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ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

.go

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej1)
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984
i 1611) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje urządzeń technicznych lub urządzeń mogących stwarzać, inne niż określone
w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz
mienia i środowiska, podlegające dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej.

1)

w.
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§ 2. 1. Dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej podlegają:

urządzenia techniczne i urządzenia składające się na system obudowy bezpieczeństwa reaktora, wraz z powłoką stalową
i urządzeniami w systemach pomocniczych obudowy bezpieczeństwa, w szczególności:
a)

ograniczające lub utrzymujące ciśnienie i temperaturę wewnątrz obudowy,

b)

służące do ograniczenia stężenia lub usunięcia z przestrzeni obudowy substancji promieniotwórczych, wodoru,
tlenu i innych substancji,

c)

służące do niezawodnego odcięcia obudowy bezpieczeństwa od otoczenia przez zamknięcie odpowiednich rurociągów, kanałów ciśnieniowych, śluz lub otworów dostępu przechodzących przez tę obudowę;

2) 	 urządzenia składające się na obieg chłodzenia reaktora oraz jego systemy pomocnicze, wraz z systemami sterowania
i zabezpieczeń obiegu chłodzenia reaktora, w szczególności:
zbiornik reaktora, kanały ciśnieniowe i inne elementy konstrukcji reaktora,

b)

rurociągi,

c)

pompy,

d)

dmuchawy,

ww

a)

e)

zawory i zasuwy,

f)

wytwornice pary wraz z systemami pomocniczymi,

g)

wymienniki ciepła,

h)

stabilizator ciśnienia wraz z jego systemami pomocniczymi;

3)

urządzenia ciśnieniowe składające się na system wody zasilającej;

4)

urządzenia techniczne lub urządzenia składające się na systemy sprężonego powietrza i innych gazów technicznych
w pomocniczych systemach technologicznych;

1)

Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2009/71/EURATOM z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18, z późn. zm.).
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urządzenia ciśnieniowe składające się na systemy obiegu czynnika roboczego i turbozespołów, w tym rurociągi je łączące;

6)

urządzenia składające się na systemy bezpieczeństwa czynne i bierne, oraz inne systemy mające istotne znaczenie dla
zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności system awaryjnego chłodzenia
reaktora i systemy służące do odprowadzenia ciepła powyłączeniowego, w tym systemy pośredniego chłodzenia oraz
agregaty prądotwórcze;

7)

urządzenia składające się na systemy chłodzenia, w tym system wody chłodzącej, w szczególności do chłodzenia
obiegów istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz płynów na potrzeby
systemów technologicznych;

8)

urządzenia ciśnieniowe w systemach gaszenia pożarów;

9)

urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników;
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5)

10) urządzenia ciśnieniowe składające się na inne systemy niż wymienione w pkt 1–9, w których znajdują się płyny pod
nadciśnieniem, w szczególności:
zbiorniki stałe, dla których iloczyn nadciśnienia wyrażonego w barach i pojemności wyrażonej w dm3 jest większy
niż 50, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia
w nich procesów technologicznych,

b)

kotły cieczowe i parowe o pojemności powyżej 2 dm3, w których znajdują się płyny pod nadciśnieniem wyższym
niż 0,5 bara,

c)

zbiorniki przenośne stosowane w aparatach ochrony dróg oddechowych,

d)

zbiorniki przenośne zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem o pojemności większej niż
0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub
gazów,

e)

rurociągi technologiczne płynów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i o średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczone do:
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a)

– gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla
których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,

– cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn
nadciśnienia dopuszczalnego cieczy wyrażonego w barach i średnicy nominalnej rurociągu DN wyrażonej w mm
jest większy niż 2000;

11) zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących, palnych oraz do magazynowania materiałów ciekłych
zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C jest nie większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu jest nie
wyższa niż 61°C;
12) urządzenia składające się na systemy grzewcze, wentylacji i klimatyzacyjne;
13) urządzenia transportu bliskiego, stanowiące wyposażenie transportowo-technologiczne do przemieszczania elementów konstrukcji reaktora lub przemieszczania i składowania paliwa jądrowego, wraz z osprzętem do podnoszenia
i wyposażeniem wymiennym, mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności maszyny przeładowcze lub załadowcze;

ww

14) urządzenia transportu bliskiego, inne niż wymienione w pkt 13, służące do przemieszczania osób lub ładunków o ograniczonym zasięgu, wraz z osprzętem do podnoszenia i wyposażeniem wymiennym.
2. Urządzenia wymienione w ust. 1 pkt 1–12 podlegają dozorowi technicznemu wraz z ich elementami mocującymi
i konstrukcjami wsporczymi, osprzętem ciśnieniowym i zabezpieczającym, układami zabezpieczającymi, aparaturą kontrolno-pomiarową oraz układami sterowania.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: wz. E. Bieńkowska

