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Strokovna ekskurzija DJS v Francijo 
     Mreža mlade generacije DJS je tudi letos organizirala nekajdnevno 
strokovno ekskurzijo. Tokrat smo šli v Francijo, natančneje v dolino reke 
Rone, kjer smo si podrobneje ogledali postopke obogatevanja urana in 
izdelave gorivnih elementov.  
     Odhod avtobusa izpred parkirišča ICJT je bil v sredo 28.10.2007 v 
zgodnjih večernih urah. Med vožnjo je Luka Snoj predstavil, kar smo si v 
Franciji podrobneje pogledali: podjetje Areva, ki pokriva celoten jedrski 
gorivni cikel z izjemo rudnikov urana. Gorivni cikel lahko v grobem 
razdelimo na tri faze, in sicer na izdelavo goriva, uporabo le-tega v reaktorjih in ravnanje z izrabljenim gorivom. Na tokratni 
ekskurziji je bil velik poudarek na prvi fazi, saj so vsi obiskani objekti razen enega spadali v ta del gorivnega cikla. 
    Po celonočni vožnji čez Italijo smo v zgodnjih jutranjih urah prispeli v Romans-sur-Isere, kjer smo si ogledali tovarno FCBC za 
izdelovanje gorivnih elementov. To je zadnja faza v postopku izdelave jedrskega goriva. Proizvodnjo v tovarni lahko razdelimo na 
dva koraka. V prvem vzporedno poteka izdelava tabletk UO2 iz predhodno obogatenega urana v spojini UF6 ter izdelava srajčk 
gorivnih palic iz cirkonijevih zlitin. Sledi vstavitev tabletk v srajčke in varjenje gorivnih elementov.  
     Kasneje smo si južneje, v Marcoule, ogledali razstavo Visiatome o jedrski energiji in energetiki nasploh ter hitri oplodni 

145 MWe reaktor Phenix. Zaradi manjše absorpcije nevtronov v hladilu je možno 
oplojevanje, po drugi strani pa je zaradi tršega spektra potrebna večja obogatitev goriva. 
Opazili smo nekoliko ostrejši varnostni nadzor, kar je razumljivo, saj je plutonij, ki 
nastaja v reaktorju, tudi strateškega pomena. 
     Sledil je večerni ogled mesta Avignon, naslednji dan pa smo se odpravili v 
Pierrelatte, kjer stoji ogromen kompleks Tricastin, ki obsega tovarno COMURHEX za 
kemijsko konverzijo UF4→UF6, tovarno EURODIF za obogatevanje urana in štiri 
tlačnovodne 900 MWe reaktorje, ki poganjajo kompleks.  
     V tovarni COMURHEX pridobljeni UF6 prenesejo v tovarno EURODIF, kjer poteka 
obogatevanje po metodi plinske difuzije. Delež svetovne proizvodnje obogatenega 
urana je več kot 25%. Ločevanje izotopov s plinsko difuzijo bazira na njihovi masni 
razliki. Separacija na posameznem koraku je zelo majhna: tovarna tako obsega 1400 

zaporednih kaskad za ločevanje. 
     Z odvečno toploto s kompleksa Tricastin 'grejejo' bližnjo reko Rono, nekaj je spuščajo v zrak preko dveh velikih hladilnih 
stolpov, del pa se porablja za ogrevanje krokodilje farme, ki smo si jo popoldne tudi ogledali. Sledila je nastanitev v hotelu in 
večerni ogled mesta Arles. 
     Naslednje jutro, v soboto 1.12., smo se odpravili proti Ljubljani. Vmes smo se ustavili v Nici, kjer smo občudovali prelepo 
plažo in mesto, decembrsko sonce pa je omogočalo sprehajanje v kratkih rokavih! V okolici Nice smo si nato ogledali še 
parfumerijo, Monte Carlo smo pa žal videli le iz avtobusa.  
     V Ljubljano smo prispeli v noči na nedeljo okrog 1 ure zjutraj. Kljub naporni vožnji udeležencem ni žal, da smo se izleta 
udeležili. Zanimivi ogledi in večerno druženje je dovolj velik razlog, da že nestrpno pričakujemo naslednjo ekskurzijo. 
     Zahvala Skladu za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za finančno pomoč. Za 
podporo se zahvaljujemo tudi Agenciji za radioaktivne odpadke. 

Gašper Žerovnik, MMG 

 

 
Ni pravega začetka, če si ne začrtamo poti in tudi ne 
pravega konca, če se z zadovoljstvom ne ozremo nazaj. 

 Zahvaljujem se vsem, ki ste s svojim delom in trudom skozi 
vse leto pripomogli k uspešnemu zaključku leta. 

Vsem članicam in članom ter njihovim najbližjim želim lepe 
praznike, ter srečno in uspešno leto 2008! 

                             Boštjan Končar, predsednik DJS 
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                          Jedrska energija  kot trajnostna energija 
V začetku decembra je Sekcija Alfa Društva jedrskih strokovnjakov organizirala v ljubljanskem Evropa centru eno izmed dveh 
letnih predavanj z naslovom: ”Je jedrska energija del evropske trajnostne energetske mešanice?” V njem je dr. Romana Jordan 
Cizelj, predvsem v vlogi evropske poslanke leta s področja energije, predstavila  vlogo jedrske energije  v energetski mešanici 
Evrope ter s tem povezane novosti. 

Iztočnica ji je bila sedanja energetska situacija v EU in pa dejstvo, da bo poraba energije še naraščala tako v Evropi kot v svetu, 
kar bo izziv družbi, ki se poleg tega spopada tudi 
z izzivom okoljskih zahtev. Ob tem je dr. Jordan 
Cizljeva spomnila na prvo poročilo znanstvenikov, 
dobitnikov letošnje Nobelove nagrade, ki 
opozarjajo politiko, da takoj ukrepa, da zajezi 
onesnaževanje planeta. Znanstveniki so med 
glavne onesnaževalce uvrstili področja 
proizvodnje električne energije in transporta. Ob 
tem v trenutni EU energetski mešanici energenti 
premog, nafta in plin prispevajo 80 odstotkov 
izpustov toplogrednih plinov. Odgovor EU na to je 
trajnostni razvoj. 

Definicija trajnostnega razvoja je zadovoljevanje 
potreb sedanjega človeštva, ne da bi ogrožali 
življenje bodočih rodov. In kaj je trajnostna 
energija? Ta mora zadovoljevati kriterije, da je 
brez ali z nizko vsebnostjo toplogrednih plinov, da 
ima dovolj velike zaloge, da zmanjšuje uvozno 
odvisnost in da je konkurenčna. Jedrska energija 

vse te kriterije zadovoljuje. Če ima jedrska energija vse omenjene prednosti, zakaj je bil potem njen program po Černobilu 
zaustavljen? V prvi vrsti je razlog v ljudeh, ki so neosveščeni ali pa neustrezno obveščeni in zato imajo pomisleke glede jedrskih 
objektov, češ, da ti ne obratujejo varno, da je previsoka začetna investicija, da okolje ni stabilno za tovrstne objekte, da so 
problemi z jedrskimi odpadki in prisoten je strah pred nenadzorovanim širjenjem in izkoriščanjem jedrske energije. Dr. Jordan 
Cizljeva meni, da je potrebno te pomisleke jemati resno in ljudem dati ustrezne odgovore. Obratovanje jedrskih objektov je varno 
in nadzorovano, skladiščenje radioaktivnih odpadkov je tehnično rešljivo, začetna investicija v jedrske elektrarne je povezana z 
načini vlaganja. Države, ki imajo jedrske materiale so se zavezale, da jih ne bodo nenadzorovano širile. 

Vsa našteta dejstva bo morala upoštevati EU, če bo želela realizirati “znane cilje trikrat dvajset”: za 20 odstotkov manj emisij, 
za 20 odstotkov več energije iz obnovljivih virov in 20 odstotno povečanje racionalne rabe energije, kar vse vsebuje zadnji 
energetski paket EU. 

Jedrski energiji se pozna, da je bila več kot dvajset let zapostavljena. Njen razvoj zahteva nove mehanizme in pravne okvire. 
Eden od korakov k temu je septembra ustanovljena tehnološka platforma za jedrsko energijo. Od te platforme politika pričakuje, 
da bo pokazala katera so tista področja jedrske energije, ki jih je potrebno dodatno razvijat. Naloga regulatornih organov pa je, 
da zagotovijo varno obratovanje jedrskih objektov. V pomoč politiki, kako ukrepati na področju jedrske energije, bo po oceni 
dr. Romane Jordan Cizelj tudi novembra ustanovljeni Evropski jedrski forum. Prepričana pa je, da bo jedrska energija z vsem kar 
je povedala,  ostala del EU trajnostne mešanice. Naložbe vanjo so stabilne za investitorje, potrebno pa je poskrbeti za ustrezno 
družbeno okolje, ki bo zagotavljalo kontinuirano gradnjo tovrstnih objektov. 

Minka Skubic 

Milena Černilogar Radež ponovno izvoljena v upravni odbor ENS 

Sekretarka DJS mag. Milena Černilogar Radež je bila na decembrski volilni skupščini v Bruslju ponovno izvoljena v 
upravni odbor ENS. 

Čestitamo!                                                            dr. Boštjan Končar 
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Vizija ravnanja z zgorelim gorivom iz jedrske elektrarne 
 

Dne 26. novembra 2007 je bilo v prostorih ICJT na Reaktorskem centru Podgorica organizirano predavanje dr. Janeza Sušnika »Vizija 
ravnanja z zgorelim gorivom iz jedrske elektrarne«. V uvodu je dr. Sušnik najprej opozoril na vse bolj očitne podnebne spremembe, ki so 
v veliki meri posledica človekovih aktivnosti. Kritično je predvsem stalno povečevanje koncentracije toplogrednih plinov v ozračju, kjer so 
največji onesnaževalci energetski sektor, promet in industrija. Ob tem se poraba energije, predvsem električne, naglo povečuje. 
Postavlja se vprašanje, kako zadostiti naraščajočim potrebam po električni energiji in kako proizvajati veliko količino energije brez ali z 
zanemarljivimi izpusti toplogrednih plinov? Jedrska energija je gotovo ena takšnih rešitev, saj jedrske elektrarne proizvajajo energijo 
praktično brez sproščanja toplogrednih plinov. Lahko je ključni del celotne rešitve, v kolikor sta tako oblast kot javnost prepričani o njihovi 
varnosti, v kolikor je rešen problem ravnanja z visoko radioaktivnimi jedrskimi odpadki (VRAO) in v kolikor lahko poskrbimo, da bo 
tveganje za širjenje jedrskega orožja dovolj majhno.  

V lahkovodnih jedrskih elektrarnah danes prevladuje cikel enkratne uporabe goriva, kjer se izkoristi le približno 5% energije urana. Pri 
takšnem ciklu bi preostali del goriva predstavljal visoko radioaktivni jedrski odpad, ki vsebuje tudi dolgožive komponente z razpolovno 
dobo več kot 100 000 let. Za večjo izrabo jedrskega goriva in odstranitev dolgoživih komponent bo v prihodnosti potrebno uporabiti t.i. 
zaprti gorivni cikel. Ta bi vključeval scenarij hkratne uporabe lahkovodnih in hitrih oplodnih reaktorjev, t.i. dvotirni sistem, ki po eni strani 
omogoča skoraj popolno izrabo jedrskega goriva, po drugi strani pa z inovativno pirometalurško obdelavo delno zgorelega goriva iz 
lahkovodnih reaktorjev omogoča odstranitev (izločitev) dolgoživih aktinidov, ki se lahko z uporabo primerne oblike goriva v procesu 
kontrolirane cepitve »pokurijo« v naprednih hitrih reaktorjih. Z zaprtimi gorivnimi cikli problem odlaganja dolgoživih aktinidov rešimo tako, 
da jih z ustreznimi tehnologijami pretvorimo v koristno električno energijo in cepitvene produkte, ki so sicer tudi radioaktivni, vendar imajo 
bistveno krajše razpolovne čase. 

Danes že poteka intenziven razvoj znanosti in tehnologije na področju naprednih gorivnih ciklov in hitrih reaktorjev IV. generacije. Za 
popolno implementacijo zaprtih gorivnih ciklov do faze industrijske uporabe pa je vendarle še dolga pot. Združitev raziskav in razvoja 
znotraj EU bi lahko ta čas pomembno skrajšala. Ob zaključku je dr. Sušnik podal predlog, da bi lahko Slovenija s svojo pobudo znotraj 
EU pripomogla k pospešitvi raziskav in razvoja na tem področju. 

dr. Matjaž Leskovar 

Slovensko - francoski raziskovalni projekti 

V zgodnji jeseni letošnjega leta (2007) se je začel odvijati drugi paket raziskav, ki jih v partnerstvu s francosko CEA (Commissariat à 
l’Énergie Atomique) izvajajo slovenske raziskovalne organizacije, sofinancirata pa jih CEA in Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
(ARRS). Sodelovanje najboljših raziskovalcev z obeh strani, izjemno zanimive tematike vseh projektov in primerna finančna podpora 
predstavljajo najboljše zagotovilo za vrhunske raziskovalne rezultate. 

Največji delež skupnih projektov, katerih vsebina se navezuje na jedrsko energetiko in varnost, bomo v Sloveniji izvajali v Odseku za 
reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« in sicer v obsegu okrog 300.000 EUR letno. Raziskave računalniških simulacij poskusov v 
napravi MISTRA, uporabnosti CFD metod pri varnostnih analizah, tlačnih obremenitev med parnimi eksplozijami in napredovanja kratkih 
razpok v mikrostrukturah vodijo dr. Ivo Kljenak, dr. Boštjan Končar, dr. Matjaž Leskovar in dr. Igor Simonovski. 

CEA sodi med večje državne raziskovalne organizacije v Franciji. Osnovna področja raziskav so energetika, zdravje in informacijske 
tehnologije ter varnost in obramba. CEA na devetih lokacijah zaposluje 14.900 raziskovalcev. Dobro znano je odlično sodelovanje CEA 
in francoskih univerz, ki ga v zadnjem času, tudi s pomočjo raziskovalnih projektov Evropske Komisije, pospešeno širijo preko francoskih 
in evropskih meja. Malo manj znano pa je dejstvo, da je CEA s kar 78,96% kapitalskega vložka največji lastnik francoske skupine 
AREVA, ki deluje na področju energetike in je edini proizvajalec jedrskih elektrarn v Evropski uniji. Ključni podatki o skupini AREVA za 
leto 2006 so: preko 61.000 zaposlenih, več kot 1,3 milijarde EUR osnovnega kapitala, skoraj 11 milijard EUR prometa in 649 milijonov 
EUR čistega dobička. V letu 2006 je skupina AREVA v raziskave in razvoj neposredno, torej poleg izplačil dividend lastnikom, vložila 
669 milijonov EUR. Del vlaganj v R&D predstavljajo tudi globalna partnerstva z več deset univerzami in raziskovalnimi centri po vsem 
svetu. Omenimo le najbolj znane izven francoskih meja: nemška raziskovalna centra v Rossendorfu in Jülichu, Massachusets Institute of 
Technology (ZDA), Inštitut Kurčatov (Rusija) in Univerza Tsinghua (Kitajska). 

Prepričan sem, da bodo rezultati slovenskih raziskav na francoski strani z lahkoto našli pot v industrijsko rabo. Kako pa bo na slovenski 
strani?  

prof. dr. Leon Cizelj 
 
 

Nova knjiga – Atomska bomba 
Izšla je nova knjiga slovenskega avtorja dr. Petra Stariča z naslovom Atomska bomba. Knjiga predstavlja izredno zanimivo zgodovinsko 
branje, še posebno za nas, ki se ukvarjamo z jedrsko stroko. Knjigo je izdala založba Didakta, ki je za DJS pripravila posebno ponudbo 
(25% popust), tako da jo člani DJS lahko kupite že za 30,00 evrov.  

Knjigo naročite tako, da na naslov nss@ijs.si pošljete e-sporočilo z naslednjimi podatki: ime in priimek, naslov, poštna številka in pošta. 
Knjigo boste lahko prevzeli na RCP v Podgorici, knjigi bo priložena položnica na vaše ime. Naročila bomo zbirali do konca januarja 
2008. O prevzemu vas bomo obvestili po e-mailu. Več o knjigi lahko preberete na spletni strani:  

http://www.didakta.si/e-knjigarna/strokovna_literatura/zgodovina/atomska_bomba.html 



JEDRCE so novice Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, namenjene predvsem medsebojnemu obveščanju njegovih članov.  
Uredila Milena Černilogar Radež, URSJV, e-mail: nss@ijs.si.  

 

 

»ANS International Committee« in »International Nuclear Societies Council«  

Novembra sem se kot predstavnik DJS udeleležil dveh sestankov različnih mednarodnih odborov ANS IC in INSC. Oba sestanka sta bila 
organizirana 11. novembra 2007 v sklopu mednarodne konference »2007 ANS/ENS International Meeting«, ki je med 9. in 16. novembrom 
potekala v Washingtonu, ZDA.  

ANS International Committee – ANS IC je mednarodni odbor ameriškega jedrskega društva. Glavne naloge mednarodnega odbora ANS so 
vzpostavljanje in spodbujanje mednarodnih povezav s sorodnimi zvezami in organizacijami, ustanavljanje ANS sekcij zunaj Združenih Držav in 
vzpostavljanje mehanizmov pridobivanja in izmenjave informacij o jedrski energiji. Sestanek mednarodnega odbora ANS je vodila predsednica  
ANS IC France-Bres-Tutino. V sklopu tega sestanka sem predstavil delovanje DJS s perspektive male jedrske države in dogajanje na jedrskem 
področju v Sloveniji. Predsednica ANS IC je izpostavila nujnost boljšega sodelovanja z nacionalnimi jedrskimi društvi s katerimi ima ANS 
podpisane sporazume o sodelovanju. DJS ima z ANS podpisan bilateralni sporazum o sodelovanju, ki smo ga obnovili lansko leto. Posebno 
pozornost smo na sestanku namenili še prihajajočim mednarodnim konferencam, ki jih organizira ANS ter glasilu INSC »ANS Globe«, ki izhaja 
dvakrat letno. 

Isti dan je bil organiziran tudi sestanek mednarodnega sveta jedrskih društev - International Nuclear Societies Council (INSC). Kot predstavnik 
DJS sem tu nastopal kot opazovalec, saj je formalno član INSC le ENS, ki zastopa vsa evropska jedrska društva. INSC je globalna organizacija 
jedrskih društev (skupno članstvo šteje več kot 80000 jedrskih strokovnjakov). Deluje kot širok mednarodni forum, kjer se razpravlja o skupnih 
ciljih in nalogah jedrske stroke. Trenutni predsednik Andrew C. Kadak je član ANS, zato je je bil tudi tokrat sestanek organiziran v okviru ANS 
konference. Glavni namen tega sestanka je bil predvsem izmenjava informacij in seznanitev z dogajanjem na jedrskem področju v posameznih 
državah. Navajam le nekaj vtisov s sestanka, ki pričajo o živahnem dogajanju na jedrskem področju:    

- Da bi zadostili naraščajočim potrebam po novih jedrskih elektrarnah, so se v zadnjem času podjetja začela združevati v velike konzorcije 
kot so: Westinghouse-Toshiba, GE-Mitsubishi, Unistar, Areva-Mitsubishi. 

- V različnih državah se nadaljuje širitev rudnikov uranove rude, npr. v Avstraliji, Kanadi, Indiji, Kazahstanu in tudi v Južni Afriki. 
- V ZDA in Franciji so bili lansirani načrti novih obratov za obogatitev urana. ZDA so začele z gradnjo nove MOX tovarne v Savannah River. 
- Japonska nadaljuje z razvojem nove generacije hitrih oplodnih reaktorjev. Poizkusni reaktor naj bi začel delovati leta 2025. 

Povzetek obeh sestankov je pravzaprav enoten: intenziven porast raziskav, razvoja, obnov ali novogradenj jedrskih reaktorjev v veliki večini 
jedrskih držav. 

dr. Boštjan Končar 

Sestanek upravnega odbora ENS in generalna skupščina ENS 

Sestanka upravnega odbora ENS in Generalne skupščine ENS, ki je najvišji organ ENS, sem se udeležila kot predstavnica Društva jedrskih 
strokovnjakov Slovenije in kot članica upravnega odbora ENS. Srečanje je bilo 30. novembra v Bruslju. Kot zakladnik ENS sem podala tudi 
poročilo o uspešnosti poslovanja ENS v letih od 2003 do 2006 in za leto 2007 ter mnenje o proračunu ENS za leto 2008. 

Letošnja generalna skupščina je bila tudi volilna. Izvoljen je bil nov predsednik ENS, gospod David Bonser (British Nuclear Fuels) in nov 
upravni odbor, katerega člani smo poleg predsednika še: prof. dr. Frank Deconinck (BNS, past president ENS), dr. Jochim Knebel (KTG, 
ENS vice president), mr. Bernard Jolly (French Nuclear Energy Society), prof. dr. Vladimir Slugen (FEI STU), mr. Martin Luthander 
(Swedish Nuclear Society), mr. Naredo Fernando (Westinghouse), mr. Arelio Sla Candela (Spanish Nuclear Society) in mag. Milena 
Černilogar Radež (Nuclear Society of Slovenia). 

Sestanek upravnega odbora je bil namenjen predvsem pripravi na generalno skupščino. Člani vodstva smo pregledali delovanje ENS v letu 
2007 in ugotovili, da je delovanje ENS vsako leto bolj uspešno, kar se kaže v večjem številu dogodkov, ki jih organizira ENS, v večjem obisku 
spletnih strani ENS in v večjem številu člankov v publikaciji ENSNews. Pohvalili smo delo mladih, ki jih vodi predstavnik iz Hrvaške, g. Igor 
Vukovič. Poleg številnih rednih srečanj in vedno večjem številu objav v ENSNews, so v okviru konference ENC 2007 organizirali delavnico o 
možnostih, ki jih imajo mladi raziskovalci, ki delajo na področju uporabe jedrske energije v miroljubne namene. Prispevek si je mogoče ogledati 
na spletnih straneh ENS, ENSNews, št. 18. 

mag. Milena Černilogar Radež 

Seja Upravnega odbora DJS in nova urednica Jedrca 

Na seji 21. novembra smo pregledali dejavnosti DJS in sekcij v času od zadnje redne seje UO. Najbolj pomemben dogodek je bila konferenca 
NENE2007, ki je bila letos ponovno zelo uspešna.  

Na seji smo potrdili predsednika programskega in organizacijskega odbora konference NENE2008, ki bo ponovno potekala v Portorožu. 
Predsednik programskega odbora bo g. Stane Rožman, predsednik Uprave NE Krško, predsednik organizacijskega odbora pa 
doc. dr. Tomaž Žagar iz Gen energije. Rdeča nit NENE 2008 bodo nove priložnosti in novi izzivi na področju jedrske energije.  

Predsednik DJS je prisotnim predstavil osnutek vsebinskega načrta dejavnosti in predlog finančnega plana DJS za leto 2008. Podrobno poročilo 
o delu v letu 2007 ter plan dela za leto 2008 si boste lahko prebrali predvidoma v naslednji številki Jedrca. 

V leto 2008 bomo vstopili z novo urednico Jedrca. Člani UO so soglasno potrdili go. Simono Sučić. Ga. Simona Sučić, inž. kem. tehn. in 
univ. dipl. oec. je zaposlena na ARAO. V letih 2003 in 2004 je bila predsednica MMG in vseskozi ostaja aktivna članica DJS. 

Spoštovane članice, spoštovani člani!  

Z vašim sodelovanjem smo v zadnjih letih informiranje članov zelo izboljšali. Vsem piscem prispevkov za naše glasilo se zahvaljujem za 
dosedanje sodelovanje, ponovno pa vas vabim, da podate predloge za delo društva in vaše prispevke za Jedrce na naslov nss@ijs.si, ali jih 
naslovite osebno na novo urednico (simona.sucic@gov.si) ali na predsednika društva (bostjan.koncar@ijs.si). 

mag. Milena Černilogar Radež 
 


