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::BESEDA ali dve:: 

 

 To delo je namenjeno vsem, ki jih zanima jedrska debata, ki so svobodnih misli in 

imajo vsaj nekoliko smisla za humor. 

 Bralec bo opazil, da ga tekom pisanja ne spravljam v zadrego z izračuni. 

Opustitev le-teh bo gotovo naredila branje manj strašljivo za vsakodnevnega človeka.     

 Opozoril bi le še na večpomenskost določenih odsekov. Ţelim vzbuditi drugačen 

način razmišljanja, zato je morda dobro na nekaterih mestih razmisliti o namenu ter 

pomenu napisanih  povedi.  

 

Ţelim Vam prijetno pot. 
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I. 

Jedrska fobija in predalČKANJE 

Jerdrsko energijo obkroţa toliko različnih pomenov, da je skorajda nemogoče 

predstaviti čisto vse. Od človeka do človeka se mnenja in pogledi o tej temi razlikujejo. 

Najdemo stališča skrajno desne in leve narave, izjemne znanstvene doseţke, pa tudi 

obilico smrtnega strahu. Lahko bi se spustil v raziskovanje razmišljanja vsakega 

posameznika, ampak ker je danes ţe skorajda moderno biti eko, bom raje varčeval s 

papirjem in začel predalčkati. Ker to ljudje tudi sicer zelo radi počnemo.  

Najbolj enostavno bo, da razdelim vsa mnenja o jedrski energiji najprej v dva 

predala. V prvem so se po nesrečnem slučaju znašli vsi pripadniki jedrske stroke. To so 

znanstveniki, jedrski energetiki, fiziki, skratka izobraţeni na tem področju. V drugem 

predalu, ki je brez potrebe po poudarjanju veliko večji, pa so laiki.  

Vsi iz prvega predala so skoraj brez izjeme malce čudni. Govorijo v nekakšnih 

izrekih, enačbe pa so očitno pisava jezika, ki ga govorijo. Izvajajo astronomske 

akrobacije z računi, ter  premetavajo ševilke, kot kakšne klekljarice. Rišejo tudi čudne 

risbe, ki morajo biti gotovo privlečene za lase. Poleg tega pa stalno govorijo nerazumno.  

 

Slika 1) Predstavniki populacije znanstvenikov v njihovem naravnem okolju. 
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Povprečni Janez, seveda rezident drugega predala, jim niti najmanj ne verjame. 

Janez  je delal celo ţivljenje doma in v tovarni, drţava ga je veliko let obirala, da ţene 

niti ne omenjam. Janez ima otroke in se boji za njihovo prihodnost, ravno tako za svojo. 

Ima tudi takšno srečo, da je lastnik kar nekaj hektarjev zemlje. Pravzaprav ne samo to. 

Janez je lastnik prav posebnega dela zemlje. Ta kos zemlje je vključen v načrtu za 

gradnjo nekakšnega daljnovoda, ki naj bi vodil energijo iz jedrske elektrarne. Janezu to 

seveda niti najmanj ni všeč. ‘’Vsi vemo, da daljnovodi sevajo. Da takšnih, ki vodijo 

jedrsko elektriko, sploh ne omenjam.’’ Kako naj potem dopusti kaj takšnega kot gradnjo 

tega ‘’ vraga’’, kot on pravi. Janez je v ta namen zbral vso svojo pamet in ustanovil 

civilno iniciativo. Kmalu se mu je pridruţilo še veliko drugih jeznih posameznikov po 

principu več glav več ve, pa seveda malce tudi iz osebnih razlogov. Ravno zadnjič je 

Janez vodil sestanek, na katerem se je razpravljalo o daljnovodu. Zbral je veliko močnih 

argumentov. Navsezadnje kdo hoče, da mu na vrtu pod daljnovodom raste mutirana 

solata, ali pa še huje- takšna, na kateri ‘faznbrifer’ sveti. Ogranizirala se je tudi skupina, 

ki bi proti plačilu odškodnine načeloma dopustila gradnjo dela daljnovoda, če bi le-ta 

prišel iz druge začrtane smeri. Seveda se strinjajo le moţnostjo vkopa kabla. Našli so 

tudi odgovor na dilemo hudih ovir poloţitve štiristo kilovoltnega kabla. ‘’Če pravi drţava, 

da en takšen kabel ne pride v poštev, naj pač enostavno dajo štiri krat po sto kilovoltov, 

pa bo mir.’’  Sestanek je bil res uspešen in če ne drugega, lahko Janez sedaj malo bolj 

mirno zaspi. 

 

Slika 2) Janez. 



6  

 

Če pomislim bolje, bi znala prva delitev marsikoga motiti. Navsezadnje v svetu ni 

vse le črno in belo. Dva predala sta tudi sicer premalo, da bi se dalo z njima opisati 

cečoten problem druţbene in okoljske sprejemljivosti jedrske energije. Hočem biti bolj 

objektiven, zato sem si zastavil malce drugačno delitev. Iz gole objektivnosti temelji kar 

na štirih predalih.   

 Tokrat bom dal v en predal tiste, ki se jedrske energije bojijo. ‘’Vsi vemo da je 

jedrska energija nevarna. Sevanje je škodljivo, povzroča raka. Jedrska energija je 

nevarna tudi zaradi tega, ker se iz jedrskih.. stvari delajo bombe. Kar spomnimo se 

Hirošime ter Nagasakija.‘’ pogosto slišim od ljudi iz predala številka ena. Teh ljudi se 

pogosto poloteva strah, zato se je smotrno vprašati, česa se bojijo.  

  

 Slika 3)  Primerjava rušilnih moči nekaterih jedrskih bomb. ‘Mali deček’ iz napada 

na Hirošimo močno zaostaja za sodobnimi izdelki te vrste. 
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‘’Severna Koreja bo lahko v kratkem napadla z jedrskim oroţjem, to sem slišala v 

medijih!’’ Tako mi je zadnjič prestrašeno razlagala gospa, s katero sem po naključju 

padel v debato na avtobusni postaji. 

 

Slika 4) Hirošima, točka nič, sredina avgusta 1945.  

 Po detonaciji atomske bombe je od mesta ostalo le sedem odstotkov 

infrastrukture. Hirošima je postala prvo mesto v zgodovini sveta, ki je bilo 

uničeno z jedrsko eksplozijo. Bomba je padla 6. avgusta ob 8 uri 15 minut 

zjutraj. V prvih trenutkih je umrlo okoli 80.000, skupno pa po ocenah 120.000 

ljudi. Podobno zgodbo pa ima tudi Nagasaki. (1)   

 ‘’Jedrske elektrarne niso varne! Vsak trenutek lahko eksplodirajo, samo nekaj 

malega gre narobe, pa smo tam. Spomnim se Černobila. Leta 1986. Takrat je bilo 

grozno. Vsi smo se bali, kaj bo. Več let si nisem upal jesti solate. Ničkoliko ljudi je 

zbolelo, še danes umirajo in se obenem tudi rojevajo v smrt mnogi…’’ To pa je delček 

pogovora s starejšim okoljevarstvenikom. 
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 Slika 5) Prizorišče jedrske nesreče Černobil, nekdanja SZ (danes Ukrajina),    

april 1986.  

 Iz slike je razviden popolnoma uničen reaktor 4 (na sredini), reaktor 3 (desno 

sredina) in razdejana strojnica (spodaj levo). V prvih trenutkih je umrlo 56 

ljudi, obsevanih pa je bilo cca 800.000 ljudi. Za direktnimi posledicami raka je 

umrlo 4000 ljudi, pričakuje pa se pripis skupno okoli 100.000 smrti/obolelosti, 

povezanih z rakom in posledicami sevanja. Reaktor 4 se je stalil 26. aprila 

1986 ob 1: 23 minut po lokalnem času, nato pa je sledila serija eksplozij in 

poţarov. Le-ti naj bi po grobih ocenah spustili v ozračje 400 krat več 

sevajočih materijalov, kot atomska bomba v Hirošimi. Povišana stopnja 

radioaktivnosti se je poznala celo na Irskem, kjer so za nesrečo izvedeli šele 

kasneje. (2) 
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Sicer pa se je prva huda jedrska nesreča zgodila 4. julija 1961 na ruski jedrski 

podmornici K-19. Med izvajanjem vaj v severnem Atlantiku, blizu Grenlandije, je 

nenadoma prišlo do odpovedi (puščanja) v glavnem hladilnem sistemu reaktorja. Pritisk 

vode je drastično upadel, zato se je začel reaktor pregrevati. Zaradi nenavadne 

sočasne odpovedi radijskega sistema, posadka ni mogla komunicirati z Moskvo. 

Takratni kapitan Nikolaj Vladimirovič Zateyev je zato v kritični naglici ukazal sedmim 

inţenirjem častnikom napraviti zasilni hladillni sistem. Ti so delali kar precej časa v 

močni radiaciji in  kontaminiranem okolju. Oblečeni so bili v obleke za kemično 

nevarnost, ker takšnih za jedrsko na krovu menda sploh ni bilo. Moţje so mislili da so 

varni pred sevanjem, oziroma se niso zavedali resnosti okoliščin. Vseh sedem je v roku 

enega tedna umrlo za posledicami sevanja. Velike doze pa je prejela celotna posadka 

na krovu. V nekaj naslednjih letih je umrlo še 20 članov posadke. 

 

Slika 6) Ena redkih fotografij ruske podmornice K-19, katere se je po prvi nesreči 

prijelo ime Hirošima. Fotografijo je posnela ameriška vojska med hladno vojno.  

 Podmornica je bila izdelana v letih 1957-60, kot prva generacija jedrske 

podmornice. Poleg drugega oroţja je nosila tudi tri 1,4 megatonske jedrske 

bojne glave. Dolga je bila 114 metrov, z  moţnostjo do 125 članov posadke. 

Poganjala sta jo dva 70 MW jedrska reaktorja tipa VM-A (tlačnovodni reaktor). 

(3) 
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Več  takšnih dogodkov in scenarijev, o katerih se pogosto govori, predstavlja 

nekakšno jedro jedrske fobije. To so dejstva in drobci iz zgodovine, ki jih ljudje, ki se 

bojijo, ponavadi zelo radi uporabijo v bran svojim tezam. Močno podobne pojave in 

strahove najdemo v druţbi sicer precej pogosto tudi na drugih področjih. Odločitev o 

tem ali/in kdaj je strah upravičen, pa prepuščam posamezniku.  

Vrnimo se k rdeči niti prvega dela- k predalčkanju. Odkar sem začel to početi v 

novi luči, smo ostali pri drugem predalu. Tam so ljudje, ki menijo da je jedrska energija 

koristna, varna in čista. ‘’Energija (predvsem električna) se proizvaja skoraj brez 

izpustov škodljivih emisij. Proizvodnja je ob upoštevanju strogih pravil varna, jedrsko 

gorivo pa poceni.’’  Tako seveda pravijo ljudje iz tega, drugega predala.  

 Po hitri oceni, je energijska vrednost komercijalno najbolj zanimivega urana 
 

lahko kar okoli 500,000 MJ/kg ali več, odvisno seveda od načina pretvorbe 

energije, obogatitve in načina uporabe. Primerjavo z drugimi izvori energije si 

lahko ogledamo v tabeli 1 . Iz tabele razen očitnega- da lahko v avtomobil 

namesto litra bencina, ‘natočimo’ kilogram in pol čokolade, izstopa tudi 

ogromna številka, pripeta k energijski vrednosti urana. Proizvodnja električne 

energije v nuklearnih elektrarnah je izredno konkurenčna, saj h lastni ceni 

energije gorivo prispeva le okoli petino lastne cene energije V veliko primerih 

tudi manj. (4) 

Tabela 1) Primerjalne energijske vsebnosti različnih virov energije. 

Liter bencinskega goriva: 34 MJ 

Liter dizelskega goriva: 38,7 MJ 

Kilogram čokolade: 23 MJ 

Sod surove nafte (okoli 159 
litrov): 

6.123 MJ 

Li-ion baterija (pribliţna 
energijska kapaciteta): 

540-720 kJ/kg 

kWh električne energije: 3,6 MJ 

Naravni plin (
3m ): 

38,3 MJ 

Kilokalorija (kalorija, hrana): 4.184 J 

Kilogram oglja (1 kg): 29 MJ 

Kilogram urana (v 
lahkovodnem reaktorju): 

Povp.  500.000 MJ 
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Pregovor pravi, da slika pove več kot tisoč besed, zato naj to stori prava slika tudi 

na tem mestu:  

 

Slika 7) Energijska vrednost jedrskega goriva v primerjavi z drugimi komercijalno 

popularnimi viri energije. 

Tretji predal je mešanica ljudi, ki o temi jedrske energije nimajo mnenja. Zanimivo 

je, da pripadniki tega predala tudi o kakšni drugi temi hote ali nehote nimajo mnenja. Pa 

kaj bi zdaj sodili, pustimo ta predal in pojdimo k najzanimivejšemu- četrtemu.  

Ta majhna skupina fanatikov močno buri duhove v javnosti. Zagovarjajo tezo, da 

uran ni nič takšnega, da je pravzaprav povsod okrog nas. ‘’V eni toni zemlje je 

navsezadnje povprečno 2 grama urana’’,  pravijo. Če bi jih vprašali kaj si mislijo o 

sevanju, ki nastaja v okolici elektrarne, pa bi se najverjetneje hudomušno nasmejali. 

Razlika med temi ljudmi in onimi iz drugega predala? Pripadniki predala 4 so nekoliko 

nejasni glede svojih namenov, včasih pa si uranovo rudo naročijo kar na dom. Zakaj bi 

nekdo kupil ali pa morda rečeno drugače, preko spleta prodajal kaj podobnega, iskreno 

povedano ne vem… 

Počasi me začenja dajati slaba vest. Izdati moram, da je predal številka štiri laţ. 

Seveda razen dejstva, da v zemlji res je uran v omenjenih količinah in naročanja le-tega 

prek  spleta, ki tudi je resnično. Da, ostale značilnosti ljudi iz predala štiri sem si 

preprosto izmislil. Nisem imel druge izbire, saj sem obljubil dobro delitev, pa se na 

koncu ni vse izteklo tako lepo, kot sem načrtoval. Upam da mi ne bo nihče zameril, v 

tem kar sem storil je višji namen. Pokazati sem hotel, kako si ljudje radi marsikaj 

izmislimo, kadar se kakšne teorije ne skladajo med sabo.   
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Tako smo prišli do zaključka prvega dela. V njem smo se lahko naučili 

marsikakšno pomembno lekcijo. Predvsem pa, da predalčkati ni dobro. Kot sem rekel 

na začetku, to ljudje počnemo pogosto, kar pa ni prav. Najsibo delitev še tako 

premišljeno zastavljena, lahko kljub temu vedno najdemo koga, ki ne pripada določeni 

skupini ljudi. Med predali se tudi nikoli ne da potegniti natančne meje, pa še ljudje 

venomer skačejo iz enega v drug predal. Tem gibanjem je izredno teţko slediti.  Zatorej 

stran s predali. Pa naj gre za uvrščanje ljudi ali pa česa drugega.  

 

Slika 8) Za nekaj centov manj kot 30 dolarjev, si lahko naročimo majhno škatlico 

z uranovo rudo kar na dom.  
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II. 

NARAVA 

Jedrski pojavi so bili prisotni v naravi ţe od nekdaj. Se pravi, če verjamemo v 

veliki pok in podobne ‘zgodbe’, naj bi se narava ukvarjala s to obrtjo vsaj ţe 13.75 ±0.17 

milijard let. Jedrskih reakcij je v naravi povsod okrog nas res ogromno. Najbolj klišejska 

in opevana jedrska reakcija- cepitev urana, izgleda nekako takole: 

 

Slika 9) Jedrska cepitev- fisija urana. 
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 Jedrska cepitev (tudi jedrska fisija) je jedrska reakcija, pri kateri 

teţko atomsko jedro razpade na dve srednjeteţki jedri (cepitveni produkti), pri 

tem pa navadno odleti nekaj nevtronov. Pri teţkih jedrih (naprimer uranu) se 

lahko cepitev zgodi sama od sebe (spontana cepitev) ali pa jo sproţi nevtron 

ali foton, ki se absorbira v jedru in mu preda energijo. Čim večja je ta energija, 

tem bolj stabilna jedra se lahko razcepijo. Da se jedro lahko razcepi, mora 

najprej preseči energijski prag oz. prejeti aktivacijsko energijo.  Ko preseţe 

prag, se novo nastali jedri oddaljita, razlika energij pa se sprosti v obliki 

toplote. Cepitveni produkti so jedra srednjih mas, v katerih so nukleoni vezani 

močneje, kakor v teţkih jedrih. Razlika energije med začetnim in končnim 

stanjem pri uranu znaša pribliţno 200 MeV na en razcep; sprosti se v obliki 

toplote. Ker pri jedrski cepitvi poleg dveh laţjih jeder nastane več nevtronov z 

veliko energijo (hitri nevtroni), ki lahko proţijo nove cepitve, se v primernih 

okoliščinah lahko vzpostavi veriţna reakcija. Da se veriţna reakcija lahko 

vzdrţuje, mora v časovni enoti nastati toliko nevtronov, kakor se jih porabi za 

nadaljnjo cepitev in kakor jih pobegne iz snovi. Pri majhnih količinah 

cepljivega goriva večina nevtronov odleti skozi stene in ne cepi drugih jeder. 

Najmanjša količina, potrebna za veriţno reakcijo, je kritična masa.  Za plutonij 

v obliki krogle znaša 4,4 kg, za čisti uran pa 10 kg (ekvivalent krogli premera 

10 cm). Jedrska cepitev urana se uporablja v jedrskih reaktorjih za 

pridobivanje električne energije in v uničevalne namene v jedrskem oroţju. (5) 

Tudi če pozabimo na vesolje in ostanemo doma- na Zemlji, lahko vidimo dokaze 

naravne jedrske aktivnosti. Vedeti pa moramo kam in kako pogledati. Zanimivo je, da 

prvi jedrski reaktor na Zemlji ni človeškega izvora. Prvi reaktor je ustvarila narava ţe 

dolgo pred pojavom človeka. Deloval je v Oklu, Gabon, zahodna Afrika.  

 

Slika 10)  Juţni del afriške celine z vrisano  pribliţno lokacijo Gabona ter Okla. 
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Leta 1972 je francoski fizik Francis Perrin potrdil, da je narava premagala 

človeka pri gradnji jedrskega reaktorja kar za okoli dve milijardi let. Gabon je izvirno  

francoska kolonija, kjer  se je rudarjenje urana začelo v šestdesetih letih, po odkritju 

moţnosti za izkoriščanje urana v tamkajšnji regiji leta 1956. 

 

 Slika 10)  Turist si ogleduje del najstarejšega reaktorja na svetu. 

V Gabonu se je rudarilo vse do nekaj let nazaj. Uran iz Gabona je uporabljala 

Francija in velik del Evrope. Danes je rudnik v fazi zapiranja. V Oklu bi bilo vse lepo in 

prav, če ne bi med preiskavami izkopane rude našli nepričakovano nizko koncentracijo 

izotopa U-235. Problem je bil seveda v tem, da je bila koncentracija izotopa 235 v delu 

rude veliko niţja, kot bi morala biti sicer. Najden uran je vseboval le okrog polovico 

pričakovane koncentracije. Perrin je skupaj s sodelavci primerjal uran iz Okla ter 

iztrošeno jedrsko gorivo iz sodobnega reaktorja. Primerjava je precej dobro uspela. To 

je Perrinu dalo vedeti, da je bil uran iz Okla nekoč ţe v reaktorju. Pravzaprav po 

izračunih in opravljeni primerjavi kar 1,7 milijarde let nazaj. V predkambriju. Uran naj bi 

imel v tistem času okrog 3% vsebnost izotopa 235. To pa je ravno prava koncentracija 

za moţnost nastanka nadzorovane reakcije. Kasneje je bilo na tem območju najdenih 

še več dokazov za t.i. fosilne reaktorje. Po ocenah naj bi jih bilo skupno kar 15.  
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Nastanku spontanih reaktorjev je botrovala geologija terena. Nadzorovana 

jedrska reakcija je bila moţna ob prisotnosti vode, ki je pritekala skozi zgornje plasti 

kamna. Ko se je reaktor segrel dovolj, je voda izparela. To je ustavilo reakcijo, ker brez 

prisotnosti vode ni bilo več počasnih nevtronov za nadaljevanje vzdrţevane spontane 

reakcije (voda se uporablja v reaktorjih kot moderator-upočasnjevalec nevtronov). Ob 

vnovični prisotnosti vode  je naravni reaktor spet začel delovati. Zanimivo je, da je 

narava v Oklu tudi sama poskrbela za skladiščenje obstranskih produktov reakcije, 

recimo nastalega plutonija, saj so se v skoraj dveh milijardah let slednji premaknili 

maksimalno za dobre tri metre od mesta nastanka v reaktorju.  

 

Slika 11) Skica geologije terena v okolici fosilnih reaktorjev v Oklu. 
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IIi. 

Jedrski proces 

Krivica je, če ob besedni zvezi jedrska energija pomislimo le na reaktor, kjer se 

dogaja cepitev. Jedrski proces (na tem mestu naj opomnim da imam v mislih predvsem 

proizvodnjo goriva) je veliko bolj razvejan, kot bi sprva pomislili. Reaktorji, čeprav v 

javnosti najbolj poznani, so le majcen del celotne slike. Najosnovnejši elementi 

jedrskega procesa do proizvodnje energije so prikazani v nadaljevanju.  

 
 Slika 12) Osnovne faze jedrskega procesa pri izdelavi goriva za lahkovodne 

jedrske reaktorje. 
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 Proces poteka v kar nekaj stopnjah. Začne se s samim rudarjenjem, ki se 

lahko izvede s kopom uranove rude, ali pa in-situ luţenjem na samem 

nahajališču. Rudo oziroma raztopino se nato obdela. Produkt primarne 

obdelave je rumena pogača (uranov dioksid 2UO ). Rumena pogača se 

kasneje v posebnem procesu pretvori v uranov heksafluorid 6UF . Sledi 

bogatenje, ki je zelo zapleten postopek, na svetu je namreč le nekaj  obratov, 

ki imajo takšno tehnologijo. Obogaten uran se nato lahko uporabi za izdelavo 

jedrskega goriva. Vse faze tega procesa spremljajo tudi odpadki, ki so bolj ali 

manj nevarni. (6) 

Na tem mestu si bom dovolil  še malo bolj nazoren prikaz nekaterih delov 

jedrskega procesa: 

 

Slika 13) Ena izmed oblik uranove rude- kamnina. 

 Uran nastopa v veliko oblikah in različnih koncentracijah. Največ pove 

podatek, da je uran pribliţno 1000-krat bolj razširjen kot zlato. Veliko ga je v 

zemeljski skorji (cca 2-3 grame na metrično tono), v uranovi svetlici-cca 5% 

mase, mogoče ga je najti celo v vodi- tako sladki kot slani. So pa 

koncentracije v vodi zelo nizke, okoli 1-3 3*10 ppm (delov na milijon). Iz vse 

morske vode na Zemlji bi lahko po hitri oceni ekstrahirali okoli 1310 kg urana. 

(7) 
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Slika 14) Industrijska pridelava rumene pogače- 3 8U O . 

 Kot vidimo, delavec na sliki med proizvodnjo rumene pogače ne nosi posebne 

zaščitne obleke za hudo nevarnost, ampak le osnovno zaščito. To nam daje 

vedeti, da uranov oksid ni posebno nevaren, če z njim ravnamo pravilno. Po 

končani fazi predelave rumeno pogačo zapečatijo v jeklene posode, za 

nadaljno obdelavo. (8) 

 

Slika 15) Ploščica visokoobogatenega urana.  
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IV. 

SEVANJE IN ČAS 

Izraz sevanje v fiziki opisuje proces prenosa energije skozi medij oziroma 

prostor. Sevanj je v naravi kar nekaj. Prisotna so elektromagnetna sevanja (radijski 

valovi, mikrovalovi, vidna svetloba, infrardeči ţarki, UV ţarki, X ţarki), pa tudi 

ionizirajoča sevanja (alfa, beta in gama ţarki). Ponavadi so za ljudi najbolj strašljiva in 

povezana z jedrsko energijo ionizirajoča sevanja. Zato jim bom namenil nekoliko več 

pozornosti.  

 Alfa ţarek (α) se ponavadi sprosti kot posledica razpada v velikem jedru. Izseva 

se alfa delec (jedro He2+), sestavljeno iz dveh protonov in dveh nevtronov. Ker ima 

precej veliko maso, ima majhno penetracijo. Ponavadi lahko alfa delec ustavi ţe sloj 

papirja, na človeškem telesu pa ima to nalogo koţa. Izvor alfa ţarkov je lahko izredno 

nevaren ob zauţitju, saj notranji organi v človeškem telesu nimajo potrebne zaščite.  

 Razpad alfa je razpad, pri katerem jedro izseva delec α oz. helijevo jedro in 

ob tem preide v jedro, ki ima za 4 manjše masno število in za 2 manjše vrstno 

število. Zgled je razpad jedra urana-238. (9) 

Beta ţarek je lahko tipa Beta-minus ali pa Beta-plus. Beta sevanje je lahko 

izredno ionizirajoče- v nekaterih okoliščinah celo bolj kot gama. Ţarčenje te vrste lahko 

zadrţi nekaj centimetrov kovine. 

 Razpad beta je radioaktivni razpad, pri katerem atomsko jedro izseva delec 

beta. V to skupino razpadov uvrščamo razpade β+, β- ter ujetje elektrona. Pri 

razpadu β- se nevtron v jedru pretvori v proton, delec β- (elektron) in 

elektronski antinevtrino. Vrstno število se ob tem poveča za 1, masno število 

pa ohrani. Pri razpadu β+ pa se proton v jedru pretvori v nevtron, delec β+ 

(pozitron) in elektronski nevtrino. Ob tem se vrstno število zmanjša za 1, 

masno število pa ohrani. (9) 

Gama sevanje (γ) so elektromagnetni ţarki visoke frekvence- imajo izredno 

majhno valovno dolţino. Sprostijo se ponavadi ob interakcijah med atomskimi delci, kot 

recimo ob uničenju para elektron-pozitron, ob nevtralnem pionskem razpadu, 

radioaktivnem razpadu ipd. Gama ţarki imajo tipične frekvence okoli 1910 Hz , energije 

nad 100 keV  in valovne dolţine pod 10 pikometri, kar je manjše od velikosti 

povprečnega atoma. Ker je gama ţarčenje močno ionizirajoče, lahko povzroči hudo 

škodo na tkivih. Gama ţarčenje lahko resneje zaustavimo šele z nekaj deset centimetri 

svinca. 
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   Slika 16) Primerjalna penetracijska globina posameznih vrst ţarkov. 

Viri  ionizirajočega sevanja so lahko naravni  ali pa umetni. Zaradi radioaktivnih  

izotopov, ki so prisotni povsod v okolju-v zemlji, zraku,vodi, prehrani ipd., je  človek na 

različne načine izpostavljen ionizirajočemu sevanju. Obsevanje delimo na zunanje in na 

notranje.  

 Do zunanjega obsevanja pride, če so radioaktivni izotopi prisotni v človekovi 

okolici, ob razpadanju pa obsevajo človeka z oddajanjem prodornih sevanj, 

kot so npr. ţarki gama ( ).  Izpostavitev sevanju je v tem primeru  

sorazmerna s časom zadrţevanja v območju sevanja. (9) 

 

 Do  notranjega obsevanja pride zaradi vnosa radioaktivnih  snovi  v  

organizem  z  vdihavanjem  onesnaţenega  zraka (inhalacija), uţivanjem 

onesnaţene hrane in pijače (ingestija) ter zaradi vnosa  skozi koţo, zlasti če 

je slednja poškodovana. Ob morebitnem vnosu v organizem pridejo do izraza 

tudi tisti radioaktivni izotopi, ki zaradi malo prodornih delčnih sevanj niso šteti 

med nevarne zunanje  sevalce, npr. plutonijevi izotopi- sevalci alfa (α). V telo 

vneseni radioaktivni izotopi različnih elementov se  glede na kemijsko obliko 

obnašajo dokaj različno glede časa zadrţevanja, kopičenja v organih ali tkivih 

ter po sami hitrosti in deleţu izločanja. Pomembno je tudi dejstvo, da se po 

vnosu radioaktivnih izotopov v telo ni mogoče izogniti nadaljnji 

izpostavljenosti sevanju, ker radionuklidi obsevajo tkiva ves čas dokler se 

zadrţujejo v telesu. Ionizirajoče sevanje snovi oddaja energijo z ioniziranjem 
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in vzbujanjem atomov molekul. V tkivu lahko  zaradi tega pride do okvar 

biološko pomembnih molekul, kar lahko privede do poškodbe ali smrti celice. 

Ob uničenju velikega števila celic organa ali tkiva so posledice za organizem 

lahko zelo hude, celo smrtne, pokaţejo pa se relativno hitro po obsevanju. 

Takšne učinke imenujemo deterministični učinki izpostavljenosti sevanju. Za 

njih  je značilno, da imajo prag, saj  jih ne opaţamo pod dozo, ki je niţja od 

neke mejne vrednosti. Nad pragom se posledice večajo s prejeto dozo. 

Sevanje je  nevarno tudi zato, ker je  mutageno- v celici lahko povzroči 

spremembe, ki lahko predstavljajo enega od prvih dogodkov pri razvoju  

celice v rakasto obliko. Kancerogenost  sevanja  je  učinek, ki pa nima  praga- 

torej z večanjem  doze narašča verjetnost za nastanek raka. To je stohastični 

(naključni) učinek sevanja. Kadar sevanje okvari spolne celice, se lahko 

posledice pokaţejo šele na potomcih, kar imenujemo dedni ali hereditarni 

učinki. (10) 

Kljub temu, da ima sevanje lahko neţelene posledice, pa to ni razlog za splošno 

paniko. Jedrske in sevalne tehnologije  se danes uporablja v celi kopici procesov. 

Pravzaprav bi si današnje ţivljenje in razkošje, ki smo mu priča, le seţka predstavljali 

brez teh tehnologij. Uporaba radioizotopov in ionizirajočega sevanja je namreč 

neprecenljive vrednosti v znanstvenih raziskavah in industriji, medicinski diagnostiki, 

terapijah in sterilizaciji, kmetijstvu in konzerviranju hrane, ugotavljanju podzemnih zalog 

vode in nafte ter pri arheoloških raziskavah in podobno. 

Vse vrste jedrskih tehnologij v uporabi temeljijo na naravnih lastnostih snovi: 

atomov, izotopov in radioizotopov. Te lastnosti so energija, ki se sprošča ob jedrski 

cepitvi in ionizirajoče sevanje radioizotopov.  

 Še ena zanimiva lastnost, povezana z radioaktivnimi elementi, je razpolovna 

doba. Razpolovni čas, oziroma doba (oznčena z  1/2t ) je v jedrski fiziki čas, v katerem 

pade število atomskih jeder, ki radioaktivno razpadajo, na eno polovico začetne 

vrednosti. To si lahko tolmačimo tudi kot čas, v katerem aktivnost vzorca pade na eno 

polovico začetne vrednosti. Mednarodni sistem enot predpisuje za razpolovni in 

razpadni čas osnovno enoto sekunda. Razpolovni čas izračunamo preko razpadnega 

časa   na sledeč način: . Ln označuje naravni logaritem- logaritem z 

osnovo e .  

 V povezavi s tem v medijih pogosto slišimo, da so znanstveniki kakemu 

predmetu ali organizmu določili starost. Nekateri izmed teh vzorcev so lahko stari tudi 

več deset tisoč let. Ob tem se lahko vprašamo: ‘’Kako se stvarem sploh določa 

starost?’’  Za vzorce, katerih nastanek sega do petdeset tisoč let nazaj (po drugih virih 

celo do 62,000 let), se uporablja metoda določevanja starosti s C-14.  
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 Pri C-14  metodi gre za določevanje starosti organskih snovi (snovi, ki 

vsebujejo ogljik). Pogosto je v uporabi tudi izraz ‘ogljikova metoda’. Nastanek 

izotopa C-14 je povezan s kozmični ţarki, ki vsak dan prestopajo zemljino 

atmosfero. Ko se ti ţarki zaletijo v dušikov atom v atmosferi- to se dogaja 

pogosto, se dušikov izotop N-14 (sedem protonov, sedem nevtronov) v 

reakciji spremeni v ogljikov izotop C-14. Izotop C-14 je 

radioaktiven z razpolovnim časom 5730 let. Stalna tvorba ogljika C-14 

pomeni, da kljub počasnem razpadu le-tega, vedno obstaja v okolju zaradi 

sočasne tvorbe. Atomi C-14 pogosto skupaj s kisikom (O) tvorijo ogljikov 

dioksid (CO2), ki ga na primer rastline uporabljajo pri procesu fotosinteze. 

Tako se lahko zgodi da najdemo sledi izotopa C-14 v rastlinah, ljudeh, ţivalih. 

Ko organizem umre, preneha z vnosom novega ogljika. V trenutku smrti je 

odstotek izotopa C-14 v njem enak vsebnosti v kateremkoli drugem ţivem 

bitju. Atomi C-14 razpadajo in niso nadomeščeni z novimi, medtem ko je 

vsebnost atomov običanjega ogljika v organizmu tudi po smrti konstantna. 

Tako se glede na koncentracijo C-14 lahko izračuna starost vzorca. (11) 

 

 Slika 17) Prikaz poteka razpada in zmanjševanja koncentracije izotopa C-14. 
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V. 

ALI SMO OGROŽENI? 

V Sloveniji je kar nekaj lokacij z naravnimi ali nastanjenimi viri ionizirajočega 

sevanja, vendar slovenska zakonodaja posebno izpostavlja le pet objektov (opisani v 

nadaljevanju). Okoli takšnih objektov se pojavljajo zanimive zgodbe, ki pa so pogosto 

neresnične. Včasih se takšna ‘nukleofobija’ širi tudi preko meja. Tipičen primer je strah 

pred NEK. Za primer: zgodilo se je ţe, da so mediji nekaterih evropskih drţav zagnali 

pravo paniko, čeprav sploh ni bilo incindentov, ampak je v resnici šlo le za manjše 

nenačrtovano popravilo v sami elektrarni. Na tem mestu je treba opozoriti, da pri takšni 

stvari, kot je vodenje jedrskega objekta, ne gre za mačji kašelj. V jedrskih objektih zato 

delajo ljudje, ki so izkušeni in se stalno izobraţujejo. Predvsem pa izredno dobro vedo, 

kaj počnejo in zakaj. 

Ker hočemo reči več na temo ogroţenosti, se bomo za trenutek oprli na na zakon 

o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Za začetek lahko razdelimo 

potencialno nevarne objekte na naslednji način: 

I) JEDRSKI OBJEKTI: 

To so objekti za predelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega 

goriva, jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi, raziskovalni reaktor, jedrska 

elektrarna in toplarna, objekt za skladiščenje, predelavo, obdelavo ali odlaganje 

jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkov in objekt za skladiščenje, obdelavo 

ali odlaganje nizko ali srednje radioaktivnih odpadkov.  

II) SEVALNI OBJEKTI: 

Je objekt z enim ali več viri sevanja, namenjenimi obsevanju z ionizirajočimi 

sevanji in za katere je verjetno, da bi povzročili čezmerno izpostavljenost posameznikov 

iz prebivalstva. Lahko tudi objekt z enim ali več odprtimi viri sevanja, za katere je 

verjetno, da bi bila zaradi sproščanja radioaktivnih snovi v okolje izpostavljenost 

posameznikov iz prebivalstva čezmerna, ali pa objekt, iz katerega se zaradi izvajanja 

dejavnosti letno izpuščajo v okolje radioaktivne snovi z aktivnostjo, ki več kot desetkrat 

presega ravni izvzetja. Tudi objekti, namenjeni pridobivanju, predelavi in obogatitvi 

jedrskih mineralnih surovin, in odlagališče z rudarsko jalovino ali hidrometalurško 

jalovino, ki nastaja pri pridobivanju jedrskih surovin spadajo v to skupino.  
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I) JEDRSKI OBJEKTI V SLOVENIJI: 

 

1) Reaktorski center v Podgorici pri Ljubljani  

RCP Podgorica je bil zgrajen leta 1966. Takrat je druţba General Atomics 

dobavila reaktor TRIGA, ki je bil  postavljen kot osnova, okrog katere se je 

gradilo znanje o jedrski tehnologiji na domačih tleh. To znanje je bilo kasneje 

koristno uporabljeno pri gradnji in obratovanju prve jedrske slovenske 

elektrarne v Krškem, meritvah sevanja v okolju, varnostih analizah ter 

podobno.  

 

 Slika 18) Fotografija reaktorskega centra kmalu po tem, ko je bil zgrajen. 

V odzadju so Kamniške Alpe.  

 

 Reaktorski center Podgorica je del Inštituta Joţef Štefan. Postavljen je bil 

sredi polj, na levem severnem bregu Save, pribliţno 12 km severovzhodno iz 

Ljubljane, v smeri proti Litiji. V okolici so naselja Šentjakob, Podgorica, Pšata, 

Bišče in Brinje. V takratnem času si je arhitekt Jugovec Oton zamislil, da se 

os dovozne poti ujema s Kamniškim sedlom (na fotografiji v ozadju). (12) 
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2) NEK Krško 

 

Slika 19) Jedrska elektrarna Krško- NEK.  

 Prve raziskave na Krškem polju, ko je to območje postalo moţna lokacija 

za jedrsko elektrarno, je izvedla delovna skupina Poslovnega zdruţenja 

energetike Slovenije v letih od 1964 do 1969. Investitorja prve jedrske 

elektrarne sta bila Savske elektrarne Ljubljana in Elektroprivreda Zagreb, 

ki sta z investicijsko skupino izvedla pripravljalna dela, razpis in izbrala 

najugodnejšega ponudnika. Avgusta 1974 sta investitorja sklenila 

pogodbo o dobavi opreme in graditvi jedrske elektrarne z ameriškim 

podjetjem Westinghouse Electric Corporation, projektant je bilo podjetje 

Gilbert Associates Inc., izvajalca del na gradbišču sta bila domači podjetji 

Gradis in Hidroelektra, montaţo pa sta izvajala Hidromontaţa in Đuro 

Đaković. Prvega decembra 1974 je bil poloţen temeljni kamen. Januarja 

1984 je NEK pridobila dovoljenje za redno obratovanje. Od takrat obratuje 

izredno čisto, tiho in zanesljivo. Prva sinhronizacija in oddaja energije v 

omreţje je potekala oktobra1980, februarja naslednje leto pa je bila prvič 

doseţena 100% moč. Po merilih jedrske varnosti, stabilnosti obratovanja 

in poslovne učinkovitosti je NEK v svetovnem merilu trajno uvrščena med 
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najboljše obratujoče jedrske elektrarne. NEK je opremljena z 

Westinghousovim lahkovodnim tlačnim reaktorjem toplotne moči 2000 

MW. Njena moč na pragu je 696 MW. Elektrarna je priključena na 400 kV 

omreţje za napajanje potrošnih središč v Sloveniji in Hrvaški. Letno 

proizvede nad pet milijard kWh električne energije, kar predstavlja 

pribliţno 40 % skupne proizvedene električne energije v Sloveniji. (13) 

 

3) Centralno skladišče radioaktivnih 

odpadkov – Brinje 

V neposredni bliţini reaktorskega centra Podgorica je locirano tudi edino 

slovensko namensko skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. 

 Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov na Brinju je bilo zgrajeno v  

neposredni bliţini raziskovalnega reaktorja TRIGA na Brinju pri Ljubljani. 

Armiranobetonska skladiščna zgradba, velika 10,60 m x 25,70 m in z  

višino 3,60 m, stoji v nadzorovanem območju Reaktorskega centra. 

Skladišče je delno vkopano in prekrito s pol metra debelo plastjo zemlje, 

kar zagotavlja dodatno zaščito pred sevanjem. Pred vodo in vlago je 

objekt zaščiten z dvoslojno hidroizolacijo. Namenjeno je nizko in srednje 

radioaktivnim odpadkom, ki nastajajo v industriji, medicini in raziskovalnih 

dejavnostih. V Sloveniji poleg NEK proizvaja radioaktivne odpadke še 

nekaj čez 200 subjektov. Skladišče obratuje od leta 1986. Prvotno je z 

njim upravljal Inštitut Joţef Štefan, leta 1999 pa je upravljanje prevzela 

Agencija za radioaktivne odpadke-ARAO. Leta 2001 je bilo ob prenovi v 

skladišču okoli 30 kubičnih metrov radioaktivnih odpadkov. Trenutno je po  

virih v skladišču okoli 70 
3m odpadkov. To je večinoma kontaminiran čistilni 

material, obleka, papir, plastični predmeti, steklovina in materiali z 

aktivirano radioaktivnostjo, pa tudi različne kontaminirane kovinske cevi in 

kovinski kosi, strelovodi, javljalniki poţara in podobno. V skladišču se 

hranijo tudi izrabljeni viri, ki so se pred izrabo uporabljali v medicini in 

industriji: merjenje debeline in kakovosti zvarov, gostote, nivojev tekočin, 

obsevalne naprave v medicini ipd. Radioaktivni izotopi se uporabljajo za 

širok spekter raziskav, kot sta npr. merjenje zelo nizkih koncentracij 

nekaterih elementov, zlasti onesnaţevalcev okolja, ter sledenje različnih 

procesov v biologiji, kemiji, industriji, okolju in kmetijstvu. Iz vseh teh 

procesov izhaja nekaj radioaktivnih odpadkov, s katerimi je potrebno 

ravnati previdno. (14) 
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 Slika 20)  Na levi sliki vhod v CSRO Brinje, v ozadju raziskovalni reaktor. Desna 

slika prikazuje notranjost in uskladiščene sode z odpadki. 

 

II) SEVALNI OBJEKTI V SLOVENIJI 

 

1) Odlagališče hidrometalurške 

jalovine - Boršt 

2) Odlagališče rudarske jalovine - 

Jazbec  

3) rudnik Žirovski vrh 

Obe odlagališči sta v lasti podjetja rudnik Ţirovski Vrh, javno podjetje za 
zapiranje rudnika urana, d.o.o. .  Na njijju se odlaga različne jalovine, ruševine in 
podobne inertne ostanke s povišanjo vsebnostjo sevajočih materijalov (urana). 

 
 Vsi zgoraj našteti objekti so v zgodovini prehajali skozi različne stopnje sanacije, 

ki pa so danes bolj ali manj zaključene. Sam sem k odlagališčema prištel tudi kot 
sevalni objekt tudi rudnik Ţirovski Vrh, čeprav ta uradno ni vpisan pod sevalne objekte. 
Zdi se mi namreč zelo pomembno, da opozorim na edini slovenski rudnik urana. Pa tudi 
sicer bi bila velika krivica pozabiti nanj, ker obstaja tesna povezava med rudnikom in 
obema deponijama. 
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 Slika 21) Lokaciji odlagališč Boršt in Jazbec v kombinaciji s panoramski posnetki 

obeh lokacij. (Boršt zgoraj desno in spodaj levo, Jazbec spodaj desno). 

 Jalovišče Boršt se nahaja na jugovzhodnem pobočju Črne gore na nadmorski 

višini 535-570 m. Zgrajeno je bilo v majhni dolinici, ki jo grade slabo 

prepustne karnijske klastične kamnine, v katerih se pojavlja podtalnica samo 

v razpokah, ki se z odloţitvijo sive jalovine delno napajajo tudi s podtalnico iz 

jalovišča in s tem onesnaţujejo površinske vode. Površina jalovišča je 4,1 

hektarja in je delno prekrito zaradi zmanjševanja erozije. Na njem  je trenutno 

odloţenih okoli 700.000 ton materiala (600.000 ton sive jalovine in 100.000 

ton jamske jalovine za ceste). Povprečna vsebnost urana v jalovini je 50-80 

gU/t (gram urana na tono) . (15) 

 

 Jalovišče Jazbec leţi na juţnem pobočju ţirovskega Vrha na nadmorski višini 

460 m – 500 m. Zgrajeno je bilo v soteski potoka Jazbec. Namenjeno je 

odlaganju jamske jalovine in rdečega blata. Potok Jazbec na tem delu 

svojega toka teče po dobro prepustnih karnijskih apnencih in dolomitih, ki so 

zakraseli, zato je bil potok Jazbec speljan v betonski prepust v katerega se 

drenira tudi del podtalnice iz jalovišča ki je onesnaţena. Del onesnaţene 

podtalnice pa odteka v kraške podzemne kanale in po njih vzdolţno nadaljuje 



30  

 

podzemni tok. Jalovišče obsega 5,1 hektarja površine. Na njem je skupno 

odloţeno okoli 1,5 milijona ton materiala ( jamska jalovina, rdeče blato in 

ruševine ). Jamska jalovina vsebuje v povprečju 50-70 gU/t. Na to jalovišče 

bodo prepeljani vsi materiali z vseh začasnih odlagališč v okolici rudnika 

Ţirovski Vrh. Po odloţitvi vseh materialov, ki jih nameravajo odloţiti na tem 

jalovišču, se bo odlagališče prekrilo s prekrivko, ki bo preprečevala izhajanje 

radona iz jalovišča in preveliko infiltracijo padavin v jalovišče. Tako se bo 

zmanjšal  iztok onesnaţene vode iz jalovišča. (16) 

 
 Prvi načrti  za izkoriščanje uranove rude na Ţirovskem Vrhu so se pojavili leta 

1960- takrat je stekel začetek geoloških raziskav, ki jih je izvajal Zvezni 
geološki zavod Beograd. Leta 1981 se je začelo pridobivanje rude, do 
popolnega prenehanja izkoriščanja leta 1992 je bilo pridobljeno  633.000 ton 
uranove rude, 206.000 ton revne rude in 2,470.000 ton  jalovine iz vseh 
rudarskih del. Leta 1884 je stekel začetek proizvodnje uranovega 
koncentrata, do prenehanja proizvodnje je bilo  proizvedeno 452 ton 
uranovega oksida v rumeni pogači iz 610.000 ton rude. Po odločitvi za 
popolno prenehanje delovanja, je stekel precej počasen postopek zapiranja. 
Program zapiranja je bil sprejet naknadno, sredstva za izvajanje zapiralnih del 
pa se vseskozi niso zagotavljala v potrebnem obsegu, trdijo v rudniku. V 
devetdesetih letih je rudnik v večji meri uspel rešiti problem prezaposlovanja 
odvečnih delavcev, pripravil je tudi tehnično dokumentacijo in pridobil 
odgovarjajoča dovoljenja v upravnih postopkih. Izvedena so bila praktično 
skoraj vsa planirana dela na zapiranju obrata za proizvodnjo uranovega 
koncentrata do take mere, da bo pridobljeno zemljišče uporabno v 
gospodarske namene brez omejitev zaradi predhodnih dejavnosti. Vse 
kontaminirane stavbe so bile porušene ali dekontaminirane, kontaminirane 
zemljine pa odpeljane na jalovišče Jazbec. Očiščeno je bilo ca. 6 ha površin. 
Dekontaminirano je bilo 680 ton odpadne opreme za reciklaţo, v trajno 
odlaganje je bilo odpeljanih 1000 ton opreme in 39.400 ton kontaminiranih 
zemljin. Radiološke meritve, ki so jih opravili strokovnjaki RŢV in Zavoda za 
varstvo pri delu iz Ljubljane, so dokazale zadovoljivo stopnjo  očiščenja 
terena in izpolnitev zadanih ciljev. Upravni organ pa je pozneje izdal tudi 
uporabno dovoljenje za uporabo urejenega zemljišča.  (17) 
 

III) TUJINA 

V povezavi z varnostjo si poglejmo sedaj še stanje v neposredni okolici naše 
države.  S tem mislim predvsem na jedrske elektrarne v tujini. Na območju 1000 
km od Slovenije namreč deluje 50 jedrskih elektrarn s 109 energetskimi reaktorji, 
od tega jih je 32 v 500-kilometrskem pasu.   
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 Slika 22 ) Stanje jedrskih energetskih programov centralne Evrope v začetku 
leta 2008. Modra kroga označujeta 500 in 1000- kilometrski pas v okolici RS. 
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 Sloveniji najbliţji reaktorji so tisti, ki so od meja RS oddaljeni za manj kot 300 
kilometrov.  To so reaktorji elektrarn na Madţarskem, Slovaškem, Češkem in v 
bavarskem delu Nemčije. Prikazuje jih tabela 2.  
 
 Tabela 2) Energetski reaktorji v neposredni okolici Slovenije.  
 

Drţava Ime reaktorja Tip reaktorja Referenčna 
moč [MWE] 

Oddaljenost 
[km] 

Madţarska Paks 1 VVER 430 180 

Madţarska Paks 2 VVER 433 180 

Madţarska Paks 3 VVER 433 180 

Madţarska Paks 4 VVER 433 180 

Slovaška Bohunice 1 VVER 408 205 

Slovaška Bohunice 2 VVER 408 205 

Slovaška Bohunice 3 VVER 408 205 

Slovaška Bohunice 4 VVER 408 205 

Slovaška Mochovce1 VVER 440 260 

Češka Dukovany 1 VVER 420 239 

Češka Dukovany 2 VVER 420 239 

Češka Dukovany 3 VVER 420 239 

Češka Dukovany 4 VVER 420 239 

Nemčija Isar1 BWR 870 255 

Nemčija Isar2 PWR 1410 255 

Nemčija Gundremmingen 1 BWR 1240 335 

Nemčija Gundremmingen 2 BWR 1248 335 

 Vidimo, da je samo v bliţnji okolici Republike Slovenije kar nekaj reaktorjev. 
Nekateri izmed njih delujejo ţe več desetletij. Če izključimo nesrečo v Černobilu konec 
osemdesetih, na nobenem izmed ostalih reaktorjev v Evropi še ni prišlo do jedrske 
nezgode, ki bi pomenila večjo nevarnost za prebivalstvo. To je posledica stalnega 
nadzora, preverjanja, izobraţenosti upravljalcev, stroge zakonodaje, multipliciranih 
varnostnih sistemov in podobno. Precej pove tudi podatek, da pričakovana verjetnost 
poškodbe sredice (najhujši scenarij) za večino tlačno vodnih elektrarn (PWR), kakršna 

je tudi NEK Krško, znaša med 61*10  in 41*10 na  leto. Preračunano to pomeni enkrat 
na milijon let do enkrat na deset tisoč let. Pri vrelnih reaktorjih tipa BWR je verjetnost za 
poškodbo sredice nekoliko niţja, kar  je posledica  tehničnih značilnosti takšnega tipa 
jedrskih elektrarn. Reaktorji  vzhodnega tipa (VVER) imajo verjetnost za poškodbo 

sredice okoli 41*10 . Stopnja ogroţenosti ob jedrski nesreči zaradi radioaktivne 
kontaminacije okolja je odvisna od vrste in od količine izpuščene aktivnosti posameznih 
skupin radionuklidov. Le-ti so lahko ţlahtni  plini, radioizotopi joda, ali pa dolgoţivi  
fisijski  produkti, kot recimo Cs-137, Cs-134, Rs-90 in podobni. Prenos nevarnih delcev  
je precej odvisen od  vremenskih  razmer. Radioaktivni delci se med  transportom 
počasi usedajo (to imenujemo suhi used), ali pa se izpirajo s padavinami (mokri used) 
na površine pod njimi. Strokovna literatura si predstavlja jedrsko nesrečo v Sloveniji 
nekako takole (naslednja stran): 
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 Z gotovostjo lahko sklepamo, da bi območje slovenske regije bilo najbolj 
prizadeto zaradi ionizirajočega sevanja v primeru nesreče v  jedrski elektrarni, 
pri kateri bi prišlo do sprostitve radioaktivnih snovi preteţno v ozračje in pri 
kateri bi se izvori ionizirajočega sevanja širili v obliki radioaktivnega oblaka ali 
radioaktivnih padavin, ki bi kontaminirale okolje. Najhujše posledice za 
prebivalce, ţivali, premoţenje  in kulturno dediščino bi imela lahko tudi 
nesreča v takšni jedrski elektrarni, ki je locirana manj kot 300 km od 
obravnavane regije. Moţnost nesreče obstaja še pri transportu radioaktivnih 
in jedrskih snovi po cestah oziroma ţeleznici. Tovrstni nevarnosti so 
izpostavljeni predvsem mejni prehodi, ter območja in naselja ob glavnih 
cestah in ţeleznici. Zaradi posebnih varnostnih ukrepov  je verjetnost nesreče 
pri prevozu zelo majhna. Če bi se takšna nesreča  zgodila,  bi bil njen vpliv 
prostorsko omejen  na nekaj hektarjev veliko območje, ki bi ga bilo potrebno 
po nesreči  dekontaminirati  in omejiti dostop do njega. Padec satelita na 
jedrski pogon ali satelita, ki ima na krovu radioaktivni material pa bi imel za 
posledico kontaminacijo s širino nekaj 10 kilometrov in dolţino nekaj 100 
kilometrov. (18) 

VI. 

STANJE V SVETU 

Zadnje čase je spet veliko govora o jedrskih programih. Medijsko zelo odmeven 

je zaplet okoli Irana in njihovega jedrskega programa. ZDA, ter še nekaj drugih drţav 

Iranu grozijo s sankcijami. Evropa se hoče pogajati, Iran pa pravi, da ima pravico do 

razvoja jedrske energije in zatrjuje da razvija jedrsko tehnologijo izključno v miroljubne 

namene. Mnogi strokovnjaki trdijo drugače 

Leta 2007 je Egipt napovedal odmrznitev svojega jedrskega programa, ki ga je 

prekinil 1986 po nesreči v Černobilu.  

          Libija ima sklenjen sporazum s Francijo, ki sta ga drţavi podpisali julija 2007, s 

katero si je zagotovila razvoj jedrskega programa v miroljubne namene ob pomoči 

Francije. Ţelje o jedrskih programih pa so v arabskem delu sveta  izrazile še Jordanija, 

Tunizija, zdruţeni arabski Emirati in Savdska Arabija 

 Italija je v zadnjem tednu aprila 2010 napovedala moţnost izgradnje večih 

jedrskih elektrarn. Italijani so sicer znani po precej velikem uvozu električne energije iz 

tujine. Uvoţena električna energija je draţja od lastno proizvedene, kar upočasnjuje 

ekonomsko rast v drţavi.    

 Ponovni porast zanimanja za jedrsko energijo se je pojavil tudi kot posledica 

čedalje večjega pritiska zaradi CO2 izpustov in z njimi pogosto povezanih podnebnih 

sprememb. Mnogi vidijo proizvodnjo energije z jedrskimi viri kot edini način rešitve 
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problema naraščanja povpraševanja po energiji. Vsi ostali masovni energenti (premog, 

plin, nafta..) neprimerno bolj onesnaţujejo ozračje s svojimi izpusti.   

 

          Slika 23)  Prikaz trenutnega stanja glede komercijalne jedrske aktivnosti po svetu.  

 Vidimo, da se drţave odločajo za popolnoma različne korake. Nekatere 

drţave so uperjene v gradnjo novih objektov (primer ZDA, Indija, Japonska, 

Rusija), medtem ko druge razgrajujejo oz. načrtujejo razgradnjo (Švedska, 

Avstrija), ali pa sploh  nimajo komercijalnih reaktorjev (Italija). Poseben primer 

je Nova Zelandija, ki je razglašena za nejedrsko območje, kar je podprto tudi 

z njihovo zakonodajo. Avstralija, ki za proizvodnjo svoje električne energije 

uporablja skoraj 80 odstotkov premoga, pa po mnogo letih spet premišljuje o 

gradnji jedrskih objektov. Avstraljia v svetovnem formatu slovi po velikih 

zalogah premoga, ki ga ţe več desetletij poceni izkorišča. Zaradi pritiska 

glede  izpustov 
2CO  , sedaj tudi Avstralci intenzivno razmišljajo o jedrski 

tehnologiji. Oviro jedrski energetiki v Avstraliji predstavljajo močni premogovni  

lobiji. Rudarjenje premoga namreč v tej drţavi doprinese veliko delovnih mest 
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in denarja. Posebna zanimivost Avstralije je tudi, da ima največje svetovne 

zaloge urana (kar okrog 22%; za primerjavo ima  Rusija 4-5%, ZDA pa okoli 

10 % svetovnih zalog urana). Velike zaloge ima tudi Kanada- okrog 11%. (19) 

 

Glede na energetski potencial, količino pridelanih odpadkov in neposredni vpliv 

na okolje, menim je uran daleč pred ostalimi energenti. Skupne svetovne rezerve urana 

so precej velike. Če postavimo cenovno mejo 130 dolarjev na kilogram urana, po 

podatkih iz leta 2006 na svetu obstaja 3,3 milijona metričnih ton (1m.t.= 1000 kg) 

dokazanih in okoli 1,4 milijona metričnih ton nedokazanih rezerv. Pri sedanji porabi 

64.000 metričnih ton urana na leto in obstoječi reaktorski tehnologiji, zadostuje takšna 

količina goriva za 70 let. Po podatkih agencije za jedrsko energijo IAEA bi bilo mogoče 

izkoristiti še 37 milijonov metričnih ton urana, pri čemer bi se ga okoli tri četrtine te 

količine pridobilo iz fosfatnih  depozitov. Pri zgornjih izračunih ni upoštevana bodoča 

moţnost novih tehnologij, predvsem t.i. hitrih nevtronskih reaktorjev, pri katerih je 

uporaba virov tako učinkovita, da bi lahko jedrsko gorivo uporabljali več tisoč let.  

 

Lahko pogledamo tudi, kako bo s povpraševanjem in ponudbo urana v 

prihodnosti. Leta 2006 je 435 jedrskih elektrarn na svetu pomenilo okoli 386 gigavatov 

(GW) inštaliranih zmogljivosti. Do 2025 naj bi se ta številka povečala na 450-530 GW. 

Povpraševanje po uranu naj bi do istega leta doseglo okoli 80-100.000 metričnih ton 

urana na leto. Odvisno od upoštevanega scenarija, bo do leta 2050 ocenjena inštalirana 

svetovna zmogljivost proizvodnje jedrske energije med 1085 do 1700 GW. Ker se 

poraba jedrske energije stalno povečuje, se bo gotovo gradilo reaktorje tudi v prihodnje. 

Seveda znova odvisno od scenarija, naj bi se do 2050 zgradilo 40-100 novih jedrskih 

reaktorjev. Znanstveniki razvijajo dva tipa reaktorjev in raziskujejo njihov vpliv na porabo 

urana. Prvi je tlačnovodni reaktor, sestavljen iz obstoječih reaktorjev druge generacije in 

tretje generacije reaktorjev. Drug tip so ţe prej na kratko omenjeni hitri nevtronski 

reaktorji četrte generacije, ki so zmoţni oplajanja (oplajanje opisuje proces, pri katerem 

se atomsko jedro z  zajetjem nevtronov spremeni v cepljivo jedro). Gorivo, ki se 

trenutno uporablja v reaktorjih, je sestavljeno iz 3-5 % urana 235, ki je edini cepljiv 

element v današnjih reaktorjih, ter 95-97% urana 238, ki ni cepljiv, ampak je oploden. Z 

jedrskim gorivom lahko varčujemo tako, da ga recikliramo in da stremimo k razvoju 

novih tehnologij. Primer recikliranja je francoska tovarna za predelavo jedrskega goriva 

v mestu La Hague. V njej predelujejo plutonij (v iztrošenem gorivu) in uran za uporabo v 

novih jedrskih gorivih iz mešanih oksidov. Razvoj pa je obrnjen predvsem v smer hitrih 

nevtronskih reaktorjev, kjer se cepita obe vrsti urana. Z uvedbo slednjih, se bi lahko 

rezerve goriva lahko povečale kar za faktor 50 glede na časovno zadostnost. 
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VII. 

ENERGETSKI HAZARD 

Namesto zaključka bom na hitro načel še eno temo, ki je v svetovnem formatu 

zelo problematična, pa ji je vseeno posvečeno premalo pozornosti . Za konec sem jo 

prihranil, ker mora biti omenjena  ravno na tem mestu. Gre namreč za nezgode, 

povezane s pridobivanjem energije. 

Velikokrat slišimo za hude nesreče v rudnikih. Prav pogosto je v ospredju 

Kitajska. Ponavadi se dim okrog takšnih nesreč prav dim hitro razkadi in tudi na umrle 

ljudi mediji hitro pozabijo. Kljub temu, da zaradi rudarjenja premoga in podobnih 

nejedrskih nesreč umre vsako leto ogromno število ljudi, pa se ljudje še vedno veliko 

bolj bojimo jedrske nesreče in jedrske enrgije. Za bolj nazorno predstavitev problema v 

tabeli 3 navajam samo nekaj najbolj odmevnih nesreč, povezanih z proizvodnjo energije 

ter pridobivanjem energentov. Za posamezno leto je tako našteta le nesreča z največ 

smrtnimi ţrtvami, čeprav je hudih nesreč praviloma vsako leto več. V mnogih je število 

ţrtev tudi po nekaj sto. 

Tabela 3: Večje energetske nesreče v moderni zgodovini po letih. 

Kraj: Leto: Ţrtve: Okoliščine: 

Machhu II, Indija 1979 2500 HE-  odpoved jezu 

Hirakud, Indija 1980 1000 HE-  odpoved jezu 

Izrael 1982 89 eksplozija plina 

Nile R, Egipt 1983 317 eksplozija plina 

Cubatao, Brazilija 1984 508 poţar zaradi nafte 

Piper Alpha, Severno 

morje 

1988 167 eksplozija naftne ploščadi 

Asha-ufa, Sibirija 1989 600 puščanje plina, poţar 

Dobrnja, Jugoslavija 1990 178 rudnik premoga 

Hongton, Shanxi, Kitajska 1991 147 rudnik premoga 

Kozlu, Turčija 1992 272 eksplozija metana v rudniku premoga  

Cuenca, Ekvador 1993 200 rudnik premoga 
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Durunkha, Egipt 1994 580 strela zadane skladišče goriva 

Taegu, Juţna Koreja 1995 100 eksplozija nafte in plina 

Spitsbergen, Rusija 1996 141 rudnik premoga 

Henan, Kitajska 1997 84 eksplozija metana v rudniku premoga 

Warri, Nigerija 1998 500+ Naftovod, puščanje, poţar 

Donbass, Ukrajina 1999 50+ eksplozija metana v rudniku premoga 

Muchonggou, Guizhou, 

Kitajska 

2000 162 eksplozija metana v rudniku premoga 

Zasyadko, Donetsk, 

vzhodna Ukrajina 

2001 55 eksplozija metana v rudniku premoga 

Jixi, Kitajska 2002 115 eksplozija metana v rudniku premoga 

Gaoqiao, Kitajska 2003 234 eksplozija naftne vrtine 

Chenjiashan, Shaanxi, 

Kitajska 

2004 166 eksplozija metana v rudniku premoga 

Sunjiawan, Liaoning, 

Kitajska 

2005 215 eksplozija metana v rudniku premoga 

Bhatdih, Jharkhand, Indija 2006 54 eksplozija metana v rudniku premoga 

Ulyanoyskaya, Kuzbass, 

Rusija 

2007 150 eksplozija metana oz. prahu 

Hegang city, Heilongjiang, 

Kitajska 

2009 108 eksplozija metana v rudniku premoga 

 

 Število smrtnih ţrtev samo zaradi rudarjenja premoga znaša najmanj 0.009 smrti 

na milijon ton izkopanega premoga v Avstraliji.  V ZDA ta indeks znaša 0.034, gre pa 

tudi do več kot 1 na Kitajskem in v Ukrajini. Tako je število premogovniških ţrtev na 

Kitajskem v letu 2008 padlo na 1,182  ţrtev/milljon ton premoga, v primerjavi z 1,485 v 

letu 2007 in 3.08 leta 2005.  
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 Skupno število ţrtev na Kitajskem, kjer je problem smrti povezanih z rudarjenjem 

in rudniškimi nesrečami največji, je znašalo do leta 2008 povprečno več kot 4000 na 

leto. Uradno se v virih navaja:  5300 smrti v letu 2000, 5670 ţrtev v letu 2001,  6995 v 

letu  2003, 6027 v letu 2004, okoli 6000 leta 2005, 4746 leta 2006, 3786 za leto 2007 in 

3210 v letu 2008. Se pa po statističnih kazalcih stanje izboljšuje, tako naj bi bilo recimo 

v petdesetih letih povprečno kar 70.000, v osemdestih pa okoli 40.000 rudniških ţrtev 

na leto. 
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VIR 13)   http://www.nek.si/sl/o_nek/zgodovina_nek/  

VIR 14) 

http://www.arao.si/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=82  

VIR 15)   http://www2.fgg.uni-lj.si/index.php?page=static&item=293 
VIR 16)   http://www.rudnik-zv.si 

VIR 17)   http://www.rudnik-zv.si/  

VIR 18) Drţavni načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči 

VIR 19)  DELOva priloga, 2007, članek: Kakšne sploh so svetovne zaloge urana?  

Op.: Datuma izdaje zaradi slabe kakovosti dokumenta nisem našel. 

     http://www.theoildrum.com/node/5060  

Poleg naštetih virov, se delo opira tudi na naslednje dokumente: 

 OCENA OGROŢENOSTI ZARADI NEVARNOSTI IONIZIRAJOČEGA 

SEVANJA V SLOVENIJI, Uprava RS za jedrsko varnost, 2008 

 PREČIŠČENA RAZLIČICA POGODBE O USTANOVITVI EVROPSKE 

SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (2010/C 84/01)  

 RAOPIS, časopis agencije za radioaktivne odpadke, št. 17, februar 2009 

 Drţavni načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči  

 Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči 

 http://www.world-nuclear.org/education/uran.htm  

 http://www.whatisnuclear.com/articles/nucenergy.html  

 http://rogerphilpot.homestead.com/Miningdisasters.html  

 http://www.world-nuclear.org/info/inf06app.htm 

  http://www.icem.org/en/76-China-Mine-Safety  
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II.) SLIKOVNO GRADIVO 

Slikovno gradivo je izvzeto delno iz javnih streţnikov z odprtim dostopom, primer 

takšnega je recimo Wikimedia Commons, kjer so grafike proste. (INFORMACIJE: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page). Del grafik (kjer ni podan vir), je iz 

osebnega arhiva. Uporabljeno gradivo ima v dovoljenja za splošno javno rabo v 

skladu z zakonom, pri čemer imajo nekatere uporabljene grafike izjemna dovoljenja 

za oţjo javno rabo. 

Naslovnica) http://www.koreatimes.co.kr/upload/news/cartoon(66).jpg 

Slika 1)  http://en.wikipedia.org/wiki/File:InvestigadoresUR.JPG 

Slika 2) http://dontdatethatdude.files.wordpress.com/2008/02/farmer-john-

cornfield2.jpg 

Slika 3) http://nuclearweaponarchive.org/Russia/TsarBomba.html  

Slika 4) http://www.moonofalabama.org/images/Hiroshima-big.jpg  

Slika 5) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/1/1b/Chernobyl_Disaster.jpg 

Slika 7) http://www.nek.si  

Slika 10) http://www.ocrwm.doe.gov/factsheets/doeymp0010.shtml 

Slika 12) http://www.focus.si/index.php?node=230 

Slika 13 ) http://www.nek.si/sl/o_jedrski_tehnologiji/jedrsko_gorivo 

/od_rude_do_rumene_pogace  

      http://www.cbc.ca/technology/story/2008/07/07/f-yellowcake.html 

 Slika 13) Foto: USGS, http://www.eoearth.org/article/uranium  

Slika 15) http://en.wikipedia.org/wiki/File:HEUraniumC.jpg  

Slika 18) http://www.rcp.ijs.si/main/si/ 

Slika 19)  http://www.nek.si/uploads/pictures/gallery/118_1896.jpg 

Slika 21) http://www.rudnik-zv.si,  
                http://www2.fgg.uni-lj.si/index.php?page=static&item=293  
 
Slika 22) OCENA OGROŢENOSTI ZARADI NEVARNOSTI IONIZIRAJOČEGA 

SEVANJA V SLOVENIJI, Uprava RS za jedrsko varnost, 2008 
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