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Systém radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
a jej okolí je veľmi dôsledný, kvalitný a spoľahlivý pro-
ces, Možno ho rozdeliť na dve časti:

- radiačná kontrola v priestoroch elektrárne,
- hodnotenie vplyvu prevádzky na okolie jadro-

vých elektrární.

Radiačná kontrola v jadrovej elektrárni predsta-
vuje súbor organizačných a technických opatrení.
Ich cieľom je hodnotenie radiačnej situácie pra-
covného prostredia v jadrovej elektrárni, kvality
technologického procesu jadrovej elektrárne (tes-
nosť zariadení, hromadenie aktivity v zariadení
a iné), hodnotenie, usmerňovanie a plánovanie
expozície osobných dávok pracovnikov v jadrovej
elektrárni, včítane hodnotenia vnútornej kontaminá-
cie osôb a povrchovej kontaminácie plôch a zaria-
dení.

Ochrana pred ionizujúcim žiarením pracovníkov
v jadrovej elektrárni je založená na stálom dohlbde
na pracovné podmienky spolu so sledovaním ich
dávkovej záťaže a lekárskom sledovaní ich zdravot-
ného stavu.

Hodnotenie radiačnej situácie v pracovnom
prostredí sa vykonáva stabilne namontovanými
snímačmi dávkového príkonu žiarenia gama, ob-
jemovej aktivity aerosólov a plynov a dopfňa sa
meraním spomínaných parametrov pomocou
prenosných prístrojov. Hodnotenie, usmerňovanie
a plánovanie osobných dávok sa vykonáva podľa
základných princípov radiačnej ochrany tak, že
všetky činnosti, ktoré by mohli viesť k osobným
dávkam, musia byť zdôvodnené, optimalizované a
limitované. Monitorovanie osobných dávok sa
vykonáva filmovým dozimetrom, termoluminiscenč-
ným dozimetrom a signálnym dozimetrom s možno-
sťou operatívneho vyhodnotenia osobných dávok.
Súčastou monitorovania pracovníkov je aj vyšetro-
vanie pracovníkov na vnútornú kontamináciu.

Odber vzoriek zo životného prostredia

Kontrola kontaminácie osôb v hygienickej slučke
Meranie vnútornej kontaminácie na celotelovom počítači
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LABORATÓRIÁ RADIAČNEJ KONTROLY OKOLIA

Neoddeliteľnou sučasfou radiačnej kontroly jadrových elektrární je hodnotenie vplyvu prevádzky jadrových elektrární na
okolité životné prostredie,

Hodnotenie vplyvu prevádzky jadrových elektrární na životné prostredie sa začína vlastne už predprevadzkovym moni-
torovaním rádioaktivity na uvažovanom stavenisku jadrovej elektrárne a jeho okolí jadrových elektrární. Získaný súbor hod-
nôt slúži potom k reálnemu porovnávaniu vplyvu prevádzky jadrových elektrární na životné prostredie.

Vplyv bohunického jadrovo-energetického zariadenia na životné prostredie monitorujú a dokumentujú Laboratóriá ra-
diačnej kontroly okolia v Trnave. Rozsah kontroly stanovuje monitorovací program, v ktorom sú záväzne určené minimálne
počty a druhy sledovaných zložiek životného prostredia. Z hlddiska možného vplyvu jadrovo-energetického zariadenia zlož-
kami životného prostredia sú vzduch, voda, pôda a nadväzne poľnohospodárske produkty ako súčasf potravinového refaz-
ca pôsobiaceho na človeka.

Ročne sa odoberá viac ako 1 150 vzoriek zo životného prostredia. Ako vyplýva z každoročných hodnotení, jadrové elek-
trárne neprekročili štátnymi normami povolené objemové aktivity rádioaktívnych látok v sledovaných zložkách životného
prostredia vyvolané pôsobením jadrových elektrární.

Dozorna radiačnej kontroly Gamaspektrometrické laboratórium

TELEDOZIMETRICKY SYSTEM
Pre skvalitnenie kontroly vplyvu

prevádzky jadrových elektrární
v Jaslovských Bohuniciach na ich
bezprostredné okolie bol vybudova-
ný teledozimetrický systém, ktorý od
roku 1992 slúži v nepretržitej pre-
vádzke ku kontrole okolia elektrární
do vzdialenosti 15 kilometrov.

Celý teledozimetrický systém je
riadený pomocou výpočtovej tech-
niky a umožňuje odoberať vzorku
aerosólov, sledovat koncentráciu
aerosólov, rádiojódu, hodnotu dáv-
kového príkonu v danej lokalite
a meteorologické údaje.

Sučasfou teledozimetrického
systému je 24 meracích stanovíšť,
ktoré sú rozmiestnené v troch mera-
cích okruhoch. Prvý okruh je roz-
miestnený v areáli jadrových elek-
trární, Prvý vonkajší okruh zahŕňa 15
teledozimetrických staníc, ktoré sú
rovnomerne rozmiestnené vo vzdia-
lenosti 3 až 6 kilometrov od jadro-
vých elektrární. Preto sa v niekto-
rých obciach nachádzajú aj dve te-
ledozimetrické stanice. Druhý von-
kajší okruh tvoria 4 teledozimetrické
stanice, ktoré sa nachádzajú v ob-
ciach s vyššou koncentráciou oby-
vatelstva do vzdialenosti 15 kilomet-
rov od jadrových elektrární.

Grafické zobrazenie výstupu teledozi-
metrického systému

Vonkajší okruh II


