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6.5.6 RIADIACE SYSTÉMY 

Kapitola PpBS 6.5.6 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 6.5.6 PpBS boli rešpektované vyjadrenia uvedené v rozhodnutí ÚJD SR č. 

267/2008. 

Kapitola 6.5.6 je štruktúrovaná nasledovne: 

 

Kapitola 6.5.6.1 „Regulátory I.O“ popisuje regulátory primárneho okruhu, tlaku a hladiny ktorých základnou 

funkciou je riadiť zariadenia primárneho okruhu počas normálnej prevádzky a ak je k dispozícií aj počas 

abnormálnych a havarijných podmienok. 

 

Kapitola 6.5.6.2 „Regulátory II.O“ popisuje regulátory sekundárneho okruhu, ktorých základnou funkciou je 

zabezpečiť udržovanie regulovaných technologických parametrov príslušných technologických systémov na 

požadovanej hodnote alebo v požadovanom rozsahu, na základe vypočítavanej odchýlky parametru.  

 

Kapitola 6.5.6.3 „Riadiaci a ochranný systém TG“ popisuje riadiaci a ochranný systém turbogenerátora - TG, 

ktorého základnou funkciou je zabezpečiť riadenie a ochranu turbíny pri normálnej a abnormálnej prevádzke 

jadrového bloku.  

 

Kapitola 6.5.6.4 „Prevádzková diagnostika I.O“ popisuje systém prevádzkovej diagnostiky I.O, ktorého 

základnou funkciou je kontinuálne monitorovanie stavu vybraných technologických celkov a zber 

a vyhodnotenie vybraných technologických parametrov pre potreby včasnej výstrahy pred vznikom anomálií. 

Poskytuje technické prostriedky pre podporu plnenia požiadaviek zaistenia jadrovej bezpečnosti a 

spoľahlivej prevádzky, využíva sa aj pre minimalizáciu resp. optimalizáciu nákladov na preventívnu údržbu, 

opravy a revízie. 

 

Kapitola 6.5.6.5 „Chemické monitorovacie systémy“ popisuje chemické monitorovacie systémy, ktorých 

základnou funkciou je zabezpečiť monitorovanie chemických režimov. Kontinuálny chemický monitorovací 

systém poskytuje on-line zber vybraných chemických parametrov, zobrazenie meraných veličín na 

užívateľskom displeji, porovnanie momentálnych hodnôt s nastavenými limitnými hodnotami a poskytuje 

vyhodnotenie údajov pre ďalšie použitie.  
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Kapitola 6.5.6.6 „Pohavarijný odber vzoriek v HZ“ riešenie pohavarijného odberu vzoriek v hermetickej zóne  

PASS, ktorého základnou funkciou je zaistiť reprezentatívnu ručnú kvapalnú vzorku chladiva z TNRe, za 

dochladzovačmi 3(4)KBF10(50)BJ002 systému kontinuálneho čistenia chladiva primárneho okruhu - ŠOV-1 

a z hermetickej zóny - HZ z výtlakov nízkotlakých havarijnych čerpadiel za pohavarijných podmienok pre 

presnú a rýchlu informáciu o skutkovom radiačnom stave a koncentrácii H3BO3 v priestore hermetickej zóny 

a stave aktívnej zóny reaktora  bez rizika zvýšenia ožiarenia personálu nad dovolené limity po udalosti 

spojenej z únikom chladiva I.O. z reaktora, prípadne až s  poškodením aktívnej zóny reaktora spojenú s 

vysokým únikom chladiva a rádioaktivity do priestorov HZ. 

 

Každá kapitola vypracovaná v rámci Kapitoly 6.5.6 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 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 §7( Vyhláška 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. 




