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Uporaba reaktorja TRIGA 

Luka Snoj 
Institut “Jožef Stefan” 

Jamova 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 
luka.snoj@ijs.si 

 
Raziskovalni jedrski reaktor TRIGA Mark II na Institutu Jožef Stefan je prvič postal 

kritičen 31. maja, 1966. Reaktor igra pomembno vlogo pri razvoju jedrske tehnologije in 
varnostne kulture v Sloveniji. Od vsega začetka je predstavljal središčno točko, okoli katere 
se je razvijala moderna tehnologija in to ne samo jedrska: številni uspešni strokovnjaki na 
področju računalništva, informatike, energetike, varstva pred sevanjem, tehnike, itd. so s 
svojim delom začeli na reaktorju. Naš reaktor je v svetu dobro znan in ga v strokovnih krogih 
radi navajajo za zgled, kaj vse se da narediti tudi z majhnim raziskovalnim reaktorjem in 
majhnimi sredstvi. Mednarodno sodelovanje, ki ga gojimo na reaktorju, prispeva k ugledu 
Instituta Jožef Stefan, slovenske znanosti in Slovenije nasploh. 

Konkretno se reaktor uporablja za šolanje, raziskave in izdelavo radioaktivnih izotopov. 
Na področju šolanja se reaktor uporablja za izvajanje praktičnih vaj v okviru tečajev 
tehnologije jedrskih elektrarn, ki jih organizira ICJT, v okviru mednarodnih tečajev( npr. 
IAEA, EERRI), študija fizike in jedrske tehnike na FMF ter študija jedrske energetike na FE. 

Raziskave na reaktorju najbolj intenzivno potekajo na sledečih področjih: 
 nevtronska aktivacijska analiza, 
 obsevanje ter študij lastnosti obsevanih materialov (predvsem polprevodniški 

detektorji in pripadajoča elektronika za pospoševalnike delcev kot so CERN, 
KEK, BELLE, itd.) 

 verifikacija in validacija računskih metod (izvajanje referenčnih eksperimentov 
iz reaktorske fizike za testiranje računskih metod in jedrskih podatkov) 

 nevtronska radiografija 
 testiranje in razvoj digitalnega merilnika reaktivnosti ter ostalih metod za 

izvajanje fizikalnih testov v NEK  
V preteklosti so na reaktorju proizvajali tudi precej radioaktivnih izotopov vendar so te 

aktivnosti v zadnjem času popolnoma zamrle predvsem zaradi relativno nizkih cen 
radioaktivnih izotopov na svetovnem trgu. 

V sklopu predavanja bom podrobneje predstavil zgoraj omenjene aktivnosti ter 
predstavil načrte za prihodnost. 
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Opis predstavitve na MMG konferenci s strani Mitja Eržen, ARAO. 

 

 

ARAO Javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki malih povzročiteljev 

Radioaktivni odpadki ne nastajajo le kot posledica delovanja jedrskih elektrarn, ampak so njihovi 

povzročitelji  tudi druge dejavnosti, kjer  se uporabljajo  radioaktivne  snovi. Precej  radioaktivnih 

odpadkov nastaja  v  zdravstvu, nekaj  tudi  v  industriji  in  znanosti. Ker  so  količine  radioaktivnih 

odpadkov,  ki  nastajajo  v  industriji,  medicini  in  raziskavah,  majhne  v  primerjavi  s  količinami 

radioaktivnih odpadkov iz jedrskih elektrarn, te dejavnosti opredeljujemo kot male povzročitelje 

radioaktivnih odpadkov. Javna služba malih povzročiteljev je obvezna državna gospodarska javna 

služba    ravnanja  z  radioaktivnimi odpadki malih povzročiteljev. Obsega prevzem  radioaktivnih 

odpadkov  pri malih  povzročiteljih,  njihovo  prevažanje,  obdelavo  in  pripravo,  skladiščenje  ter 

upravljanje objekta Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov (CSRAO).   

V  predstavitvi  bom  predstavil  izvajanje  javne  službe malih  povzročiteljev,  vrste    radioaktivnih 

odpadkov  s  katerimi  se  pri  svojem  delu  srečujemo,  kako  poteka  ravnanje  z  njimi  in  izvajanje 

kontrolnih  in  nadzornih  meritev.  Hkrati  bom  predstavil  radiološki  nadzor  radioaktivnosti  v 

skladišču in v okolici skladišča, ki ga opravlja ARAO Služba varstva pred sevanji. 

 

Mitja Eržen 

ARAO, Služba varstva pred sevanji 

 

 

 



Odlagališče Nizko in srednje radioativnih odpadkov (NSRAO) v Sloveniji 
Sandi Viršek 
ARAO 
Parmova 53 
1000 Ljubljana 
Sandi.virsek@gov.si 

 
Neizogibna posledica uporabe jedrske tehnologije so tudi radioaktivni odpadki. Slovenija je ena izmed 
redkih držav, ki še nima urejenega odlagališča za odlaganje NSRAO. Agencija za radioaktivne 
odpadke (ARAO) je zato v letu 2004 pričela s postopkom umeščanja odlagališča in iskanjem lokacije. 
Postopek umeščanja se je zaključil v letu 2009, ko je Vlada RS  potrdila lokacijo Vrbina v občini 
Krško, kot lokacijo na kateri se bo v prihodnje gradilo odlagališče. 

Za načrtovano odlagališče na potrjeni lokaciji je bil razvit koncept pri-površinskega odlaganja v silose, 
ki bodo skopani s površine. Odpadki bodo pred odlaganjem ustrezno pripravljeni in nato vloženi v 
betonske zabojnike. Za dokazovanje varnosti odlagališča se pripravljajo varnostne analize, ki 
ocenjujejo vpliv objekta na okolico za zelo dolgo obdobje (več 10 000 let). 

V predstavitvi bo predstavljena lokacija za odlagališče NSRAO, pri-površinski koncept odlaganja in 
varnostne analize in ocene za odlagališče. 

mailto:Sandi.virsek@gov.si
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Moje delo v NEK  Mreža mlade generacije 

Društvo jedrskih strokovnjakov 

Inženir goriva  Jamova 39, 1000 Ljubljana 
 

 

Povzetek 

Moje ime je Rok Bizjak, sem univerzitetni diplomirani fizik tehnične smeri in sem zaposlen v Nuklearni 

elektrarni Krško na oddelku  za gorivo  (ING.GOR). Kot  že  ime  samo po  sebi pove  je naša primarna 

naloga  vezana  na  nuklearno  gorivo  (nabava  ,  inšpekcija,  skladiščenje)  in  z  njim  povezane  sekcije 

(načrtovanje  sredice,  nadzor  reaktorja,  sledenje  parametrov,  analiza  in  posredovanje  podatkov), 

natančneje: 

 Načrtovanje 

Dobro leto pred začetkom novega gorivnega cikla izdamo, glede na plan proizvodnje, naročilnico 

za  uran.  Kmalu  za  tem  pripravimo  polnitveno  shemo  bodočega  cikla  in  na  njegovi  podlagi 

pripravimo pogodbo za  izdelavo  in dobavo goriva.   Med samo proizvodno goriva pri dobavitelju 

vršimo revizijske preglede, s čimer zagotovimo višjo kakovost končnega produkta (goriva). Gorivo 

prispe v elektrarno dobre štiri mesece pred začetkom menjave goriva (remont), kjer je ponovno 

pregledano (poškodbe, tujki, napake) in shranjeno v skladišče za hranjenje svežega goriva. 

 Nadzor 

Med obratovanjem izvajamo na dnevni, tedenski in mesečni ravni nadzor nad reaktorsko sredico 

in  z  analiziranjem  podatkov  preverjamo,  če  njen  razvoj  poteka  v  skladu  z  načrtom.  Pri  tem 

popisujemo  trende  parametrov  kot  so  kvadrantni  radialni  nagib,  kalorimetrija,  pretok  in 

temperatura primarnega hladila, ter izmerimo fluks po reaktorju. Vse ugotovitve sproti poročamo 

nadzornim organom. 

 Poročanje 

Izrabljeno/obsevano gorivo hranimo v bazenu za iztrošeno gorivo. Ker imamo tu opravka z visoko 

radioaktivnimi  odpadki,  je  potrebno  voditi  strog  nadzor  nad  celotnim  inventarjem  (položaj, 

zaostala  toplota,  aktivnost,  obogatitev,...)  in  vse  spremembe  poročati  nadzornim  organom 

(URSJV,  EUROATOM,  IAEA,...).  Po  potrebi  preverjamo  integriteto  izrabljenega  goriva  z 

inšpekcijami, ter na ta način zvišamo varnost inventarja. 

 

Naloge  sekundarne  narave  nam  podaja  nadrejeni  in  obsegajo  analiziranje  hipotetičnih  in  realnih 

stanj, izdelava računalniških programov, izdelava modelov (računskih, 2D, 3D,...) itd. 



Moje delo v GEN energiji – inženir za tehnične analize 
Luka Štrubelj 

 
Po zaključenem dodiplomskem študiju na Fakulteti za strojništvo (procesno in energetsko 
strojništvo) sem delal 5 let kot mladi raziskovalec na IJS-R4. Tam sem se ukvarjal predvsem z 
računalniško mehaniko tekočin dvofaznih tokov. Zaključil sem doktorat na FMF – jedrska 
tehnika z naslovom: NUMERIČNE SIMULACIJE RAZSLOJENIH DVOFAZNIH TOKOV Z 
DVOFLUIDNIM MODELOM IN OSTRENJEM STIČNE POVRŠINE. Po zaključenem 
doktoratu sem se zaposlil v GEN energiji kot inženir za tehnične analize, kjer se ukvarjam z: 
 
·         Geološkimi, geotehničnimi in seizmičnimi raziskavami lokacije za novo jedrsko elektrarno 
– JEK2 
·         Strateškim umeščanjem JEK2 (Nacionalni energetski program in drugi dokumenti za 
odločevalce) 
·         Možnostjo uporabe »jedrske energije« v druge namene kot proizvodnja električne energije 
(proizvodnja vodika, daljinsko ogrevanje, …) 
·         Termohidravličnimi analizami sistemov 
·         Vodenjem projektov  
·         Vodenjem mlajših sodelavcev 
·         Pripravo vsebin razstave Svet energije (lepo vabljeni na ogled) 
·         Pripravo tehničnih zahtev za JEK2 
 



UPORABA MONTE CARLO IN DETERMINISTIČNIH PROGRAMOV ZA 
IZRAČUN RADIALNE PORAZDELITVE PLUTONIJA V GORIVU 

 
Dušan Ćalić, Odsek za reaktorsko fiziko, Institut »Jožef Stefan« 

 
V reaktorski fiziki v splošnem uporabljamo deterministične in Monte Carlo izračune za 
transport nevtronov. V mojem seminarju bom predstavil rezultate izračunov porazdelitve 
plutonija znotraj gorivne celice z uporabo obeh metod. Porazdelitev plutonija izračunamo 
tako, da gorivno celico razdelimo na kolobarje. Odvisnost nastanka plutonija je odvisna od 
zajetja nevtronov v 238U oziroma od resonančnega samoščitenja v 238U, zato nastane več 
plutonija na zunanjem robu gorivne celice, ko v notranjosti. Naš cilj je preveriti zmožnosti 
modeliranja samoščitenja z determinističnim programom WIMS-D5, ki ga uporabljamo v 
CORD-2 sistemu, ki smo ga razvili na Inštitutu Jožef Stefan in se uporablja za nevtronske 
izračune v tlačnovodnih reaktorjih. 
Izračune smo preverili na modelu osnovne gorivne celice. Rezultati kažejo, da z omenjenim 
programom precenimo količino plutonija z izgorevanjem za približno (0.1 – 3.5%), v 
primerjavi z Serpent programom, ki uporablja Monte Carlo metodo. Pri izračunih smo videli, 
da je model samoščitenja v determinističnem programu WIMS-D5 zastarel oziroma 
poenostavljen, zato ni možno opaziti tipične porazdelitve plutonija znotraj gorivne celice. 
Izračune smo nato ponovili tudi s sodobnimi modeli samoščitenja, ki so implementirani 
determinističnem programu DRAGON. Zato bom v omenjenemu seminarju podal tovrstne 
izračune in jih primerjal med seboj po natančnosti in času potrebnem za tovrstne izračune. 
 



Mreza MZO in meritve radioaktivnosti 
 

Stanko Manojlovic, Uprava RS za jedrsko varnost 
 

 
Ob jedrski nesreči ali nesreči z virom sevanja, kjer bi se sprostila v okolje velika količina radioaktivnih 
snovi in bi imela velike radiološke posledice, je potrebno zagotoviti (takojšnje podatke) o nivojih 
sevanja in o radioaktivnosti v okolju. V ta namen je bil po černobilski nesreči tudi v Sloveniji kmalu 
vzpostavljen avtomatski merilni sistem, namenjen sprotnemu zaznavanju povišanega sevanja v okolju. 
 
V mrežo zgodnjega obveščanja v Sloveniji je vključen državni merilni sistem, s katerim upravlja 
URSJV, v manjši meri pa tudi sistem v NEK in sistem EIMV, ki je del ekološkega nadzora v okolju 
termoelektrarn. Vsega skupaj je v MZO vključeno 78 merilnikov sevanja, ki pošiljajo izmerjene 
podatke v centralni računalnik na Agenciji RS za okolje (ARSO) in na URSJV. 
 
URSJV je zadolžena za stalno analizo podatkov, ima vzpostavljen sistem (24-urne pripravljenosti) za 
primer, da bi sevanje kjerkoli v državi prekoračilo alarmne vrednosti. 
 
Mrežo sestavljajo avtomatski merilniki hitrosti doze (teh je največ, 78), trije merilniki 
radioaktivnosti zraka in dva merilnika radioaktivnega useda (talne depozicije). 
 
Vsi podatki so javni in jih je mogoče spremljati v živo na spletni strani www.radioaktivnost.si. 

http://www.radioaktivnost.si/


Ageing within PSA: Uncertainty, Sensitivity and Surveillance 
Testing Optimization analyses   

Duško Kančeva, Blaže Gjorgieva, Gašper Žerovnikb, Marko Čepinc 
aReactor Engineering Division, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, SI-1000 Ljubljana, 

Slovenia; e-mail: dusko.kancev@ijs.si; blaze.gjorgiev@ijs.si  
bReactor Physics Division, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, SI-1000 Ljubljana, 

Slovenia; e-mail: gasper.zerovnik@ijs.si;  
cFaculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Tržaska 25, SI-1000 Ljubljana, 

Slovenia; e-mail: marko.cepin@fe.uni-lj.si 
 

ABSTRACT 

 The assessment of risk, by utilizing the probabilistic safety assessment (PSA) 
methodology, belongs among the main prerequisites for increase of safety in the nuclear 
industry.  
 The increase of nuclear power plants (NPPs) safety is strongly correlated to the 
reduction of its safety systems components unavailability. The unavailability of the safety 
systems components is, in turn, a function of their age. Additionally, the world’s NPP fleet is 
ageing fast. Thus, equipment ageing has gradually become an issue in many utilities since 
more and more system components are approaching their wear-out stage. Therefore, 
consideration of ageing effects on equipment unavailability within the PSA models is 
somehow mandatory in order to obtain more realistic results. The prime problem herein is the 
lack of plant-specific ageing data. Moreover, the large uncertainties of the generic ageing data 
bases as well as the uncertainties associated with most of the reliability data collections are 
widely acknowledged in the scientific public. On the other side, the effect of ageing on 
equipment (un)availability is indeed correlated to the surveillance testing and maintenance 
(T&M) activities as well.  
 Firstly, an analytical model for assessing mean equipment’s unavailability, 
simultaneously incorporating the effects of T&M activities, testing strategies and component 
ageing, is briefly presented. Then, uncertainty and sensitivity analyses, associated to the 
inclusion of the highly uncertain ageing data parameters within the unavailability modes and 
the impact on calculated unavailability, are conducted on a selected case study system. For 
that purpose, a Monte Carlo (MC) simulation was used in order to assess component ageing 
rates uncertainty propagation on system level unavailability calculations. The uncertainty 
analysis shows that the uncertainty impact is growing with the extension of the surveillance 
test interval (STI). Sensitivity analysis regarding selected case study components, in terms of 
assessing the change in specific sensitivity measure due to ageing, was conducted as well. 
Sensitivity analysis results direct the insight that component ageing has not only a quantitative 
effect on mean system unavailability, but imposes a qualitative impact as well. At the end, 
given the MC simulation for assessing the uncertainty propagation as well as taking into 
account the sensitivity insights, an approach for multi-objective optimization of the STI is 
proposed. A genetic algorithm technique is selected as an optimization tool. The optimization 
results implicate optimal STI from the aspect of simultaneous minimization of mean system 
unavailability and ageing data uncertainty impact. 
  
  
 



Metoda naključnega vzorčenja koreliranih parametrov 
 

Gašper Žerovnik1, Andrej Trkov, Ivan A. Kodeli 
 

1gasper.zerovnik@ijs.si  
Odsek za reaktorsko fiziko (F8) 

Institut »Jožef Stefan« 
Jamova cesta 39, Ljubljana 

 
 
Z razvojem hitrih računalniških sistemov narašča uporaba natančnih, a numerično zahtevnih 
metod Monte Carlo za preračune transporta nevtronov. Korak naprej je t.i. metoda Total 
Monte Carlo (TMC), ki združuje naključno vzorčenje jedrskih podatkov z Monte Carlo 
simulacijo transporta delcev. Jedrski podatki so običajno podani v obliki pričakovanih 
vrednosti in kovariančnih matrik. Pripadajoči porazdelitvi sta normalna ali log-normalna (za 
pozitivne parametre). Pri spremenljivkah z majhno relativno negotovostjo (~< 0.3) lahko log-
normalno porazdelitev z zadovoljivo natančnostjo nadomestimo z normalno porazdelitvijo. V 
primeru večjih negotovosti pa naletimo na probleme z negativnimi vrednostmi pozitivnih 
parametrov. 
 
Metode za naključno vzorčenje posameznih ali neodvisnih parametrov po poljubnih 
verjetnostnih porazdelitvah so dobro znane in relativno enostavne. Problem vzorčenje večjega 
števila med seboj koreliranih parametrov lahko prevedemo na vzorčenje neodvisnih 
parametrov z diagonalizacijo kovariančne matrike. Pri tem moramo biti zelo pazljivi, ker se 
pri diagonalizaciji spremeni funkcijska odvisnost vseh porazdelitev razen normalne (ki ima 
edina lastnost, da ohranja obliko pri linearnih transformacijah). Za log-normalno porazdelitev 
lahko to težavo obidemo z drugačnim pristopom, ki temelji na hkratnem vzorčenju vseh 
koreliranih parametrov, ki jih izračunamo kot znano funkcijo enakega števila naključnih 
spremenljivk. Ta funkcija je odvisna od vrste porazdelitve. Izpeljali smo eksaktne analitične 
izraze za normalno in log-normalno porazdelitev [1]. Z enostavnim numeričnim trikom lahko 
s poljubno natančnostjo vzorčimo tudi poljubno kombinacijo koreliranih normalnih in log-
normalnih spremenljivk.  
 
Metoda je povsem splošna in jo lahko uporabimo za vzorčenje poljubne množice parametrov, 
podane v obliki vektorja pričakovanih vrednosti in kovariačne matrike. Primer uporabe je 
vzorčenje resonančnih parametrov za izračun reakcijskih hitrosti v nevtronskem polju – za 
natančne izračune moramo uporabiti log-normalno porazdelitev, saj so resonančne širine 
seveda pozitivni parametri, ki so pogosto slabo poznani, njihova negotovost pa lahko krepko 
presega 100%. 
 
[1] G. Žerovnik, A. Trkov, I.A. Kodeli, A Correlated Sampling Method for Multivariate 
Normal and Log-normal Distributions, Konferenca NENE 2011, Bovec, 12.-15.9.2011. 
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Abstract

Potencialne strukture v robni plazmi fuzijskih naprav so ključne pri
transportu delcev in raznih momentov iz jedra tokamakov. Zato je zelo
pomembno tako razumevanje fizike teh mehanizmov, kot sposobnost mer-
jenja plazemskih parametrov, predvsem plazemskega potenciala v plasti
SOL (Scrape-Off Layer). Problema, ki ju bomo naslovili, sta merjenje
plazemskega potenciala s pomočjo emisijskih sond [1] in pa vpliv poševnega
magnetnega polja na profil kvazi-politropskega koeficienta γ [2]. Hitra
in pravilna lokalizirana meritev plazemskega potenciala bi nam preko
izračuna električnega polja omogočila vpogled v paralelni in radialni trans-
port, kot tudi bolǰse razumevanje dogajanja ob različnih nestabilnostih,
npr. ELM-ih. Politropski koeficient je na drugi strani uporaben predvsem
kot popravek izraunov tekočinskih modelov plazme, saj upošteva njene
kinetične značilnosti in predstavlja možno povezavo med tema dvema
pristopoma.
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