni pomen in ~mo jih o~usti~i

zaradi zmanjšanih finančnih sredstev. Osnovni obseg Je bil
določen s Pravilnikom o mestih, metodah in rokih za preiskave
kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur.!. SFRJ, št. 40/86),
poleg tega pa so bile upoštevane tudi določene spremembe
osnovane na strokovnih podlagah za novelacijo tega pravilnika.

Naročnik vsakoletnega programa nadzornihmeritev radioaktivnosti
v okolju je Ministrstvo za zdravstvo. V letu 1997 je ti~t~ del
programa, ki se nanaša na meritve radionuklida S-90 v vodi ln na
meritve zunanjega sevanja s TL dozimetri, financirala URSJV.
Izvajalca programa sta ZVD, Ljubljana, Bohoričeva 22a in IJS,
Ljubljana, Jamova 39.

9.2.1 PROGRAM

3.1 Zemlja:
meri se vsebnost gama sevalcev in Sr-90 v treh globinskih plasteh
zemlje (0-5 cm, 5-10 cm in 10 -15 cm) dvakrat letno v vzorcih iz
neobdelanih travnatih površin, ki se vzorčijo v LJUBWANI,
KOBARIDU in MURSKI SOBOTI.

3.2 Zunanje sevanje gama:
hitrost doze se meri kontinuirno v LJUBWANI, MARIBORU,
NOVEM MESTU, CELJU, NOVI GORICI, PORTOROŽU, MURSKI
SOBOTI, na KREDARICI in LESCAH. Poleg tega so na 50
lokacijah na prostem po Sloveniji postavljeni TL dozimetri v mreži
20km x 20km za dolOčanje polletnih prejetih doz zaradi zunanjega
sevanja gama.

4 .Padavine:

neprekinjeno vzorčenje tekočih in trdih padavin v WUBWANI,
NOVEM MESTU, BOVCU in MURSKI SOBOTI. Specifične

aktivnosti gama sevalcev se merijo mesečno, Sr-90 pa četrtletno.

V letu 1997so iz programa opuščene meritve radioaktivnosti trdnih
padavin, ki se zbirajo na vazelinskih ploščah.

5. Pitna voda:

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

1. Površinske vode:

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

polletni enkratni odvzem vzorca SAVE pri Ljubljani (Laze-Jevnica),
DRAVE pri Mariboru, SAVINJE pri Celju in SOČE pri Anhovem.
Določa se specifična aktivnost gama sevalcev in H-3.

6. Hrana:

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

7. Živalska krma, trava:

dvakrat letno vzorčenje trave na lokacijah v LJUBLJANI,
KOBARIDU in MURSKI SOBOTI. Določa se vsebnost gama
sevalcev in Sr-90.

9.2.2 IZVAJALCI

Izvajalca nadzornih meritev v življenjskem okolju Republike
Slovenije sta ZVD in IJS. Poleg s programom predvidenih meritev
se vršijo tudi vzporedne meritve vzorcev zraka in padavin. Oba
izvajalca sta se udeležila tudi mednarodnih interkomparacijskih
meritev v organizaciji MAAE z namenom, da se zagotovi in
kontrolira kakovost meritev. Dodatne komparacijske meritve
vzorcev sta izvajalca opravila v sklopu nadzomih meritev
radioaktivnosti iz programa NE Krško.

9.2.3 REZULTATI MERITEV

Rezultati meritev umetnih radionuklidov v vseh štirih največjih

rekah v Sloveniji kažejo, da so koncentracije Cs-137 mer1jivele še
v sledeh največ do 0,7 Bq/rn", medtem, ko so se koncentracije
radionuklida J-131, ki ga izpuščajo centri za nuklearno medicino
v Ljubljani, Mariboru in Celju gibljejo od 1 Bq/rn" v Dravi in Savinji
do 50 Bq/m" v reki Savi.
Meritve specifičnih aktivnosti radionuklidov v zraku in padavinah
ne kažejo večjih sprememb v primerjavi z letom 1996.

Rezultati meritev umetnih radionuklidov v plasteh zemlje kažejo
zelo podobno globinsko porazdelitev kot leta 1996. Povprečne
specifične aktivnosti Cs-137 so nekoliko nižje kot leto poprej.
medtem ko se je nekoliko zmanjšala aktivnost Sr-90 v zgornji
plasti od O - 5 cm na vseh treh vzorčnih lokacijah.

Meritve zunanjega sevanja gama kažejo, da ostajajo vrednosti
doze na isti ravni kot pretekla leta. Prispevek čemobilske

kontaminacije je še vedno med 15 in 20 % glede na raven
naravnega ozadja. Povprečna hitrost doze zunanjega sevanja v
Sloveniji v letu 1997 je znašala 97,3 nSv/h, kar v primerjavi z

vrednostjo 97,5 nSv/h v letu 1996 pomeni, da se ta raven ni
spremenila.

Trend nižanja specifičnih aktivnosti radionuklidov Sr-90 in Cs-137
v hrani seje tudi letos nadaljeval. Srednja vrednost Cs-137 je bila
manjša kot pretekla leta v zelenjavi, v sadju in v žitaricah. Znatno
zmanjšanje Sr-90 je bilo zaznati le v Žitaricah, medtem ko je
srednja vrednost tega radionuklida v zelenjavi ostala na isti ravni
kot leta 1996. Podobna so bila znižanja pri hrani živalskega izvora:
vsebnosti Cs-137 v mesu ter v mleku iz Ljubljane in Kobarida so
bile kar za okrog polovico manjše kot leto poprej, podobno velja
tudi za specifične aktivnosti Sr-90 v mesu. Velika relativna
znižanja so posledica zelo nizkih absolutnih vrednosti, tako za Cs
137 kot Sr-90, kjer že majhne spremembe vrednosti rezultatov
n.pr. zaradi statistične napake pri merjenju prinesejo velike
relativne spremembe. Razlogi za večja odstopanja koncentracij
umetnih radionuklidov v vzorcih hrane v primerjavi z letom 1996 pa
so predvsem v premajhnem številu vzorcev in v izredno nizkih
koncentracijah obeh fisijskih radionuklidov.

Dolgoročni trendi koncentracij. ki so razvidni iz tabel A, B, in C
kažejo, da je stanje radioaktivne kontaminacije okolja že na nivoju
izpred čemobilske nesreče. Izjema sta le vsebnosti Cs-137 kot Sr
90 v tleh in povečano zunanje sevanje gama zaradi prisotnosti
dolgoživega Cs-137 v površinskih plasteh tal.

Na osnovi povprečnih specifičnih aktivnosti dolgoživih fisijskih
radionuklidov v zraku, vodi in hrani za leto 1997, povprečnega
letnega vnosa in ob upoštevanju doznih pretvorbenih faktorjev po
IAEA Basic Safety Standards (1996) je bila ocenjena skupna letna
pričakovana efektivna doza E50 . Tako so ocenili prispevek obeh
radionuklidov k dozi zaradi inhalacije, ki pa je zanemarljiv v
primerjavi z obsevnimi obremenitvami po drugih prenosnih poteh.
Ta prispevek je bil ocenjen na nekaj nSv za Cs-137 in nekaj 10
nSv za Sr-90. Doza zaradi ingestije znaša 3,6 mikroSv na leto, od
tega odpade na Sr-90 dvotretjinski delež in tretjinski delež na Cs
137. Zunanje sevanje zaradi kontaminacije tal s Cs-137
predstavlja največji prispevek k dozi od globalne kontaminacije
okolja. Pri oceni letne doze od zunanjega sevanja so bili
uporabljeni merski podatki za merilno mesto v Ljubljani in
predpostavka, da posamezniki preživijo na prostem 30 %
razpoložljivega časa. Efektivna doza od zunanjega sevanja
(pretežno od černobilske nezgode) je bila v preteklem letu
ocenjena na 54 mikrosievertov. Skupna doza na odraslega
prebivalca Slovenije, ki jo je povzročila splošna kontaminacija
okolja s fisijskimi radionuklidi, je bila v letu 1997 ocenjena na 58
mikroSv, kot je podano v spodnji tabeli (Tabela 9.4).

Tabela 9.4: Obsevna obremenitev prebivalstva v letu 1997 zaradi kontaminacije okolja zdolgoživimi
fisijskimi radionuklidi

Prenosna pot Efektivna doza
(v mikroSv/leto)

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

Ingestija (Cs-137, Sr-90) 3,6

Zunanje sevanje (Cs-137, Cs-134) 54

Skupaj v letu 1997 58

9.2.4 ZAKLJUČEK

Na podlagi meritev radioaktivnosti Življenjskega okolja RS v letu
1997 izvajalci ugotavljajo, da niso bile prekoračene meje letnega
vnosa umetnih radionuklidov v organizem, predpisane v Pravilniku
o največjih mejah kontaminacije človekovega okolja in o
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dekontaminaciji (Ur.!. SFRJ, št. 8/87).
Letne efektivne doze od ingestije umetnih radionuklidov in letne
doze od izpostavljenosti zunanjemu sevanju gama zaradi
černobilske kontaminacije so v okviru povprečnih svetovnih
vrednosti. -
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Tabela 9.5:Srednje letne aktivnosti Sr-90 in Cs-137 (Bq.rn") v plasti tal globine 0-:5 cm (travnata površina) za
obdobje 1982 - 1997

Ljubljana (Bq.m·2) Kobarid (Bq.m'2) . Murska Sobota (Bq.m")

leto Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137

1982 126 222 69

1983 157* 161 43

1984 102 161 48

1985 107 154 56

1986 123 680 115

1987 115 25500 465 32250 90 4850

1988 120 8600 395 5950 -84 2750

1989 129 6800 384 15000 89 3200

1990 130 12500 335 8350 81 6200

1991 80 11000 240* 7750 73 4350

1992 82 9350 255 14000 71 5050

1993 94 10500 280 16500 54 4650

1994 77 7400 230 10100 70 4550

1995 71 8000 210 10500 79 3950

1996 43 6200 145 9700 59 4000

1997 27 5750 67 6500 40 4400

* sprememba mesta vzorčenja

Tabela 9.6: Srednje letne aktivnosti Sr-90 in Cs-137 (Bq/kg) v mleku od 1984-1997

Vsebnost Sr-90 (8q/kg) Vsebnost Cs-137 (8q/kg)

leto Ljubljana Kobarid. Ljubljana Kobarid Murska S.

1984 0,17 0,33 0,13 0,27 1,02

1985 0,19 0,33 0,10 0,27 0,95

1986 0,28 0,81 21,5 65,7 168,6

1987 0,40 0,87 0,40 0,87 2,70

1988 0,22 0,53 1,49 7,32 17,20

1989 0,17 0,38 0,68 6,00 7,48

1990 0,19 0,43 1,10 4,90 5,60

1991 0,16 0,36 0,58 3,50 4,30

1992 0,22 0,32 0,41 4,00 4,10

1993 0,15 0,30 0,47 2,90 3,20

1994 0,14 0,22 0,48 2,00 2,30
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Vsebnost Sr-90 (Bq/kg) Vsebnost Cs-137 (Bq/kg)

leto ljubljana Kobarid Ljubljana Kobarid Murska S.

1995 0,12 0,22 0,45 1,70 2,50

1996 0,13 0,29 0,36 ·1,20 2,00

1997 0,10 0,15 0,12 0,55 1,00

Tabela 9.7: Letna doza zaradi zunanjega sevanja gama v Ljubljani

LETO Skupna doza zunanjega sevanja Prispevek Černobila (mikroSv)
(mikroSv)

1988 1080 360

1989 1131 280

1990 994 220

1991 966 190

1992 975 190

1993 904 180

1994 876 146

1995 872 150

1996 844 145

1997 851 146

9.3 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI NE KRŠKO

Pregled rezultatov meritev radioaktivnosti umetnih in naravnih
radionuklidov v različnih nadzorovanih medijih in prenosnih poteh so
podani z ocenami efektivnih doz. Konzervativne ocene doznih
obremenitev posameznika iz referenčne (kritične) skupine prebivalstva
zaradi emisij jedrske elektrarne dajejo v letu 1997 vrednost za
'predvideno efektivno dozo' manj kot 20 mikroSvIleto. Ta vrednost
predstavlja manj kot 1 % letne doze, ki jo v povprečju prejme človek v
normalno obremenjenem okolju od naravnih in umetnih radioaktivnih
virov. Izmeritev posameznih medijev sobile ocenjene tudiletne doze, ki
jih prispeva naravna radioaktivnost, splošno onesnaženje (Černobil,

atrnosferske jedrske eksplozije) ter industrija in bolnišnice, ki uporabljajo
radioaktivne snovi.

9.3.1 OBSEG PROGRAMA NADZORA

Prograrn nadzora radioaktivnosti v življenjskem okolju NE Krško je
potrdila URSJV z odločbo 391-01/96-8-135821MK. Redni radiološki
nadzor NE Krško vsebuje nadzor inventarja tekočih inplinastih emisij ob
izvoru ter neodvisen nadzor vnosa radionuklidov v širše okolje (irnisij).
Nadzorovano področje okolja obsega v prvi vrsti 12-kilometrskipas okoli
objekta, kjer se pričakujejo najvišje vrednosti irnisij in je rnogoče

potencialno najprej zaznati rnožne sprernembe, pri reki Savi in pri
podtalnici paje razširjen tudi napodročje Republike Hrvaške od Jesenic
naDolenjskem do Podsuseda (dolvodna razdalja odobjekta 30km).

Stalen nadzor emisij opravlja radiološka služba NEKrško. Redni nadzor
imisij in kontrolne meritve emisij soopravile pooblaščene organizacije:
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IJS in ZVD iz Ljubljane ter Institut 'Rudjer Boškovič' - Center za
istraživanje mora (IRB) in Institut zamedicinska istraživanja i medicinu
rada (IMI) izZagreba.

9.3.2 REZULTATI NADZORNIH MERITEV IMISIJ

Prispevki splošne černobilske onesnažitve k obremenitvi okolja, sosev
zadnjih sedmih letih ponezgodi v povprečju zniževali, pri poljščinah pa
sože leta 1990 praktično padli napredčernobilsko raven. V letu 1995 se
jetapotek ustavil, tako dazaznavamo v standardnem vzorcu poljščin iz
krško-brežiškega področja celo neznaten prirastek cezijevih izotopov, ki
jeostal nespremenjen doleta 1997, koznova zaznamo neznaten padec.
Dasiravno kažejo v drugi polovici leta1997 porast tudi doze zunanjega
sevanja (sevanja v okolju), pa slednje (za razliko od leta 1995) v
celoletnem seštevku neprevladajo, tako daostaja celoletna povprečna

doza podobno kot v ostalih delih Slovenije (republiški program) na
približno enaki vrednosti kotv letu 1996. Glede naponavljajoči sevzorec
omenjenega polletnega nihanja, ki bolj ali manj velja za celo Slovenijo,
domnevamo, da grepri temza klimatske vplive povezane pretežno s
splošno onesnažitvijo.

Zmanjšanju prispevka tekočih iztek iz papirnice Videm k radioaktivni
obremenitvi savske vode z umetnimi (za faktor 0,5) in naravnimi
radionuklidi (zafaktor 0,25), ki je bilo v letih 1992 in 1993 povzročeno z
zmanjšanjem proizvodnje, je v letu 1994 sledilo ponovno povečanje 
zlasti naravnih radionuklidov (zafaktor 2), ki se je ohranilo na približno
enaki ravni tako za naravne kot umetne radionuklide tudi v letih 1995,
1996 in 1997. Izcejanje pepela iz papirnične toplarne v Savo vpliva
predvsem napovečano
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prisotnost naravnih radioizotopov iz premoga; povečanja umetnih
radioizotopov (Sr-90, Cs-137) v letu 1997 ni bilo opaziti. Zaradi
nižjih koncentracij predvsem cezijevih radionuklidov je postal med
dolgoživimi umetnimi radionuklidi pomemben 'predčernobtlski'

stroncij. PrevladujOČi delež k obremenitvi z umetnimi radionuklidi
pa je prispeval kratkoživi jod-131, ki ga zlasti po letu 1989
prispevajo bolnišnice.

Primerjava rezultatov meritev v različnih savskih medijih kaže, da
je mogoče nekaj manj kot polovico v savski vodi v Brežicah
ugotovljenih povprečnih letnih koncentracij cezijevih izotopov
pripisati NE Krško, ostalo pa splošni, predvsem černobilski

onesnažitvi okolja. Upoštevaje tudi povečane koncentracije tritija,
ki jih prispevajo izteke NE Krško ter J-131 in stroncij dobimo
oceno, daje prispevek NE Krško k letni obremenitvi referenčnega
človeka zaradi potencialnega pitja savske vode v Brežicah v letu
1997 okoli 0,4 mikroSv/leto (za referenčnega otroka okoli 1,5
mikroSv/leto), kar je približno 85 % ocenjenega prispevka vseh
umetnih radionuklidov in 7 % celotne obremenitve z naravnimi in
umetnimi radionuklidi. Ta ocena za brežiško Savo je primerljiva z
oceno iz leta 1996. Nekoliko nižjo obremenitev zaradi NE Krško
(0,2 mikroSv/leto za referenčnega človeka in manj kot 1
mikroSv/leto za referenčnega otroka) dobimo tudi za Savo v
Jesenicah na Dolenjskem. Na te podatke znatno vpliva
nezanesljiva ocena deleža kratkoživega J-131, ki so ga v letu 1997
tako kot v preteklih letih, prispevale predvsem izteke bolnišnic.
Približno ocenjen prispevek J-131 iz bolnišnic k obremenitvi
referenčnegaotroka v Brežicah (1,9 mikroSvileto) kaže, da je le-ta
po velikosti primerljiv s prispevkom NE Krško. Pri tem je za
primerjavo umestno dodati, da podobna ocena, kjer je izključen

prispevek NE Krško, daje dozo Krškemu 1,7 mikroSvileto, in da
ocenjene potencialne doze vzdolž Save v smeri proti Ljubljani
naraščajo.

Za oceno povečanja efektivne doze referenčnega človeka zaradi
uživanja savskih rib (36 kg/leto), dobimo ob najbolj neugodni
predpostavki (maksimalne izmerjene vrednosti umetnih
radionuklidov ne glede na poreklo, celotna riba) vrednost manj kot
1,8 mikroSvileto (za referenčnega otroka pri 60% ingestiji
odraslega človeka manj kot 5,5 mikroSvileto). V povprečju se ribe,
ki so do leta 1986 predstavljale kritično prenosno pot za emisije
NE Krško preko prehrambene verige, tudi v letu 1997 bistveno ne
razlikujejo po vsebnosti obremenjujočih (predvsem černobilskih)

cezijev od ostale beljakovinske hrane. Bistveno občasno

povečanje obremenitev povzroča tudi tu kratkoživi J-131, ki je
posledica kontaminacije celotnega savskega vodnega telesa pred
in za elektrarno.

Neodvisna modeina ocena efektivne doze potencialno najbolj
izpostavljenega posameznika iz referenčne skupine brežiških
prebivalcev za pričakovane prenosne poti tekočih efluentov preko
Save, ki temelji na mersko ocenjenem razredčitvenem faktorju v
Savi in inventarju letnih izpustav NE Krško (dopolnjena mesečna

poročila NE Krško za leto 1997), daje efektivno dozo
0,8 mikroSv/leto za odrasle in 0,6 mikroSvileto za otroke. Čeprav
je ta ocena obremenitve zaradi različne ocene razredčitve v Savi
in manjših tekočinskih emisij približno za faktor 2 nižja kot v letu
1996, je velikostni red doze primerljiv z dozami iz preteklih petih
let.

Vodovod Brežice je v vseh letih obratovanja NE Krško (od 1982
leta) 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 preko savske vode. V drugi polovici
leta 1990 so brežiški vodovod začeli pretežno (70 % porabe)
napajati iz nove globoke vrtine, ki se odlikuje z vodo z zelo nizko
vsebnostjo tritija (stara voda) tako, da je ta povezava praktično

odpadla. Izmerjeni prispevek vseh umetnih radionuklidov iz
brežiškega vodovoda k letni obremenitvi odraslega prebivalca
zaradi pitja te vode, se je po letu 1990 znižal na nekaj
stotink mikroSv/leto (v letu 1997 okoli 0,024 mikroSv/leto za
odrasle in otroke), pri čemer je postal prispevek NE Krško preko
tritija iz starega črpališča zanemarljiv. Celotna obremenitev zaradi
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vsebnosti naravnih in umetnih radionuklidov je bila v brežlškem
vodovodu ocenjena na 7,64 mikroSvIleto za odrasle in 19
mikroSv/leto za otroke (1-2 let). Tudi nadzorne vrtine v naplavinah
samoborskega področja v letu 1997 niso pokazale zaznavnega
vpliva splošnega onesnaženja, niti v njih ni bilo zaznati vpliv NE
Krško (tritij).

Imisijske meritve aerosolov niso zaznale vplivov prašnih
(partikuiatnih) emisij NE Krško. Ocene narejene na podlagi
inventarja plinastih emisij (mesečna poročila NE Krško za leto
1997 dopolnjena z oceno plinastih emisij tritija in ogljika-14 IJS) ter
emisij partikulatov (mesečna poročila NEK-a za leto 1997,
dopolnjena z dodatnimi ocenami emisij IJS) in mesečnih

razredčitvenih faktoqev(meteorološka poročila HMZ) so dale v letu
1997 kot najvišjo obremenitev zaradi inhalacije (0.24 mikroSv/leto)
in zaradi zunanjega sevanja iz potujočega "oblaka" (piume)
(0.21 mikroSv/leto) vrednost doze 0,5 mikroSv/leto v naselju Sp.
Stari grad (smer ENE, razdalja 0,8 km). Ocenjena doza se je glede
na predpreteklo leto (1996) zmanjšala za faktor 2. K dozi je
izraziteje prispevalo 1. polletje (do remonta NE Krško) spovišanimi
emisijami žlahtnih plinov. Nadzorne meritve J-131 opravhane
kontinuirano na 6·ih krajih v okolici NE Krško niso zaznale J-131
nad nadzomo mejo, ki ustreza pogojni celoletni ščitnični dozi
0,4 mikroSv.

Doza zaradi zunanjega sevanja, merjena s termoluminescenčnimi

dozimetri skozi celo leto na 57-tih krajih okoli NE Krško, je
pokazala povprečno vrednost 800 mikroSvileto, kar je toliko kot v
predhodnem letu in za 36 % več kot pred černobilsko

onesnažitvijo. Podobno nespremenjeno povprečno letno dozo so
pokazale tudi meritve v ostalih krajih Slovenije (50 krajev
republiškega programa nadzora), kjer paje povprečjeletnih doz po
absolutni vrednosti še vedno višje kot v krško-brežlškern področju.

Avtomatski kontinuirni merilniki doznih hitrosti (13 stalnih merilnih
točk z avtonomnirn zapisom ter hkrati s sprotno UKV in telefonsko
povezavo na zbimi računalnik v NE Krško) namenjeni predvsem
nezgodnemu opozarianlu, so pokazali podobne vendar znatno
manj izrazite rezultate kot TL dozimetri , zlasti glede krajevno
značilnih velikosti letnih doz (kar je v skladu z različnima

detekcijskima karakteristikama obeh merilnikov). Pokazali pa so
tudi občasne nekaj urne ekskurzije hitrosti doz (do maksimalno
160 % nad mesečnim povprečjem), ki jih pripisujemo spiranju
naravnih radionuklidov - radonovih potomcev iz ozračja z dežjem
in tudi njihovemu začetnemu zadrževanju v povrhnjem omočenem

sloju tal. Ti pojavi so redno opažani tudi v drugih oddaljenih krajih
v Sloveniji, kjer so postavljeni taki merilniki in praviloma niso

_ korelirani s plinastimi emisijami, temveč predvsem s padavinami.

Na osnovi rezultatov meritev zunanjega sevanja s
termoluminiscentnimi merilniki je bila izdelana tudi karta zunanjega
sevanja na širšem področju Krškega polja. Značilnost te karte je,
da so najnižje vrednosti prav na ožji okolici NE Krško (betonske
površine, reka Sava, rečni prod). Iz meritev zračnega useda je
mogoče razbrati, da na lokaciji v Vrbini ne moremo ugotoviti
morebitnih prispevkov v letu 1997 zaradi izpustov pri rednem
obratovanju NE Krško oziroma zaradi uskladiščene aktivnosti
radioaktivnih odpadkov in reaktorja NE Krško.

Opravljene interkomparacijske meritve tekočih vzorcev in filtrov so
pokazale pri obojestransko detektiranih radioizotopih dobro
ujemanje. Opravljena vzporedna merjenja sorazmerno sestavljenih
reprezentančnih vzorcev tekočih efluentov NE Krško iz paralelne
meritve Zbirnih aerosolnih filtrov ne kažejo razhajanj, ki bi
pomembno spreminjala oceno letnih obremenitev zaradi plinastih

. in tekočih emisij. V vseh primerih razhajanj so bile za oceno
obremenitev smiselno uporabljene manj ugodne vrednosti.

9.3.3 IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA

Vse ugotovljivein kvantitativno ocenjene obremenitve okolja zaradi
emisij NE Krško so bile pod upravno dopuščen imi mejnimi
vrednostmi ("). Ocenjene obremenitve posameznikov iz privzete
referenčne (kritične) skupine prebivalstva, narejene tako iz
neposredno ocenjenih imisijskih vrednosti, kot računsko-modelno
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na podlagi podatkov o letnih emisijah NE Krško, pa dajejo v letu
1997 vrednosti za efektivne doze, ki so manjše od 20 mikroSvIleto
oz. manjše od 1 % letne doze, ki jo povprečno prejme človek v

normalno obremenjenem okolju od naravnih in umetnih virov.

Slika 9.4 : Zunanje sevanje v okolici NE Krško po čemobilski

onesnažitvi, letna doza (termoluminiscentni dozimetri IJS-TLD-05),
* - povprečje pred Čemobilom (podatek vzet iz predhodnih poročil IJS)
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93

+
f

I-+
i

-r
T

l
1

90 91' 92
LETO, YEAR

_o ••••-!-- ... -j- _

I
+
1

-+
I
+

j

t
J
1

...~..

I
T
T
..1.

i ;
T t

t t
J !
I +

11
1 J- 1

86 87 88' 89

800

200··

400

1000 .. -...,--.,------;----,--..,----,----,--...,--r-----.--,--..,.---,

.s
CJ)

~
(/) 600 ... -_....

s
'E

Tabela: 9.8: Ocena delnih obsevnih obremenitev posameznikov iz okoliškega prebivalstva po vseh
prenosnih poteh zaradi emisij NE Krško v letu 1997.

Prenosna pot Letna efektivna doza (mikroSv)
odrasli otroci

Notranje obsevanje zaradi inhalacije
- tritij, ogljik-14, jod-131, partikulati 0,24 0,14

Notranje obsevanje zaradi ingestije
- hrana < 1,8 <5,5
- voda < 0,4 <1,5

Zunanje obsevanje zaradi submerzije in useda 6 6

Ocena celotne obremenitve zaradi emisij NE Krško v letu 1997 8,2 13

* Navedene vrednosti letnih doz v mikroSv/leto (mikrosievertih na
leto) veljajo v vseh ustreznih primerih (izjema je zunanje sevanje)
za količino, ki jo definiramo kot "50-letno predvideno efektivno
enakovredno dozo",

*0Za oceno doz so v Poročilu prvič uporabljeni "novi" dozni faktorji
iz leta 1996, ki v glavnem (glede na "stare" dozne faktorje iz leta
1982) nekoliko zmanjšujejo ocene bremen za odrasle in
povečujejo le-te pri otrocih. Zato so bili v ocenjevanju obremenitev
referenčne (kritične) skupine prebivalcev vključeni, poleg odraslih,
tudi otroci od 1 - 2 let.

*** Zakonsko postavljena vrednost mejne letne doze za
posameznika iz prebivalstva, ki ni poklicno izpostavljen sevanju,
je 1000 mikroSv/leto (1000 mikrosievertov na leto =1 milisievert
na leto) efektivne enakovredne doze. Mejna vrednost velja za
skupne prispevke vseh umetnih virov sevanja, z izjemo
medicinskih in prispevke modificiranih naravnih virov sevanja, z
izjemo radona v hišah. Poleg navedene osnovne splošne omejitve
pa obstajajo tudi upravne omejitve, ki veljajo za normalno
obratovanje posameznih nuklearnih objektov - tako imenovane
avtorizirane mejne doze, ki so praviloma nižje od osnovne. Po
lokacijski odločbi Republiškega sekretariata za urbanizem
(št. 3S0/F-1S/69 od 8.8.1974) je mejna vrednost doze za

prebivalca na robu ožje varstvene cone (radij SOOm okoli reaktorja)
50 mikroSv/leto. Po odločbi republiškega komiteja za varstvo
okolja in urejanja okolja (št. 3S0/F-6/88-DF/JV od 2.8.1988) pa je
omejitev letne doze na ograji objekta, ki zajema tako prispevke
reaktorja kot začasnega skladišča radioaktivnih odpadkov 200
mikroSv. Po odločbi Republiškega energetskega inšpektorata
(31-04/83-5 od 6.2.1984) pa obstajajo tudi druge izvedene
omejitve (npr. letna aktivnost tekočih in plinastih efluentov).

Obremenitve so ocenjene (*1) za odraslega posameznika oziroma
otroka iz referenčne skupine, ki prejema največje doze in uživa
izključno lokalno pridelano hrano, Podatki iz tabele, razvrščeni po
Virih, so grafično predstavljeni tudi na diagramu.

(*1) Ocene so narejene z doznimi faktorji, ki jih je leta 1996
sprejela tudi Evropska skupnost (EU Council Directive
96/29/EUROATOM of 13 May 1996; OJ No. - 159, 29.6.1996, p.l.)
(*2) Obremenitev z umetnimi radionuklidi (NE Krško, splošna
kontaminacija) je podana z dozo, ki jo definiramo kot "50-letno
predvideno efektivno enakovredno (ekvivalentno) dozo",
obremenitve z naravnimi radionuklidi pa z "letno efektivno
enakovredno (ekvivalentno) dozo'.
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(*3) Za bivališča s povprečno ravnovesno radonovo koncentracijo
15 Bq/m3 (oz. koncentracijo Rn-222 38 Bq/m3 ob ravnovesnem
faktorju . 0,4) in faktorju bivanja v bivališčih 0.8 ter bivanja na
prostem 0.2. Po predlogu ICRP Publication 65 iz leta 1993bi prejel
enako letno dozo prebivalec, ki bi živel v okolju s povprečno

ravnovesno radonovo koncentracijo 22 Bq/m3 oz. koncentracijo
Rn-222 55 Bq/rn", pri čemer bi prebil 80% časa doma in 20% časa

na delu. Slednje vrednosti koncentracij so bliže izmerjenim v
Sloveniji.(M. Križman at al., Proceedings, Symposium on
Radiation Protection in Neighbouring Countries in Central Europe
1995, Portorož, Slovenia, str. 66, jan. 1996).

(*4) Poraba določena na podlagi podatkov Statističnega urada
Slovenije o Porabi prebivalstva za leta 1993 do 1996 (Statistični

letopis R S). Za povprečno obremenitev z naravnimi radionuklidi
so uporabljeni podatki iz publikacije UNSCEAR 1988 Report
(p.95), United Nations, New York 1988.

(*5) Podatki vzeti iz vladnega poročila ZRN za leto 1989, (Bericht
der Bundeseregierung uber Umveltradioaktivltaet und
Strahlenbelastung fur das Jahr 1987, Drucksache 11/6142,
20:12.1989). Zelo približna ocena za prebivalstvo v Sloveniji
nakazuje približno tolikšno ali višjo izpostavljenost, zaradi slabše
opreme ob nižjem številu pregledov. Zaradi negotovosti ocene
navajamo tudi relativno najnižjo oceno 300 mikroSv!leto, ki jo
daje britanski NRPB (Radiation Exposure of the UK Population 
1988 Review, NRPB-R227)

(*6) Podatki vzeti iz poročila: u. Miklavžič et, al., Letne doze
zunanjega sevanja v Sloveniji, IJS DP-6696, Marec 1993.

(*7) Predpostavljeno je podaljšano bivanje na prostem s faktorjem
bivanja na prostem 0,3 in v bivališčih 0,7.

Vir: Meritve radioaktivnosti v okolici NE Krško - Poročilo za leto
1997, IJS DP-7869

Tabela 9 9' Pregled virov in velikosti sevalnih obremenitev prebivalcev v okolici NE Krško za leto 1997

Opomba: ( ) glej polasnila v besedilu

1 NOTRANJE OBSEVANJE efektivna doza v 1997 (*2)
(posledica vnosa in prisotnosti radionuklidov v telesu ter njihovega sevalnega (mikroSvIleto)

učinka na telo)

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

1.1.1 naravna radioaktivnost
- Radon-222 in kratkoživi potomci v zraku (*3) 1300

1.1.2 splošna kontaminacija prašnih delcev (aerosolov)
- tehnološko in naravno nakopičeni svinec-210 39 20·
- resuspendirani umetni radionuklidi 0,005 0,0002

1.1.3 zračna emisija NE Krško
- tritij, ogljik-14, jod-131, partikulati 0,24 0,14

delna vsota za inhalacijo 1339

1.2 zaradi vnosa s hrano in vodo (ingestija) iz naslednjih virov (*4):

1.2.1 naravna radioaktivnost
- kalij-4O 180
- uranov in torijev niz 140
- ostalo 40

seštevek 360

1.2.2 splošna kontaminacija (Černobil, jedrske eksplozije, tehnološko kopičenje

umetnih radionuklidov)
- hrana 3 4
- voda 0,02 0,024

seštevek 3

1.2.3 tekoče (Sava) in zračne (used) emisije NE Krško
- hrana < 1,8 <5,5
- voda <0,4 <1,5

seštevek 2 <7

delna vsota za ingestijo 365

zaokrožena delna vsota za notranje obsevanje 1700

2 ZUNANJE OBSEVANJE
(posledica virov sevanja izven telesa v okolju ter njihovega sevalnega učinka na

telo)

2.1 zaradi medicinske diagnostike (*5) 1500 (300)

2.2 zaradi naravnega sevanja (kozrničnega in terestrialnega) (*6)
- kozmična nevtronska komponenta . 60
- kozmično in terestrialno sevanje (U,Th niz, K-40, kozmično sevanje) 770

2.3 zaradi černobilskega useda v okolju (*7) 62

2.4 zaradi zračnih emisij NE Krško (žlahtni plini in used) (*7) 6 6

zaokrožena delna vsota za zunanje obsevanje 2400

celotna vsota za notranje in zunanje obsevanje (zaokroženo)
z višjim medicinskim prispevkom (1500 IJSv/leto) 4100
z nižjim medicinskim prispevkom (300 IJSv/leto) 2900

celotna obsevna obremenitev zaradi emisij NE Krško 8,24 13

*
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Slika 9.5 : Dozne obremenitve odraslih prebivalcev iz referenčne skupine v okolici NE Krško v 1997

CELOTNO BREME - 1997 ZUNANJI OBSEV - vsi viri 1997
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9.4 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI
RAZISKOVALNEGA REAKTORJA TRIGA

Nadzor radioaktivnosti okolice Reaktorskega centra Podgorica je
v letu 1997 temeljil na enakem pristopu kot v preteklosti. Program
nadzora, ki ga je v skladu s pravilnikom z2 (Pravilnik o načinu,

obsegu in rokih sistematičnih preiskav kontaminacije z
radioaktivnimi snovmi v okolici jedrskih objektov, Ur.I. SFRJ, št.
51/86) potrdila URSJV z odločbo št. 318-22194-9209/SA z dne
13.07.1995, je obsegal:

9.4.1 OBSEG NADZORA

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

2. Meritve imisij v okolju zaradi nadzora vpliva objekta ali
identifikacije vplivov od zunanjih onesnaževalcev:
- tekočine: radioaktivnost padavin in vode iz vodnjaka,
- zunanje sevanje: spremljanje hitrosti doze na kontrolni točki.

3. Ostale meritve:
- radioaktivni izotopi v zemlji,
- radioaktivni izotopi v savskem sedimentu.
IJS je pričel z aktivnostmi za postavitev meteorološke postaje na
lokaciji v skladu z zahtevo iz citirane odločbe URSJV.

9.4.2 ,REZULTATI MERITEV

V letu 1997 pri obratovanju reaktorja in drugih povezanih
cejavnosti ni bilo kakih posebnosti, ki bi izstopale v primerjavi s
prejšnjimi leti. Celotna proizvedena energija je bila podobna kot v
zadnjih letih. Temu so ustrezali tudi atmosferski izpusti žlahtnega
plina 41Ar (v letu 1997 okrog 1,0 TBq), ki so neposredno korelirani
z obratovanjem reaktorja. Posebnosti tudi ni bilo zaznati pri
tekočinskih izpustih radioaktivnosti (v letu 1997 12 MBq), ki so
rezultat dejavnosti Odseka za kemijo okolja. Aktivnost tekočinskih
izpustov je bila na ravni tistih v zadnjih letih.

9.4.3 IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA

Zaradi navedenih razlogov so tudi ocenjene doze na prebivalstvo
zelo nizke, Uporabljena je bila enaka metodologija kot v
preteklosti.
Zunanja imerzijska doza zaradi izpuščanja "Ar v atmosfero je bila
ocenjena na 0,25 IJSVna leto, kar predstavlja zgolj 0,025% mejne
letne doze za prebivalstvo.
Ingestijsko dozo zaradi tekočinskih izpustov v reko Savo smo
konservativno ocenili na okrog 0,4 IJSVna leto, kar je 0,04% letne
mejne vrednosti za prebivalstvo.

9.5 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI
RUDNIKA ŽiROVSKI VRH

9.5.1 OBSEG PROGRAMA NADZORA

Rudnik urana Žirovski vrh (RUŽV) je obratoval v času od
decembra 1984 do 01.07.1990, ko so bila ustavljena vsa rudarska
dela in predelava rude. Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja

uranove rude, ki je bil sprejet dve leti kasneje (Ur.I. RS, št. 36/92),
zahteva radiološki nadzor okolja tudi v času zapiranja rudnika in v
obdobju po njegovem zaprtju. Program meritev obsega merjenja
radona in njegovih kratkoživih potomcev v ozračju, merjenja
specifičnih aktivnosti dolgoživih naravnih radionuklidov
uran-radijeve razpadne vrste v zraku, površinskih vodah,
sedimentih, vodni bioti, v hrani in krmi, v zemlji ter merjenje
zunanjega sevanja gama v življenjskem okolju. Nadzor je
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osredotočen predvsem na dolinske in naseljene predele okolja
RUŽV, pretežno do razdalje 3 km od centralnih obratov rudnika.
Meritve radioaktivnosti .se primerjalno izvajajo tudi na bolj
oddaljenih področjih;kodervpliv rudnika ne seže; na tej osnovi se
oceni prispevek rudnika k radioaktivni kontaminaciji okolja.

Nadzome meritve je '! leto 1997 izvajala pooblaščenaorganizacija
za izvajanje ukrepov varstva pred sevanji ZVD v sodelovanju z IJS.

9.5.2 REZULTATI NADZORNIH MERITEV

V sedanji fazi zapiranja rudnika so se zmanjšale skupne emisije
radona in tekočih iztek v okolje, tako da so se imisijske
koncentracije radionuklidov v posameznih medijih delno znižale.

Najbolj je opazna ta razlika pri koncentracijah dolgoživih
radionuklidov v trdnih delcih v zraku, ki se določajo v kontinuiranih
tedenskih zbirnih vzorcih. Te so takoj po prenehanju rudarjenja
upadle skoraj do običajnih ravni v okolju. Rezultati za leto 1997
kažejo, da je ocenjeno povišanje koncentracij radona v okolici
rudnika v povprečju 7,0 Bq/m 3 in je podobno kot v prejšnjih letih:
(leta 1989 je znašal ocenjeni prispevek rudnika 8,2 Bqlm 3

, leta
1990,6,7 Bq/m3

, v letih 1991 in 1992 7,9 Bq/rn", v letu 1993 6,6
Bq/m", v letu 19947,8 Bqlm3

, v letu 1995 9,1 Bq/rn" in v letu 1996
7,8 Bq/m"). Na koncentracije radonavposeljeni dolini Brebovščice
vplivajo le nižinski viri emisij, predvsem emisije iz odlagališča

jamske izkopnine na Jazbecu, iz nasutih površin pri zunanjih
jamskih obratih ter iz izstopnega kanala pod jaloviščem Jazbec.
Kontinuirne meritve radonovih potomcev so tudi v 1997 pokazale,
da je v bližnji okolici [alovlšč faktor ravnovesja med radonom
rudniškega izvora in njegovimi potomci nizek; kar je upoštevano
tudi v izračunu za oceno doze. Zaradi topografskih in
meteoroloških specifičnosti lokacije RUŽV ni mogoča močnejša
disperzija radona v okolje (iz nižinskih emisijskih virov) in lahko
prihaja do razširjanjavisokih koncentracij radona v ozkem pasu po
dolini tudi na večje razdalje, celo 3-4 km daleč.

Radioaktivnost površinskih voda se je v letu 1997 v splošnem
znižala glede na preteklo leto. Povprečna letna koncentracija 238U
v Brebovščici, izračunana na osnovi rezultatov v mesečnih zbirnih
vzorcih, je bila 219 Bqlm3 (170 Bqlm 31eta 1996), v Todraščici pa
58 Bq/m" (128 Bqlm 3 v letu 1996). Povprečna letna koncentracija
226Ra v Brebovščici je bila 16,1 Bq/rn" (19,8 Bq/rn" leta 1996), v
Todraščici pa 29,1 Bq/m 3 (38 Bq/rn" v letu 1996). Glavni viri
onesnaževanja voda, ki so ostali po prenehanju izkoriščanja

uranove rude, so jamska voda, odlagališče jamske jalovine na
Jazbecu in odlagališče hidrometalurške jalovine na Borštu.
Odcedna voda iz odlagališča HMJ odteka neposredno v okolje. To
je tudi glavni razlog, da so koncentracije radija v Todraščici zlasti
v sušnem obdobju precej višje kot v Brebovščici. Enako velja tudi
za sedimente v obeh vodotokih.

V hrani in ribah so merjene koncentracije 226Ra in 21°Pb nizke in so
variacije meritev velike. Celo pri istovrstnih vzorcih so lahko
variacije večje od razlike koncentracij med vzorci vzetimi v okolici
rudnika in tistimi vzetimi na referenčnih lokacijah. Ker je v trdnih
zračnih delcih malo dolgoživih radionuklidov, je manj usedanja
radioaktivnih delcev na travo in zemljo. Rezultat tega je tudi nizka
doza preko prehrambenih poti.

Zunanje sevanje gama v okolici odlagališč se po prenehanju
rudarjenja spreminja v skladu z značajem preureditvenih del na
odlagališčih, kot so oblikovanje in utrjevanje površine odlagališča,

selitve materiala iz drugih lokacij na skupno odlagališče, delna
prekrivanja površin, itd. Zunanje sevanje gama v okolici jalovišča
HMJ na Borštu se ne razlikuje od vrednosti v letu 1996. V okolici
odlagališč jamske izkopanine P-1, P-9, nasut ja P-36 in jalovišča

Jazbec pa je stanje že od leta 1992 nespremenjeno. Vzrok temu
je zaustavitev vseh aktivnosti na navedenih objektih leta 1992.
Ponekod je zunaj meja jalovišč še vedno mogoče najti točke, kjer
je sevanje znatno povečano zaradi ostankov rude iz preteklega
obdobja.
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9.5.3 IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA saj, te ~od~ prebivalci ne uporabljajo kot vir pitne vode, ne za
zalivanje ah namakanje.

Na področju, ki ga zajame precej enakomemi vpliv rudnika urana,
živi približno 250-300 prebivalcev. Večina odraslega prebivalstva
so kmetovalci ali pa so zaposleni drugod, v bolj oddaljenih krajih.
Pri oceni efektivne doze za posameznika iz prebivalstva zaradi
virov nekdanjega RUžV so upoštevane naslednje prenosne poti:

- inhalacija dolgoživih radionuklidov,
- inhalacija 222Rn in njegovih kratkoživih potomcev,
• ingestija (vnos s hrano in vodo) po vodni in kopni prehrambeni
poti,
- zunanje sevanje gama.

Dozni pretvorbeni faktorji za oceno efektivne doze so privzeti po
Basic Safety Standards (1996), pri čemer pa so izvajalci še nadalje
zadržali izračun efektivne ekvivalentne doze za inhalacijo radona
in njegovih kratkoživih potomcev po pUblikaciji ICRP 50 (1988).
Izračunana je tudi doza zaradi potencialnega zauživanja vode iz
površinskih vodotokov, ki pa v končnem seštevku ni upoštevana,

Skupna letna efektivna doza zaradi aužv v letu 1997
(zaokroženo): 0,30 mSvneto
Ocena je izdelana za tisti del odraslih posameznikov znotraj širše
skupine prebivalstva, ki prejema letno najvišje dodatne doze. K
izpostavljenosti največ prispeva inhalacija rudniškega radona in
potomcev. Najbolj so obremenjeni prebivalci iz naselja Gorenja
Dobrava, ki leži 1,3 km sevemo od nekdanjih zunanjih obratov
RUžV. Na osnovi rezultatov koncentracije radona in ob
upoštevanju meteoroloških parametrov se je namreč izkazalo, da
obstajajo prav tu najvišje ravnotežno ekvivalentne koncentracije
rudniškega radona.Obsevna obremenitev okoliškega prebivalstva
zaradi prisotnosti nekdanjega rudnika urana je bila v letu 1997
blizu vrednostim iz preteklih let in iz obdobja obratovanja RUžV.

Vir: Poročilo ZVD o meritvah radioaktivnosti v okolju Rudnika
urana žirovski Vrh za leto 1997 št.:1001/98, marec 1998

žTabela 9.10: Letna efektivna doza za prebivalstvo v okoliu RU V v letu 1997

Prenosna Podrobnejši opis, Letna efektivna doza
pot pomembni radionuklidi (mSv)

Inhalacija - aerosoli zdolgoživimi radionuklidi U, 226Ra, 21°Pb 0,011
- samo 222Rn 0,005
- Rn-kratkoživi potomci 0,225

Ingestija _U, 226Ra, 210Pb, 230Th
v pitni vodi (površinske vode, podtalnica) (0,018)

- ribe e26Ra, 21OPb) 0,0003
- kmetiiski pridelki in hrana e26Ra, in 21OPb) <0,050

Zunanje - gamma sev. 222Rn in Rn-potomcev (depozicija,
sevanje imerzija) 0,002

- gamma sev. dolgoživih radionuklidov (aerosoli) -
- okolica odlagališč (gamma sev.) 0,002
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10 VARSTVO PRED SEVANJI V
DELOVNEM OKOLJU

To poglavje vsebuje poročilo o inšpekcijskem nadzoru Izvajanja
varstvenih ukrepovna področjuvirov ionizirajočegasevanja (ZIRS)
ter poročila pooblaščenih organizacij (ZVD, IJS) za opravl!~nje

vseh ukrepov varstva pred ionizirajočimi sevanji v SloveOlJI ~a

osnovi pooblastila Republiškega komiteja za zdravstveno 10

socialno varstvo Iz leta 1981. Poročilo Instituta 'Jožef Stefan' o
tej dejavnosti v pričujočem poglavju ni zajeto.

10.1 POROČiLO ZDRAVSTVENEGA INŠPEKTORATA
RS

10.1.1 INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO V JEDRSKIH
OBJEKTIH

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS) je nadzoroval
Nuklearno elektrarno Krško (NEK), reaktor TRIGA na
Reaktorskem infrastrukturnem centru Instituta'Jožef Stefan' (IJS)
in republiško skladišče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v
Podgorici pri LjUbljani.

Inšpektorat je v NEK opravil enajst inšpekcijskih pregledov,. od
tega enega v sodelovanju z inšpektorji URSJV in sodeloval tudi na
lokacijskem ogledu bodoče vzorčevalne postaje ob reki ~a~i v
Brežicah. Inšpektorji v NEK z vidika varstva pred sevanji OISO
ugotovili večjih nepravilnosti ali problemov. Povečan je bil nadzor
del med remontom, kjer so nekateri delavci prejeli doze do 20
mSv.

V Reaktorskem infrastrukturnem centru (RIG) v Podgorici je ZIRS
opravil 4 inšpekcijske preglede, od tega 3 v sode.lova~j~ z
inšpektorji URSJV. Pri pregledu raziskovalnega reaktorja Z.Vldlk~

varstva pred sevanji ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti.
Večinadelavcev je opravila predpisane obvezne letne zdravstvene
preglede zaradi dela z viri sevanj. Na inšpekcijskem pregledu
oktobra 1997 je bilo dogovorjeno, da se interno navodilo IJS za
transport in montažo radioaktivnih izvorov Ir-192 za industrijsko
radiografijo dopolni in popravi z navodili za označevanje in oddajo
praznih vsebnikov ter listin do konca januarj~ 199~. Oktobra 1~97
je prišlo do zapleta pri prevozu praznega radioaktivnega ~sebOl~~

za iridij-192 iz Reaktorskega infrastrukturnega centra po železnici _
skozi Avstrijo v Budimpešto, ker je bil prevoz izvršen brez dovoljenj
in drugih potrebnih listin.

Pri pregledu novega pospeševalnika TANDETRON je. bi!o
ugotOVljeno, da Institut'Jožef Stefan" nima uporabnega dovoljenja
s strani Zdravstvenega inšpektorata.

Pri pregledu republiškega skladišča, ki obratuje na lokaciji
Reaktorskega centra v Podgorici, je bilo ponovno ugotovljeno, da
odpadki niso sistematično razporejeni glede na vrsto izotopov in
aktivnost ter da podatki o virih sevanj niso urejeni popolnoma v
skladu s predpisi predvsem zaradi pomanjkljive dokumentacije, ki
je uporabniki (predvsem iz industrije) ne priložijo pri oddaji virov.
Spomladi 1997 je IJS izdelal nov seznam predmetov v skladišču

in ga poslal Zdravstvenemu inšpektoratu RS. Opozor~ti je
potrebno, da Institut'Jožef Stefan" od poletja 1997 ne sprejema
več odpadkov zaradi nerešenega upravljavskega statusa s strani
Agencije za radioaktivne odpadke.

10.1.2 INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO V ZDRAVSTVU

10.1.2.1 Oddelki in laboratoriji za nuklearno medicino

ZIRS nadzoruje sedem klinik oziroma bolnišnic v Sloveniji, kjer
uporabljajo odprte vire sevanj (radiofarmacevtike) za diagnostiko
in terapijo (KC Ljubljana. - Klinika za nuklearno medici~O,

OnkološkiinštiM, terbolnišnice v Mariboru, Slovenj Gradcu, CelJu,
Gorici in Izoli). V teh objektih je inšpektor opravil 9 inšpekcijskih
pregledov.

Štiri preglede je inšpektor opravil v Onkološkem inštitutu, kjer je
bilo stanje najbolj pereče zaradi prenizke var:nostne kulture
(nediscipliniranost pri opra~ljanju zdraystve~lh pre~ledo~),

razmeroma visokih obsevnih obremenitev 10 neprimemlh
prostorov. Onkološki inštitut .gradi nov objekt, za katerega s~ ~i1i
poleti 1997 izdelani projekti ter glede varstva pred sevanji ze
izdano poprejšnje soglasje k gradbenemu dovoljenju.

Slabše stanje kot pred letom dni je bilo v bolnišnici v CeljU, ker je
bilo potrebno urediti skladišče za radioaktivne odpadke. Prišl~ j~

tudi do reorganizacije glede vodenja oddelka za nukleamo medici
no. V Splošni bolnišnici Celje je inšpektor opravil 3 inšpekcijske
preglede.

V Kliniki za nuklearno medicino Ljubljana je inšpektor opravil dva
pregleda. Rok za izvršitev odločbe za sanacijo Klinike za
nuklearno medicino Ljubljana je bil ponovno podaljšan za eno leto
do 10.9.1998, ker se nadaljujejo zapleti glede denarja,

Jeseni 1997 je Zavod RS za varstvo pri delu izmeril v Oddelku za
nuklearno medicino v bolnišnici Maribor previsoko kontaminacijo
delovnih prostorov. Ker se je to v preteklih letih velikokrat
ponavljala, je bila podan predlog ovadbe odgovorne osebe na
pristojno tožilstvo zaradi kontaminiranja delovnega okolja nad
predpisano mejo.

V Izoli in Slovenj Gradcu inšpektor ni opravil nobenega
inšpekcijskega pregleda, ker ni bilo večjih sprememb glede na leto
1996. Delo s tehnecijem je v Izoli od jeseni 1997 spet začasno
dovoljeno, ker so bili izvršeni manjši adaptacijski posegi v sedanjih
laboratorijih. Nov oddelek za nuklearno medicino še ni dograjen in
ni opremljen.

Inšpektorat ugotavlja, da je stanje varstva pred sevanji v večini

oddelkov za nuklearno medicino približno takšno kot prejšnje leto.
Zahteve v skladu z veljavnimi predpisi iz varstva pred sevanji niso
bile izpolnjene predvsem v Splošni bolnišnici Celje in v Kliničnem

centru Ljubljana. Tudi v vseh ostalih oddelkih za nuklearno
medicino so bile ugotovljene nepravilnosti bodisi s strani
pooblaščenih organizacij bodisi Zdravstvenega inšpektorata.

Onkološki inštitut poleg odprtih virov sevanj uporablja še zaprte
vire (2 izvora kobalta-60, iridij-192, cezij-137 in rutenij -106) ter tri
elektronske pospeševalnike. Stanje varstva pred sevanji v telera
dioierapevtskem in brahiradioterapevtskem oddelku ni bilo slabo
z izjemo neopravljenih zdravstvenih pregledov. Spomladi kar 63
oseb ni imelo veljavnih spričeval. Vodstvo Onkološkega inštituta
je nekaterim delavcem izdalo odločbe o prepovedi dela v območju
z viri sevanj in ukinilo dodatke.

10.1.2.2 Rentgenske naprave v zdravstvu in veterini

Iz evidence ZIRS je razvidno, da je bilo v letu 1997 v Sloveniji
dovoljeno delo s 658 rentgenskimi (rtg) napravami v zdravstvu in
veterini.ZIRS je v letu 1997 opravil 29 inšpekcijskih pregledov v
zdravstvenih organizacijah zaradi ugotovitve stanja rentgenskih
oddelkov oziroma rentgenskih naprav in dela z njimi. Devetim
uporabnikom so bile izdane ureditvene odločbe.

Z ureditvenimi odločbami je bilo prepovedano delo s 13
rentgenskimi napravami ter 13-krat odrejena odprava
pomanjkljivosti za prostore za rentgensko diagnostiko.
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Tabela 10.1: Viri sevanj v zdravstvu in veterini

namembnost rtg stanje v letu 1996 število novih prijavljeni odpisi stanje v letu 1997
aparata dovoljenj

zobni 289 38 5 322

mamografi 15 10 2 23

CT 12 2 O 14

terapevtski 5 O 2 3

diagnostični 279 18 13 284

veterina 8 4 O 12

Iskupaj I 608 I 72 I 22 1 658 I
Tabela 10 2' Ureditvene odločbe lIRS:..
zap. zdravstvena organizacija št. prepovedanih rtg št. odrejenih odprav
št. naprav pomanjkljivosti

1 lO Ljubljana Bežigrad 5 1

2 lO Ljubljana Center O 3

3 SB Jesenice O 2

4 SB- Nova Gorica 3 O

5 SB Celje 1 2

6 lO Žalec 2 2

7 lO Velenje 1 1

8 lO Postojna O 2

9 KC -IDIR' 1 O

I ISKUPAJ I 13 I 13 I
* IDIR - inštitut za radiologijo

10.1.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR V INDUSTRIJI

10.1.3.1 Zaprti viri sevanj z radioaktivnimi izotop!

V letu 1997 je bila natančneje pregledana evidenca o starih in
neuporabnih zaprtih virih sevanj, ki so jih uporabljali pretežno v
industriji. Seznam je daljši od tistega v poročilu iz leta 1995, ker
nekateri nekdanji uporabniki še niso oddali virov v prehodno
skladišče radioaktivnih odpadkov v Podgorici. Na seznamu (z dne
11.3.199S) je 93 delovnih organizacij v gospodarstvu in
negospodarstvu, kjer imajo trenutno 420 zaprtih virov sevanj za:

radiografijo z iridijem-192, kobaltom-50 ali cezijem-137: 41 virov v
11 organizacijah (IMK Ljubljana-4, IMP Maribor-2, IMP Črnuče-Z,

Inštitut za varilstvo Llubljana-š, Litostroj Ljubljana-2, Mascom
Maribor-3, STO Ravne-5, Metalna Maribor-4, M&K Laboratory
Dornava-1, Montavar Miklavž-2, NE Krško-1)
strelovode z evropijem-152 ali kobaltom-50: 22 virov v 14
organizacijah (Aerodrom Maribor -2, Cestno podjetje Novo Mesto
(Drnovo) -1, Helios Domžale - 5, Industrija usnja Vrhnika - 1, Inkop
Kočevje-1, Komunala Plinarna Celje-1, Koto Ljubljana-1, Motel
Grosuplje-1, Orthaus Kočevje-2, Smola Kočevje-1, Svilanit
Kamnik-1, Telekom Dragomer-1, Titan Kamnik-2, Tovarna vzmeti

Ptuj-2)
merilnike debeline/gostote v proizvodnji: 193 virov v 25
organizacijah (Acroni Jesenice-S7, Aero Copy Celje-2, Filc
Mengeš-2, Goričane Medvode-ž, ICEC Krško-4, Impol Folije
Slovenska Bistrica-S, Impol Valjarna Slovenska Bistrica-13, Intec
Krani-S, Juteks Žalec-6, Konus Slovenske Konjice-2, KSE Novo
mesto-2, Paloma Sladki vrh-1, Papimica Vevče-6, Piama
Podgrad-1, Pohorskavzpenjača Maribor-2, Radeče Papir-S,Sarrio
Slovenija Količevo-5, Sava VI~T Kranj-4,Termoelektrarna toplarna
Ljubljana-3,Termoetektrarne Soštanj-4, TKI Hrastnik-3, Tobačna
Ljubljana-15,Tokis Ilirska Bistrica-1,Tovarna sladkorja Ormož-1O,
Velika planina Kamnik-1 o Žičnice Vogel-1)
merilnike vlažnosti/gostote materialov na terenu: 76 virov v 21
organizacijah (Aktim Ljubljana-1, Apros Maribor-4, B&A&M
Maribor-1, Cestno podjetje Celje (Pirešica)-3, Cestno podjetje
Koper-1, Cestno podjetje Kranj-1, Cestno podjetje Ljubljana-2,
Cestno podjetjeMaribor-1, Cestno podjetje Nova Gorica-2, Cestno
podjetjeNovoMesto-1,Gradbeni inštitut ZRMK Ljubljana-4, Gradis
Ljubljana-3, Gradis Maribor-3, IGGG Geofizika Ljubljana-3, IGGG
Geotehnika Ljubljana-3, IGMAT Ljubljana-12, PonteIlo Ločicaob

Savinji-1, Prirnorje Ajdovščina-7, PUV Žalec-t. SGP Kraški zidar
Sežana-1, ZAG ZRMK Ljubljana-21)
merilnike nivojev tekočin in nasutij: 88 virov v 23 organizacijah
(Cementarna Trbovlje-2, Cinkarna Celje-S, Coca cola Zalec-4,
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10.1.3.3 Ionizacijski javljalniki požarov

10.1.3.2 Rentgenske naprave v Industriji ln drugih objektih

Uporabna dovoljenja so bila v letu 1997 izdana za 5 rentgenskih
aparatov, odpisana ni bila nobena rentgenska naprava, v dveh
primerih pa je bila evidentirana sprememba naslova uporabnika.

primerih ugotovil nepravilnosti in izdal 4 odločbe (Litostroj, Smola,
Orthaus, Inkop). Na podlagi njihovih ugotovitev ln druge
dokumentacije je bil dopolnjen seznam virov sevanj, ki še niso
predani v prehodno skladišče v Podgorici.

44
28

3
6
7

ZIRS je imel dne 31.12.1997 evidentiranih skupno 88 rentgenskih
naprav pod rednim nadzorom s strani pooblaščenih organizacij
(Zavod RS za varstvo pri delu in Inštitut "Jožef Štefan"), ki jih
uporabljajo:

- v industriji
- v MNZ in Vladi
- na carinah in poštah
- na Aerodromu Brnik
- na Inštitutu "Jožef Stefan"

ZIRS v letu 1997 ni izdal nobenega dovoljenja za nabavo in
uporabo ionizacijskih javljalnikov požara. Njihovo evidenco vodijo
in opravljajo redneletne preglede pooblaščene organizacije:Zavod
RS za varstvo pri delu Ljubljana, Inštitut za varstvo pri delu Maribor
in varnost Maribor. Skupno je bilo leta 1997 v Sloveniji pregledanih
16523 ionizacijskih javljalnikov požara (tabela 10.3).

Pooblaščena organizacija Zavod RS za varstvo pri delu mora te
vire enkrat letno pregledati. Stanje pa ni bistveno izboljšano glede
na prejšnje leto. Zaradi različnih vzrokov (največkrat so to
lastninske ali kadrovske spremembe ter neredno plačevanje teh
pregledov) v letu 1997 ni bilo strokovno pregledanih kar 27
delovnih organizacij (Aerodrom Maribor, Cestno podjetje Koper,
IGGG Geotehnika Ljubljana, Inkop Kočevje, Industrija usnja
Vrhnika, Konus Netex Slovenske Konjice, Koto Ljubljana, KSE
Novo mesto, Lesonit Ilirska Bistrica, Litostroj Ljubljana, Mascom
Maribor, Metal Ravne, MetalRavne/Štore, Metalna Maribor, M.P.P.
Livarna Maribor, Novoles Novo mesto, Orthaus Kočevje, Piama
Podgrad, Smola Kočevje, STO Ravne, Telekom Dragomer,
Termoelektrarna toplarna Ljubljana, Titan Kamnik, TKI Hrastnik,
Tokis Ilirska Bistrica, Velika Planina Kamnik, Yulon Ljubljana), od
tega 14 v zadnjih treh letih (Aerodrom MB, Cestno podjetje Koper,
Industrija usnja, Konus, Koto, KSE, Novoles, Orthaus, Piama,
Pohorska vzpenjača, Smola, TKI, Tokis, Velika Planina). Nekatere
od teh organizacij so v stečaju ali pa so se preimenovale.
V tebruariu 1997 so območni zdravstveni inšpektorji v večini teh
organizacij opravili inšpekcijske preglede in sicer 52. Inšpektor
Urada glavnega inšpektorja ZIRS je osebno opravil preglede v 5
organizacijah (Metalna, Inkop, Smola, Orthaus, Acroni) in 2
zaslišanji (Litostroj, Cestno podjetje Ljubljana), od katerih je v 6

Gasilska brigada Koper-1, ICEC Krško-S, Kemiplas Dekani-S,
Ladjedelnica Izola-1, Lesonit Ilirska Bistrica-9, Metal Ravne-1,
Metal Ravne/Štore-4, M.P.P. Livarna Maribor-4, Novoles Novo
mesto-1, Pivovarna Laško-7, Pivovarna Union-3, Radenska
Radenci-4, Sava TAP Kranj-B,SlovenijavinoLjubljana-1,Steklarna
Rogaška Slatina-1, Termo Škofja Loka-s, Treibacher Ruše-1,
Termoelektrarne Šoštanj-3, Tovarna sladkorja Ormož-3, Yulon
Ljubljana-3)
Ionizacijske javljalnike požara pa shranjujejo še Iskra Sistemi
Ljubljana, Iskra Servis Ljubljana, Ultimate Tržič in Zarja Kamnik.

Tabela 10.3: Pregledani ionizacijski javljalniki požara leta 1997 v Sloveniji

zap.št. naziv pooblaščeneorganizacije št. ionizacijskih javljalnikov št. lokacij
požara

1 Zavod RS za varstvo pri delu, Ljubljana 11095 138

2 Inštitut za varstvo pri delu, Maribor 2727 20

3 Varnost, Maribor 2701 36

10.1.3.4 Radiokemijski in drugi laboratoriji

ZIRS nadzoruje še delo v drugih laboratorijih z odprtimi viri sevanj,
ki pa imajo okrog tisočkrat manjše aktivnosti kakor v bolnišničnih

oddelkih in potencialna nevarnost ni velika (Medicinska fakulteta
Inštituti za farmakologijo, anatomijo, mikrobiologijo,

patofiziologijo, patologijo, biokemijo; Klinični center - Inštitut za
klinično kemijo in klinično biokemijo, Zavod RS za transfuzijo krvi,
Kemijski inštitut, Institut "Jožef Stefan" - Odsek za biokemijo in
Odsek za kemijo okolja, Lek, Univerza v Ljubljani - fakultete za
agronomijo, lesarstvo, veterino, Inštitut za biologijo Piran). ZIRS v
letu 1997 ni opravil nobenega inšpekcijskega ogleda v takšnih
laboratorijih.
Pri pregledih na Institutu "Jožef Stefan" je bilo ugotovljenih nekaj
nepravilnosti. Iz evidence o zdravstvenihpregledih ni bilo razvidno,
ali so delavci v dozimetrični kontroli ali ne. Osebe, ki delajo
diplomske naloge ali so kako drugače začasno zaposlene v
območjih z viri sevanj, niso posebej vodene v evidenci
zdravstvenih pregledov. Pregledana je bila tudi radioaktivna
pošiljka, ki je vsebovala kalibracijski izvor Ra-226 v Odseku za
kemijo okolja, ker pri carinjenju ni bila poslana v pregled Obmejni
enoti Zdravstvenega inšpektorata. Ena delavka (študentka) iz
Laboratorija za jedrsko kemijo je v obdobju julij/avgust 1997prejela

dozo 26 mSv na roko. ZIRS je zahteval pojasnilo, ki pa ga vodja
Službe za varstvo pred sevanji na Institutu" Jožef Stefan" ni poslal.
ZIRS ugotavlja, da je služba za varstvo pred sevanji na IJS
kadrovsko prešibka.

Zaprtevirez nizko radioaktivnostjo uporabljajo še pri izobraževanju
študentov na Fakulteti za fiziko in Medicinski fakulteti - Inštitutu za
biofiziko ter za kalibracije merilnikov v Zavodu RS za varstvo pri
delu, Inštitutu "Jožef Stefan", NE Krško, Upravi RS za jedrsko
varnost. Ministrstvo za obrambo pa uporablja tricij nizke aktivnosti
na puškah za nočno ciljanje. V letu 1997 ZIRS ni opravil nobenega
inšpekcijskega pregleda.

10.1.4 INŠPEKCIJSKI NADZOR V RUDNIKIH IN DRUGIH
OBJEKTIH Z ViRi RADONA

Zdravstveni inšpektorat skupaj s pooblaščenimi organizacijami
redno nadzoruje izvajanje varstva pred sevanji v Rudniku Žirovski
vrh (RŽV), občasno pa v Rudniku svinca in cinka Mežica (RSCM),
Postojnski jami ter drugih objektih.

Inšpektor je v RŽV opravil šest inšpekcijskih pregledov in en
tehnični pregled. Največ pozornosti je bilo posvečeno pregledU
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projektne dokumentacije za sanacijo in rušenje objektov v zvezi s
končno ureditvijo pridobivalnega prostora RŽV ter
interkalibracijskim meritvam. Podrobneje sta bila pregledana
elaborata o varstvu pred sevanji in o dekontaminaciji. V Rudniku
Žirovski vrh razen izhajanja radona iz jalovišč ni večjih radioloških
problemov. Zaradi pritožbe enega zaposlenega delavca proti
vodstvu RŽV v zvezi z izvajanjem varstva pri delu pred
ionizirajočimi sevanji od leta 1986 do leta 1996 je bil jeseni 1997
podpisan obsežen zapisnik (10 strani) in od RŽV zahtevani dodatni
podatki. Upravni postopek se še ni kon čel. .

V RSCM še naprej izvajajo naloge iz varstva pred sevanji,
opredeljene v odločbi Zdravstvenega inšpektorata iz leta 1995. V
letu 1997 inšpektor ni opravil nobenega inšpekcijskega pregleda,
ker je bilo iz poročila za leto 1996 razvidno, da so delavci RSCM
prejemali doze sevanja zaradi radona, ki so znašale v povprečju

le okrog 5 mSv do največ 15 mSv letno.

Podobne varstvene ukrepe je inšpektorat z odločbo, izdano jeseni
1995, zahteval tudi od Postojnske jame zaradi obremenjenosti
vodičev in drugih jamskih delavcev z radonovimi potomci v zraku.
Zaradi večkratnih zaporednih menjav direktorjev jame pa se je
izvrševanje ukrepov pričelo šele poleti 1996. Radiološke meritve
izvaja Inštitut 'Jožef Stefan', zdravstvene preglede pa Zavod RS
za varstvo pri delu. Polletne dozne obremenitve zaposlenih so bile
nižje kot prej (manjše od 11 msv), Za zaposlene so ocenjene
življenjske dozne obremenitve, ki znašajo tudi do okrog 1000 mSv.
V letu 1997 je inšpektor opravil dva inšpekcijska pregleda.

V letu 1997 je ZIRS opravil tudi en inšpekcijski pregled
neurejenega skladišča radioaktivnih odpadkov iz Onkološkega
inštituta v opuščeni vojašnici pri Zavratcu. Stanje ni bilo
spremenjeno glede na ugotovitve zadnjega pregleda v letu 1996.
Škodljivega vpliva na ljudi zaradi uskladiščene radioaktivnosti ni.

Na Ministrstvu za zdravstvo je ZIRS v zvezi s problematiko radona
v šolah in vrtcih spomladi organiziral predavanje o radonu za
najbolj kritične objekte. Zdravstveni inšpektorat RS je financiral
program meritev radona v 24 šolah in 6 vrtcih, kjer je bila pred
nekaj leti izmerjena vsebnost nad 1000 Bq/rn", Meritve je opravil
Institut "Jožef Stefan" pozimi 1996/97.

V zvezi s problematiko radona je inšpektor opravil še štiri inšpek
cijske preglede: vrtca v Iga vasi pri Ložu, osnovne šole v Dolenji
vasi pri Ribnici (2x) in muzeja Slovenskih železnic v Ljubljani.
Na podlagi teh pregledov in meritev IJS je bilo izdanih 10
ureditvenih odločb (OŠ Ribnica, OŠ Nove Fužine, OŠ Žužemberk,
OŠ 1. Groharja Škofja Loka, VVZ Iga vas, Slovenske železnice, OŠ
Janče, OŠ Semič, OŠ Sežana, VVZ Ivančna Gorica). Osnovni šoli
"dr. Franceta Prešerna" Ribnica je bilo odrejeno, da v Dolenji vasi
sanira učilnice s povišanimi koncentracijami radona, da
pooblaščena organizacija nadaljuje z merjenjem radioaktivnosti in
določi dozne obremenitve učencev in učiteljice ter da učiteljice in
učenci opravijo preventivne zdravstvene preglede v pooblaščeni

zdravstveni organizaciji. Podobni Ukrepi so bili naloženi Sloven
skim železnicam. Druge stranke so prejele odločbe za izvajanje
merjenj in prezračevanje. Decembra 1997 je bil v OŠ
Ribnica-Dolenja vas opravljen drugi inšpekcijski pregled, kjer je
bilo ugotovljeno, da je bila sanacija delno uspešna, zdravstveni
pregledi odraslih opravljeni, zdravstveni pregledi otrok pa ne.

10.1.5. INŠPEKCIJSKI NADZOR PREVOZOV 
RADIOAKTIVNIH SNOVI

Glavni cestni prevozniki radioaktivnih snovi, ki so leta 1997
izpolnjevali pogoje in so imeli ustrezna dovoljenja, so bili: Janis
Maribor, lntertrans Ljubljana (prvo polletje), Inštitut 'Jožef Stefan',
IMP Montaža Maribor, IMP Promont Črnuče, M & K Laboratory
Dornava, IMK Ljubljana, Inštitut za varilstvo Ljubljana, Montavar
Miklavž, Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko ter Zarja
Kamnik. Sonde TROXLER ali Campbell z radioaktivnimi snovmi
prevažajo še vsa cestna podjetja, navedena v točki (d) poglavja
10.1.3.1.
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Preko državne meje organizirajo prevoz radioaktivnih snovi
različna uvozno!izvozna podjetja, od katerih so bila v radiofarmaciji
najpomembnejša Iris, Karanta, Krka in Genos, za katera je bilo
posamično iZdanih več kot 20 uvoznih dovoljenj. Drugi (IJS, Lek,
Sanolabor, itn.) so letno opravili manj od 20 uvozov. Pomemben
tranzitni prevoznik je Biovit iz Varaždina, ki je vsak teden preko
Sežane in vsakih 14 dni z Bmika prevažal radiofarmacevtike v
hrvaške bolnišnice.

V letu 1997 je inšpektor opravil 5 inšpekcijskih pregledov v zvezi
s prevozi (Janis/Ol: Ljubljana, Intereuropa/NEK: Šentilj + Krško +
Jesenice, Tramsa/IZOTOP: Sežana), od tega 2 v sodelovanju z
Upravo RS za jedrsko vamost (Janis in Intereuropa-Šentilj). Pri
pregledih inšpektor ni ugotovil nepravilnosti,le pri tranzitu radioak
tivne pošiljke iz Španije v Madžarsko je bilo potrebno prevesti
navodilo za ravnanje v primeru nezgod iz angleškega v slovenski
jezik.

Inšpektor je izdal eno ureditveno odločbo uvozni ku Meditrade za
prevoz stare radioaktivne pošiljke iz Brnika v Klinični center na
uničenje. Ta pošiljka je bila več kot eno leto v tamkajšnjem
skladišču. IMP PROMONT Čmuče je bil prijavljen sodniku za
prekrške zaradi tega, ker je pri prevozih in uporabi vira iridija-192
sodeloval tudi delavec brez veljavnega Zdravstvenega spričevala.

Zaplet pri prevozu radioaktivnega vsebnika iz Instituta 'Jožef
Stefan' oktobra 1997 pa je bil omenjen že na začetku tega
poročila.

V letu 1997 smo v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve
skupaj izdali 257 uvoznih, 32 tranzitnih in 7 izvoznih dovoljenj ter
40 dovoljenj za prevoz v Sloveniji z veljavnostjo do 6 mesecev.
Prevozniki javljajo posamezne prevoze najmanj 24 ur pred
začetkom Zdravstvenemu inšpektoratu ter Ministrstvu za notranje
zadeve ali Policiji. Iz evidence sporočil uqotavllarno, da je bilo
skupno 310 prijavljenih posameznih enosmernih prevozov skozi
mejne prehode v letu 1997, v notranjosti države pa 415
dvosmemih (na delovišče in nazaj v podjetja). V statistične

podatke niso zajeti prevozi cestnih podjetij, saj uporabniki sond
Zdravstvenemu inšpektoratu redko prijavljajo prevoze na
delovišče.

Še vedno je prepovedan prevoz radioaktivnih snovi po železnici,
ker niso bili izpolnjeni predpisani pogoji (merilni instrumenti,
usposobljenost, zdravstveni pregledi). Število prevozov z letali je
bilo omejeno glede na mednarodne zahteve o prevozu nevarnih
snovi. Letališče Brnik izpolnjuje pogoje in v letu 1997 ni bilo proble
mov.

10.1.6 IZPOPOLNJEVANJE ZNANJA IZ VARSTVA PRED
SEVANJI

Izobrazba delavcev, ki delajo z radioaktivnimi snovmi, Je
nadzorovana in ustreza predpisom. Usposabljanje in preverjanje
znanja opravljata pooblaščeni organizaciji IJS in ZVD. Zaradi
zastarelih in nepopolnih predpisov v zvezi z izpopolnjevanjem
znanja iz varstva pred sevanji je posebna delovna skupina, imeno
vana od Ministrstva za zdravstvo, že v letu 1995 pripravila nove
programe iz varstva pred sevanji. Predsednik komisije teh
programov kljub večkratnim prošnjam še ni poslal Ministrstvu za
zdravstvo v potrditev.

10.1.7 USMERJENI ZDRAVSTVENI PREGLEDI

ZIRS je ponekod ugotovil nepravilnosti tudi zaradi nerednega
udeleževanja delavcev usmerjenih zdravniških pregledov. Po
nedisciplini je kot vsako leto izstopal Onkološki inštitut.

Obdobne zdravstvene preglede delavce pri virih sevanj izvajata
pooblaščeni organizaciji: Zavod RS za varstvo pri delu (ZVD), in
Inštitut za medicino dela prometa in športa (IMDPŠ). Za redne
zdravstvene preglede delavcev Nuklearne elektrarne Krško in
delavcev delavcev Rudnika Žirovski vrh sta pooblaščena
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Zdravstveni dom Krško - enota za medicino dela oziroma
Zdravstveni dom Škofja loka - enota za medicino dela.

V letu 1997 je bilo pregledanih na ZVO okrog 1200 delavcev in na
IMOP$ 104 detavcl. V ZO Krško so bili pregledani 403 delavci iz
NEK in 230 zunanjih delavcev, ki so delali v kontroliranem
območju NEK. Po podatkih ZO Škofja Loka je bilo pregledanih 82
delavcev iz Rudnika Žirovski vrh. Skupaj je bilo torej zdravstveno
pregledanih blizu 1800 delavcev pri virih sevanj (ali okrog 40%
evidentiranih v dozimetričnem nadzoru). Po podatkih pooblaščenih

zdravstvenih organizacij ni bilo nobenega primera poklicnega
obolenja, ki bi ga povzročilo sevanje.

10.1.8 OBSEVNA OBREMENJENOST DELAVCEV, KI
DELAJO Z VIRIIONIZIRAJOČIH SEVANJ

V Sloveniji je bilo v letu 1997 pod redno dozimetričnim nadzorom
evidentiranih 4365 delavcev, ki so delali v območju virov
ionizirajočih sevanj. Od tega je bilo v zdravstvu 2203 oseb, v
gospodarstvu (brez NEK in RŽV) 639, v Nuklearni elektrarni Krško
821 oseb, v Rudniku Žirovski vrh 70, ostalih 632 oseb pa je bilo
nadzorovanih v upravnih, raziskovalnih in drugih institucijah (MNZ,
MF-Carina, URSJV, ZVO, IJS, ZIRS, ipd.). V Sloveniji doslej še ni
vzpostavljen centralni register sevaine obremenjenosti vseh
delavcev pri virih sevanj, možna pa je delna računalniška

obdelava podatkov v inštitucijah, ki izvajajo osebno dozimetrijo
(ZVD, IJS, NEK, RŽV, idr.).

Dozimetrični nadzor obsega prejete doze zunanjega in notranjega
sevanja. Zunanje sevanje se večinoma meri s termolumiscenčnimi
dozimetri (TLD), le za okrog 600 delavcev se še uporablja filmska
dozimetrija. K dozi zunanjega obsevanja se praviloma prišteje
tudi doza povzročena s sevanjem nevtronov (ki jo je v letu 1997
izvajala le NEK). Pri evidentiranih dozah notranjega obsevanja

predstavlja največji delež doza zaradi inhalacije radonovih
potomcev, v manjšem obsegu pa tudi doza vnesenih
radionuklidov, katerih aktivnost se določa s števcem celega telesa.
Nekateri delavci so nosili pri svojem delu tudi termolumlnlscenčne
dozimetre na rokah.

V Sloveniji sta za me~enje prejetih doz sevanja pooblaščena

Inštitut "Jožef Stefan" in Zavod RS za varstvo pri delu. Za
dozirnetrijo radonovih kratkoživih potomcev v rudnikih je
pooblaščen Rudnik Žirovski vrh.

V letu 1997 sta dva delavca prejela dozo večjo od 40 mSv, trije
delavci več kot 30 mSv in devet delavcev več kot 20 mSv. 3418
delavcev (78.3%) je prejelo dozo manjšo od 1 mSv, 820 delavcev
(18,8%) je prejelo dozo večjo ali enako 1 mSv in manjšo od 5
mSv. 82 delavcev (1,9%) pa je prejelo dozo večjo ali enako 5 mSv
in manjšo od 15 mSv. Po teh podatkih noben delavec ni presegel
letne mejne doze 50 mSv po še veljavni zakonodaji (Ur.I.SFRJ
št.31/89). V skladu z mednarodnimi Temeljnimi standardi za
varstvo pred sevanji iz leta 1996 (tako po standardih MAAE kot
tudi po direktivi EU) pa naj bi delavci praviloma letno ne prejemali
več kot 20 mSv (točneje: 100 mSv v 5 zaporednih letih). Od
devetih delavcev, ki so to vrednost presegli, jih je bilo 8 iz
gospodarstva in eden iz medlclnskediaqnostlke.

Podrobnejša razporeditev števila delavcev vdozne intervale, glede
na prejete efektivne doze (D) in glede na uporabnike je podana v
spodnji tabeli. (tabela 10.4). V drugem stolpcu je navedena
pooblaščena organizacija, ki izvaja dozimetrične meritve. Oznake
v tabeli pomenijo: ZVD pomeni Zavod za RS varstvo pri delu, IJS
Inštitut 'Jožef Stefan', NEK je Nuklearna elektrarna Krško, Ol
Onkološki inštitut, PJ pomeni Postojnska jama, RŽV Rudnik
Žirovski vrh in RSCM Rudnik svinca in cinka Mežica.

Tabela 10.4: Razporeditev števila delavcev pri virih sevanj po uporabnikih in po doznih intervalih glede na
prejete efektivne doze

Uporab- Poobla- Število O O O O O O O
niki ščena delavcev 0-0,9 1-4,9 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-29,9 >30

virov organ. (mSv) (mSv) (mSv) (mSv) (mSv) (mSv) (mSv)

zdravst.
industr. ZVO 2667 2139 504 14 7 2 1 O
ostali

zdravst.
industr. IJS 258 258 O O O O O O
ostali

NEK IJS') 821 559 211 46 5 O O O

IJS IJS 189 187 2 O O O O O

Ol IJS 185 166 14 3 2 O O O

PJ 2) IJS 54 23 24 3 4 O O O

RŽV RŽV 70 41 29 O O O O O

drugi 3)

rudniki RŽV 121 45 36 16 13 3 5 3

VSI Vse
SKUPAJ poobl. 4365 3418 820 82 31 5 6 3

organ.
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l) ••••••••NE Krško izvaja dozimetrijo za svoje in za zunanje delavce sama
2) ••••••• Podatki le za prvo polovico leta 1997
3l••...•••Podatki le za RSCM, podatki iz Rudnika živega srebra Idrija (RŽS) za 1997 še niso na voljo

10.2 POROČiLO ZAVODA RS ZA VARSTVO PRI
DELU (ZVD)

Dejavnosti s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji, za katere
je ZVD oz. Center za ekologijo, toksikologijo in varstvo pred
sevanji, Ljubljana pooblaščen:

- ZVD je na podlagi MZ pooblaščena institucija za opravljanje vseh
ukrepov varstva pred ionizirajočimi sevanji, navedenih v Zakonu o
varstvu pred ionizirajočimi sevanji (Ur. 1. SRS, št. 9/81), št. odločbe
180-1/80-81 zdne09.03.1981;
- ZVD je bil z odločbo Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in
socialno varstvo (SFRJ) pooblaščen za izvajanje sistematičnega

preiskovanja kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur. 1. SFRJ,
št. 40/86);
- ZVD je z odredbo Republiškega komiteja za zdravstveno in
socialno varstvo imenovan kot organizacija, ki je pooblaščena za
preskušanje radioaktivne kontaminacije živil živalskega in
rastlinskega porekla (Ur. 1. SRS, št. 25/89);
- za področje ekologije in toksikologije za strokovne naloge s
področja varstva pri delu (Ur. 1. SRS, št. 22187)
V letu 1997 je ZVD deloval kot pooblaščena organizacija in
raziskovalna enota za nadzor in kontrolo radioaktivne
kontaminacije na področju Življenjskega in delovnega okolja v RS
in sodeloval pri rednem letnem remontu NE Krško 1997.

VRSTA APARATA Oznaka Število

diagnostični rtg aparati (DR) 115
računalniška tomografija (DR/CT) 14
densitometer (DR/DE) 7
diaskopija (DR/DI) 7
mamograf (DR/MA) 25
mobilni rtg (DRlMO) 37
odeica (DR/OD) 11
simulator (DR/SI) 2
TVveriga (DRITV) 105
veterina (DRlVE) 13 DR 336
zobni rtg aparati (ZR) 252
tomograf (ZRlTO) 41
TV veriga (ZRlTV) 31 TV 324
terapevtski rtg (TR) 3
izotopni laboratorij (NM) 19

MEDICINA skupaj 682

10.2.3 PREGLED VIROV IONIZIRAJOČIH SEVANJ V
INDUSTRIJI

V industriji so pregledali skupaj 231 virov ionizirajočih sevanj. Izven
uporabe je trenutno 212 virov, od katerih je uskladiščenih pri
reaktorskem centru v Podgorici 70, ostali pa so odpisani, se ne
uporabljajo, in so ustrezno skladiščeni v delovnih organizacijah, so
pa pod nadzorom Zdravstvenega inšpektorata RS. Pregledali so
naslednje vire:

Stanje diagnostičnih rentgenskih aparatov, pregledanih v letu
1997:

V sklopu nadzora kakovosti konvencionalnih rentgenskih aparatov
se ocenjuje: puščanje ohišja, kongruenca, zaslonke, TV ločljivost

na sredini, TV ločljivost na robu. stabilnost, ponovljivost, trajanje
ekspozicije in anodna napetost.

Glede na sprejemljivost posameznih parametrov, skladno z
metodologijo navedeno v NCRP Report No. 99, Quality Assurance
for Diagnostic Imaging Equipment so razvrstili rentgenske aparate
v naslednje kategorije: brezhibni, potrebni servisiranja, predlagani
za odpis, odpisani v tekočem letu, novi aparati in pokvarjeni
aparati.

10.2.1 UVOD

V sklopu Zavoda RS za varstvo pri delu je v letu 1997 deloval
Oddelek za varstvo pred sevanji v Centru za ekologijo,
toksikologijo in varstvo pred sevanji kot pooblaščena organizacija
za nadzor nad uporabo virov ionizirajočega sevanja v zdravstvu in
industriji, za kontrolo radioaktivnega onesnaževanja v delovnem,
bivalnem in Življenjskem okolju Slovenije in za izvajanje
strokovnega usposabljanja za varno delo z viri ionizirajočih sevanj.

Nadzor delovnega okolja je vseboval predvsem preglede virov
ionizirajočih sevanj v smislu kakovosti aparatov, obsevanosti
pacientov in profesionalnega osebja, pregled dokazil o zdravstveni
delazmožnosti in usposobljenosti za varno delo z viri ionizirajočih
sevanj.

Nadzor in kontrola radioaktivnega onesnaženja Življenjskega okolja
v Sloveniji se je izvajal preko državnega monitoringa
radioaktivnosti po programu, ki ga je določilo Ministrstvo za
zdravstvo, z meritvami radioaktivnosti v okolici jedrske elektrarne
Krško in rudnika urana Žirovski vrh v zapiranju, z meritvami
koncentracij radona in radonovih potomcev v bivalnem okolju, z
meritvami koncentracij radona in radonovih potomcev v termalnih
zdraviliščih v Sloveniji in z določevanjem specifičnih aktivnosti
naravnih radionuklidov v termalnih vodah zdravilišč in
ustekleničenih mineralnih pitnih vod.

10.2.2 PREGLED VIROV IONIZIRAJOČIH SEVANJ V
ZDRAVSTVU

V zdravstvu so delavci ZVD pregledali skupaj 682 virov in sicer:

industrijski rtg aparati
industrijski rtg aparat s TV verigo
defektoskop
eliminator statične elektrike
kvantometer
merilnik debeline
merilnik gramature
nivometer
strelovodi
sonde

INDUSTRIJA skupaj

MEDICINA in INDUSTRIJA skupaj

(IR) 56
(IRfTV) 1
(DEF) 11
(ELM) 2
(RKVA) 12
(RMO) 12
(RMG) 34
(RN) 50
(RS) 9
(RSO) 44

231

913
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brezhibni: 169 (50%)
potreben servis: 74 (22%)
predlagan odpis: 40 (12%)
odpisani v letu 1997: 16 (5%)
novi: 31 (9%)
pokvarjeni: 6 (2%)

skupaj: 336

ZVD posebej nadzira zobne rentgenskeaparate, kjer se pregleduje:
omejitev snopa, stabilnost aparata, ponovljivost, trajanje ekspozicije
in anodno napetost.
Glede na metodologijo navedeno v NCRP 99 je tako kot za
konvencionalne rtg aparate narejen statistični prikaz tudi za stanje
zobnih rtg. aparatov, pregledanih v letu 1997:

zdravstvoniuspelozagotoviti finančnih sredstev.Takonebo mogoče
za leto 1997 vnesti željene podatke v vprašalnike UNSCEAR, ki jih
periodično pošilja svetovna zdravstvena organizacija - WHO.

10.2.5 UGOTAVWANJE PREJETIH DOZ SEVANJA NA
DELOVNIH MESTIH

V letu 1997je ZVD v 601 delovnih organizacijiopravilmeritve23.622
prejetih doz sevanja, od tega 16.260 s termoluminiscentnimi
dozimetri, 7.373 pa s filmskimi dozimetri. Nekatere od teh delovnih
organizacij ne uporabljajo stalno virov ionizirajočih sevanj ali pa se
dozimetrija ne opravlja redno. Skupaj pa je bilo v letu 1997 pod
dozimetričnim nadzorom 2707 oseb.

V statističnem pregledu je razvidno, da je največ delavcev
izpostavljeno v doznem intervalu < 0,5 mSv.

brezhibni:
potreben servis:
predlagan odpis:
odpisani v letu 1997:
novi:
pokvarjeni:

skupaj:

209 (65%)
25(8%)
21 (6%)
11 (3%)

38 (12%)
20 (6%)

324

V letu 1998 ZVD načrtuje zamenjavo preostalih filmskih dozimetrov
z natančnejšimi tennoluminiscentnimi. Poleg rednemesečne osebne
dozimetrijeje ZVD v letu 1997 opravljal tudi merjenje prejetihdoz na
ekstremitetah, oči in druge organe za 20 oseb v bolnicah in
Onkološkem inštitutu.Kumulativne dozeza posamezneorganeso se
v letu 1997 gibale od 1 mSv pa do 71 mSv, kar je precej manj od
mejne doze.

10.2.4 OBSEVNA OBREMENJENOST PREBIVALSTVA
ZARADI MEDICINSKE UPORABE VIROV SEVANJ

V letu 1997 niso izvajali nadzora nad prejetimi dozami pacientov pri
različnih diagnostičnih postopkih v zdravstvu, ker Ministrstvo za

. . .

Vir število delavcev kolektivna doza povprečna doza (mSv)
(človek m.Sv)

DR 1575 1400,8 0,89

ZR 291 166,8 0,57

NM/LAB 148 124,0 0,84

I 288 190,8 0,66
-

IR 145 118,7 0,82

VET 34 21,2 0,62

INŠP 23 10,7 0,46

OSTALI 55 24,6 0,45

prenehali z delom 108 48,4 0,45

Iskupaj I 2667 I 2105,9 I 0,79 I

Tabela 10.5: Prejete doze sevanja (uporabljene oznake virov sevanja so pojasnjene v poglavjih 10.2.2. in
1023) .
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Tabela 10.6: Število delavcev v posameznem doznem intervalu (uporabljene oznake virov sevanja so
pojasnjene v poglavjih 10.2.2. in 10.2.3.)

Število delavcev v posameznem doznem intervalu

Vir <0,49 0,5-0,99 1,0-4,99 5,0-9,99 10,0-14,99 15,0-19,99 20-30
mSv mSv mSv mSv mSv mSv mSv

DR 482 708 363 14 5 2 1

ZR 122 136 33 O O O O

NM/LAB 35 77 35 O 1 O O

I 91 162 35 O O O O

IR 42 77 25 O 1 O O

OSTALI 140 67 13 O O O O

Tabela 10.7: Kolektivna doza po posameznih intervalih individualno prejetih doz (uporabljene oznake virov
sevanja so pojasnjene v poglavjih 10.2.2. in 10.2.3.)

Kolektivna doza po posameznih intervalih individualno prejetih doz manmSv)

Vir <0,49 0,5-0,99 1,00-4,99 5,0-9,99 10,0-14,99 15,0-19,99 20-30 mSv
mSv mSv mSv mSv mSv mSv

DR 161 497,2 535,2 95 56,4 31,2 24,7

ZR 38,2 88 40,8 O O O O

NM/LAB 10,5 51,1 52,1 O 10,3 O O

I 27,9 112,8 50,2 O O O O

IR 8,6 56,9 39,5 O 13,6 O O

OSTALI 38,1 45,9 20,9 O O O O

10.2.6 STROKOVNO USPOSABLJANJE

V preteklem letu je ZVD organiziral 4 seminarje iz varstva pred
ionizirajočimi sevanji in sicer 3 splošne petdnevne seminarje za
vse vrste osebja in enega za medicinske sestre in strežnice za S8
Mursko Soboto. Uspešno je opravilo preskus znanja 240 oseb, od
tega 31 zdravnikov, ki delajo z rtg, 58 zobozdravnikov, 15
zdravnikov za delo z odprtimi viri ionizirajočih sevanj, 56 oseb za
delo z industrijskimi rtg in 40 oseb za delo z radioaktivnimi
sondami, ki se uporabljajo v industriji.

Poleg naštetih seminarjev je ZVD izvedel dva 27-urna seminarja
za potrebe Solskega centra Ministrstva za notranje zadeve.
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V letu 1997 je ZVD opravil tudi dva 14-urna sernlnarja za potrebe
Fakultete za biologijo, v sklopu usposabljanja biologov in
mikrobiologov za varno delo v laboratorijih, kjer se dela z odprtimi
viri ionizirajočega sevanja.

10.2.7 OSTALE STROKOVNE NALOGE

V preteklem letu je ZVD izdal 20 strokovnih mnenj v zvezi s
projektiranjem zaščite prostorov, kjer se bodo uporabljali ali
shranjevali viri ionizirajočih sevanj in 100 strokovnih predhodnih
mnenj potrebnih za nabavno in uporabno dovoljenje, izdano od
Zdravstvenega inšpektorata RS.
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11 HRAMBA, TRANSPORT, VARO
VANJE It:.' UVOZ RADIOAKTIVNE
GA IN JEDRSKEGA MATERIALA
V SLOVENIJI

ARAO je imela predvideno 2. fazo sanacije skladišča (podatki 1.
faze glej poročilo za leto 1996), ki iz objektivnih razlogov v letu
1997 ni bila izpeljana. Potekale pa so nekatere paralelne
aktivnosti, kot npr. stiki z javnosijo (glej poglavje 15 tega poročila).

Sanacijski projekt bo zaključen, ko bodo odpadki skladiščen; na
podlagi potrebnih dovoljenj v skladu z veljavno zakonodajo.

11.1.2 REPUBLIŠKO SKLADiŠČEPODGORICA

Hrambo, transport, varovanje in uvoz radioaktivnih in jedrskih
materialov v Sloveniji ureja Zakon o varstvu pred ionizirajočimi

sevanji in posebnih vamostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije
(Ur. 1. SFRJ, št. 62184) in na njegovi osnovi izdani podzakonskimi
predpisi in pravilniki.
Prevoz jedrskega materiala poleg omenjenega zakona ureja tudi
zakon o prevozu nevamih snovi (Ur. 1. SFRJ, št. 27/90), kakor tudi
priporočila MAAE. (Pravilniki MAAE: Safety Series No. 6) Ob
koncu leta 1996 je Svet guvemerjev MAAE sprejel novo verzijo
predpisov (ST-1, izdaja 1996) za varen transport radioaktivnega
materiala, ki bo nadomestila SS No. 6 in jo bodo morale članice

MAAE vpeljati v domačo zakonodajo v obdobju naslednjih petih
let. S prevozom se smejo ukvarjati le podjetja, ki izpolnjujejo z
zakonom predpisane pogoje.
Leta 1991 je bil sprejet Zakon o organizaciji in delovnem področju

ministrstev, kjer je v tretjem odstavku 18. člena natančno

določena odgovomost za prevoz jedrskih in radioaktivnih
materialov. URSJV izdaja dovoljenja za ukvarjanje s prometom
jedrskih materialov (izdana so dovoljenja NE Krško v zvezi z
nabavo, uvozom in prevozom jedrskih gorivnih elementov),
dovoljenja za promet jedrskih materialov čez mejo RS in za
prevoz v notranjem prometu (uvoz, izvoz, tranzit) ter potrdila o
ustreznosti embalaže za jedrsko gorivo.
V skladu z Uredbo o določitvi režima izvoza in uvoza določenega

blaga (Ur. 1. RS, št. 75/95, 7196,73/96) URSJV izdaja tudi uvozna
dovoljenja za uvoz 24 kom. gorivnih elementov shranjenih v 12
zabojih USA/9239/AF ter dovoljenja za uvoz radioaktivnih virov
za potrebe bolnišnic (diagnostika -terapija), raziskovalnih inštitutov
in industrije.
Prav tako URSJV skladno z navedeno zakonodajo v navedenih
dovoljenjih predpiše posebne varnostne ukrepe ter izvaja
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in predpisov.

11.1 SKLADiŠČARADIOAKTIVNIH ODPADKOV

11.1.1 ZAČASNO SKLADiŠČE ZAVRATEC

V zadnjih letih se je precej povečalo število zaprtih virov sevanja,
ki so spravljeni v posebnih zabojnikih (vsak vir posebej). Zabojniki
so zlo- eni po tleh skladišča zato kljub temu, da je volumsko
gledano skladišče napolnjeno le okoli 5 %, zasedajo precejšen del
površine tal. Smiselno bi jih bilo zlagati na drugačen način in
nedvomno je nujno potrebna posodobitev skladišča. Trenutno
stanje skladišča tudi ni primemo za sprejem takšne količine sodov,
kot se jih npr. nahaja v Zavratcu. Nujen pa bi bil v skladišču tudi
poseben prazen prostor, ki bi bil na razpolago za primer nezgode
z radioaktivnimi snovmi na področju Slovenije. Pri preureditvi
skladišča bo potrebno uvesti za vse odpadke točno evidenco
lokacije v skladišču. V okviru projekta posodobitve bi bilo potrebno
predvideti tudi delno prepakiranje iz majhnih kontejnerjev v večje.

Oba nakazana projekta v poglavjih 11.1.1 in 11.1.2 potekata
prepočasi. URSJV zato pripravlja dve odločbi. Eno za posodobitev
skladišča v Podgorici in drugo za skladišče Zavratec.

V skladišču se nahajajo tri vrste radioaktivnih odpadkov:

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

V tabeli navajamo pregled uskladiščenih radioaktivnih odpadnih
snovi (stanje ob koncu leta 1997) in številov zadnjem letu prejetih
odpadkov.

Skupni volumen odpadkov v sodih znaša približno 31.5 rn"
(volumen sodov), volumen posebnih odpadkov pa ocenjujemo na
nekaj m", Volumen aktivnih delov zaprtih izvorov je nepomemben,
vendar sedaj zavzemajo bistveno več prostora, ker jih hranijo v
zaščitnih kontejnerjih.

Tabela št. 11.1 : Uskladiščeni radioaktivni odpadki v predhodnem skladišču na lokaciji
Reaktorskega centra v Podgorici ob koncu leta 1997

Vrsta odpadka Skupaj (1997) Izotopi Aktivnosti (GBq)

Sodi 150 (O) Co-60, Cs-137, Eu-152, Ra-226 3-20
Posebni odpad 116 (7) Co-60 4000
Zaprti viri 337 (9) Co-60, Cs-137, Kr-85, Sr-90 551

11.2 TRA-NSPORT

Izkušnje na področju transporta radioaktivnih snovi v Sloveniji so
povezane z delovanjem NE Krško, z obratovanjem reaktorja
TRIGA in pridobivanjem izotopov na IJS ter z uporabo
radioaktivnih snovi v gospodarstvu, medicini in pri raziskovalnem
delu. Določene izkušnje izvirajo tudi iz časa obratovanja RtV.
URSJV je izdala dovoljenje za prevoz 24 kom. jedrskih gorivnih
elementov z največjo obogatitvijo urana 4,35 % za NE Krško in
skupno aktivnostjo 1.012,32 GBq.
Prevoz goriva je bil opravljen 8. aprila. Gorivo se je prevažalo z
dvema kamionoma, ki sta bila naložena z vsak po enim
standardnim ladijskim zabojnikom (v vsakem je bilo po 12 gorivnih
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elementov) na relaciji Šentilj - Ljubljana - Krško. Uvozno
dokumentacijo so pregledali predstavniki URSJV, NE Krško in
ZIRS. Transport je potekal brez problemov.
Pri transportu radioaktivnega materiala greza prevoz radioizotopov
za potrebe bolnišnic (diagnostika -terapija), raziskovalnih inštitutov
in industrije. Tu se upošteva poleg že omenjene zakonodaje:
Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega
blaga (ADR), Ur. 1. SFRJ, MP št. 59f72 (Protokol), 16 f70 (Prilogi
A in B), 8f77, 1f78,6f78,11/80; Mednarodni pravilnik o prevozu
nevarnega blaga po železnicah (RIO), Ur. 1. SFRJ, MP št. 8184
(konvencija COTIF, Pravilnik), 9/86 (Protokol); Pravilnik o načinu

prevoza nevamih snovi v cestnem prometu, Ur. 1. SFRJ, št. 82/90;
Odredba o določitvi cest, po katerih smejo motorna vozila
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prevažati nevarne snovi in določitvi parkirnih prostorov, na katerih
smejo vozila ustavljati in parkirati, Ur. 1. RS, št. 8/94; zakon o
Izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za vamost
jedrskih objektov in naprav, Ur. 1. SRS, št. 28/80; Baselska
konvencija ,Ur. 1. RS, MP št. 15/93; Resolucija IAEA o prevozu
(prehodu) radioaktivnih odpadkov čez mejo, IAEA INFCIRC/386
1990 in Pravilnik o izrednih prevozih v SR Sloveniji, Ur.L SRS, št.
17/82.

Veleposlaništvo Avstrije je sporočilo, daje bil dne 06.10.1997 pri
kontroli blaga skladišča tovorne železniške postaje v Salzburgu
najden prazen transportni zabojnik z oznako "Radioaktivno·, čigar
pokrov naj ne bi bil tesno zaprt. Pri nadaljnji preiskavi je bilo
ugotOVljeno, da je šlo za radioaktivno pošiljko, ki bi morala biti
deklarirana kot nevarna snov v smislu 7. kategorije RIO, kar pa iz
spremljajoče dokumentacije ni bilo razvidno.
Po pregledu dokumentacije (spis vloge IJS za izdajo uvoznega
dovoljenja, certifikat zabojnika) smo ugotovili, da je šlo dejansko
za transportni zabojnik tipa B(U), ki je namenjen za transport
določenih radioaktivnih snovi (umetnih izotopov) z visoko
aktivnostjo.
Zabojnik, ki je proizvod firme Škoda-UJP, Praga ima svoj
certifikat št. CZl012/B(U)-85 (Rev. O)z dne 16.12.1996, ki ga je
izdala češka uprava za jedrsko varnost in je naveden v katalogu
IAEA Tecdoc 956 Avg. 97(Lastnik zabojnika je Madžarsko podjetje
Institute of lsotopes, Budimpešta).
Uvoznik teh izotopov (zaprtih virov) je bil IJS, ki je od URSJV dne
11. 09. 1997 prejel potrebno dovoljenje za uvoz.
MZ je za ta prevoz izdalo 05.09.1997 doVoljenje IJS za prevoz
navedene radioaktivne snovi.
V navedenem zabojniku so dne 18. 09.' 1997 v Slovenijo iz
Madžarske (Budimpešta, Institute of Isotopes) s cestnim prevozom
- vozilom in voznikoma IJS, ki je opremljeno v skladu z zahtevam
ADR, prispeli trije zaprti viri izotopa Ir-192 s skupno aktivnostjo
4,89 TBq za potrebe industrijske radiografije. Carinjenje je
potekalo istega dne v carinskem skladišču INTEREUROPE v
Ljubljani· Moste po hitrem postopku in brez posebnosti.
IJS je navedene izvore prepakiral v industrijske defektoskope
(Gammamate) končnih uporabnikov v prostorih Reaktorskega
centra Podgorica (v vročem laboratoriju) in jih predal. IJS
Reaktorski center Podgorica ima edini v Sloveniji ustrezno
usposobljeno osebje in prostore za taka dela.
Prazno embalažo . zabojnik tipa 8(U) so vrnil dobavitelju izvorov
na Madžarsko.
Za vračilo zabojnika je IJS angažiral špeditersko podjetje
FERŠPED d.d. iz Ljubljane, ki je pošiljko odpremilo kot nenevamo
vračljivo embalažo, na osnovi pisne izjave komerciale IJS, da je
zabojnik nekontaminiran in očiščen. To zagotovilo je dobila
komerciala IJS le ustno s strani osebja Službe za varstvo pred
ionizirajočimi sevanji Reaktorskega centra Podgorica, ki je
dejansko naredila meritve površinske kontaminacije
(spektroskopija brisa površine). Ni pa bila opravljena meritev
hitrosti doze na površini praznega kontejnerja, kar spremljajoči

certifikat izrecno zahteva.
Pošiljka bi morala biti odposlana kot "excepted package - empty
container" (IAEA SS No. ST -1/515,520), kar odgovarja kategoriji
7 (radioaktivne snovi), stran 4 (prazna embalaža- RID). Predpisi
za tako pošiljko omejujejo nivo sevanja na zunanji površini pošiljke
pod 5[.lSv/h. Kot je pri kontroli v Salzburgu ugotovila avstrijska
zvezna železnica, je ta vrednost dejansko znašala 11[.lSv/h. Za
tako vrednost sevanja pa bi morali zabojnik dodatno zavarovati z
lahko embalažo npr. z lesenim zabojem, kar je bilo kasneje za
transport od Salzburga do Budimpešte tudi izvedeno. Na površini
lesenega zaboja je nato znašala kontaktno izmerjena hitrost doze
3\.1Sv/h.
URSJV, ki venem letu izda več sto dovoljenj za uvoz in izvoz
radioaktivnih materialov in vodi evidenco o pošiljkah, doslej ni
ugotovila nobenega podobnega primera. Zato menimo, da je v
obravnavanem primeru vzrok za neljubi dogodek splet okoliščin,

11.2.1 PREVOZ ZABOJNIKA TIPA B(U) PREKO AVSTRIJE
NA MADŽARSKO

ne pa nespoštovanje predpisov oziroma neizkušenost slovenskih
izvozno - uvoznih podjetij, ki se ukvarjajo s prevozi radioaktivnih
snovi.
Vzrok za tzmeneno prekomerno sevanje ni bila kontaminacija, pač
pa tehnološka zasnova in izvedba samega zabojnika. V zabojniku
se namreč lahko prevaža samo zaprte radioaktivne vire, ki ne
morejo povzročiti kontaminacije. Sam zabojnik pa je izdelan iz
izotopsko osiromašene uranove zlitine, ki je z notranje in zunanje
strani obdana z nerjavečim jeklom. Ker je tudi osiromašeni uran
nekoliko radioaktiven, je na površini praznega zabojnika vedno
možno zaznati manjše ravni sevanja. Po približno enem letu pa
zaradi razpada U-238 radioaktivnost uranovega ščita nekoliko
naraste, kar je možno izmeriti na sami površini plašča zabojnika,
ki je iz neriavečeqa jekla.
Do sedaj ni bilo mogoče ugotoviti, iz česa (osiromašenega urana
ali svinca) je bil ščitni material zabojnikov pri prejšnjih pošiljkah
tovrstnih izotopov.
Ugotovljeno je bilo, da niti madžarski lastnik zabojnika niti
odpošiljatelj temu dejstvu nista posvetila dovolj pozornosti.
Menimo, da bi še zlasti proizvajalec oziroma lastnik zabojnika
moral vedeti za dejstvo, da bo hitrost doze sevanja na površini
zabojnika s časom narasla in bi moral biti zabojnik temu ustrezno
stalno primemo označen. Poskrbeti pa bi morala tudi za kontrolo
stanja zabojnikov, ki so dalj časa v uporabi in dati uporabnikom
ustrezna navodila.
URSJV bo poostrila nadzor pri podobnih pošiljkah, zahtevala od
vseh prizadetih dosledno spoštovanje veljavnih predpisov in
zakonodaje ter zahtevala pred izdajo uvoznih dovoljenj dodatne
tehnične podatke o vrsti in naravi transportne embalaže.
Inšpekcija URSJV bo izvajala pogostejšo kontrolo rokovanja IJS
s takimi izotopi in pripadajočo embalažo.

11.3 VAROVANJE JEDRSKEGA MATERIALA
(SAFEGUARDS)

Sporazum med RS ln MAAE o varovanju v zvezi s pogodbo o
neširjenju jedrskega orožja

Slovenija je od SFRJ nasledila obveznosti iz Pogodbo o neširjenju
jedrskega orožja (Ur,l. SFRJ, št. 1OnO) in zato sklenila "Sporazum
med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko
energijo o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega
orožja" (Ur.1. RS, št. 11/97). Sporazum, ki je stopil v veljavo
01.08.1997, nalaga v 39. členu podpisnicama, da v devetdesetih
dneh skleneta Dopolnilne dogovore. ki določajo način izvajanja
Sporazuma. URSJV je od MAAE prejela usklajeni tekst splošnega
dela dopolnilnih dogovorov (del al.

Dopolnilni dogovori k Sporazumu so praktično identični z
dopolnilnimi dogovori, ki so bili v Sloveniji v rabi v času veljavnosti
Sporazuma med SFRJ in MAAE o varovanju v zvezi s pogodbo o
neširjenju jedrskega orožja (Ur.1. SFRJ. št. 67, 1973).

Dopolnilni dogovori v splošnem delu (del a) urejajo način

komuniciranja med Slovenijo in MAAE. Vsebujejo tudi kratek opis
slovenskega sistema za vodenje kontrole in evidence jedrskega
materiala; specifikacije informacij, ki jih Slovenija pošilja MAAE;
specifikacije informacij, ki jih MAAE pošilja Sloveniji; specifikacije
informacij, ki jih MAAE lahko objavlja ter druga navodila, ki se
nanašajo na načine in pogostnost poročanjain komuniciranja med
MAAE in Slovenijo.
Dopolnilni dogovori vsebujejo v drugem delu (del b) posebne
priloge, v katerih so opisane tehnične .značilnosti NE Krško in
raziskovalnega reaktorja TRI GA, Brinje. V letu 1997 je MAAE
poslala Sloveniji v potrditev le splošni del Dopolnilnih dogovorov
(del al. MAAE bo, ko bo Slovenija potrdila splošni del Dopolnilnih
dogovorov, pripravila na osnovi že posredovanih podatkov ustrezni
prilogi za NE Krško in za raziskovalni reaktorTRIGA, Brinje (del bl.
V prilogah bodo opisane tehnične karakteristike jedrskih objektov
v Sloveniji in določene cone materialnih bilanc ter način varovanja
jedrskega materiala.
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Splošni del Dopolnilnih dogovorov je bil ob koncu 1997 poslan
Vladi RS v potrditev.

Inšpekcije MAAE

Do 01.08.1997 je potekal inšpekcijski nadzor MAAE po
Sporazumu o varovanju jedrskega materiala, ki ga je RS nasledila
od SFRJ. Do takrat so bile opravljene v NE Krško tri redne
inšpekcije. Po 01.08.1997 pa potekajo do sprejema dopolnilni.~

dogovorov, t.i. ad-hoc inšpekcije. Do konca leta 1997 sta bili
opravi/eni v lIJE Krško dve takšni inšpekciji. Inšp~kcije niso
ugotovile anomalij. V letu 1997 .MAAE ni oprav~l~ nobene
inšpekcije pri raziskovalnem reaktorju IJS, TRIGA, Brinje.

Verifikacija gorivnih elementov

Zaradi staranja izrabljenega goriva z nizko izgorelostjo prihaja v
NE Krško v zadnjem času do težav pri ugotavljanju istovetnosti
gorivnih elementov. Ker pri takšnih gorivnih elementih. ~pti~ne
metode (Cervenkov Viewing Device -CVD) ne zadostujejo, zell
MAAE za kontrolo starejših gorivnih elementov v NE Krško uvesti
napravo imenovano Spent Fuel Attribute Tester (SFAT). Pri
uvajanju metode prihaja do težav, ki so povezane z varnostno
analizo in QA SFAT. Dogovarjanja o uporabi SFATv NE Krško so
v teku. S tem v zvezi sta v novembru 1997 Slovenijo obiskala
predstavnika MAAE, M. Zend el in R. D. Arlt. Namen njunega
obiska je bil razjasniti vprašanja glede uporabe SFAT v baz~~u za
izrabljeno gorivo pri NE Krško. Na sestanku so predst~vnlkl NE
Krško zagotovili podporo pri uvajanju SFAT ob poqotu, da bo
proces potekal v skladu z "Design modification Process" in ne na
stroške NE Krško. Izdelan je bil delovni načrt uvajanja SFAT v NE
Krško.
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11.4 FIZiČNO VAROVANJE JEDRSKEGA
MATERIALA

Fizično varovanje jedrskih objektov NE Krško in RR TRIGA v
Podgorici ter jedrskega materiala v njih poteka v skladu s predpisi.
V novembru 1997 je URSJV opravila inšpekcijo fizičnega

varovanja RR TRIGA, Brinje. Pri tem so bile odkrite manjše
pomanjkljivosti, ki se odpravljajo. Sistem fizlčneqa varovanje NE
Krško je spremljan v okviru rednih inšpekcijskih pregledov URSJV.
UgotOVljeno je bilo posodabljanje nekaterih komponent sistema za
fizično varovanje.

Pri MNZ je bila v letu 1997 imenovana komisija za izvajanje
strokovnih nalog s področja varovanjajedrskih objektov in naprav.
Komisija se je sestala v novembru 1997 in obravnavala poročilo

IPPAS misije MAAE in ocenila obstoječo stopnjo ogroženosti
jedrskih objektov v Sloveniji. Dogovorjeno je bilo da se v letu 1998,
na osnovi podatkov, ki jih bodo zbrali UNZ Krško, NE Krško,
SOVA, VOMO in UKS, izdela formalna ocena ogroženosti jedrskih
objektov in naprav v Sloveniji.

11.5 UVOZ

URSJV je v skladu z Uredbo o določitvi režima izvoza in uvoza
določenega blaga (Ur. 1. RS, št. 75/95), ki je pričela veljati
01.01.1996, izdala v letu 1997 190 dovoljenj. Od tega 149
dovoljenj za enkratni uvoz določenega blaga, 35 dovoljenj za
večkratni uvoz določenega blaga (Karanta, Krka, Genos) in 6
dovoljenj za izvoz določenega blaga (Steklarna Rogaška,
Sanolabor, Radeče papir in Ol).
Največji uvozniki radionuklidov so Krka, Karanta, Genos in Iris, vsi
ostali pa uvažajo le občasno. Največ se uvaža Xe-133, J-131, TI
201, Ga-67, Tc99m, J-125, In-111 itd...
Stanje uvoza radionuklidov po uporabnikih v letu 1997 j.e pod~n v
tabeli 11.2. Izvozilo se je za približno 81 453 MBq radionuklidov
(Co-60, Kr-85,Cs-137 in Ir-192).
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Tabela 11.2: Stanje uvoza radionuklidov po uporabnikih (vrednosti v MBq) ter primerjava uvoza v letu 1996 in 1997 po radionuklidih

Uporabnik/izotop Y-90 Sr-90 In-l11 !Am-241 J-125 (.;r-51 0-57/58 Te-99m Rb-86 Ga-67 C-14 Sr-89 J-131 TI-201 U-238 mešanica Xe-133 e-59 H-3 5-35 P-32 Cd-l09 Ir-192 Kr-85 U-235 Hg-203 Co-60 Pb-210 Fe-55

KC KNM, LJ 9.99 273 66,899 1.332 4,17 687.500 488.252 510,1 0,2 62.814 3,7

BoinCelje 370 71 1,21 37 659.486

Onkinštitut,LJ 4.786 7 667.030 . 37 11.070 1.628 414.025 148 40.25 1,2

BoinMaribor 122 63 ~.476 1 803.950 51.097 27.195

Bolnizola 14

MFlnštlmikrobiol 25 185

BolnPDržaja 9

ZZV,LJ 3 4 .0,01 . 0,0003

KCIKKKB 51 6

BolnSIGradec 81 52.500 22.940

Fakzaveterino 11

BolnFDerganc 180.000

MFlnštlgatologijo 74

MFlnštlgatofiz 10 37

MFlnštlbiokemijo 56 490 185

MFlnštlanatomijo 74

ZZTK,LJ 37 74

IJS 3,7 0,032 148 385 83 18,5 37 0,1 0,04

Industrija 13 1.350.00C

Lek 11.54 111

Inštzabiologijo 185 37

Hadečepaplr 9.259

Radenska3srca 1.700

JuteksZalee 5.55 10.500

SteklRoaaška 1.85

Vsota v 1997 9.990 5.554 8.008 1.704 1.038 18.390 5 3.050.466 37 11.070 194 1.628 976.314. 27.705 0.01 13 162.814 115 516 1.023 305 18,5 21.390.250 19.759 1.2 37 1.85 0,1 0,04

Vsota v 1996 7.770 o 4.497 o 3.809 7.807 37.156 2.828.555 111 17.060 2.182 777 892.847 55.870 o o 192.400 o 1,13 E8 740 1156 18 16.941.000 O O O 370 0.02 3700



12 PRIPRAVWENOST ZA UKREPA
NJE V SlU

Pripravljenost za ukrepanje v sili (kjer je za potrebe tega poročila

vsebinsko zajet le primer jedrske ali sevaine nevarnosti) je v
največji meri pogojena s hitrim in vsebinskim obveščanjem o
dogodku. Mednarodno pravni okvir za tako obveščanje predstavlja
Konvencija o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah, (Ur. 1.
SFRJ, MP št. 15/89), ki jo je Slovenija povzela v svoj pravni sistem
z Aktom o notifikaciji nasledstva (Ur. 1. RS, MP št. 9/92). Sorodne
določbe o obveznosti poročanja so zajete tudi v zakonodaji
Evropske unije (Council Decision B7/6oo/EURATOM), bilateralno
pa jih ima naša država urejene tudi z Avstrijo in Madžarsko preko
sklenjenih ustreznih sporazumov.

12.1 UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST

Na podlagi osnovne zakonodaje, ki ureja jedrsko področje v
Sloveniji (Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in posebnih
varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije) so bili izdani štirje
pravilniki s področja jedrske varnosti in 10 pravilnikov s področja

varstva pred sevanji. Na tej podlagi je bil urejen tUdi državni načrt
RS za zaščito in reševanje ob jedrski nesreči v NE Krško. Ta načrt

vsem sodelujočimorganizacijam (URSJV, NE Krško, URSZR, ..)
izdelavo posebnih internih načrtov. V ta namen je del ukrepov na
URSJV namenjen tudi komuniciranju s temi organizacijami
(alarmiranje in aktiviranje osebja, obveščanje). Ker se je izkazalo
(iz že izvedenih vaj), da je prav področje komunikacij izredno
občutljivo, govori del načrtov ukrepov na URSJV tudi o
vzdrževanju pripravljenosti (testiranje zvez, urjenje delavcev
URSJV in strokovnih skupin). URSJV namreč služi kot
povezovalna skupina, saj 26. člen osnovnega zakona, ki ureja
jedrsko področje v Sloveniji, zavezuje upravljavca jedrskega
objekta, da v primeru radiološke nevamosti takoj obvesti URSJV,
medtem ko za samo terensko izvajanje zaščitnih Ukrepov URSJV
ni zadolžena.

URSJV v slučaju izrednega dogodka uporablja načrtukrepov (NU),
ki predpisuje način alarmiranja in poseben način organiziranja
URSJV, da je le ta sposobna izpolniti vse svoje funkcije. Namen
NU je zagotoviti kadre; njihovo usposabljanje; sredstva, ki so
potrebna za operativno ukrepanje v primeru izrednega dogodka in
preprečevanje možnih posledic radiološkega vpliva na ljudi in
okolje. V letu 1997 je bila opravljena druga revizija NU, ki se
sestoji iz 31-ih postopkov.
Tematsko so postopki razdeljeni na šest področij:

- notranja organizacija in odgovomosti,
- alarmiranje in aktiviranje osebja (predvsem strokovnih skupin in
drugih sodelujočih organizacij),
- ocena nezgode (navodila za delo strokovnih skupin),
- obveščanje (tuje in domače javnosti),
- razna navodila za uporabo točno določenih sredstev
(komunikacijske, računalniške in druge opreme),
- vzdrževanje pripravljenosti.

V primeru izrednega dogodka se delavci URSJV in vnaprej
določeni zunanji strokovnjaki zberejo na sedežu URSJV. Razdelijo
se v tri skupine: .
- strokovna skupina za analizo nezgode,
- strokovna skupina za oceno doz,
- strokovna skupina za informiranje.

V okviru RAMG programa predmet 7b je od 18. do 20.11.1997
potekala mednarodna revizija postopkov URSJV v primeru
izrednega dogodka. Revizijo postopkov sta opravila dva
strokovnjaka iz Nemčije in Italije. Ugotovilo se je, da so v precejšnji
meri upoštevana priporočila iz prejšnje revizije (1996). Postopki
so izdelani v skladu z mednarodnimi priporočili o izdelavi načrtov

v primeru sile.
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Strokovne skupine pridobivajo podatke iz mesta nastanka
izrednega dogodka in Iz raznih monitoringov. Skupine analizirajo
izredni dogodek po svoji strokovni usposobljenosti in ponudijo
~irekto~uURSJV svoje predloge za ukrepanje. Ta predlaga ukrepe
Stabu za civilno zaščito RS in pripravlja obvestila za MAAE in
sosednje države terkoordinira pripravo sporočil za javnost. Pri tem
se za posamezne naloge opira na deto strokovnih skupin. V okviru
RAMG programa predmet 7b je od 18. do 20.11.1997 potekala
mednarodna revizija postopkov URSJV v primeru izrednega
dogodka. Revizijo postopkov sta opravila dva strokovnjaka iz
Nemčije in Italije. Ugotovilo se je, da so v precejšnji meri
upoštevana priporočila iz prejšnje revizije (1996). Postopki so
izdelani v skladu z mednarodnimi priporočili o izdelavi načrtov v
primeru sile.

12.2 NE KRŠKO

V letu 1997 so bile aktivnosti na področju načrtovanja ukrepov za
primer izrednega dogodka v NE Krško usmerjene predvsem v
naslednje dejavnosti:

- vzdrževanje obstoječe pripravllenostl za primer izrednega
dogodka v NE Krško,
- koordinacija aktivnosti med NE Krško in okoljem pri načrtovanju
pripravljenosti v okolju,
- nadgradnja in izboljšanje obstoječe pripravljenosti NE Krško za
primer izrednega dogodka.

Ažuriranje NUID in druge dokumentacije:

V letu 1997 so v NE Krško na področju načrtovanja ukrepov v
primeru izrednega dogodka:

a) izdelali naslednje nove revizije dokumentov:
- postopka EIP-5.001 Emergency Class Determination,
- tri revizije Seznama za obveščanje NE Krško

b) izdelali nova dokumenta:
- "Ocena ogroženosti NE Krško", ki je potrebna za izdelavo
občinskih, regijskega in državnega načrta zaščite in reševanja,
- ocena časa evakuacije za območje pripravljenostl okoli NE
Krško, ki je bila izdelana na osnovi metodologije predpisane z
NUREG-0654.

Prostori, oprema in sistemi za obvladovanje izrednega dogodka:

Na področju prostorov in sistemov za obvladovanje izrednega
dogodka so v NE Krško v letu 1997:
- vzpostavili kontrolno mesto za evakuacijo v elektrarni Brestanica
in na nogometnem stadionu v Brežicah,
- zaključili prvo fazo ureditve tehničnega podpornega centra NE
Krško,
- zagotovili prostore zunanjega podpomega centra na lokaciji
Kardeljeva pI. 21 v Ljubljani,
- sprejeli predlog nove organiziranosti NE Krško za primer
izrednega dogodka.

V letu 1997 je bila nabavljena naslednja oprema:
- TLD in alarmni dozimetri za tehnični podporni center in operativni
podporni center,
- oprema za prvo pomoč,

- oprema za reševalno vozilo NE Krško,
- mobilne in prenosne radijske postaje za radijski sistem ZARE.

Strokovno usposabljanje, urjenja in vaje:

V letu 1997 so v NE Krško potekala naslednja strokovna
usposabljanja: -
- dopolnilno strokovno usposabljanje za novo osebje v organizaciji
NE Krško za primer izrednega dogodka v avgustu 1997,
- strokovno usposabljanje osebja, ki opravlja dela in naloge
krmiljenja reaktorja v marcu in novembru 1997,
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- splošno strokovno usposabljanje za poklicno gasilsko osebje NE
Krško in PGE Krško v marcu 1997,
- strokovno usposabljanje osebja varovanja NE Krško v septembru
1997,
- informiranje novo zaposlenih v NE Krško.
- tečaj komuniciranja po radijskem sistemu ZARE v novembru
1997,
- 80-urni tečaj prve pomoči v avgustu 1997.

Opravljena so bila naslednja u~enja:

- radiološki nadzor v elektrarni - 4 u~enja,

- radiološki nadzor v okolju - 5 urjenj.
- radiološki nadzor v okolju skupaj z ELME - 1 urjenje,
- prva pomoč - 1 u~enje in udeležba ne regijskem tekmovanju ekip
prve pomoči v septembru 1997,
- gašenje požara - 11 urjenj po programu protipožarne zaščite.

NE Krško je sodelovala v mednarodni vaji INEX-2-FIN, ki je bila
aprila 1997. NE Krško pa je tudi organizirala razredno vajo NEK-97
v prostorih NE Krško novembra 1997. Vaje NEK-97 sose udeležili
še predstavniki ŠCZ RS, regijskega štaba CZ, občinskih štabov
CZ Krško in Brežice ter URSJV.

Zahteve upravnih organov:

NE Krško je v zvezi z odločbami URSJV in Inšpektorata RS za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izvršila:
- sedem zahtev s področja zaščite in reševanja v zvezi z odločbo

URSZR št. 40-s-370-04/58-96/MD,MP z dne 16.12.1996,
- eno zahtevo iz odločbe URSJV št. 318-48/92-11585/IG z dne
24.05.1996, in sicer vzpostavitev sistema za prenos parametrov na
URSJV v primeru izrednega dogodka v NE Krško (EROS 
Emergency Response Data System).

12.3 UPRAVA RS ZA ZAŠČiTO IN REŠEVANJE

O pripravljenosti občin in države na morebitno jedrsko nesrečo

smo obširno poročali v poročilih o jedrski in radiološki vamosti za
leta 1995 in 1996. Priprave so načrtno in organizirano potekale tudi
v minulem letu. V tem času se je stanje spremenilo na naslednjih
področjih:

- vzpostavljena je bila nova vloga centrov za obveščanje (regijskih
in Centra za obveščanje RS);
- odpravljene so bile pomanjkljivosti v sistemu zvez ZA-RE in
vzpostavljena povezava z NE Krško;
- usklajeni so bili načrti zaščite in reševanja med nosilci
načrtovanja v elektrarni, občinami posavske regije in posavsko
regijo;
- izdelan je bil program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
pripadnikov enot za radiološko, kemijsko in biološko zaščito;

- ustanovljene, opremljene in usposobljene so bile regijske enote
za radiološko, kemijsko in biološko zaščito;

- nadaljevalo se je delo na projektu Evropske komisije za
izboljšanje pripravljenosti na jedrske nesreče držav Srednje in
Vzhodne Evrope (Nuclear Of-Site Emergency Preparedness
Needs Assessment Study in Central and Eastern Europe);
- zaživel je projekt v okviru tehnične pomoči MAAE - Usklajevanje
priprav na jedrske nesreče (Harmonization of Nuclear Emergency
Preparedness);
- izvedeni sta bili dve mednarodni vaji (INEX-2-FIN in INTEX 97)
in štabna vaja NE Krško 97.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je
opravil inšpekcijski pregled v NE Krško. Pomanjkljivosti, ki jih je
odkrila inšpekcija so bile v letu 1997 delno odpravljene.

12.4 EKOLOŠKI LABORATORIJ Z MOBILNO ENOTO

Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) je bil ustanovljen v
letih 1980-1982 kot projekt Razvojnega programa Združenih
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narodov (UNDP projekt). Po zasnovi in opremi je namenjen
hitremu odkrivanju nevamih snovi (radioaktivne, kemijske in
biološke), .strokovnemu svetovanju pri odpravljanju posledic
onesnaženja okolja ob neZgodi ter izobraževanju in dvigu stopnje
ekološke zavesti.
Funkcionalno je sestavljen iz mobilne enote (intervencijske ekipe),
ki lahko j:losreduje v vsakem trenutku in iz stacionamih
laboratorijev naših znanstveno-raziskovalnih institucij, ki s svojim
visokim strokovnim znanjem ter najboljšo opremo, ki jo premore
Slovenija, omogočajo temeljito analizo "doqodka". Operativni
center je na IJS.
Ekološki laboratorij z mobilno enoto je kot enota za opravljanje
določenihnalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah v stalni pripravljenosti.
V okviru radiološke dejavnosti Ekološki laboratorij z mobilno enoto
neposredno sodelUje v Programu rednega nadzora radioaktivnosti
v okolici NE Krško, opravlja druge radiološke meritve in kontrole
(analize podtalnic. gradbenih materialov, analize hrane pri uvozu
ali izvozu itd.) ter svetuje in Izdeluje strokovna mnenja.
Tudi v letu 1997 so bili opravljeni trije redni obhodi NE Krško in
okolice. Ob vsakem obhodu, ki je vnaprej skrbno načrtovan, v
jedrski elektrami ekipa ELME izmeri aktivnosti nekaterih tekočih in
plinastih vzorcev in naknadno opravi še nekatere posebne
laboratorijske meritve (določitevH-3, C-14, Sr-89/90). Poleg tega
vsakokrat obišče stalne merilne točke v okolici (zračne in jodove
črpalke), izmeri osnovne radiološke parametre (hitrost doze,
površinsko kontaminacijo s sevalei alfa in beta, spekter gama
nezaščitenegaGe-detektorja, ln-situ gam ma meritve) ter vsakič

pregleda 1/3 potencialnih merilnih točk s karte radiološkega
nadzora. O vsakem obhodu je izdelano posebno poročilo.

Namen teh obhodov je po eni strani možnost primerjave rezultatov
meritev ELME z meritvami služb NE Krško, po drugi strani pa na
ta način najbolj neposredno na terenu, ekipa preveri delovanje
celotnega mobilnega radiološkega laboratorija. Taki obhodi so za
hitro in učinkovito ukrepanje ob morebitni radiološki nezgodi
izjemnega pomena.
Vsako leto se ekipa ELME udeleži tudi mednarodnih primerjalnih
meritev mobilnih enot Evrope. V oktobru 1997 sta primerjalne
meritve v okolju organizirala Swiss Radiological Laboratories of
Public Health in Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate v
Gordoli, Švica. Sodelovalo je 17 ekip iz 8-ih držav.

12.5 DOMAČE IN MEDNARODNE VAJE

Vaja INEX-2-FIN

Dne 17.04.1997 je Slovenija sodelovala v mednarodni vaji, ki
spada v ciklus vaj "INEX-2', ki preizkušajo delovanje komunikacij
in uporabo državnega načrta za primer jedrske nesreče v tujini.
Scenarij vaje ni bil vnaprej znan, razen da se bo jedrska nesreča

zgodila v finski jedrski elektrarni Loviisa. Ves ciklus vaj "INEX-2"
je zasnovala Agencija za jedrsko energijo pri Organizaciji za
ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD/NEA).

Vaja se je začela v četrtek, 17.04.1997, ob 7:00 uri po
srednjeevropskem času. Začetni dogodek je sprožilo letalo, ki je
presekalo daljnovod, ki je bil takrat edini vir zunanjega električnega

napajanja do elektrarne Loviisa. Scenarij vaje je predvideval, da se
NE Loviisa nahaja v remontu. Ker dieselski generatorji niso bili
sposobni prevzeti b-remena je NE Loviisa ostala brez vsega
izmeničnega električnega napajanja. Prišlo je do poškodbe sredice
in zaradi okvare zadrževalnega hrama tudi do izpustov
radioaktivnih snovi v okolje, ker je ventil na primarnem sistemu
ostal odprt in je obstajal tudi obvod (bypass) zadrževalnega hrama
V Sloveniji so se vaje udeležili:
- Štab za civilno zaščito RS,
- URSJV,
- URSZR,
- UVI,
-MZ.
V vaji so sodelovali tudi zaposleni iz NE Krško kot uradni
opazovalci in v skupini za "pritisk medijev" ter zunanji strokovnjaki
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v strokovnih skupinah URSJV iz HMZ, EIMV, IJS, Univerze v
Mariboru - Fakulteta za strojništvo, Elektrogospodarstva Slovenije
inZVD.

Informacije o nesreči iz tujine so prihajale preko MAAE (sistem
EMERCON), tako kot to predpisuje Konvencija o zgodnjem
obveščanju v primeru jedrske nesreče, na obe kontaktni točki

(URSJV in Center za obveščanje RS): Na Finskem je delovala
tudi simulirana tiskovna agencija, ki je svoja sporočilapošiljala na
telefaks Urada Vlade za informiranje in po elektronski pošti na
URSJV. Določene informacije o vaji pa so bile dosegljive po
intemetu na domači strani finskega notranjega ministrstva.

V vaji je bilo preizkušeno: delovanje Mednarodne agencije za
atomsko energijo ob jedrski nesreči, zveze med različnimi organi
v Sloveniji, odločanje, priprava obvestil za javnost, izračunavanje
doz, ocena situacije v tuji jedrski elektrami, obveščanjeskladno z
bilateralnimi sporazumi.

Vaja "Scenarij Krško"

V Celovcu je od 24. do 26.06.1997, potekala vaja "Lage Krško",
ki so jo organizirali strokovnjaki iz avstrijskega ministrstva za
notranje zadeve, kanclarleveqa urada - Oddelek za zaščito pred
sevanji, raziskovalnega centra v Seibersdorfu pri Dunaju in iz
Visoke vojaške šole za atomsko, biološko in kemijsko zaščito.

Namen vaje je bil preizkusiti odločanje v prizadeti zvezni deželi (1.
j. Koroški) v primeru jedrske nesreče v NE Krško. Sedež vodstva
vaje se je nahajal v deželni gasilski šoli v Celovcu, kjer je zasedal
tudi krizni štab ("štab civilne zaščite") za Koroško. Vaja je zajela še
dva območna centra za obveščanje (Beljak in Wolfsberg) ter dva
občinska centra za obveščanje (Lavamuend in Sv. Jakob v Rožu).

V okviru priprav na vajo sta bila organizirana dva seminarja, in
sicer:

- 1. del je potekal 03.04.1997 v Celovcu, predavanja pa so
obsegala bilateralne in multilateralne sporazume Avstrije z drugimi
državami na področju ukrepov v sili ter naloge države, zveznih
dežel, oboroženih sil, Rdečega križa, žandarmerije, meteorološke
službe in gasilcev v primeru jedrske nesreče. Dve predavanji sta
obravnavali radiološki opozorilni sistem v Avstriji, direktor URSJV
pa je imel uvodno predavanje z naslovom "NE Krško - opis
tehnologije in možne posledice ob jedrski nesreči",

- 2. del, ki so ga pripravili strokovnjaki iz raziskovalnega centra v
Seibersdorfu, je potekal v Keutschachu na avstrijskem Koroškem
od 13. do 14.05.1997. Ta del je obravnaval zaščito pred sevanji
(zaščitni ukrepi, zakonodaja); osnove sevanja, dekontaminacije;
merjenje doz; kartiranje kontaminacije in posledice jedrskih
nesreč. Slovenski predstavnik je v tem delu imel predavanje z
naslovom "Radiološki opozorilni sistem in nadzor radioaktivnosti
v Sloveniji".

Prvi dan, 24.06.1997, je bil pričetek vaje ob 12:00 uri. Ta dan je bil
namenjen simulaciji razvoja dogodka pred izpustom radioaktivnih
snovi (1. i. pre-release phase). Naslednji dan so udeleženci vaje
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preigravali fazo izpusta (razglasitev zaščitnih ukrepov, meritve v
okolju, evidentiranje sil in sredstev za evakuacijo, nadzor
kontaminacije na meji, informiranje prebivalstva). Dne 26.06.1997
je bil scenarij postavljen v čas sedem dni po dogodkU, v t, i.
vzpostavitev normalnega stanja (recovery phase) in je bil
namenjen vadbi ukrepov v zvezi s prehrambeno verigo. Med
ukrepi, ki so bili priporočeni za ta dan so bili: ustavitev zelene krme
za živino, odsvetovanje uporabe vode iz cistem, omejitev prodaje
zelenjave, predpisali so tudi termine vzorčenja za živila.

Vaja NEK-97

Dne 26.11.1997 je potekala razredna vaja NEK-97, ki so se je
udeležili NE Krško, predstavniki ŠCZ RS, regijskega štaba CZ,
občinskih štabov CZ Krško in Brežice ter URSJV.

Predvideno je bilo, da bo scenarij vseboval precejšen izpust
radioaktivnih snovi, da bi udeleženci vaje lahko vadili priporočanje
zaščitnih ukrepov VkljUčno z evakuacijo. Scenarij se je pričel s
puščanjem uparialnlka, nato je prišlo do večkratnega zloma cevi
v upa~alniku. Vamostni ventil na upaqalniku je ostal odprt in ga ni
bilo mogoče zapreti, zato je prišlo do izgUbe primamega hladila, ki
je uhajalo preko zlomljenih U-cevi uparialntka in preko odprtega
vamostnega ventila v okolje. Zaradi, izgube primamega hladila je
prišlo tudi do odkritja sredice in kasneje tudi do taljenja sredice.
Vreme je bilo vnaprej določeno in jebilo ves čas vaje fiksno.

Vaja NEK-97 je bila zasnovana kot štabna vaja v dveh delih z
diskusijo udeležencev po vsakem delu. Namenjena je bila
iZkušenejšemu osebju za obvladovanje izrednega dogodka, ker so
morali udeleženci nekatere dejavnosti odigrati (simulirati) sami.
Vaja je potekala hitreje kot bi realno potekala in sicer sta oba dela
vaje potekala približno 1,5 krat hitreje kot bi to bilo v realnem času,

kar se je za udeležence vaje izkazalo za zelo zahtevno. Vse
pripomočke, ki so jih potrebovali med vajo (načrte, dokumentacijo,
ustrezne obrazce) so udeleženci vaje prinesli s seboj.

Udeleženci vaje so vajo pohvalili, ker je bila to tudi priložnost, da
se ljudje, ki delajo na različnih nivojih (državni in občinski organi,
elektrama) lahko srečajo in spoznajo med seboj. Iz opažanj
udeležencev vaje lahko ugotovimo:

- nekateri udeleženci vaje preslabo poznajo načrte, ki bi jih bilo
potrebno tudi dopolniti, in organizirati dodatno usposabljanje za
osebje, ki dela s temi načrti,

- potrebno je revidirati postopke, ki se uporabljajo za delo
strokovnih skupin URSJV,
- udeleženci vaje niso vajeni delati zunaj svojega okolja in nimajo
izkušenj z razrednimi vajami, zato bi bilo potrebno takšne vaje
organizirati bolj pogosto,
- potek vaje je bil prehiter,
- dva načina komuniciranja (pisni in elektronska pošta) sta zmedla
udeležence,
- pojavile so se nekatere tehnične težave, ki jim udeleženci niso bili
kos,
- porabiti bi bilo potrebno več časa za indoktrinacijo udeležencev
(bolje razložiti potek in cilje vaje) pred pričetkom vaje.
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13 POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE - poročilo o preizkusih spojev zvarjenih po postopkih W-03-Q8, W
03-10 in W-03·12: P-22936.3,
- poročilo o preizkusihspojev zvarjenih po postopkih W-03-53, W
03-54, W-03-55 in W-03-56: P-22936.4.

Na podlagi 14. členaZakona o izvajanju varstvapred ionizirajočimi

sevanji in o ukrepih za vamost jedrskih objektov in naprav
(Ur.I.SRS, št. 28/80) je Republiški komite za energetiko, industrijo
in gradbeništvo oz. URSJV, kot pravni naslednik, pooblastila z
odločbo strokovne in raziskovalne organizacije, da v okviru svojih
dejavnosti in usposobljenosti opravljajo določene naloge s
področja jedrske in radiološke varnosti na območju RS.
Pogoji in roki delovanja pooblaščenih organizacij so po~ani..v
"Pravilniku o načinu in rokih, v katerih so strokovne organizacije
združenega dela in naloge s področja jedrske vamosti ter
organizacije združenega dela, ki upravljajo z jedrskimi objekti in
napravami, dolžne voditi evidenco in poročati Republiškemu
energetskemu inšpektoratu ter o načinu medsebojnega
informiranja" (Ur. 1. SRS, št. 12181).

13.1 INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE

Dejavnosti, za katere je Inštitut za metalne konstrukcije (IMK),
Ljubljana pooblaščen z odločbo št. 31.10-034/80 z dne
08.12.1980, ki jo je izdal Republiški komite za energetiko,
industrijo in gradbeništvo:
- dejavnosti za zagotavljanje kvalitete, .,
- izvajanje meritev in preverjanje kvalitete ter funkcionalnosti
delovanja, vključno s preiskavami brez porušitve in zagotovitve
kakovosti nosilnih kovinskih konstrukcij,nosilnih kovinskih delov,
tlačnih cevovodov in posod med graditvijo, poskusnim
obratovanjem in obratovanjem jedrskih objektov in naprav,
- usposabljanje strokovnih kadrov za izvajanje del iz prejšnje
alinee.

IMK je sodeloval pri nadzoru varilskih del na jeklenih nosilnih
konstrukcijah kontejmenta, dvižnih napravah primarnega in
sekundarnega kroga, hidromehanski opremi, primarnih in
sekundarnih cevovodih od samega začetka izgradnje NE Krško.
Kot pooblaščena organizacija sodeluje pri nadzoru nad.varilski~i

deli ter ostalimi vzdrževalnimi deli na reaktorski posodi,
uparjalnikih, primarnih in sekundarnih cevovodih, toplotnih
izmenjevalcih, hidromehanski opremi, dvižnih napravah ter
obešalih od začetka obratovanja NE Krško.

Dela, ki jih je IMK v preteklem letu opravilna osnovi pogodb in
naročil NE Krško (vključena so tudi dela preko EIMV):
- Dejavnosti v okviru remonta 1997 so opisane v poročilu IMK št.
P-23042 "Strokovna ocena remontnih del, posegov in preizkusov
med zaustavitvijo NE Krško zaradi menjave goriva ob koncu
trinajstega cikla" za področja, ki jih ocenjuje IMK.

- Pregled momentnih ključev in dinamometrov:
- za NE Krško:
poročila P-22959 do P-22959/45 (46 kosov)
- za Elmont:
poročila P-23030 do P-23030/3 (4 ključi)

- za Medivak:
poročila P-22983 do P-22983/2 (3 ključi)

- Pregled merilnih inštrumentov za NE Krško:
poročila P-22959/46 do P-22959/111 (66 kosov)
- Kvalifikacija varilcev in postopkov varjenja za NE Krško
- poročilo o preizkušanju zvarjenih spojev, zvarjenih po postopkih
W-03-05, W-03-24, W-03-08, W-03-10 in W-03-12: P-22986,
-potrdilao ustreznosti postopkov varjenja P-22986.2 do P-22986.7
(6 potrdil), .. . ..
- poročilo o preizkusih za odobritev varilnih postopkov ln atestnih
varilcev P-23986.8,
- potrdila o preizkusih varilcev P-22986.9-22986.32 (24 potrdil),
- poročilo o preizkusih za ateste varilcev in odobritev postopka
varjenja W-03-50: P-22936.1, .'
- poročilo o preizkusih spojev zvarienlh po postopkih W-03-05 Jn

W-03-24: P-22936.2,
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Usposabljanje strokovnih kadrov
- tečaj za uporabo vrtinčnih tokov in Remote flld-a: oktobra v
elektramah Termini Immerese in Torrevaldiga Sud v Italiji,
praktično delo, 120 ur,
- tečaj "Vzpostavitev sistema kakovosti" na sla v Ljubljani,
- tečaj "Optimizacija obratovanja na osnovi analize rizika jedrske
elektrame" v izobraževalnem centru, 06.-10.10.1997, Ljubljana,
• tečaj "Pristop upravnega organa k varnostnem poročilu pri
zamenjavi uparjalnlkovv NE Krško", v izobraževalnem centru, 23.
27.06.1997, Ljubljana,
- tečaj "Varjenje naprav in tlačnih posod", 19.-21.02.1997 v
Munchen-u,trajanjetečaja 20 ur, organizator SLV Munchen GmbH
(SchweiBtechnische Lehr- und Versuchsanstalt),
- seminar in izpit "Notranja presoja", 27. in 28.11. ter 09.12.1997,
Preddvor,
- enodnevni tečaj "Jedrska elektrarna pri izdelavi nadomestnih
uparjalnikov NE Krško" na IMK za kontrolorje NE Krško ter
sodelavce IMK.

Udeležba na strokovnih posvetovanjih:
- 4th Regional Meeting "Nuclear Energy in Central Europe", od 7.
do 10.09.1997, na Bledu.

Izvajanje aA programa IMK v letu 1997:
- reviziji administrativnih postopkov A6 in A8,
- notranja presoja v preizkuševalnici, 20.03.1997,
- priprava delovnih postopkov v preizkuševalnici,
- usposabljanje strokovnih kadrov in udeležba na strokovnih
posvetovanjih.

Spremljanje novosti na področju nuklearne tehnike v letu 1997
preko naslednjih strokovnih revij, na katere smo naročeni:

- News of European Nuclear Society,
- Material Evaluation,
- Material PrOfung,
- Nuclear News,
- Varilna tehnika.

13.2 INŠTITUT ZA VARILSTVO

Inštitut za varilstvo, Ljubljana je z odločbo, ki jo je izdal Republiški
komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo (Ur.1. SRS, št.
6/82) pooblaščen za sledeča opravila, povezana z jedrsko
varnostjo:
- opravila v zvezi z zagotavljanjem kvalitete varilskih del,
. nadzor kvalitete izvajanja varilskih del,
- presojanje usposobljenosti varilcev, ustreznosti opreme in
naprav,
- presojanjevarilno-tehničnih zasnovvarjenih konstrukcij,projektov
in statike,
- preiskave zvarnihspojev, vključno s preiskavami brez porušitv~,

- svetovanje pri uporabi varilskih tehnologij pri novogradnjah ln
vzdrževalnih delih.

Med remontom 97 je ZAVAR nadziral varilska dela na sledečih

področjih:

- izvedba modifikacij,
- zamenjava iztrošenih ventilov ali drugih armatur,
- reparaturna varjenja poškodovanih elementov,
- zamenjava iztrošenih cevnih elementov in posod,
- popravila na turbini. .
Inštitut na izvedena dela v glavnem ni imel pripomb. Tam pa, kjer
so se le te pojavile, so bile v večini v obliki nasvetov oziroma
priporočil. Vendar so tudi te odgovorni v NE Krško upoštevali, kar
so dokazali na zaključnem remontnem sestanku.
Opažanja, ki so nastala na osnovi spremljanja varilskih del, so
zbrana v Strokovni oceni Inštituta št. 234/E-97.
Predstavnik Inštituta je v novembru 1997 sodeloval pri presoji
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podjetja Equipos Nucleares, S.A. v Malianu, Španija, ki izdeluje
nove uparjalnike za NE Krško. V ekipi presojevalcev sta bila dva
predstavnika NE Krško (eden je bil vodilni presojevalec),
predstavnik URSJV in predstavnik Inštituta. Presoja je trajala tri
dni in pol.
Inštitut je podrobneje delal na področju presoje izdelave in
specialnih procesov, kontrole ter usposabljanja in certificiranja.
Večino aktivnosti in dokumentov povezanih s presojo se je
nanašalo na izdelavo podsklopa FW 11.
Ugotovitve s področja, ki ga je presojal Inštitut, so pozitivne. Delo
je dobro zastavljeno, osebje je usposobljeno, postopki dela pa
preverjeni. Kontrolna dela potekajo skladno z zahtevami.
Presoja je dala določenozagotovilo, da bodo dela s tega področja

kvalitetno izvedena.

13.3 INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN
TEHNOLOGIJE

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT) je pooblaščena

organizacija, po odločbi št. 318 -13/94-6906/AS MOP - RUJV z
18.11.1994, za opravljanje naslednjih strokovnih dejavnosti v zvezi
z gradnjo, poskusnim obratovanjem, zagonom in obratovanjem
jedrskih objektov:
- preverjanje in zagotavljanje kakovosti kovinskih materialov na
osnovi kemijskih, mehanskih, mikrostruktumih in korozijskih
preiskav,
- zagotavljanje kakovosti in ustreznosti uporabe kovinskih
materialov za dele kovinskih konstrukcij, cevovodov in !lačnih

posod.

V letu 1997 je dejavnost IMT obsegala naslednje aktivnosti:

- sodelovanje IMT pri rednih remontnih delih med zaustavitvijo NE
Krško zaradi menjave goriva. Nadzor je obsegal meritve ECT na
uparjalnikih SG1 in SG2, kontrolo ISI programa, kontrolo čiščenja

in pregled reaktorskih vijakov in vijakov tJačnika, spremljanje in
kontrolo erozijsko-korozijskih procesov ter periodični pregled
tlačnih posod,

- izdelava strokovnih mnenj in ocen (naročnik NE Krško):
- strokovno mnenje o zlomu vretena glavnega izolacijskega ventila
parovoda v NE Krško zajema rezultate kemijskih, mehanskih in
mikrostrukturnih analiz ter pojasnjuje vzroke za nukleacijo razpok
na vretenu,
- strokovna ocena testiranja modificiranih nc II zajema rezultate
statičnega testa, dinamičnega testa in testa prostega pada cevnih
kontejnerjev, ki so namenjeni za hranjenje težkih sodov z
radioaktivnimi odpadki ( št. poročila NCRI-30/97),
- strokovna ocena testiranja težkih sodov za radioaktivne odpadke
brez svinčenega vložka tipa "TBO" zajema rezultate tlačnega

testa, statičnega testa, dinamičnega testa, testa prebojnosti in
rezultate testa prostega pada težkih sodov brez svinčenega vložka
(št. poročila NCRI-52197),
- strokovna ocena testiranja težkih sodov za radioaktivne odpadke
s svinčenim vložkom tipa "TBO-PB30" zajema rezultate tlačnega

testa, statičnega testa, dinamičnega testa, testa prebojnosti in
rezultate testa prostega pada težkih sodov s svinčenim vložkom
(št. poročila NCRI-54/97),
- izdelava projekta (naročnik URSJV),
- strokovna ocena programa "Medobratovalni preizkusi, Rev. 2 za
drugi desetletni inšpekcijski interval" 1. Del zajema oceno
veljavnosti izdaje in dodatkov predpisov ASME sekcije XI, ki
vključujejo tudi ustrezne reference kasnejših izdaj in dodatkov ter
"Code Cases" (št. poročila NCRI-55/97),
- udeležba na seminarjih,

- četrto regijsko posvetovanje: Nuclear Energy in Central Europe,
Bled, 07.-10.09.97,
- EUROMAT '97, Proceedings of the 5th European Conference on
Advanced Materials and Processes and Applications, Maastricht
NL, 21.-23.04. 97,

- IAEA Workshop on Regulatory Assesment of the
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Safety Report for SG Replacement at the Krško NNP,
IJS-šolski center Milana Copiča, 23.-27.06. 97,
- posvetovanje o netesnosti sistemov in naprav, IEVT,
22.10.97.

Opravljena so bila dodatna šolanja s področja neporušnih preiskav
(UT, PT, MT). ,

13.4 ELEKTROINŠTITUT "MILAN VIDMAR"

Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV), Ljubljana je pooblaščena

organizacija z odločbo št. 31.10-034/80 z dne 08.12.1980, ki jo
je izdal Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo,
za opravljanje naslednjih strokovnih dejavnosti v zvezi z gradnjo,
poskusnim obratovanjem, zagonom in obratovanjem jedrskih
objektov:
- dejavnosti za zagotavljanje kakovosti, izvajanje električnih

meritev na napravah, napeljavah in postrojih nizke in visoke
napetosti med izgradnjo, poskusnega obratovanja in obratovanja
jedrskih objektov,
- preverjanje funkcionalnosti, zanesljivosti in kakovosti sistemov za
vodenje, regulacijo in avtomatiko jedrskih naprav,
- usposabljanje strokovnih kadrov za dela iz prejšnjih dveh alinej,
- izvajanje garancijskih meritev na elektro opremi.

Dejavnosti ElMV povezane z jedrsko varnostjo so v letu 1997
obsegale:
- v času rednega letnega remonta in menjave goriva je EIMV
izvajal vsa potrebna merjenja in kontrole na električnih

komponentah in sistemih in vodil koordinacijo vseh pooblaščenih

organizacij ter na podlagi posameznih strokovnih ocen izdelal
»Zblrno strokovno oceno remontnih del, posegov in preizkusov
med zaustavitvijo NE Krško zaradi menjave goriva ob koncu
trinajstega gorivnega clkla«.

Dejavnosti s področja zagotavljanja kakovosti in udeležba na
seminarjih:
- udeležba na vaji INEX-2-FIN (17.04.1997), ki je preizkusila
delovanje komunikacij in uporabo državnega načrta za primer
jedrske nesreče v tujini. Tokrat je bila vaja vodena s Finske, kjer
je prišlo do nezgode v JE Loviisa,
- udeležba na delavnici "Equipment Qualification Training" v NE
Krško od 22. do 24.10.1997,
- udeležba na četrtem regijskem posvetovanju "Nuclear energy in
Central Europe" na Bledu od 07. do 10.10.1997,
- udeležba na sestankih delovne skupine za zagotavljanje
kakovosti v sklopu organizacije FORATOM-a (Forum Atomique
Europeen) in priprava seminarja skupaj z MAAE na temo
zagotavljanje kakovosti v evropskih državah z nuklearnim
programom.

Študijske naloge:
- naloga "Program za kvalifikacijo električne opreme glede na
pogoje delovnega okolja v NE Krško-faza III." obravnava vso tisto
električno opremo, ki je pomembna za jedrsko varnost (safety
related), opremo ki ni pomembna za jedrsko vamost (non- safety
related), vendar njena odpoved v primeru nezgode lahko prepreči

izvršitev varnostne funkcije ter določeno opremo (monitoring
equipment), ki je pomembna v obdobju po nezgodi,
- naloga "Avtomatski preklop zunanjega napajanja 110kV NE
Krško" analizira možnosti in potrebe za uvedbo dodatnih logičnih

pogojev za izvajanje funkcije hitrega preklopa (fast transfer) v
primerih izpada 400kV sistema oz. izklopa 400kV stikala v
transformatorskem polju NE Krško,
- naloga "Energetski, sistemski in ekološki vidiki izvedljivosti
zapiranja NE Krško" obravnava razvojne alternative
elektroenergetskega sistema Slovenije za primer predčasne

zaustavitve NE Krško,
- naloga "Izdelava programa pri razvojnih procesih nabave
rezervnih delov v skladu s QA programom NE Krško,
- naloga "Sodelovanje pri modemizaciji NE Krško" in sicer pri
zamenjavi uparjalnikov in nabavi simulatorja,
- sodelovanje pri periodičnih preizkusih znanja in usposobljenosti
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operaterjev v NE Krško s področja električnih sistemov in
komponent.

13.5 FAKULTETA ZA STROJNiŠTVO

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

V letu 1997 je v okviru EIMV sodelovala od 09.05.1997 do
11.06.1997 pri rednih letnih remontnih delih v NE Krško. Njena
dejavnost je obsegala parno turbino s spremljajočimi sistemi ter
pomožno parno turbino. Po opravljenih delih je Fakultete za
strojništvo izdala strokovno oceno št.: 03-34/3-97/MT, ki je
vsebovana v "Zbirni strokovni oceni remonta in menjave goriva
1997 v NE Krško", ki jo je izdal ElMV dne 28.07.1997.

13.6 INŽENIRSKI BIRO "ELEKTROPROJEKT"

Dejavnosti, za katere je Inženirski biro "Elektroprojekt" pooblaščen
(po odločbi RepUbliškega komiteja za energetiko, industrijo in
gradbeništvo, z dne 08.12.1980, Ur. 1. SRS, št. 3211980):
- izdelavo investicijske in tehnične dokumentacije za jedrske
objekte,
- organizacijo izgradnje jedrskih objektov in naprav ter nadzor med
gradnjo, predobratovalnih preizkusih in poskusnem obratovanju,
vključno z organizacijo zagotovitve - kvalitete jedrskih objektov in
naprav med izgradnjo,
- kontrolo investicijske in tehnične dokumentacije za jedrske
objekte in naprave,
- izdelavo zazidalnih načrtov in lokacijske dokumentacije.

Naloge opravljene v letu 1997 za NE Krško:
- Strojno-tehnološki del

- Sistem sušenja tekočih radioaktivnih odpadkov in
izrabljenih smol ionskih izmenjevalcev (IDOS). V tem
letu je IBE vodil izvajalski inženiring za nabavo,
montažo, testiranje in zagon sistema. Zagon sistema je
bil uspešno zaključen konec leta z neradioaktivnimi
materiali.
- Hlajenje diesel motorjev. Izdelana je bila nova revizija
modifikacijskega paketa za dovod dodajne hladiIne vode
diesel motorjem.
- Modifikacija 137-DG-L - Filtri za gorivo OG. Izvedena
je bila zamenjava filtrov za gorivo na dovodnih linijah iz
DC črpalk ter izdelana in predana dokumentacija
izvedenih del - AS BUlLT.
- Modifikacija 067-SX-U1 Modifikacija na sistemu za
vzorčenje kondenzata. Dokončan je bil strojni del paketa
modifikacije 067-SX-U1 - vzorčevanje kondenzata.

- Gradbeni del
- Tehnično - geodetsko opazovanje objektov. Na
ključnih objektih se je izvajalo tehnično - geodetsko
opazovanje posedkov in poškodb - razpok ter zanje
vodil kataster opazovanj.
- Projekti gradbenih modifikacij
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Izdelani so bili projekti modifikacij - OMp· za:
•preureditev prostorov radiološke zaščite v zgradbi OAZ
na koti 100,30 in v komandni zgradbi na koti 100,30,
- IDOS • projekti "shieldinga";
- Kompletiranje "Tum-over" projektov za:
- Podesta pri "MIO-LOOP" konektorjth,
- Rekons~rukcijo pokrovov na strehi ESW zgradbe,
- Preureditev TK prostora v TB na koti 115,55;

- Elektro del
- In-Drum Drying System 1 IDDS (Mod. 102-WP-L).
Dokončan je bil projekt za izvedbo (elektro in I&C del v
PE Krško) za redukcijo volumna borove kisline
(Evaporator aottorn) in odpadnih smol (Spent Resin) s
pomočjo izparevanja tekočega dela snovi - po
Siemensovi tehnologiji. Izdelan je bil software za PLC (s
pomočjo podizvajaIca), ki krmili in nadzorule sistem.
Montaža oprema in neradioaktivni test sta bila izvedena
v letu 1997. Radioaktivni test in prevzem bo izvršen v
letu 1998.
- Acqusition of PIS Phase II Signals Scope 2 (Mod. 090
CH-L). V projektu OMP je bilo obdelano 105 signalov, ki
bodo priključeni v fazi II na procesno informacijski
sistem.
- Brezžične komunikacije (123-PC-L)). Projektna naloga
je zahtevala, zaradi specifičnosti posameznih služb,
pripravo dokumentacije za 5 ločenih radijskih omrežij.

Zamenjava Inverterjev ESELlV03&04
inEE100XFRJ005&006/Replacement of Inverters
ESELlV03&04 and EE100XFRJOO5&006 (Mod.206-ES
Lj. Izdelali smo projekt za izvedbo zamenjave obstoječih

starih SR invertsrjev #3, #4, #5 in #6.
- Kontrolna točka (Mod. 171-AB-L). Izdelan je bil projekt
za izvedbo preureditve kontrolne točke za vstop in
izstop iz kontroliranega območja.

- Varnostni sistemi NE Krško. Izdelan je bil PGD za
novo vhodno kontrolno točko v Turbinsko stavbo
oziroma GPO. Poleg kontrolne točke je v objektu
predviden tudi rezervni komandni center, ki je bil doslej
pri vhodu v NE Krško.

Naloge opravllene v letu 1997 za RŽV:
Izdelana je bila projektna dokumentacija (PGD, PZR, PZI) za
končno ureditev pridobivalnega prostora RUŽV. Obdelana je bila
demontaža opreme, temeljev ter strojnih in elektro instalacij;
rušenje in sanacija objektov, dekontaminacija, varstvo pred
ionizirajočim sevanjem ter dekontaminacija, sanacija in
rekultivacija površin v območju teh objektov. Dokumentacija 
gradbena, strojna in elektro, se nanaša na :
- zapiranje površinskih objektov uranove rude (8 objektov),
- objekte, predvidene za rušenje (22 objektov),
- objekte, predvidene za sanacijo (19 objektov).

Poleg tega je v izdelavi novelacija programa izvedbe trajnega
prenehanja lzkoriščania uranove rude in preprečevanja posledic
rudarjenja v rudniku urana Žirovski vrh.

Naloge opravllene v letu 1997 za ARAO:
- Priprava postopka za izbor lokacije odlagališča NSRAO
(Naročnik: ARAO)
V študiji so podani elementi celovitega postopka pridobivanja
lokacij. Postopek je zasnovan v skladu z uveljavljenimi načeli

zagotavljanja ustreznosti pridobljene lokacije, posebnost tega
postopka pa je v načinu opredeljevanja potencialnih lokacij. Te
bodo opredeljene v dveh korakih. V prvem koraku bodo s
kabinetnimi raziskavami na ozemlju Slovenije določena področja,

ki so primerna za lokacijo odlagališča, v drugem koraku pa bodo
s sodelovanjem lokalnih skupnosti na teh področjih opredeljene
potencialne lokacije. Predvideno je, da bo celoten postopek
družbeno verificiran ter podprt z ustreznimi političnimi in
strateškimi odločitvami državnih organov.
- Uporaba negeoloških priporočil v postopku pridobivanja lokacije
odlagališča NSRAO (Naročnik: IGGG - GZL)
Izdelan je bil predlog uporabe negeoloških priporočil v postopku
pridobivanja lokacije odlagališča NSRAO. Negeološka priporočila
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Raziskovalna dejavnost

Naročnik: Ministrstvo za znanost in tehnologijo (MZT)

13.8 INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

V letu 1997 je dejavnost IJS-Odsek za reaktorsko tehniko (R-4)
obsegala naslednje:

ODSEK ZA REAKTORSKO TEHNIKO (R-4)

- dopolnilnega izobraževanje in specializacije,
- sodelovanja na simpozijih, seminarjih in predavanjih s področja

jedrske varnosti in zagotavljanja kakovosti,
o sodelovanja v misijah MAAE pri projektih v republiki Hrvaški,
• spremljanja strokovne domače in tuje literature S področja

jedrske varnosti in zagotavljanja kakovosti,
- delo pri preverjanju, nadzoru in zagotavljanju kakovosti na
konvenclonalnlh energetskih objektih.

13.8.1

Institut "Jožef Stefan" (IJS), Ljubljana je na območju RS
pooblaščen, z odločbo št. 31.10-034/80 z dne 08.12.1980, ki jo je
izdal Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo,
za opravljanje naslednjih nalog:
- analize pojavov na lokaciji jedrskega objekta,
- ocene izsledkov raziskav za lokacijo jedrskih objektov,
- analize nezgodnih pojavov v jedrskem objektu,
- preverjanje funkcionalnega delovanja sistemov za varnost v
jedrskem objektu in varovalnih sistemov,
- preiZkušanje, meritve in preverjanje funkcionalnosti jedrske
inštrumentacije, inštrumentacije v sredici reaktorja in radiološke
inštrumentacije ter sistema za regulacijo reaktorja,
- nostrifikacijo in oceno varnostnega poročila,

- preverjanje preizkusov sistemov za varnost med poizkusnim
obratovanjem,
- pripravo in izvajanje ukrepov v primeru jedrskih nezgod na
področju varstva pred sevanji, označevanja radioaktivnega
onesnaževanja in čiščenja onesnaževanja ter oceno ogroženosti
okolice pri nezgodah,
- strokovno usposabljanje delavcev iz osnov reaktorske
tehnologije, opisov sistemov jedrske elektrarne ter varstvapred
ionizirajočimi sevanji.

Na področju TERMOHIDRODINAMIČNIH VARNOSTNIH ANALIZ
so potekale raziskave vezane na eksperimentalno napravo
"BETHSY" v Grenobleu (Francija). Izpopolnjen je bil matematični
model za Test 6.9c: »Midloop Operation« (OECD ISP-38), ki
ponazarja prehodni pojav pri znižanem tlaku in nizkem nivoju
hladila ter odpovedi sistema za odvajanje zaostale toplote.
Osredotočili smo se na analizo pojavov stratificiranega dvofaznega
toka v vroči veji primarnega sistema nakatero je priključen prelivni
vod tlačnika. Test 9.1b (OECD ISP-27), ki predstavlja dvopalčni

zlom na hladni veji z nerazpoložljivim sistemom za visokotlačno

varnostno vbrizgavanje in z zakasnelim posegom operaterja, je bil
temelj za raziskave prenosa rezultatov s pomanjšane
eksperimentalne naprave na pravo elektramo. Geometrija, začetni
in robni pogoji so bili z eksperimentalne naprave spodobnostnimi
kriteriji preslikani na dejansko jedrsko elektrarno. Razvili smo
metodo preslikovanja toplotnih teles in pokazali vpliv le teh na
kvaliteto rezultatov. Test 6.2 TC opisuje srednje velik zlom hladne
veje z nerazpoložljivim sistemom varnostnega vbrizgavanja, ki vodi
do izrazitega odkrivanja in pregrevanja sredice. Izboljšano
ujemanje rezultatov z eksperimentom smo dosegli z nastavitvijo
kritičnega iztoka. Raziskali tudi 'smo fizikalne pojave v glavi
reaktorja, ki vplivajo na praznjenje reaktorske posode. Mednarodni
standardni eksperiment (IAEA-SPE-4) smo ponovno analizirali in
dobili bistveno boljša ujemanja z eksperimentalnimi rezultati z
naprave PMK-2. Eksperiment predstavlja malo izlivno nezgodo na
sitemu VVER-440, ko varnostno Vbrizgavanje ni razpoložljivo. V
okviru določevanja negotovosti izračunanih potekov nezgod in
prehodnih pojavov je bila izračunana negotovost male izlivne

13.7 INŠTITUT ZA ENERGETIKO IN VARSTVO
OKOLJA· EKONERG

Poleg navedenih dejavnosti izvedenih v pripravi in v toku remonta
in po njem v NE Krško, se je osebje EKONERG neprekinjeno
izpopolnjevalo na področju jedrske varnosti oziroma z dejavnostmi
v obsegu svojih pooblastil in to preko:

EKONERG (Institut za energetiku I zaštitu okoliša d.o.o.- Zagreb)
je v okviru svojih dejavnosti in usposobljenosti pooblaščen, z
odločbo št. 318-36/92-2933/AS z dne 18.06.1992, MOP - RUJV,
za opravljanje nalog:
o preverjanja ter zagotavljanja kakovosti strojne opreme jedrskih
naprav in objektov med proizvodnjo, montažo, predpogonskimi
preizkusi, poskusnim obratovanjem in obratovanjem objekta,
o izvajanje garancijskih meritev na strojni opremi,
o kontrola začetnegastanja opreme, ki je posebno pomembna za
varnost jedrskega objekta in njena periodična kontrola med
obratovanjem.

so zajemala: varovanje okolja, poselitev, rabo prostora, upravljanje
z zemljiščem, stroške, transport in problematiko družbene
sprejemljivosti.

DEJAVNOSTI EKONERGA V NE KRŠKO
Nadzor nad kakovostjo remontnih del v NE Krško s področja

strojne opreme ter izdelava strokovne ocene o kakovosti izvršenih
remontnih del med remontom in menjavo goriva 1997 na koncu
13. gorivnega cikla:
- nadzor nad remontom rotacijske strojne opreme, ventili in
opremo prezračevanja in klimatizacije (HVAC), ki je v skladu z
zapisnikom inšpekcijskega pregleda št. 68/95 z 20.09.1995, in ki
je predmet tehničnih specifikacij: motorji dieselskih agregatov,
dieselski motor protipožarne črpalke, kompresorji za zrak za
inštrumentacijo in regulacijo, črpalke prirnarnega kroga in del
črpalk sekundarnega kroga, ventili primarnega kroga-in del ventilov
sekundarnega kroga, del opreme prezračevanja in klimatizacije
(HVAC), oprema protipožarne zaščite ter nadzor nad naslednjimi
velikimi komponentami: turbino turboagregata, črpalkami glavne
napajalne vode, črpalke hladiIne vode kondenzatorja in glavne
črpalke kondenzata,
• pregled in neodvisna ocena treh modifikacijskih paketov:
zamenjava filtra goriva na sistemu dovoda goriva v dizelski motor
agregata OG107DSL-001/-002, premestitev dveh ventilov sistema
ventilacije s področja z visokim sevanjem v vmesno zgradbo (IB)
in vgraditev dodatnih elektromagnetnih ventilov vodduh sesalnih
cevovodov obeh črpalk sistema kemijske in volumne kontrole
(CVCS),
- strokovna ocena je bila izdelana na osnovi pregleda delovnih
nalogov, direktnega vizualnega pregleda ter prisotnosti pri
dejavnostih izvajalcev del, osebnih stikov z izvajalci ter
sodelovanjem s službo vzdrževanja in službo kakovosti NE Krško.

Družba IBE, d.d., svetovanje, projektiranje ln inženiring je v letu
1996 vzpostavila sistem zagotavljanja kakovosti v skladu s
standardom ISO 9001. S pridobitvijo certifikata ISO 9001 se dela
na projektiranju in svetovanju izvajajo skladno s poslovnikom
kakovosti in ostalimi postopki sistema kakovosti. Delovanje
sistema kakovosti dvakrat letno preverja certifikacijski organ BVOI,
ki podaljšuje veljavnost certifikata ISO 9001.
Projekte modifikacij za NE Krško izdeluje IBE v skladu s postopki
NE Krško. NE Krško ima vzpostavljen svoj sistem zagotavljanja
kakovosti, ki zaradi specifičnih zahtev v določenih elementih
odstopa od sistema zagotavljanja kakovosti IBE. IBE je v okviru
svojega programa zagotavljanja kakovosti v posebnem
organizacijskem predpisu izdal navodilo za izvajanje storitev za NE
Krško.
Služba za kakovost in standardizacijo v skladu z letnim načrtom

Izvaja nadzor nad delovanjem sistema kakovosti v IBE. Skladno
s postopki se izvaja kontrola kakovosti vsakega posameznega
projekta.
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nezgode za dvozančno jedrsko elektrarno. Numerično shemo
drugega reda natančnosti za dvofluidne modele dvofaznega toka
hitrih prehodnih pojavov smo nadgrajevali v shemo, ki bo primerna
za vse vrste prehodnih pojavov. Nadaljevali smo tudi z razvojem
Lagrangeove simulacije nasičenega mehurčkastega vrenja v
navpičnem kanalu.
Na področju VERJETNOSTNIH VARNOSTNIH ANALIZ so
raziskave obsegale analizo preizkušanja in vzdrževanja varnostnih
sistemov jedrske elektrarne. Rezultati analize kažejo, da je na
osnovi kvantitativnih meril za oceno tveganja z optimizacijo
pogostosti nadzornega preizkušanja in z optimizacijo dovoljenih
časov izven obratovanja možno izboljšati varnost elektrarne in
razpoložljivost njenih sistemov. Pomembna novost so raziskave
sprejemljivosti nadomestitve tradicionalnih z računalniškimi sistemi
povezanimi z varnostjo, pri katerih je posebnega pomena analiza
zanesljivosti vsebovane programske opreme. Za povečevanje

zanesljivosti programske opreme je najpomembnejša analiza
zgodnjih faz njenega nastajanja, predvsem analiza določanja

zahtev. V letu 1997 se je začela raziskava modeliranja stanja
komponent s kombinacijo teorije verjetnosti in mehke logike.
Verjetnostne varnostne analize so negotove zaradi naključnih

procesov, nenatančnosti meritev in nejasnosti zaradi podajanja
opis nih podatkov. V primertavi z danes znanimi matematični

pristopi za oceno negotovosti, kot so analiza občutljivosti,

matematika intervalov in verjstnostna teorija, omogoča teorija
mehkih množic celovitejši matematični model za popis
negotovosti.
V področje TRDNOSTNIH VARNOSTNIH ANALIZ sodijo
izpopolnjeni računalniški modeli, ki popisujejo nastajanje in
napredovanje različnih vrst poškodb cevi uparjalnikov. Zasnova in
izvedba simulacij temeljita na verjetnostnem pristopu in upoštevata
tudi kvaliteto neporušnih
pregledov in popravila poškodovanih cevi. Glavni rezultat je npr.
verjetnost, da bo določeno število cevi v uparjalniku odpovedalo.
Pri tem kot odpoved štejemo prekomerno puščanje reaktorskega
hladila skozi poškodbo v cevi ali pa zlom cevi.
Na področju raziskav POVEZAV ČLOVEK - STROJ smo
nadaljevali s projektom izdelave algoritma za določevanje in
napoved vrste nezgodnega stanja in oblike prehodnega pojava v
jedrski elektrarni. Določevanje oblik prehodnih pojavov temelji na
opazovanju ravnotežnih sistemov v jedrski elektrarni in
ugotavljanju medsebojne dinamične odvisnosti predhodno
definirane skupine fizikalnih parametrov. S pomočjo analizatorja
NE Krško, ki temelji na računalniškem programu
RELAP5/MOD3.2, smo simulirali scenarije odpovedi različnih

komponent v primarnem in sekundarnem delu elektrarne.
Scenarije smo razdelili na dve skupini: referenčne in testne.
Algoritem je testne scenarije razvrstil, glede na referenčne

scenarije, v ustrezne skupine, jih ustrezno opisal in jim določil kraj
napake v sistemu. Ustreznost algoritma smo preverili tudi z
realnimi podatki, izmerjenimi v NE Krško. Za test smo uporabili
dogodka iz leta 1995 in 1997, ko je prišlo ločeno do osamitve
glavnega parovoda na uparjalniku 1 in 2. Algoritem je pravilno
opisal njuno dinamiko in pravilno določil vrsto prehodnega pojava
in mesto napake v sistemu.
Na področju ANALIZ TEŽKIH JEDRSKIH NESREČ smo s
programom CONTAIN analizirali pojave v zadrževalnem hramu NE
Krško v začetni fazi velike izlivne nezgode. Pri tem smo raziskali
vpliva prenosa toplote na strukturah in disperzije kapljevine v
atmosferi hrama na potek zniževanja tlaka. S pomočjo grafičnega

vmesnika NPA (Nuclear Plant Analyser) smo razvili grafični prikaz
in animacijo rezultatov simulacije programa MELCOR, ki služi za
analizo dogodkov med težkimi jedrskimi nesrečami. Pri
modeliranju osnovnih pojavov podrobno raziskujemo procese pri
parnih eksplozijah in izpopolnjujemo računalniški program za
napovedovanje poteka razpršitve taline med prvo fazo parne
eksplozije. Program temelji na verjetnostnih enačbah večfaznega

toka ter vsako fazo (talino, vodo, paro in zrak) obravnava posebej
s svojim sistemom enačb.

Naročnik: NE Krško

Rezultati raziskav na področju TRDNOSTNIH VARNOSTNIH
ANALIZ ter sprotno spremljanje stanja poškodovanosti
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uparjalnikov NE Krško so združeni v podporo odločanja pri
njihovem VZdrževanju. Osnova ideja je preprosta: najboljše je tisto
vzdrževanje, ki minimizira verjetnost odpovsdl cevi.
Na področju ANALIZ TEžKIH JEDRSKIH NESREČso v ospredju
raziskave posledic take nesreče s pomočjo računalniškega

programa PC COSYMA. Raziskovali smo posledice, ki jih v okolju
NE Krško, v področju do približno 25 km, potencialno povzročijo

resne jedrske nesreče ob sprostitvi radioaktivnih snovi v ozračje,

navedenih v ovrednotenju jedrske elektrame NEK-IPE nivoja 2.
Dolgotrajna sproščanja so bila nadomeščena z vrsto enoumih
sprcščar[, skladno z zmogljivostjo programskega orodja PC
COSYMA. V analizah potencialnih posledic po nezgodnih
scenarijih smo uporabili novejše razpoložljive podatke za
prebivalstvo, meteorološko datoteko podatkov za leto 1995 in načrt

nezgodnih protiukrepov: zaklanjanje, zaužitje stabilnega joda in
evakuacija. Ocenjen je bil vpliv ponezgodnega prehranjevanja na
posledice. Poleg statističnega pristopa je bil uporabljen tudi
determinističen. Analizirane so bile zgodnje posledice kot
stohastični efekti, ki se pojavljajo še več desetletij po jedrski
nesreči in sicer tako za posameznika kot za prebivalstvo.

Naročnik: URSJV

Na področju ANALIZ TEžKIH JEDRSKIH NESREČ smo izdelali
inženirsko bazo podatkov za analizo pojavov v zadrževalnem
hramu NE Krško s programom CONTAIN. Baza tvori osnovo za
nadaljnje modeliranje pojavov v primeru različnih težkih nesreč.

Strokovna mnenja in ekspertize

Znanstveniki in raziskovalci ODSEKA ZA REAKTORSKO
TEHNIKO IJS smo v letu 1997, na osnovi državnih pooblastil in
svojih dolgoletnih strokovnih izkušenj zbranih na področju jedrske
varnosti, opravili naslednje strokovne ocene posegov in preizkusov
v NE Krško:
- Izdelava strokovne ocene 'Verjetnostne varnostne analize NE
Krško (nivo 2)", dokumenti: IJS-DP-7764, Izdaji 1 in 2, IJS-DP
7811, Izdaja 1. Verjetnostna varnostna analiza nivoja 2 NE Krško
je bila ocenjena na podlagi navodil MAAE in Zvezne jedrske
upravne komisije ZDA (NRG).
- Strokovna ocena spremembe Tehničnih specifikacij NE Krško
zaradi podaljšanja največjega dovoljenega časa zapiranja
nekaterih osamitvenih ventilov atmosfere zadrževal nega hrama 
(Strokovna ocena IJS št.: R4/LF-zv/43 z dne 14.04.1997).
Nekaterim osamitvenim ventilom zadrževal nega hrama, ki niso
izpolnjevali originalnih projektnih zahtev glede časa zapiranja, smo
na osnovi varnostnih analiz vpliva na okolje določili največje

dopustno podaljšanje časa zapiranja.
. Strokovna ocena znižanja koncentracije bora v "Boren Injection
Tank" (BIT) - (Strokovna ocena IJS št.: R-4/LF/51 z dne
16.05.1997). Izdelana je bila strokovna ocena Westinghouse-ve
analize znižanja koncentracije bora v BIT iz vrednosti 20.000ppm
do 22.500ppm na vrednost koncentracije v zbiralniku vode za
menjavo goriva. Strokovna ocena je bila osnovana na verifikaciji
posameznih delov predložene analize z metodami in programskimi
orodji razvitimi na IJS.
- V ločenem mnenju št.: R-4/LF/217 dne 08.10.1997. je IJS podal
svoje stališče do položaja osamitvenih ventilov BIT in njegovega
prelivnika po uveljavljenju znižane koncentracije bora v BIT.
- V skladu z državnim pooblastilom, ki ga ima IJS za preverjanje
delovanja varnostnih in varovalnih sistemov v jedrskih objektih so
bile med remontom NEK 97 ocenjene naslednje dejavnosti:

- preizkusi varnostnih sistemov,
- posegi in preizkusi na uparjalnikih,
- menjava goriva,
- meritve porazdelitve moči sredice reaktorja.

Mednarodni stiki

V letu 1997 je odsek za reaktorsko tehniko, v okviru mednarodnih
projektov in pogodb, sodeloval z Mednarodno agencijo za jedrsko
energijo (IAEA), Agencijo OECD za jedrsko energijo (OECD NEA),
Jedrsko upravno komisijo ZDA (US NRC, programi CAMP,
CSARP in drugi), Centre d' Etudes Nucleaires de Grenoble, ter
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Evropsko komisijo (Commisariat a l' Energie Atomique). Aktivno
delovno sodelovanje je prav tako potekalo s Texas A & M
University (ZDA), Univerzo v Pisi (Italija), Univerzo v Newcastleu
(Velika Britanija, v okviru projekta COPERNICUS),
Forschungszentrum Karlsruhe (Nemčija), AIB-Vincotte Nucleaire
(Bruselj, Belgija) ter KFKI Atomic Energy Research Institute
(Madžarska). Sodelovanje je obsegalo poleg delovnih obiskov tudi
skupno objavljanje rezultatov.
Sodelavci odseka so se udeležili 15 mednarodnih konferenc in
delovnih sestankov, na katerih so predstavili 37 referatov.
Sprejem, ki so ga deležni prispevki na mednarodnih srečanjih,

kaže na aktualnost in visoko kvaliteto raziskav na odseku.

13.8.2 ODSEK ZA REAKTORSKO FIZIKO (F-8)

V letu 1997 je odsek svoje raziskave usmeril predvsem v razvoj
novih metod za preračune raziskovalnih in močnostnih reaktorjev.
Posebno pozornost je odsek posvetil kalibracijam ter testnim
primerom za preverianie podatkov in računskih metod. Raziskoval
je transport nevtronov, fotonov in elektronov z metodo Monte Carlo
ter pripravo jedrskih podatkov za te preračune, napredne nodalne
metode, homogenizacijo osnovne celice in gorilnega svežnja ter
metode, namenjene za natančno rekonstrukcijo porazdelitve moči.

Rezultati raziskav so objaVljeni v znatnem številu znanstvenih
člankov ter prispevkov v zbomikih mednarodnih konferenc. Odsek
je nadaljeval z implementacijo in verifikacijo novega
dvodimenzionalnega programa za preračun zgorelosti goriva
raziskovalnega reaktorja TRIGA. Pripravljen je bil zelo natančen in
popoln tridimenzionalni model Monte Carlo reaktorja TRIGA
(sredica, notranji deli, ščiti, eksperimentalni kanali itd.). S tem
modelom so bili izvedeni številni zahtevni preračuni, ki so potrdili

. odlično ujemanje med sirnulaciiskimi izračuni in dejanskimi
merskimi podatki (kritičnost, reaktivnost gorivnega elementa,
vrednost kontrolnih palic). Rezultati preračunov so tudi objavljeni.
Opravljena je bila obsežna varnostna analiza kritičnosti goriva v
sarkofagu eksplodiranega černobilskega reaktorja. Rezultati te
analize so že sprejeti v objavo. Kot vsa pretekla leta, od prvega
zagona NE Krško, je bil z uporabo lastnega projektantskega
programskega paketa CORDII I tudi v letu 1997 pripravljen celoten
projekt sredice. Odsek je opravil tudi fizikalne zagonske preizkuse
po menjavi goriva v NE Krško. Pri tem je bila uporabljena sedaj že
dokaj razširjena lastna metoda meritve reaktivnosti kontrolnega
svežnja z vstavitvijo. V letu 1997 je odsek za potrebe NE Krško
prav tako pričel z razvojem obsežne programske aplikacije za
spremljanje porazdelitve moči v sredici reaktorja.

13.8.3 ODSEK ZA FIZIKO NIZKIH IN SREDNJIH ENERGIJ
(F-2)

Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij je raziskovalna enota na
IJS. Raziskave na odseku obsegajo mnogo področij v fiziki nizkih
energij, t.j. atomski fiziki, in fiziki srednjih energij. t.j. jedrski fiziki.
Osnovne raziskave dopolnjujejo z uporabnimi na področju

meteorološko podprtih jedrskih merilnih metod in opreme, kot
neposredne rezultate dosedanjih bazičnih raziskav, pa tudi kot det
stalnega programa. V okviru odseka deluje tudi Nacionalni
laboratorij za sekundarne dozimetrične standarde, Ekološki
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laboratorij z mobilno enoto pa ima na odseku svoj operativni
sedež.
So koordinato~i in izvajalci projekta Program rednega nadzora
radioaktivnosti v okolici jedrske elektrame Krško in sodelujejo na
projektu Program meritev in nadzora radioaktivnosti življenskega
okolja RS. Vsako leto izdelajo poročilo o rezultatih meritev in
evaluaciji sevalnih obremenitev.
Na področju razvoja in raziskav so v letu 1997 dopolnili analizne
metode za potrebe zagotavljanja in kontrole kakovosti, z metodo
Monte Carlo pa so nadaljevali modeliranje detektorskih sistemov.
Razvili so novo metodo za določanje povprečne poti žarkov gama
v vzorcu, ki temelji na razliki v absorpciji rentgenskih žarkov nad
in pod absorpcijski robom ter novo metodo, povezano z meritvami
poprečne poti, za določanje atenuacijskih faktorjev za vzorce
nepravilnih oblik. Razvili so tudi novo metodo za račun poti
fotonov, izsevanih iz točkastih izvorov, v detektorjjh na osnovi
meritev totalnega izkoristka.
V Nacionalnem laboratoriju za sekundarne dozimetričnestandarde
so z letom 1997 pričeli s pripravami na akreditacijo: izpopolnili so
verigo sledljivosti ln pripravili poslovnik kakovosti. V maju so
sodelovali na mednarodni interkomparaciji sistemaTLD, pri čemer
je bila ključna kalibracija tudi pri nizkih energijah z novim
rentgenskim virom. V sodelovanju z institutom R. Boškovic iz
Zagreba smo kalibrirali serijo CaF inLiF dozimetrov. Rezultati so
bili predstavljeni na IRPA Simposium on Radiation protection v
Pragi kot metoda za določanje efektivne energije sevanja X.
Preverjanje delovanja in kalibracija instrumentov za posamezne
naročnike pa že poteka rutinsko.

13.9 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO
PRI DELU

Dejavnosti s področja varstva pred ionizirajočimi, za katere je
Zavod RepUblike Slovenije za varstvo pri delu (ZVD) oz. Center za
ekologijo, toksikologijo in varstvo pred sevanji, Ljubljana
pooblaščen:

- ZVD RS je na podlagi MZ pooblaščena institucija za opravljanje
vseh ukrepov varstva pred ionizirajočimi sevanji, navedenih v
Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji (Ur.!. SRS, št. 9/81),
št. odločbe 180-1/80-81 z dne 09.03.1981;
- ZVD RS je bil z odločbo Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in
socialno varstvo (SFRJ) pooblaščen za izvajanje sistematičnega

preiskovanja kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur.1. SFRJ, št.
40/86);
- ZVD RS je z odredbo RepUbliškega komiteja za zdravstveno in
socialno varstvo imenovan kot organizacija, ki je pooblaščena za
preskušanje radioaktivne kontaminacije živil Živalskega in
rastlinskega porekla (Ur.!. SRS, št. 25/89).
- Za področje ekologije in toksikologije za strokovne naloge s
področja varstva pri delu (Ur. 1. SRS, št. 22/87)

V letu 1997 je ZVD deloval kot pooblaščena organizacija in
raziskovalna enota za nadzor in kontrolo radioaktivne
kontaminacije na področju življenjskega in delovnega okolja v RS
in sodeloval pri rednem letnem remontu NE Krško 1997.
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13.10 INŠTITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN
ENERGETIKO

Inštitut za elektrogospodarstvo in energetiko (Institut za
elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb - lE) je pooblaščen, z
odločbo št. 318-36/92-4751/AS z dne 24.08.1993, ki jo je izdala
MOP - RUJV za sledeča opravila, povezana' z jedrsko varnostjo:
- dejavnosti na preverjanlu in zagotavljanju kakovosti in preverianlu
funkcionalnosti in zanesljivosti sistemov merjenja, regulacije in
upravljanja (I&C) med izgradnjo, predpogonskimi preizkusi,
poskusnim obratovanjem in obratovanjem jedrskega objekta.

Dejavnosti povezane z jedrsko varnostjo v času remonta in
menjavi goriva v letu 1997 na področju inštrumentacije, meritev in
regulacije (I&C področje), nadzor nad primarnimi sistemi v skladu
s tehničnimi specifikacijami NE Krško, sistemom jedrske
inštrumentacije (NIS) in nadzor nad inštrumentacijo, regulacijo in
avtomatiko dizelskih generatorjev (DG#1 in #2):
- inšpekcijski nadzor nad dejavnostmi med remontom in 13.
menjavo goriva v NE Krško na I&C področju,

- inšpekcijski nadzor nad modifikacijami I&C opreme in sistemov,
- na osnovi izvedenih dejavnosti med remontom je lE izdelal
naslednje dokumente:

- izjavo za ponovno kritičnost reaktorja po remontu 97 in
menjavi goriva po končanem 13.
gorivnem ciklu v NE Krško št.16-26/97/9.NEK od
09.06.1997
- izjavo za obratovanje NE Krško na nazivnimoči po
remontu 97 in menjavi goriva po končanem 13.gorivnem
ciklu v NE Krško št.16-27/97/9.NEK od 17.06.1997, ter
- strokovno oceno remontnih dejavnosti, del ter
preizkušanj med zaustavitvijo NE Krško zaradi menjave
goriva na koncu 13. cikla za področje I&C št.16
28/97/9.NEK od 07.07.1997,
kot podlago EIMV za izdelavo "Zbime strokovne ocene
remonta in menjave goriva 1967 v NE Krško", od
28.07.1997,

- dejavnosti na področju zagotovitve kakovosti in sodelovanje na
seminarjih s področja jedrske tehnologije in zagotavljanja
kakovosti v skladu s standardi ISO EN:

- pregled postopkov NE Krško za dejavnosti vzdrževanja
in umerjanja inštrumentacije I&C sistemov in zank,
- priprava in uvajanje sistema kakovosti v lE po HRN EN
9001 v skladu z mednarodnim standardom ISO DIN EN
9001,
- dejavnosti zagotavljanja kakovosti na izdelavi revizij
Priročnika zagotovitve kakovosti lE ter programskih in
delovnih postopkov za dejavnosti lE kot pooblaščene

organizacije,
- certificiranje VN preskusnega laboratorija lE v skladu
z HRN EN 45001 (pridobivanje certifikata je v postopku
pri ustanovi za akreditacijo BAM, Berlin in pri Državnem
zavodu za standardizacijo in meroslovje RH),
- aktivno sodelovanje v Državnem zavodu za
standardizacijo in meroslovje RH (DZNM) preizkusnih
laboratorijev,
- sodelovanje na seminarjih TOV, Essen za ISO 9001 in
ISO 45001 za interne presojevalce,
- dejavnosti, na osnovi programa zagotovitve kakovosti,
nadzora nad kontrolo kakovosti pri graditvi energetskih
objektov i~ postrojenj vRH,
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• izvedba interne presoje na osnovi 50-C-QA in
ANSIlASME NQA-1 v sodelovanju s strokovnjaki EIMV,
v skladu s priročnikom zagotovitve kakovosti lE za
področje jedrske tehnologije in načrtom internih presoj.

13.11 ENCONET

Firma ENCONET Consulting Ges. m. b. H., Auhofstrasse 58, A
1130 Dunaj, Avstrija je z odločbo št. 318-55/95-14126/ML z dne
19.03.1997, ki jo je izdala URSJV, pooblaščena za opravljanje
naslednjih del in storitev s področja jedrske varnosti na območju

RS:
- ocenjevanje in preve~anje varnostnih poročil in druge
dokumentacije v zvezi z jedrsko vamosijo,
- izdelava varnostnih analiz kot podpora upravnemu organu za
jedrsko vamost pri odločanju v upravnih postopkih.

13.12 ELEKTROTEHNIČNAFAKULTETA UNIVERZE
V ZAGREBU, ZAVOD ZA VISOKO NAPETOST IN
ENERGETIKO

Elektrotehnična fakulteta Univerze v Zagrebu, Zavod za visoko
napetost in energetiko je z odločbo št.318-38/90-14131AS z dne
02.04.1991, ki jo je izdala URSJV, pooblaščen za opravljanje
naslednjih del in storitev s področja jedrske varnosti na območju

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

13.13 ZAKLJUČNA OCENA

Pooblaščene organizacije predstavljajo pomemben del nadzora
nad obratovanjem, dograditvami in izboljšavami ter vzdrževalnimi
deli na jedrskih objektih. S tem svojim delom dopolnjujejo
inšpekcijo za jedrsko varnost, ki kadrovsko ne bi mogla sama
pokriti vseh dejavnosti v jedrskih objektih, ki so povezane zjedrsko
varnostjo.
Iz poročila pooblaščenih organizacij se vidi, da predstavlja večji del
njihovega angažiranja nadzor letnega remonta in menjave goriva.
Glede na to, da se bo z zamenjavo uparjalnikov trajanje remonta
skrajševalo, se bo morala na to pripraviti tudi inšpekcija in
pooblaščene organizacije. Kratek remont bo zahteval boljše
načrtovanje spremljanja del in še boljšo koordinacijo ter
sodelovanje med NE Krško, inšpekcijo in pooblaščenimi

organizacijami.
Poročilo tudi kaže, da se pooblaščene organizacije skrbijo za
stalno usposabljanje svojih delavcev iz področij za katera so
pooblaščene. Zelo pomembna je organizacija zagotavljanja
kakovosti, ki jo tudi preverja URSJV. Nekatere pooblaščene

organizacije gredo tudi v smeri pridobitve certifikatov po ISO
standardih ali akreditacije svojih laboratorijev.
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14 RAZISKAVE IN ŠTUDIJE najprimernejša nodalizacija s 24 kontrolni mi volumni.

URSJV je v proračunskem letu 1997 financirala ali sofinancirala
znanstvene raziskave, izdelavo analiz za potrebe Vodenja upravnih
postopkov ter druge razvojne projekte. Izjema je le strokovna
ocena verjetnostna varnostne analize, katero je v celoti financirala
NE Krško. V nadaljevanju so na kratko opisana opravljena dela.

Povečanje varnosti NE Krško v primeru Izpada električnega
napajanja
(ENCONET Consulting, Dunaj)
Rezultati ve~etnostnih varnostnih analiz (VVA) za NE Krško so
pokazali, da je izguba zunanjega električneganapajanja eden od
najbolj vplivnih začetnih dogodkov v elektrarni in ima pomemben
prispevek k verjetnosti, da pride do poškodbe sredice. Zato je
URSJV naročilaštudijo, s katero bi lahko določili morebitne ukrepe
za povečanje varnosti NE Krško v primeru izpada električnega

napajanja.
ŠtUdija obsega naslednje dele:
- Pregled izbolišav, ki so bile opravljene v elektramah po svetu
(~emčija, Svedska). Gre predvsem za izboljšave AC napajanja
(diesel generato~i, plinske turbine in hidro generatorji) in tudi
izboljšave DC napajanja (dodatne baterije in/ali odmet bremena).
- Identifikacija sekvenc iz VVA povezanih z izgubo napajanja.
Zbrane so najpomembnejše sekvence povezane z izgubo
napajanja. Ugotovljeno je, da so smiselne izboljšave na zasilnih
virih napajanja.
- Določitev in ocena primernosti možnih izboljšav v NE Krško. Kot
~ajprimernejŠi možnosti sta navedeni izboljšanje 125V DC baterij
ln nabava dodatnega diesel generato~a.

Strokovna ocena verjetnostne varnostne anallze - nivo 2
(IJS, Odsek za reaktorsko tehniko, Ljubljana)
Verjetnostna vamostna analiza VVA - nivo 2 za NE Krško se
nanaša na analizo integritete zadrževalnega hrama v primeru
poškodbe sredice in nam kot rezultat da količino radioaktivnih
snovi, ki se utegne sprostiti ob morebitni nezgodi. Analiza se
uporablja predvsem za identifikacijo potencialnih šibkih točk

elektrame ter razumevanje poteka možnih nezgod in njihovih
posledic. Izvajalec analize je bilo podjetje Westinghouse.
Namen strokovne ocene je bila verifikacija analize in potrditev
rezultatov za nadaljnjo uporabo pri upravnem odločanjU. Pregledan
je bil le del analize, ostanek bo pregledan v letu 1998. Strokovna
ocena je pokazala, da je analiza narejena v skladu z zahtevo
URSJV ter US NRC in je verodostojen pokazatelj stanja
elektrarne.

Analiza težkih nesreč s programskim orodjem MELCOR III.
faza
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za Strojništvo, Maribor)
MELCOR . je programski paket za preračun težkih nezgod,
za:n~v~n Jena k~nceptu prostih volumnov, ki jih uporabnik prosto
oblikuie ln sestavlja v zapletenejše geometrijske oblike. Med temi
končnimi volumni so povezave, ki jih lahko uporabnik opremi tudi
z razli,čnimi kontrolnimi ali drugačnim funkcijami, tako lahko vanje
vgradi črpalke, ventile ipd. Programski paket sledi produktom
raz~ada ter simulira interakcijo betona in stopljene sredice.
Projektna naloga je nadaljevanje projektnih nalog Analiza težkih
nesreč s programskim orodjem MELCOR, opravljenih v letih 1995
in 1996.
Test.iran je bil že razviti vhodni model za parametre stabilnega
stan!a pnmarn~ga in sekundarnega sistema. Le iz parametrov
stabilnega stanja se lahko naprej modelira scenarij tranzlentov in
resnih nezgod. Realni parametri elektrarne so dovolj blizu
parametrom stabilnega stanja. Razvitih je bilo več vhodni modelov
z .različ~o nodalizacijo (št. kontrolnih volurnnov), predvsem na
pn~~rnl st~~ni. Z različnimi nodalizacijami se je prišlo do
najpnmernejse nodalizacije. Rezultati nodalizacije z 18 kontrolnimi
volumni so ?rimerljivi z rezultati MAAP 3.08 (ta izračun je narejen
v NP.P ~.rsko ,IPE Level 2 študiji). Modeliran scenarij v tej
nodallzaclji le bil S80 (Station blackout). Zaključki kažejo, da je
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Analiza zadrževalnega hrama NE Krško s programskim
orodjem CONTAIN -Izdelava Inženirske baze
(IJS, Odsek za reaktorsko tehniko, Ljubljana)
URSJV se pri svojem delu srečuje s problemom razumevanja
pojavov v zadrževalnem hramu NE Krško v primeru težke nesreče.

Želja URSJV je pridobiti nekaj konkretnih rezultatov s tega
področja.

Namen projektne naloge je izvesti podrobno analizo tlačne

obremenitve zadrževalnega hrama ter posameznih pojavov
(gener~cija vodika, obnašanje in transport fisijskih produktov, itd)
v zadrzevalnem hramu med eno izmed možnih težkih nezgod. Za
scenarij je bil izbran scenarij velike izlivne nezgode 92 LL02 1 ki
je referiran v NEK PSA Level 2. - ,
Zaradi omejenega proračuna je bil v letu 1997 končan le manjši
del projekta (inženirska baza podatkov, na kateri temelji vhodni
model). Projekt po projektni nalogi iz leta 1997 bo predvidoma
končan v letu 1998.

Uporaba programa ORIGEN za izračun izotopskega inventarja
ln aktivnosti obsevanega goriva
(IJS, Odsek za reaktorsko fiziko, Ljubljana)
ORIGEN je znan in široko uporabljen programski paket za
izračune izotopske sestave ter aktivnosti goriva. Z uporabo
primerne baze gorivnih elementov lahko za poljubni čas po
ustavitvi izračunamo aktivnost, izotopsko sestavo ali zakasnelo
toploto goriva v sredici in v bazenu za iztrošeno gorivo. Eden od
rezultatov je tudi radiotoksičnost posameznih elementov. Ti
podatki so lahko zelo uporabni v primeru izrednih dogodkov. Hkrati
I~hko rezul.tate !zr~čuna uporabljamo pri načrtovanju odlaganja
Visoko radioaktivnih odpadkov. Nekaj let nazaj so bili takšni
izračuni narejeni tudi za gorivo iz NE Krško in reaktorja TRIGA. Pri
teh izračunih je bil poleg programa ORIGEN uporabljen tudi
program IZAK. Ta program je generiral podatkovno bazo, ki je nato
služila kot vhodni podatek ORIGEN-u.
Namen projekta je, da se oživi uporaba programa ORIGEN.
Projektna naloga vsebuje dopolnitev podatkovne baze gorivnih
elementov NE Krško za preračune s programom ORIGEN in
izdelavo vhodnih modelov za program ORIGEN.

Monte Carlo preračun testnega primera TRIGA Mark II
(IJS, Odsek za reaktorsko fiziko, Ljubljana)
V okviru aplikativnega raziskovalneqa projekta z naslovom
"Strokovna podpora varnemu delovanju slovenskih jedrskih
reaktorjev", je bila v letu 1995 opravljena varnostna analiza
kritičnosti bazena za izrabljeno gorivo ob reaktorju TRIGA Mark II
v Ljubljani. Rezultati analize so pokazali, da novi bazen ne
zagotavlja podkritične konfiguracije v primeru nekaterih nezgodnih
stanj. Primer takšnega nezgodnega stanja je porušitev stojala
zaradi potresa. Naslednje leto je bila opravljena dodatna varnostna
analiza, .~ kateri so bili izvršeni preračuni za dodatne kadmijeve
absorpcijske elemente v bazenu. Ti naj bi zagotovili podkritičnost
tudi v zgoraj omenjenem nezgodnem primeru. V obeh analizah je
bil uporabljen Monte Carlo program MCNP4A z zveznima
nevtronskima knjižnicama, natančen ekspliciten model gorivnega
elementa reaktorja TRIGA ter seveda natančen model bazena za
izrabljeno gorivo.
Namen te projektne naloge je bil preveritev izračunov,

geometrijskih modelov in knjižnic presekov. Naloga vsebuje
izdelavo modela sredice, izračun lastnosti ter primerjavo
izračunanih rezultatov z eksperimentalnimi vrednostmi, izrnerjenirni
pri rekonstrukciji reaktorja TRIGA v letu 1992.

Pregled in primerjava metod za ugotavljanje poškodb gorivnih
elementov jedrske sredice
(IJS, Odsek za reaktorsko fiziko, Ljubljana)
V ;adnjih leti~ ?bratovanja NE Krško so v sredici prisotne
p~skodbe qorivnih elementov odprtega in zaprtega tipa, kar
pnspeva k povečani aktivnosti primarnega kroga. V letu 1995 so
v NE Krško prvič preverjali tesnost goriva z ultrazvočno metodo.
Leta 1~96 pa so poleg te metode prvič izvedli še preverjanie
tesnosti goriva z izsesavanjem (sipping). V svetu sta ti dve metodi

URSJV·Rp·027



že tehnološko dodobra vpeljani v proces opazovanja stanja
gorivnih elementov med menjavo goriva v jedrski elektrami.
Namen študije je bil predstavitev neporušnih metod, ki se v svetu
uporabljajo za preverjanje tesnosti goriva. Študija vključuje

poglavja o poškodbah jedrskega goriva, ultrazvočni metodi za
preverjanje tesnosti goriva, metodi z izsesavanjem, vizualnih
metodah in primerjavi rezultatov med ultrazvočno metodo in
metodo z izsesavanjem.

Strokovna ocena programa "Medobratovalni preizkusi NE
Krško, rev. 2 za drugi desetletni inšpekcijski Interval"
(IMT, Ljubljana)
Namen projektne naloge je bil ugotoviti ali so vse zahteve iz
standardov ASME sekcija XI in ameriških predpisov 10CFR
50.55a "Inservice inspection" za komponente razreda 1, 2 in 3
upoštevane v programu medobratovalnih pregledov NE Krško
"Inservice Inspection Program" TD2E, rev. 2 (ISI), za drugi
desetletni inšpekcijski interval. Izdelovalec naloge je oz. bo v študiji
med drugim pregledal in ovrednotil:
- do sedaj veljavne izdaje standardov ASME sekcije, ki vključujejo
tudi ustrezne reference kasnejših izdaj,
- pokritost in vključenost komponent razreda 1, 2 in 3 ter vseh vrst
njihovih obešal in podpor v program ISI za NE Krško,
- odstotek varjenih spojev oziroma pozicij, ki jih bo NE Krško
kontrolirala v skladu s svojim ISI programom,
- pravilnost in kompletnost načrtovanih pregledov v posameznih
periodah v inšpekcijskem intervalu, glede na generične zahteve
ASME,
- metode pregledov, pogostost in kriteriji sprejemljivosti glede na
zahteve standarda ASME,
- morebitne dodatne kontrole.

Glede na velik obseg naloge se bo le ta zaključila v aprilu leta
1998. Strokovno oceno programa ISI NE Krško potrebuje URSJV
za odločanje v upravnem postopku "Načrt medobratovalnih
preizkusov NE Krško", ki je bil uveden po uradni dolžnosti.

Analizator prehodnih stanj NE Krško
(Belgatom, Bruselj)
Osnovni namen analizatorja je pridobitev programskega orodja, s
katerim je omogočeno usposabljanje delavcev URSJV pri
poznavanju delovanja NE Krško v primeru nezgod in izboljšana
informiranost ter izurjenost članovstrokovnih skupin in sodelavcev
URSJV pri ocenjevanju nezgodnih stanj v primeru ukrepov v sili.
V letu 1997 je potekala III. faza razvoja analizatorja NE Krško, ki
zajema nadgradnjo obstoječegamodela in odpravo pomanjkljivosti
pri prenosu prvotnega modela RELAP/MOD2, ki ga je razvila NE
Krško, na model RELAP/MOD3.2. Narejena je bila končna

stabilizacija za preveritev skladnosti glavnih termohidravličnih

parametrov elektrarne z izračunom RELAP5. V nadgrajeni vhodni
model RELAP so vključena drevesa kritičnih varnostnih funkcij.
Normalni pogoji, ki jih predvideva RELAP, so primerjani z realnim
stanjem elektrarne in če prihaja do odstopanj, se izvede
prilagoditev vhodnega modela RELAP. Obstoječi model NE Krško
bo razširjen z vizualizacijo dreves kritičnih varnostnih funkcij.
Kriteriji za verifikacijo stanja elektrarne bazirajo na
termohidravličnih in nevtronskih parametrih, dobljenih iz izračuna

z RELAP-om. Ti podatki pa so primerjani s specifičnimi

nastavitvenimi točkami elektrarne.

Izdelava programa eksperimentov na napravi START
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za Strojništvo, Maribor)
URSJV je leta 1996 sofinancirala postavitev naprave START
(steklena aplikacija reaktorskega tokokroga), ki se nahaja na
Inštitutu za energetiko in procesno stojništvo v Mariboru. START
je stekleni model primarnega tokokroga tlačnovodne jedrske
elektrarne. Namenjen je razširitvi znanja in razumevanju pojavov
v jedrski tehniki in strojništvu in je uporabljen v raziskovalne,
izpopolnjevalne in izobraževalne namene.
V letu 1997 je URSJV financirala projekt "Izdelava programa
eksperimentov na napravi START", v katerem je izdelan in
ovrednoten program eksperimentov. Obravnavane so naslednje
nezgode:
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- mala lzlivna nezgoda,
- srednja izlivna nezgoda,
- velika izlivna nezgoda,
- praznjenje sistema,
- zlom ene cevi uparjalnika,
- zlom več cevi uparjalnika,
• nezgoda z izgubo napajanja,
• naravna cirkulacija.

Geotektonske razlskave za oceno varnosti
(Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko(IGGG) in Tomaž
Verbičsamostojni raziskovalec, Ljubljana)
Namen raziskav je ugotoviti, v kakšni meri je obratovanje NE
Krško vamo ob potresu. Za dosego tega cilja je potrebno določiti

maksimalno magnitUdo (po Richterju), Iego· arišč, kateri tektonski
prelomi v okolici .NEK dejansko obstajajo, njihovo dolžino in
stopnjo njihove aktivnosti. Nadalje je predvidena reevaJuacija
projektnih potresnih parametrov in z novo varnostno analizo
preverjanja kritičnih komponent NE Krško ter skupni seizmični

riziko.
V letu 1997 se je nadaljevalo geološko kartiranje po metodologiji
vseh golic v merilu 1:5000 in iZboljšanje kartografije s pomočjo

razkopavanja. Na delu terena (Libna in okolica), kjer se izvajajo
raziskave je bila narejena geološka reambulacija in razkopavanje.
Čez Libno je bilo izvedeno vzdolžno geoelektrično sondiranje s
Schlumberjevo simetrično snemalno tehniko in na geoelektričnem

profilu, ki je bil izveden v letu 1996 je bila na najbolj zanimivih delih
narejena zgostitev sond, kar je znatno prispevalo k pojasnitvi
strukturne zgradbe Libne.
V letu 1998 in 1999 bo del raziskav izveden s pomočjo PHARE
sredstev, zato je bil v ta namen narejen program pripravljalnih del
za izvedbo PHARE/NUCLEAR SAFETY/PH 1.08 in
PHARElTSO/SLO/03projektov inpredlog metodologije za izdelavo
seizmotektonskega modela lokacije NE Krško.

Podatkovna baza za neotektonske in sezmične raziskave
Krške kotline
(IGGG, Ljubljana).
Novi podatki in reambulirana geološka karta območja Libne in
okolice (1996) so vneseni v prostorsko orientirano bazo podatkov,
ki je bila izdelana v letih 1995-1996. Podatkovna baza, ki je
zgrajena v ARC/INFO in ArcViewformatu se vsako leto dopolnjUje
z novimi digitalnimi podatki. V letu 1997 so bile v sistem vnesene
vektorske topografske karte v merilu 1:25.000 in orto-foto karte v
merilu 1:5.000, za območje južno od NE Krško.
Vzporedno s prostorsko orientirano bazo podatkov za NE Krško se
gradita tudi podatkovni bazi za lokaciji raziskovalni reaktor TRIGA
Brinje in za RŽV. Za RŽV je bila v letu 1997 digitalizirana situacija
glavnih objektov (rudnik, predelovalni obrat, ceste, lokacije
piezometrskih vrtin). Za osnovo služi vektorska topografska karta
v merilu 1:25.000. Za objekt TRIGA, Brinje pa so v letu 1997
zbrane vektorske topografske osnove v merilu 1:25.000 in orto-foto
karte v merilu 1: 5.000 in 1:25.000. .

Ugotavljanje notranje kontaminacije zdravstvenih delavcev z
radioaktivnim izotopom joda 1-131
(Klinični center v Ljubljani, KNM, Ljubljana)
V medicini se uporablja za zdravljenje določenih ščitničnih bolezni
radioaktivni izotop joda 1-131. Aktivnost 1-131, ki se aplicira
bolniku, je v največji meri odvisna od vrste ščitnične bolezni in
znaša okoli 0,5 do 1,1GBq. Okrog 30% aplicirane aktivnosti bolnik
izloči iz organizma v prvih nekaj dneh po aplikaciji. -

Pri svojem delu s pacienti so zdravstveni delavci izpostavljeni
sevanju in sicer predvsem:
- zunanjemu sevanju, ki je posledica bolnikom apllcirane
radioaktivnosti,
- notranji kontaminaciji, ki je posledica vdihavanja z 1-131
kontaminiranega ozračja v določenih bolnišničnih prostorih.
Zunanja kontaminacija delavcev, ki je možna pri stiku z bolnikom,
se lahko prepreči z uporabo osebnih zaščitnih sredstev, medtem
ko se zunanji in notranji obsevanosti delavci ne morejo povsem
izogniti.
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V prostorih KNM na ljubljanskem KG so v letu 1997 instalirali
števec radioaktivnosti celega telesa, s katerim je mogoče meriti
stopnjo notranje kontaminacije človekovega telesa.
V okviru študije, ki jo je naročila in finančno podprla URSJV, so
strokovnjaki na KNM preverjali notranjo kontaminacijo
zdravstvenega osebja z 1-131. S števcem radioaktivnosti celega
telesa so najprej merili akumulirano aktivnost 1-131 in nato ocenili,
kolikšno notranjo dozo prejme zdravstveno osebje od vnesenega
radioizotopa. Pokazalo se je, da lahko dosegajo letne efektivne
doze zdravstvenih delavcev zaradi notranje kontaminacije z 1-131
okrog 0,72 mSvlleto. Hkrati so na osnovi meritev koncentracije
joda v delovnih prostorih izračunali možni vnos joda preko
inhalacije in tudi na tej osnovi ocenili prejeto notranjo dozo. Po tej
oceni znaša pripadajoča obsevna obremenitev 0,58 mSv/leto. Obe
oceni se med seboj zelo dobro ujemata in kažeta, da prispevek k
skupni dozi zdravstvenih delavcev zaradi vnesenega 1-131 še
zdaleč ni zanemarljiv in ga je potrebno prištevati k rezultatom
meritev od osebnih TLD dozimetrov. Če upoštevamo, da so
prejete doze delavcev od zunanjega sevanja okrog 2-3 mSv na
leto, pomeni notranja doza kar okrog 25-30 % sedanje uradno
evidentirane obsevne obremenitve. Tako v skladu z našoveljavno
zakonodajo kot tudi z zahtevami iz direktive sveta Evropske unije
(96/29/Euratom z dne 13-05-1996), mora biti vodena v centralnem
registru doz celokupna obsevna obremenitev posameznih

delavcev. Rezultati te študije nedvomnopotrjujejo upravičenost teh
zahtev in narekujejo, da bl bilo potrebno v bodoče v Sloveniji zajeti
z meritvami na števcu za celo telo vse delavce, ki imajo opravka
z odprtimi viri sevanj. Tovrstna praksa se je doslej izvajala pri nas
edino pri delavcih NE Krško.

Naravna radioaktivnostvtermalnih vodah ln mineralnih vodah
v Sloveniji
V okviru študije, ki jo je sofinancirala URSJV in jo je izvajal ZVD,
so bile zajete meritve koncentracij naravnih radioaktivnih izotopov
v termalnih vodah in v mineralnih vodah v Sloveniji. Določili so
koncentracije radionuklidov 2:l8U e34Th), 226Ra, 210Pb, 232th ( 228Ra)
in 40K v 11·ih termalnih zdraviliščih, v 8-ih mineralnih vodah ter v
dveh ustekleničenih naravnihpitnih vodah. V slednjih so določevali

tudi koncentracije 78e, ki nastajajo v ozračju pod vplivom
kozmičnih žarkov in prehaja v vodo med tehnološkim
pridobivanjem v procesu prepihovanja z zunanjim zrakom.
Enkratne vzorce vod v količini 20-25 L so izparili in določevall

aktivnosti radionuklidovz gamaspektrometrijskometodo. Povzetek
rezultatov podajamo v tabeli spodaj. V drugem stolpcu tabele je
navedena izvedena mejna koncentracija (IK) za posamezni
radionuklid, v 3. in 4. stolpcu pa delež IK posebej za vzorce
termalnih vod in posebej za mineralne vode.

Tabela 14.1: Rezultati meritve koncentracije radionuklidov v vodah (v odstotkih IK) in pripadajoča

izvedena koncentracija za pitno vodo (v Bq/rn").

Izvedena Termaine vode Mineralne vode Efektivna doza
Radionuklid koncentracija območje vrednosti območjevrednosti odrasli

(Bq/m3
) (v % od iK) (v% od tK) (mikroSv)

7Be 40.106 - 0,000025-0,00075 do 0,05.10-3

4°K 0,2.106 0,05-2,5 0,01-0,75 0,03-1,6

210Pb 0,4.103 1-5 2,5-12 1-6,4

226Ra 1,0.103 1-60 1,5-13 0,5-7,6

232Th f 28Ra) 0,6.103 2,5-55 0,8-19 0,2-4,7

238U e34Th) 10.103 0,05-0,25 0,1 0,09

V tabeli 14.1 prikazana območja izmerjenih vrednosti se nanašajo
le na vode, ki pridejo do potrošnika; izpuščeni so rezultati vzorcev
neposredno iz vrtin.
V zadnjem stolpcu so navedeni rezultati prejetih doz sevanja za
potrošnike mineralnih vod, ki dnevno pijejo ustekleničeno vodo.
Dozni pretvorbeni faktorji za izračun so vzeti po najnovejših virih
(IAEA Basic Safety Standards, 1996) in so preračunani za
odraslegaprebivalca za dnevno zaužito količino 0.50 litra. Skladno
z oceno izvajalca študije prejmejo posamezniki zaradi pitja
mineralnih vod letno efektivno dozo od 2 do 20 mikrosievertov
letno. Pri tem naj spomnimo, da je prejeta doza odraslega
prebivalca Slovenije od drugih naravnih virov sevanja od 2 do 3
mSv letno, kar pomeni da mineralne vode prispevajo največ okrog
en odstotek te vrednosti.

Koncentracije radona v termalnih zdraviliščih v Sloveniji
Študijo o koncentracijah radona in radonovih kratkoživih potomcev
v termalnih zdraviliščih v Sloveniji je izdelal ZVD iz Ljubljane.
Opravljena raziskava je imela namen, da se skladno z zahtevami
iz najnovejših mednarodnih standardov za področje varstva pred
sevanji ugotavlja tudi radon na tistih delovnih mestih, kjer obstajajo
realne možnosti visokih koncentracij. Znano je, da prispevajo
geotermalne vode v ozračje kar eno petino vsega zemeljskega
atmosferskega inventarja radona. Zato se je URSJV odločila, da
finančno podpre raziskavo, ki bi omogočila vrednotenje prejetih
doz, ki jih prejema zdraviliško osebje zaradi radona v 12 toplicah
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v Sloveniji.
Program raziskave je zajemal meritve koncentracije radona v vodi
kot tudi v zraku kopaliških prostorov, še posebej na mestih, kjer se
zdraviliško osebje najdlje zadržuje. V skladu z mednarodnimi
standardi MAAE in direktivami Evropske unije (Osnovni standardi
za varstvo pred sevanji), bi bilo potrebno glede na velikost
koncentracij radona taka delovna mesta klasificirati kot mesta pri
virih sevanj, poleg tega pa delavce vljučiti v redni dozimetrični

nadzor. Opravljene meritve so podale posnetek stanja o
koncentracijah v slovenskih termalnih vodah, namenjenih terapiji
in pregled nad koncentracijami radona oziroma njegovih
kratkoživih potomcev v zraku v prostorih, ki se uporabljajo za
zdraviliške namene.
Radon v vodi so izvajalci večinoma določevali neposredno z
gamaspektrometrijsko metodo, radon in njegove kratkožive
potomce v zraku pa s kontinuirnimi merilniki. Integralne
koncentracije radona so merili s pasivnimi detektorji, to je z
detektorji jedrskih sledi in z oglenimi adsorberji.
Rezultatepodajamo v spodnji preglednici (tabela 14-2). V drugem
stolpcu v tabeli so prikazani zbirni rezultati koncentracije radonav
termalnih vodah, in sicer posebej za zbiraini bazen, kopaini bazen
in za različne kopeli. V tretjem stolpcu pa podajamo območne

vrednosti za koncentracije radona v zraku v istih zdraviliških
prostorih, analogno pa v četrtem stolpcu tudi koncentracije
radonovih potomcev. Na osnovi rezultatov je mogoče oceniti
prejeto dozo sevanja zaradi inhalacije radona za zdraviliško
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osebje, ki se večji del časa zadržuje na mestih s povišanimi
koncentracijami. Pri tem je potrebno povedati, da za vrednotenje
doz v specifičnem ozračju toplic (visoka vlaga, velik delež
radonovih kratkoživih potomcev, ki ni vezan na zračne delce) ne
obstaja enotna metodologija, zato navajamo le območje vrednosti,
ki jih je v štirih variantah izračuna podal izvajalec študije.
Letna efektivna doza zdraviliškega osebja je v večini termaini
zdravilišč (v 10-ih od 12-ih primerov) sorazmerno nizka, saj ne
dosega niti predpisane mejne vrednosti za posameznike iz
prebivalstva, to je 1 milisievert na leto. Območje vrednosti za te

primere se giblje med 0,2 do 0,7 mSv na leto. Le za dve zdravilišči

pa kažejo dozimetrične ocene, da osebje lahko prejme letno dozo
med 1 in 4 mSv. To kaže, da bi bilo meritve smotrno sistematsko
nadaljevati vsaj v obdobju enega leta terv tem času tudi spremljati
realni čas zadrževanja zdravstvenega osebja na mestih s
povišanimi koncentracijami radona; sedanja ocena doz je bila
namreč narejena ob upoštevanju 1700 ur prisotnosti na teh mestih.
Doze zdraviliških pacientov pa so najmanj za en velikostni razred
nižje od zgoraj navedenih vrednosti.

Tabela 14.2: Koncentracije radona v termaini vodi in v zraku zdraviliških prostorov (v Bq/rn")

Zdraviliški prostor Radon v vodi Radon v zraku Rn-potomci v zraku Opombe
(mesečnopov.)

Zbiraini bazen 4.100-35.000 3.500-4.000 ni merjeno ni delov. mest

Kopaini bazen 4.000-10.000 10-170 največ 10 -

Kopeli 4.500-60.000 15-240 3-110 stalna prisotnost
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15 AGENCIJA RAO

Vodilo za delo Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) v letu
1997 sta bila dva, za dolgoročni program ravnanja z RAO, zelo
pomembna dokumenta sprejeta v letu 1996. To sta "Strateqlia
ravnanja z izrabijenim jedrskim gorivom" in "Plan razgradnje NEK".
Oba dokumenta bosta pregledana in dopolnjena vsake tri leta.

Operativno pa je najpomembnejša naloga ARAO izgradnja
odlagališča NSRAO, za katero bi po sedanjem scenariju bilo
potrebno pridobiti lokacijo do leta 2002 in zaključiti izgradnjo
odlagališča do leta 2005.

Poleg navedenega je z novim statutom sprejetim v letu 1997,
ARAO zadolžena za opravljanje javne službe na področlu

ravnanja, skladiščenja (razen odpadkov iz NE Krško in RZV) in
odlaganja (razen RŽV) radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo na
območju RS.

Ciljem in nalogam iz navedenih dokumentov je bil prirejen tudi
program dela za leto 1997, ki pa je bil zaradi znatno zmanjšanih
sredstev iz proračuna precej okmjen. Zaradi podaljšanega
začasnega financiranja in pozno sprejetega proračuna so bile tudi
pogodbe z izvajalci sklenjene relativno pozno. Zato več projektov
iz programa še ni končanih in se bodo zaključili šele v letu 1998.

Predvidena sanacija skladišča v Zavratcu (2. faza) zaradi
objektivnih razlogov v letu 1997 ni bila izpeljana. Potekale pa so
nekatere paralelne aktivnosti kot npr. stiki z javnostjo. Pri
komuniciranju so posvetili posebno pozornost lokalnima
skupnostima Zavratec in Dol pri Ljubljani. Leta 1996 so v zasilnem

Tabela 15 t: Seznam študij in projektov

skladiščuradioaktivnih odpadkov pri Zavratcu potekala sanacijska
dela, ki so obsegala meritve radioaktivnosti, razvrščanje in
i.nventarizacijoodpadkov. Sanacijski projekt bo zaključen, ko bodo
odpadki uskladiščeni na podlagi potrebnih dovoljenj v skladu z
veljavno zakonodajo.

S preoblikovanjem ARAO v javni gospodarski zavod bo na ARAO
prenesena nova zadolžitev, to je upravljanje z Republiškim
skladiščem nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov Brinje ki je
locirano na območju občine Dol pri Ljubljani.

Zaradi nekaterih zapletov prenos upravljanja od IJS na ARAO ni
bil izpeljan. V okviru priprav za prenos upravljanja pa je bila leta
1997 izdelana študija z naslovom Prehodno republiško skladišče

NSRAO - pravni eksperti prenosa in bodoče ureditve razmerij med
IJS in ARAO. Neuspešen pa je bil tudi razpis za izdelavo načrta

preureditve (posodobitve) skladišča. Razpis bo predvidoma
ponovljen v letu 1998.

Sodelovanje s predstavniki in krajani občine Dol pri Ljubljani je
potekalo na več ravneh. Med drugimi so predstavniki ARAO
predstavili potek sanacije zasilnega skladišča odpadkov pri
Zavratcu občinskim svetnikom.

Število delavcev na ARAO koncem leta 1997 je 10 zaposlenih od
tega 1delavec z doktoratom znanosti, 1 zmagisterijem, 7 dipl. ing.
in 1 s srednješolsko izobrazbo.

Januarja 1997 se je na Internetu pojavila domača stran ARAO:
Http//www.sigov.si/arao/sarao.html. ki celovito predstavlja ARAO.

NAZIV PROJEKTA IZVAJALEC ZAČETEK ZAKLJUČEK
OZ. STANJE

Izbor lokacije za odlagališče NSRAO - Preliminarna GZL -IGGG februar 1996 januar 1998
hidrogeološka identifikacija potencialno primernih območij za
odlaganje NSRAO

Tehnologija odlaganja RAO - Geotehnični vidiki izgradnje IRGO september 1996 november 1997
odlagališča NSRAO

Program raziskav za ugotavljanje aktivnosti endogenih ZAG/GZL-IGGG junij 1996 junij 1997
procesov (seizmična aktivnost, aktivni prelomi)

Izbor lokacije za odlagališče NSRAO - Določitev načina. GZL -IGGG december 1996 v recenziji
uporabe kriterijev in rangiranje področij po primernosti

Primerjalno pravni prikaz zakonodaj drugih držav pri iskanju Pravna fakulteta november 1996 april 1997
lokacije za odlagališče RAO z javnim razpisom

Priprava postopka za izbor lokacije odlagališča NSRAO IBE Ljubljana december 1996 junij 1997

Problematika dolgoživih NSRAO IBE Ljubljana junij 1996 marec 1997

Zasnova informacijskega centra IJS-ICJT december 1996 avgust 1997

Multimedijska predstavitev VPK, d.o.o. julij 1996 januar 1998

Zgibanka Prevoz NSRAO in VRAG IJS-ICJT julij 1996 oktober 1997

Knjiga Radioaktivni odpadki - z znanjem proti strahu IJS-ICJT december 1994 maj 1997

Knjiga Najpogostejša vprašanja in odgovori o radioaktivnih IJS-ICJT december 1995 september
odpadkih 1997

Razstava in predavanje o RAO IJS-ICJT zaključen
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NAZIV PROJEKTA IZVAJALEC ZAČETEK ZAKWUČEK

OZ. STANJE

Izbor lokacije za odlagališče NSRAO - Preliminama GZL-IGGG februar 1996 januar 1998
hidrogeološka identifikacija potencialno primemih območij za
odlaganje NSRAO

Videofilm o sanaciji skladišča v Zavratcu VPK, d.o.o. julij 1996 julij 1997

Maketa podzemnega odlagališčaNSRAO A. Čarman december 1996 april 1997

Prehodno republiško skladišče NSRAO v Brinju· Pravni Pravna fakulteta julij 1997 september
aspekti prenosa in bodočega upravljanja 1997

Raopis št. 4 ARAO november 1996 januar 1997

Izbor lokacije za odlagališče NSRAO - Ocena potencialne GZL-IGGG december 1997 v izdelavi (junij
geološke primernosti območij za podzemno odlaganje 1998)

Nadaljevanje projekta Izbor lokacije za odlagališče NSRAO - GZL-IGGG december 1997 v izdelavi
Določitev načina uporabe kriterijev in rangiranje področij po (marec 1998)
primernosti

Izbor lokacije za odlagališče NSRAO - Predlog za vključitev Urbanistični november 1997 v izdelavi
postopka izbora lokacije za odlagališče NSRAO v postopek inštitut (marec 1998)
prostorskega planiranja in načrtovanja

Analiza izkušeni v prehodnem postopku izbora lokacije Institut za december 1997 v izdelavi (april
odlagališča NSRAO - splošni in geološki del, družboslovni- ekologijo, 1998)
pravni vidiki, gospodarski, vodnogospodarski kriteriji, Biotehniška
endogeni procesi in stabilnost terena, ekonomska izvedljivost fakulteta,
in.obstojnost pregrad iz betona Urbanistični

institut, IGGG-
GZL, ZAG, IBE
Ljubljana

Kemijski in fizikalni procesi pri odlaganju NSRAO ZAG september 1997 v izdelavi
(februar 1998)

Časovna odvisnost izrabljenega goriva in NSRAO IJS oktober 1997 v izdelavi
(februar 1998)

Kemijski in fizikalni procesi pri odlaganju NSRAO - Vpliv na IJS september 1997 v izdelavi
migracijo radionuklidov (februar 1998)

Uporaba plazemskih izvorov ionov in ionskih sledi na področju IJS julij 1997 januar 1998
odlaganja RAO; 1. faza

Delavnica Priprava postopka za izbor lokacije za odlagališča ARAO september 1997 oktober 1997
NSRAO

Zgibanki odlagališča NSRAO in VRAO IJS-ICJT november, v izdelavi
december 1997

Knjiga Radioaktivni odpadki- Vodnik za novinarje IJS-ICJT november 1995 v izdelavi

Razstava in predavanje o RAO na ICJT IJS-ICJT 5. junij zaključen

Raopis št. 5 ARAO januar 1997 april 1997

Raopis št. 6 ARAO april 1997 november 1997

Raziskava javnega mnenja Pristop, d.o.o. september 1997 oktober 1997
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V septembru 1997 je ARAO organizirala delavnico na kateri so
sodelovali strokovnjaki iz različnih naravovarstvenih in
družboslovnih področij, ki so skupaj s strokovnjaki ARAO skušali
ugotoviti, kakšen postopek izbora lokacije za razlagališče RAO je
v naših razmerah najprimemejši.
Večinsko mnenje udeležencev je bilo, da potek odločanja o
ravnanju z NSRAO in njihovim odlaganjem ni dovolj podprt s strani
političnih subjektov (Vlada, Državni zbor), čeprav Slovenija
odlagališče nedvoumno potrebuje. Kljub temu so udeleženci
podprli načrt ARAO, da oživi izbor lokacije za odlagališče NSRAO
na osnovi novega celovitega postopka. Predlagali pa so tudi, da se
predhodno temeljito analizirajo vzroki neuspeha v letu 1993
prekinjenega postopka izbora lokacije za odlagališče NSRAO s
kriteriji, v izogib ponavljanja storjenih napak. Prav tako je potrebno
pripraviti odgovore v zvezi z dosedaj porabljenimi sredstvi, saj bo
javnost take odgovore zahtevala.
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Zaradi soodvisnosti mnogih dejavnikov (izbor tipa odlagališča,

Vključevanje javnosti v soodločanje, problematika nadomestil in
olajšav, izdelava vamostne ocene, zagotavljanje finančnih

sredstev in drugo), ki jih zahteva celoviti pristop pri izvajanju
postopka, je na podlagi strokovno usklajenegapostopka potrebno
sprejeti načelno odločitev o reševanju problema na državnem
nivoju.

Zaključni dokument delavnice je javen, ARAO pa ga bo
posredovala pristojnim ministrstvom, Državnemu zboru in
Državnemu svetu.

Več podatkov o ARAO je na razpolago v njenem letnem poročilu

1997.
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16 IZOBRAžEVALNI CENTER ZA
JEDRSKO TEHNOLOGIJO MILA
NAČOP'IČA

Izpeljani so bili šti~e obnovitveni tečaji za operaterje elektrarne.
Na področju varstva pred sevanji je bilo v letu 1997 izvedeno
skupno pet tečajev za medicinsko osebje, industrijsko uporabo
virov ionizirajočega sevanja ter za osebje IJS,

Poglavitno poslanstvo Izobraževalnega centra za jedrsko
tehnologijo (ICJT) je izobraževanje kadrov o jedrskih tehnologijah
in radioaktivnem sevanju ter informiranje javnosti o teh
dejavnostih. Aktivnosti centra lahko razdelimo na štiri področja:

usposabljanje osebja NE Krško, usposabljanje na področju varstva
pred ionizirajočim sevanjem, organizacija mednarodnih tečajev in
srečanj s tega področja in informiranja javnosti.

ICJT je v letu 1997 nadaljeval z dejavnostmi na vseh štirih
področjih svojega delovanja.

Primarna dejavnost Centra je usposabljanje delavcev NE Krško.
V letu 1997 sta bila izvedena dva krajša tečaja Osnove tehnologije
jedrskih elektrarn (OTJE) za tehnično osebje NE Krško. Eden med
njimi je bil namenjen predvsem zunanjim podizvajalcem NE Krško.

V letu 1997 je bil dosežen velik napredek pri organizaciji
mednarodnih tečajev. MAAE je v Centru organizirala osem
aktivnosti. Večinaje bila enotedenskih srečanj, eno srečanje je bilo
dvotedensko, en tečaj pa je trajal tri mesece. Prvič je tečaj

organizirala tudi Evropska komisija. Interes za organizacijo
srečanj v Centru potrjuje vizijo, da postane mednarodno priznan
Center za usposabljanje.

Na področju informiranja javnosti so nadaljevali z vabili osnovnim
in srednjim šolam, ki so redno in v velikem številu prihajale na
predavanja o jedrski tehnologiji in o radioaktivnih odpadkih ter na
ogled razstave. Skupno je v šolskem letu 1996/97 Center obiskalo
6717 učencev in dijakov.

Izdelana je bila tudi študija o izvedljivosti informacijskega centra o
jedrskih tehnologijah pri nas, ki jo je naročila ARAO.

Tabela 16 t: Tečaji v letu 1997..

Datumi Tečaj Št. Št. preda- Št. te- Št. tečaj-
udele- vateljev dnov nik
žencev tednov

02.12.96- Osnove tehnologije jedrskih elektrarn, sistemi 16 14 5 80
17.01.97

13.01.-07.02.97 Osnove tehnologije jedrskih elektrarn, teorija, OTJE 1/97 14 8 4 56

03.02.-06.02.97 Obnovitev znanja iz jedrske tehnologije 7 2 1 7

17.03.-26.03.97 Obnovitev znanja iz tehnologije jedrskih elektrarn 8 3 1 8

01.0.4.-28.04.97 Osnove tehnologije jedrskih elektrarn, sistemi, OTJE 1/97 12 7 4 48

07.04.-27.06.97 IAEA lnterregional Training Course on Nuclear 21 7 12 252
Instrumentation Maintenance

07.05.-09.05.97 Radiološko varstvo za področje odprtih virov ionizirajočih 20 6 0,6 12
sevanj

13.05.-16.05.97 Vaje iz radiofizike in varstva pred sevanji za Visoko šolo 36 1 0,8 28,8
za Zdravstvo

20.05.-22.05.97 Radiološko varstvo za področje industrijskih virov 5 4 0,6 3
ionizirajočih sevanj

16.6.-20.6.97 lAEA Regional Training Course on Inspection Techniques 19 6 1 19

16.06.-16.06.97 Varstvo pred sevanji za delavce Postojnske jame 47 3 0,2 9,4

23.06.-26.06.97 IAEA Technical Committee on Safety Related 22 0,8 17,6
Diagnostics and Early Failure Detection Systems

23.06.-26.06.97 IAEA Workshop on Regulatory Assessment of the Safety 32 7 0,8 25,6
Report for SG Replacement at the Krško NPP

30.06.-11.07.97 IAEA Regional Training Workshopon Guidance on 39 8 2 78
Developing an Effective Emergency Capability and Plan
for Nuclear or Radiation Accidents

01.09.-19.09.97 Osnove tehnologije jedrskih elektrarn, teorija 16 8 3 48

08.09.-12.09.97 Obratovalni postopki in postopki v sili 3 1 1 3

15.09.-19.09.97 IAEA Regional Workshop on Safety Analysis of Plant 15 10 1 15
Modifications
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Datumi Tečaj Št. Št. preda- Št. te- Št. tečaj-
udele- vateljev dnov nik
žencev . tednov

22.09.-17.10.97 Osnove tehnologije jedrskih elektrarn, sistemi 16 7 4 64

29.09.-03.10.97 EU Training Course on Off-site Emergency Planning and 25 13 1 25
Response for Nuclear Accidents

06.10.-10.10.97 IAEAlUSA Training Course on Risk Based Optimization 20 7 1 20
of NPP Operation

20.10.-05.11.97 Uporaba Word97 v ICJT 10 1 1 1.0

27.10.-31.1 0.97 IAEA Regional Workshop on Review of Accident Analysis 17 7 1 17
for Emergency Operating Procedures and Accident
Management Guidelines

03.11.-06.11.97 Obratovalni postopki in postopki v sili 2 1 0,8 1,6

10.11.-14.11.97 Obnovitev znanja iz tehnologije jedrskih elektrarn 5 2 1 5

24.11.-24.11.97 Demonstracija uporabnosti simulatorja 4 2 0,2 0,8

24.11.-03.12.97 Obnovitev znanja iz tehnologije jedrskih elektrarn 7 3 1,6 11,2

4.12.-4.12.97 Demonstracija uporabnosti simulatorja 4 2 0,2 0,8

15.12.-19.12.97 Obratovalni postopki in postopki v sili 3 1 1 3

16.12.-18.12.97 Radiološko varstvo za področje odprtih virov ionizirajočih 23 6 0.6 13,8
sevanj

Skupaj 468 86 52,2 882,6

V nadaljevanju je podan pregled števila udeležencev in predavateljev na tečajih po letih, ki jih je organizirallCJT.

Tabela 16.2: Povzetek vseh tečajev

Leto Št. Št. udeležencev Št. predavateljev Št. tednov Št. tečajnik/tednov
tečajev

1975 1 15 5 18 270

1976 1 22 5 21 462 -

1978 1 12 5 23 276

1982 1 16 5 35 560

1983 1 30 5 4 120

1984 1 22 5 2 44

1985 2 32 12 28 404

1986 3 56 32 6 129

1987 3 38 31 14 173

1988 1 19 9 2 38

1989 2 38 29 43 814

1990 8 147 54 26 435 -

1991 6 89 65 61 921

1992 6 89 32 21 258
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Leto Št. Št. udeležencev Št. predavateljev Št. tednov Št. tečajnik/tednov
tečajev

1993 5 99 51 42 625

1994 12 210 73 396 531.

1995 31 695 173 692 11748

1996 19 306 108 564 9814

1997 28 452 133 472 8026

1998 10 96 54 294 456

Skupaj: 142 2483 886 5878 94748
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17 ZAVAROVANJE ODGOVORNO
STI ZA JEDRSKO ŠKODO - POOL

Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ
(skrajšano: Jedrski pool GIZ) je posebna pravnoorganizacijska
oblika zavarovalnice, ki skrbi za zavarovanje in pozavarovanje
jedrskih nevarnosti. Na podlagi dovoljenja Ministrstva za finance
z dne 17.03.1994 (odločba št. 301-13/94) so Zavarovalnica Triglav
d.d., Zavarovalnica Maribor d.d., Adriatic zavarovalna družba d.d.,
Zavarovalnica Tilia d.d., Slovenica zavarovalniška hiša d.d.,
Zavarovalnica Mercator d.d., Merkur zavarovalnica d.d. in
Pozavarovalnica Sava d.d. dne 22.03.1994 podpisale Pogodbo o
ustanovitvi Jedrskega poola GIZ, ki ima status gospodarskega
interesnega združenja. V poolu imata največja deleža
Zavarovalnica Triglav d.d. in Pozavarovalnica Sava d.d.. Jedrski
pool GIZ je začel poslovati 01.04.1994 in ima sedež v prostorih
Pozavarovalnice Sava d.d. na Dunajski 56 v Ljubljani.
Vse do osamosvojitve Slovenije in Hrvaške je bila zaradi svoje
varnosti NE Krško zavarovana pri takratnem Nuklearnem poolu
Zagreb. Po osamosvojitvi obeh držav sta se Jedrski pool GIZ in
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Hrvatski nuklearni pool zaradi ohranitve dobrih poslovnih odnosov
dogovorila, da bosta oba poola sozavarovala NE Krško in sicer
vsak 50 %. Tako sta za obdobje od 06.05.1997 do 05.05.1998
poola posebej izdala polici za zavarovanje premoženja nuklearke
pred jedrskimi. požarnimi in drugimi tveganji s skupnim letnim
limitom 800 milijonov USD. Oba poola imata z NE Krško 2 %
skupni lastni delež, presežek pa pozavarujeta pri 22-ih tujih poolih,
od katerih imajo vodilne deleže britanski, nemški, ameriški in
francoski pool. Odgovornost NE Krško za škodo tretjim osebam je
zavarovana le pri Jedrskem poolu GIZ z letnim limitom 5 milijonov
U8D. Lastni delež slovenskega poola je 3 %, presežek pa je
pozavarovan pri 19 tUjih poolih, od katerih imajo vodilne deleže
britanski, nemški, ameriški in francoski pool. Limit v višini 5
milijonov USD v tolarski protivrednosti je določen z Zakonom o
zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo (Ur. 1. SRS, št.: 2188,
6/89, 6/90 in Ur. 1. RS, št.: 43/90 in 22191). Višina odgovornosti
temelji na Dunajski konvenciji o civilni odgovornosti za jedrsko
škodo iz leta 1963, vendar se bo verjetno v naslednjih letih
bistveno povečala, kar pa ne bi smelo predstavljati težav pri
zavarovanju.
Poudariti velja, da do konca leta 1997 NE Krško ni prijavila
Jedrskemu poolu GIZ nobene škode.
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18 SKLAD ZA FINANCIRANJE
RAZGRADNJE NE KRŠKO IN ZA
ODLAGANJE RAO IZ NE KRŠKO

Sklad je bil ustanovljen na podlagi "Zakon~ o S~lad~ ~a

finanCliranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NEK" (UL RS št. 75/94, začetek velja~nost! d~e

17.12.1994, v nadaljevanju Zakon) za namen financiranja
razgradnje NE Krško, shranjeva~je lntralno odla.ga~je srednLe in
nizko radioaktivnih odpadkov ter Iztrosenega gonva IZ NE Krsko.

V zakonu je predvideno, da se sredstva Sklada zagotavljajo iz dela
cene električne energije za vsako kWh, dobavljeno slovenskemu
in hrvaškemu elektrogospodarstvu. Višina zneska, vkalkulira~a.v

ceno se določi s programom, ki ga sprejme Vlada RS, do sprejetja
tega' programa pa ta znaša 0,61 SIT/kWh. Zakon je naložil
obveznost Vladi RS, da pripravi program razgradnje NEK s
prikazom možnih načinov izvedbe razgradnje NEK, vključno z
oceno potrebnih sredstev in terminskim planom.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je dne 28.7.1995 izdalo
Navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja prispevka v "Sklad"
na podlagi obvezne razlage 4. člena Zc:kon~, po kate~em je
zavezanec za vplačilo sredstev NEK. Državni zbor RS Je dne
27.6.1996 sprejel obvezno razlago 4. člena Zakona, na podlagi
katerega se sredstva Sklada iz dela cene .elektr!čne en~rgije

izdvajajo kot obvezen prispevek, ki ga obracuna ln gotovinsko
vplača Skladu NE Krško od dneva uveljavitve Zakona.

Vlada RS je dne 12.9.1996 sprejela Plan razgradnje NE.Krško,
kjer je ocenila, da bi bila za zbiranje potrebnih sredste.vpnn:erna
osnova srednji scenarij po ceni 0,462 SIT/kWh, ki upostev~

začasno skladiščenje in dvojna odlagališča s tem, da se vsakih tn
do pet let izvrši revizija programa razgradnje z vsemi potrebnimi
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podatki, ki bi upoštevali nova spoznanja in dejstva, kar bi bila
podlaga za nov izračun potrebnih sredstev.

Zaradi zapadlih neplačanih obveznosti iz prispevka NE Krško do
Sklada na dan 31.12.1996 je Sklad pri Okrožnem sodišču v
Krškem vodil pravdni postopek proti NE Krško. Sodni postopek se
je zaključil z 12. 05. 1997 z izvensodno poravnavo, v kateri se NE
Krško za neplačane obveznosti do konca leta 1996 zaveže od
1.1.1997 plačevati v Sklad sredstva v višini 0,61 SIT/kWh do
dokončnega poplačila zaostalih obveznosti NE Krško do Sklada
v višini 6.581.635.943 SIT, kar okvimo pomeni, da bi bile zapadle
obveznosti poplačane v Sklad v približno 12 letih.

V naslednjih mesecih leta 1997je NE Krško ob zapadlosti vplačala
Skladu zneske iz deleža proizvedene električne energije,
dobavljene ELES-u. Hrvaškemu solastniku (HEP) je zaračunala

znesek, ki odpade na njega, vendar Hrvaška tega stroška ne
priznava in ga tudi ne plačuje. Hrvaška tudi še ni dala kvalit~tn~h

garancij zavarovanja svojega deleža za stroške razgradnje ln
odlaganja RAO.

Na dan 31.12.1997 je bilo zbranih v skladu skupaj 898.778. 210
SIT. Skupne dolgoročne terjatve do NEK so na isti dan znašale
skupno 8.645.093.587 SIT, od tega je znašal slovenski dolg
3.796.438.124 SIT in hrvaški dolg 4:848.655.463 SIT.

Sklad boprostafinančna sredstva nalagal pretežno vprvorazredne
vrednostne papirje in depozite. Cilj naložbene politike je ohranjanje
realne vrednosti naložb ter donosnost, v okviru realnih možnosti.
Od treh finančnih načel bo Sklad dajal prednost načelu varnosti
pred načelom likvidnosti in načelom donosnosti.
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19.1. PREGLED JEDRSKIH ELEKTRARN V SVETU

Na osnovi informacij, ki jih posreduje Mednarodna agencija za
atomsko energijo je v svetu ob koncu leta 1997 obratovalo 437
jedrskih elektrarn v 31 državah in Taivanu. To je pet manj kot v
letu 1996, vendar se je inštalirana moč jedrskih elektrarnpovečala
s 350 964 MW na 351 795 MW. Ustavljene so nekatere starejše
manjše jedrske elektrarne. V letu 1997 so bile priključene na
električno omrežje skupaj 3 nove jedrske elektrarne s skupno

19 OBRATOVANJE JEDRSKIH
OBJEKTOV V SVETU

močjo 3555 MW od tega dve v Franciji in ena v Republiki Koreji.
Danes jih je v izgradnji še 36 v 14 državah.

. Delež električne energije proizvedene v jedrskih elektrarnah je v
letu 1997 še vedno izredno visok v desetih državah: Litva, 81.5%;
Francija. 78.2%; Belgija 60.1%, Ukraina, 46.8%; Švedska. 46.2%,
Bolgarija. 45.4% Slovaška, 44.%, Švica, 40.6%; ter Madžarska

. in Slovenija malo pod 40%. Slovenija je z 39.91% proizvedene
električne energije na devetem mestu. Celotno gledano je danes
v svetu 17 držav in Taivan, ki s svojo proizvedeno električno

energijo iz jedrskih elektrarn pokrivajo 25 % ali več svojih potreb.
Leta 1997 je v svetu proizvodnja električne energije v jedrskih
elektrarnahdosegla17 % svetovneproizvodnjeelektrične energije.

Tabela 19.1: Jedrski energetski reaktorji v obratovanju, v gradnji ter delež jedrske energije proizveden v
elektrarnah ob koncu leta 1997 (NucNet News No. 170/98 z dne 8.5.1998)

DRžAvA REAKTORJI DELEž

Reaktorji v Reaktorji v gradnji TWh Delež (%)
obratovanju

Argentina 2 1 7,45 11,40

Armenija 1 1,43 25,67

Belgija 7 45,10 60,05

Brazilija 1 1 3,16 1,09

Bolgarija 6 16,44 45,38

Kanada 16 77,86 14,16

Kitajska 3 4 11,35 0,79

Češka rep. 4 2 12,49 19,34

Finska 4 20,00 30,40

Francija 59 1 376,00 78,17

Nemčija 20 161,40 31,76

Madžarska 4 13,97 39,88

Indija 10 4 8,72 2,32

Iran 2

Japonska 54 1 318,10 35,22

Kazahstan 1 0,30 0,58

Koreja rep. 12 6 73,19 34,08

Litva 2 10,85 81,47

Mehika 2 10,46 6,48

Nizozemska 1 2,30 2,77

Pakistan 1 1 0,37 0,65

Romunija 1 1 5,40 9,67

Rusija 29 4 99,68 13,63

Južnoafriška rep. 2 12,63 6,51

Slovaška rep. 4 4 10,80 43,99
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DRŽAVA REAKTORJI DELEž

Reaktorj! v Reaktorji v gradnji TW/1 Delež (%)
obratovanju

Slovenija 1 4,79 39,91

Španija 9 53,10 29,34

Švedska 12 67,00 46,24

Švica 5 23,97 40,57

Velika Britanija 35 89,30 27,45

Ukrajina 16 4 74,61 46,84

ZDA 107 629,42 20,14

Skupno 437 36 2276,49

19.2. PREGLED STANJA JEDRSKE VARNOSTI V SVETU

19.2.1. Udejstvovanje misij MAAE

Tabela 19.2: Mednarodne misije MAAE - Pregled verjetnostnih varnostnih analiz (IPERS), 1997

VRSTA PREGLEDA DRŽAVA ELEKTRARNA

Glavni pregled Republika Koreja Ulchin 3 in 4
Glavni pregled Australija HIFAR Raziskovalni reaktor
Glavni pregled Bolgarija Kozlady
Glavni pregled Slovenija Krško

Tabela 19.3: Tehnični varnostni pregledi (ESRS) v zvezi z lokacijo in zunanji dogodki, 1997

DRŽAVA

Armenija

JEDRSKi OBJEKT - LOKACIJA

Medzamor

SERVIS

(1) Dokončanje projektne naloge za izboljšanje sezmične

odpornosti
(2) Pregled sezmične odpornosti in njeno izboljšanje
(3) Pregled sezmične instrumentacije

Bolgarija

Kitajska

Kuba

Egipt

Indonezija

Kazakhstan

Republika Koreja

Morocca

Belene WWER-1000 Končni pregled podatkov sezmične ogroženosti

Lianyungang WWER-100 Delavnica na temo sezmične varnosti nuklearnih elektrarn
tipa WWER

Juragua WWER Delavnica na temo sezmične varnosti lokacije

22 MW MPR res. reactor Pregled sezmične varnosti (iz PSAR)

Muria (1) Končni pregled ogrožanja zaradi vulkana
(2) Pregled geoloških, sezmičnih in geotektonskih razmer

10 MW Alatau res. reactor Pregledi sezmične varnosti

Ulchin, units 3 and 4 PWR Pregledi verjetnostne varnostne analize - zunanji dogodek

Prototype 10 MW desalination plant Pregledi podatkov o lokaciji
Tantan

Romunija
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Delavnica - verjetnostne varnostne analize - zunanji
dogodek
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Tabela 19.4: OSART misije v letu 1997

VRSTA MISIJE DRžAvA JEDRSKI OBJEKT TIP REAKTORJA

O Kitajska Qinshan-1 PWR 300 MW(e)
O Mehika Laguna Verde BWR 675 MW(e)
O Republika Koreja Yonggwang 1 and 2 PWR 950 MW(e)
O Argentina Embalse PHWR 650 MW(e)
FU Litva Ignalina RBMK 1300 MW(e)
TV Ruska Federacija Novovoronezh-5 WWER 1000 MW(e)
T Kazakhstan BN-350 FBR 90 MW(e)
T Kitajska Qinshan; Daya Bay PWR 300 MW(e); 944 MW(e)

O • OSART misija, FU - po -OSART misija, T· tehnična izmenjava, TV - tehnični obisk

Tabela 19.5: ASSET misije v letu 1997

TIP DRŽAVA JEDRSKI OBJEKT· LOKACIJA

S Ruska federacija Balakovo
Z Ruska federacija Smolensk
S Ukrajina Rovno
S Bolgarija Kozloduy
S Romunija Cernavoda
Z Ruska federacija Balakovo
Z Ukrajina Rovno
S Švedska Ringhals
S Kazakhstan Aktau BN-350
Z Bolgarija Kozloduy

S - ASSET seminar, Z - Misija za pregledovanje in ocenjevanje varnega obratovanja

Tabela 19.6: Varnostni pregledi raziskovalnih reaktorjev (INSARR), 1997

DRŽAVA RAZISKOVALNI REAKTOR

Gana GHARR-1
Malezija Triga Puspati (RTP)
Peru RP-10
Tajska TRR-1/M1 -

Tabela 19.7: Mednarodni pregledi upravnih postopkov (IRRT), 1997

VRSTA MISIJE DRŽAVA

Glavna misija Bolgarija
Predpriprava Pakistan

vir: The Annual Report for 1997, IAEA, GOV/1988/16 z dne 24.4.1998
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19.2.2. Programi Mednarodne agencije za atomsko energijo

Dejavnosti mednarodne agencije za atomsko energijo potekajo v
smislu mirnoljubne uporabe jedrske energije, kar je razvidno iz

tabele 19.8. Večina sredstev se porabi za proizvodnjo hrane v
kmetijstvu za preprečevanje bolezni in zdravljenje ljudi ter za
iskanje in zaščito vodnih virov.

Tabela 19.8: Tehnično sodelovanje MAAE - distribucija sredstev po dejavnostih v letu 1997

Dejavnost 1000 USA $

Jedrska energija 33810

Jedrski gorivni cikel in tehnologija odpadkov 28637

Primerjalne ocene energetskih virov 512

Hrana in kmetijstvo 124252

Zdravstvo 121697

Morsko okolje, vodni viri in industrija 80747

Znanost· fizika, kemija 73200

Jedrska varnost 24061

Sevaina varnost 68436

Varnost radioaktivnih odpadkov 4756

Koordinacija varnostnih akcij 9563

Varovanje jedrskih materialov (Safeguards) 550

Fizično varovanje jedrskih materialov 668

Upravljanje in tehnična kooperacija za razvoj 30456

Planiranje, kordinacija in podpora 6507

Skupaj 605039
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SEZNAM KRATIC

ALARA
ARAO
ATWS
BSS
CEEC
CONCERT

CROSS

CTBT
CVCS
CW
OBE

DFBN
OG XI
OGlA
ECT
ELME
EROS
FAGG

FER
FIS
FMF
FRI
FS .
GZL
HO
HMJ Boršt

.IAEA
ICISA

ICJT
IDDS
lE
IGGG
IJS
IK
IMI

IMK
IMT
INES
INEX
IPERS
IPPAS

IRGO
ISEG
ISI
ISO
ISOE

IV
KNM
LED
MAAE
MCB
MF
MNZ
MOP
MSIV
MTC
MZT
NE Krško
NEK-STS
NFPA
NIS
NSRAO
NU
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As Low As Reasonable Achievable
Agencija za radioaktivne odpadke
Anticipated Transient Without Scram
Basic Safety Standard
Central and East European Countries
Concentration on European regulatory
Tasks
Centralni radiološki opozorilni sistem
Slovenije
Comprehensive Nuclear-test-ban Treaty
Chemical Volume Control System
Circulation Water
DeOtscheGesellschaft zum Bau und Betreib
von Endlagen fOrAbfallstoffe GmbH
Debris Filter Bottom Nozzle
Directorate General XI
Directorate General lA
Eddy Current Testing
Ekološki laboratorij z mobilno enoto
Emergency Response Data System
Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in
geodezijo
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo

Flow Indicator Switch
Fakulteta za matematiko in fiziko
Fuel Reliability Data Indicator
Fakulteta za strojništvo
Geološki zavod Ljubljana
Heater Drain
Hidrometeorološka jalovina v Borštu
International Atomic Energy Agency
International Commission for Independent
Safety Assessment
Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo
In-drum Drying System
lnltlatlnq Event
Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko
Institut "Jožef Stefan"
Izvedena koncentracija
Institut za medicinska istraživanja i medicinu
rada, Zagreb
Inštitut za metalne konstrukcije
Inštitut za metale in tehnologijo
International Nuclear Event Scale
International Nuclear Exercise
International Peer Review Service
International Physical Protection Advisory
Service
Inštitut za rudarstvo geotehnologijo in okolje
Independent Safety Evaluation Group
Inservice Inspection
International Standard Organization
International System on Occupational
Exposure
Inštitut za varilstvo
Klinika za nuklearno medicino
Letne efektivne doze
Mednarodna agencija za atomsko energijo
Main Control Board
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za okolje in prostor
Main Stearn Isolation Valve
Modern Temperature Coefficient
Ministrstvo za zunanje zadeve
Nuklearna elektrarna Krško
Standardne tehnične specifikacije NE Krško
National Fire Protection Agency
Newly Independent States
Nizko in srednje radioaktivni odpadki
Načrt ukrepov
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OECD/NEA

Ol
OSART

PHARE

PIS
Program TMI

PSR
RAMG
RB
RCP
RS
RSCM
RTO
RŽV
SG
SKI
SKJV
SSPS
SVS
TlO
TRIGA Mark II
TIC
URSJV

URSZR

US-DOE
UT
WBC
WHO
ZAG
ZIRS
ZVDRS

ZVISJE

Operation for Economic Co-operation and
DevelopmentlNuclearEnergy Agency
Onkološki inštitut
Operational Safety Assessment Review
Team
Central and Eastern European Countries
Assistance for Economic Restructuring
Process Information System
Program za izboljšanje jedrske varnosti, ki
ga je določila Ameriška zvezna komisija za
jedrsko varnost po nesreči na elektrarni na
otoku Treh milj ("Three Mile Island")
Periodic Safety Review
Regulatory Assistance Management Group
Reactor Building
Reactor Coolant Pump
Republika Slovenija
Rudnik svinca in cinka Mežica
Resistance Thermal Oetector
Rudnik Žirovski vrh
Steam Generator
Swedish Nuclear Power Inspectorate
Strokovna komisija za jedrsko varnost
Solid State Protection System
Služba za varstvo pred sevanji
termoluminiscenčni dozimeter
Training Research Isotope General Atomic
Tube Type Container
Uprava Republike Slovenije za jedrsko
varnost
Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje
United States Department of Energy
Ultrasonic Testing
Whole Body Counter
World Health Organization
Zavod za gradbeništvo
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
Zavod za varstvo pri delu Republike
Slovenije
Zakon o varnosti pred ionizirajočimi sevanji
in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi
jedrske energije
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