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10. PROGRAM KONTROL A ÚDRŽBY ZARIADENÍ ZOHĽADŇUJÚCI 

ZMENY NA ZARIADENIACH POČAS ETAPY VYRAĎOVANIA 
 

10.1 PREDPOKLADANÝ SYSTÉM KONTROL A ÚDRŽBY ZARIADENÍ NA 

ZAČIATKU II. ETAPY VYRAĎOVANIA 
 

Technologické zariadenia sú z hľadiska kontrol bariér rozdelené na: 

 vybrané zariadenia podľa zákona č. 541/2004 Z.z. a nadväzných vyhlášok ÚJD SR č. 52/2006 a č. 

56/2006 Z.z.  

 vyhradené zariadenia v súlade s Vyhl. č. 66/1989 SÚBP 

 vytypované zariadenia (kontaminované neprevádzkované, existujúce prevádzkované, nezaradené medzi 

VZ resp. VHZ) 

 

Podľa dokumentu A-19 Zoznam vybraných zariadení JE A1 podľa vyhlášky  ČSKAE č. 436/90 Zb. sú 

pôvodné zariadenia JE A-1 rozdelené do skupiny „a“ a „b“. Do skupiny „a“ sú zaradené VZ prístupné 

z hľadiska kontroly a sú kontrolovateľné. Do skupiny „b“ sú zaradené VZ z hľadiska kontroly neprístupné, 

alebo také, u ktorých je z iných dôvodov akákoľvek kontrola na nich veľmi problematická. Sú to zariadenia 

prevažne budované pred rokom 1990, t.j. pred nadobudnutím účinnosti vyhl. ČSKAE č. 436/1990 Zb.  

Systém vykonávania kontrol a údržby zariadení na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 sa podstatnejšie 

nezmení v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Pokiaľ ide o pravidelné odborné prehliadky a odborné 

skúšky všeobecne pre strojné a technologické zariadenia, postupuje sa pri ich vykonávaní v zmysle STN: 

STN EN 13480 – 5 (13 3410) pre potrubia,  

STN 13 4309 – 2, STN 13 4309 – 4 pre armatúry,  

STN EN 13445 – 5 (69 0010) pre tlakové nevyhrievané nádoby,  

STN EN 583 – 1 (01 5023) pre zdvíhacie zariadenia,   

STN EN 13135 (27 0040) pre elektrické vybavenie zdvíhacích zariadení,  

STN EN 81 – 1 + AC (27 4003), STN EN 81 – 28 (27 4003) pre výťahy, 

STN 33 2000 – 6 – 61 HD 384.6.61, STN 33 2000 – 6 – 61 pre elektrické zariadenia,  

STN EN 1050 (83 3008) pre strojné zariadenie všeobecne,  

STN EN 583 – 1 (01 5023) pre nedeštruktívne skúšanie strojného zariadenia.  

 

Okrem hore uvedených STN vstupuje do procesu kontroly zariadenia celý rad ďalších predpisov, vyhlášok a 

noriem pre kontrolu, skúšanie a revízie technologického zariadenia, ktoré nie sú v tejto kapitole 

vyšpecifikované. 
 

10.1.1 Kontrola a údržba prevádzkovaných zariadení 
 

Pre kontrolu a údržbu prevádzkovaných zariadení platia pravidlá uvedené v príslušných predpisoch, ktoré 

čerpajú z STN noriem a vyhlášok, sú však prispôsobené podmienkam JAVYS.  
 

ELEKTROZARIADENIA 

Pre elektrozariadenia sa budú vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle platných 

interných harmonogramov a technologických postupov. V zásade je možné tieto úkony vykonávať počas BO 

a GO zariadenia, čomu sú prispôsobené aj platné harmonogramy skúšok. Preventívna údržba elektrického 

zariadenia je zameraná na kontrolu spojov, odstraňovanie nedostatkov z dôvodu korózie materiálov, straty 

alebo zníženie elektrickej pevnosti dielektrík, kontrolu a odstraňovanie nedostatkov uzemnení, kontrolu 

ochranných obvodov, kontrolu nastavenia ochrán a istení a ďalšie úkony podľa schválených TP údržby. 

Pre pracovníkov s elektrotechnickou kvalifikáciou platí vyhláška 718/2002 Z.z. O skúške sa vedie záznam 
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(protokol), ktorý slúži ako doklad o vykonaní predpísaného druhu kontroly alebo skúšky, resp. merania. 

O úkonoch údržby sa vykonávajú osobitné záznamy zápisom v operatívnom denníku. 
 

TLAKOVÉ ZARIADENIA 

Pre tlakové zariadenia platia obdobné zásady vykonávania pravidelných odborných prehliadok a skúšok 

v zmysle schváleného harmonogramu. U týchto zariadení je kladený dôraz na poistné zariadenia TNS 

(poistné ventily), stav plášťov tlakovej nádoby (nedeštruktívne skúšky merania hrúbky materiálov), stav 

kontrolných a signalizačných zariadení (manometre, stavoznaky a pod.). Pre pracovníkov s kvalifikáciou na 

tlakové nádoby platí vyhláška 718/2002 Z.z. O vykonaných skúškach sa vyhotovuje protokol a v 

operatívnom denníku zápis.  
 

STROJNÉ ZARIADENIA 

Pre strojné zariadenia (čerpadlá, potrubia, armatúry, vývevy, kompresory atd.) platia zásady vykonávania 

pravidelných odborných prehliadok a skúšok v rámci schválených harmonogramov údržby. U strojného 

zariadenia sa vykonáva preventívna údržba, bežné opravy, generálne opravy v rámci schválených 

harmonogramov, okrem toho sa vykonávajú opravy náhodných porúch. Pri jednotlivých opravách sa 

postupuje v zmysle TP údržby pre dané zariadenie. 
 

KONTROLA VYBRANÝCH ZARIADENÍ 

Pre realizáciu kontroly vybraných zariadení vydáva JAVYS každoročne aktuálny harmonogram kontrol VZ. 

Do harmonogramu sú zaradené technologické zariadenia pracujúce s kontaminovanými médiami, u ktorých 

je nutná zvýšená starostlivosť o technický stav a jeho pravidelná kontrola. Vybrané technologické zariadenia 

JAVYS sú jednotne zaradené do bezpečnostnej triedy 3. U vybraných zariadení sa kontrolujú nasledujúce 

typy skúšok, kontrol alebo meraní: 

1. nádrž  

 stav zvarov hrdiel a plášťa (vizuálna kontrola) 

 meranie hrúbky plášťa (meranie ultrazvukovou sondou) 

 vonkajšia kontrola (vizuálna kontrola) 

 vnútorná kontrola (vizuálna kontrola) 

2. čerpadlo 

 dosadacie plochy sacieho a výtlačného hrdla (vizuálna kontrola) 

 vnútorný povrch sacieho a výtlačného hrdla (vizuálna kontrola) 

 teleso čerpadla (vizuálna kontrola) 

 funkčnosť čerpadla (preskúšanie funkčnosti ovládania, automatík, signalizácie) 

3. Strojné zariadenie 

 kontrola skrutkových spojov (vizuálna kontrola) 

 kontrola zariadenia pre prenos krútiaceho momentu (prevodovka) 

 skúška uchopovacích prvkov (vizuálna kontrola) 

 kapilárne skúšky (zisťovanie trhlín) 

 kontrola lán  

 záťažová skúška bremenom 

 kontrola tieniacich prvkov a celková kontrola zariadenia 

 kontrola systémov SKR 

 kontrola tesnosti (potrubných prvkov, kontajnerov a pod.) 

 kontrola snímačov 

 tlaková skúška hadíc 

 kontrola hrúbky stien a kontrola čistoty povrchu 
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10.1.2 Kontrola a údržba stavebnej časti 
 

Kontrola stavu stavebnej časti sa vykonáva v pravidelných termínoch v zmysle schválených harmonogramov 

stavebnej údržby. Posudzuje sa tesnosť a stav konštrukčných častí (nosné steny, piliere a pod.), stav 

založenia budovy, geodetické merania pre zistenie sadania objektov a pod. O vykonaných skúškach sa 

vyhotovia protokoly, zistené nedostatky je nutné neodkladne odstrániť. 

 

STAVEBNÉ BARIÉRY 

V rámci kontrol stavebnej časti sa vykonávajú kontroly stavebných bariér (tesnosť striech, stien obvodových 

plášťov a podlaží objektov). Súčasťou kontrol stavebných bariér sú analýzy kontrolných sond a vrtov. 

Za vykonanie kontrol bariér zodpovedá správca zariadenia, resp. stavebného objektu. Kontrola stavebných 

bariér objektov a skladovacích zariadení KRAO a PRAO je realizovaná podľa schválených postupov a 

programov.  

Spôsob vykonania kontroly ako i výsledky kontroly VZ a VHZ overuje nezávislá oprávnená osoba, resp. 

organizácia. 

Vedúci odboru schvaľuje výsledky kontrol technologických a stavebných bariér na zariadeniach a objektoch 

v rozsahu svojej pôsobnosti. 

 

10.1.3 Kontrola a údržba neprevádzkovaných zariadení 
 

Do harmonogramov kontrol sú zaradené pravidelné obhliadky vytypovaných neprevádzkovaných zariadení, 

pri ktorých sa posudzuje celkový technický stav zariadenia, spôsob a účinnosť konzervácie zariadenia, 

úroveň korózie, stav poškodenia a vplyv okolitých médií (plynných, kvapalných). O vykonaných kontrolách 

sa vyhotovuje zápis v operatívnych denníkoch. U vybraných zariadení neprevádzkovaných je potrebné 

pravidelne vykonávať kontrolu stavu zariadenia (napríklad kontrola hladiny, nátok média 

do neprevádzkovanej nádrže a pod.) hlavne pre zamedzenie možného prieniku RA média do okolitého 

priestoru. 
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10.2 PROGRAM KONTROL A ÚDRŽBY ZARIADENÍ ZOHĽADŇUJÚCI 

ZMENY NA ZARIADENIACH POČAS ETAPY VYRAĎOVANIA 
 

10.2.1 Návrh kontroly a údržby prevádzkovaných zariadení po ukončení 

II. etapy 
 

V priebehu a po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 budú postupne upravované harmonogramy kontroly 

a údržby prevádzkovaných zariadení v závislosti od toho, ako budú nepotrebné zariadenia vyraďované a 

likvidované. JAVYS vyhotovuje 1x za rok krátkodobý harmonogram kontrol vybraných zariadení, ktorý je 

vždy upravovaný podľa aktuálneho zoznamu VZ, z ktorého budú vyčlenené aktuálne vyradené zariadenia. 

 

10.2.2 Návrh kontroly a údržby stavebnej časti po ukončení II. etapy 
 

Po ukončení II. etapy vyraďovania budú vyčlenené zo zoznamu vybraných zariadení tie systémy, ktoré boli 

v priebehu procesu vyraďovania zlikvidované. Týka sa to nasledujúcich zariadení: 

Obj. 30  Nízkotlaková a vysokotlakové nádrže D2O 

Obj. 41 Skladovacie nádrže kvapalných RAO 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2 

Obj. 44/10 Potrubné trasy koncentrátu z odparky obj. 41 do obj. 44/10, nádrž koncentrátu 

Obj. 28  Zásobníky koncentrátu, zásobníky aditív, filmová odparka, kondenzátor, odlučovač kvapiek, 

zásobník nečistého kondenzátu, odlučovač kvapiek odolejovací filter, zásobník kondenzátu, 

spojovacie potrubia, armatúry, čerpadlá koncentrátu a aditív, nádrž a čerpadlá omývacích vôd, 

potrubná trasa a jama 

APK Potrubné trasy 71A, 40AV, 20 AV, 36 AV, 39AV (APK2) 

 

V zozname vybraných zariadení (prevádzkový predpis A-19), ktoré podliehajú kontrole budú zaradené tie 

VZ, ktoré sú v prevádzke v súčasnosti a budú prevádzkované aj po II. etape vyraďovania JE A-1. 

Zo zoznamu uvedených VZ budú vyradené vyššie uvedené VZ a naopak pribudnú vybrané zariadenia 

novobudovaných technologických celkov, resp. spracovateľských systémov, ktoré sa budú inštalovať 

v rámci II. etapy vyraďovania, ako sú napr.: 

 zariadenie na diaľkovo riadenú fragmentáciu demontovaného zariadenia nad 3 kBq/cm
2
, 

 nové zariadenia vysokotlakového lisovania materiálov s kontamináciou do 3 kBq/cm
2
, 

 integrálny sklad  

 zariadenie pre nové balené formy VBK  

 pretavovacia linka  

 zariadenia pre diaľkovo ovládanú demontáž kontaminovaných a aktivovaných neželezných materiálov 

 a ďalšie zariadenia 

 

10.2.3 Návrh kontroly a údržby neprevádzkovaných zariadení po ukončení 

II. etapy 
 

Do harmonogramov kontrol budú zaradené pravidelné obhliadky neprevádzkovaných zariadení podľa 

súčasných prevádzkových predpisov, ktoré budú priebežne aktualizované podľa postupu vyraďovania 

v rámci II. etapy vyraďovania JE A-1. Ide o zariadenia, ktoré môžu byť zdrojovým členom porúch a ich 

poškodenie by mohlo predstavovať zdrojový člen poškodenia bariéry technologického, resp. stavebného 

zariadenia. Spôsob kontroly bude vykonávaný v zmysle schválených interných predpisov JAVYS s 

časovými intervalmi, ktoré budú určené aktualizovanými harmonogramami. 


