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IZVLEČEK
Predmet obravnave v diplomskem delu je bila raziskovalna analiza in predstavitev ugotovitev
s področja monitoringa, oziroma spremljave dogodkov v okolici Jedrske elektrarne Krško z
vidika neposrednih vplivov na reko Savo in podtalno vodo. Predstavljeni so splošni načini
merjenja parametrov reke Save in podtalnice. Določen poudarek je namenjen tudi
posrednemu vplivu ostalih energetskih objektov ob spodnji Savi na opazovano območje, ki so
povezani z reko.
Podatki so bili pridobljeni s pomočjo osebja elektrarne in nato preračunani, analizirani in
urejeni v programu Microsoft Excel. S pomočjo podatkov so bila izračunana letna povprečja
za višino in temperaturo podtalnice, višine, temperaturo in vsebnost nekaterih radioaktivnih
snovi v reki Savi in pretoke reke na jezovni pregradi. Podatki za višine in temperature
podtalnice ter reke Save so bili zabeleženi na štirih piezometrih NE – SAVA 11, NE – SAVA
2, NE – 0277 in NE – 1177, pretoki neposredno na jezu, podatki o radioaktivnosti pa na kraju
izstopa radioaktivnih snovi v rečno strugo pred jezom. Vse lokacije opazovanih objektov
ležijo v izbrani opazovalni mreži.
Z letnimi povprečji parametrov temperature, višine podtalnice in višine reke, pretokov in
vsebnosti radioaktivnih koncentracij sem v programu Microsoft Excel izrisal krivulje za
medsebojno primerjavo. Za primerjavo parametrov, razen pretoka reke Save, sem namenoma
izbral dva opazovana piezometra za višino in temperaturo podtalnice ter reke gorvodno od
jezu elektrarne in dva opazovana piezometra za iste parametre dolvodno od jezu elektrarne.
Na koncu je namenjenih še nekaj besed stanju monitoringa v prihodnosti na podlagi usmeritev
delovanja jedrske elektrarne do konca obratovalne dobe in razgradnje.

Ključne besede: Monitoring, reka Sava, podtalnica, Jedrska elektrarna Krško, radioaktivnost,
opazovalna mreža, piezometer
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ABSTRACT
In the thsesis, subject of work was to research, analyze and present conclusions from the field
of monitoring activities around Nuclear power plant Krško in terms of indirect impacts on
river Sava and underground water below, with presented general modes of measuring river
Sava and underground water parameters. Sprecific emphasis is also dedicated to indirect
impacts of all other energy facilities on observation area which are connected with river Sava.
Information data was acquired with the help of plant staff and further calculated, analyzed and
edited in Microsoft Excel software. Using information data, there were calculated average
annual values for temperature, underground water and river heights, radioactive releases in
river and flows of water on plant dam. All information data except river flows and radioactive
releases were recorded on four different piezometers, with names NE – SAVA 11, NE –
SAVA 2, NE – 0277 and NE – 1177 while flow was measured directly on dam and
radioactive releases at the site of outflow liquid radioactive substances in river, before dam.
All object are located in observation area.
With average annual values for temperatures, underground water and river heights, river
flows and liquid radioactive releases I drew comparative curves with Microsoft Excel. To
compare those parameters, I have chosen two piezometers on location before river dam and
other two piezometers behind river dam. At the end, few words were aimed for situation of
monitoring activities in the future, based on guidelines of operation of nuclear power plant till
its operating life time and decommissioning.

Keywords: Monitoring, river Sava, underground water, Nuclear power plant Krško,
radioactivity, observation area, piezometer
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Agencija za radioaktivne odpadke
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Nizko in srednje radioaktivni odpadki
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Simboli
Simbol

Opis

Enota

v

pretok

m3/s

dV

sprememba prostornine

m3

dt

sprememba časa

s

v

srednja hitrost skozi elementarno površino

m/s

dA

elementarna površina

m2

Q

pretok

m3/s



koeficient odtoka

a

višina odtočne odprtine

m

h

višina zgornje vode

m

b

širina odtočne odprtine

m

g

gravitacijski pospešek

m/s2

r

ročica zapornice

m

t

razdalja od točke vpetih ročic zapornice do dna reke

m



odprti kot zapornice

°

Q

skupni pretok potopljenega preliva

m3/s

Q1

pretok nad pregrado

m3/s

H1

višina zgornje vode

m

H2

višina spodnje vode

m

k

Darcyjev koeficient filtracije

m/s

A

površina vzorca

m2

h

razlika v tlaku vode

m

l

dolžina vzorca

m

d

dinamična viskoznost

kg/ms



gostota fluida

kg/m3

Vv

prostornina praznih por

m3
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V

prostornina celotne zemljine

m3

Tizst

temperatura hladilne vode na izstopu iz kondenzatorja

°C

Tvst

temperatura reke Save na kraju odvzema za hladilno vodo

°C

Thl

temperatura hladilne vode na izstopu iz hladilnih stolpov

°C

Qkond

pretok hladilne vode na izstopu kondenzatorja

m3/s

Qhlad

pretok hladilne vode iz hladilnih stolpov

m3/s

Qsk

pretok reke Save pred krajem odvzema hladilne vode

m3/s

Q jez

pretok reke Save na jezovni pregradi JEK

m3/s



razpad alfa



razpad beta plus



razpad beta minus



razpad gama
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UVOD
Razvoj moderne tehnologije je povzročil porast števila ljudi ter posledično potrebo po
ustvarjanju novih gradenj lokalnega, javnega in državno strateškega pomena. Z naraščanjem
le-teh se strmo povečujejo investicije v izgradnjo strateških objektov državnega pomena. Tu
gre omeniti predvsem gradnjo energetskih objektov, brez katerih življenja in razvoja
človeštva ni. Slovenija je na stičišču pomembnega energetskega kroga Evrope, spadamo med
države, ki trenutno dosegajo relativno visoko stopnjo neodvisnosti pri proizvodnji električne
energije, saj je proizvedemo več, kot porabimo. To je bilo doseženo z učinkovitimi
investicijami v gradnjo elektrarn po vsej državi. Proizvodnjo električne energije v Sloveniji
zagotavljajo veriga hidroelektrarn na rekah Savi, Soči in Dravi, termoelektrarni Šoštanj in
Trbovlje, Jedrska elektrarna Krško (v nadaljevanju JEK) ter črpalna hidroelektrarna Avče in
termoelektrarna Brestanica, ki služita za nadomestno proizvodnjo električne energije v času
remonta JEK oziroma za porabo v času nizkih cen elektrike.
Za nemoteno delovanje elektroproizvodnih objektov v Sloveniji se poraja ena izmed
najpomembnejših usmeritev: minimalni vplivi na okolje. V skladu s to usmeritvijo se je
elektrogospodarstvo zavezalo k varovanju okolja in doseganju minimalnih zunanjih vplivov s
pomočjo moderne tehnologije in znanja s področja tehnološke spremljave procesov –
monitoringa.
V diplomski nalogi Monitoring reke Save v opazovalni mreži Jedrske elektrarne Krško je
predstavljen monitoring reke Save v območju edine jedrske elektrarne v Sloveniji. Analize
zajemajo desetletno obdobje od 2004 do 2014

in so postavljene na osnovi podatkov,

pridobljenih z dovoljenjem JEK. V prihodnjih letih bo tu dokončana veriga elektrarn na
spodnji Savi, ki bodo skupaj z JEK sestavljale tako imenovani posavski energetski bazen,
prav tako je vse bliže začetek izgradnje glavnega odlagališča nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov (v nadaljevanju NSRAO), ki ga bo upravljala Agencija za radioaktivne odpadke (v
nadaljevanju ARAO). Dolgoročno gledano bo varnost obratovanja energetskih objektov v
Posavju in z njimi povezan strokovni in kakovostni monitoring vplivov na okolje zelo skrbno
in resno obravnavan.
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1. OBMOČJE OPAZOVALNE MREŽE JEK
Jedrska elektrarna Krško stoji v vasi Vrbina približno 2 km od Krškega. Je naša edina jedrska
elektrarna in edina na območju nekdanje skupne države Jugoslavije. Proizvodne enote
elektrarne se razprostirajo na 10 hektarjih površine. Prve raziskave za potencialno območje
gradnje elektrarne so bile izvedene med letoma 1964 in 1969. S pogodbo med takratnima SR
Slovenijo in SR Hrvaško so bili določeni skupna investicija, načrtovanje in polovični delež
elektrarne za vsako državo. Leta 1974 je bil

položen temeljni kamen, leta 1981 pa je

elektrarna med poskusnim delovanjem oddala v električno omrežje prve megavate električne
energije. JEK je komercialno proizvodnjo električne energije pričela po pridobitvi dovoljenja
za redno obratovanje. (NEK, 2015)
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (2002) pravi, da v širše
območje neposrednega vpliva JEK sodi površina približno v polmeru 500 m od središča
elektrarne, oziroma reaktorja, pri čemer ima precejšen delež struga reke Save s pretočnim
jezom in druga okoliška infrastruktura, pomembna za delovanje elektrarne.

Slika 1: Jedrska elektrarna Krško
Vir: http://www.icjt.org/jedrska-tehnologija/je-po-svetu/
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2. HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI REKE SAVE
Sava je najdaljša reka v Republiki Sloveniji. Od izvira Zelencev do izliva v Donavo meri 947
km, od tega v Sloveniji 220 km. Nadmorska višina izvira je 833 m, višina izliva na meji z
Republiko Hrvaško pa 132 m. Sava ima tudi največje porečje v Sloveniji, 10.746 km2 , kar
predstavlja 53 % delež površine Slovenije. Rečni režim pomeni spreminjanje vodnega stanja
med letom zaradi vplivov razporeditve padavin, izhlapevanja in zadrževanja podzemnih voda.
Skozi svoje porečje ima dežno-snežni in snežno-dežni pretočni režim. Prvega ima Sava v
zgornjem toku do sotočja z Ljubljanico, drugega pa od sotočja z Ljubljanico do meje s
Hrvaško. (ARSO, 2015)
Tabela 1: Rečni režim reke Save ter njeni viški in nižki

Sava

snežno-dežni

Primarni višek

maj–junij

Primarni nižek

december–marec

Sekundarni

Sekundarni

višek

nižek

oktober–

julij–september

november
dežno-snežni

marec–maj

avgust

november

december–
februar

Vir: Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije

Povprečni pretok reke Save na letnem nivoju do izliva v Donavo znaša 1564 m3/s. Odvisen je
predvsem od hidrogeografskih značilnosti, kot so količina padavin, relief, pritoki in tokovi. V
osnovi poznamo dva tipa tokov:
Laminarni tok – je gibanje tekočine v slojih, ki so med seboj vzporedni, zato ne prihaja do
mešanja delcev med posameznimi plastmi. Za laminarni tok so značilne majhne hitrosti
gibanja tekočine, največkrat nastopa pri tokovih podzemnih voda pa tudi pri tekočinah z
veliko viskoznostjo.
Turbolentni tok – je gibanje delcev tekočine pri pojavu naključnega mešanja delcev med
posameznimi plastmi toka zaradi manjšanja in povečevanja hitrosti. Turbolentni tok je lahko
stacionaren ali nestacionaren.
(Steiman, 1999)
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Slika 2: Laminarni tok
Vir: http://www.nauk.si/materials/4414/out/#state=2

Slika 3: Turbolentni tok
Vir: http://www.nauk.si/materials/4414/out/#state=2

2.1. Povratna doba pretoka reke Save
Povratne dobe pretokov rek se računajo kot verjetnost ponovitve poplav v določenem obdobju
oziroma pomenijo časovni interval med dogodki. Pretok je opredeljen kot verjetnostni
dogodek, ki se bo potencialno ponovil v določenem časovnem obdobju, na primer pretok s
povratno dobo 10 let je količinska ocena pretoka, ki bi se v povprečju pojavil enkrat na 10 let.
Povratni pretok je izračunan na podlagi verjetnosti, zato ga razumemo kot naključni dogodek,
saj ni nujno, da se bo pojavil v točno določenem časovnem intervalu, na primer v 10 letih.
Najbolj pogost je Poissonov statistični model verjetnosti. Povratna doba pretoka reke Save na
hidrološki postaji Hrastnik za obdobje 1949–2010 je bila 62 let. (ARSO, 2013 & Frantar,
2003)
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3. MERJENJE PRETOKA
Splošna definicija pretoka snovi ali fluida je opredeljena kot prostornina, ki preteče skozi
izbrano površino ali drugače prečni prerez na enoto časa. Pretok pri rekah se podaja v
kubičnih metrih na sekundo ( m3/s).
V 

(1)

dV
dt





v

pretok m 3 / s

dV

sprememba prostornine m 3

dt

sprememba časa s 

 

Merjenje pretoka vodnih mas lahko poteka na več načinov.
Neposredne meritve izvajamo s klasičnimi hidrometričnimi krili. Nato na različnih višinah, v
posameznih vertikalah, v prerezu struge, merimo hitrost vodnega toka. Ta metoda je zamudna
in primerna za manjše vodotoke, za večje ne. Podoben je tudi najstarejši princip merjenja
pretoka s plovci.
Pri klasičnih meritvah s hidrometričnimi krili pride do neželenih zunanjih vplivov, predvsem
vetra na krilo, zato je pri večjih vodotokih upravičena uporaba Dopplerjevega merilnika. Pri
postopku meritev se upošteva še kot nagiba žarka oz. pulza na horizontalo valovanja.
Spremembo frekvence in relativno hitrost glede na merilnik zapišemo kot:
(2)

v
FD  2 FM   cos  ,
c
kjer so :

FM

oddana frekvenca merilnika Hz

FD

sprememba frekvence Hz

c

hitrost širjenja zvoka v vodi m / s



kot nagiba žarka

v

hitrost delcev glede na merilnik m / s




(Trček, 2004)
Posredne meritve se izvajajo na več načinov. Eden izmed pogostejših načinov je meritev
pretoka z akustično Dopplerjevo metodo, ki deluje na principu Dopplerjevega pojava.
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Merilnik meri pretok z integracijo hitrostnega polja in površine prečnega prereza, ki se merita
istočasno. Hitrost vode se meri preko hitrosti v njej raztopljenih delcev, ki se določi na
podlagi frekvence in faznega zamika zvočnega valovanja, ki ga oddaja merilnik. V tem
primeru je merilnik hkrati tudi oddajnik in sprejemnik, zato pride do dvojnega Dopplerjevega
pojava. Pretok se izračuna po enačbi z uporabo zabeleženih podatkov iz merilnika (Brilly in
Šraj 2005):
(3)

Q    v  dA ,
A

pri kateri so:

v

srednja hitrost skozi elementarno površino m / s 

dA

elementarna površina m 2

Q

pretok m 3 / s .

 





Med vsemi podanimi količinami računamo hitrost delcev glede na merilnik. Tako dobimo
hitrost v smeri valovanja, oziroma v prečnem prerezu, kar pa ni dovolj, zato potrebujemo za
3-dimenzionalni vektor hitrosti vsaj tri zvočne žarke, oziroma snope. Ko je podatek o hitrosti
znan, izračunamo pretok na podlagi integrala skozi pretočno površino. V določenih primerih
pa lahko dobimo neko veličino, ki je predmet izračuna na podlagi analiz pretočnih krivulj ali
posebnih meritev v točki, s pomočjo katerih lahko posredno preračunamo hitrost ali pretok.
To so nivogram, Q – H pretočna krivulja in hidrogram. Način merjenja je soodvisen od
hidrometričnih profilov naravnih vodotokov, zato je pri merjenjih pomembno upoštevati
krivulje vseh treh tipov diagramov zaradi različnih višin vodostaja, oblike struge in občasnih
meritev pretokov. Tako najprej preko limnigrafa odčitamo vrednost višine vodostaja v
odvisnosti od časa na nivogramu, nato pa izračunamo pretok. Ko merimo gladine na objektih
za meritev pretokov, je problem gladin že eksplicitno rešen zaradi pogostih pravilnih oblik
objektov. V Sloveniji se posega po meritvah pretoka rek s pomočjo Dopplerjeve metode za
večje vodotoke, kot so Sava, Drava, Soča in Mura. Pogostokrat se posega tudi po meritvah na
jezovih, pregradah in hidroelektrarnah, vendar je treba poudariti, da se te vrste meritev
uporabljajo zgolj pri manjših pretokih in hitrostih, kjer se s posredno zajezitvijo struge ne
posega preveč v režim toka. (Brilly in Šraj 2005)

4. JEZOVNA PREGRADA PRI JEK
Jez na Savi je bil zgrajen za potrebe varnega delovanja JEK. Sprojektiran in postavljen je bil
glede na takratne meritve, rabo prostora in inštaliran pretok, ki igra ključno vlogo. Jez sodi
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med gradbene objekte višjega razreda in stopnje obratovalnega tveganja zaradi neposredne
prisotnosti jedrskega objekta. Pomemben je predvsem za zagotavljanje višine in pretoka reke
Save v dovodni kanal za potrebe hlajenja reaktorja. Predpisan pretok reke v dovodni kanal je
25 m3/s. Pri pretokih nižjih od 100 m3/s je JEK dovoljeno odvzeti samo 25 % pretoka; če to ne
zadostuje za hlajenje reaktorja, je potrebno vključiti hladilne stolpe. Ključni pomen jezu JEK
je tudi zaustavljanje naplavin, ki predstavljajo nevarnost hidromehanskim napravam in lajšajo
učinek močnih tokov. Sekundarna naloga, ki jo opravlja jezovna pregrada, zadeva monitoring
pretoka in gladine reke Save. (Mravlje, 2008)
Inštaliran pretok je pretok, na katerega se dimenzionirajo ali projektirajo objekti, naprave in
protipoplavne ureditve. Pri izbiri projektnega pretoka je treba poleg podatkov o pretokih
različne verjetnosti pojava na dani lokaciji upoštevati tudi namen teh projektiranih posegov in
zahteve glede varnosti. Inštaliran oziroma projektni pretok Qinst se uporabi kot najvišji
pretok, pri katerem preko jezovne zgradbe in hidromehanske opreme še ni pretoka oziroma so
vsa prelivna polja v največji možni meri zaprta. (Mravlje, 2008)

Slika 4: Jezovna zgradba JEK
Vir: http://www3.fgg.uni-lj.si/fileadmin/user_upload/Gorazd_Novak__Jure_Mlacnik__Robert_Planinc.pdf

4.1. Določevanje pretoka na jezovih
Jezove lahko razdelimo na nepremične in premične. Nepremični jezovi se uporabljajo na
lokacijah velikih hidroelektrarn, ki delujejo po akumulacijskem principu in zato potrebujejo
velikanska akumulacijska jezera za zadrževanje velikih količin vode. Pomembno je, da so
sprojektirani po takšnih standardih, da izpolnjujejo vse zahteve po stabilnosti, torej prenosu
celotne obtežitve na stene jezu. Premični jezovi se po večini uporabljajo na lokacijah, kjer se
mora zagotavljati konstantno višino zgornje vode (gorvodno od jezu) in tudi tam, kjer voda
zaradi stabilnosti jezu ne sme doseči kritične višine na pregradi. Za premične jezove se v
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hidrotehniki uporablja izraz segmentni jezovi. Takšen je tudi jez na Savi zraven JEK. (Brilly
in Šraj 2005)

4.2. Določevanje pretoka s pomočjo premikanja segmentnih zapornic

Slika 5: Segmentna zapornica
Vir: www.andritz.com/products-and-services/pf-detail.htm?productid=10336

Segmentni jezovi so sestavljeni iz linijske betonske konstrukcije, pravokotne na tok reke.
Konstrukcija je razdeljena na posamezne dele – segmente, vsak izmed njih pa ima svoje
prelivno polje s krožno zapornico in ročicami za vrtenje in podporni sistem za dviganje ali
spuščanje. Voda teče v več primerih pod zapornicami, kot nad njimi. Ročici krožne zapornice
sta vpeti med nosilnimi stebri prelivnega polja v centru potencialnega vrtenja. Pri spuščanju
zapornic center vrtenja vpetih ročic zapornic pada skupaj s podpornim sistemom tako, da vse
sile in sunki zajezene vode delujejo centrično, pri čemer se preprečijo nezaželene napetosti, ki
pomenijo potencialno nevarnost za stabilnost jezu. (G.U.N.T., 1997)
4.2.1. Pretok vode pod zapornico
Ko je zapornica odprta oziroma dvignjena, voda odteka skozi polje in predstavlja osnovni tok
reke; če ne pride do kopičenja in kapaciteta prelivanja ni pod vplivom delovanja spodnje
gladine vode, govorimo o polnem pretoku. Kadar so zapornice spuščene na določeno višino,
pri čemer delno zajezijo vodotok, da se poleg zgornje in spodnje gladine vode ustvari odtočni
kanal pod zapornico, skozi katerega teče tok vode, le-tega imenujemo superkritični tok.
Višina odtoka Q pod segmentno zapornico se kot funkcijo velikosti odtočnega kanala
izračuna na osnovi izraza, izpeljanega iz Bernoullijeve enačbe za tok:

Q    ab  2 gh ,

(4)

pri čemer so:


koeficient odtoka

a

višina odtočne odprtine m

h

višina zgornje vode m
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b

širina odtočne odprtine m

g

gravitacijski pospešek m / s 2 .





Koeficient odtoka za segmentno zapornico se določi s pomočjo grafa, prav tako pa je
potrebno izračunati odprti kot zapornice  :
  arccos 

t a
,
r

(5)

kjer so:
r

ročica zapornice m

t

razdalja od točke vpetih ročic zapornice do dna reke m

a

višina odtočne odprtine m



odprti kot zapornice  .

(G.U.N.T., 1997)

Slika 6: Koeficient iztoka
Vir:https://www.tamuc.edu/academics/colleges/scienceEngineeringAgriculture/departments/engineeringTechnology/docume
nts/safety/HM160_40e.pdf

Na jezovni pregradi se kontinuirano izvajajo meritve pretoka reke Save skozi prelivna polja z
metodo dviganja in spuščanja zapornic. Pretoki so vedno različni glede na hidrološko stanje
reke (možni občasni visoki pretoki zaradi hidrometeorologije) in višino oziroma dvigovanje
ali spuščanje segmentnih zapornic. (G.U.N.T., 1997)

9
Monitoring reke Save v opazovalni mreži Jedrske elektrarne Krško

Ljubljana 2015

Gašper Vodeb

Karakteristike jezu JEK
kota zajezitve

151,00 m

število prelivnih polj

6

tip zapornic

segmentne

višina zapornic

2,2 m

ročica zapornice

8m

masa zapornice

14,7 t

hitrost dviganja / spuščanja

0,13 m/min

kota prelivnega praga

147,50 m.n.v.

širina prelivnega polja

15 m

skupna dolžina jezu

90 m

(Mravlje, 2008)
4.2.2. Primer izračuna pretoka čez spuščeno zapornico jezu JEK
Za primer računanja pretoka čez pregrado sem uporabil obstoječe konstantne podatke o
karakteristikah jezu, saj se za kontinuirano spremljavo pretokov uporabljajo sprotni podatki o
stanjih višin zgornje in spodnje vode, odprtega in zaprtega kota zapornic ter višine odtočnega
kanala, zato so drugi podatki informativni.

Slika 7: Spuščena zapornica
Vir:https://www.tamuc.edu/academics/colleges/scienceEngineeringAgriculture/departments/engineeringTechnology/docume
nts/safety/HM160_40e.pdf
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Vhodni podatki:

a = 2,2 m

t =6m

r =8m

h = 5,5 m

h 5,5m

 2,5
a 2,2m

  ar cos

6m  2,2m
 61,64
8m

(6)

 - iz grafa odčitana vrednost 0,59 pri abscisni vrednosti 61,64 ter vrednosti krivulje

razmerja h  2,5
a

Q  0,59  2,2m  0,5m  2  9,81m / s 2  5,5m

(6.1)

Q  6,74m 3 / s ; pri upoštevanju, da je dobljeni pretok dobljen za eno prelivno polje, bi celotni
pretok po dolžini jezu s šestimi prelivnimi polji znašal:
Qcelotni  6,74m3 / s  6  40,44m3 / s

Slika 8: Pretok skozi spuščeno zapornico
Vir:https://www.tamuc.edu/academics/colleges/scienceEngineeringAgriculture/departments/engineeringTechnology/docume
nts/safety/HM160_40e.pdf

Če bi v praksi prišlo do takšnega rezultata pretoka pod jezom, bi elektrarna javila nevarne
razmere. Še dopustni pretok namreč znaša 100 m3/s, pri 50 m3/s nastopijo kritične razmere,
pri pretoku manjšem od 50 m3/s pa se vzpostavijo visoko kritične razmere. Ravno zaradi
morebitnih ekstremnih hidroloških razmer je zagotovljeno varno obratovanje preko hladilnih
stolpov, ki se aktivirajo, ko pretok Save ne dosega predpisanih vrednosti.
4.2.3. Računanje pretoka čez potopljen preliv jezu
Pretok reke Save do jezu mora biti najmanj 100 m3/s, da še zadostuje pogojem odvzema
hladilne vode za varno delovanje elektrarne. Pri manjših pretokih se zahtevana gladina
zagotavlja s spuščanjem segmentnih zapornic na jezu, ki tako reko delno zajezijo in dvignejo
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njeno višino. Voda lahko teče pod segmentno zapornico ali čez njo. (Horvat, Vidmar,
Koprivšek in Brilly, 2011)
Pretok čez potopljeni preliv, v tem primeru čez potopljeno krono preliva JEK, se izračuna s
pomočjo pridobljenih podatkov o gladini pred in za prelivom ter odčitanega pretoka nad
pregrado. Najpogostejša enačba, uporabljena za izračun pretoka pri potopljenem prelivu, je
tista, ki sta jo razvila Villemonte leta 1947 in Brater leta 1976. Pri njej se upoštevata gladini
zgornje in spodnje vode. Podatki veljajo za ostrorobi potopljeni preliv, ki je v hidrotehniki
precej standardiziran. (Horvat, Vidmar, Koprivšek in Brilly, 2011)

Slika 9: Pretok čez potopljeni preliv
Vir: http://www.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2011/SZGG_2011_Koprivsek_Horvat_Vidmar_Brilly.pdf

 H
Q  Q1 1   2
  H 1





n





0 , 385

3

2
Q1   1  b 2 g  z 2 ,
3

(7)

(7.1)

kjer so:
Q

skupni pretok potopljenega preliva

Q1

pretok nad pregrado

H1

višina zgornje vode

H2

višina spodnje vode.

(Steinman, 1999)
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Prelivna krona pri jezu ima praktično obliko, zato lahko računsko pridemo do rezultatov tudi
po drugi metodi. Naslednji način računanja pretoka čez potopljeni preliv je podal Creager na
podlagi svojih in Bazinovih raziskav. (Steinman, 1999)
Od leta 2004 oziroma od začetka umeščanja verige hidroelektrarn na spodnji Savi v
elektroenergetski sistem se poraja problem vpliva verige hidroelektrarn na varno delovanje
JEK, zaradi potrebe hlajenja reaktorja.
350
300

Q [ m3/s]

250
200
Pretok

150
100
50
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Graf 1: Pretok na jezu

Povprečni pretoki v m3/s v desetletnem obdobju so bili pridobljeni z odobritvijo osebja JEK in
urejeni v programu Microsoft Excel. Dejanski pretoki pred vstopom v kanal ESW so v
povprečju 25–26 m3/s višji kot na prehodu čez jez ravno zaradi predpisane količine odvzema
vode za hlajenje.

5. VPLIV HE BREŽICE NA REKO SAVO DOLVODNO OD JEZU JEK
Po umestitvi HE Brežice, predzadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, se poraja
vprašanje višine reke Save, pretokov in temperature predvsem na območju 7 km dolvodno
od jezu elektrarne, oziroma na bodočem akumulacijskem bazenu brežiške hidroelektrarne, ki
bo po podatkih HESS imel prostornino 19,3 x 106 m3. Po študijah se po izgradnji in zajezitvi
akumulacijskega bazena dolvodno od jezu pričakujejo trajne spremembe hidrodinamike reke.
Kota spodnje vode pri jezu se bo iz zdajšnjih 147,19 m.n.v. pri pretoku 40 m3/s in 149,81
m.n.v. pri pretoku 500 m3/s dvignila na 153,20 m.n.v. Zvišale se bodo tudi srednje hitrosti v
profilu struge, in sicer skoraj za polovico, s sedanjih vrednosti 1 m/s pri minimalnem pretoku
40 m3/s in 2 m/s pri maksimalnem pretoku 500 m/s na hitrosti 0,1 m/s in 0,8 m/s. V primeru
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izrednih poplav se bo po izgradnji hidroelektrarne Brežice morala analizirati utrjenost nasipa
pri JEK, prav tako pa možno razlivno polje reke Save. (Elektroinštitut Milan Vidmar, 2013)

6. VPLIV HE KRŠKO NA REKO SAVO GORVODNO OD JEZU JEK
Vpliv HE Krško na varnost jezu JEK, je po začetku polnega obratovanja junija 2014 ugoden,
v veliki meri zaradi predvidene možnosti nadzorovanja pretoka na zapornicah hidroelektrarne.
Inštaliran pretok HE Krško je 500 m3/s, s povprečnim srednjim letnim pretokom 205 m3/s.
Pozitivno je tudi zadrževanje plavin na jezu, ki JEK otežujejo zajemanje hladilne vode na
sistemu bistvene oskrbne vode, saj predstavljajo nevarnost zamašitve rešetk pri vhodnem
kanalu ter delovanju strojnih komponent. Morebitni negativni vplivi se pričakujejo ob
izrednih hidroloških dogodkih, predvsem ob visokih vodostajih in ekstremnih pretokih, kar se
je pokazalo v jesenskih mesecih leta 2010 s povprečnim pretokom 343,95 m3/s in leta 2014 s
povprečnim pretokom 369,44 m3/s, ko so se zapornice na spodnjesavskih hidroelektrarnah
dvignile, celotna obremenitev reke Save v spodnjem delu pa je padla na jez pri JEK. Manjši
hudourniški pritoki dolvodno od HE Krško pred krškim mostom imajo zelo majhen vpliv na
hidrodinamiko reke Save do jezu. (Gosar, Rak in Steinman, 2007)

7. HIDROLOŠKE MERITVE
7.1. Merjenje gladine
Merjenje gladine rek zagotovo spada med kompleksnejše hidrološke meritve. Tu moramo
poudariti dejstvo, da nam niso na voljo informacije o spremembah celotne površine vode po
času. Z merilno opremo, ki se uporablja danes, lahko meritve izvedemo le v posameznih
značilnih točkah in v več daljših časovnih obdobjih. Stalne točke, v katerih opazujemo
spremembe višine, morajo omogočati analizo režima voda in določanje pretoka vode na
vodotokih s pomočjo pretočne krivulje. Zagotoviti je treba tudi pogoje merjenja, med katere
spada postavitev profila s čim pravilneje oblikovano prizmatično strugo. (Brilly in Šraj, 2005)
7.1.1. Merilne letve
Vodomer ali merska letev je preprosta merilna lata, navadno s centimetrsko merilno
razdelitvijo, dolga približno dva metra, ki je pritrjena neposredno na mesto merjenja gladine.
Postavljena je na dobro temeljeno podlago, večkrat so to mostovi ali jezovi na rekah. Če
višina reke niha v večjem razponu od dolžine letve, se postavi več letev drugo za drugo.
Takrat je treba z nivelirjem posneti nično stanje, kar omogoča preračunavanje rezultatov
meritev iz relativnih v absolutne kote. Letve so najpogostejši, natančni in najpreprostejši
merilniki za odčitavanje višin vode. Imajo le eno pomanjkljivost, in sicer: merjenje je ročno,
pogostost odčitavanj je predpisana glede na potrebe, za primer JEK vsakih 15 minut oziroma
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štirikrat na uro, rezultat pa je urna povprečna vrednost vseh štirih meritev. (Brilly in Šraj,
2005)
7.1.2. Merjenje višine gladine z vpihovanjem zraka
Pri meritvah spremembe nihanja višine vode z vpihovanjem komprimiranega zraka se
uporabljajo sonde, ki so potopljene v vodo. Povezane so s sistemom cevi na izvor tlaka, to je
lahko zračna črpalka ali jeklenka s koprimiranim zrakom ter manometrom. Na dovodni cevi
za komprimiran zrak je pritrjen samodejen regulator pritiska, s pomočjo katerega se zagotovi
časovno zvezno zaznavanje nihanja višine, celoten mehanizem pa je sestavni del limnigrafa.
Velika prednost merilnikov s komprimiranim zrakom je, da za delovanje ne potrebujejo
dovodnih jaškov; merilna postaja se postavi na nabrežje reke, kjer želimo izvajati meritve.
Delovanje merilnih postaj tudi ni odvisno od vremenskih razmer, zato je ta vrsta meritev
optimalna na pridobljene rezultate. (Brilly in Šraj, 2005)

8. PIEZOMETER
Piezometer je opazovalna vrtina, ki je namenjena predvsem merjenju višine podzemne vode.
Princip delovanja je takšen, da se piezometer odzove na spremembe višine vode, oziroma
piezometrične višine v vodonosniku. V splošnem pod besedo piezometer razumemo tudi
vrtine večjih premerov, ki so namenjene tako meritvam višin kot vzorčenju podzemne vode,
ki ji lahko v laboratoriju določimo fizikalne ter kemijske lastnosti in električno upornost. Je
vsekakor ena izmed ekonomsko ugodnejših rešitev, saj njegova izdelava in priprava ni draga,
ob dolgi obratovalni dobi pa daje zadovoljive rezultate različnim strokam, ki posežejo po
uporabi teh naprav. Večina industrijskih objektov v bližinah rek, predvsem energetskih, kot so
termoelektrarne, hidroelektrarne in jedrske elektrarne, mora po zakonu o varstvu okolja
izvajati neprekinjen monitoring vplivov delovanja objekta na vodostaj v njihovi okolici.
Trenutno je v Sloveniji na voljo širok spekter mogočih raziskav s pomočjo piezometrov na
različnih področjih, pri čemer pa še vedno prevladuje velika uporaba v geotehnologiji,
rudarstvu, energetiki, meteorologiji, hidrologiji, hidrotehniki, gradbeništvu in okoljskem
inženiringu. (Billy in Šraj, 2005)
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Slika 10: Piezometer
Vir: (Brilly in Šraj, 2005, str. 234)

8.1. Meritve gladin podtalne vode s piezometri
V splošnem glede na meritve ločimo:


ročne meritve: merjenje z merilniki višin in prenosnimi merilniki višine vode;



avtomatske meritve: merjenje s pomočjo potopljenih sond z možnostjo shranjevanja
podatkov.

V uporabi so predvsem avtomatske meritve na merilnih postajah oziroma vrtinah, kar
omogoča hitre kontinuirne meritve višine vode in direkten prenos podatkov v bazo za
nadaljnjo interpretacijo. (Verbovšek, 2012)
Avtomatski merilniki s plovcem
Tukaj gre za napravo, ki izvaja mehansko merjenje s plovcem in pridobljene podatke s
pomočjo limnigrafa spremeni v digitalni zapis. Plovec je pritrjen na jekleno vrv s protiutežjo
ali trakom in tvori prenosni mehanizem, ki je lahko vgrajen v poseben jašek ali dovolj široko
cev, ki omogoča prosto gibanje plovca ter preprečuje zapletanje jeklenih vrvi ali trakov. Jašek
je horizontalno povezan s cevmi, ki vodijo v strugo in morajo biti zaščitene pred morebitnim
zasutjem z rečnim materialom, zato se vgradi po več cevi. Prav tako mora biti predmetom ali
drugim neželenim vplivom onemogočen dostop do mehanizma merilnika.
Prednosti merjenja z avtomatskimi merilniki: dolga obratovalna doba, avtomatsko beleženje
spremembe piezometričnih višin, velika natančnost, možnost nastavitve intervalov merjenja;
so zelo majhni in jih ni težko vgraditi v ozke piezometre.
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Slabost merjenja z avtomatskimi merilniki: ročno pobiranje podatkov na merilnih postajah
oziroma mestih.
(Brilly in Šraj, 2005)
Limnigraf
Je mehanska naprava, ki s peresom zapisuje na papir zabeležene višine gladine vode v
odvisnosti od časa. Je zelo zanesljiva naprava za zapis podatkov višine vode površinskih
vodotokov v vrtinah, vendar ima nekaj pomanjkljivosti. Pri nizkih temperaturah lahko
zmrzne, pri visokih pa se na njej nabira kondenz. Pomanjkljivost limnigrafa je tudi v tem, da
podatke spremeni v mehanski zapis, kar otežuje njihovo pretvorbo v digitalni zapis. Potrebna
je tudi menjava papirja. Limnigrafi so bili prisotni na določenih piezometrih JEK ampak so jih
pred desetletjem umaknili in zamenjali s sondami. (Brilly in Šraj, 2005)
Merilniki z elektronskimi sondami
Sonda je potopljena v vodo in njen pritisk transformira v električni signal. Povezana je z
limnigrafom, ki je nameščen v zaščitnem ohišju vrtine. Je zanesljiv, postavimo ga lahko
neposredno na kraj merjenja, ima dolgo obratovalno dobo in prenosen digitalni mehanizem.
(Brilly in Šraj, 2005)

Slika 11: Sonda
Vir: http://freeweb.siol.net/hgemdoo/hgemdoo/7127/7169.html
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Tabela 2: Lokacije in imena piezometrov v posredni in neposredni bližini JEK

Lokacija piezometra

Ime

Območje

Žadovinek, na Savi

NE – SAVA 2, (S)

JEK

Žadovinek, v neposredni

NE – 0277, (S)

bližini reke Save
Žadovinek, oddaljena od reke NE – 0377, (S)
Save
pod jezom JEK

NE – SAVA 1, (S)

ob sadovnjaku pod jezom NE – 1177, (S)

NASIP (levi breg reke Save,
dolvodno od jezu JEK)

JEK
Žadovinek, desni breg Save

NE – 0177, (O)

Drnovo, desni breg Save

NE – 0477, (O)

Brege, desni breg Save

NE – 0577, (O)

Vihre, desni breg Save

NE – 0677, (O)

Skopice – 1 ,desni breg Save

NE – 0777, (O)

Skopice – 2, desni breg Save

NE – 0877, (O)

Boršt, desni breg Save

NE – 0977, (O)

Vrbina, levi breg Save

NE – 1077, (O)

Pesje, levi breg Save

NE – 1277, (O)

Šentlenart, levi breg Save

NE – 1377, (O)

Krško-brežiško polje,
dolvodno in gorvodno od
jezu JEK

Vir: ARSO. Arhiv podzemnih voda
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LEGENDA:



Objekta označena z rdečo barvo merijo višino in temperaturo reke Save
Objekti označeni z rumeno barvo merijo višino in temperaturo podtalnice

Slika 12: Lokacije opazovalnih piezometrov za višino reke Save in podtalnico
Vir: Google Earth

8.1.1. Višina reke Save
Izbrana sta bila dva opazovana piezometra za spremljanje višine reke:


NE – SAVA 2 gorvodno od jezu s koordinatami x = 88145,22 in y = 539446,47 ter
trenutno nično koto nadmorske višine 148,01 m. 8. oktobra 2004 je bil zamenjan star
dataloger s koto 149,49 m.n.v., marca 2009 je bila zamenjana sonda s koto 149,13
m.n.v. in montiran nov dataloger s koto 148,01 m.n.v.



NE – SAVA 1 dolvodno od jezu s koordinatami x = 87819,86 in y = 540781,37 ter
trenutno nično koto nadmorske višine 149,68 m. 6. oktobra 2004 sta bila zamenjana
star dataloger s koto 149,58 m.n.v. in sonda s koto 149,68 m.n.v..
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Graf 2: Višina reke Save v piezometrih pred in za jezom

Prikazani rezultati na grafu 2 prikazujejo razlike višin reke za 10 letno obdobje med dvema
merilnima mestoma, gorvodno in dolvodno od jezu, medsebojno oddaljenima 1378,68 m.
Piezometer NE – SAVA 1 ima izhodiščno koto 149,68 m.n.v, NE – SAVA 2 pa 148,01 m.n.v.
Gladine se bistveno spreminjajo glede na hidrologijo reke. V zadnjih petih letih, ko je krivulja
najvišja, so bile hidrološke razmere izjemne, predvsem v letih 2010 in 2014, ko so Posavje
dvakrat prizadele hude poplave.
(Baza podatkov JEK, 2015)

9. PODTALNICA
Merjenje parametrov podtalnice JEK določa Vodnogospodarsko dovoljenje. Podtalnica je
nekaj metrov pod površjem, na Krško-brežiškem polju v povprečju na treh do petih metrih.
Območje podtalnice geološko sestavljajo terciarne in kvartarne naplavine. Na razdalji deset
do dvajset metrov pod površjem se nahajajo kvartarne prodnato peščene usedline. (ARSO,
2015).
Voda je v treh vodonosnikih.


Prvi, aluvialni medzrnski vodonosnik, je kvartarne starosti in ga sestavljajo peščeno
prodnati zasipi reke Save in njenih pritokov. Je najpomembnejši del vodnega telesa za
oskrbo prebivalstva s pitno vodo.



Drugi, medzrnski vodonosnik, je kvartarne in terciarne starosti; leži pod aluvialnimi
nanosi prvega vodonosnika. V terciarnih plasteh vodonosnika prevladujeta pesek in
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prod, ponekod pa je že mogoče zaslediti apnence z razpoklinsko in kraško
poroznostjo.


Tretji vodonosnik je večinoma termalno kraški in razpoklinsko karbonatni. Leži na
območju Brežiškega polja proti Hrvaški.

(ARSO, 2009)
Glede vpliva JEK na podtalnico se mi zdi pomembno poudariti, da sta prvi in drugi
vodonosnik pod neposrednim vplivom JEK, tretji pa pogojno, saj bi bil ogrožen ob primeru
jedrske nesreče, če bi raspršeni kontaminirani delci prišli v stik s tlemi in bi jih v vodonosnik
prenesla izcedna voda.

9.1. Temperatura podtalnice
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Graf 3: Temperatura podtalnice v piezometru pred in za jezom

Temperatura podtalnice pričakovano niha, posledica takšnega nihanja je lokacija piezometra
NE – 1177 za jezom, v bližini, kjer odpadna toplotna voda JEK že preide v strugo reke Save,
in lokacija NE – 0277 pred jezom, kjer so temperaturne vrednosti manjše. Podtalnica v
piezometrih v neposredni bližini se napaja deloma iz reke, zato pride na grafu do takšnih
temperaturnih razlik.

9.2. Osnove hidrodinamike podzemnega toka podtalnice
9.2.1. Darcyjev zakon
Osnovna predpostavka za pritekanje okoliške vode v vodonosnik je Darcyjev zakon, hitrost in
koeficient filtracije:
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(Brilly in Šraj, 2005, str. 186)
9.2.2. Prepustnost
Je sposobnost poroznega prostora, da prepušča fluide. Določamo jo s pomočjo preizkusa s
konstantnim hidravličnim padcem in s konstantnim hidravličnim tlakom. Povezava med

 

Darcyjevim koeficientom filtracije in prepustnostjo k i m 2 je:
ki  k 

d
,
g

(10)

kjer je:

d

dinamična viskoznost kg / ms



gostota fluida kg / m 3

g




gravitacijski pospešek m / s 
2

(Brilly in Šraj, 2005, str. 186)

22
Monitoring reke Save v opazovalni mreži Jedrske elektrarne Krško

Ljubljana 2015

Gašper Vodeb

9.2.3. Poroznost
Delež por znatno pripomore pri količini in hitrosti vode, ki se po nivojnicah pretaka v
vodonosnik. Definirana je kot kvocient med prostornino praznih por in prostornino celotne
zemljine. Poroznost se od zemljine do zemljine razlikuje.

n

(11)

Vv
,
V

kjer sta:

Vv

prostornina praznih por

V

prostornina celotne zemljine.
9.2.4. Poroznost, prepustnost materialov in Darcijev koeficient za zemljine
Krško-brežiškega polja

Tabela 3: Poroznost, prepustnost materialov in Darcyjev koeficient

Zemljina

Darcyjev

 

koeficient Prepustnost m 2

m / s

Poroznost %

Gramoz

10-3 - 100

10-10 – 10-7

0,15 – 0,35

droben pesek

10-7 – 10-2

10-14 – 10-9

0,20 – 0,45

prod

5x10-4 – 5x10-2

10-3 – 10-1

0,23 – 0,38

Vir: http://www.geotechdata.info/parameter/permeability.html

Vodonosniki Krško-brežiškega polja se v 60 % napajajo iz reke Save, drugo so padavine in
manjše ponikalnice.
(Region d.o.o., 2007)
Opazovanje parametrov podtalnice poteka v treh že obstoječih piezometrih znotraj območja
elektrarne, dveh v neposredni bližini reke Save in desetih na Krško-brežiškem polju. V
piezometrih znotraj ograje elektrarne in na nasipu reke se meritve izvajajo kontinuirno, na
ostalih desetih na Krško-brežiškem polju pa se izvajajo tedenske meritve. Poleg že obstoječih
piezometrov v okolici elektrarne se izvaja kontinuiran monitoring še v osmih piezometrih, ki
so locirani neposredno v diafragmi elektrarne: NE – 2077, NE – 2177, NE – 2277, NE – 2377,
NE – 2477, NE – 2577, NE – 2677 in NE – 2777.
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Izbrana opazovana piezometra za spremljanje višine reke:


NE – 0277 gorvodno od jezu s koordinatami x = 88131,59 in y = 539445,08 ter
trenutno nično koto 156,35 m.n.v., ki je hkrati tudi referenčna točka;



NE – 1177 dolvodno od jezu s koordinatami x = 87870,86 in y = 540902,38 ter
trenutno nično referenčno točko na koti 154,17 m.n.v.

Oba piezometra služita za pridobivanje podatkov o višinah in temperaturi podtalnice.
(Baza podatkov JEK, 2015)
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Graf 4: Višina podtalnice od referenčne točke piezometrov do gladine podtalnice pred in za jezom

Zračna razdalja med merilnima mestoma je približno 1488 m. Rezultati so izmerjeni kot
razdalja od referenčne točke piezometra navzdol. Za končno stanje je rezultate potrebno
odšteti od kote referenčne točke.
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10. MERITVE TEMPERATURE REKE SAVE

Slika 13: Iztočni kanal hladilne vode
Vir: http://www.gis.si/egw/GSS_T10_P05/jederska_el.html

Temperature reke Save se pri JEK kontinuirano merijo na kraju vstopa ESW (Essential
Service Water) oziroma sistema bistvene oskrbe z vodo in na dveh merilnih mestih gorvodno
in dolvodno od jezu. Meritve se samodejno izvajajo vsakih 15 minut in z beleženjem
podatkov o temperaturi se izračunavajo urne povprečne vrednosti. Temperaturo beležijo
avtomatski merilniki, ki imajo uporovne termometre, medtem ko se na nabrežju uporabljajo
enostavnejši navadni termometri s spodnjo mejo občutljivosti -5°C. (Elektroinštitut Milan
Vidmar, 2013)
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Graf 5: Temperatura reke Save v piezometrih pred in za jezom
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Temperatura reke Save se spreminja v skladu z izmerjenimi spremembami prirastka
temperatur. Manjši odkloni med letoma 2010 in 2014 so posledica hladnejših obdobij vse leto
in spremenljive hidrologije.
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Tabela 4: Povprečna sprememba prirastka temperature

T

Meseci

Leto

jan.

feb.

mar. apr.

maj

jun.

jul.

avg. sep.

okt.

nov. dec.

2005

2,3

2,7

1,9

1,4

1,7

2,6

1,8

1,3

1,7

1,3

2,5

1,3

2006

2,3

2,1

1,0

0,2

0,7

1,8

2,2

2,2

2,3

2,5

2,7

2,2

2007

2,3

1,5

1,3

2,1

2,7

2,6

2,4

2,7

1,9

0,2

1,8

2,3

2008

2,1

2,4

1,8

1,0

1,6

1,3

1,9

2,1

2,7

2,5

1,5

0,6

2009

1,6

1,1

1,7

0,0

1,3

1,7

1,8

2,4

2,2

2,6

1,9

1,2

2010

1,4

1,7

1,2

1,6

1,5

2,0

2,5

2,4

1,3

0,0

0,5

0,7

2011

1,3

2,6

1,6

2,5

2,5

1,9

2,4

2,6

2,8

2,2

2,7

2,2

2012

2,6

2,9

2,9

0,9

0,3

2,2

2,5

2,8

2,0

1,8

0,7

1,0

2013

1,8

1,3

0,6

0,7

0,9

1,8

2,8

2,6

2,2

0,0

0,2

1,9

2014

0,8

0,5

1,0

1,5

1,5

2,2

1,8

1,5

0,9

2,0

0,8

1,2

povprečje 1,85

1,88 1,5

1,12 1,47 2,01 2,21 2,26 1,90 1,51 1,46 1,46

Vir: www.nek.si

Na tabeli so prikazani rezultati prirastka povprečne spremembe temperature, izmerjene na
izhodu kanala tehnološke hladilne vode v Savo, za obdobje od 2005 do 2014. Voda, ki jo JEK
odvaja v vodotok, ne sme segreti reke Save za več kot 3 °C oziroma skupna temperatura ne
sme presegati 28°C. Skozi obdobje od 2005 do 2014 je pri določenih mesecih je izstopajoča
voda dosegala vrednosti več, kot je predpisanih 3 °C. Prirast spremembe temperature je
izračunana vrednost, dobljena po naslednji enačbi:

T 

Tizst  Tvst   Qkond Thl  Tvst   Qhlad
Qsk



Qsk

,

(12)

pri čemer so:

Tizst

temperatura hladilne vode na izstopu iz kondenzatorja

Tvst

temperatura reke Save na mestu odvzema za hladilno vodo

Thl

temperatura hladilne vode na izstopu iz hladilnih stolpov
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Qkond

pretok hladilne vode na izstopu kondenzatorja

Qhlad

pretok hladilne vode iz hladilnih stolpov

Qsk

pretok reke Save pred mestom odvzema hladilne vode

Q jez

pretok reke Save na jezovni pregradi JEK.

(Elektroinštitut Milan Vidmar, 2013)

Povprečna sprememba prirastka temperature
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Graf 6: Povprečna sprememba prirastka temperature v obdobju 2005–2014

Povprečna sprememba prirastka temperature glede na mesece v obdobju od 2005 do 2014
Pri krivulji povprečne spremembe prirastka temperature po mesecih skozi obdobje 2005 do
2014 je sprememba vsa leta enakomerno razporejena. Maksimumi spremembe prirastka
temperature so najvišji v juliju in avgustu, ki sta po statističnih podatkih najtoplejša meseca v
letu, medtem ko so spremembe temperature najmanjše v aprilu, maju, oktobru, novembru in
decembru. Potrebno je upoštevati še naslednje dejavnike:


Pretoki reke Save so zaradi dežno-snežnega režima največji od sredine pomladi do
začetka junija, kot posledica taljenja snega v visokogorju ter povečanih količin
padavin v oktobru in novembru; posledično so zaradi nizkih pretokov in visokih
temperatur v poletnem trimesečju temperature reke Save znatno večje od letnega
povprečja.



Pri dani krivulji bi bilo pričakovati nekoliko večje spremembe prirastka temperatur v
spomladanskih in jesenskih mesecih zaradi splošnih meteoroloških prognoz skozi
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obdobje 2005 do 2014, ki so ga zaznamovale nadpovprečne temperature. Vpliv JEK
na termiko reke Save v okolici jezu bi se v spomladanskih mesecih zdel nekoliko
večji, vendar je treba upoštevati čas remontnih dejavnosti vsakih 18 mesecev, oziroma
15 mesecev pred letom 2006. Ti so potekali od septembra do oktobra 2004, od aprila
do maja 2006, od oktobra do novembra 2007, aprila 2009, od oktobra do novembra
2010, od aprila do maja 2012, od oktobra do novembra 2013 ter od aprila do maja
2015. Takrat so bili toplotni izpusti JEK zelo majhni in daleč pod predpisano
dovoljeno spremembo temperature reke Save.
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Graf 7: Primerjava sprememb prirastka temperature po mesecih za leta 2012, 2013 in 2014

Graf prikazuje povprečne spremembe prirastka temperature za pretekla tri leta. Leto 2014 je
primerjalno, ker takrat ni bilo remonta. V letu 2013 je trajal od sredine oktobra do sredine
novembra, v letu 2012 pa od sredine aprila pa do sredine maja. Precej je viden vpliv
hidrologije in meteorologije na končno temperaturo reke Save z vidika elektrarne. Modra
krivulja prikazuje leto 2014, ki je statistično znano kot leto hidroloških ekstremov, kar se je
prikazalo predvsem pri vodnatosti rek, medtem ko je bilo leto 2013 povprečno, prav tako tudi
leto 2012. Glede na leti 2012 in 2013 je bilo leto 2014 bistveno ugodnejše z vidika toplotnih
vplivov JEK zaradi ugodne hidrologije, kar se lepo vidi pri najtoplejših mesecih juliju in
avgustu, medtem ko je pri letih 2012 in 2013 razlika dokaj velika in bi odstotkovno za oba
najtoplejša meseca v letu 2012 intervalno znašala 28–47 % in 36–43 % v letu 2013.
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11. MONITORING RADIOAKTIVNIH SNOVI V REKI SAVI
V skladu s predpisi o delovanju Jedrske elektrarne Krško mora elektrarna zagotavljati
kontinuirni monitoring radioaktivnosti v okolju, torej v zračnih, tekočinskih in trdnih izpustih
ter meritve radioaktivnosti v hrani in drugih biosistemih v neposredni in posredni okolici
jedrskega reaktorja. Tu je predstavljen predvsem monitoring radioaktivnosti v reki Savi, ki je
neposredno povezana s tehnološkim procesom elektrarne kot hladilo za reaktor. Zagotavljanje
kontinuirne spremljave dogodkov na ravni radioaktivnosti določata:


Uradni list Republike Slovenije št. 20/2007 – Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti,



Uradni list Republike Slovenije št. 97/2009 – Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o monitoringu radioaktivnosti.

Program izvajanja meritev in spremljave je izjemno pomemben za nadzor posledic morebitnih
prekoračenih vrednosti radioaktivnih delcev v tekoči vodi, kar lahko povzroči velike
dolgoročne posledice za življenje vseh živih bitij.
(Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti, 2007).

11.1.

Osnovne teorije radioaktivnih razpadov

Aktivnost (A)
Je hitrost razpada radioaktivnega izotopa, ki se meri v becquerelih (Bq) oziroma številu
radioaktivnih razpadih v sekundi.
Razpad alfa (  )
Je vrsta radioaktivnega razpada, pri katerem nestabilno jedro izotopa odda delec  oziroma
težko helijevo jedro 24 He 2 .
Razpad beta (  )
Je vrsta radioaktivnega razpada, pri katerem nestabilno jedro izotopa odda delec  oziroma
elektron. Elementi lahko razpadajo   ali pa   .
Razpad gama (  )
Je vrsta radioaktivnega razpada, pri katerem nestabilno jedro izotopa odda delec  - foton
oziroma energijski kvant.
(Čeh, 2005)
Pri tekočinskih izpustih v reko Savo gre za količine radioaktivnih aktivacijskih in cepitvenih
produktov oziroma radionuklidov, ki pomešani s tehnološko odpadno vodo preidejo v Savo na
iztočnem kanalu dolvodno od jezu elektrarne. Glavne radioaktivne aktivacijske in cepitvene
30
Monitoring reke Save v opazovalni mreži Jedrske elektrarne Krško

Ljubljana 2015

Gašper Vodeb

produkte sestavljajo elementi I, Ce, C, Zr, Co, Fe, Sr, Ag, Sb, Mn, Nb, H. Vsi elementi so
produkti fisije urana in nadaljnjih jedrskih razpadov v reaktorju.
Tabela 5: Radioaktivni elementi, njihovi razpolovni časi in razpadi

Element izotopa

Ime izotopa

Tip razpada

Razpolovni čas

I-133

Jod

Beta / Gama

20,81 ur

I-131

Jod

Beta / Gama

8,04 dni

Nb-95

Niobij

Beta-

35,15 dni

Sb-124

Antimon

Beta-

60,20 dni

Zr-95

Cirkonij

Beta-

64,03 dni

Co-58

Kobalt

Beta+

71,30 dni

Ag-110m

Srebro

Beta-

249,90 dni

Mn-54

Mangan

Beta-/

Beta+, 313,00 dni

zajetje elektrona
Cs-134

Cezij

Beta / Gama

2,06 let

Fe-55

Železo

Beta / Gama

2,74 let

Co-60

Kobalt

Beta / Gama

5,27 let

H-3

Vodik (tritij)

Beta

12,26 let

Sr-90

Stroncij

Beta

28,80 let

Cs-137

Cezij

Beta / Gama

30,17 let

C-14

Ogljik

Beta-

5770,00 let

Vir: http://web.stanford.edu/dept/EHS/prod/researchlab/radlaser/RSDS_sheets/Nb-95.pdf
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Slika 14: Izstop koncentracij radionuklidov v reko
Vir: https://bojanambrozic.wordpress.com/2010/12/17/ekskurzija-v-jek-nek-krsko/

Vzorčenje in meritve vsebnosti radionuklidov v reki Savi se opravljajo na več krajih.
Pomembnejše so referenčna lokacija v Krškem pred papirnico Vipap gorvodno od jezu ter
lokacija v neposredni bližini izpusta tehnološke vode elektrarne dolvodno od jezu JEK in v
Brežicah pod mostom. Vredno je poudariti, da krška jedrska elektrarna ni edini objekt, ki
neposredno vpliva na prispevek deleža radioaktivnih nuklidov v reki Savi. Tu gre predvsem
za zelo majhno količino radioaktivnega joda I-131, ki je prisoten gorvodno od elektrarne
zaradi izpustov bolnišnic z nuklearno medicino v Ljubljani, Slovenj Gradcu, Mariboru in
Celju in je zaradi majhnih koncentracij praktično nemerljiv.
(Institut »Jožef Stefan«, 2015)
V pravilniku o monitoringu radioaktivnosti so navedene mejne dopustne vrednosti na letni
ravni in v trimesečjih. Za radionuklide, razen za H-3, C-14 in raztopljene žlahtne pline, velja
zgornja letna omejitev 100 GBq ter 40 GBq na trimesečno obdobje. Za H-3 in C-14 velja
zgornja letna omejitev 45 TBq. Sedanje zgornje omejitve vsebnosti H-3 in C-14 veljajo od
leta 2007, ko je URSJ potrdil nove zgornje omejitve vsebnosti H-3 in C-14 v savski vodi
zaradi prehoda elektrarne s 15-mesečnega ciklusa na 18-mesečni ciklus obratovanja. Meritve
v okviru monitoringa radioaktivnosti vsako leto opravljajo osebje elektrarne ter pooblaščeni
izvajalci s strani države Institut Jožef Stefan, Zavod za varstvo pri delu Ljubljana, Inštitut
Ruđer Bošković iz Zagreba in drugi zunanji izvajalci, ki izpolnjujejo zakonske zahteve za
izvajanje monitoringa. (Institut »Jožef Stefan«, 2015)
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Meritve prisotnosti radionuklidov v reki Savi

Tabela 6: Koncentracije tritija H-3 in ostalih cepitvenih in aktivacijskih produktov

Leto1. 1. Cepitveni in
aktivacijski produkti

Letna omejitev 1. Aktivnost cepitvenih in
aktivacijskih produktov

2. 2. Tritij H-3
2003
1. 1.
2. 2.
2004
1. 1.
2. 2.
2005
1. 1.
2. 2.
2006
1. 1.
2. 2.
2007
1. 1.
2. 2.
2008
1. 1.
2. 2.
2009
1. 1.
2. 2.
2010
1. 1.
2. 2.
2011
1. 1.
2. 2.
2012
1. 1.
2. 2.
2013
1. 1.
2. 2.

2. Tritij H-3

Odstotek
letne
omejitve

200 GBq

0,359 GBq

0,179 %

20 TBq

10,300 TBq

51,700 %

200 GBq

0,241 GBq

0,120 %

20 TBq

10,800 TBq

54,000 %

200 GBq

0,058 GBq

0,029 %

20 TBq

18,02 TBq

90,100 %

200 GBq

0,198 GBq

0,100 %

20 TBq

12,7 TBq

63,400 %

100 GBq

0,122 GBq

0,120 %

45 TBq

21,7 TBq

48,300 %

100 GBq

0,085 GBq

0,085 %

45 TBq

1,02 TBq

15,600 %

100 GBq

0,066 GBq

0,066 %

45 TBq

7,335 TBq

16,300 %

100 GBq

0,037 GBq

0,037 %

45 TBq

21,24 TBq

47,200 %

100 GBq

0,026 GBq

0,026 %

45 TBq

3,69 TBq

8,200 %

100 GBq

0,100 GBq

0,100 %

45 TBq

16,65 TBq

37,000 %

100 GBq

0,037 GBq

0,037

45 TBq

11,7 TBq

26,000

Vir: www.nek.si
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11.2.1.
Zaznavanje koncentracije tritija, ogljika ter drugih aktivacijskih in
cepitvenih produktov
Za detekcijo in meritve koncentracije tritija se uporablja scintilacijski spektrometer.
Visokoločljivostna spektrometrija gama
Spektrometrija gama je metoda za določanje aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov
vseh aktivacijskih in cepitvenih produktov, H-3, Sr-89 in Sr-90. Vsebnost aktivacijskih in
cepitvenih produktov se podaja v Bq/m3.
Radiokemična analiza


Koncentracija Sr-89/Sr-90 temelji na raztapljanju v ustreznih raztopinah. Vsebnost
stroncijevega izotopa se določi z ločitvijo od kalcija s kadečo dušikovo kislino.



Koncentracija C-14 se določa v bazični raztopini.



Koncentracija H-3 se določa v vzorcih vode z elektrolitsko obogatitvijo in tekočinsko
scintilacijskim štetjem.

(Institut »Jožef Stefan«, 2015)
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Graf 8: Koncentracija tritija H-3 na letnem nivoju za obdobje od 2003 do 2013

Graf koncentracije elementa tritija v reki Savi za desetletno obdobje od 2003 do 2013
prikazuje enakomerne odklone skozi celotno obdobje z izjemo skokovitega padca v letu 2008.
Koncentracija tritija je od leta 2003 postopoma naraščala ter dosegla maksimalno vrednost v
letu 2007, ko je elektrarna začela obratovati z 18-mesečnim gorivnim ciklusom namesto
prejšnjega 15-mesečnega. Koncentracija tritija je nižja v letih, ko so potekali redni remonti,
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vmesne nepredvidljive ustavitve elektrarne niso bistveno vplivale na povprečno letno količino
izpustov.
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Graf 9: Koncentracija ostalih cepitvenih in aktivacijskih produktov na letnem nivoju za obdobje od 2003 do 2013

Graf odvisnosti koncentracije ostalih cepitvenih in aktivacijskih produktov po letih prikazuje
občuten padec od leta 2003 do 2005, srednji padec od leta 2006 do 2011 in manjši padec od
leta 2012 do 2013. Občuten padec koncentracije lahko pripišemo ugodni hidrologiji ter letom,
ko se je v elektrarni izvajal remont; takrat namreč reaktor ne obratuje, zato je koncentracija
cepitvenih in aktivacijskih produktov bistveno manjša. Srednji padec koncentracije od leta
2006 naprej je posledica prehoda elektrarne iz 15-mesečnega na 18-mesečni ciklus
obratovanja.

12. AKTIVNOSTI MONITORINGA V PRIHODNOSTI
Pomembno vprašanje je, kako bo proces spremljave tekel v naslednjih letih do leta 2043, ko
poteče obratovalna doba jedrske elektrarne; ekološka sanacija in vrnitev v prvotno ekološko
stanje prostora pa je proces, ki zahteva čas. Dejstvo je, da se bo monitoring vodnih virov
izvajal še dolgo po končanem obratovanju elektrarne, predvsem podtalne vode v posredni in
neposredni bližini elektrarne. Poudarek sloni na naslednjih usmeritvah:


V letu 2018 se predvideva začetek obratovanja NSRAO za male in večje proizvajalce
radioaktivnih odpadkov v Sloveniji na lokaciji zraven elektrarne. Projekt predvideva
izgradnjo dveh podzemnih silosov za shranjevanje z vsemi pripadajočimi rudarskimi
prostori. Lokacija odlagališča je na območju relativno plitkega nahajališča podtalnice
od površja s prepustnimi kvartarnimi naplavinami.
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Stališče določenega dela energetske stroke v Sloveniji se nagiba h gradnji drugega
bloka jedrske elektrarne v neposredni bližini sedanje. To bi pomenilo izgradnjo nove
jedrske elektrarne z inštalirano močjo med 1100 in 1700 MW z enakim lahkovodnim
tlačnovodnim reaktorjem kot v sedanji. Upravljalec polovice krške elektrarne Gen
energija vodi investicije na področju geotehnoloških, geoloških, geofizikalnih in
seizmoloških raziskav za presojo okoljskih in varnostnih vidikov novega bloka v
sodelovanju s slovenskimi in francoskimi inštitucijami.

(Gen energija, 2015)

Slika 15: Idejna lokacija drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem
Vir: http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/2000/Lokacija-za-JEK-2-je-potresno-varna.aspx#.VXFP0dLtmko

Glede na trenutno stanje števila opazovalnih dejavnosti bi bilo potrebno v primeru izgradnje
novega bloka, če se upošteva moč sedanje elektrarne, opazovalno mrežo in količino objektov
povečati za faktor 2–2,5. Pomembna bo tudi nova analiza izrabe hidropotenciala reke Save za
delovanje novega bloka ter preučevanje varnostnih in okoljskih vidikov morebitne gradnje
novih jedrskih objektov.
Po mojem mnenju bo monitoring v prihodnosti še naprej dajal ključne podatke za pravilno
ocenjevanje dogodkov tako na nepredvidljivi kot na predvidljivi ravni in vsekakor brez njega
varno in kakovostno delovanje jedrskih objektov v Sloveniji ne bo zagotovljeno.
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13. ZAKLJUČEK
Opazovalne in spremljevalne dejavnosti na področju upravljanja vodnih virov v vplivnem
območju elektrarne zagotavljajo visoko stopnjo varnega obratovanja s stališča hitre zaznave
neobičajnih vrednosti spremljevalnih parametrov. Na podlagi varnostnih študij, sedanja mreža
opazovalnih objektov v neposredni bližini JEK, s kontinuiranim sistemom spremljave zadošča
za kakovostno spremljavo dogodkov tako znotraj kot zunaj vplivnega območja elektrarne,
treba pa je opozoriti na nekatere možne dogodke v bližnji prihodnosti. V primeru gradnje
drugega bloka elektrarne:


Bodo za hidrologijo povšinskih voda potrebne nove študije, namreč če bo imela nova
elektrarna enak tip reaktorja, potem trenutna lokacija trenut jezu na bo več smiselna. V
primeru postavitve novega jezu bi bilo smiselno sedanje opazovalne piezometre
zaščititi in še naprej souporabljati skupaj z novo postavljenimi piezometri na novih
lokacijah.



Bo hidrologijo podzemnih vod še naprej potrebno skrbno spremljati, seveda s pomočjo
novih dodatnih piezometrov z ustrezno zaščito in dolgo obratovalno dobo.



Bo potrebno zagotoviti kakovosten radioaktivni monitoring na vseh ravneh, njegov
obseg pa bo odvisen od moči reaktorja in uporabljenega goriva.
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15.PRILOGE
Priloga 1: CD, priloga k ING.DOV – 128.15, Nuklearna elektrarna Krško

40
Monitoring reke Save v opazovalni mreži Jedrske elektrarne Krško

