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UVOD 
 
Kot vsa odkritja, se je tudi jedrska energija oziroma cepitev jeder najprej odkrila in uporabila 
v vojaške namene, kasneje pa tudi v miroljubne .  V veliki tehnološki vojni za razvoj atomske 
bombe, ki je potekala med drugo svetovno vojno, je leta 1942 uspelo ameriškim 
raziskovalcem skonstruirati jedrski reaktor, s katerim so lahko na kontroliran način ohranjali 
verižno reakcijo [9]. Šele 12 let po uporabi atomske bombe in intenzivni uporabi tehnologije 
v vojaške namene, je ameriški korporaciji Westinghouse Electric Corporation leta 1957 
uspelo projektirati prvo elektrarno Shippingport. Za proizvodnjo pare, ki je poganjala turbino, 
je uporabljala energijo, ki se sprosti ob cepitvi uranovega jedra. V naše kraje je jedrska 
energija "aktivno" prišla leta 1966 s postavitvijo prvega raziskovalnega reaktorja Triga na IJS. 
Pravo komercialno izkoriščanje jedrske energije pa se je začelo s postavitvijo nuklearne 
elektrarne Krško leta 1981. 
 
2. Osnove reaktorske fizike 
 
Atomi so sestavljeni iz jedra in elektronov, v jedru so protoni in nevtroni (nukleoni). Atomi 
določenega elementa imajo lahko v jedru različno število nevtronov: to so izotopi elementa, ki 
se ločijo po fizikalnih lastnostih. Izotopi se razlikujejo tudi po masi. Izotopi določenega 
elementa se ne ločijo po kemijskih lastnostih, zato jih s kemijskimi metodami ne moremo 
ločiti. To lahko storimo s fizikalnimi metodami. Elementi imajo lahko po enega ali več 
izotopov. Vodik ima tri izotope: v jedru vodika je le en proton; če je zraven en nevtron, 
dobimo težki vodik (devterij), če sta v jedru poleg protona še dva nevtrona, dobimo tritij. 
Uran ima 11 izotopov, od katerih sta najpomembnejša uran-238 (U238), ki ima 92 protonov in 
146 nevtronov, in uran-235 (U235), ki ima 92 protonov in 143 nevtronov. Naravni uran se 
sestoji iz 99,3% atomov urana-238 in 0,7% atomov urana-235. V jedrskih reaktorjih se 
uporablja navadno do 5% obogateno gorivo - uran (5% U235 in 95% U238). 
Nekatera težka jedra (npr., U233, U235, U239) imajo to lastnost, da se jedro razcepi, v kolikor 
pride do zajetja termičnega nevtrona. Takim izotopom pravimo cepljivi ali fisijski izotopi. V 
naravi najdemo samo U235. U238 izkoristimo za pridobivanje cepljivega izotopa U239. Ko 
izotop U238 zajame nevtron, nastane vzbujeno jedro U239, ki je radioaktivno in razpada v 
Np239, ta pa nadalje razpade v Pu239. Zaradi tega imenujemo U238 in podobne izotope (npr. 
Th232), oplodni izotopi.  
Poglejmo podrobneje cepitev jedra U235  (slika 1). Pri zajetju termičnega nevtrona v jedru U235 
nastane vzbujeno jedro U236. Vzbujeno jedro se lahko umiri z izsevanjem žarkov gama, kar se 
zgodi v 15%, v 85% primerov pa se vzbujeno jedro U236 razcepi na dva dela in sicer: 
 

 
 
Produkti cepitve so: razcepka ZXA in  ZYA (kjer je A masno število in Z vrstno število), 
takojšnji nevtroni (v povprečju 2,43 nevtrona pri U235 in na primer 2,89 pri U239), takojšnji  
gama (g) žarki in sproščena energija (Q). 
Cepitev je eksotermična jedrska reakcija, sprosti se velika količina energije v obliki kinetične 
energija razcepkov, nevtronov in žarkov gama. 
S cepitvijo nastala jedra (imenujemo jih cepitveni produkti) niso enako težka, temveč dobimo 
dvojice različno težkih jeder izotopov [2]. Pri cepitvi jeder U235 lahko dobimo 200 različnih vrst 
izotopov z masnim številom od 70 do okrog 165. Pogostost nastanka določenega izotopa kaže 
slika 2. Vidimo, da najpogosteje (z verjetnostjo okrog 6%) nastajajo dvojice jeder z masnima 
številoma 95 in 137.  

92U235    ZXA + ZYA + n + g + Q 
 

®
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Jedra nastalih cepitvenih produktov imajo običajno preveč nevtronov, da bi bila stabilna. 
Razlog je v tem, da je stabilno razmerje med nevtroni in protoni pri srednjih jedrih manjše, kot 
pri težkih jedrih. Mnogi cepitveni produkti zato razpadajo bodisi z emisijo elektronov (b- 
razpad) ali z emisijo nevtronov (tako imenovani zakasneli nevtroni). Razpolovni časi so od 0,1 s 
do nekaj milijonov let. Pri razpadih b- se sproščajo tudi žarki gama. 
Takoj po cepitvi uranovega jedra (U235) se sprosti okrog 180 MeV energije, nastali jedri 
odneseta okrog 170 MeV v obliki kinetične energije, žarki g odnesejo 5 MeV, sproščeni 
nevtroni  ravno tako 5 MeV. Pri nadaljnjem radioaktivnem razpadu cepitvenih produktov, se 
sprosti še dodatno v povprečju okrog 20 MeV energije. Tako se pri cepitvi urana U235 sprosti 
energija okrog 200 MeV [4]. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Nevtronski ciklus 
 
Ob cepitvi se sproščajo hitri nevtroni s kinetično energijo od 0,1 MeV do okoli 10 MeV.  
Hitri nevtroni, ki nastanejo ob cepitvi izgubljajo kinetično energijo s trki z atomskimi jedri. 
Ta proces je znan kot sipanje nevtronov. Povprečni življenjski čas nevtrona (t) pa je čas od 
rojstva do absorpcije. Trki lahkih nevtronov s težkimi jedri malo prispevajo k zmanjšanju 
kinetične energije, mnogo bolj so učinkoviti elastični trki nevtronov z lahkimi jedri. Zato ima 
vsak termični reaktor snov, ki dobro zavira nevtrone. To snov imenujemo moderator. V večini 
jedrskih reaktorjev je moderator kar hladilo, ki obliva gorivne elemente. V tlačnovodnih 
jedrskih reaktorjih se za moderator uporablja demineralizirana voda. 
 
Nevtron potuje po snovi, s trki izgublja energijo, dokler ni njegova energija v termičnem 
ravnovesju z okolico (0,025 eV). Ta čas upočasnjevanja imenujemo zaviralni čas, ki je reda 
velikosti 0,01ms. Večino življenjskega časa nevtron preživi kot termični nevtron. 
Sipalni presek (sf) za cepitev cepljivih izotopov pa je znatno večji za termične nevtrone, 
medtem ko so sipalni preseki (sf) za reakcije s hitrimi nevtroni običajno manjši od 1 b 
(barn=10-28m2). Termični nevtroni so v toplotnem ravnovesju z atomi snovi, kinetična 
energija teh nevtronov pa je manjša od 1 eV. Nevtrone, ki imajo energije med 1 eV in 0,1 
MeV, imenujemo epi termični nevtroni.  V območju teh energij imajo težka jedra, za nas sta 
pomembna predvsem uran U235 in plutonij Pu238, pri določenih energijah izredno velik presek 
za zajetje nevtronov, tudi do nekaj tisoč b. Na sliki 3 je prikazan sipalni presek za cepitev 
urana U235, medtem ko je na sliki 4 prikazan sipalni presek za zajetje nevtronov v U238. Vidi 
se, da epi termični nevtroni v splošnem ne cepijo jeder U235. V določenem energijskem 
področju pa je presek za zajetje nevtronov izredno velik (slika 5). Te energijske intervale 
imenujemo resonance oziroma resonančno območje. V kolikor pride do zajetja nevtronov v 

Slika 1: Cepitev jedra [6], [7] 
Slika 2: Pogostost nastanka   
izotopov z masnim številom 
A pri cepitvi U235 [ 8 ]   
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t.i. resonančnem področju, ne pride do cepitve urana U235. U238 bi zaradi resonanc zajel večino 
epitermičnih nevtronov preden bi se ti dovolj upočasnili, da bi sprožili razcep U235. Zato za 
zaviranje epitermičnih nevtronov uporabljamo modrator. 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Verižna reakcija 
Pri vsaki cepitvi U235 dobimo v povprečju 2,43 nevtrona. Ti nevtroni se zavirajo, postanejo 
termični in zopet lahko cepijo nova jedra in tako nadaljujejo reakcijo. Reakcijo, ki vzdržuje 
sama sebe, imenujemo verižna reakcija. Vsi pri cepitvi nastali nevtroni pa ne cepijo novih 
jeder U235. Nekaj se jih absorbira v snovi. Če predpostavimo, da imamo neskončno veliko 
sredico, iz katere nevtroni ne pobegnejo in če označimo n(t) povprečno število nevtronov v 
eni enoti prostornine sredice, potem se povprečna gostota nevtronov časovno spreminja kot: 
 

    = Proizvodnja – Absorpcija.      (1) 

 
Če definiramo še pomnoževalni faktor nevtronov kot: 
 

 
 
, 

 
lahko ocenimo spremembo gostote nevtronov  v časovnem intervalu dt. Naj bo v nekem 
določenem trenutku t število nevtronov enako n(t). V intervalu dt bomo izgubili n(t) dt /t 
nevtronov zaradi absorpcije, v tem istem časovnem intervalu pa pridobimo k n(t) dt/t novih 
nevtronov. Torej se bo v časovnem  intervalu dt gostota nevtronov spremenila za: 
 

dt
tdn )(

Slika 3. Sipalni presek za cepitev  
U235 v odvisnosti od energije nevtronov [5]   

Slika 4. Sipalni presek za zajetje nevtronov  
U238 v odvisnosti od energije nevtronov [5]   Slika 5. Resonančno področje za U238  [5]   

število nevtronov v n-ti generaciji 
število nevtronov v predhodni generaciji  =k
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  = , 

 
od koder sledi: 
 

 .                      (2)     

 
Naj bo v času t=0, n0 nevtronov. Potem je integral zgornje enačbe (2): 
 

    .                                                            (3) 
 
Pomnoževalni faktor nevtronov k je v neskončnem sredstvu odvisen samo od sestavine 
sredice. Če je v sredici veliko U235 in malo snovi, ki absorbira nevtrone, je k lahko zelo velik, 
tudi do  k= 2.  Na sliki 6 je prikazano, kako poteka pomnoževanje nevtronov pri k= 2 in k=1. 
V prvem primeru že po 4 generacijah dobimo iz enega nevtrona 16 novih nevtronov, medtem 
ko se pri k=1 število nevtronov ne spreminja. To vidimo tudi, če v zgornjo enačbo (3) 
vstavimo za k vrednost 1. 
Če je torej k=1, je n(t) = n0 in gostota nevronov se ne spreminja s časom. Tedaj je verižna 
reakcija kritična. Če je k>1, se gostota nevtronov eksponentno povečuje s časom, verižna 
reakcija je nadkritična, če pa je k<1, je verižna reakcija podkritična in se gostota nevtronov 
zmanjšuje s časom. Sprememba nevtronske gostote pri različnih pomnoževalnih faktorjih je 
prikazana na sliki 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tt
ndtkndtdn -=

t
ndtk )1( -

t
dtk

n
dn )1( -=

t
tk

entn
)1(

0)(
-

=

Slika 6. Verižna reakcija ;  
pomnoževanje nevtronov pri 
k = 2 in k = 1  [5]. 

Slika 7. Časovno spreminjanje 
nevtronske gostote pri različnih 
pomnoževalnih faktorjih (k) [5]. 
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2.3 Kinetika in krmiljenje reaktorjev 
 
Naprave, v katerih lahko uravnavamo verižne reakcije tako, da postane jedrska energija tehnično 
uporabna, imenujemo jedrski reaktorji. Reaktor sestavljajo: 

¨ reaktorska sredica, 
¨ moderator, 
¨ hladilo, 
¨ mehanizmi in snovi in snovi za kontrolo reaktivnosti.  

 
Čim večja je gostota nevtronov (n(t)), večje bo število cepitev v prostorninski enoti, s tem pa 
tudi večja sproščena energija, moč reaktorja (P(t)) bo večja. Enačbo (3) lahko sedaj zapišemo 
v obliki časovne odvisnosti moči reaktorja. 
 

       .          
                                                                  
Pri končni sredici moramo upoštevati še pobeg  nevtronov, zato smo nadomestili k s keff. 
Če nadomestimo (keff -1) / t = T, kjer je T perioda reaktorja, potem dobimo: 
 

       .                                                                          
 
Perioda reaktorja je torej čas, v katerem se moč poveča za faktor e. 
 
Za merilo kritičnosti oziroma odmika od kritičnosti se uporablja količina, imenovana reaktivnost 
(r), ki je po definiciji določena z razmerjem: 
 
r=(keff -1)/keff ,   
 
ali poenostavljeno: r=(k-1)/k  ali 
 
r=Dk/k ,                   (4)  
 

pri čemer je Dk odmik od kritičnosti. Iz definicije reaktivnosti (enačba (4)) sledi, da je pri  
r > 0  reaktor nadkritičen, pri r = 0 je reaktor kritičen in pri r < 0 je reaktor podkritičen. 
Reaktivnost je brez dimenzijska količina (Dk/k= 1= 10-5 pcm = 0,001 %). Uporablja se več enot, 
najbolj razširjena pa je pcm. 
 
Kako se gostota nevtronov s časom spreminja, je odvisno od proizvodnje in absorbcije nevtronov 
(enačba (1)). Vplivamo lahko samo na absorbcijo.  Absorpcijo lahko povečujemo ali 
zmanjšujemo na več  načinov. V tlačnovodnih reaktorjih za hitro regulacijo uporabljamo 
regulacijske ali kontrolne palice, pri katerih je glavni absorber nevtronov Cd113 (sf=20000b). Z 
vstavljanjem regulacijskih palic v sredico, zmanjšujemo reaktivnost, z izvlečenjem pa 
povečujemo. Druga možnost je spreminjanje absorpcije v moderatorju. V ta namen dodamo 
hladilu v tlačnih lahkovodnih reaktorjih, borovo kislino (H3BO3). Od dveh naravnih izotopov bora 
ima B10 velik absorpcijski presek za termične nevtrone (sa = 3813 b). V naravi je zastopan z 20% 
preostalih 80% pa je B11, ki pa ima zanemarljiv sa. Za spreminjanje reaktivnosti imamo še druge 
možnosti, kot so npr. spreminjaje gostote moderatorja.  

t
keff

ePtP t

)1(

0)(
-

=

T
t

ePtP 0)( =
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2.4 Sproščena in  zaostala toplota 
 
Kot smo dejali, se pri cepitvi sprošča veliko energije, ki se odda v obliki toplote. Tako se npr. pri 
cepitvi vseh jeder U235 , v 1 kg te snovi sprosti 23 milijonov kWh toplotne energije. Toliko 
energije bi proizvedli pri sežigu 300 t rjavega premoga. Reaktor, ki obratuje s toplotno močjo 
2000 MW (NEK), proizvede v enem dnevu  48 GWh toplotne energije [2]. 
 
Ko je reaktor kritičen, se torej generira toplota zaradi cepitev in radioaktivnega razpada. Ko pa 
reaktor zaustavimo in reaktor ni več kritičen, se naglo zmanjša gostota nevtronov v sredici 
reaktorja in s tem tudi število cepitev. Razcepki in njihovi potomci razpadejo z razpadi  b- , pri 
čemer se še vedno sprošča energija v obliki toplote. To energijo imenujemo zakasnela toplota. 
Količina zakasnele toplote je odvisna od obratovanja reaktorja pred zaustavitvijo na določeni 
moči in od časa po zaustavitvi.  V jedrskih elektrarnah po zaustavitvi reaktorja, s posebnimi 
črpalkami stalno kroži hladilo preko izmenjevalcev toplote. Črpalke in izmenjevalci toplote so 
bistveni del sistema za odvajanje zakasnele toplote. Ta sistem mora obratovati dokler je gorivo v 
sredici reaktorja. Gorivne elemente pa moramo hladiti tudi, ko so v bazenu za izrabljeno gorivo, 
pri čemer se toplota odvaja preko toplotnih izmenjevalnikov v hladilnem sistemu za izrabljeno 
gorivo.  
 
3 Jedrski reaktor PWR v NE Krško  
 
V nadaljevanju bom povedal nekaj tehnoloških podatkov o tlačnovodnem jedrskem reaktorju v NEK in 
primarnem sistemu, ki skrbi za odvajanje toplote na sekundarni sistem, kjer se voda uparja  in nato 
poganja turbino.  
V jedrski elektrarni je reaktor tlačna posoda s polkrožnim dnom in pokrovom. V tej tlačni 
posodi je sredica reaktorja, oporne konstrukcije sredice, nevtronske zaščitne plošče in vodila 
regulacijskih svežnjev. Izven posode so še pogonski mehanizmi regulacijskih svežnjev.  
Reaktorska posoda drži jedro reaktorja skupaj z hladilno vodo, ki ima tudi vlogo moderatorja (slika 
8). Navadna demineralizirana voda se uporablja kot hladilo reaktorja, moderator nevtronov 
in kot topilo za borovo kislino H3BO3. V uparjalniku oddaja hladilna voda reaktorja toploto, 
ki na sekundarni strani uparjalnika greje napajalno vodo in jo uparja. Tlak hladilne vode 
15,41 MPa vzdržuje tlačnik s pomočjo električnih grelnikov in vodnih prh, ki se napajajo z 
vodo iz hladne veje čistilne zanke reaktorskega hladila. 
Reaktorska posoda je izpostavljena mnogim obremenitvam, kot je visok  tlak hladila, visoka 
temperatura, vibracije, trki nevtronov in sevanja g žarkov. Zato je reaktorska posoda 
projektirana po strogih tehničnih predpisih. Narejena je iz nizko legiranega ogljikovega jekla z 
dodatkom mangana in molibdena, ki povečata žilavost in čvrstost pri višjih temperaturah 
posode.  
Nevtronsko sevanje povzroči radiacijske poškodbe jekla, ki se kažejo v povečani trdoti in 
zmanjšani žilavosti jekla. Obsevanost jekla z nevtroni povečuje temperaturo in s tem prehod 
jekla v krhki lom. 
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3.1 Jedro reaktorja z gorivnimi elementi 
 
Jedro reaktorja predstavljajo gorivni elementi, regulacijske in zaustavitvene palice, hladilno 
sredstvo in konstrukcijski elementi.  
Gorivni elementi (slika 9) so mehanični sklopi, v katerih so gorivne palice. Gorivni element 
ima presek 200  200 mm in maso 400 kg. Gorivna palica je cev iz cirkonijeve legure 
premera 9,5 mm, debelina stene 0,572 mm in dolžine 3,6 m in izpolnjena s tabletami 
uranovega oksida (UO2) dolžine 13,46 mm in premerom 8,192 mm. Cev iz cirkonijeve legure 
predstavlja oblogo gorivnega elementa in preprečuje razsipanje fisijskih elementov (tablet) v 
hladilno tekočino.  Prostor med tabletko in steno cevi je nekaj stotink milimetra, zapolnjena je 
s helijem, da izboljša prevajanje toplote. Gorivne palice so med seboj razmaknjene 12 do 13 
mm. Razmik gorivnih palic omogočajo distančne elastične rešetke, ki so razdeljene na 16  
16 enot. V enem gorivnem elementu je 7 rešetk.  21 mest v rešetki zapolnjujejo palice, ki 
učvrščujejo gorivni element, 235 mest pa zapolnjujejo gorivne palice. Elastične rešetke 
morajo omogočati menjavo gorivnih palic brez poškodb. Zato so na mestih, kjer so vstavljene 
gorivne palice, vstavljeni posebni vzmetni elementi. Ti držijo palice kljub premikanju zaradi 
vibracij med delovanjem reaktorja, ne smejo pa vplivati na stene (srajčke) gorivnih 
elementov. Rešetke morajo dopuščati temperaturne raztezke gorivnih palic.  

´

´

Slika 8: Reaktorska posoda; 1. pogonski mehanizem 
regulacijskega svežnja, 2. glava reaktorske posode, 3. 
gornja oporna plošča, 4. plašč sredice, 5. zgornja plošča 
sredice, 6. gorivni elementi, 7. spodnja nosilna plošča 
sredice, 8. oporno dno, 9. toplotna ovojnica, 10. vodilo 
regulacijskega svežnja, 11. dvižni drog regulacijskega 
svežnja, 12. vstopna soba, 13. izstopna soba, 14. delilnik 
pretoka, 15. vodila za instrumentacijo. [1] 
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Slika 10:    Razpored gorivnih elementov, zaustavitvenih 
 ( S ) in regulacijskih ( A, B, C, D ) sklopov v jedru 
reaktorja NE Krško [3]. Razpored vsakega 
absorpcijskega sklopa je simetričen po kvadratih jedra.  
 

3.2  Regulacijske palice 
 

Za nadzorovano nemoteno delovanje reaktorja skrbijo regulacijske palice. V NEK so  
regulacijske palice povezane v 4 regulacijske sklope, kar pomeni, da se tiste, ki so vstavljene 
v en gorivni element, gibljejo kot mehanična celota. V gorivni element tipa 16  16, kakršen 
je v NE Krško, je v svežnju vstavljenih 20 regulacijskih palic. Regulacijske palice so cevi iz 
nerjavečega jekla (zlitine), ki jo sestavljajo srebro (80 %), indij (15 %) in kadmij (5%).  
Sestav zlitine je izbran tako, da z absorpcijo pokrije čim širši spekter energije termalnih in 
hitrih nevtronov.  
Regulacijske palice z elektromagneti spuščajo ali dvigajo v korakih po 16 mm. V primeru 
izpada električne energije za pogon elektromagnetov, se mehanizem sprosti in regulacijske 
palice prosto padejo v jedro reaktorja. Prosto padanje regulacijskih palic skozi jedro reaktorja 
traja okoli 2 sekundi. Na dnu gorivnega elementa so vstavljeni hidravlični amortizerji, da 
ublažijo udarec svežnja regulacijskih palic. 
V NE Krško z močjo 676 MWh in dvema hladilnima krogoma je v reaktorju 121 gorivnih 
elementov in 33 regulacijskih in zaustavnih sklopov. Vsi zaustavitveni sklopi so povezani in 
se gibljejo skupaj ob zagonu in ustavljanju pogona elektrarne.  
 
4. Zaključek 
 
Tlačnovodni jedrski reaktorji (PWR) so najbolj razširjeni in predstavljajo relativno zelo varen 
in ekonomičen način za proizvodnjo toplote oziroma električne energije. Tehnične rešitve 
nadzora in vodenja delovanja jedrskega reaktorja so zelo izpopolnjene. Tudi naša edina 
jedrska elektrarna v Krškem ima tak tip reaktorja. 

´

Slika 9. Gorivni element; 1. regulacijski sveženj, 2. 
zgornja šoba, 3. vodilo absorbcijske palice, 4. spodnja 
šoba, 5. absorbcijska palica,  
6. distančna rešetka, 7.  gorivna palica [1]. 
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