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6.5.5 INÉ SYSTÉMY MERANIA A REGULÁCIE POŽADOVANÉ PRE BEZPEČNOSŤ 

Táto technická práva je súčasťou Predprevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrovú elektráreň MO34 a 

predstavuje úvod do problematiky riešenej v rámci kapitoly 6.5.5 PpBS MO34 - „Iné systémy merania 

a regulácie požadované pre bezpečnosť“. 

Kapitola PpBS 6.5.5 je vypracovaná v súlade so súvisiacou legislatívou Zákon NR SR č. 541/2004 Z. z. o 

mierovom využívaní jadrovej energie (Atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška 

ÚJD SR č. 31/2012 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚJD SR č. 58/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k 

jednotlivým rozhodnutiam, BNS I.1.2/2008 Rozsah a obsah bezpečnostnej správy, ISBN 978- 80-88806-73-

8, ÚJD SR, Bratislava, 11/2008 pričom bolo prihliadnuté v primeranom rozsahu k platnému návodu BNS 

I.1.2/2014, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-4.1 - Format and Content of the Safety Analysis Report 

for Nuclear Power Plants, Vienna, 5/2004. Ďalej bola vypracovaná podľa požiadaviek Vyhláška ÚJD SR č. 

430/2011 Z. z., o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť (resp. Vyhlášky ÚJD SR č. 50/2006),  Vyhláška ÚJD 

SR č. 431/2011 Z.z. o systéme manažérstva kvality (resp. Vyhlášky ÚJD SR č. 56/2006). 

Pri vypracovaní kapitoly 6.5.5 PpBS boli rešpektované vyjadrenia uvedené v rozhodnutí ÚJD SR č. 

267/2008. 

Kapitola 6.5.5 je štruktúrovaná nasledovne: 

 

Kapitola 6.5.5.1 „Počítačový a informačný systém - PICS“ popisuje projektové riešenie systému PICS, 

ktorého základnou funkciou je poskytnúť operátorom v reálnom čase informácie o stave JE a umožniť 

vykonanie priamych zásahov do technologického procesu ovládaním príslušných zariadení a systémov.  

 

Kapitola 6.5.5.2 „Bezpečnostný informačný a riadiaci systém SICS“ popisuje projektové riešenie systému 

SICS, ktorý slúži na zabezpečenie rozhrania so systémami SKR a zabezpečuje prostriedky HMI potrebné na 

vykonávanie monitorovania a manuálneho riadenia.  

 

Kapitola 6.5.5.3 „Systém skupinového a individuálneho riadenia HRK - RRCS“ popisuje projektové riešenie 

systému HRK-RRCS, ktorý je určený na reguláciu a zastavenie štiepnej reakcie v aktívnej zóne reaktora 

v závislosti na riadiacich signáloch. Funkcie systému sú vykonávané v súlade s pravidlami bezpečnosti,  

zaistenia akosti a požiadavkami energetického zariadenia. 

 

Kapitola 6.5.5.4 „Automatický regulátor výkonu reaktora - RCS“ popisuje projektové riešenie systému RCS, 

ktorý je určený na reguláciu výkonu reaktora v súlade s výkonmi turbogenerátorov a k stabilizácii výkonu 

reaktora na zadanej úrovni. 

 

Kapitola 6.5.5.5 „Limitačný systém reaktora - RLS“ popisuje projektové riešenie systému RLS, ktorý je 

určený na znižovanie výkonu reaktora pri prekročení nastavených technologických, alebo neutrónovo-

fyzikálnych limít, pre funkciu zákazu zdvíhania HRK a ochranu proti studenému pretlakovaniu TNR.  
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Kapitola 6.5.5.6 „Systém vnútroreaktorovej kontroly - INCORE“ popisuje  projektové riešenie systému 

INCORE, ktorého účelom je zber, spracovanie a prezentácia vnútroreaktorových meraní prevádzkovému 

personálu. 

 

Kapitola 6.5.5.7 „Systém riadenia procesov - PCS(SAS1, SAS2, PAS)“ popisuje projektové riešenie systému 

PCS, ktorého základnou funkciou je riadenie prevádzkových akčných orgánov (spojité a diskrétne riadenie), 

monitorovanie ich stavu a stavu technologického procesu, a prostredníctvom PICS poskytnúť operátorom 

informáciu v reálnom čase a umožniť vykonanie priamych zásahov do technologického procesu. 

 

Každá kapitola vypracovaná v rámci Kapitoly 6.5.5 obsahuje opis príslušného systému, konštrukcií a 

komponentov s vplyvom na bezpečnosť JZ v súlade s požiadavkami ustanovenými v projekte (prílohy č.1 a 

č. 4 Vyhláška ÚJD SR č. 430/2011  §7 (Vyhlášky č. 50/2006)), technické zdôvodnenie, požiadavky na jeho 

funkčnosť, požiadavky priemyselných štandardov a noriem ako aj požiadavky dozorného orgánu. V závere je 

uvedené bezpečnostné hodnotenie systému. 

 




