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1 ENERGIJA 

 
Učni cilji 

Slušatelj: 

1. našteje različne oblike energije, 

2. razloži vlogo in pomen električne energije, 

3. našteje vrste elektrarn, 

4. opiše izvor jedrske energije, 

5. opiše poenostavljeno delovanje jedrskega reaktorja. 

 

1.1 Vrste energije 

 

Energija je nujno potrebna za odvijanje vseh procesov v naravi: za gibanje predmetov in 

delcev, prenos toplote, kemijske reakcije, življenjske procese. Energija je neuničljiva, lahko 

pa se pretvarja iz ene oblike v drugo. Glavne oblike energije so: 

 kinetična energija (energija zaradi gibanja teles), 

 potencialna energija (energija zaradi premagovanja sile na določeni razdalji), 

 kemična energija (vrsta notranje energije, ki je odvisna od jakosti kemijskih vezi), 

 električna energija (kinetična ali potencialna energija nabitih delcev),  

 toplotna energija (energija gibanja oziroma nihanja atomov ali molekul v snovi), 

 energija mase (energija, povezana s pretvorbo mase v energijo in obratno). 

Procesi, ki smo jih uvodoma omenili, potekajo ob pretvorbah energije iz ene oblike v drugo.  

 

Med pretvorbami energije je zelo pomembna pretvorba toplotne energije v kinetično (a li 

mehansko) energijo. Zanjo je značilno, da lahko v mehansko energijo pretvorimo le del 

toplotne energije, kar imenujemo toplotni izkoristek. Večja kot je razlika temperatur pri 

pretvorbi energije, večji je toplotni izkoristek. 

 

Večina energije prihaja na Zemljo s Sonca v obliki toplote. Ta toplota povzroča segrevanje 

Zemlje in posledično vse vremenske pojave (vetrovi, izhlapevanje iz oceanov, padavine). 

Vetrove in padavine, ki končajo v rekah, lahko izkoristimo za pridobivanje vetrne energije. 

Del sončnega sevanja pa se s procesom fotosinteze akumulira v rastlinah. To energijo 

lahko prejmejo živa bitja v obliki hrane, lahko pa se sprosti kot toplotna energija, npr. pri 

kurjenju lesa. Sončna energija, ki se je v minulih milijonih  let akumulirala v rastlinah, je 

danes shranjena v obliki notranje energije, t. i. fosilnih goriv (premog, nafta, zemeljski plin), 

in je danes največji vir energije v svetu. 

 

Med izvori energije, ki ne izvirajo iz Sonca, je najpomembnejša jedrska energija, ki se 

sprošča pri določenih pretvorbah atomskih jeder. Te pretvorbe se imenujejo jedrske 

reakcije. Izkaže se, da so tudi na Soncu in drugih zvezdah vir energije jedrske reakcije, in 

ugotovimo lahko, da pravzaprav vsa energija v vesolju izvira iz jedrskih reakcij. 

 

 

1.2 Energetika 

 

Človek – tako kot vsa druga živa bitja – potrebuje energijo za življenje. To energijo dobi s 

hrano. Poleg tega pa ljudje porabimo še veliko več energije za vse svoje dejavnosti: 

ogrevanje, razsvetljavo, predelavo surovin, industrijsko proizvodnjo, transport ipd. 

Pridobivanje in porabo energije za potrebe človekovih dejavnosti proučuje veda energetika. 
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Slika 1.1: Rast svetovne porabe energije iz različnih virov (1 EJ = 1018 J) 

 

Do začetka industrijske revolucije je človek porabljal energijo izključno za hrano, ogrevanje 

in razsvetljavo. V procesu industrializacije je začel uporabljati premog in skupna poraba 

energije je začela naraščati. Ta rast je postala skokovita zlasti po drugi svetovni vojni, in 

sicer zaradi hitrega industrijskega razvoja, motornega prometa ter splošne rasti svetovnega 

prebivalstva. Danes je eden največjih izzivov človeštva, kje in kako najti dovolj energije za 

vse te potrebe ter kako proizvajati to energijo brez pretiranih vplivov na okolje. 

 

V energetiki ima posebno vlogo električna energija, saj je energijo v tej obliki razmeroma 

enostavno prenašati na velike razdalje, poleg tega pa je to zelo kakovostna oblika energije, 

ker jo lahko z minimalnimi izgubami pretvarjamo v druge oblike. 

 

Električno energijo pridobivamo v elektrarnah. Med klasične elektrarne sodijo 

hidroelektrarne in termoelektrarne. Hidroelektrarne (HE) izkoriščajo potencialno oziroma 

kinetično energijo vode, ki poganja turbino, ta pa elektrogenerator. V termoelektrarnah (TE) 

s sežiganjem fosilnih goriv (premog, nafta, plin) segrevamo vodo, nastala para pa poganja 

turbino, zvezano z generatorjem. Jedrske elektrarne (JE) so v osnovi zelo podobne 

termoelektrarnam, le da za segrevanje vode ne izkoriščajo toplote, ki se sprošča pri 

izgorevanju fosilnih goriv, temveč toploto, ki se sprošča pri jedrski reakciji cepitve jeder 

atomov urana. Okoli 12 % električne energije na svetu pridobimo v jedrskih elektrarnah. V 

posameznih državah je delež električne energije iz jedrskih elektrarn mnogo višji, tudi 

preko 70 % (Francija), in tudi v Sloveniji je ta delež skoraj 40 %. 

 

S t. i. alternativnimi viri električne energije, ki izkoriščajo energijo vetra, energijo sončnega 

obsevanja ipd., pridobimo okoli 4 % električne energije. Čeprav lahko na določenem 

območju z ugodnimi naravnimi danostmi  alternativni viri predstavljajo pomemben vir 

energije, ni verjetno, da bi se v bližnji prihodnosti njihov globalni delež opazno povečal. 

Izkaže se namreč, da imajo takšne elektrarne razmeroma majhne moči, v njih proizvedena 

energija pa je precej dražja kot v klasičnih ali jedrskih elektrarnah. Poleg tega je njihova 

proizvodnja marsikdaj nepredvidljiva in odvisna od vremena. 

 

Z naraščanjem prebivalstva in industrializacijo držav v razvoju se svetovne potrebe po 

električni energiji močno povečujejo. Hidropotencial je v mnogih državah že do konca 

izkoriščen. Ker termoelektrarne na fosilna goriva prispevajo k učinku tople grede in 

neželenim podnebnim spremembam in ker ne moremo računati na občutno povečanje 
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alternativnih virov, bodo jedrske elektrarne ostale pomemben vir proizvodnje električne 

energije. 

 

1.3 Delovanje jedrskega reaktorja 

 

Pridobivanje jedrske energije temelji na verižni reakciji cepitve jeder. Verižna reakcija je 

reakcija, ki vzdržuje sama sebe. Vlogo vmesnega člena v verigi samovzdrževanja ima delec 

nevtron, ki je eden od sestavnih delov atomskega jedra. Če prosti nevtron trči ob jedro 

urana, ga to lahko zajame in se razcepi na dve manjši jedri. Pri taki cepitvi se sprosti 

precejšnja količina energije, pomembno pa je, da se sprostijo tudi dva ali trije nevtroni , ki 

so na razpolago za sprožanje novih cepitev. S tem so omogočene nadaljnje reakcije. 

Naprava, v kateri poteka nadzorovana jedrska verižna reakcija, se imenuje jedrski reaktor. 

 

Pri skoraj vsakem elementu obstaja več vrst atomov, ki se imenujejo izotopi. Tudi naravni 

uran ima dva glavna izotopa, ki se imenujeta uran-235 in uran-238. Izkaže se, da verižna 

reakcija lahko poteka le na uranu-235, ki ga je v naravnem uranu le 0,7 %, preostalih 99,3 

% pa je uran-238. Uran torej predstavlja jedrsko gorivo, ki je lahko narejeno iz naravnega 

urana ali pa iz obogatenega urana, pri katerem je s posebnimi metodami povečan delež  

urana-235. 

 

Za sprožanje cepitev so najuspešnejši počasni nevtroni, katerih hitrost je skoraj 

desettisočkrat manjša od hitrosti nevtronov, ki nastanejo pri cepitvi. Zato ima večina 

reaktorjev tudi posebno snov za upočasnjevanje oziroma zaviranje nevtronov, ki se imenuje 

moderator. Moderatorji vsebujejo lahke elemente, npr. vodik ali ogljik. Ker mora moderator 

le upočasnjevati nevtrone, ne pa tudi absorbirati (sicer bi jih zmanjkalo za verižno reakcijo), 

poleg tega pa imeti še vrsto drugih ugodnih fizikalnih in kemičnih lastnosti, ima večina 

reaktorjev za moderator eno od treh snovi: navadno vodo (H2O), težko vodo ali grafit. Težka 

voda se od navadne razlikuje po tem, da je v njej naravni (»lahki«) vodik nadomeščen z 

izotopom vodika, ki se imenuje devterij ali težki vodik. Devterija je v naravnem vodiku le 

0,015 %. Izkaže se, da reaktorji, ki imajo za moderator grafit ali težko vodo, lahko obratujejo 

na naravni uran, medtem ko tisti na navadno vodo potrebujejo gorivo iz obogatenega 

urana, saj je absorpcija nevtronov v naravnem vodiku razmeroma velika. 

 

Za jedrske reakcije je značilno, da se na enoto mase goriva sprosti nekaj milijonkrat večja 

energija kot pri kemijskih reakcijah. Energija, ki se sprosti pri cepitvi enega grama urana, 

tako ustreza energiji, ki se sprosti pri gorenju dveh ton nafte ali sedmih ton lignita.  
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2 VRSTE JEDRSKIH ELEKTRARN 

 
Učni cilji 

Slušatelj: 

1. našteje glavne sestavine jedrskega reaktorja, 

2. našteje osnovne vrste jedrskih elektrarn, 

3. skicira in opiše tlačnovodno jedrsko elektrarno, 

4. opiše glavne prednosti sodobnih reaktorjev in našteje tipe naprednih reaktorjev. 

 

2.1 Sestavine jedrskega reaktorja 

 

Zasnovo jedrske elektrarne lahko v grobem razdelimo na jedrski del in konvencionalni del. 

V jedrskem delu iz energije cepitve nastaja para, ki nato v konvencionalnem delu poganja 

turbino, ta pa generator. Konvencionalni del jedrske elektrarne je zelo podoben klasični 

termoelektrarni od kotla naprej. Jedrski del se imenuje tudi jedrski sistem za proizvodnjo 

pare in njegov glavni del je jedrski reaktor, v katerem poteka verižna reakcija. 

 

V reaktorju je jedrsko gorivo, ki vsebuje naravni ali obogateni uran. Za upočasnjevanje 

nevtronov in učinkovito verižno reakcijo ima reaktor tudi moderator, ki vsebuje lahke 

elemente. 

 

Energija, ki se sprosti pri jedrskih reakcijah v reaktorju, se zelo hitro spremeni v toploto. Za 

njeno odvajanje poskrbi hladilo. Reaktorsko hladilo mora biti v tekočem ali plinastem 

stanju, in tako kot moderator tudi hladilo ne sme pretirano absorbirati nevtronov. V mnogih 

primerih je hladilo hkrati tudi moderator, ni pa to nujno. 

 

Vsak reaktor ima tudi regulacijski sistem, s katerim zaženemo ter zaustavimo reaktor in 

določamo njegovo moč. Regulacijski sistem vsebuje snovi, ki so močni absorberji 

nevtronov. 

 

Jedrske elektrarne lahko v glavnem razdelimo glede na to, kakšno vrsto goriva, 

moderatorja in hladila uporabljajo. 

 

2.2 Tlačnovodni reaktor – PWR 

 

Večina jedrskih elektrarn za hladilo uporablja navadno vodo. Njena glavna prednost je, da 

je poceni in da imamo z njeno uporabo bogate izkušnje iz konvencionalnih termoelektrarn. 

Po drugi strani pa navadna voda ne omogoča verižne reakcije pri uporabi naravnega urana, 

zato je gorivo iz rahlo obogatenega urana (od 3 do 5 %). 

 

Prva izvedba lahkovodnega reaktorja in še danes najbolj razširjeni tip reaktorjev je 

tlačnovodni reaktor. Njegova glavna značilnost je, da je tlak vode v reaktorju tako visok, da 

se ne uparja. Ta tlak znaša tipično 15,5 MPa (155 barov), temperatura t. i. primarne vode 

pa je okoli 330 °C. Primarna voda v uparjalnikih toploto odda sekundarni vodi, ki se uparja 

in poganja turbino. 
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Slika 2.1: Shema jedrske elektrarne s tlačnovodnim reaktorjem 

 

Celoten primarni sistem (reaktorska posoda, tlačnik, uparjalniki) je znotraj zadrževalnega 

hrama, velike betonsko-jeklene stavbe.  

 

Angleška kratica PWR pomeni Pressurized Water Reactor.  

Glavna prednost tlačnovodnih elektrarn je, da je primarno, radioaktivno hladilo z vmesnim, 

sekundarnim sistemom učinkovito ločeno od okolja. 

 

Tehnologija tlačnovodnih reaktorjev se je izkazala kot tehnično zanesljiva in ekonomsko 

učinkovita, zato je danes kar 63 % vseh obratujočih jedrskih elektrarn  tega tipa. Tudi 

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je tlačnovodna elektrarna. 

 



 

Osnove jedrske energetike Stran: 8 od 21       Mladi genialci 

2.3 Vrelni reaktor – BWR 

 

Drugi tip lahkovodnih elektrarn so vrelne jedrske elektrarne. Za razliko od tlačnovodnih 

reaktorjev se voda uparja v reaktorju in v reaktorju nastala para neposredno poganja 

turbino. Ker je ta para radioaktivna, je potreben dodaten biološki ščit celotnega parnega 

sistema. Angleška oznaka BWR je kratica za Boiling Water Reactor. 

                       
Slika 2.2: Shema jedrske elektrarne z vrelnim reaktorjem 

 

Prednost vrelne elektrarne je razmeroma preprosta zasnova. Vrelni reaktorji so po številu 

na drugem mestu (19 % vseh jedrskih elektrarn na svetu). 

 

2.4 Druge vrste reaktorjev  

 

Težkovodni reaktor so razvili Kanadčani. Njihovi reaktorji so znani pod imenom CANDU 

(Canada–Deuterium–Uranium), uporablja pa se tudi kratica PHWR (Pressurized Heavy 

Water Reactor). Imajo gorivo iz naravnega urana, ki se nahaja v večjem številu vodoravnih 

tlačnih cevi, po katerih teče hladilo (težka voda) pod tlakom. Sklop teh cevi se imenuje 

calandria in se nahaja znotraj velikega rezervoarja težke vode, ki ni pod tlakom in ima vlogo 

moderatorja. Gorivo se menja med obratovanjem reaktorja. Glavna prednost reaktorjev 

CANDU je možnost uporabe naravnega urana, slabosti pa so: draga proizvodnja oziroma 

nadomeščanje izgub težke vode, zapletena regulacija in  nizek toplotni izkoristek. Poleg 

Kanade so težkovodne elektrarne zgradili tudi v Indiji, Pakistanu, Argentini, Južni Koreji, 

Romuniji in na Kitajskem; v teh državah je 11 % vseh težkovodnih reaktorjev na svetu. 

 

Tudi plinski reaktor lahko kot gorivo uporablja naravni uran, moderator pa je grafit. Plinske 

reaktorje so gradili predvsem v Veliki Britaniji. Hlajeni so bili z ogljikovim dioksidom pri 
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temperaturi okoli 400 °C (prva generacija) oziroma 650 °C (druga generacija). Prednost 

plinsko hlajenih elektrarn je visok termodinamični izkoristek, ki načeloma pomeni manjšo 

porabo urana na proizvedeno enoto električne energije. Kljub temu pa so ostali stroški, 

vključno s stroški naložbe, višji kot pri lahkovodnih elektrarnah. Od vseh plinskih reaktorjev, 

ki so jih zgradili Britanci, jih danes obratuje le še tretjina in predstavljajo 3 % vseh jedrskih 

elektrarn na svetu. 

 

Vodno hlajeni grafitni reaktor (LWGR – Light Water Graphite Reactor) so razvili v nekdanji 

Sovjetski zvezi in mu dali oznako RBMK. V reaktorju RBMK voda vre ob gorivnih palicah, ki 

so v posebnih tlačnih ceveh. Gorivo je okoli dveh odstotkov obogateni uran. Med tlačnimi 

cevmi je moderator grafit. Para se zbira v velikih posodah, ločevalnikih pare. Reaktor je 

zelo velik, in zato zahteva zapleten regulacijski sistem. Zadrževalnega hrama ni. Možna je 

menjava goriva med obratovanjem na moči. Pomanjkljivost reaktorjev RBMK je, da je 

njihovo obratovanje zelo nestabilno. Danes obratujejo samo še v Rusiji (3 % vseh 

elektrarn). 

 

2.5 Razvoj jedrskih reaktorjev 

 

Razvoj reaktorjev gre v smeri dodatnega povečanja varnosti in ekonomske učinkovitosti 

jedrskih elektrarn. Po eni strani izboljšujejo preizkušene tehnične rešitve v lahkovodnih 

reaktorjih, po drugi strani pa razvijajo tudi precej nove, drugačne zasnove reaktorjev, ki jih 

odlikuje predvsem inherentna varnost. Inherentna varnost je varnost na podlagi naravnih 

fizikalnih zakonov (gravitacijski zakon, zakoni termodinamike ...)  

 

V prvo skupino sodijo reaktorji t. i. III. ali III+ generacije. Zanje je značilna poenostavljena 

zasnova primarnega sistema, uporaba pasivnih varnostnih sistemov, ki delujejo na podlagi 

sile teže ali temperaturnih razlik (in niso odvisni od zunanjega napajanja in/ali aktivnih 

komponent, kot so črpalke), pa tudi izboljšanih varnostnih sistemov, ki bi preprečili izpust 

radioaktivnih snovi v okolje celo pri taljenju sredice.  

 

Dolgoročnejši pa je razvoj t. i. 4. generacije reaktorjev, ki naj bi dosegali velik izkoristek 

goriva, večjo ekonomičnost in še večjo varnost. Možni tipi reaktorjev so predvsem oplodni 

reaktorji. Oplodni reaktorji praviloma delujejo na hitre nevtrone (nimajo moderatorja) in 

omogočajo veliko (okoli 70-krat) večjo izrabo urana kot sedanja generacija reaktorjev. 

Pričakujejo, da bodo prvi takšni reaktorji razviti do leta 2030.  

 

  



 

Osnove jedrske energetike Stran: 10 od 21       Mladi genialci 

3 RAZVOJ JEDRSKE ENERGETIKE 

 
Učni cilji 

Slušatelj: 

1. navede, kje in kdaj so prvič vzpostavili verižno reakcijo, 

2. razloži, kdaj in zakaj se je začela hitra rast jedrske energetike v svetu, 

3. razloži, kdaj in zakaj se je rast jedrske energetike umirila, 

4. razloži, zakaj se kljub minimalni rasti števila reaktorjev proizvodnja elektrike v njih povečuje. 

 

3.1 Zgodovina 

 

Za začetek jedrske fizike štejemo leto 1896, ko je Henry Becquerel odkril, da uranova sol 

seva prodorne žarke. Prvo polovico 20. stoletja so zaznamovale raziskave in številna nova 

odkritja na področju jedrske fizike. Zelo pomemben je bil poizkus, ki sta ga leta 1938 

izvedla Otto Hahn in Fritz Strassmann in v katerem sta odkrila cepitev jeder urana. 

 

Znanstveniki so se hitro zavedali možne vojaške uporabe cepitve jeder, kjer se sprošča 

ogromna količina energije, in med drugo svetovno vojno je stekel projekt Manhattan, 

namenjen razvoju jedrskega orožja. V okviru tega projekta je Enrico Fermi na bivšem igrišču 

za skvoš, University of Chicago, zgradil poskusno napravo Chicago Pile 1 (CP1). Iz naravnega 

urana in grafita je 2. decembra 1942 stekla prva nadzorovana verižna reakcija cepitve 

jeder. 

               

  

Slika 3.1: Vzpostavitev verižne reakcije na prvem reaktorju – CP1 

 

Projekt Manhattan, ki ga je vodil Robert Oppenheimer, se je zaključil z uporabo prvih 

"atomskih" bomb leta 1945 v Hirošimi in Nagasakiju. Prva leta po odkritju verižne reakcije 

so jedrsko energijo uporabljali le v vojaške namene. Šele po vojni so pričeli z razvojem 

uporabe jedrske cepitve za proizvodnjo električne energije. Zelo pomemben je bil Zakon o 

jedrski energiji – Atomic Energy Act, ki ga je leta 1946 sprejel ameriški kongres. Z njim je 

bil omogočen razvoj civilne uporabe jedrske energije. 
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Slika 3.2: Prve štiri žarnice, ki so svetile na jedrsko elektriko. 

 

Leta 1951 so zasvetile prve štiri žarnice, ki jih je napajala električna energija, proizvedena 

s pomočjo hitrega oplodnega reaktorja EBR-1 v Idaho Falls v ZDA. 

 

Vzporedno je potekal razvoj reaktorja, prvotno namenjenega pogonu podmornic. Prva 

podmornica na jedrski pogon Nautilus je zaplula leta 1954. Energijo za pogon je dajal 

tlačnovodni reaktor. 

 
Slika 3.3: Nautilus in Seawolf, prvi dve podmornici na jedrski pogon 

 

Leta 1954 so v Obninsku v Sovjetski zvezi pognali prvo jedrsko elektrarno na svetu APS-1. 

Imela je le 5 MW električne moči. Moderirana je bila z grafitom in je predstavljala zametek 

kasnejših elektrarn tipa RBMK. Zaprli so jo leta 2002 po 48 letih obratovanja. 
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Slika 3.4: Prva jedrska elektrarna na svetu – Obninsk APS-1 

 

Leta 1957 so v ZDA pognali prvo komercialno jedrsko elektrarno Shippingport. Njen 

tlačnovodni reaktor, ki ga je izdelala družba Westinghouse, je bil razvit iz podmorniškega 

reaktorja.  

 

Konec petdesetih in v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja so tudi druge razvite 

industrijske države (Velika Britanija, Kanada, Francija, Nemčija …) postavile prve jedrske 

elektrarne in pripravljen je bil teren za njihovo široko komercialno uporabo.  
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3.2 Razvoj in prihodnost jedrske energetike 

 

Slika 3.5 prikazuje rast števila jedrskih elektrarn  v svetu ter v njih proizvedeno električno 

energijo. Do leta 1970 je bila proizvodnja elektrike iz jedrskih elektrarn majhna, saj so bile 

to razmeroma majhne enote z močjo nekaj 10 MW. Ker je bila to pionirska doba, so bile 

pogoste zaustavitve in testiranja opreme, kar je še dodatno prispevalo k majhni letni 

proizvodnji. Reaktorje iz tega obdobja prištevamo med prvo generacijo jedrskih elektrarn . 

                       
Slika 3.5: Rast števila jedrskih elektrarn v svetu in letna proizvedena energija v jedrskih elektrarnah 

 

Rast jedrske energetike se je začela po letu 1970 z reaktorji druge generacije, ki imajo moč 

okoli 1000 MW. Tudi jedrska elektrarna Krško sodi v drugo generacijo jedrskih elektrarn. 

Gradnja jedrskih elektrarn je bila najbolj množična v 70. in prvi polovici 80. let minulega 

stoletja. Začetek tega obdobja sovpada z naftno krizo leta 1973, konec pa z obdobjem 

cenene nafte v začetku devetdesetih let minulega stoletja. 

 

Od druge polovice 80. let so v Evropi in ZDA naročila jedrskih elektrarn  praktično prenehala, 

dokončevali so le že prej začete gradnje (nekatere so se zaradi upravnih postopkov ali 

finančnih razlogov zelo zavlekle), prave novogradnje pa so bile le na Daljnem vzhodu 

(Japonska, Južna Koreja, Kitajska, Indija). Toda kljub precej manjšemu številu novih 

jedrskih elektrarn po letu 1990 (nekaj so jih celo predčasno zaprli, npr. v Italiji in nekatere 

starejše sovjetske v državah vzhodne Evrope) je proizvodnja jedrske elektrike še naprej 

strmo naraščala. Glavna razloga za tako rast proizvodnje sta povečevanje moči obstoječih 

elektrarn (v Nuklearni elektrarni Krško so npr. z zamenjavo uparjalnikov leta 2000 moč 

povečali za 44 MW, z zamenjavo turbine leta 2006 pa še za dodatnih 22 MW) ter večja 

razpoložljivost (elektrarne imajo manj zaustavitev in s tem manj izpada proizvodnje na 

leto). Vse to je bilo možno doseči s skrbnim vzdrževanjem in kakovostnim upravljanjem 

jedrskih elektrarn. 

 

V zadnjem obdobju pa se ponovno soočamo z energetsko krizo ter dokazanim učinkom 

uporabe fosilnih goriv na pojav tople grede. Zato postajajo nove naložbe v jedrske 

elektrarne spet zelo aktualne. Poleg hitro rastočih ekonomij? (Kitajska, Indija) nove jedrske 

elektrarne gradijo tudi Finci, Francozi, Združeni arabski emirati in ZDA. Nemčija ter Švica 

sta sprejeli odločitev o postopnem zapiranju svojih jedrskih elektrarn, v nekaterih drugih 

evropskih državah pa načrtujejo gradnjo novih elektrarn.  
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4 VLOGA JEDRSKIH ELEKTRARN V ELEKTROENERGETSKIH 

SISTEMIH 

 
Učni cilji 

Slušatelj: 

1. opiše vlogo jedrskih elektrarn v elektroenergetskih sistemih, 

2. opiše spremembe koncentracije CO2 v ozračju v zadnjem stoletju in njen vpliv na povprečno temperaturo na Zemlji, 

3. navede delež jedrske elektrarne Krško v proizvodnji električne energije v Sloveniji, 

4. našteje nekaj držav, ki proizvedejo več kot 30 % elektrike v jedrskih elektrarnah. 

 

4.1 Jedrske elektrarne v elektroenergetskih sistemih 

 

Pred razvojem jedrske tehnologije sta bila edina vira električne energije hidroelektrarne in 

termoelektrarne na fosilna goriva. Hidropotenciali so bili v večini razvitih držav že v veliki 

meri izkoriščeni, dostop do cenenih fosilnih goriv pa je postajal vedno težavnejši. To se je 

izkazalo v naftni krizi v začetku 70. let prejšnjega stoletja, ko je cena surove nafte zaradi 

konfliktov na Bližnjem vzhodu tako rekoč preko noči večkratno poskočila. Tedaj je prišla do 

izraza vloga jedrske energije kot velikega, ekonomsko dostopnega in tehnološko razvitega 

vira energije, ki močno zmanjšuje odvisnost nacionalnega gospodarstva od politično 

nestabilnih področij sveta. Naravni uran  kot osnova za proizvodnjo goriva je v zadostnih 

količinah na razpolago v politično stabilnih državah, prav tako je možno skladiščiti gorivo 

za več let vnaprej. Jedrska energija tako poveča energetsko neodvisnost države 

(zanesljivost oskrbe z električno energijo) in ekonomsko stabilizira tržišče z električno 

energijo. 

 

Jedrske elektrarne so velike enote, ki zanesljivo in neprekinjeno delujejo na polni moči, 

zato tudi v tehničnem smislu zagotavljajo stabilnost elektroenergetskega sistema. 

 

Na začetku 21. stoletja je dozorelo spoznanje, da lahko človeštvo ogrožajo globalne 

podnebne spremembe, ki so posledica sproščanja velikih količin toplogrednih plinov v 

ozračje. Med toplogrednimi plini je najpomembnejši ogljikov dioksid  – glavni produkt 

zgorevanja fosilnih goriv.  

 

Naraščanje koncentracije CO2 je prikazano na sliki 4.1 in ta trend se zelo dobro ujema s 

trendom naraščanja svetovne porabe energije (slika 1.1), kjer imajo seveda največji delež 

fosilna goriva (premog, nafta, plin).  
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Slika 4.1: Izmerjene vrednosti vsebnosti CO2 v zraku. Koncentracijo CO2 merijo neposredno zadnjih 50 let, vrednosti za 

starejše obdobje pa so pridobljene iz vzorcev zraka, ujetega v ledu na Antarktiki. 

 

Toplogredni plini v ozračju povečujejo zadrževanje toplote, ki bi jo Zemlja sicer izsevala v 

vesolje, zato se z zviševanjem koncentracije CO2 zvišuje tudi povprečna temperatura na 

Zemlji. Zaradi močnih letnih temperaturnih nihanj zviševanje povprečne temperature ni 

tako monotono kot naraščanje koncentracije CO2, pa vendar je iz slike 4.2 jasno razvidno, 

da se je v minulih 100 letih povprečna temperatura zvišala za približno eno stopinjo Celzija. 

Na prvi pogled to ni veliko, toda že zelo majhna temperaturna odstopanja lahko povzročijo 

spremembo vzorca vremena in spremembe podnebja. Te se že kažejo v povečanem številu 

ekstremnih vremenskih pojavov, kot so suše, poplave, viharji ipd. 

                  
Slika 4.2: Gibanje povprečne temperature na Zemlji 
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toplogrednih plinov. Tu pa ima jedrska energija veliko vlogo, saj je trenutno edini 

tehnološko in ekonomsko razvit vir energije, ki je že dostopen in lahko v dovolj veliki meri 

nadomešča fosilna goriva (seveda je tak vir tudi hidroenergija, vendar je ta že  močno 

izkoriščena). 

 

Takole lahko povzamemo vlogo jedrskih elektrarn v današnjih elektroenergetskih sistemih: 

 zanesljivost oskrbe z električno energijo (energetska neodvisnost države), 

 ekonomska stabilnost trga električne energije, 

 stabilnost elektroenergetskega sistema, 

 zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida (nadomeščanje fosilnih goriv).  

 

4.2 Vloga NEK v slovenskem elektroenergetskem sistemu 

 

Nuklearno elektrarno Krško sta skupaj zgradili Slovenija in Hrvaška. Začetek gradnje je bil 

leta 1975, prvo kritičnost je dosegla 1981, komercialno pa je začela obratovati leta 1983. 

Z osamosvojitvijo obeh republik je bil njen status po pogajanjih med državama urejen z 

ratifikacijo meddržavne pogodbe leta 2003. Obe državi tako prejemata polovico v NEK 

proizvedene energije in tudi upravljanje je urejeno po paritetnem načelu. Slika 4.3  

prikazuje vpetost NEK v slovensko elektroenergetsko omrežje. 

  

                   
 

Slika 4.3: Visokonapetostno elektroenergetsko omrežje Slovenije 

 

NEK ima zaradi svoje, za elektroenergetski sistem Slovenije velike moči, zelo pomembno 

vlogo. Tehnično zagotavlja tudi stabilnost omrežja in vzdržuje kakovostne napetostne 

razmere pri prenosu energije. Zaradi ugodne cene svoje energije in njenega velikega deleža 

ekonomsko precej prispeva k cenovni stabilnosti električne energije v Sloveniji. Bistveno 

tudi povečuje zanesljivost oskrbe oziroma neodvisnost od zunanjih dejavnikov. 

 

Električna energija iz NEK predstavlja 38 % v Sloveniji proizvedene električne energije; 

seveda pa polovica te elektrike zaradi solastništva pripada Hrvaški. 

 
Inštalirana moč                                                    Povprečna letna proizvodnja 
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                                                             3.500 MW                                           15.000 GWh 

  

  
Slika 4.4:  Povprečni letni deleži moči in proizvodnje električne energije v Sloveniji 

 

 

Slovenija je podpisala in ratificirala Kjotski sporazum , po katerem mora ustrezno zmanjšati 

izpuste toplogrednih plinov. Ti že sedaj kljub ob obratovanju Nuklearne elektrarne Krško 

presegajo dogovorjene vrednosti. Brez elektrarne Krško bi bili ti cilji praktično nedosegljivi, 

saj bi morali manjkajočo električno energijo nadomestiti s proizvodnjo iz fosilnih goriv . 

                  
Slika 4.5: Pokrivanje porabe električne energije v Sloveniji 

 

 

Kot prikazuje slika 4.5, poraba električne energije v Sloveniji narašča in je do leta 2008 že 

občutno presegla domačo proizvodnjo. Gospodarska kriza je v letu 2009 porabo sicer 

drastično zmanjšala, toda z okrevanjem gospodarstva lahko pričakujemo ponovno rast 

porabe energije. Glede na okoljske zaveze, ki jih je sprejela Evropska unija, si je preskrbo 

z električno energijo v Evropi težko predstavljati brez novih jedrskih elektrarn. 
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4.3 Jedrske elektrarne po svetu 

 

V svetu je približno 12 % vse električne energije proizvedene v jedrskih elektrarnah. Slika 

4.6 kaže deleže proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah v vseh svetovnih 

državah sveta z jedrskimi programi leta 2011, tabela 4.1 pa podaja pregled števila in moči 

obratujočih jedrskih elektrarn po državah. 

 

                    
Slika 4.7: Deleži električne energije iz jedrskih elektrarn leta 2011 
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                           Tabela 4.1: Pregled vseh obratujočih jedrskih elektrarn (JE) marca 2013 

  

Država Število JE Skupaj MW 
Argentina 2 935 

Armenija 1 375 

Belgija 7 5927 

Bolgarija 2 1906 

Brazilija 2 1884 

Češka 6 3766 

Finska 4 2736 

Francija 58 63130 

Indija 20 4391 

Iran 1 915 

Japonska 54 46934 

Južna Afrika 2 1830 

Južna Koreja 21 18698 

Kanada 18 12604 

Kitajska 16 11816 

Madžarska 4 1889 

Mehika 2 1300 

Nemčija 17 20490 

Nizozemska 1 482 

Pakistan 3 725 

Romunija 2 1300 

Rusija 33 23643 

Slovaška 4 1816 

Slovenija 1 696 

Španija 8 7567 

Švedska 10 9326 

Švica 5 3263 

Tajvan 6 5018 

Ukrajina 15 13107 

Velika Britanija 19 10170 

ZDA 104 101465 

   

Skupaj 448 38157 

 

 

Poleg naštetih reaktorjev, namenjenih proizvodnji električne energije, po svetu obratuje še 

nekaj sto reaktorjev za pogon plovil. To so predvsem podmornice, letalonosilke in 

ledolomilci. 
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5 OKOLJSKI VPLIV JEDRSKIH ELEKTRARN 

 
Učni cilji 

Slušatelj: 

1. našteje vplive jedrske elektrarne na okolje, 

2. našteje glavne vire radioaktivnih odpadkov in njihovo razdelitev po aktivnosti, 

3. razloži prednosti jedrskih elektrarn glede onesnaženja okolja v primerjavi s termoelektrarnami. 

 

 

5.1 Vpliv jedrske elektrarne na okolje med obratovanjem 

 

Jedrske elektrarne so eden najčistejših virov električne energije, saj je med obratovanjem 

njihov vpliv na okolje minimalen. Medtem ko klasične termoelektrarne spuščajo v okolje 

velike količine CO2 in tudi precej drugih okolju škodljivih oziroma strupenih snovi, jedrske 

elektrarne praktično nimajo izpustov. Izjema so le nadzorovani izpusti nekaterih plinastih 

radioaktivnih snovi, ki pa so tako minimalni, da v neposredni soseščini elektrarne povečajo 

naravno radioaktivno dozo za le nekaj tisočink njene vrednosti. Edini opazen vpliv na okolje 

predstavlja odpadna toplota, tj. toplota, ki nastaja pri hlajenju kondenzatorja in se pojavlja 

kot segrevanje okoliške reke ali vodna para iz hladilnih stolpov. Odpadna toplota pa nastaja 

pri vsakem toplotnem stroju in v tem pogledu se jedrska elektrarna praktično ne razlikuje 

od konvencionalne termoelektrarne enake moči. 

 

Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov 

Pokazali smo že, da se ozračje ogreva zaradi povečevanja koncentracij ogljikovega 

dioksida, ki so posledica človeškega delovanja. Največji deleži prihajajo iz prometa in 

proizvodnje električne energije. Med temi je največ termoelektrarn, medtem ko obnovljivi 

viri in jedrske elektrarne sproščajo zanemarljive količine CO2 (kot posledica izgradnje 

objekta, predelave rude, transporta ipd.). Edini pomemben obnovljivi vir je hidroenergija, a 

njen potencial je v večini razvitih držav že v celoti izkoriščen. Jedrske elektrarne tako 

bistveno pripomorejo k boljšemu stanju ozračja, saj s svojim delovanjem nadomeščajo 

energijo, ki bi jo sicer morali pridobiti iz fosilnih goriv, ta pa bi sprostila velike količine 

toplogrednih plinov. 

 

Radioaktivni odpadki 

Radioaktivne odpadke delimo na nizko-, srednje- in visokoradioaktivne. Nizkoradioaktivni 

odpadki so različna oprema in material, ki so tako kontaminirani, da se jih ne splača več 

čistiti. Srednjeradioaktivni odpadki so predvsem smole ionskih izmenjevalnikov – filtrov, ki 

čistijo tekočine v elektrarni. Visokoradioaktivni odpadki pa so rabljeno jedrsko gorivo. 

 

Nizko- in srednjeradioaktivne odpadke ponavadi obravnavamo skupaj. Oboje odlagajo v 

kovinske sode, pri čemer imajo sodi za srednjeradioaktivne odpadke z notranje strani 

dodatno betonsko oblogo kot ščit pred sevanjem. Po približno 300 letih njihova 

radioaktivnost pade na raven, primerljivo z naravno radioaktivnostjo, zato mora biti 

življenjska doba odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke nekaj sto let. Pri tem 

je treba predvsem preprečiti, da bi radioaktivne snovi prišle v biosfero, zato so vsa 

odlagališča zgrajena po načelu zaporednih pregrad. Odlagališča za nizko- in 

srednjeradioaktivne odpadke so površinska ali podzemna, tehnološko pa niso posebno 
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zahtevna. Vemo, da so že antične kulture zgradile objekte, ki so zdržali tisoč in več let.  

 

Ravnanje z visokoradioaktivnimi odpadki oziroma z rabljenim gorivom je tehnološko precej 

zahtevnejše, saj je aktivnost teh odpadkov tako visoka, da bodo morali ostati izolirani od 

okolja več tisoč let. Predvideno je odlaganje v geološke sklade globoko pod zemljo, in sicer 

v takšne plasti, ki so v geološki zgodovini Zemlje mirovale več milijonov let. Taki geološki 

skladi so npr. plasti soli, granita in nekaterih drugih kamnin. Več držav ima že pripravljene 

načrte za odlagališče rabljenega goriva, na Finskem pa je v gradnji.  

 

Pri odlaganju izrabljenega goriva gre za prostorninsko majhne količine, ki jih lahko hranimo 

v bazenih za izrabljeno gorivo, ali v posebnih vsebnikih za suho skladiščenje, ali pa 

pridobimo novo jedrsko gorivo. 

 

 

 


