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Poročilo s skupščine Društva jedrskih strokovnjakov

Letošnja redna letna skupščina je potekala 5. maja v prostorih Izobraževalnega centra za jedrsko
tehnologijo na Brinju pri Ljubljani. Dr. Romana Jordan Cizelj, predsednica društva, je v uvodu
opisala dejavnosti društva v minulem letu. Največji projekt še vedno ostaja konferenca NENE, ki jo
redno letno organizira DJS. Konference se je lani v Portorožu udeležilo 136 udeležencev iz dvajsetih
držav. Nadaljeval se je niz predavanj za člane DJS, ki jih bilo je lani pet. Poleg tega pa je bila
dejavnost društva obogatena še z dodatnima predavanjema za splošno javnost na temo ionizirajočega
sevanja in življenja NEK. Predavanji je organizirala sekcija Alfa. Še posebej zanimiv dogodek je bila
okrogla miza na temo Jedrska kariera. Srečanje je organizirala sekcija Mreže mlade generacije,  ki je
bila  tudi  v  lanskem  letu  ponovno  zelo  dejavna.
Predsednica je predstavila finančni obračun za
leto 2004 in finančni načrt za letošnje leto ter
povzela, da je imelo društvo v minulem letu rahel
presežek odhodkov nad prihodki. Pojasnila je, da
je bilo poslovanje društva ugodno in v okviru
razpoložljivih sredstev. Urednik spletnega
pojmovnika, dr Leon Cizelj, je nato podrobneje
predstavil nadgradnjo pojmovnika, ki bo v letu
2005 poleg konference največji projekt DJS. V
nadaljevanju je predsednica predstavila ostali
program  dela v letošnjem letu. Predvidenih je pet
predavanj oziroma strokovnih razprav in dve ekskurziji. Sekcija MMG bo tudi v tem letu
predstavljala stroko in DJS na sejmu zaposlitvenih priložnosti. Mednarodnemu letu fizike bo
namenjeno vsaj  eno od načrtovanih predavanj. Sekcija Alfa je v tem letu že organizirala predavanje
o odnosu javnosti do okoljsko tveganih projektov, ki je bilo namenjeno predvsem splošni javnosti. Po
dopustih bodo člani društva predvidoma povabljeni na eno od ekskurzij – obisk jedrske elektrarne
Zwenettendorf in na predavanje o radioaktivnih odpadkih, ki bo namenjeno tudi splošni javnosti.

Dr. Igor Lengar
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Predavanje dr. I. Mele:
"Odlaganje izrabljenega

jedrskega goriva in visoko
radioaktivnih odpadkov"

Slovenija je to pomlad skupaj s
Poljsko pristopila k

raziskavalnemu programu EU na
področju fuzije

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo iz
Slovenije in Inštitut za fiziko plazme in lasersko
mikrofuzijo iz Poljske sta v mesecu marcu sklenila
sporazum o dolgoročnem sodelovanju pri raziskavah
na področju fuzije v državah Evropske unije.
Znanstvenikom in raziskovalnim inštitucijam iz
Slovenije in Poljske bo tako na osnovi tega
sporazuma zagotovljeno popolno in aktivno
sodelovanje v združenih evropskih raziskavah na
področju fuzije. Znanstveniki iz obeh držav bodo
lahko s svojim bogatim znanjem in izkušnjami veliko
prispevali k nadaljnemu razvoju energetskih objektov,
ki bodo v prihodnosti uporabili obetajoči vir energije.

Milena Černilogar Radež

Nuklearni turnir Mreže mlade
generacije v odbojki 2005

Tudi letos MMG že tradicionalno organizira turnir v
odbojki. Namen turnirja je druženje in spoznavanje,
ter seveda rekreacija, ki je v dobi celodnevnega
sedenja pred računalnikom vedno dobrodošla. Tekme
potekajo po dogovoru ob delavnikih na igrišču
reaktorskega centra, ob 16., 17. in 18. uri. Informacije
najdete na spletni strani MMG: http://www.drustvo-
js.si/mmg/, v rubriki Prosti čas -> Šport -> Odbojka
2005 ali luka.strubelj@ijs.si. Tekmovanje naj bi se
predvidoma zaključilo konec junija s finalnimi
tekmami in tradicionalnim piknikom. Vabljeni!

Luka Štrubelj in MMG

V okviru ponedeljkovih kolokvijev Oddelka za fiziko,
Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani,
je 09.05.2005 dr. Irena Mele z ARAO na omenjeni
fakulteti predstavila temo z naslovom "Odlaganje
izrabljenega jedrskega goriva in visoko radioaktivnih
odpadkov".

Predavateljica je podala osnovne fizikalne lastnosti
izrabljenega jedrskega goriva, predvsem lastnosti
aktinidov in fisijskih produktov. Osredotočila se je na
razlike med zaprtim in odprtim jedrskim gorivnim
krogom s poudarkom na ustaljenem načinu predelave
jedrskega goriva s pomočjo kemijskih procesov.
Obravnavala je produkte predelave ter lastnosti
goriva, ki zagotavljajo, da je gorivo primerno za
odlaganje. Predstavila je tudi želene lastnosti samega
odlagališča in del Strategije razgradnje NEK, ki se
nanaša na visoko radioaktivne odpadke v Sloveniji ter
podala osnovne parametre, na podlagi katerih je bila
omenjena strategija leta 2004 tudi narejena. Ob
koncu predavanja je podala osnovne značilnosti
predelave jedrskega goriva s pomočjo ločevanja in
spreminjanja (v angl. partitoning and transmutation), s
katerimi se lahko radiotoksičnost izrabljenega goriva
zmanjša tudi za faktor 100 ter uporabo hitrih
reaktorjev v tem procesu.

Predavanja se je udeležilo preko 60 poslušalcev, med
njimi tudi precej članov Društva jedrskih
strokovnjakov. Iz živahne in s humorjem prežete
razprave, ki je predavanju sledila, pa je bilo razvidno,
da je omenjena tema vzbudila med poslušalci veliko
zanimanje.

Iz predavanja: Aktivnost jedrskega goriva med
obratovanjem reaktorja (trije obratovalni cikli) in po
odstranitvi iz sredice. Izračun je izveden za regijo 6 iz
Nuklearne elektrarne Krško (40 gorivnih elementov). (ACT
- aktinidi, FR - fisijski produkti, AP - aktivacijski produkti)

Dr. Helena Janžekovič

Na spletnih straneh društva si lahko
ogledate informacije o konferenci NENE,
ki bo potekala od 5. do 8. septembra 2005
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