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ANOTACE 

Práce se zabývá projektováním demontáže JE VVER 440, popisem různých 

technologií a postupem vyřazování JE. Dále zpracováním nevyhnutelných analýz, studií 

a hodnocení, z technického hlediska a z hlediska povolování na podporu a kompletaci 

povolovací dokumentace, technickou optimalizací, požadavky pro rozebírání a nezbytnými 

opatřeními. Zahrnuje požadavky národní legislativy a příslušných mezinárodních norem a 

zákonných požadavků a směrnic.  

Klíčová slova 

Demontáž a likvidace elektrárny JE VVER 440, plán pro proces vyřazovaní, 

požadavky pro povolení na vyřazování JE, příslušná národní a mezinárodní legislativa a 

normy pro vyřazování, požadavky dozorných orgánů, dokumentace pro povolovací proces, 

technické analýzy, studie a hodnocení technologie, vypracování a aktualizace povolovací 

dokumentace. 

ABSTRACT 

The work deals with the system design of D&D of VVER 440, descriptions of 

various technologies and procedures for decommissioning of the NPP. Further processing of 

necessary analyzes, studies and evaluations, from a technical point of view and in terms of 

the authorization and completion of licensing documentation, technical optimization, 

requiremens for disassembly and necessary measures. It includes national legislation 

requirements and relevant international standards and law requirements and policies. 

Keywords 

Dismantling and Decommissioning (D&D) of VVER 440 nuclear power plant, plan 

for the decommissioning process, requirements for decommisioning of NPP, appropriate 

national international standards and norms of decommissioning, licencing documentation, 

requirements of regulatory authorities, technical analysis, studies and technology 

assessment, drafting and updating of licensing documentation. 
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1 ÚVOD 

 

Ve světě se ruší jaderné elektrárny a existují plány na uzavření dalších civilních 

jaderných reaktorů v příštích deseti letech.  

Demontáž JE je bezpečné, řízené rozebírání JE na konci jejich životnosti, což začíná 

odstraněním vysoce radioaktivního vyhořelého paliva a končí zpravidla vyčištěním celého 

místa, v některých případech včetně kontaminované zeminy a podzemních vod [38]. 

Likvidace zahrnuje demolici budov a ostatních struktur, včetně části v blízkosti aktivní zóny, 

které se staly radioaktivní, jakož manipulaci s kontaminovanými materiály na místě 

(převážně z oceli a betonu), tak i balení a dopravu těchto materiálů pro bezpečné skladování 

a likvidaci. Demontáž JE je spojena s určitými technickými problémy a riziky pro lidské 

zdraví a životní prostředí. Ty jsou často ovlivněny provozem a konstrukcí reaktoru během 

dřívějších let. Tento úkol se neobejde bez znalostí odpovídajících vnitrostátních a 

mezinárodních předpisů a bez rozsáhlého financování a velkého počtu vyškolených 

pracovníků. [14] 

K získání licence pro vyřazování je třeba určit strategii a zpracovat přesný postup a  

dokumenty, které souvisí s postupem demontáže, což vyžaduje Úřad jaderného dozoru 

(ÚJD). Tento postup pak může být používán pro další JE v budoucnu.  Proto se má stát tento 

úkol návrhu nezbytných plánů a postupů spojených se získáním licence pro rozebírání 

kterékoliv JE teoretickým přínosem této práce do budoucna. Praktický přínos je ten, že je 

daná práce určena pro elektrárny typu VVER 440 a tedy pro praktický projekt.  
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1.1 Analýza reaktorů a začínajícího trhu vyřazování  

Ve světě je 436 jaderných elektráren v provozu, z toho je více jak 160 zařízení starších 

30 let a 20 zařízení starších 40 let (viz grafy, Petr Pospíšil, zdroj dat: IAEA, PRIS, 8/2013). 

Obr.1 - Počet definitivně z provozu odstavených JE celosvětově, stav srpen 2013. 

Obr.2 - V jaderném programu je dohromady 31 zemí z 5 světadílů. Nejvíce států 

využívající energii z jádra je v Evropě (55 %). Nejvíce jaderných bloků má přitom USA 

(100), následovaná Francií (58), Japonskem (48) a Ruskem (33).  

Obr. 3 - Při porovnání podle počtu JE v Evropě a ve světě je podle typu reaktoru v 

Evropě nejrozšířenější technologie PWR a v Asii BWR. 
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Podle obr.4 výše se jedná u elektráren v provozu o reaktory převážně tlakovodní 

(celkem 121 - 63%), následované varnými (19%) a těžkovodními tlakovými (11%). 3% 

zaujímá světové specifikum - 15 plynem chlazených reaktorů ve Velké Británii, dále frakce 

rychlých množivých reaktorů (1%) a grafitem moderovaný lehko vodní reaktor (15 

elektráren ve světě 3 %). Důležitý poznatek je, že 71% elektráren v Evropě a 63 % všech 

provozovaných jaderných zařízení na světě je typu tlakovodního reaktoru PWR (vč. VVER). 

Z toho se dá odvodit, že v oblasti tlakovodních reaktorů (VVER, PWR) bude největší trh s 

vyřazováním a na základě končící životnosti JE postavených v 60. a 70. letech celosvětově 

poroste počet zařízení k vyřazování v příštích letech. Toto především znamená i pro 

inženýringové firmy, že bude v budoucnu v okolních státech mnoho firem, které budou 

soupeřit o realizace řady budoucích projektů vyřazování JE. 

Obr. 5 – rozdělení JE v Evropě, USA a Asii a dle kontinentů 

V Německu a Švýcarsku se rozjelo vyřazování vlivem politického rozhodnutí. 

V horizontu příštích několika málo let je zřejmé z postupné restrukturalizace firem, že se 

prostředí připravuje a soustřeďuje na budoucí obrovský trh jaderného vyřazování. V těchto 

zemích se jedná o různé provozovatele, množství podniků, regulátorů (úřady, inspekční 

instituty), výzkumná zařízení, tak jako i významné výzkumné a vědecké instituce. Z kurzu 

na prohloubení znalostí ve vyřazování s názvem “výzva ke konci provozu jaderných 

elektráren” pořádaným švýcarským nukleárním fórem, bylo patrné, že většina 

dodavatelských podniků z oblasti jaderného průmyslu [11] přijela z Německa (65%), mezi 



15 

 

nimi všichni známí  konkurenti (např. Westinghouse, Areva, NUKEM, Simpelkamp, 

Heidelberg Kraftanlagen). Zbývajících 35% (6 podniků) bylo z pořádajícího  Švýcarska. 

Všechny obecné šance a rizika, které jsou pro firmy spojeny s tématem demontáže JE 

v Německu, jsou platné také pro Švýcarsko. Jako první milník pro činnost na tamním trhu je 

nezbytné navázat spoluprací s místními vědeckými institucemi a dodavateli, tak jako 

vyškolit pracovníky v oblasti vyřazování. Dokonce vznikají studijní obory specializované na 

vyřazování. Také by měla být zvýšena přítomnost na různých pořádaných akcích jako jsou 

konference, fóra, sympózia nebo odborné semináře. Nakonec lze firmám adaptaci na 

německou strategii vyřazování doporučit (po Německu bude další vyřazování ve 

Švýcarsku), aby dosáhly vyšší účast na trhu. Je třeba být viditelný s logem firmy nebo 

ústavu, projekty nebo být zmíněný, alespoň jménem. Důležité jsou zkušenosti, produkty a 

Know–how z vyřazování a oblasti nakládání s odpady a být v podvědomí účastníků.   

Obr. 6 – rozdělení účastníků podle firem a podle země na konferenci „výzva ke konci 

provozu jaderných elektráren” ve Švýcarsku na konci r. 2013 

U zbývajících účastníků se jednalo o zástupce z úřadů, dozorných orgánů (ENSI, 

TÜV, SVTI), vědy (PSI, KIT, ETH Zürich) tak jako různých jiných institucí, které budou 

rozebíráním přímo nebo nepřímo dotčeny. 
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1.2 Analýza současného stavu vědeckého řešení problematiky 

Demontáž jaderných zařízení vyžaduje konkrétní potřebu, co se týká dalšího vývoje 

existujících technologií a postupů, obzvláště vzhledem k optimalizaci procesu a zvyšování 

efektivity vyřazování. Analýza stavu výzkumných projektů ukázala, že je dnešní výzkum na 

poli vyřazování JE prováděn hlavně v Německu, kde se v současné době připravují projekty 

vyřazování (Obr 7). Dále je výzkum prováděn s podporou hlavně Mezinárodní Agentury pro 

Atomovou Energii (MAAE/IAEA), a evropské komise. Další organizace, které podporují 

mezinárodní sdílení informací, výměnu znalostí a zkušeností týkajících se demontáže JE a 

také vydaly důležité směrnice a literaturu, jsou Evropské společenství pro atomovou energii 

(EAEC nebo Euratom). Další organizace v Americe jsou NRC, DOE a NEI. Cílem 

mezinárodní spolupráce ve vyřazování a rozebírání (anglicky dismantling and 

decommissioning, zkratka D&D) je snížit náklady na vyřazování z provozu a zajištění 

jaderné bezpečnosti (JB) a ochranu zdraví pracovníků před účinky radiačního záření. 

 
 

 

Obrázek 7 – stav výzkumu v odvětvích vyřazování v Německu 

Na obr. 7 je uveden souhrn běžících a provedených výzkumných projektů a vědeckých 

prací na téma vyřazování. Aktuální výzkumné aktivity jsou značné především v Německu a 

na poli EU. Dále viz přehled některých z nich. 

1.3 Související výzkumné aktivity s vyřazováním z provozu v EU 

Od roku 1979, provedla EK čtyři po sobě jdoucí pětileté výzkumné a rozvojové 

programy na vyřazování jaderných zařízení z provozu, prováděné na základě smluv na 

sdílení nákladů s organizacemi z EU [1, 2]. Hlavním cílem těchto programů je stanovit 
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vědecký a technologický základ pro bezpečné, společensky přijatelné a cenově ekonomické 

vyřazování zastaralých jaderných zařízení. 

Více než 60 milionů Euro bylo vynaloženo na vývoj dekontaminační a demontážní 

techniky pro různé druhy jaderných zařízení, na technologie pro minimalizaci odpadu, (např. 

tavení ocelových prvků), na rozvoj strategií pro vyřazování z provozu a nástrojů pro řízení a 

na rozvoj dálkově řízených manipulačních systémů vysoce aktivovaných komponentů. 

Na začátku devadesátých let byly vybrány čtyři pilotní projekty vyřazení z provozu za 

účelem porovnávání přístupů k vyřazování: 

 

- Závod na zpracování paliva (AT1 v La Hague) 

- Plynem chlazený reaktor (WAGR ve Windscale) 

- Varný reaktor (KRB-na Gundremmingen) 

- Tlakovodní reaktor (BR-3, Belgie) 

 

 

Pro nasazení lanové pily jsou nezbytné obzvláště průzkumy chování řezání, tak jako 

životnost použitého řezného lana při zpracování různých materiálu. Ve výzkumném projektu 

ASTU – automatizované technologie řezání pilou pro demontáž  pod vodou se zpracovává 

model pro procesy řezání.  Projekt „inovativní demolice mohutných struktur železobetonu 

(Inas)“ má za cíl vyvinout nástroj, se kterým bude možno rozmělnit jak beton, tak výztuže 

vysoce vyztužených dílů ze železobetonu, aniž by to bylo podmíněno výměnou nástroje. Ve 

výzkumných projektech „soběstačně pracující manipulátor pro dekontaminační práce“  a 

„manipulátorem řízený úběr materiálu na povrchu laserovou technologií„ (Manola, viz obr. 

8) byly vyvinuty nosné přístroje, které dovolují dekontaminaci při současném zvýšení 

výkonu úběru. V projektu „Deprov“- nové technické metody k dekontaminaci a odebírání 

vzorků v potrubích prostřednictvím vibrační techniky, byl zpracován, úspěšně otestován a 

vyvinut první koncept k dekontaminaci vnitřních ploch potrubí. Přitom se jedná o novou 

metodu, která dovoluje efektivní dekontaminaci potrubí. V projektu měření pro uvolňování 

povrchů řízeným manipulátorem (Mafro) se realizuje vývoj automatizovaných systémů, 

které dále optimalizují proces dokumentace zvyšováním jeho výkonu. Ve výzkumném 

projektu „technické, ekonomické, sociální a politické následky demontáží jaderné elektrárny 

na regionální a lokální úrovni (Ford)“ se zkoumají účinky vyřazování jaderných zařízení ve 

výše uvedených oblastech. 

Obr. č. 8 – Manipulátor Manola 
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1.4 Cíl disertační práce 

Hlavním cílem této práce je vypracování metodiky pro zpracování likvidace 

jaderných elektráren v souladu s požadavky International Atomic Energy Agency a 

národních legislativ, včetně dokumentace pro povolovací proces. [33] 

Práce zahrnuje v tomto kontextu následující problematiku: 

 Zpracování nevyhnutelných studií, analýz a hodnocení z technického hlediska 

a z hlediska zajištění povolení od národního regulačního úřadu a kompletace 

povolovací dokumentace, 

 Vypracování povolovací dokumentace, která splňuje požadavky všech 

příslušných dozorných orgánů a platných mezinárodních norem k  žádosti 

o vydání povolení na demontáž. [15], 

 Úkol vypracovat s ohledem na vyhlášky, směrnice, rozhodnutí, doporučení 

a stanoviska Evropské unie, jako i mezinárodní doporučení, nejlepší 

uznávanou praxi a zkušenosti týkající se demontáže JE. (příloha na CD), 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Průběh D&D / časové rozpětí demontáže 
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1.5 Podrobné rozpracování práce 

Práce navrhuje postup a plán likvidace jaderné elektrárny VVER 440/213. Jedná se o 

jaderné zdroje (JZ), které budou v Evropě postupně rušeny, principiálně bude sanace všech 

JE stejná s odlišnostmi podle typu elektrárny a národní legislativy a strategie. Nás zajímají 

nejvíce elektrárny typu VVER, které jsou na Slovensku v Jaslovských Bohunicích, u nás 

v Dukovanech a dále na východ. Plán Slovenska je zrušit JE Bohunice do roku 2025. V té 

době bude na konci své životnosti i první česká JE Dukovany, pokud bude přijato 

prodloužení její životnosti v r. 2015 o 10 let. V práci bude kladen důraz hlavně na technické 

rozpracování rozebírání nejvíce kontaminovaných částí JE VVER. Součástí je příprava 

povolovací dokumentace a inženýrské podpory nevyhnutelné pro podání žádosti na povolení 

vyřazování spolu s podpůrnou dokumentací, analýzami, studiemi a hodnoceními. To 

zahrnuje v podstatě tři různé skupiny činností: 

 Přípravu povinných stanovených analýz daných legislativou, 

 Přípravu technické a licenční dokumentace likvidace, 

 Plánování demontáže a její organizace a řízení,  

 

1.6 Teoretický úvod – přílohy  

Příloha 1 - Rozdělení podle druhu a generace JE  

Příloha 2 - Schéma varného reaktoru 

Příloha 3 - Schéma tlakovodního reaktoru  

Příloha 4 - Detailní prostudování k analýze metod použitých v JE Würgassen 

Příloha 5 - Ukázka demontáže a rozložení vnitřních části TNR reaktoru PWR JE Stade 

Příloha 6 – Analýza výzkumných projektů (pouze na CD) 
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1.7 Výchozí situace 

JE typu VVER 440/230 byla první tlakovodní jadernou elektrárnou v bývalém 

Československu. Výstavba elektrárny byla zahájena v lokalitě Jaslovských Bohunic v roce 

1972. První blok byl v provozu od roku 1978 a druhý od roku 1980. Oba bloky byly v letech 

1993 až 2000 postupně modernizovány, přičemž hlavním cílem jejich rekonstrukce bylo 

zvýšení jaderné bezpečnosti (JB). 

Slovenská republika se pak na základě usnesení vlády č. 801/1999 zavázala odstavit 

1. a 2. blok JE V1 v r. 2006, resp. 2008. Na podporu procesu vyřazování vznikl mezinárodní 

fond BIDSF, zřízený Evropskou komisí a řízený Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. Ze 

strategického hlediska je možno zvolit jednu z následujících variant vyřazování: 

•  Varianta okamžitého vyřazení; 

•  Varianta odloženého vyřazování s uzavřením a dozorem na dobu do 30 let; 

•  Varianta odloženého vyřazování s  uložením reaktoru v krytu nad 30 let (v USA) 

Zvolenou variantou u většiny elektráren je ‘okamžitá demontáž. Hlavními 

charakteristickými rysy této varianty jsou okamžitá a plynulá demontáž zařízení, demolice 

objektů až po dno základové desky a příprava areálu na další průmyslové využití, a proto 

konečným stavem bude stav v enviromentálním kontextu nazývaný „brownfield“ nebo 

„greenfield“ podle „čistoty“ tzv. zbytkové kontaminace.[40] 

               

Obrázek č. 10: Tři hlavní možné varianty/strategie vyřazovaní JE 
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Obrázek č. 11: Průběh D&D (přímá demontáž) Zdroj: EON Kernkraft 

 

Přímé vyřazování se realizuje vetšinou ve dvou a více etapách, a na každou je třeba 

samostatné povolení od dozorného orgánu. Činnosti během přípravy vyřazovaní zahrnují 

úplné vyvezení paliva z reaktorů do příslušného bazénu vyhořeného paliva a potom do 

samostatného meziskladu vyhořeného paliva v areálu, přípravu zařízení na zpracování 

odpadu, úpravu historického odpadu, fyzickou a radiologickou charakterizaci, úpravy 

elektrických a technologických systémů a jejich zajištění a odpojení, aby se umožnil začátek 

demontážních prací, kontrolu vstupu a fyzickou ochranu. Během této etapy byly 

vypracované technické studie, technické specifikace a podklady pro projekty I. etapy.  

Činnosti v I. etapě by měly zahrnovat demontáž neaktivních systémů a demolici 

objektů, které už nejsou více potřebné. Sem patří demontáž systémů strojovny s turbínou, 

generátorem, demolice konstrukcí, např. chladících věží a jiných stavebních objektů 

chlazení, částečná demontáž venkovních elektrických zařízení a rozvoden, demontáž 

systémů a demolice budovy diesel-generátorové stanice, některých venkovních nádrží 

a příprava prostor na operativní skladování odpadů v areálu a dekontaminace primárního 

okruhu. Během této etapy bude vypracovaná technická dokumentace a pro projekty II. etapy 

a také se vykonají určité úpravy stavebních objektů pro jejich budoucí využití. 

 

Obrázek č. 4: Průběh demontáže a likvidace jaderné elektrárny (přímá demontáž) 
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           Činnosti v II. etapě by měly pokrýt demontáž zbývajících systémů elektrárny a 

demolici zbývajících objektů v rozsahu vyřazovaní. Patří sem demontáž systémů a 

komponentů budovy reaktoru, TNR, stínícího štítu, budovy pomocných provozů a příčných 

a podélných plošin ve strojovně. Demontované budou i venkovní nádrže a podzemní 

potrubní kanály a kabelové vedení. Dekontaminace a demolice objektů se uskuteční, jen co 

budou budovy vyprázdněné. Následuje závěrečná kontrola a uvolnění areálu ÚJD. [35] 

Inženýrská dokumentace – fáze I                                  Inženýrská dokumentace – fáze II 

1.1 Limity a podmínky bezpečného vyřazování 2.0 Plán úprav technických a nových zařízení 

1.2 Systém jakosti a požadavky na jad. zařízení 2.1 Plán dekontaminace 

1.3 Místní havarijní plán 2.2 Plán demontáže 

1.4 Plán I. fáze vyřazování 2.3 Plán demolice 

1.5 Koncept vyřazování na období 2.fáze 2.4     Plán vyčistění/ sanace místa 

1.6 Plán fyzické ochrany vč. dohody s policií 2.5 Seznamy prací při projektu vyřazování 

1.7 Řízení RaO a plán přepravy běžného odp. 2.6 Hodnocení řízení kvality II. fáze vyřazování 

1.8 Fin. krytí a odpovědnosti za jad. škody 2.7 Organizace a školení pro II. fázi vyřazování 

1.9 Testovací program vybraných zařízení 2.8     Návrh organizace 

1.10 Provozní postupy stanovené ÚJD 2.9          Analýza potřeb v oblasti lidských zdrojů 

1.11 Systém odbor. vzdělávání pro pracovníky 2.10 Aktualizace plánu FO 2.etapy vyřazování 

1.12 Kvalifikace a odbornost zaměstnanců 2.11 Protipožární ochrana 

1.13 Havarijní plán pro zónu havarijní plánování 2.12 Plán kvality a údržby vybraných zařízení 

1.14 Změny hranic JZ dle atomového zákona 2.13 Dokumentace potřebná pro povolení ÚJD 

1.15 Změny zóny havarijního plánování JZ 2.14 Technologické postupy vybraného zařízení 

1.16 Kategorizace vybraných zařízení do BT 2.15 Plán odhadu nákladů 

1.17 Plán radiační ochrany 2.15 Seznam provozních předpisů určených ÚJD 

1.18 Plán prům. hygieny a bezpečnosti-DFPP 2.16 Analýza oblasti ohrožení okolo JE 

1.19 Plán konv. demontáže a demolice - CDDP 2.17 Plány nakládání s radioaktivním odpadem 

1.20 Plán vyčištění stanoviště (ZCP)   

1.21 Vyřazování z provozu a Org.manuál-DOM   

1.22 Studie a výpočty   

1.23 Údaje dle čl. 37 Smlouvy o Euratomu   

Tabulka č. 1: Dokumentace pro licenční fáze demontáže JE (rozpracování je součást příloh na CD) 

 

Obrázek č. 12: Celkový cyklus zahrnuje všechny činnosti od odstavení, plánování  s cílem vyjmutí 

lokality z atomového zákona v souladu s požadavky národní legislativy a platných norem.  
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1.8 Postup práce 

V průběhu mé praxe podniku Westinghouse Eletric jsem se zabýval studiem a řešením 

některých problémů, které se vyskytly při rozebíraní reaktorů. 

Vzhledem ke množství různých technik, které se doposud vyskytly v průběhu rozebírání 

daného typu reaktoru bude nezbytné provézt sběr dat a studii, která blíže zanalyzuje a 

navrhne řešení u činností rozebírání z hlediska návrhu technologie rozebírání s co nejnižším 

únikem radiace pro VVER i z hlediska ekonomiky rozebírání, případně dalších. Problémy 

které je nutno blíže a detailně podrobit další analýze a výzkumu jsou následující 

- Vyhodnotit obtíže při rozebírání reaktoru; 

- Vyhodnotit použití bazénu vyhořelého paliva na segmentaci nástroji a manipulátory, 

- Vyhodnotit dopad vyřazování na produkci sekundárního odpadu; 

- Vyhodnotit možnost umístit systém čištění vody v bazénu; 

- Vyhodnotit koordinovaný plán pro personál elektrárny a dodavatele; 

- Vyhodnotit způsob segmentace a vyřazování nejdůležitějších primárních částí JE 

 

Návrh kvalitativního výzkumného projektu z hlediska rozebírání: 

1. Jasné a stručné shrnutí, co se bude dělat a jaké jsou cíle výzkumu:  

Určit postup a stav techniky při rozebírání typu VVER 

2. Základní motivace výzkumu, teoretické zakotvení a definice výzkumných otázek 

Určení nejlepších metod a postupů pro daný typ reaktoru VVER 

3. Popis plánu - metody a možnosti změn, sběr dat, jejich 

Pozorovaní (video, dotazovacích technika rozhovoru), zpracování a analýza. 

4. Rozvaha o proveditelnosti projektu, zvl. z hlediska kontaminace a řešení 

radiologických otázek, které ve výzkumu nastanou. 

 

 

Vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s jejich odpadem se týká životního 

prostředí, technické, sociální a finanční odpovědnosti. Není vždy jasné, kdo ponese tyto 

různé úkoly. Až do teď, byly projekty vyřazování z provozu obvykle regulovány 

individuálně případ od případu. K dnešnímu dni, členské státy EU volily výrazně odlišné 

strategie vyřazování. 

Vzhledem k rostoucímu počtu elektráren, které mají být vyřazeny z provozu, má 

důležitý význam výměna a analýza zkušeností v oblasti vyřazování z provozu. Náklady na 

konci životního cyklu jaderné elektrárny mohou vést k nepřiměřené finanční zátěži 



24 

 

jaderného průmyslu, a následně ke zvýšení ceny, kterou pak platí spotřebitelé elektřiny a je 

jasné, že tyto náklady musí být lépe řízeny. Standardizovaný postup k vyřazování jaderných 

zařízení z provozu by mohl vést ke zlepšení ochrany obyvatelstva a životního prostředí a 

více standardizovaný technologický přístup by měl za následek, mimo jiné, snížení v objemu 

vyprodukovaného odpadu. Harmonizace postupů vyřazování z provozu členských států EU 

a rozvoj zvláštních právních předpisů vztahujících se k vyřazování z provozu by měly za 

následek jednodušší, efektivnější a transparentní rozhodnutí regulačních orgánů. Tyto je 

třeba sjednotit.  

2 Návrh sběru dat 

 

Nejprve je potřeba posbírat data řízení projektů vyřazování, technik, jednotlivých 

vybraných elektráren o vyšším výkonu. Cíl je vytvořit databázi která sleduje následující cíle: 

 

 Vytvořit informační banku shromažďující skutečné a nejaktuálnější zkušenosti z 

probíhajících a dokončených projektů vyřazování z provozu, identifikující osvědčené 

postupy, kritickou cestu a milníky projektů, 

 Zahrnout dostatečně reprezentativní výběr vyřazování z provozu díla nedávno 

dokončené nebo probíhající, a to především v rámci států Evropské uni, 

 Získat co nejširší technologické pokrytí, zaměřit se na všechny typy jaderných 

elektráren, 

 

Sběr dat je strukturován do následujících pracovních etap : 

 

1. Definice zemí a jaderných zařízení, které mají být zahrnuty v této studii, 

2. Vytvoření vhodné databáze, 

3. Sběr informací, 

4. Zpracování informací pro zařazení do databáze, 

5. Přenos informací do databáze, 

6. Dokumentace uložených informací a použití databáze, 

 

Do studie byly zahrnuty projekty vyřazování z provozu a relevantní informace z 

členských států EU země a USA. 
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Informace jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, jakož i z podrobných 

rozhovorů s odpovědnými osobami z jednotlivých států, elektráren, nebo z nevládních 

organizací zodpovědných nebo pracujících na vyřazování elektráren. Tím, že kombinuje 

informace z první ruky s rozhovory a veřejně dostupných zdrojů, jsou zajištěna aktuální data 

a přesné informace, zejména informace, které ještě nebyly publikovány jinde. Seznam témat 

byl sestaven takto: 

 

 Země, 

 Zákonný rámec, 

 Orgán jaderné bezpečnosti, 

 Licencování, 

 Projekty vyřazování, 

 Nakládání s RaO, 

 Ostatní, 

 
Vyhodnocení výsledků tohoto sběru dat bude aplikován do návrhu vyřazování 

"nejlepší praxe“ pro naši JE VVER 440 a implementován v kapitole 8 níže. 

2.1 Obecná organizační struktura vyřazování 

 
 

Obecný rozklad zahrnuje hlavní fáze projektu a má pyramidovou strukturu dělenou 

do několika úrovní, jak je znázorněno na následujícím obrázku: 

 Předmět 

 Fáze 

projektu

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.13 - Struktura činností harmonogramu 

 

Je navrhován harmonogramu na úrovních struktury členění prací, popsaný zde: 

 
Vrchol 

 

Rozklad 

vyšších úrovní 
 

Nejnižší prac. 

úroveň (pracovní plán) 
 

 

 Úloha (Předmět) 

 

 Název projektu 

 

 Práce/fáze projektu 

 

Strategie 

úroveň-1 fáze 

úroveň2-úlohy/DD 

úroveň 3 - projekt 
 

úroveň 4                                     

.          osob.pracovní plán(lístky) 
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 Úloha (Předmět) ( 2. úroveň struktury členění prací): 

Zahrnuje časové rozvržení hlavních úloh: např. úpravy elektrárny, dekontaminace a 

demontáž zařízení, dekontaminace objektů, jejich demolice, uvedení areálu do původního 

stavu a závěrečný průzkum areálu a jeho uvolnění. 

 

 Název projektu ( 3. úroveň struktury členění prací): 

Zahrnuje časové rozvržení projektů konkrétní etapy vyřazování 

 

 Název práce ( 4 úroveň struktury členění prací) : zahrnuje období od zahájení  

do dokončení činností popsané na pracovním listu v rámci realizace projektu. 

 

Harmonogram (úroveň 1) 

Všeobecný rozvrh celkové demontáže je navrhován 4 fázový, poskytující rychlý 

přehled o stavu a postupu projektu vyřazování z provozu: Zahrnuje hlavní fáze projektu 

vyřazování, za uvážení podkladů, kritérií a rozsahu stanoveného v jednotlivých projektech 

fází vyřazování. 

 

Vzhledem k jejich důležitosti na kritické cestě byly navíc zahrnuty i projekty před 

etapy(Fáze 1 a 2), které jsou důležité pro plánování (jsou to vlastně fáze basic design a detail 

design), a skončí před vlastní realizací udělením licence a také projekty realizace, které jsou 

kritické pro zahájení hlavní etapy - projekty F3 a F4 pro demontáž II.O a I.O. Zahrnuty byly 

následující čtyři hlavní fáze: 

 

 
Obr. č.14 - Struktura činností harmonogramu 

 

 

Harmonogram členění úloh (úroveň 2) 

Tato část obsahuje detailní seznam činností tzv. detail design a pořadí jejich realizace 

na základě úvodní projektové dokumentace tzv. basic designu. 

 

F2- Zisk licence, 

školení,nástroje 
detailní plán 

F3-Vývoz paliva, 

realizace II.O, 

příprava I.O. 

F4-Projekty 

hl. fáze 

vyřazování 

ralizace I.O. 

F1Plán,EIA,licen

ce,charakterizace 

a sklad 
RaO,F&D 

 F3+F4 realizace vyřazování z provozu  F1+F2 příprava vyřazování z provozu 
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Úloha Fáze úlohy - projekt Práce Dotčený objekt/plocha/zařízení 

 

Tab. č.2 - Struktura činností harmonogramu 

 

Základem pro vypracování podrobného harmonogramu/ plánu projektů vyřazování 

(nespadá do rozsahu této práce) musí být přehlednost a souslednost realizace. 

  Demontáž hlavních zařízení je jednou z nejdůležitějších a časově nejnáročnějších 

činností během vyřazování. Následující obrázek uvádí zjednodušený časový diagram pro 

jejich demontáž, přičemž poskytuje jasný a rychlý přehled. 

 

 

Obr.  15 -  Posloupnost demontáže hlavních zařízení – Příklad V1 Bohunice (Zdroj: JAVYS a.s.) 

 

 

Pracovní struktura (úroveň 3) 

Vytvoření struktury členění prací je proces rozdělení dodávek a prací v rámci projektu 

na menší části, které lze lépe řídit. Tím se zajistí přehledná struktura toho, co je třeba dodat, 

jakož i celkového rozsahu projektu. Jedná se většinou o dílčí multikriteriální projekty běžící 

paralelně. Struktura členění prací je hierarchické rozdělení celkového rozsahu prací, které 

má projektový tým provést aby splnil cíle projektu a vytvořil požadované dodávky. 

Struktura členění prací rozvrhuje a definuje celkový rozsah projektu, a představuje práce 

specifikované v aktuálním schváleném rozsahu projektu.  
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Rozklad je metoda používaná pro dělení a podrobnější roztřídění rozsahu projektu a 

dodávek projektu na menší části, které lze lépe řídit. Úroveň rozkladu se často řídí mírou 

kontroly potřebné pro efektivní řízení projektu. Poslední úrovní budou pracovní lístky, kde 

bude uvedená specifikace s kusovníkem, časem na operaci a výkresem popř. dokumentací. 

 

Realizace vyřazování z provozu 

 

Fáze projektu: obsahuje hlavní milníky projektu. Dotyčný objekt / oblast: obsahuje 

objekty a oblasti dotčené v rámci rozsahu projektu (seznam v tab.3 uvádí jednotlivé skupiny 

systémů). Podrobnější úrovně WBS budou přidány za úrovní "dotyčný objekt / oblast" v 

závislosti na dosažené podrobnosti plánování u jednotlivých činností. 

 

U každého projektu se navíc navrhuje zavedení kontrolních předávacích bodů, 

nazvaných milníky projektu. Navíc se navrhuje pro každého projektového pracovníka a 

vedoucího úlohy zavézt zástupce v každém hlavním procesu s jasným závazkem k cílům 

procesu/práce, protože v situacích změn je potřeba optimalizovat proces v krátkém čase bez 

dlouhých časů pro novou analýzu.  

Jako rozhraní mezi prácemi v procesech, je navrženo zavézt tzv. vstupy (nebo 

brány/anglicky Gates) jako milníky dodavatelského přístupu - tzn s přístupem a nahlížením 

jako na dodavatele pro další vstup (milník), nebo jako managera nákupu pro předchozí 

milník a hodnocením podle toho, jak se dosáhne příští brána/milník a snahou být co 

nejlepším dodavatelem. Tímto se zamezí obtížím v raném stádiu. Když je problém na 

vstupu předchozího procesu, optimalizuje se předchozí vstup. A v interakci s předchozím 

výstupem jako manager dalšího vstupu se zajistí, že předchozí dodavatel normálně funguje. 

Podle Gefroye umožňuje výhoda takového konceptu jasné zodpovědnosti a optimalizaci 

pro následující proces [3].  

 

Analýza outsourcingu prací 

 

Pokud bude provozovatel elektrárny financovat z fondu pro rozebírání, a bude chtít 

využít vlastní personál, který má zkušenosti se zařízením a zná elektrárnu, navrhuje se jako 

výhodnější provádět outsourcing jen velmi specializovaných činností, na které provozovateli 

know-how chybí nebo nemá vybavení, či by bylo dražší pořízení vybavení na činnost 

s vlastním personálem. 

 



29 

 

 Obrázek č. 16 - analýza outsourcingu pro činnosti vyřazování 
 

 

Specifikace hlavních vyřazovacích aktivit 

 

Dále jsou analyzovány a navrženy hlavní vyřazovací aktivity, včetně vyřazovací 

metodologie, v souladu s vyhodnocením nejlepších praktik z předešlé databáze, aby se 

dosáhl předpokládaný konečný stav rozebírání. V této kapitole jsou navrženy a popsány 

technicky aplikovatelné postupy a podmínky pro každou vyřazovací úlohu, kterou je třeba v 

budově reaktoru provést. 
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3 Obecné předběžné požadavky na demontážní operace 

3.1 Pořadí demontáže 

Podle principů standardizace, je navrženo systémy elektrárny roztřídit do 

následujících kategorií (podle stupně kontaminace, podle dostupnosti důležitých systémů 

jakož i podle úrovně náročnosti vyžadované pro demontáž: do skupin A, B, C, D a NSSS.  

Těchto pět kategorií bude použito pro stanovení posloupnosti demontáže systémů, 

které jsou definovány následovně: 

 

Kategorie Systémy Objekt 

Skupina A  Nekontaminované a systémy nedůležité 

pro program vyřazování (většinou zahr-

nuty do 1.konvenční etapy vyřazování) 

Venkovní prostory a objekty, 

radiologicky neovlivněné. Dále např. 

ostrá pára, napájecí, oběhová voda, atd.  

Skupina B  Kontaminované systémy, které nejsou 

důležité pro program vyřazování. Jader-

ný systém dodávání páry není v této 

skupině, ale je jednání zvlášť v NSSS 

SO800 (reaktor) a SO801 (BAPP.). 

Např. vysokotlaké doplňování chladiva, 

čištění primárního chladiva, Chemické  

( bor) a objemové řízení atd  

Skupina C  Všechny ostatní systémy, které jsou 

důležité pro činnosti vyřazování  

Provozní budovy. tj. např. ty na 

zpracování pevných a kapalných 

odpadů, skladování kondenzátu atd. 

Skupina D Všechny ostatní nekontaminované 

systémy, důležité pro vyřazování 

Rozvod elektrického napájení, technický 

vzduch a voda, VZT systémy atd. 

Skupina 

NSSS 

Zahrnuje dva primární okruhy tvořené 

jednou nádobou reaktoru, s vnitřními 

částmi, šest PG, jedním kompenzátorem 

objemu, a jinými pomocnými zařízeními 

Toto obsahuje dva primární okruhy 

tvořené jednou reaktorovou nádobou s 

vnitřními částmi, 6 PG, kompenzátor 

objemu a jiná pomocná zařízení.  

 
Tabulka 3 - Kategorie systémů, která se používá pro stanovení posloupnosti demontáže systémů 

 

Systémy zařazeny do skupiny A jsou demontovány konvečně a probrány v dostupné 

literatuře, proto nebude dále rozebírána v této práci demontáž konvenční etapy. Před 

započetím demontážních činností pro jadernou etapu musí být splněny předběžné požadavky 

na to, aby bylo zajištěno, že budou práce prováděny v bezpečných a účinných podmínkách.  

Obecné předběžné požadavky obsahují: deaktivaci a kontrolu nepotřebných systémů, 

které nejsou vyžadovány nebo nejsou přímo zainteresované do činností demontáže: 

například stávající kapaliny musí být vypuštěny a odstraněny ze systému pro další 

zpracování; plyny musí být odstraněny a přefiltrovány před jejich vypuštěním. Tyto činnosti 

jsou popsány v příloze 15. 
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Organizační struktura pro proces vyřazování se liší od organizace výroby elektrárny 

a má být upravená z provozního konceptu elektrárny. Tabulka ukazuje hlavní rozdíly:  

 

Provozování a udržování systémů se změní a 

činnosti představující úkoly vyřazování.  

Odborný přístup a dohled provozních systémů 

(chemický režim, operátoři reaktoru) se má 

změnit na méně přísné provozní požadavky  

Personál musí vyměnit opakované činnosti za 

jednorázové  

Některé z procesů jsou jedinečné, např. řezání 

nádoby reaktoru 

Permanentní struktury elektrárny pro dobu 

provozní životnosti elektrárny zavedou dočasné 

struktury na pomoc činnostem vyřazování. 

Stavební inženýři a jiní strukturálních odborníci 

budou přizváni do kolektivu. Toto bylo nutné 

během etapy výstavby elektrárny. Nyní bude 

potřebná zkušenost (např. zvětšení otvorů, 

částečné demolice)  

Změna v radiologickém konceptu. To znamená 

snížení jaderného a radiologického rizika. V 

současném stavu bude věnováno více pozornosti 

průmyslovému riziku více než radiologickým 

během vyřazování  

Radiologická riziko existuje nadále během 

procesu demontáže, ale z důvodu časté 

manipulace s těžkými břemeny a transportem 

velkých předmětů, průmyslové riziko vzroste 

významně.  

Změna konceptu dozoru, od dlouhodobých 

činností ke krátkodobým činnostem. 

Proces demontáže vyžaduje krátkodobé činnosti 

v porovnání s dlouhodobými, když je elektrárna 

v provozu. Personál se musí přizpůsobit k 

pružnější struktuře licenčních požadavků.. 

Tabulka 4 činnosti na adaptaci provozního stavu na proces demontáže 

 

Návrh hlavních modifikací, které mají být provedeny viz příloha 7 

Nové instalace jsou uvedeny do provozu, pokud to je nezbytně nutné. Takové situace 

nastávají především v případě, když mají být demontovány budovy nebo systémy 

obsluhující jiná zařízení, např. zdroj demineralizované vody pro mezisklad vyhořelého 

paliva a kanalizace kapalných odpadů. 

Modifikace se vztahují hlavně ke stávajícím zařízením, se zaměřením pozornosti k 

dočasným okolnostem během demontážních operací. Cílem je pracovat v bezpečnějších 

podmínkách, včetně zavedení principu ALARA, zlepšení stávajících systémů ventilace 

včetně mobilních filtračních systémů, které mají být uvedeny do použití na místech, kde jsou 

projektovány operace řezání a demontáže. Takové mobilní systémy obsahují požadované 

prostředí s vyhrazenými ventilátory a stupni vysoce účinné filtrace, které mají hlavní účel 

zabránit rozšíření kontaminace. 

Nakládání s odpady a trasy transportu odpadů jsou jedny z nejvýznamnějších výzev, 

které mají být naplněny během všech procesů demontáže. Speciální podrobná studie trasy 

odpadu vyžaduje využívání koridorů a jiných transportních cest s vnějšími manipulačními 

systémy, např. zvedacími jeřáby. Stavební práce pro modifikaci budou obsahovat zvětšení 

stávajících dveří a opravy překladů pro vertikální transporty. 
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3.1.1 Posloupnost demontáže 

Budova reaktoru (blok 1 a 2) a budova pomocných provozů (BPP) jsou největšími 

přispěvateli činností demontáží, produkci odpadů a spotřebě času. 

Odstranění komponentů primárního systému v budově reaktorů bude trvat nejdelší 

dobu. Potenciální využití bazénu vyhořelého paliva na řezání některých aktivovaných částí a 

použití stávajících transportních zařízení doporučuje začít demontážní operace budovou 

reaktoru. Nepotřebné systémy pro vyřazování začnou vyřazovat tak brzy, jak je to možné. 

Ostatní podpůrné systémy budou demontované později. 

Je třeba se vyvarovat úzkým místům v transportních cestách. Navrhovaná 

posloupnost umožní spojitý a spořádaný tok odpadů. 

Většina odpadů budou nízkoaktivní odpady (LLW) a obecný postup odpadů 

vyžaduje redukci velikosti na místě, aby se umožnilo snadné odstranění a manipulaci. 

Pořadí posloupnosti demontáže je zařízení v kontaminovaných místnostech, hlavním 

parametrem je, že zařízení, které má nejvyšší úroveň radiace bude demontované jako první v 

zájmu snížení dávek personálu [5] 

Kontaminované oblasti budou správně izolované, kontrolovány a odděleny během 

prací. Pokud to je možné, velké součásti budou demontovány jako první, aby se usnadnily 

následující úkoly uvnitř dotyčné místnosti. 

Předem je nutné provést potřebné pomocné práce a přesné stavební činnosti jako 

natírání potenciálně kontaminovaných povrchů, osvětlení nebo elektrické topné zařízení 

nebo mobilní hasicí zařízení. Každá úloha demontáže musí být analyzována na stanovení 

nejbezpečnější, nejjednodušší a nejúčinnější metody. Mělo by se vzít v úvahu následující: 

- Kde to je možné používat co nejefektivnivnějš metody pro zábranu 

rozptýlení kontaminace vzduchu do sousedních prostor,  

- Každá úloha demontáže může ovlivnit sousedící systémy, zařízení a 

struktury. Takový extrém musí být vyhodnocen během postupu prací.  

- Vliv každé úlohy na sousedící systémy a struktury a jiné vykonávané 

práce by měl být vyhodnocován,  
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- Popsat generické průběhy postupu k demontáži, které mají být uplatněny 

během demontážních prací budovaných systémů JE. Podrobný postup pro 

velké součásti chladícího okruhu reaktoru a jiná zařízení,  

- Demontáž systémů a komponent v radiologických oblastech bude také 

významná činnost z pohledu dávek, rizika, nákladů a času (odhadovaná 

doba 5 let). Tyto činnosti budou prováděny paralelně s procesem 

odstraňování velkých zařízení,  

 

3.1.2 Radiologické rozhraní demontáže 

Radiologické vyřazování se zabývá materiálem, o kterém se předpokládá, že může 

být kontaminován a může být radioaktivním odpadem (kontaminace je prokázána). Postup 

plánovaného radiologického vyřazování musí být připraven před konvenčním vyřazováním 

a demolicí kterýchkoli budov nebo konstrukcí. Ve spojení s běžným postupem bude 

zajišťovat, že zařízení, které má být demolované, je odstaveno z jeho úplného provozního 

stavu, tak, že představuje nulové riziko nebo riziko sníženo na nejnižší možnou úroveň. 

Plánované aktivity je možné provádět v pořadí, které je nejbezpečnější a nepraktičtější, to 

znamená, že některé běžné demolice mohou být provedeny před uskutečněním radiační 

demontáže v případě, že je to vhodné, aby se tak učinilo. 

Před zahájením jakýchkoli demoličních prací, musí být provedeno důkladné, 

formální hodnocení bezpečnosti. Výsledek hodnocení bude komplexní zpráva, která určuje 

úroveň aktivity a umístění zdroje. Tato informace je podstatná pro přípravu akčního plánu 

vyřazování 

Akční plán radiologického vyřazování by měl být připraven za účelem pomoci a 

zajistit účinné řízení vyřazování a tím snížit rizika, která bude třeba řídit při konvenčním 

vyřazování z provozu a ve fázi demolice. 

Pro demolici kterékoliv budovy by měl tento plán identifikovat, zda je přítomna 

nějaká radiologická kontaminace. Toto ovlivní výběr dostupných metod, které mají být 

použity a které zabrání jakémukoli porušení kontejmentu mezi dvěma budovami, které 

mohou být rozdílné klasifikovány. 

Radiologické vyřazování by mělo zahrnovat záznamy o všech odstraněných 

radioaktivních odpadech, aktuální stav zařízení a identifikaci jakýchkoli anomálií zjištěných 

v průběhu fáze práce. Mělo by také zahrnovat informace jako jsou radiologické průzkumy a 

údaje o monitorování osob. Dále uvedený přístup zajistí bezpečný postup plánu vyřazování 
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včetně všech prací i demolice. 

Na konci radiační a konvenční demontáže, kdy mohou pokračovat demoliční práce, 

byly stanoveny následující předpoklady, popisující stav každé budovy před konečnou 

demolicí: 

 Byly odstraněny všechny příslušné komponenty každého systému, 

  Byla snížena celková povrchová kontaminace na přijatelné parametry, 

 

3.2 Kandidátské techniky demontáže 

3.2.1 Řezné  nástroje 

Jsou dva hlavní typy řezacích technologií:  

 Tepelné řezání, založené na řezacím teple,  

  Mechanické řezání: tato technika je vybavena hydraulickým nebo elektrickým 

pohonem,  

Pneumatické a naftou poháněné řezací nástroje jsou také možné, avšak tyto nejsou 

doporučené pro tento projekt z důvodu výfukových plynů motoru a potenciální rozptyl 

kontaminace stlačeným vzduchem.  

Tabulka shrnuje možné techniky, ne všechny z nich však budou použity. 

 

 NÁZEV VÝHODY NEDOSTATKY ZPŮSOBILOST PRO 

 M
E

T
O

D
A

 M
E

C
H

A
N

IC
K

É
H

O
 Ř

E
Z

Á
N

Í 

Hydraulic-

ký drtič 

Použití za studena, 

malá produkce 

aerosolů, výztuhy 

budou porušeny 

Pomalý proces, vrtání je 

třeba, vysoký nárok na 

manuální prac. kapacitu 

Oddělené části slabě 

aktivovaného betonu. 

Nůžky 
Snadné použití, vhod-

né pro automatizaci. 

Omezené tloušťkou 

materiálu. 

Tenké ocelové desky a 

potrubí pod 80 mm. 

Pneuma-

tické 

kladivo 

Robustní, snadné 

použití, univerzální 

aplikace, bez vytváření 

kovových třísek 

Pouze pro malé množství 

materiálu, vysoká rychlost 

práce, hlučné, vytváření 

aerosolů. 

Pro malé spojovací prvky a 

bodové spoje, tenké betonové 

stěny, zdivo, cement, hrubá 

omítka. 

Vrtání 

Robustní použití, 

univerzální aplikace 

vhodné na dálkově 

ovládané operace 

Pouze pro malé množství 

materiálu, vysoká rychlost 

práce, vytváření aerosolů. 

Jako pomocný systém pro 

vrtání děr. 

Řezání 

Robustní použití, 

univerzální aplikace, 

dálkové ovládání je 

možné, malá produkce 

aerosolů 

Nízká rychlost práce. 

Hlučné. 

Pro celkové řezání jádra, 

řezání potrubí, betonu, stěn a 

nádrží. 

Frézování Snadné použití, uni- Není vhodné pro Pro reaktoru nádobu, aktivní 
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 NÁZEV VÝHODY NEDOSTATKY ZPŮSOBILOST PRO 

verzální aplikace, 

možné dálkové ovlád. 

kompozitní konstrukce a 

kompozice potrubí. 

zónu, kanály biologické 

ochrany. 

Prostřihov

ačka 

Snadné použití, 

univerzální aplikace, 

dálkové ovládání je 

možné, bez vytváření 

kovových třísek 

Ne pro tloušťky > 10mm, 

na hrubých deskách, úsek 

prostříhávání je velmi 

horký, ostře zoubkované 

hrany-riziko při manipu-

laci a balení odpadu. 

Tato technika je preferována 

pro venkovní řezání velkých 

nádrží. 

T
E

P
E

L
N

É
 Ř

E
Z

Á
N

Í Obloukov

ý hořák 

Jednoduché ruční 

použití, velmi účinné 

pro (St <200cm) 

instalaci pod vodou. 

 

Ne pro nerez, vytváření 

plynů, aerosolů, horký 

odpad. materiál s vysokou 

energií, ohřívání částí 

přístroje, hrubý odpad. 

Pro redukci velkých potrubí 

na malé kousky, ocel, 

uhlíková ocel a části armatury 

železobetonu. 

Plazmový 

horák 

 

Čistý řez, pro nerez a 

kompozitní slitiny, 

vhodné na dálkové 

ovládání. 

Vznik nitridové plynů, 

aerosolů, drahá metoda, 

interference rádiový vln s 

monitorovacími přístroji. 

Pro tenké nerezové desky 

(<100mm). 

Kyslíkové 

kopí 

Velmi rychlá a 

schopná řezat 

nerezovou ocel. 

Pouze vrtání, vysoká 

produkce plynů, aerosoly, 

hořký odpadový materiál. 

Prorážení dispozičních děr a 

přímé rozbití. Pro beton s 

tloušťkou do 250cm. 

Tabulka 5 - techniky řezání 

 

Výběr techniky demontáže je primárně závislý na příkonu dávky a úrovní kontaminace a od 

omezení přístupu ke každé součásti. 

 Použití dálkových technik vyřazování je zdlouhavé a nákladné. Pozdější 

dekontaminace nástrojů, výměna nástrojů, práce údržby a prostory pro údržbu musí 

být zahrnuty jako doplňující úkoly, 

 Z toho důvodu je dálkové vyřazování obecně jedině možné pro zařízení se spíše 

vyššími radiačními poli, typicky 10 - 50 mSv / h a více, závisí na vyžadovaném čase 

a určeném zásahu, 

 Dálkové techniky vyřazování třeba používat tam, kde je přítomna snímatelná vysoká 

aktivita 

 Vysoce aktivní části je třeba odstranit použitím dlouhých manipulačních nástrojů 

nebo použitím lokálního stínění, tak aby se zbývající části elektrárny staly 

přístupnější pro manuální demontáže, 

 Nádrže, nádoby a potrubí třeba vydrenážovat tam, kde jsou přítomny kapaliny. 

Drenáž má být sbíraná do mobilních vozíkových nádrží pro pozdější zpracování v 

zařízení na zpracování kapalného odpadu. Stávající pevné odpady musí být 

odstraněny pomocí vhodné metody (vysávání, vypouštění, oškrábání atd.), 
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 Manuální techniky demontáže jsou vhodné pro prostory, kde je nízké pole příkonu 

dávky. Po úplném vydrenážování a procesu dekontaminace, mohou spodky nádrží 

dosahovat hodnoty několika mSv/h, 

 Tepelné řezání je velmi rychlá a účinná technika zvlášť v hrubých sekcích nerezové 

oceli (plazmové řezání). Nicméně problémy, spojené s plazmovým řezáním jsou 

například: 

o Aerosol - sekundární jemný aerosol uniká, což vyžaduje cyklónový filtrační 

systém pro odstranění aerosolu ze vzduchu, 

o Vysokofrekvenční rádiové vlny interferují s monitorovacím zařízením jako 

jsou monitory obsahu, pády atd., 

o Roztavené kapky a odřezky mohou roztavit PVC závěsy. Toto může být 

odstraněno vyžadováním celokožených závěsů, které jsou nepohodlné (jsou 

těžké a horké) [4], 

o Je vyžadována ochrana očí, přiměřeně navržena k tomuto účelu. 

o Plazmový odsávací systém / lokální recirkulační systém je vyžadován, nebo 

se očekává vysoká spotřeba HEPA filtrů, 

o Použití oxy - propanová hořáků je přiměřené pro neaktivní řezání velkých 

částí měkké oceli,  

o Otázky ventilace jsou podobné jako u plazmové techniky, avšak aerosol je 

mnohem větší a snadněji odstranitelný základními filtračními s systémy, 

o Oxy- propan se obecně používá na velké oblasti práce s ocelí, protože 

umožňuje rychlejší, ale méně přesné řezání jak plazma, 

 

 Obecně jsou odřezky z tepelného řezání významným zdrojem úniků do okolí, 

protože téměř veškerá roztavená hmota je náchylná k disperzi, což vyžaduje větší 

úsilí ve ventilaci a filtrování pracovního místa, 

 Hydraulické řezačky budou používány pro řezání potrubí a lan, na odstraňování 

šroubových spojů (známé jako oddělování). Základní systém by sestával z elektricky 

a manuálně poháněného hydraulického čerpadla s dvojicí hadic obecně 15 m 

dlouhých. Čerpadlo by mělo mít výkonný ventil určený pro zabránění úniku v 

případě porušení potrubí, 

 Existuje široká nabídka použitelných nástrojů, 
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 Zvláště vhodné pro tuto práci jsou: Nůžky, zastřihovače šroubů, děliče matek, rozpěrky. 

Je možné použít přepážkový konektor na to, aby bylo možné umístit čerpadlo mimo 

řezací prostor. Pro velké úseky potrubí o průměru větším než 5 cm, je třeba používat stůl, 

nebo systém montovaný na podlaze (speciální pozornost musí být věnována uvolnění 

energie, které může nastat, pokud se sekce potrubí uvolní, takže je třeba přijmout vhodná 

preventivní opatření). 

Všude, kde je to jen možné, je demontáž použitím základních ručních nástrojů a 

maticových klíčů, ačkoli s sebou přináší následující nutnost redukce rozměrů dělením. 

 

3.2.2 Doporučení pro řezání 

 Z pohledu potřebné práce na jednotlivé typy řezání, je mechanické řezání 

třískovým obráběním a protisměrným pilováním v řezu preferované, protože 

úniky do vzduchu jsou velmi malé a následně je nižší potřeba těsného uzavření a 

ventilace, než se očekává při tepelném řezání. Mechanické řezání je také 

preferováno, při zohlednění sekundární produkce odpadů a ozáření obyvatelstva, 

 Použití dálkových technik vyřazování je zdlouhavé a nákladné. Pozdější 

dekontaminace nástrojů, výměna nástrojů, práce údržby a prostory pro údržbu 

musí být zahrnuty jako doplňující úlohy.Z toho důvodu je dálkové vyřazování 

obecně jedině možné pro zařízení se spíše vyššími radiačními poli, typicky 10 - 

50 mSv / h a více, závisí na vyžadovaném čase a určeném zásahu, 

 Dálkové techniky vyřazování třeba používat tam,  kde je tím možno snadno snížit 

vysokou aktivitu. Vysoce aktivní části je třeba odstranit použitím dlouhých 

manipulačních nástrojů nebo použitím lokálního stínění, tak aby se zbývající 

části elektrárny staly přístupnější pro manuální demontáže, 

 Manuální techniky jsou vhodnější do oblastí s nižším příkonem dávky, 

 Svislé nádrže mají být uzavřeny pod ventilovaným krytem (konfinmentem) k 

prevenci jakéhokoliv rizika rozptylu kontaminace tak i pro ochranu pracoviště 

před nepříznivými povětrnostními podmínkami, 

 Obecný koncept řezání svislých nádrží spočívá v zajištění nádrže a podpůrné 

konstrukci, aby se zabránilo přemístění do horizontální polohy. Vertikální a 

horizontální řezy budou vytvářet ploché plechy ca. 0,5m šíroké, s výškou ca. 1m, 
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 Spodní část nádrží musí být vyluxována od zbývajících usazenin. Jiné mírné 

prostředky, které mají zabránit únikům, budou použity jako doplňující techniky, 

jako např. místní aplikovaná pěna. Při jiné příležitosti by měla být stíratelná 

kontaminace fixována před řezáním, 

 Pro horizontální nádrže sestává takový počáteční přístup, který bude zachovávat 

spodní část nádrže, potenciálně obsahující hlavní podíl kontaminace ve formě 

usazenin a kalů. Pro spodní část nádrže je postup, navrhovaný pro oblast 

vertikálních nádrží stejně akceptovatelný [4] 

 Velikost frakcí, které mají být odříznuty a má být s nimi nakládáno, bude 

stanovena podle rozměrů kontejneru. Bude rozhodnuto o následující 

dekontaminaci má-li být dosažena vysoká úroveň důvěry. Za tohoto předpokladu 

bude rozhodováno, pokud dekontaminační proces povede k uvolnění mat. do 

prostředí 

3.3 Techniky dekontaminace betonu 

Během demontáže nebo nápravy radiologicky kontaminovaných budov se často 

vyskytují požadavky odstranit kontaminovaný beton. To je nutné z několika důvodů:  

Příloha 8 uvádí sumární klíčové údaje pro různé společné techniky. 

3.3.1 Vysavač  

Je požadován také speciální vysavač pro všeobecné použití v čistících pracích. je to 

lehká a rychlá metoda pro sbírání prachu z betonu, kovové třísky a štěpky, bláto a prach z 

půdy, kapaliny atd, potenciálně kontaminované.  
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3.3.2 Konvenční nástroje  

Navíc jsou ke specifickým zařízením, podrobně popsaným v předchozí sekci, 

požadovány také jiné nástroje společného použití jako kladiva, šroubováky, maticové klíče 

atd. Tyto nástroje musí být nakonec vyřazeny nebo dekontaminovány v zájmu zabránění 

rozšíření kontaminace, v závislosti na úrovni kontaminace během jejich použití.  

4 Demontáž systémů a komponent ovlivněných radiologicky 

4.1 Obecná kritéria  

         Postup demontáže začíná zařízením s nejvyššími příkony dávky a končí směrem k 

nejméně znečištěným zařízením (konvenční odpady mohou být chráněny před 

kontaminací předtím, než bude místnost demontována). Jako obecné kritérium platí, že 

každé zařízení, předmět nebo součást, které dávají příkon dávky vyšší než 0,05 mSv / h 

ve vzdálenosti 1 m musí být brán v úvahu při řazení posloupnosti demontáže. Jiná 

zařízení s příkonem dávky nižším než 0,05 mSv/h ve vzdálenosti 1 m mohou být 

odloženy na později, pokud by to mohlo zvýšit účinnost demontážních prací nebo snížit 

bezpečnostní riziko v dané místnosti. Toto obecné pravidlo je přizpůsobeno k 

přístupnosti k zařízením v dané místnosti. 

4.1.1 Všeobecné pořadí demontáže pro každou místnost bude následující 

 Ochrana před zářením, chemický a radiochemické dohled, vyhledání všech, 

dosud neidentifikovaných horkých míst a vyhodnocení kontaminace vzduchu. 

Identifikace jakéhokoliv chemického rizika, 

 Dekontaminace na místě pro účely ALARA (pokud je to nutné). Tuto činnost je 

třeba vykonat v maximálním možném rozsahu pro redukci dávek [20] 

  Odstranění kontaminovaných součástí oddělením a rozebráním a v takové formě, 

aby je bylo možné přiměřeně transportovat, 

 Redukce rozměrů provedena na místě umožní dosáhnout velikost, která umožňují 

bezpečnou manipulaci a transport do skladovacích prostor, transport do místa 

dekontaminačního uzlu, nebo transport do zařízení pro nakládání s odpady, nebo 

do oblasti skladování, 
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 V dílnách řezání bude prováděna fragmentace a redukce rozměrů použitím 

manuálních nástrojů, nebo dálkových, pokud je nutné stínění, 

 Během demontážních činností třeba kontrolovat všechny výpusti do životního 

prostředí z plynných nebo kapalných výpustí, 

 Uvolnění materiálu do životního prostředí bude řízeno podle kritérií uvolňování 

materiálů vyřazování, 

 Ukládání odpadů, 

Před jakoukoliv demontážní činnost je třeba zajistit dohled radiační ochrany a 

bezpečnosti při práci.[25] 

 

 Splňovat kritéria ALARA - snižují dávky pracovníků  

 Udržovat úroveň bezpečnosti  

 zabraňovat rozptyl kontaminace do nekontaminovaných prostor 

Tabulka 6 - Zásady vývoje logické posloupnosti demontáže 

 

 

4.2 KONCEPT DEMONTÁŽE  

4.2.1 Obecný přístup 

Cílem této části je popsat obecné podmínky přístupu k demontáži, které se musí 

používat po prací odstraňování systémů budov JE. Podrobný přístup pro velké komponenty 

a jiná zařízení je analyzován v samostatné kapitole. 

Tyto hlavní kategorie zařízení byly analyzovány a dále zkoumány v práci: 

Tabulka 7: Hlavní kategorie 

S cílem popsat demontáž různých komponentů, byla tato část zorganizovaná s 

uvážením klasifikace podle databanky (DDB) s definovanými kategoriemi. Demontážní 

ID DDB PREFIX KÓD 
potrubí POT 

nádrže a kontejnery NDK 

tepelné výměníky VMT 

čerpadla CER 

armatury ARM 

potrubní průchodky PRG 
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práce byly naplánovány podle každé kategorie zařízení s uvážením následujících bodů, které 

vyúsťují do specifických úkolů, které mají být aplikovány pro každou kategorii: 

Charakteristika 

 Kategorie (čerpadlo, ventil, tepelný výměník). 

 Materiál (kovová - uhlíková ocel, nerezová ocel -, nekovový - plastový) 

 Rozměry (šířka, délka, hloubka, výška). 

 Systém  ke kterému je připojen (pomocný systém, VTZ, EPS). 

 RAI úroveň (a příslušná RT úroveň - RT1/RT2/RT3/RT4/RT5). 

 Omezení balení (paletové kontejnery, 2EM - 01, sud MEVA, FCC velikostní a hmotnostní 

omezení v závislosti na určení odpadu, radiologické úrovně a charakteru) 

 Fyzické umístění (podzemní, nadzemní, v blízkosti / daleko od dekontaminačních zařízení, v 

blízkosti / daleko od štěpení zařízení, v blízkosti / daleko od dočasného skladu). 

 Posloupnost demontáže (dopravní cesty, vzájemný nesoulad se zařízeními z jiných místností 

a / nebo koridorů). 

 Prostředky na odstranění a / nebo potřebná výstroj (stávající nebo dodatečné prostředky, 

nepředvídatelné okolnosti jiných zařízení na stejném místě a ve stejnou dobu). 

Tab. 8 - Návrh klasifikace fyzického inventáře se zvážením následujících DDB kategorií 

Definované DDB Kategorie (příloha 9): Výše uvedené kategorie se používají při 

vypracování demontážního přístupu uvedeného v dodatcích se stejným názvem, tato metoda 

byla aplikována v JE Greifswald a JE Bohunice. 

Jak je výše uvedeno, přístup k demontáži také zvažuje dekontaminační proces, který 

má vliv na výběr vhodných technik. Následující radiologická klasifikace je uvažována ve 

funkci RT úrovně: 

  Aktivované zařízení (RT5, RAI> 10.000).  

  Kontaminované zařízení (RT3 a RT4, RAI od 1 do 10.000). 

  Konvenční materiál (RT1 a RT2, RAI <1, jakož i materiálu, který není RT).  

Níže uveden návrh se zvážením kategorií RT a je rozčleněn v závislosti na funkci 

odhadované RAI úrovně, jakož i hranic dekontaminace a formy nakládání podle povahy 

odpadu: 

RT1 

Kovové RAI < 0,3 Uvolnění 

Nekovové RAI < 0,3 Uvolnění 

RT2 

Kovové 0,3 ≤ RAI < 1 Uvolnění 

Nekovové 0,3 ≤ RAI < 1 uvolnění 

RT3 

Kovové 
1 ≤ RAI < 40 Dekontaminace 

40 ≤ RAI < 100 Nakládání s VLLW 

Nekovové 1 ≤ RAI < 100 Nakládání s VLLW 
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RT4 

Kovové 
100 ≤ RAI < 1.000 Dekontaminace 

1.000 ≤ RAI < 

10.000 

Nakládání s LLW 

Nekovové 100 ≤ RAI < 10.000 Nakládání s LLW 

RT5 

Kovové RAI > 10.000 Nakládání s ILW 

Nekovové RAI > 10.000 Nakládání s ILW 
 

Tabulka 9: RT / RAI kategorie a určení 

 

Další podrobnosti týkající se dekontaminačního přístupu jsou probrány v [1]. 

Obaly na odpad, přeprava a manipulace se přizpůsobí jednomu z následujících předběžných 

návrhů pro typologii kontejnerů v závislosti na každé kategorii, které jsou podrobně 

vyspecifikované níže. 

Během demontážních činností budovy reaktoru, jsou navrženy následující kontejnery 

pro jaderný odpad a odpadové hospodářství: 

TYP KONTEJNERU ROZMĚRY 
MAXIMÁLNÍ 

HMOTNOST 

Standardní paletové kontejnery 1.2m x 0.8m x 0.8m 1000 kg 

2EM-01 1.7m x 1.1m x 1.3m 1500 kg 

Sud MEVA 220L ø 595mm x 820mm 450 kg 

FCC 1.7m x 1.7m x 1.7m 12500 kg 

CFM TBD 15000 kg 

Uvolnitelné kontejnery TBD - ~3m3 TBD 

Velko-kapacitní pytle TBD TBD 

Tabulka 10: Typy dostupných kontejnerů 

200L sudy se nejčastěji používají pro kapalný odpad a útržky. Kromě toho se 

používají pro odpad, který vyžaduje tento typ kontejneru, aby se s ním nakládalo v ZC RaO 

jako s lisovatelných odpadem. 

2EM-01 kontejner je licencován pro VLLW. Toto balení je také akceptováno při 

nakládání v VLLW TÚ RaO. Je navrženo použití tohoto kontejneru pro řízení LLW, který 

má být zaslán do ZC RaO na úpravu. V případě vysokého LLW, který vyžaduje stínění při 

přepravě, musí být zrealizována cementová stínicí stěna uvnitř kontejnerů. 

FCC je kontejner schválen v zařízení pro nakládání s LLW v TÚ RaO. Z tohoto 

důvodu, LLW musí být upraven a uložen do tohoto kontejneru. 

 

CFM kontejnery jsou kontejnery určené pro MLW  
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Pro účely uvolnění jsou používány paletové kontejnery a kontejnery na uvolňování, 

jako jsou kontejnery schválené pro každé jednotlivé zařízení fragmentace.  

Velko-kapacitní pytle jsou určeny k použití na přenášení kontaminované i 

nekontaminované betonové suti v blocích. Budou také sloužit pro přepravu plastového a 

izolačního materiálu do uvolňovacího zařízení. 

Do tohoto seznamu může být přidán kontejner ISO 20'. Tento kontejner bude použit 

na přepravu balíků s odpadem z jednoho zařízení do druhého. Rozměry kontejneru 20 'jsou 

přibližně 5.9m x 2.4m x 2.4m. Maximální hmotnost zatížení je 24t (mírně se liší od modelu).  

Použité skladovací kritéria a kontejnery budou optimalizovány za účelem 

minimalizace počtu kontejnerů k provedení manipulace a přepravy odpadů, a to buď do 

dekontaminačních zařízení nebo k nakládání s odpady nebo přímo na jeho uvolnění. 

Kromě toho, zejména v závislosti na tom, zda je odpad uveden v nižších podlažích, a 

z toho důvodu jsou zapotřebí další zdvihací prostředky k dosažení vyšších podlaží přes úzké 

vertikální otvory budovy, zařízení musí být rozřezána tak, aby byly dodrženy kritéria malé 

fragmentace za účelem jejich přizpůsobení otvoru a jejich zvedání a uložení do přiměřeného 

kontejneru, který je již zvednutý a který dosáhl nejbližší koridor. 

V důsledku veřejných dopravních tras a omezení budov, výšky a místnosti, ve které 

je zařízení umístěno, je vhodné, aby všechna zařízení byla rozřezána na malé fragmenty, 

které jsou schopny projít přes dveře a otvory, které jsou k dispozici ve stavebním objektu, 

tak, aby se minimalizoval počet dodatečných otvorů, které by musely být vytvořeny do 

budovy. Tímto způsobem a z důvodu omezení velikosti dveří, fragmenty budou muset být 

umístěny do jejich příslušných kontejnerů jakmile budou mimo místnost, obecně v 

nejbližším koridoru a pak budou následovat příslušnou trasu. 

 

4.3 Celkový postup demontáže 

4.3.1 Demontáž konvenčních elementů 

Konvenční odpad je:  

 

  Odpad, který vzniká během vyřazování z provozu v rámci kontrolovaného pásma v 

aktivních objektech JE a po vytřídění možné dekontaminaci a radiačním 
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monitoringu na specializovaných pracovištích je kvalifikován jako materiál 

uvolnitelných do životního prostředí (uvolnitelný materiál),[20] 

  Odpad, který vzniká během vyřazování z provozu mimo kontrolovaného pásma. 

Tyto materiály nepřišly do styku s radioaktivními látkami a jsou předem 

kvalifikovány jako nekontaminované. Přesto, i tento odpad prochází radiologickou 

kontrolou před jeho uvolněním do životního prostředí, 

Konvenční odpad z vyřazování z provozu bude řízen podle obvyklých metod, jako je 

to v případě likvidace nejaderných průmyslových zařízení a provozů (recyklace nebo export 

na skládky), přičemž se bude věnovat zvláštní pozornost nebezpečnému odpadu, který bude 

přiměřeně řízen: 

  Tříděný dle katalogu odpadů dané země,  

  Respektovat požadavek pro každý jednotlivý směr,  

  Uložený do vhodných kontejnerů nebo nádob podle jeho klasifikace,  

  Opětovně použitý nebo recyklovaný, 

Nakládání podle jeho kategorie autorizovanými zpracovateli. 

4.4 Demontáž radiologických systémů a komponentů  

4.4.1 Kovové komponenty 

Kovové komponenty musí být odděleny a klasifikovány podle fyzikálních kritérií: 

typ materiálu (nerezavějící ocel, uhlíková ocel, měď, olovo, atd.), velikost, geometrie, atd., 

jakož i radiologické kritéria (vyčistitelné, VLLW nebo LLW). 

Kovové komponenty klasifikované jako vyčistitelné nebo po dekontaminaci) musí 

být roztříštěny a naloženy do paletových kontejnerů. Pak budou zaslány do zařízení na jejich 

vyčištění pro uvolnění. Vyčištěné kovové komponenty budou uskladněny ve strojovně (hale 

turbíny) před jejich dalším řízením (opětovné použití, recyklace, likvidace, atd.). 

Kovové komponenty klasifikované jako VLLW nebo LLW musí být odděleny podle 

jejich možnosti pro dekontaminaci. Kritéria dekontaminace jsou popsány v [1].  

Dekontaminovatelný kovový odpad bude naložen do paletových kontejnerů a zaslán 

do dekontaminačních a zpracovatelských zařízení (ZC RaO). Nedekontaminovatelný odpad 

bude naložen do 2EM-01 kontejnerů. 

Kovový VLLW odpad bude naložen do 2EM-01 kontejnerů. Materiály vhodné ke 



45 

 

slisování budou zaslány do ZC RaO na slisování do přijatých kontejnerů. Budou uskladněny 

v zásobníku v budově reaktoru nebo v IS-RaO před zasláním do TÚ RaO.  

Kovový LLW odpad bude naložen do 2EM-01 kontejnerů. Tyto budou zaslány do 

ZC RaO na třídění a nakládání do FCC. Naplněný FCC bude znehybněn cementovou maltou 

podle WAC republikového úložiště radioaktivních odpadů LLW. Budou uskladněny v 

zásobníku v IS-RaO před zasláním do TU RaO. 

Příloha 10 a 11 zobrazuje strategii nakládání s kovovými a stavebními materiály.  

 

4.4.2 Elektrická zařízení 

Elektrická zařízení musí být rozdělena následovně:  

 

  Kabely, elektrické motory, technologická zařízení: rozvaděč, transformátor, atd. 

Vzhledem k tomu, že tento druh zařízení může obsahovat nebezpečné materiály, jako 

jsou olovo, olej, rtuť, atd. V prvním kroku musí být odstraněny ze zařízení a řízeny podle 

jejich klasifikace.  

Materiál, který je možné vyčistit, musí být naložen do paletových kontejnerů a zaslán do 

uvolňovacího zařízení. Vyčištěné kovové komponenty budou uloženy v turbínové hale před 

dalším nakládáním (opětovné použití, recyklace, likvidace, atd.). Pokud jde o kabely, budou 

zaslány do zařízení na recyklaci kabelů (čisté), aby se oddělila plastová izolace od kovové 

části. 

VLLW odpad bude naložen do 2EM-01 kontejnerů. Materiály vhodné ke slisování 

budou zaslány do ZC RaO na slisování do schválených kontejnerů. Budou uloženy v 

zásobníku v SO 801a: nebo IS-RaO.  

LLW odpad bude naložen do 2EM-01 kontejnerů. Tyto budou zaslány do ZC RaO na 

třídění a naložení do FCC. Naplněný FCC bude znehybněn cementovou maltou podle WAC 

TÚ RaO LLW. Kontejnery budou uloženy v zásobníku v IS-RaO před zasláním do TÚ RaO. 

Kontaminované kabely budou naloženy do 2EM-01 kontejnerů a odeslány do provozu 

na recyklaci kabelů (radiologické), aby se oddělila plastová izolace od kovové části. 

Plastová izolace bude naložena do vhodných kontejnerů na stlačení. Kovová část bude 

radiologicky monitorována a řízena podle její klasifikace (uvolnitelným, VLLW nebo 

LLW). Elektrická zařízení mohou být roztříděné tak, aby se obnovily hodnotné materiály, 
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jako například měď, která je vhodná na vyčištění. 

4.4.3 Povrchy budov 

Odpad z rýhování musí být naložen do 200l sudů. Jeho další zpracování bude záviset 

od jeho klasifikace. Sudy, které je možné vyčistit, musí být zaslány na uvolnění a uloženy v 

zásobníku v STG. VLLW sudy musí být umístěny do kontejnerů ISO 20', uložené v 

zásobníku v IS-RaO a nakonec zaslány do úložiště VLLW (TÚ RaO). 

LLW sudy musí být naloženy do FCC kontejnerů v ZC RaO a znehybněny 

cementovou maltou podle WAC TÚ RaO LLW. Budou uloženy v zásobníku v IS-RaO před 

zasláním do TÚ RaO. 

4.4.4 Betonová sutina 

Betonová suť klasifikovaná jako vyčistitelná, musí být naložena do velko-

kapacitních pytlů a zaslána do uvolňovacího zařízení. Také je možné použít kovové 

kontejnery. Pro proces čištění, musí být naložena do kontejnerů na uvolňování 3 m
3
. Po 

vyčištění musí být zaslána do provozu na drcení. Rozdrcený beton je možné použít na 

zasypání nebo recyklaci. Když je klasifikována jako VLLW odpad, musí být naložena do 

2EM-01 kontejnerů nebo velko-kapacitních pytlů, uložena v zásobníku v IS-RaO a nakonec 

zaslána do VLLW úložiště. Betonovou suť lze použít k vyplnění mezer kontejnerů s 

kovovým odpadem, aby se maximalizovalo plnění kontejnerů. Tento postup bude proveden, 

pokud jsou radiologicky kompatibilní a je možné tím dosáhnout určité výhody. Tyto odpady 

budou uskladněny v IS-RaO před zasláním do TÚ RaO. 

Betonová suť LLW bude naložena do 2EM-01 kontejnerů a zaslána do ZC RaO. Zde 

může být betonová suť upravená do FCC kontejnerů s cementovou maltou podle WAC TÚ 

RaO LLW. Betonová suť může být také použita k vyplnění mezer FCC kontejnerů. Tento 

postup bude proveden, pokud jsou radiologicky kompatibilní a je možné tím dosáhnout 

určité výhody. Tyto odpady budou uskladněny v zásobníku v IS-RaO před zasláním do TÚ 

RaO.  

V případě aktivního betonu, s ním musí být nakládáno podle jeho radiační úrovně. 

Beton vhodný k likvidaci v TÚ RaO musí být naložen do FCC kontejnerů. Pokud některý 

aktivní beton není v souladu s WAC TÚ RaO, tento musí být naložen do CFM kontejnerů a 

zaslán do IS-RaO na bezpečné dlouhodobé uskladnění.[20] 

Příloha 11 -  zobrazuje strategii nakládání pro betonové materiály. 
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Spalitelný odpad 

Spalitelný odpad musí být tříden, a když je klasifikován jako uvolnitelný, je naložen 

do paletových kontejnerů. Spalitelné kapalné odpady, jako je olej, musí být naloženy do 

200l sudů. Pro proces čištění, musí být tuhý odpad naložen do kontejnerů na uvolňování 

3m
3
. Po vyčištění, se odpad musí zpracovávat jako konvenční odpad. S cílem minimalizovat 

objem odpadu, může být zpracován spalováním v konvenčních (čistých) zařízeních. 

Spalitelné RaO, jakož i VLLW a LLW musí být naloženy do 2EM - 01 kontejnerů a 

zaslány do IS-RaO na spalování.  Spalitelné kapalné odpady, jako je olej, musí být naloženy 

do 200l sudů. Spalitelný odpad musí být radiologicky roztříděný a zpracovaný v dávkách ve 

spalovacích zařízeních. LLW popel musí být zhutněný s parafínem a poté musí být palety s 

popelem zacementované do FCC. Popel klasifikovaný jako VLLW musí být zhutněný s 

parafínem a naložený do 200l sudů. Tyto budou uskladněny v zásobníku v IS – RaO nebo v 

SO 801a před zasláním do TÚ RaO na likvidaci. 

Stlačitelný tuhý odpad 

Stlačitelný odpad musí být tříděný a ty odpady, které jsou klasifikovány jako 

vyčistitelné, musí být naloženy do paletových kontejnerů nebo velko-kapacitních pytlů 

(plasty, izolace). Pro proces vyčištění, musí být odpad ve velkých pytlích naložený do 

kontejnerů na uvolňování 3m
3
. Po vyčištění, musí být odpad zpracován jako konvenční 

odpad. S cílem minimalizovat objem odpadu, mohou být zpracovány zhutněním do 

konvenčního (čistého) zařízení.  

Stlačitelný RaO, jakož i VLLW a LLW musí být naloženy do 2EM-01 kontejnerů 

nebo 200l sudů a zaslány do ZC RaO pro vysoko nebo nízko tlakové zhutnění. Stlačitelný 

odpad musí být radiologicky oddělen a zpracovaný v dávkách v zařízení na zhutnění do 

přijatých kontejnerů. 

Zhutněný VLLW odpad na likvidaci musí být naložen do kontejnerů ISO 20'. 

Zhutněný LLW na úpravu musí být naložen do FCC. Před zasláním kontejnerů na likvidaci 

do TÚ RaO, budou uskladněny v zásobníku v IS-RaO nebo v budově reaktoru SO 801a. 

4.4.5 Směsný odpad 

Smíšený tuhý odpad musí být fyzicky a radiologicky roztříděný a je s ním nakládáno 

podle klasifikace tříděného odpadu. 

4.4.6 Filtry 
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VTZ filtry klasifikovány jako vyčistitelné musí být naloženy do paletových 

kontejnerů a postoupeny do zařízení na uvolnění.  

VTZ filtry klasifikovány jako RaO musí být naloženy dovnitř plastových pytlů do 

paletových kontejnerů a musí být zaslány do ZC RaO. Zde musí být odděleny na filtrační a 

kovové části. Jakmile jsou roztříděny, obě části mohou být klasifikovány jako stlačitelné a 

podle toho s nimi bude nakládáno.  

Pokud jde o kapalné filtry, nepředpokládá se, že budou předmětem čistícího procesu. 

Kapalné filtry musí být naloženy do 200l sudů. Ty musí být fixovány uvnitř sudů.  

Upravené sudy s VLLW musí být naloženy do kontejnerů ISO 20 'na likvidaci. 

Upravené sudy s LLW musí být naloženy do FCC na úpravu. Budou uskladněny v 

zásobníku v IS-RaO nebo v SO 801a: před zasláním do TÚ  RaO na likvidaci. 

4.4.7 Organické sorbenty a kaly  

Nepředpokládá se, že organické sorbenty nebo kaly budou předmětem procesu 

čištění. Musí být naloženy do 200l sudů, během plnění uložené v prostorách zásobníku a 

jakmile jsou naplněny, musí být zaslány do ZC RaO. Jsou čtyři možnosti úpravy tohoto 

odpadu: spalování, asfaltování, cementování do sudů nebo zapouzdření a tuhnutí pomocí 

matrice SiAl. Jakmile jsou upravené, budou uskladněny v zásobníku v IS-RaO (LLW) nebo 

v budově reaktoru (VLLW) před zasláním do TÚ RaO na likvidaci. Upravené sudy s VLLW 

musí být naloženy do kontejnerů ISO 20 'na likvidaci. Upravené sudy s LLW musí být 

naloženy do FCC na likvidaci. 
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4.4.8 Koncentráty odparky 

Nepředpokládá se, že koncentráty odparky budou předmětem procesu čištění. Musí 

být sklizeny, naloženy do 200l sudů a zaslány do IS-RaO na úpravu odpadu cementací do 

sudů. Upravený odpad VLLW musí být naložen do kontejnerů ISO 20'. Upravený odpad 

LLW musí být naložen do FCC na úpravu. Budou uskladněny v zásobníku v IS-RaO nebo v 

budově reaktoru před zasláním do TÚ RaO na likvidaci. 

4.4.9 Kapalný radioaktivní odpad  

Kapalný radioaktivní odpad musí být shromážděn a zaslán do odparky ke zpracování 

nebo do provozu na asfaltování v ZC RaO. Také jej lze zpracovat spalováním.  

Kapalný radioaktivní odpad z JE se musí zpracovávat v odparce JE až do demontáže 

systému. Tento systém musí být v provozu dokud tvorba kapaliny je potenciálně vyšší. 

Jakmile je tvorba kapaliny nízká, musí být kapalný RaO řízen v RTWC. 

Příloha 12 zobrazuje strategii odpadového hospodářství pro vyčistitelné 

a radioaktivní materiály, které vznikají během vyřazování budov z provozu.  

4.5 Odpadové hospodářství 

Odpadové hospodářství zahrnuje činnosti a metodiku pro zajištění, aby radioaktivní 

odpady vyprodukované během vyřazování z provozu byly řízeny bezpečným a 

optimalizovaným způsobem s přihlédnutím k současné postupy a legislativu ČR.  

Radioaktivní odpady jsou nevyužitelné materiály v plynném, kapalném nebo pevném 

stavu, které nemohou být uvolněny do životního prostředí z důvodu obsahu radionuklidů 

nebo kontaminace radionuklidy. 

Strategie řízení pro každou řadu odpadů byla vyvinuta na základě následujících úvah:  

  Během všech činností musí být uvažovány kritérium minimalizace odpadů.  

  Konvenční materiály jsou řízeny jako konvenční nebo nebezpečné. Přesto, jsou  

předmětem radiační kontroly před zasláním mimo lokalitu nebo jsou uvolněny do 

životního prostředí. 

  Všechny odpady pocházející z radiologicky kontrolovaných pásem jsou předmětem 

radiační kontroly na lokalitě. 

  Uvolnitelné materiály jsou ty, které jsou pod schválenými hranicemi uvolnitelnosti 
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během radiační kontroly na lokalitě. V opačném případě se považují za radioaktivní 

odpad nebo potenciálně uvolnitelné po dekontaminaci. [20] 

  Všechny odpady musí být roztříděny podle jejich materiálu, geometrie a 

radiologického vektoru s cílem vytvořit fyzicky a radiologicky homogenní skupiny. 

  Vyčištěné materiály musí být řízeny jako konvenční odpad.  

  Všechny neuvolnitelné nebo dekontaminovat RaO musí být charakterizovány a 

upravené pro jejich další uskladnění a likvidaci. 

  VLLW a LLW musí být zpracovány a upraveny tak, aby vyhovovaly akceptačním 

kritériím zařízení na likvidaci odpadů TÚ RaO. 

 Očekává se, že během činností vyřazování bude vyprodukované velké množství 

uvolnitelných odpadu. Po vyčištění musí být tento odpad řízen jako konvenční 

odpad. Je důležité vytvořit plán řízení pro tento typ odpadu.  

5 Specifický plán demontáže 

 

5.1 Hlavní komponenty primárního okruhu  

Popis elektrárny a identifikace objektů / prostor a místností, které budou demontované  

JE modelu VVER-230 se skládá ze dvou výrobních bloků, z nichž každý má výkon 

440 MWe.  Reaktory jaderné elektrárny VVER patří do skupiny elektráren s tlakovodních 

heterogenními reaktory, ve kterých štěpná reakce probíhá v převážné míře v důsledku 

působení tepelných neutronů. Palivem, které se využívá, je mírně obohacený oxid uraničitý. 

Moderátorem a současně chladivem je demineralizovaná voda obsahující kyselinu boritou.   

Radioaktivní primární okruh se skládá z jednoho heterogenního tlakovodního reaktoru 

s tepelným výkonem 1 375 MW a šesti hlavních cirkulačních smyček. Každá smyčka 

sestává z jednoho hlavního cirkulačního čerpadla (typu GCN-310) s výkonem 7 190 

m
3
/hod., Z jednoho parogenerátoru (typu PGV-4E) s výkonem 452 t syté páry za hodinu při 

tlaku 4,6 MPa, ze dvou hlavních uzavíracích armatur poháněných elektromotorem až 

hlavního cirkulačního potrubí (o průměru 500 mm). PO každého bloku je instalován uvnitř 

utěsněné hermetické zóny (HVB). V této hermetické zóně se nachází i většina zařízení 

primárního okruhu a jeho pomocných systémů. Od HVB je oddělená budova pomocných 

provozů (BPP), která obsahuje sklady kapalných a pevných radioaktivních odpadů. 
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5.2 Popis systémů souvisejících s demontáží hlavních komponent 

V následujících odstavcích je uveden souhrnný popis a stav těch systémů, které 

souvisejí s touto částí DP, mohou do ní zasáhnout nebo ji ovlivnit. 

Primární okruh (x2)  

Každý ze dvou PO se skládá z jednoho reaktoru a šesti cirkulačních smyček. Každá 

cirkulační smyčka zase obsahuje jedno hlavní cirkulační čerpadlo, jeden parogenerátor, dvě 

hlavní uzavírací armatury, potrubí, systémy kontroly a řízení (SKŘ) a ostatní pomocná 

zařízení. 

Stav systémů na konci 1. etapy vyřazování 

Tyto systémy byly částečně demontovány. Zajištění zařízení bylo odstraněno. Hlavní 

chladicí okruhy reaktorů (PO), kromě tlakových nádob reaktorů, jsou vyprázdněny, 

dekontaminovány a zablokovány. 

 Z reaktorů bylo vyvezeno palivo, jsou propláchnuté, uzavřené, všechny jejich vnitřní 

části se nacházejí uvnitř tlakových nádob reaktorů.  

 Primární okruhy jsou prázdné, dezinfikované a uzavřené.   

 Hlavní cirkulační čerpadla jsou dekontaminované, uzavřené, kabely elektrického 

napájení hlavních a pomocných čerpadel a ventilátorů jsou odpojené. 

 Hlavní uzavírací armatury jsou dekontaminované, otevřené, kabely elektrického 

napájení jsou odpojené.   

 Parogenerátory jsou dekontaminované na primární straně, jsou naplněny 

konzervačním roztokem na sekundární straně a uzavřené. 

Příloha 13 - stav systémů na konci 1. etapy  
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5.3 Kritéria pro demontáž zařízení  

5.3.1 Kritéria týkající dálkově ovládané demontáže  

V souladu s principem ALARA, někdy bude vhodnější použít dálkově ovládaná zařízení 

pro výkon demontážních operací, aby se redukovaly dávky pracovníků. Dávkový příkon 

2mSv / h při kontaktu je vhodná referenční hodnota, a pokud je tato hodnota vyšší může být 

zvažováno dálkové ovládání. Může být výjimečně zvolena i vyšší hodnota vzhledem k 

přiměřenému opatření ochrany proti radiaci a podle situace v místě. Hlavní požadavky na 

tyto stroje ovládané na dálku jsou:  

 Schopnost zacházet s určitým nástrojem, 

 Přesnost při demontážních operacích, 

 Samostatnost, schopnost pohybování a fixování nástrojů a zařízení, 

 Manipulace s různými zařízeními a komponenty, které mají být demontované nebo 

odříznuté, v závislosti na dostupném prostoru,  

 Možnost, aby byla na těchto zařízeních prováděna údržba a oprava na dálku nebo 

aby je bylo možné demontovat po částech. 

 

5.3.2 Kritéria týkající se velikosti demontovaných kusů 

 Několik hledisek má vliv na optimální velikost demontovaných kusů: 

 Radiační ochrana: je výhodnější provádět demontážní práce uvnitř místností s cílem 

optimalizovat celkovou radiační ochranu. Tedy, zařízení se musí rozřezat, aby byly 

splněny požadavky na velikost pro následující kroky (transportní trasy na blocích, 

dekontaminace),[20] 

 Čas: při konstantním dávkovém příkonu je vhodnější minimalizovat řezací operace, 

aby se minimalizovala expozice záření v provozu, 

 Kompatibilita s odpadním kontejnerem. V závislosti na dalším určení položek 

odpadu se liší jejich přepravní kontejner. Demontované kusy musí vyhovovat 

velikostí jejich obalem. Například: 
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Pokud je kus určený k přepravě do úložiště bez dekontaminace, maximální 

velikost balíku je pak 1.7 x 1.1 x 1.3. 

Pokud je odpad určen k přepravě v plastovém pytli (VTZ filtr, betonová suť ), 

jeho maximální velikost musí být vyhodnocena v závislosti od manipulačních 

prostředků, které ho mohou unést a dostupného prostoru na jeho transportní trase. 

Pokud není určen přepravní kontejner (např. měření na místě není možné v 

nízkém radiologickém pozadí) nebo pokud bude odpad dekontaminován, pak bude 

velikost paletového kontejneru horní limit. 

Měl by být minimalizován počet transportů odpadu. Tedy množství odpadu, 

které je možné vložit do skříně, bude muset být maximalizované. 

Na závěr, obecný upřednostňován přístup by měl být minimalizací řezacích 

operací v místnostech (pracovní zatížení, radiační ochrana) a zároveň zajištění, že 

zařízení budou optimálně vyhovovat odpadním kontejnerům, aby se minimalizoval 

jejich počet. 

 

5.3.3 Kritéria týkající se manipulace s demontovanými kusy 

 Musí být demontovány kusy různé velikosti, tvaru a hmotnosti. Vždy, když bude 

potřebná výstroj nebo manipulační zařízení, bude se zvyšovat čas demontáže a 

tím se bude zvyšovat i dávka. A proto je užitečné vyhodnotit možnosti ruční 

manipulace s kusy zařízení. Maximální hmotnost, kterou je možné zvednout 2 

osobami je 50 kg. Pokud je zařízení podpíráno, jako je armatura nebo potrubí, 

výstroj bude stále nutná, ale použití řetězového zvedáku již nebude nutné. Také 

stojí za úvahu posouzení možnosti přizpůsobit řezání, aby se získaly kusy lehčí 

než 50 kg. 

 Ruční manipulace znamená blízkost k radioaktivnímu materiálu, a tím i zvýšený 

dávkový příkon během manipulace. Nicméně, spojená dávka bude často nízká 

nakolik čas přemístění z místa zařízení do přepravního kontejneru nepřesáhne 

několik desítek sekund. Hodnota dávkového příkonu 2 mSv / h zůstává kritériem 

prahové hodnoty pro manipulaci na dálku. 
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5.3.4 Kritéria týkající se optimalizace dávky  

 

Kritéria zahrnutá v této části se týkají snížení dávky v důsledku vystavení pracovníka 

vnějšímu záření a jsou spojena se snížením přímého záření působícího na pracovníky. 

Redukce radioaktivního zdrojového členu musí být jednou z prvních prací, které mají být 

provedeny během realizace fáze demontáže v radiologicky kontrolovaném pásmu (KP). 

Toto je možné provést prostřednictvím následujících akcí:  

 

 Identifikace všech aktivních míst před fází plánování prací. Taková identifikace vede 

k vypracování podrobného harmonogramu prací, který optimalizuje posloupnost 

demontáže s cílem redukovat dávky pracovníků.  

 Snížení radioaktivního obsahu komponentů z aktivních systémů (odstranění kalu, 

odstranění filtrů, pryskyřice a sorbentů, dekontaminace provozu).  

 Odstranění a odesílání Ra materiálů uložených v KP (položky do jam a podobných 

dočasných úložišť, dočasné uskladnění RaO v zásobníku v místnostech KP).  

 

Tyto poslední dvě činnosti lze považovat za přípravné práce a měly by být provedeny 

před zahájením demontážních činností.  

 

Demontáž zařízení a komponentů s výrazným dávkovým příkonem 

 

Bude nezbytné včasné odstranění komponent systému s vysokým dávkovým příkonem a 

toto bude jeden z nejdůležitějších aspektů, který se bude zvažovat při plánování odstranění 

zařízení a komponentů z prostor elektrárny do  realizace demontáže. 

Musí být zamezeno práci v prostorách během období snižování významného zdrojového 

členu. Činnosti, které mají být provedeny v takových prostorech, musí být odůvodněné a 

schválené RO oddělením prostřednictvím administrativního procesu, který zajišťuje kontrolu 

pracovníků na Ra záření. Nicméně, protože některé systémy nebo části systémů budou 

potřebné až do konce demontáže jako např. systém na zpracování kapalných RaO, nebude 

vždy možné čekat na jejich vnitřní dekontaminaci. V takových případech bude 

pravděpodobně třeba použít stínění, aby se snížily velikosti dávek zařízení. Systém výběru 

pořadí je popsán v [2]. 

 

 Stínění je povinné pro snížení dávkového příkonu zvláště kontaminovaných zařízení. 

Nicméně, intenzivní používání dočasného stínění je často nepraktické z důvodu krátkého 
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pracovního času v porovnání s úsilím vynaloženým na instalaci stínění. Musí být 

zrealizované vždy, když jsou splněny dvě následující podmínky : 

 Je zde jedno nebo více specifických zařízení, které se zatím nepoužívají a které jsou 

zodpovědné za výrazné zvýšení dávkového příkonu. Doporučuje se zvážit instalaci 

stínění, když dávkový příkon zařízení překročí 0,05 mSv / h na 1m (toto je také 

hodnota, při jejímž překročení se doporučuje provést, při demontáži a dekontaminaci 

zařízení by mělo být zvažováno v pořadí demontáže místnosti ). 

 Realizace stínění je jednoduchá. Především, kolektivní dávka spojená s instalací 

stínění nesmí znamenat vyšší celkovou kolektivní dávku než je výkon práce bez 

stínění. Toto je důvod, proč je použití nezávislých stínících prvků (obrázek 18) 

zavěšených ze jeřábu nebo na zemi vhodnější než instalované stínění s použitím 

dočasných konstrukcí (lešení). Zavěšené stínění je možné v místech, kde jsou 

zdvihací prvky snadno dostupné. 

  Pokud nejsou splněny dvě výše uvedené podmínky jasným způsobem, může být 

užitečná analýza nákladů a přínosů instalace stínění. ICRP 37 a 55 jsou odkazy běžně 

používané pro vypracování této analýzy nákladů a přínosů radiační ochrany.[20] 

 

 
 

Obrázek 18: Modul stínící stěny (JE Greifswald) 

 

  Metody demontáže a řezání používané pro vysoce radioaktivní komponenty musí 

být vybírány s ohledem vyváženost mezi minimalizací rizika šíření kontaminace a 

snížením času expozice. Jeli to odůvodněno, zvláště když je dávkový příkon vysoký, 

musí být použity automatické nebo poloautomatické a dálkové metody. 

  Během fáze plánování, potřeby pomocných systémů a služeb musí být začleněny 

takovým způsobem, aby dostupnost těchto služeb byla garantována před zahájením 

Obr. 17. Vhodný prefabrikát stínění 
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prací. Toto má zvláštní význam v prostorách, kde by předchozí práce nebo úpravy 

systémů mohly znemožnit dostupnost některých služeb. V takových případech by 

bylo třeba použití přenosných prvků (místní elektrické napájecí panely, vzduchový 

kompresor, přenosné osvětlení, radiační monitory, komunikační prvky, odvodňovací 

čerpadla, zdvihací prostředky) a musí být zvážena jejich instalace. Testování a 

provozní kontrola těchto zařízení v prostorách s nízkou radiací musí být také 

zahrnuta do plánování práce. 

  Dobré a podrobné znalosti jednotlivých pracovních úkonů, které se mají uskutečnit, 

jsou důležité pro pracovníky v prostorách s vysokou dávkou nebo s komponenty, 

které obsahují vysokou dávku. Kromě obecného školení, jim musí být poskytnuty 

specifické informace prostřednictvím krátké porady a instruktáže před výkonem 

práce. Taková instruktáž musí být zahrnuta do pracovních postupů a musí být brána 

v úvahu v podrobném harmonogramu prací. 

 

5.3.5 Kritéria týkající se šíření kontaminace 

 Prostory, ve kterých se očekává povrchová kontaminace v důsledku demontážních 

nebo řezacích prací musí být ohraničené a odděleny od nekontaminovaných prostorů. 

Materiály a pracovníci přecházející těmito hranicemi musí být kontrolováni a musí 

být zavedeny postupy, aby se zabránilo šíření kontaminace. Musí být zváženy místo 

výměny ochranného oblečení pro pracovníky. Kontaminované materiály nesmí 

opustit takové prostory bez adekvátní kontroly a přísných požadavků (použití 

kontejnerů, plastových obalech, potrubí a uzávěru, nátěru... ). 

 Systematické odstraňování sypké kontaminace prostřednictvím vysávání prachu 

musí být začleněny do pracovních úkonů a postupů do maximální míry. Toto 

opatření musí být přijato před zahájením prací a pravidelně prováděno v závislosti na 

délce činností souvisejících s kontaminovanými předměty. 

 V případě montáže / demontáže zařízení nebo komponent, které obsahují kapaliny, 

ikdyž byly vypuštěny, musí být očekávané určité rozlití a proto musí být použity 

příslušné prostředky k zabránění šíření kontaminované kapaliny (hadice pro kanály, 

sběrny odpadů, vysavač na kapaliny, malá čerpadla, kontejner na kapaliny apod) 

jakož i specifické ochranné oblečení pro pracovníky zainteresovaných do těchto 

činností. 

 Pracovní balíček nesmí být považován za uzavřený dokud nebudou vybrány všechny 

radioaktivní materiály a nebude ukončeno konečné odstranění sypké kontaminace na 
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pracovních místech. 

5.3.6 Kritéria týkající se minimalizace kontaminace přenášené vzduchem 

Kontaminace přenášená vzduchem má potenciál šířit znečištění do 

nekontaminovaných prostorů a materiálů, jakož i na vnitřní kontaminaci pracovníků. Proto 

je během přípravných a demontážních činností, rozhodující otázkou minimalizace a řízení 

kontaminace šířící se vzduchem: 

  Musí být upřednostňovány demontážní metody před řezacími metodami pro 

demontáž kontaminovaných komponentů a zařízení. Pokud to není možné, řezací 

metody musí být vybrány na základě disperze vnitřní kontaminace dílů nebo 

zařízení, které mají být rozřezány. Pro vysoce kontaminované komponenty je třeba 

se vyhnout řezacím metodám s vysokým potenciálem pro šíření kontaminace. Toto 

kritérium je relevantnější pro komponenty s vyšší vnitřní povrchovou kontaminací. 

  Pro práce s riziky přenášení kontaminace vzduchem musí být nainstalovány 

prostředky pro ohraničení kontaminace. Tyto prostředky musí být adekvátní k 

významnosti rizika: pro práce s nízkým rizikem by mohly být dostačující plastové 

závěsy, pro činnosti s potenciálem pro výraznou kontaminaci z ovzduší musí být 

nainstalovány konstrukce boxu propojené s odsávacími jednotkami, které vedou k 

řízenému poklesu aerosolů na pracovních místech. Tento typ prvků se musí brát v 

úvahu i v případě šíření povrchové kontaminace, aby se zabránilo křížové 

kontaminaci nekontaminovaných položek. 

 

  Pracovní místa, kde je riziko šíření kontaminace vzduchem výrazné (nad 50 Bq/m
3
 

beta-gama zářiče), musí umožňovat uzpůsobilé odsávání vzduchu s cílem zajistit 

odpovídající odstranění znečištění vzduchu. Na místech, kde ventilačních systém 

elektrárny není v provozu, budou použity mobilní odsávací jednotky. Takové 

jednotky musí být připojeny na hlavní ventilační systém elektrárny nebo musí být 

vybaveno předfiltrem a filtrem HEPA, jakož i vzorkovačem vzduchu s cílem 

minimalizovat a kontrolovat plynné výpusti do životního prostředí. 

Během plánování činností musí být zváženy místní odsávání vzduchu - v blízkosti 

místa řezání / demontáže. 

5.3.7 Kritéria týkající se skladování a pohybu materiálu 

  Pohyb materiálu s dávkovým příkonem na 1 m vyšším než 100 microSv / h musí být 
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prováděn pod administrativní kontrolou RO oddělení. Nad hodnotou 1 mSv / h, 

musí být pohyb prováděný pod přímým dohledem techniků RO.  

 Obecné kritérium je, že trasy pohybu odpadů musí být dodržovány s vyhnutím se 

ostatním cestám. Odpad musí být přesouván  na předpokládané skladování nebo do 

prostor zásobníku, pracovníci nesmějí nechat odpad mimo tyto prostory. Toto 

kritérium se musí uplatňovat striktním způsobem s ohledem na pohyb velkého 

množství materiálu během demontážního projektu JE a potřebu průběžné kontroly. 

5.3.8 Měření uvolnění do ŽP 

Příprava zařízení k uvolnění je zahrnuto do projektu. Bude umístěno v budově 

reaktoru, z koridoru směrem do vchodu turbínového haly (přízemí). Odpad pocházející z 

budovy reaktoru bude muset být spuštěn nebo zvednutý na úroveň přízemí. Odpad 

pocházející z BPP bude muset být buď přepraven nákladním autem do budovy reaktoru nebo 

použitím spojení mezi dvěma budovami. 

 

5.3.9 Mezisklad odpadu  

Na lokalitě se předpokládané pět míst na skladování v zásobníku VLLW a LLW: 

Vyprázdnění 5 místností musí být ukončeno v prvním roce 2. fáze demontáže. Pokud to 

bude vhodné, odpad z těchto zařízení bude zaslán do IS-RaO.  

Projekt zařízení meziskladů radioaktivního odpadu (IS-RaO) se skládá ze dvou 

skladovacích modulů. Modul 1 je navržen pro skladování FCC a MEVA sudů. Modul 2 je 

navržen pro velkoobjemné části zařízení JE. Toto zařízení bude moci obsáhnout VLLW, 

LLW a ILW. 
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5.3.10 Manipulační prostředky 

Pro demontáž hlavních zařízení a sypkého materiálu, manipulační prostředky budou 

klasifikovány do dvou hlavních skupin: stávající manipulační prostředky a další prostředky.  

Stávající pomocné prostředky budou přednostně provádět demontážní práce před 

jinými dodatečnými prostředky. V případě, že vzhledem k umístění nebo kapacitním 

otázkám nemohou být použity žádné manipulační prostředky, budou navrženy dodatečné 

prostředky pro úspěšné odstranění hlavních zařízení a sypkého materiálu. Budou zapotřebí 

buď pro pohyb nejtěžších fragmentů, které byly dříve rozřezané uvnitř místností nebo pro 

kontejner v nichž jsou již uloženy. 

6. Demontáž zařízení 

Tato část obsahuje, pro každou kategorii uvedených v tabulce 8, obecný popis 

fyzických charakteristik, které mohou mít vliv na demontážní proces, za kterým následuje 

popis procesu řezání včetně řezacího postupu, upřednostňované řezací metody a výstroje, 

pokud je to potřebné, také seznam činností uvedených v postupném pořadí. 

Kromě toho, jsou zde zahrnuty obecné návody týkající se místa demontáže zařízení, 

požadovaných manipulačních prostředků a potřebných pomocných systémů v závislosti na 

typu zařízení, radiologickém indexu, velikosti a demontážních technikách, které mají být 

použity v každém daném případě. 

Výše uvedený popis je uveden pro následující kategorie materiálů : 

 Potrubí, nádrže a kontejnery, tepelné výměníky, čerpadla, armatury, potrubní 

průchodky, ostatní zařízení (nekomplexní),  

Podkapitola popis zařízení poskytuje úvod s celkovým popisem kategorií zařízení 

včetně typů kategorií podle DDB kódů. Tyto kategorie jsou provedeny vzhledem k 

hmotnosti zařízení, jejich průměr, délku, výšku, tloušťku stěn, připojený systém, pokud je to 

možné. Pokud je to podstatné, je přiložen obrázek místnosti se zařízením včetně informací o 

místnosti, výšce a budově. 

Kromě toho bude obsahovat seznam budovy, výšky a komponentů nacházejících se v 

místnosti analyzované systémové kategorie. Hlavním cílem tabulky je poskytnout seznam 

místností obsahujících jednu nebo více položek kategorie zařízení, která má být analyzována  

Pokud jsou typy zařízení příliš obecné (jako např.potrubí, průchodky), tak, že výsledný 
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počet místností je příliš velký, pak je zahrnut obecný popis (podrobný seznam zásob najdete 

v dodatcích). 

Podkapitola s popisem demontážního procesu podrobně popisuje hlavní řezací 

návody nebo demontážní postup pro každou kategorii zařízení, jakož i požadovanou výstroj 

nebo prostředky k odstranění v závislosti na velikosti zařízení, jeho výšce, délce, tloušťce 

stěn a hmotnosti. 

Pokud se zařízení nachází v místnosti, která potřebuje nějaký druh výstroje na 

dosažení koridoru nebo vyššího patra, a pokud je kontaminované, zabalte kusy před 

naložením do plastových obalů a pokračujte s operací jejich zvedání. 

Co se týče procesu řezání, zařízení bude rozřezané tak, aby rozměry jednotlivých 

fragmentů byly vyhovující pro transportní kontejner podle tabulky 10. 

Vždy je doporučeno řezat kontaminované zařízení tak, aby se získaly malé 

fragmenty ne větší než 1.2m dlouhé, 0.8m široké a 0.8m vysoké, aby vyhovovaly 

standardním paletovým kontejnerům, a provádět fragmentaci a dekontaminační práce v 

navrhovaných zařízeních. Pokud se tak neuskuteční, zařízení by bylo třeba uzavřít ve větším 

kontejneru (2EM - 01), který by měl být dočasně uskladněn v navrhovaném skladu, aby byl 

následně poslán do příslušné budovy nebo zařízení pro dekontaminační proces (IS-RaO 

nebo ZC RaO). 

Podkapitola posloupnost demontáže poskytuje obecný seznam činností pro výkon 

demontážních prací, včetně přípravných prací dekontaminace a radiační ochrany, pro každou 

DDB kategorii.[20]. Bude navržen předběžný seznam včetně všech demontážních činností 

na výkon demontážních prací pro každou analyzovanou kategorii, pro zařízení připravené k 

uvolnění (RT1 a RT2) jakož i kontaminované zařízení (≥ RT3), s poznámkou, které činnosti 

nejsou zahrnuty do posledních z nich. Tyto zprávy poskytují údaje o: 

 Typu, umístění a identifikátoru zařízení,  

 Požadavcích stínění, 

 Provozní dekontaminaci,  

 Doporučené řezací metody v závislosti od materiálů a jejich radiologického stavu,  

 Potřebě redukce velikosti v provozu,  

 Dekontaminaci po demontáži,  
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 Systémech umístěných v dané místnosti, které mají být demontovány v pořadí podle 

označení systémů [2],  

 Přehled rozmístění velkých a malých zařízení na patře na poskytnutí údajů pro 

plánování činností, 

6.1.1 Potrubí 

Popis zařízení 

V JE VVER 440, jsou přítomny 4 druhy potrubí do ø v metrech (kromě plastových):  

 ø ≤ 25mm, 25mm <ø ≤ 100mm, 100mm <ø ≤ 500mm, ø> 500m  

A 5 druhů týkajících se použitých materiálů: Plast, hliník, uhlíkové ocel, měď, nerez ocel.  

Což dává dohromady celkově šestnáct následujících výsledných kategorií: 

Tabulka 11: DDB kódy potrubí 

 

ID DDB KÓD POPIS DDB  

145 POT AL Hliníkové potrubí ø ≤ 20 mm 

130 POT1_PLST Plastové potrubí ø ≤ 100 mm 

176 POT1AL Hliníkové potrubí ø ≤ 25 mm 

5 POT1C Potrubí z uhlíkové oceli ø ≤ 25 mm 

172 POT1CU Měděné potrubí ø ≤ 25 mm 

1 POT1N Potrubí z nerezavějící oceli ø ≤ 25 mm 

131 POT2_PLST Plastové potrubí ø> 100 mm 

177 POT2AL Hliníkové potrubí 25mm <ø ≤ 100 mm 

6 POT2C Potrubí z uhlíkové oceli 25mm <ø ≤ 100 mm 

173 POT2CU Měděné potrubí 25mm <ø ≤ 100 mm 

2 POT2N Potrubí z nerezavějící oceli 25mm <ø ≤ 100 mm 

7 POT3C Potrubí z uhlíkové oceli 100mm <ø ≤ 500 mm 

3 POT3N Potrubí z nerezavějící oceli 100mm <ø ≤ 500 mm 

8 POT4C Potrubí z uhlíkové oceli ø> 500m, typické ø = 1200 mm 

4 POT4N Potrubí z nerezavějící oceli ø> 500m, typické ø = 1200 mm 

120 POTRSKN1 Zapuštěné potrubí kanalizační potrubí z nerezavějící oceli 
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Potrubí se nachází ve všech budovách v kontrolovaném pásmu a je rozmístěné ve 

více výškových úrovních. Například úrovně +2.70 a +6,30 m v budově 800 obsahují největší 

část potrubních konstrukcí (s výjimkou kategorie primárního potrubí, které je soustředěno ve 

výšce -1.80m). 

Popis procesu demontáže  

V závislosti na průměru a délky potrubí, jakož i systému, ke kterému je potrubí 

zavěšeno, budou mít potrubí různou hmotnost. Pokud mají odřezané fragmenty hmotnost 

menší než 50 kg a kontaktní dávkový příkon méně než 2 mSv / h bude se s nimi manipulovat 

ručně. Jestliže jedno z těchto dvou kritérií není dodrženo, bude třeba použít řetězový zvedák 

(o kapacitě 150kg, 500-1000kg nebo 1000 – 3000 kg) jako prostředek k odstranění, berouce 

v úvahu typickou délku fragmentu, která je 800 mm. 

Pokud jde o metodu řezání, budou použity ruční hořáky, motorové pily a pásové 

montované hořáky v závislosti na charakteristice potrubí. Pro kontaminovaná zařízení, která 

mají být dekontaminována budou upřednostňována metody mechanického řezání. Pokud je 

možné se rozhodnout bez přesného měření, že komponenta nebude dekontaminována a 

pokud je zajištěna bezpečnost, pak bude upřednostňováno tepelné řezání, taktéž při vědomí, 

že výsledné kusy je možné poslat do zařízení na roztavení. Je navrženo, řezat komponenty 

RT3 a RT4 na armatuře a/nebo kolenním spoji, a dekontaminovat. 

Navrhuje se, aby všechny kategorie potrubí byly řezané buď motorovou pilou nebo 

Obrázek 19: Potrubí z nerezavějící oceli v budově 800:, výška-2.80m, 

místnost R027, Zdroj: JE Bohunice 
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pásovým montovaným hořákem s dodržením následujících pravidel:  

 Do potrubí se provede řez kruhového tvaru v klíčových bodech armatur nebo 

kolenních spojů (Řezy 1 až X, v závislosti na počtu armatur a / nebo kolenních 

spojů).  

 Provedou se dodatečné řezy kruhového tvaru, pokud je celková délka potrubí větší 

než 800mm pro kontaminované (RT3 nebo výše), jakož i čisté (RT1 a RT2) 

fragmenty. 

Posloupnost demontáže 

Následující činnosti budou považovány za standardní metodiku pro demontážní 

činnosti platné pro všechna potrubí v jaderné elektrárně: 

 Odmontuje se izolaci (pokud tak nebylo předtím učiněno v projektu demontáže 

izolace v kontrolovaném pásmu). 

 Nainstalují se kontrolní prvky kontaminace (pokud jsou napadeny, RT3 a výše). 

 Nastaví se hořák/motorová pila pásový montovaný hořák. 

 Přizpůsoí se potrubí před řezáním  

 Rozřízne se na fragmenty vyhovující příslušnému kontejneru. 

 Odstraní se hořák / motorová pila / pásový montovaný hořák. 

 Uzavřou se potrubní konce dočasnými kryty. 

 Odstraní se kontrolní prvky kontaminace (pokud jsou napadeny, RT3 a výše). 

 Potrubí se vloží do přepravního kontejneru a pošlete se na uvolnění (pokud je potrubí 

čisté, RT1 nebo RT2). 

 Zabalí se do plastového obalu, pošle se do IS-RaO, ZC RaO nebo čistící stanice v 

závislosti na výsledcích dekontaminace (když jsou napadeny, RT3 a výše). 

 

6.1.2 Nádrže a kontejnery 

 

Popis zařízení 

V JE VVER 440, jsou přítomny zpravidla čtyři druhy nádrží a kontejnerů do průměru v 

metrech a tloušťky stěny:  

• ø <1m, tloušťka stěny <12mm, ø <1m, tloušťka stěny <20mm, ø ≥ 1m, tloušťka stěny ≥ 
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12mm, ø ≥ 1m, tloušťka stěny ≥ 20mm  

A dva druhy týkající se použitých materiálů:  

• Uhlíková ocel, nerezová ocel,  

Což dává dohromady celkem šest následujících kategorií: 

ID DDB KÓD POPIS DDB  

9 NDK1N Nádrže a kontejnery (SS), ø <1m, tloušťka stěny <12 mm 

10 NDK2N Nádrže a kontejnery (SS), ø ≥ 1m, typická tloušťka stěny ≥ 12 mm 

11 NDK3N Nádrže a kontejnery (SS), ø ≥ 1m, typická tloušťka stěny 34 mm 

12 NDK1C Nádrže a kontejnery (CS), ø <1m, typická tloušťka stěny <20 mm 

13 NDK2C Nádrže a kontejnery (CS), ø ≥ 1m, typická tloušťka stěny 12 mm 

14 NDK3C Nádrže a kontejnery (CS), ø ≥ 1m, typická tloušťka stěny 20 mm 

 

Tabulka 12: DDB kódy nádrží a kontejnerů 

 

 

 

Nádrže a kontejnery jsou umístěny ve všech budovách kontrolovaného pásma a jsou 

rozmístěny ve více výškových úrovních. 

Popis procesu demontáže 

Doporučuje se, aby všechny kategorie nádrží a kontejnerů byly rozříznuté plamenem s 

dodržením následujících pravidel:  

 Provede se horizontální řez do potrubí, aby se oddělilo od nádrže nebo kontejneru 

 

Obrázek 20 Jaderná nádrž v reaktorovně: V1, výška +10,50 m, 

místnost R301 / 1, Zdroj: JE Bohunice 
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(řezy 1 až X, v závislosti na počtu potrubí).  

 Přednostně, pokud to prostor umožňuje, se provedou horizontální řezy kruhového 

tvaru v počtu, který umožňuje uložit části do navržených kontejnerů, v závislosti na 

určení a radiologického indexu fragmentů (řezy X až Y, v závislosti na velikosti 

nádrže nebo kontejneru). Pokud je prostor, který je k dispozici omezený, jako další 

možnost je řezání na menší obdélníkové kusy z vrchu.  

 Udělá se tolik řezů kruhového tvaru, kolik je potřeba tak, aby se získaly části, které 

vyhovují navrženému kontejneru, v závislosti na určení a radiologického indexu 

fragmentů (řezy Y až Z, v závislosti na velikosti nádrže nebo kontejneru).  

 Doporučuje se použití řezání plamenem pro RT1 a RT2 nádrže, zatímco mechanické 

metody jsou doporučené pro RT3 a výše. 

Posloupnost demontáže 

Následující činnosti budou považovány za standardní metodiku pro demontážní 

činnosti platné pro všechny nádrže a kontejnery v jaderné elektrárně: 

 Odmontuje se izolace (pokud nebylo tak předtím učiněno v projektu; demontáž 

izolace v kontrolovaném pásmu"), 

 Namontuje se kontrolní prvek kontaminace (pokud jsou napadeny, RT3 a výše), 

 Odpojí se vstupní a výstupní potrubí, 

 Uzavřou se otvory, 

 Odšroubujte od podlahy, 

 Nastaví se řezací nástroj, 

 Přizpůsobí se segment na odstranění, 

 Rozřízne se na fragmenty vyhovující příslušnému kontejneru, 

 Odstraní se segment, naakumuluje se a pošlete tuto várku do balicích prostor, 

 Odstraní se kontrolní prvky kontaminace (pokud jsou napadeny, RT3 a výše), 

 Odstraní a odevzdá se na uvolnění (pokud jsou čistý, RT1 nebo RT2). 

 Odstraní, zabalí se do plastového obalu, pošle se do IS-RaO nebo ZC RaO a boxu 

(pokud jsou napadeny, RT3 a výše). 
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6.1.3 Výměníky tepla 

Popis zařízení 

V JE jsou dva typy tepelných výměníků s průměrem jejich hlavní části: ø <1m, ø ≥ 1m  

Jakož i dvě kategorie podle hlavního konstrukčního materiálu: Nerezová a uhlíková ocel,  

Což dává dohromady celkem čtyři kategorie výměníků z oceli třídy C a nerezové oceli, 

s tloušťkou stěny 20mm a o průměru do 1m a větším. 

 
 

 

Tepelné výměníky jsou umístěny v budovách kontrolovaného pásma a jsou 

rozmístěny v několika výškových úrovních. Například v reaktorovně jsou převážně 

soustředěny ve výškových úrovních -2,8 m a +6,3 m. 

  Popis procesu demontáže 

Doporučuje se, aby všechny kategorie tepelných výměníků byly rozřezány s 

dodržením následujících pravidel: 

 Provede se řez kruhového tvaru vedle celé délky krajních bodů skříně, s ponecháním 

neporušených vnitřních trubic (řezy 1 a 2), 

 Udělá se horizontální řez do studené a horké větve, aby se oddělily od tepelného 

výměníku (řezy 3, 4, 5 a 6), 

 Udělá se tolik řezů kruhového tvaru do centrální části skříně, kolik je potřeba tak, 

Obrázek 21: Tepelné výměníky z budovy reaktorovny, výšková úroveň 

+6,30 m, místnost V2014/1, Zdroj: JE Jaslovské Bohunice 
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aby se získaly části, které vyhovují navrženým kontejnerům, v závislosti na určení a 

radiologického indexu fragmentů (řezy 7 až X, v závislosti na velikosti skříně a 

rozměrech tepelného výměníku), 

 Provede se tolik řezů do vnitřních trubic, kolik je potřeba tak, aby byly v souladu s 

doporučenými maximálními délkami v závislosti na velikosti skladovacího balení 

(řezy X až Y, v závislosti na délce vnitřních trubic), 

 Doporučuje se použití řezání plamenem pro RT1 a RT2 tepelné výměníky, zatímco 

mechanické metody jsou doporučené pro RT3 a výše. 

 

Posloupnost demontáže 

Následující činnosti budou považovány za standardní metodiku pro demontážní 

činnosti platné pro všechny tepelné výměníky v jaderné elektrárně:  

 Odmontuje se izolace (pokud tak nebylo učiněno předtím v projektu demontáže 

izolace v kontrolovaném pásmu"), 

 Namontují se řezací nástroje potrubí,  

 Namontují se kontrolní prvky kontaminace (pokud jsou napadeny, RT3 a výše), 

 Odpojí se vstupní a výstupní potrubí,  

 Uzavřou se otvory, 

 Odšroubuje se od úchytů,  

 Odstraní se kontrolní prvky kontaminace (pokud jsou napadeny, RT3 a výše).   

 Rozříznou se na fragmenty vyhovující příslušnému kontejneru.  

Obrázek 22: Metoda segmentace tepelného výměníku 
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 Odstraní se a odevzdá na uvolnění (pokud jsou čisté, RT1 nebo RT2).  

 Zabalí se do plastového obalu a pošle se do IS-RaO, ZC RaO nebo čistící stanice v 

závislosti na výsledcích dekontaminace (když jsou napadeny, RT3 a výše). 

 

6.1.4 Čerpadla  

 

Popis zařízení 

V JE jsou tři typy čerpadel vzhledem k jejich hmotnost v kg a rozměry v metrech, ≤ 

50kg, ≤ 50kg s minimálně jedním rozměrem> 1m,> 50kg s minimálně jedním rozměrem> 

1m, jakož i jejich konstrukční materiál, nerezová ocel a uhlíková ocel, které dohromady 

dávají výsledných, následujících, celkových šest kategorií: 

ID 
DDB 

KÓD 
POPIS DDB 

19 CER1N Čerpadla (SS), hmotnost ≤ 50kg 

20 CER2N Čerpadla (SS), hmotnost ≤ 50 kg, s minimálně jedním rozměrem> 1m 

21 CER3N 
Čerpadla (SS), hmotnost> 50kg, s minimálně jedním rozměrem> 1m, typická 

hmotnost ≥ 1,5 t 

22 CER1C Čerpadla (CS), hmotnost ≤ 50kg 

23 CER2C Čerpadla (CS), hmotnost ≤ 50 kg, s minimálně jedním rozměrem> 1m 

24 CER3C 
Čerpadla (CS), hmotnost> 50 kg, s minimálně jedním rozměrem> 1m, 

typická hmotnost ≥ 3 t 

 

Tabulka 12: DDB kódy čerpadel 

 

Obrázek 23: Havarijní doplňovací čerpadla v budově 800, 

výšková úroveň-12.30m, místnost R045 / 1, Zdroj: JE, J. Bohunice 
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Čerpadla jsou umístěna ve všech budovách kontrolovaného pásma a jsou rozmístěna 

v několika výškových úrovních.  

  

Popis procesu demontáže 

 

Doporučuje se, aby všechny kategorie čerpadel byly rozřezány s dodržením 

následujících pravidel: 

 Provedou se kolmé řezy na potrubí tak, aby se oddělilo od čerpadla (řezy 1 až X, v 

závislosti na počtu potrubí, obecně 2). Pokud je materiál určen k opakovanému 

použití, mohou být také odskrutkované potrubní příruby. 

 Provedou se svislé řezy kruhového tvaru v počtu, který umožňuje uložit části do 

jakýchkoli navržených kontejnerů, v závislosti na určení a radiologického indexu 

fragmentů (řezy X až Y, v závislosti na velikosti čerpadla). 

 Provede se tolik řezů kruhového tvaru, kolik je potřeba tak, aby se získaly části, které 

vyhovují jakýmkoli navrženým kontejnerům, v závislosti na určení a radiologického 

indexu fragmentů (řezy Y až Z, v závislosti na velikosti čerpadla). 

 Doporučuje se použití mechanických řezacích metod pro RT3 a RT4 čerpadla, které 

mají být dekontaminovány. Jinak, se bude dávat přednost tepelnému řezání. 

Poznámka: Pokud je čerpadlo dostatečně malé na to, aby bylo vhodné přímo do 

kontejneru, preferovanou metodou bude demontáž. Pokud je kontaminováno (RT3 a výše), 

musí být před naložením zabalené. 

V závislosti na rozměrech a hmotnosti zařízení, bude jako prostředek k odstranění 

nutný řetězový zvedák (s nosností do 250kg nebo 3 tun) nebo přenosný kapacitní jeřáb 

s nosností 10t 

 

Posloupnost demontáže 

 

Následující činnosti budou považovány za standardní metodiku pro demontážní 

činnosti platné pro všechna čerpadla v jaderné elektrárně: 
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 Odpojí se od napájení, 

 Odpojí se elektrické vedení na motor čerpadla, 

 Vypustí se chladič a zásobníky oleje, 

 Odmontuje se izolace (pokud tak nebylo učiněno předtím v projektu), 

 Namontují se kontrolní prvky kontaminace ( pokud jsou napadeny, RT3 a výše), 

 Odpojí se nasávání 

 Vyprázdní se spoje 

 Odšroubuje se rám od základů 

 Uzavřou se otvory 

 Odstraní se kontrolní prvky kontaminace (pokud jsou napadeny, RT3 a výše) 

 Odšroubuje se motor od čerpadla a rámu (pokud je motor poháněn turbínou) 

 Přizpůsobí se motor na odstranění (pokud je motor poháněn turbínou)  

 Odstraní se motor a pošlete se na uvolnění (pokud je motor poháněn turbínou čistý, 

RT1 nebo RT2), 

 Odstraní, zabaltí se do plastového obalu a pošle do IS-RaO, ZC RaO nebo čistící 

stanice v závislosti na výsledcích dekontaminace (pokud jsou napadeny, RT3 a výše)  

 Čerpadlo se přizpůsobí na odstranění, 

 Rozříze se na fragmenty, které budou vyhovovat příslušnému kontejneru, 

 Odstraní a odevzdá se na uvolnění (pokud je čerpadlo čisté, RT1 nebo RT2) 

 Odstraní, zabalí se do plastového obalu a pošle do IS-RaO, ZC RaO nebo čistící 

stanice v závislosti na výsledcích dekontaminace (pokud jsou napadeny,RT3 a výše) 
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6.1.5 Ventily 

 

Popis zařízení 

 

V JE se nacházejí 3 typy ventilů vzhledem k jejich hmotnost a rozměrech:  

 ≤ 50kg, ≤ 50kg s minimálně 1 rozměrem> 1m, > 50kg s min. 1 rozměrem> 1m 

Jakož i jejich hlavní konstrukční materiál:  Nerezová ocel, uhlíková ocel, plast, hliník  

Což dává dohromady celkem devět následujících kategorií: 

Ventily jsou umístěny ve všech budovách kontrolovaného pásma a jsou rozmístěny v 

několika výškových úrovních. Například v budově reaktoru, výškové úrovně-1.80m +2.70 m 

obsahují největší část potrubních konstrukcí (s výjimkou hlavního přímého ventilu a 

oddělovacího ventilu z primárního systému, který je umístěn soustředěně ve výškové úrovni-

1.80m). 

 

Popis procesu demontáže  

V závislosti na hmotnosti a rozměrech ventilů, jakož i od systému, ke kterému patří a 

jejich kontaktnímu dávkovému příkonu, jako prostředky na odstranění budou potřeba 

následující řetězové zvedáky nebo přenosné jeřáby: 

ID DDB KÓD POPIS DDB 

162 ARM1_PLST Ventily - plastové, hmotnost <= 50 kg 

191 ARM1AL Ventily - hliníkové, hmotnost <= 50 kg 

32 ARM1C Ventily (CS), hmotnost <= 50 kg 

29 ARM1N Ventily (SS), hmotnost <= 50 kg 

33 ARM2C Ventily (CS), hmotnost> 50 kg, jakýkoliv rozměr <= 1m 

30 ARM2N Ventily (SS), hmotnost> 50 kg, jakýkoliv rozměr <= 1m 

34 ARM3C Ventily (CS), hmotnost> 50 kg, rozměr => lm 

31 ARM3N Ventily (SS), hmotnost> 50 kg, rozměr => 1m 

129 ARMN_HAV1 JE - Hlavní cirkulační ventil 

 

Tabulka 13: DDB kódy ventilů 
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DDB KÓD PROSTŘEDKY NA ODSTRANĚNÍ 

ARM1_PLST Ručně 

ARM1AL Ručně 

ARM1C Ručně 

ARM1N Ručně 

ARM2C Řetězový zvedák s nosností ½ až 1 tuny 

ARM2N Řetězový zvedák s nosností ½ až 1 tuny 

ARM3C Přenosný jeřáb s nosností 5 tun 

ARM3N Přenosný jeřáb s nosností 5 tun 

Tabulka 14: Prostředky na odstranění ventilů s DDB kódy 

Pokud jde o metodu řezání, budou použity ruční hořáky, motorové pily a pásové 

montované hořáky v závislosti na charakteristikách ventilů.  

Pro kontaminovaná zařízení, která mají být dekontaminována, budou upřednostňované 

metody mechanického řezání. Pokud je možné se rozhodnout bez přesného měření, že 

komponenta nebude dekontaminována, pak bude upřednostňováno tepelné řezání. V 

následující tabulce je uvažováno, že komponenty RT3 a RT4 budou dekontaminovány: 

DDB KÓD 
STUPEŇ 

KONTAMINACE 
POSTUP ŘEZÁNÍ METODA ŘEZÁNÍ 

ARM1_PLST 

<RT3 Zůstávají neporušené na 

potrubí jen s odstraněnou 

rukojetí a dříkem 

motorový hořák 

≥RT3 mechanické nástroje 

ARM1AL 

<RT3 Zůstávají neporušené na 

potrubí jen s odstraněnou 

rukojetí a dříkem 

ruční hořák 

≥RT3 mechanické nástroje 

ARM1C 

<RT3 Zůstávají neporušené na 

potrubí jen s odstraněnou 

rukojetí a dříkem 

ruční hořák 

≥RT3 
mechanické nástroje 

ARM1N 

<RT3 Zůstávají neporušené na 

Potrubí jen s odstraněnou 

rukojetí a dříkem 

ruční hořák 

≥RT3 mechanické nástroje 

ARM2C 

<RT3 Odříznuty od potrubí a 

ručně naloženy do 

přepravního kontejneru 

motorový hořák 

≥RT3 mechanické nástroje 

ARM2N <RT3 Odříznuty od potrubí a motorový hořák 
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DDB KÓD 
STUPEŇ 

KONTAMINACE 
POSTUP ŘEZÁNÍ METODA ŘEZÁNÍ 

≥RT3 
Ručně naloženy do 

přepravního kontejneru 
mechanické nástroje 

ARM3C 

<RT3 Odstraněny a jsou 

likvidovány jako oddělené 

komponenty 

motorový hořák 

≥RT3 mechanické nástroje 

ARM3N 

<RT3 Odstraněny a jsou 

likvidovány jako oddělené 

komponenty 

motorový hořák 

≥RT3 mechanické nástroje 

 

Tabulka 15: Postup a metoda řezání ventilů podle DDB kódů 

 

Všechny kategorie ventilů budou rozřezány podle následujícího návodu : 

 Odstraní se dřík/y ventilu. 

 Provede se horizontální řez do dolní části ventilu tak, aby se ventil oddělil od potrubí 

(řez 1). 

 Provede se horizontální řez v takovém počtu, jaký umožňují jednotlivé části tak, aby 

byly vhodné do jakéhokoliv navrhovaného kontejneru, v závislosti na určení a 

radiologickém indexu fragmentů (řezy X až Y, v závislosti na velikosti ventilu). 

 Provede se tolik řezů kruhového tvaru, kolik je potřeba tak, aby se získaly části, které 

vyhovují jakémukoliv navrženému kontejneru, v závislosti na určení a 

radiologického indexu fragmentů (řezy Y až Z, v závislosti na velikosti ventilu). 

Posloupnost demontáže 

Následující činnosti budou považovány za standardní metodiku pro demontážní činnosti 

platné pro všechny ventily v jaderné elektrárně: 

 Odstraní se izolace, 

 Namontují se kontrolní prvky kontaminace (pokud jsou napadeny, RT3 a výše), 

 Nastaví se řezací nástroj, 

 Přizpůsobí se ventil před řezáním (pokud ARM2C/3N, ARM2N/3N a ARM_HA) 

 Rozříznou se na fragmenty vyhovující příslušnému kontejneru. 
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 Odstraní se řezací nástroj; 

 Odstraní se kontrolní prvky kontaminace (pokud jsou napadeny, RT3 a výše). 

 Ventily a dříky ventilů se umístí do přepravního kontejneru na odstranění na určené 

místo (pokud je ventil čistý, RT1 nebo RT2); 

 Odstraní se, zabalí do plastového obalu a pošlou do IS-RaO, ZC RaO nebo čistící 

stanice v závislosti na výsledcích dekontaminace (pokud jsou napadeny, RT3 a výše)  

6.1.6 Potrubní průchodky  

Popis zařízení  

V JE se nacházejí dva typy potrubních průchodek vzhledem k jejich průměru v metrech:  

• ≤ 200mm, > 200mm - Jakož i jejich hlavní konstrukční materiál: Nerezavějící ocel, 

uhlíková ocel, což dává dohromady celkem čtyři následující kategorie: 

Tabulka 16: DDB kódy potrubních průchodek 

 Potrubní průchodky jsou umístěny ve všech budovách kontrolovaného pásma a jsou 

rozmístěny v několika výškových úrovních. 

Popis procesu demontáže 

 Upřednostňovaná metoda demontáže pro všechny potrubní průchodky je demontáž 

kus po kuse a přeprava buď na místo uvolnění, pokud jsou čisté (RT1 a RT2) nebo 

zabalené do plastového obalu a poslané na IS-RaO, ZC RaO nebo čistící stanici v 

závislosti na výsledcích dekontaminace (pokud jsou potrubní průchodky 

kontaminovány, RT3 a výše). 

 Když některý z rozměrů průchodky překročí 800mm, provede se tolik řezů, kolik je 

potřeba ke zmenšení tohoto rozměru, tak  aby vyhovovala příslušnému kontejneru.  

ID DDB KÓD POPIS DDB 

80 PRG1C Potrubní průchodky (CS), ø ≤ 200mm 

163 PRG1N Potrubní průchodky (SS), ø ≤ 200mm 

81 PRG2C Potrubní průchodky (CS), ø> 200mm 

164 PRG2N Potrubní průchodky (SS), ø> 200mm 

82 PRG3N Hlavní potrubní průchodky (SS) 
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Posloupnost demontáže 

Následující činnosti budou považovány za standardní metodiku pro demontážní 

činnosti platné pro všechny potrubní průchodky v jaderné elektrárně: 

  Odstraní se izolace, pokud nějaká existuje. 

  Namontují se kontrolní prvky kontaminace (pokud jsou napadeny  RT3 a výše). 

  Nastavtí se řezací nástroje. 

  Přizpůsobí se potrubí před řezáním (pokud POT3C, POT3N  POT4C a POT4N). 

  Odříznou se oba konce potrubí tak, aby se odpojilo od průchodky. 

  Rozříznou se na fragmenty, které budou vyhovovat příslušnému kontejneru. 

  Odstraní se kontrolní prvky kontaminace (pokud jsou napadeny  RT3 a výše). 

  Odstraní se potrubní průchodka do přepravního kontejneru a pošlete na uvolnění 

(pokud je potrubní průchodka čistá, RT1 nebo RT2 ). 

  Odstraňte, zabalte do plastového obalu a pošlete do IS-RaO, ZC RaO nebo čistící 

stanice v závislosti na výsledcích dekontaminace  pokud jsou napadeny, RT3 a výše). 

 Pro zapuštěné části průchodky (bez ohledu na materiál: ocel, přepálená ocel), tyto 

části zůstanou v budově až do konečné demolice. 

6.1.7 Ostatní zařízení 

Tato část obsahuje informace týkající se demontážních technik několika typů 

zařízení, které se považují za důležité vzhledem k jejich významu během vyřazování, 

rozměry nebo počet jednotlivých kusů v elektrárně. Z toho důvodu, tato část nezahrnuje 

všechny ostatní menšinové typy zařízení, 

  Dveře: obecně, dveře budou demontovány před demoličními pracemi a po ukončení 

demontáže dohodnutých prostor (protože dveře mohou zabránit šíření kontaminace 

mezi jednotlivými prostory). V některých případech, musí být dveře demontovány 

jako první (například pokud se dveře nacházejí ve středu přepravní trasy). Metoda 

demontáže pro dveře je kombinací manuálních / mechanických / tepelných metod v 

závislosti na velikosti / hmotnosti dveří a jejich radiologického stavu. Dveře budou 

zlikvidovány podle jejich materiálu a radiologického stavu. Obecně, rámy dveří se 
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nebudou demontovat až do demoličních prací, v případě, že některý rám by se měl 

demontovat jako první (například z důvodu, že dveře by měly být zvětšeny pro 

jakýkoliv důvod), budou demontovány pomocí mechanických metod, 

  Obložení / oblicovka: Demontáž obložení musí být provedena mechanickými / 

tepelnými metodami s ohledem na jejich radiologický stav. Zapuštěné části obložení 

zůstanou ve stavebním objektu až do demolice budovy. Obložení budou likvidována 

podle jejich materiálu a radiologického stavu, 

 Odparka ČN: systém Čištění Nádrží musí být v provozu pokud je tvorba kapalin v 

budově reaktorovny potenciálně vysoká. Jakmile je tvorba kapalin nízká, kapalné 

RaO by mohly být řízeny v ZC RaO az toho důvodu by mohl být systém 

demontován. Odparka musí být vypuštěna před demontážním procesem. Mechanická 

demontáž se považuje za nejvhodnější metodu pro demontáž odparky, 

  Kontejnery KVČR a BEKO: fragmentace těchto kontejnerů by měla být provedena 

v suchých prostorách řezání a také v určeném prostoru, který je zrealizován v 

reaktorových sále se zohledněním jeho radiologického stavu pro výběr fragmentační 

metody, 

  250 t jeřáb reaktorového sálu: demontáž 250 t jeřábu se musí provádět po odstranění 

střechy budovy reaktoru. Nosníky a vozíky musí být zdemontované pomocí 

externího jeřábu. Nejprve budou zvednuté a odstraněné vozíky, až pak budou 

odstraněny nosníky v jednom zdvihu (obě spolu v témže zvedacím manévru), 

Nakonec bude jeřáb dopraven na skladovací plochy na konečnou demontáž. 

6.1.8 Demontážní proces a úvahy o jeho posloupnosti 

Posloupnost místností musí být definována tak, aby byla v souladu s radiologickou 

charakterizací, lidskými zdroji, které jsou k dispozici a vybranými metodami konečné 

demontáže. Níže uvedené podkapitoly popisují kritéria, která musí být posuzovány během 

demontáže. Informace o posloupnosti demontáže místností jsou vysvětleny v následujících 

kapitolách až pro každou budovu a výšku. 

6.1.9 Obecné úvahy týkající se tras odpadu 

Trasy byly naplánovány podle následujících obecných kritérií : 

 Minimalizovat otvory, které mají být provedeny na stavebních objektech budov, buď 
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vodorovně (stropy, schodišťové šachty, výtahy... ) nebo vertikální (stěny, chodby... ). 

V případě provedení dalších otvorů, je nutná studie stavební proveditelnosti. 

  Minimalizovat délku tras, 

 Optimalizovat stávající manipulační prostředky v budově. Pokud jsou potřebné 

dodatečné prostředky z důvodu nepřítomnosti nebo nedostatečné kapacity stávajících 

prostředků, toto bude určeno dodavatelem demontážních činností. 

 Trasy zahrnují cestu odpadových kontejnerů od míst nahromadění k východu z 

budov.  

 Místa hromadění jsou navrhované dočasné prostory skladování v zásobnících, k 

uskladnění materiálu před jeho přesunem do dekontaminačních zařízení, IS-RaO, ZC 

RaO nebo uvolnění, pokud je to možné. Proveditelnost takových prostorů z pohledu 

konstrukce (zátěže přenášeny na půdu) musí být předem prozkoumána. 

 Poznámka: Cesty nouzového východu a požárně ochranné oblasti nebyly zohledněny 

6.1.10 Obecné úvahy pro posloupnosti výškových úrovní a místností 

  Podle různého určení odpadu, budou stanoveny hlavní trasy uvnitř budov. Tyto 

oblasti (zejména koridory ) musí být nejprve vyjasněny do maximálního rozsahu. 

 Obecně, demontáž bude prováděna tak, že v první řadě bude dodržovat systémově 

orientovaný přístup a pak přístup orientovaný na místnost. Systémy budou postupně 

odstraňovány podle postupu označení [2]. Například, místnost obsahující více 

systémů bude demontována postupně, podle velikosti systémů a komponentů. Pokud 

některý z kontaminovaných systémů, které jsou požadovány na delší období (např. 

kapalné RaO) se nacházejí v této místnosti spolu s nekontaminovanými systémy, pak 

může být demontáž na nich provedena později za předpokladu, že je nainstalované 

vhodné stínění z radiologických zařízení. Z tohoto důvodu, aktuální přílohy poskytují 

pro danou budovu seznam systémů s jejich umístěním v místnostech a přístup 

demontáže na místnost. 

 Během demontážních činností budou požadovaná určená místa radiologického 

měření s nízkým pozadím. Opatření budou vymezovat určení místa odpadu a tím i 

typy přepravních balíků, bude jich potřeba co nejblíže k místnostem demontáže. 

  Bude požadovaný alespoň jeden prostor pro uložení v zásobníku na každém 
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sběrném místě při východu ze zařízení za účelem uskladnění odpadu připraveného k 

přepravě do jiného zařízení. Kromě toho, většina odpadů bude používat otvory pro 

dosažení sběrného místa při východu výškové úrovně z jiné výškové úrovně. Když 

se tyto otvory mohou stát překážkou pro demontážní operace, prostory uskladnění v 

zásobníku musí být předpokládané v blízkosti otvorů. Potenciálně skladovací 

prostory budou navrženy pro budovu reaktoru a BPP. 

 Pro některé velké zařízení, jako jsou nádrže, může být jednodušší rozebrat je a 

odstranit přes strop, protože prostor uvnitř místnosti je příliš úzký. V takovém 

případě místnost, která se nachází nad touto místností by měla být předtím 

demontován. Kromě toho, když je hradítko ve výškové úrovni A otevřený na 

zvednutí odpadů do vyšší výškové úrovně B, všechny příslušné příklopy výškových 

úrovní mezi A a B musí být také otevřeny. Trasy jedné výškové úrovně se pak 

mohou stát nepoužitelnými během provozu na jiné výškové úrovni. Obecné 

kritérium je tedy provádět demontáž z vyšších na nižší výškové úrovně. 

 Některé místnosti nemají přímý přístup na chodbu. Je třeba přejít přes jinou místnost, 

aby bylo možné se dostat na chodbu. V takových případech, je třeba nejprve 

demontovat místnosti, které jsou blíže k chodbám. 

Všechny demontované prostory musí být analyzovány, což bude zahrnovat 

následující činnosti: 

  Příprava potřebné dokumentace k zahájení demontážních prací, která se týká 

postupů řízení kvality, zdraví a bezpečnosti. 

  Fyzikální a radiologická charakterizace. 

  Ověření dostupnosti personálu a prostředků pro prevenci a ochranu elektrárny. 

  Ověření odpojených elektrických a čistých systémů. 

  Identifikace nebezpečných materiálů. 

  Odstranění izolačních materiálů. 

  Vyčištění a uvolnění demontovaného prostoru. 

6.1.11 Obecné úvahy pro vnitřek místnosti 

Pro účely ALARA se doporučuje nejdříve dokončit dekontaminaci všech cílových 
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systémů v místnosti před provedením jakékoli demontážních prací. Ačkoli toto není vždy 

možné, neboť je požadováno, aby některé systémy byly v provozu déle než jiné systémy (viz 

[2]). V takovém případě je možné nainstalovat stínění na zahájení demontážních prací na 

jiných systémech. Po částečném nebo úplném ukončení fáze dekontaminace na provozu a po 

instalaci zařízení radiační ochrany [20] (pokud je to nutné), posloupnost demontáže by měla 

zvážit níže uvedené obecné úvahy: 

 Všechny kabely mohou být odstraněny v úplně první fázi (jako nebezpečný odpad) a 

co nejrychlejším způsobem, buď v kabelových žlabech nebo v trubkách, kromě 

kabelů pro osvětlení a obecných napájecích elektrických kabelů. 

 Kabely pro osvětlení a obecné napájecí elektrické kabely jsou spolu s ostatními 

kabely (a proto není možné je odstranit nezávisle) a proto před odstraněním kabelů 

musí být zrealizovány místní / přenosné systémy. Jiná možnost namísto použití 

přenosných systémů je odložit odstranění kabelů na konec vyřazovacích prací v dané 

místnosti. 

 Posloupnost demontáže začíná se zařízeními s nejvyšším dávkovým příkonem a 

končí s nekontaminovaný zařízeními (konvenční odpad může být chráněn od křížové 

kontaminace před demontáží místnosti). Každé zařízení, které vytváří dávkový 

příkon vyšší než 0.05 mSv / h na 1m, musí být zohledněno v posloupnosti. Každé 

zařízení s nižším dávkovým příkonem jako 0.05 mSv / h na 1m může být odloženo, 

pokud by to zvýšilo účinnost demontážních prací nebo snížilo bezpečnostní rizika v 

této místnosti. Toto obecné kritérium je podmíněno jejich dostupností v místnosti. 

 Snížení bezpečnostních rizik pro pracovníky  

 Dostupnost a demontážní techniky a / nebo řezací metody, které mají být uplatněny. 

Obecně, k provedení demontážních prací velkých zařízení, musí být nejprve 

odstraněny všechny okolní potrubí a příslušenství, tak, že se začne od těch, které 

mají nejmenší průměr, pak bude následovat přístrojové vybavení a nejmenší 

příslušenství, a ukončí se to s největšími, které mohou vyžadovat úpravu. Kromě 

toho, velké zařízení, jako jsou nádrže, budou potřebovat prostor pro odstranění 

odříznutých částí a kromě toho se bude muset zmenšit velikost odříznutých částí. 

 Pokud jsou podpěry snadno uvolnitelné nebo překážejí demontáži jiných zařízení, 

měly by být předtím odstraněny. Poznámka: podpěry jsou často ideálním kotvícím 

bodem pro dočasné prvky(řemeny) při postupu řezání potrubí a jiných zařízení. 
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  Ruční demontáž bude upřednostňována před mechanickým řezáním, pokud dávka, 

spojená s možným zvýšením demontážního času, je odůvodněná, aby se zabránilo 

šíření kontaminace. 

 Postupuje se od nejmenších k největším zařízením ve velikosti s braním v úvahu 

jejich dostupnost a ergonomie. Standardní posloupnost demontáže může být: 

 Malé zařízení, které nejsou k ničemu připojeny  

o Potrubí,  

o Potrubní podpěry,  

o Velká zařízení, pokud je to možné, poslední prvky, které mají být 

demontovány budou: hasicí systém, VTZ, systém osvětlení a elektrický 

systém. VTZ a systém osvětlení může být odstraněn fyzicky a může být 

nahrazen přenosnými prvky. 
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6.2 Demontáž budovy reaktoru 

Tato kapitola popisuje demontáž zařízení v TNR, kromě primárních komponent. 

6.2.1  Pořadí sundání hlavních zařízení 

 V této kapitole jsou popsány hlavní činnosti vyřazování včetně metodik vyřazování v 

souladu s kritérii definovanými v předchozí kapitole, přičemž cílem je dosáhnout 

plánovaný koncový stav v lokalitě, a v souladu s vybranou alternativou demontáže. 

 V této kapitole je popsána celková posloupnost a metody použitelné při každém z 

úkolů vyřazování, které je třeba provést v reaktorové budově při demontáži hlavních 

zařízení primárního okruhu. 

6.2.2 Analýza alternativ demontáže 

Pro komponenty primárního okruhu je analyzováno rozhodnutí týkající se vybrané 

alternativy metody demontáže. Toto rozhodnutí je založeno na argumentech uvedených níže 

a zohledňují se jím výhody a nevýhody navržených přístupů k demontáži kontaminovaných 

zařízení.[4] 

 

Popis způsobu rozebírání hlavních komponent  

 Existují různé alternativy hodnocení rozebírání aktivovaných komponentů jako i 

hlavní faktory pro každý z nich: 

 A1: Rozebírání jako celek, umístění systému vnitřních částí reaktoru do TNR. 

Skládka na odeznění aktivity. 

 A2: Rozebírání jako celek, umístění systému vnitřních částí reaktoru, zčásti do TNR, 

zčásti do ochranných kontejnerů. Skládka na odeznění aktivity. 

 A3:  Fragmentace na malé části. 

 

Podle tohoto popisu je jako rámec pro vypracování strategie demontáže 

aktivovaných a znečištěných složek vybrána alternativa úplné fragmentace na místě. 

V této alternativě se navrhuje používat při demontáži některých kontaminovaných 

zařízení primárních okruhů JE metody tepelného řezání. Plánuje se, že po dokončení 

dekontaminačních prací na primárních okruzích reaktorů bude konečný radiologický stav 
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těchto komponent vhodný pro používání metod tepelného řezání takovým způsobem, jak je 

stanoveno v [24], popisu plánovaného konečného radiologického stavu po dekontaminaci je 

možné najít v podkapitole. 

Přesto, pokud se použijí tepelné metody, měly by se používat pouze v závislosti na 

výsledcích důkladných kontrol skutečného radiologického konečného stavu po 

dekontaminaci. V těch případech, kdy se tento konečný stav neshoduje s uvedenými 

plánovanými hodnotami, bude nutné vyhodnotit a změnit navržené metody řezání a nahradit 

navrženou metodu tepelného řezání studenou metodou, např. mechanickou, aby se 

minimalizovala tvorba aerosolů a šíření kontaminace. 

Zvolená alternativa demontáže znečištěných složek spočívá ve fragmentaci, jejím 

cílem je maximalizovat rozsah uvolňování částí a vyhnout se potřebě externích zařízení na 

fragmentaci a dekontaminaci [4]. 

Na základě této alternativy budou všechna zařízení fragmentovaná na místě, čímž se 

v důsledku tohoto procesu získají malé fragmenty. Tato alternativa se vyznačuje dále 

uvedenými výhodami: 

 Zmenšení hmotnosti kusů, které bude nutné přepravovat. Fragmenty se budou 

vkládat do nádob, které bude možné přepravovat pomocí kamionů a nákladních 

automobilů. 

 Tato alternativa nevyžaduje měnit projekt elektrárny ani rozsáhlé modifikace jejím 

zařízení. V rámci této alternativy nejsou upravovány úzké přepravní koridory ani 

nosnosti jeřábů. 

 V rámci této alternativy jsou vhodné dokonce i komerční nádoby namísto nádob 

vyráběných na míru, které by se měly používat na rozměrnější fragmenty. 

 Fragmentace na malé rozměry umožňuje separovat odpady podle různých úrovní 

kontaminace. Fragmentace kontaminovaných odpadů na místě na malé kusy má však 

následující nevýhody: 

o Fragmentace vysoce aktivovaných odpadů vyžaduje instalovat nákladné 

zařízení na mokré a suché řezání vybaveny na míru vyrobenými dálkově 

ovládanými zařízeními 

o V důsledku vysokých dávkových příkonů budou dávky, které obdrží 

pracovníci, výše, a to i přes dálkovému ovládání těchto zařízení. 

o Při fragmentaci se produkují sekundární odpady, jako jsou filtry používané 

pro čištění kontaminovaného vzduchu, spotřební materiál (např. listy řezacích 

zařízení) a plyne z toho větší množství sekundárních odpadů. 
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o Možnost křížové kontaminace 

6.2.3 Posloupnost demontáže velkých komponent primárního okruhu 

Výše bylo uvedeno, že z používání alternativy úplné fragmentace na místě vyplývá 

potřeba dvou nových jednoúčelových řezacích zařízení na další segmentaci demontovaných 

zařízení na rozměry kompatibilní s existujícími obaly a nádobami. 

Tato zařízení, jejichž součástí jsou i dálkově ovládané demontážní zařízení, budou 

instalována do prázdného boxu parogenerátorů pod otvory pro parogenerátory a budou se 

používat při demontáži obou bloků. Kromě toho bude v reaktorové sále instalováno určité 

přístrojové vybavení a některé pomocné zařízení. 

Jedno z těchto zařízení bude mokrého typu a jeho součástí bude nový bazén, který se 

naplní vodou a bude se v první řadě využívat k segmentaci vysoce aktivovaných vnitřních 

konstrukcí reaktoru pod vodou, půjde např. o koš aktivní zóny, dno šachty reaktoru, součásti 

šachty reaktoru, části bloku ochranných trubek a jiné komponenty, jako např. díly 

ochranného štítu reaktoru. 

To druhé zařízení bude suchého typu a bude se používat na řezání méně aktivovaných 

zařízení ve vzdušném prostředí, půjde např. o tlakovou nádobu reaktoru, horní část šachty 

reaktoru a bloku ochranných trubek. 

Diagram znázorněný na obrázku 24 názorně představuje praktickou realizaci této 

koncepce demontáže. 



84 

 

 

 

Obrázek - 24 Realizace koncepce demontáže, Zdroj ENW Greifswald 

 

Na obr. 25 jsou zobrazena místa určená na dvě jednoúčelové řezací stanice a 

pomocné prostory 
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Jak je možné vidět, nové zařízení zabírají většinu prostoru boxu PG na 1. bloku. Z 

tohoto důvodu je třeba uvolnit nejprve prostor boxu parogenerátorů a hlavních cirkulačních 

čerpadel na 1. bloku (místnosti R001/2), aby bylo možné instalovat tyto nové řezací zařízení. 

Zařízení, které bude třeba odstranit z různých prostor, jsou znázorněna na obrázku 26. 

   

  

 

Obrázek 26 Zařízení, které bude třeba odstranit z různých prostorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proto by mělo logické pořadí demontáže velkých zařízení PO vypadat takto: 

1. Demontáž, segmentace a odstranění všech zařízení PO nacházejících se uvnitř boxu PG a 

hlavních cirkulačních čerpadel 1. bloku (PG, HCČ, ventily, potrubí, podpěry atd.) 

2. Demontáž a segmentace aktivovaných vnitřních konstrukcí tlakové nádoby reaktoru 

3. Demontáž a segmentace tlakové nádoby reaktoru 

4. Demontáž a segmentace prstencovité vodní nádrže 

V následující podkapitole je uveden zjednodušený popis zařízení, kterých se to týká. 

 

6.3 Popis zařízení primárního okruhu (PO) 

 

V blocích elektrárny pracují tlakovodní reaktory podle projektu VVER se 6-smyčkovým 
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Obrázek 26 Zařízení, které bude třeba odstranit z různých prostorů, Zdroj JE Greifswald 
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PO. Každá smyčka sestává z 1 vodorovného PG, dvou hlavních uzavíracích armatur a 

jednoho HCČ, jakož i ze spojovacích potrubí.  Komponenty PO, které docházejí do kontaktu 

s chladivem PO, jsou vyrobeny z nerezové oceli, a to včetně teplosměnných trubek PG, 

dokud zařízení sekundární strany, včetně plášťů PG, jsou vyrobeny z uhlíkové oceli. 3D 

model znázorněný na obrázku 8 představuje obecné uspořádání hlavních komponent PO. 

  

RPV: Tlaková nádoba reaktoru MGV: Hlavní uzavírací armatury 

SG: Vodorovný parogenerátor KO: Kompenzátor objemu 

MCP: Hlavní cirkulační čerpadlo MCPL: Hlavní cirkulační potrubí 
 

Obrázek 27 3-D model primárního okruh, Zdroj: Atomstrojexport, VVER 440 

 

Hlavní cirkulační smyčky se nachází na podlaží -1,8m v místnostech R002/1 objektu 

800 a jejich fyzické rozmístění je znázorněno na obr. 28 a 29. Jak lze vidět, všech 6 smyček 

každého bloku je instalováno v 1 propojeném boxu, který poskytuje dostatek prostoru pro 

přenášení velkých kusů z prostoru primárního řezání do prostoru sekundárního řezání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28 - 

Pohled na 

rozmístění 

zařízení 
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V níže uvedených podkapitolách je uveden stručný popis každého prvku primárního 

okruhu. 

 

6.3.1 Parogenerátory 

 

Parogenerátory jsou vodorovné tepelné výměníky sestávající z válcové nádoby s 

eliptickými čely, vyrobené z nízko legované oceli. Primární část každého PG se skládá z 

5536 trubek tvaru U s průměrem 16 mm a délkou 12 500 mm vyrobených z nerezové oceli. 

Jsou přivařeny ke dvěma kolektorům - vstupnímu a výstupnímu (primární kolektory), které 

jsou zase připojeny k trubkám horké a studené větve každé smyčky. Primární kolektory a 

trubky PG jsou vyrobeny z austenitické nerezové oceli. Svazky trubek, které jsou 

zaválcovány a přivařeny k primárnímu kolektoru, procházejí mezilehlými svislými 

trubkovnicemi, které je chrání před nepřípustnými vibracemi. Oba primární kolektory lze 

kontrolovat přes průlezy. Nad svazky topných trubek jsou instalovány parní síta, na kterých 

se oddělují strháváním kapičky vody od syté páry. K horní části pláště PG je přivařených 5 

hlavních parních nátrubků, které jsou připojeny ke kolektoru umístěnému nad PG. 

Potrubí s napájecí vodou vstupuje přes nátrubek v horní části válcového pláště a je 

zaústěno do rozvodného potrubí napájecí vody nacházejícího se uvnitř svazku trubek. Ve 

Obrázek 29 - Pohled v průřezu, Zdroj: [63] 

 

1 - betonová stěna; 2-ochranný poklop; 3-HCČ; 4-PG; 5 - potrubí PO; 6-prstencovitý vodní 

nádrž; 7-AZ reaktoru; 8-volná mezera; 9-prostor boxu pod palubou 
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válcovém plášti pod svazkem trubek jsou instalovány i nátrubky na odkalení, z tohoto místa 

je možné odebírat část proudu vody II.O, přitékající do PG, pro potřeby recirkulace, která 

následuje po jejím odpaření, ochlazení a filtraci. Celková délka každého PG je 11 800 mm, 

vnitřní průměr jeho válcové nádoby je 3 210 mm. Tloušťka stěny pláště válcové nádoby se 

mění od 72 do 132 mm. Celková hmotnost prázdného PG je 156 680 kg a jsou v něm 

vytvořeny dva kontrolní průlezy s průměry 712 a 500 mm. Parogenerátory jsou instalovány 

ve vodorovné poloze. Jsou zavěšeny pod stropem místnosti – boxu PG, čímž se kompenzuje 

tepelná roztažnost potrubí obsahujícího chladivo primárního okruhu. Konstrukce podpěr PG 

je přivařena kotvícím prvkem osazeným  

v betonu podlahy R002 / 1, 2 na podla- 

ží - 1,8 m, ve spodní desce kon- 

strukce.(viz obrázek 30). 

 

 

 

Obrázek 31 – uchycení parogenerátoru, Zdroj [63] 

 

Obrázek 30 - Znázornění různých částí PG: 

 

1 - Plášť PG, 2 - Primární kolektor - studená větev, 3 - Primární kolektor - horká větev, 4 - Průlez, 5 

- Teplosměnné trubky, 6 - Svislá trubkovnice, 7 - Vodorovná trubkovnice, 8 - Napájecí potrubí, 9 - 

Separátor, 10 - Perforovaný plech, 11 - Parní kolektor, 12 - Kryt kolektoru primárního okruhu, 13 - 

Kryt kolektoru sekundárního okruhu, 14 - Těsnění pod kryty primárního a sekundárního okruhu, 15 

- Místo monitorování stavu těsnění krytu II.O., 16 - otvor odvzdušnění II.O., 17 - Místo 

monitorování stavu těsnění krytu I.O:, 18 - otvor odvzdušnění I.O., 19 – Periodické odkalování 

kolektoru, 20 - Periodické odkalování PG, 21 - Trvalý odluh PG, 22 - Nátrubek, 23 - Svazky trubek 

pro potřeby kontroly hladiny v PG. Zdroj [63] 
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Obrázek 32 – Hlavní cirkulační čerpadlo [63] 

6.3.2 Hlavní cirkulační čerpadla (HCČ) 

 

HCČ (viz obrázky 31 a 32) zajišťují nucenou cirkulaci chladiva  v PO. Jsou 

instalovány ve studených větvích hlavních cirkulačních smyček mezi PG a jednou z 

hlavních uzavíracích armatur. HCČ jsou svislá jednostupňová zapouzdřená (tj. bez ucpávek) 

odstředivá čerpadla s 3F indukčním motorem. Tento motor je navržen jako hermeticky 

uzavřený, t.j., jeho rotor pracuje v médiu PO. \ 

Hlavní cirkulační čerpadla v každé smyčce zajišťují oběh chladiva primárního okruhu 

přes tlakovou nádobu reaktoru, potrubí PO a Parogenerátory. Hlavní cirkulační čerpadlo je 

jednostupňové odstředivé čerpadlo poháněné indukčním motorem s napětím 6 kV, otáčkami 

1 000 ot / min. a výkonem 6,8 MW. Má svislý hřídel a rotor je namontován nad čerpadlem. 

Setrvačník na hřídeli nad motorem představuje další setrvačnost, která zajišťuje vhodné 

doběhové charakteristiky. Každé HCČ je vysoké 6 630 mm, má maximální průměr 3 675 

mm a celkovou hmotnost 51 t. Materiálem použitým v konstrukci hydraulické části čerpadla 

je austenitická nerezová ocel třídy C. Každé hlavní cirkulační čerpadlo je instalováno na 

třínohé podpěře a prochází kruhovým otvorem v podlaze paluby. 

  

 

 

6.3.3 
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6.3.3 Hlavní uzavírací armatury 

 

Hlavní uzavírací armatury (obrázek 33) jsou navrženy jako svislé dvojité klínové 

uzavírací šoupátka s plochým tělesem, elektrickým pohonem a ucpávkovým těsněním. 

Kontaktní tlak na obou těsnicích površích s potrubím chladiva IO je možné zvýšit v 

zavřené poloze pomocí systému těsnící vody. V blízkosti stěn šachty reaktoru je v kruhu 

instalovaných 12 hlavních uzavíracích armatur. Elektrické pohony těchto armatur jsou 

instalovány v boxu elektrických pohonů R102 /1.  Tyto armatury jsou připojeny k pohonem 

přes průchodky v utěsněných přechodových otvorech.  Každá armatura má celkovou výšku 

2 750 mm a váží přibližně 8 t. Těleso armatury je vyrobeno z austenitické nerezové oceli. 

 

Obrázek 33 – Hlavní uzavírací armatura, Zdroj [63] 

 

 

6.3.4 Kompenzátor objemu a barbotažní nádrž (KO) 

 

Kompenzátor objemu (obrázek 34) a systém snížení tlaku se během provozu využíval 

na regulaci požadovaného provozního tlaku v PO a na kompenzaci změn objemu chladiva 

změnami teploty. KO je tlaková nádoba spojena potrubím s primárním okruhem a obsahující 

zařízení pro regulaci tlaku. Spodní část KO je osazena nátrubkem pro připojení 

odlehčovacího potrubí, naproti tomu se nátrubky pro sprchovou vodu, 2 pojistné ventily a 

průlez nacházejí v jeho horní části. Ve spodní válcové části nádoby jsou rozmístěny tyče 

ohřívačů. 

Odfouknutá pára z pojistných a regulačních ventilů je zavedena do barbotážní 

nádrže, kompenzátoru objemu, kde zkondenzuje. Barbotážní nádrž je chráněna před 
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přetlakem průtržnými membránou.  

   Samotné těleso kompenzátoru objemu je tvořeno svislou válcovou nádobou s 

přivařenými poloeliptickými čely. 

Základní parametry kompenzátoru objemu: 

 Materiál kompenzátoru objemu: 90% uhlíkové oceli a 10% nerezové oceli  

 Výška: 10 835 mm, Vnější průměr: 2 675 - 2 770 mm, Vnitřní průměr: 2 400 mm  

 Vnitřní objem: 38 m
3
, Hmotnost prázdného kompenzátoru objemu: 118,8t 

 Místo instalace: R106-1/2 na podlaží + 2,7 m 

Schematický nákres kompenzátoru objemu je uveden na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 34, Zdroj, [63] 

Těleso barbotážní nádrže (obrázek 35) je tvořeno vodorovnou válcovou nádobou s 

přivařenými poloeliptickými čely. Základní parametry barbotážní nádrže: 

  Materiál: 100% nerezová ocel, Délka: 5 400 mm, Vnější průměr: 2006 mm  

  Vnitřní objem: 15 m
3
, m: 6 350 kg, místo instalace: R502 1/2 na podlaží + 14,70 m 

Schematický nákres tělesa barbotažní nádrže je uveden na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 35, Zdroj [63] 
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6.3.5 Potrubí primárního okruhu 

 

Hlavní charakteristiky smyček potrubí primárního okruhu (obrázek 36): 

 Délka na smyčku přibližně:  27 500 mm, průměr: 560 mm, tloušťka stěny: 32 mm  

 Materiál: austenitická nerezová ocel, počet smyček: 6 

 

Plán uspořádání jedné z potrubních smyček je znázorněn na následujícím obrázku 

 

Obrázek 36, Zdroj [63] 

 

6.4 Posloupnost demontáže PG - hlavního cirkulačního potrubí 

Demontáž všech zařízení PO nacházejících se v místnostech R002 / 1 si v první řadě 

vyžaduje demontovat všechna potrubí smyček PO a všechny jejich propojení s jinými 

systémy, jako je např. hlavní parní potrubí, potrubí napájecí vody atd.  
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Obrázek 37, Zdroj, JE Greifswald 

 

 

 

Poté, co se tato zařízení zbaví těchto omezení, lze je demontovat jednotlivě. Pokud 

jde o pořadí demontáže, čerpadlo a armatury každé smyčky by mohly být demontovány 

současně a neprodleně po odstranění potrubí smyček za předpokladu, že jsou k dispozici 

potřebné zdroje a pracovní skupiny si navzájem nepřekážejí. Kromě toho by současně s 

demontáží ostatních zařízení mohla proběhnout i demontáž KO a jeho barbotážní nádrže, 

protože zmíněné zařízení se nacházejí v jiných prostorech.  

Po demontáži a odstranění všech zařízení PO nacházejících se v místnostech R002 / 

1, kromě PG, možná začít s demontáží PG a pokračovat, dokud místnosti R002 / 1 nebudou 

prázdné. V této situaci je možné začít s instalací zařízení a konstrukcí potřebných pro 

činnost nové stanice mokrého řezání a stanice suchého řezání. Obě stanice by měly být 

nainstalovány současně, aby byly obě k dispozici od začátku demontáže vnitřních konstrukcí 

reaktoru a souvisejících komponentů (stínící kazety z reaktoru).  

Umožní to provádět segmentaci některých komponentů vnitřních konstrukcí reaktoru 

s poměrně velmi nízkou úrovní aktivace (např. horní část bloku ochranných trubek a šachty 

reaktoru) na stanici suchého řezání současně s řezáním silněji aktivovaných částí na druhé 

straně, s demontáží a segmentací tlakové nádoby reaktoru se nezačne, dokud neskončí 

segmentace vnitřních konstrukcí reaktoru, hlavně kvůli logistickým a provozním omezením.  

Jiné segmentační činnosti, jako je segmentace stínících kazet z reaktoru a odpadů z 

mogilníku, je však pravděpodobně možné provádět souběžně se segmentací TNR. Kromě 

toho demontáž a segmentaci prstencovitý vodní nádrže, kterou je možné provést až po 

odstranění tlakové nádoby reaktoru z jejího místa, lze provádět současně s pozdějšími 

fázemi segmentace tlakové nádoby reaktoru, protože tato bude probíhat v jiném prostoru. 
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6.4.1 Demontáž potrubí primárního okruhu 

Hlavním cílem strategie demontáže potrubí PO je maximalizovat rozsah uvolnění 

zařízení. Za tímto účelem je plán segmentace orientován na vytváření malých fragmentů "na 

místě", vhodných pro další segmentaci a dekontaminaci v zařízeních na to vybudovaných. 

Kvůli omezeným prostorovým možnostem, těžkému přístupu a vysokým dávkovým 

příkonem bude řezání primárního potrubí prováděno pomocí řezacího zařízení na dálkové 

ovládání. Nejtěžší bude vykonávat oddělovací řezy od tlakové nádoby reaktoru, a to kvůli 

omezením přístupu a prostředí s vysokým dávkovým příkonem. Tyto řezy se budou 

provádět pomocí dálkově ovládaného zařízení zasunutého dovnitř TNR. Na připojeném 

obrázku 38 je znázorněn příklad řezacího zařízení, které již bylo použito v rámci podobného 

projektu. 

 

Obrázek 38 Příklad řezacího zařízení potrubí primárního okruhu, JE Greifswald 

 

Ostatní řezy hlavního cirkulačního potrubí, včetně oddělovacích řezů od hlavních 

cirkulačních čerpadel a hlavních uzavíracích armatur, budou provedeny pomocí 

mechanických oběhových řezaček. Potrubí se rozřežou na 34 segmentů (každá smyčka) s 

délkou do 800 mm, takže hmotnost typického segmentu bude asi 300 kg. 

Schéma řezání hlavního cirkulačního potrubí je znázorněna na níže uvedeném obrázku 

39 (pouze jedna smyčka): 
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Obrázek 39 Schéma řezání hlavního cirkulačního potrubí 

S fragmenty hlavního cirkulačního potrubí se bude manipulovat pomocí zvedáků a z 

místnosti 001/2 se budou odsouvat přes přechodové otvory nacházející se nad každým 

parogenerátorem na podlaží + 10,5 m. 
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6.4.2 Demontáž hlavních cirkulačních čerpadel 

 

Předpokládá se, že hlavní cirkulační čerpadlo již bylo odpojeno od hlavního 

cirkulačního potrubí a od potrubních spojů s ostatními pomocnými systémy. Kromě toho se 

předpokládá, že elektrické pohony a měřicí zařízení byly odpojeny od elektrického napájení.  

Demontáž hlavního cirkulačního čerpadla spočívá v odstranění jeho vyjímatelné 

části v souladu s procesem údržby a v rozřezání pláště čerpadla na fragmenty.  

Z tohoto důvodu budou nejprve demontovány ty komponenty čerpadel, které je 

možné demontovat pro potřeby plnění požadavků na údržbu a kontroly. Udělá se to v 

souladu s příslušnými provozními předpisy a pomocí jednoúčelových nástrojů a zařízení, 

které jsou k dispozici v JE. 

Posloupnost demontáže bude následující: 

 Odpojení a demontáž elektromotoru;  

 Demontáž chladiče motoru;  

 Demontáž pomocného cirkulačního čerpadla;  

 Demontáž horní a spodní distanční vložky;  

 Demontáž biologického stínění z hlavní objímky;  

 Vysunutí vyjímatelné části hlavního cirkulačního čerpadla (impelery) pomocí 

údržbářské traverzy;  

 Demontáž radiální-axiálního ložiska;  

 Demontáž těsnicí jednotky hřídele; 

 Demontáž kulisy a její odložení v centrální sále. Pak se ručně uřízne plášť (ulita) 

hlavního cirkulačního čerpadla. Plášť se rozřeže acetylenové řezačkou na dvě části. 

Odříznuta část pláště hlavního cirkulačního čerpadla se odveze na další řezání, které 

se bude provádět pomocí strojové pásové pily vybavené otočným vodícím systémem 

pásových pil a předem instalované v boxu parogenerátorů.  

     Plášť (ulita) hlavního cirkulačního čerpadla se strojovou pásovou pilou rozřeže na 

fragmenty s maximálními rozměry 1,2 x 0,9 x 0,8 m.  

Tyto segmenty budou zabaleny do skříňových palet a odváženy do 

dekontaminačního zařízení na další dekontaminaci ultrazvukovou nebo elektrochemickou 

metodou s cílem případně dosáhnout úrovně vhodné pro uvolnění. 
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6.4.3 Demontáž hlavních uzavíracích armatur 

 

Předpokládá se, že každá armatura již byla odpojena od hlavního cirkulačního 

potrubí. Kromě toho se předpokládá, že elektrické pohony a měřicí zařízení byly odpojeny 

od elektrického napájení. 

Demontáž každé hlavní uzavírací armatury spočívá v demontáži její pohonné části v 

souladu s procesem údržby a v rozřezání pláště armatury na fragmenty.  

  Z tohoto důvodu budou nejprve demontovány ty komponenty armatury, které je 

možné demontovat pro potřeby plnění požadavků na údržbu a kontroly. Udělá se to v 

souladu s příslušnými provozními předpisy a pomocí jednoúčelových nástrojů a zařízení, 

které jsou k dispozici v JE.  

  Posloupnost demontáže bude vypadat takto: 

 Odpojení a demontáž elektromotoru; 

 Demontáž a odvoz hřídele armatury;  

 Vysunutí vyjímatelné části hlavní uzavírací armatury (hradidla) pomocí údržbářské 

traverzy.  

Pak se ručně uřízne plášť (ulita) hlavní uzavírací armatury. Plášť se rozřeže 

acetylenové řezačkou na dvě části. Odříznuta část pláště hlavní uzavírací armatury se odveze 

na další řezání pomocí strojové pásové pily vybavené otočným vodícím systémem pásových 

pil a předem instalované v boxu PG.  

Plášť hlavní uzavírací armatury se strojovou pásovou pilou rozřeže na fragmenty s 

maximálními rozměry 1,2 x 0,9 x 0,8 m.  

Tyto segmenty budou baleny do skříňových palet a odváženy do dekontaminačního 

zařízení na další dekontaminaci ultrazvukovou nebo elektrochemickou metodou s cílem 

případně dosáhnout úrovně vhodné pro uvolnění. 

 

6.4.4 Demontáž PG 

 

Demontáž a segmentace parogenerátorů se bude provádět v lokalitě (obrázek 40).  

Zvolená strategie demontáže počítá s počáteční předběžnou segmentací každého PG  na 18 
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velkých kusů pomocí mechanických metod (pila s diamantovým drátem). 

Tato předběžná segmentace proběhne na nynějším místě instalace parogenerátorů a 

předpokládá se, že každý parogenerátor již byl uvolněn ze současných závěsů / podpěr a 

uložený na podlaží - 1,8 m. Tato strategie počítá také s využíváním další jednoúčelové řezací 

stanice (nazývané také prostor primárního řezání), kde bude probíhat konečná dodatečná 

fragmentace pomocné svislé  pásové pily a pily s diamantovým drátem.         

Kvůli omezeným prostorovým možnostem daným místností 001/2 je třeba odvézt 

část zařízení, které se v ní nacházejí, aby se získalo volné místo pro instalaci stanice  

primárního řezání. Z vybrané strategie vyplývá, že PG 6 & PG11 budou přepraveny do 

dočasného odkládacího prostoru na podlaží + 10,5 m a uvolněné prostory budou využity k 

instalaci stanice primárního řezání. 

 

 

Obrázek 40 

Posloupnost demontáže a odvezen PG obsahuje dále uvedené fáze:  

 Přípravné práce;  

 Řezání parogenerátorů;  

 Balení a přeprava. 

 

Přípravné práce 

Do seznamu přípravných činností, které bude třeba provést předem, jsou zařazeny:  
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 Demontáž tepelné izolace parogenerátorů. (platí pro všechny Parogenerátory).  

 Demontáž všech připojených potrubí a zařízení. (platí pro všechny Parogenerátory).  

 Zvětšení montážního otvoru nad PG 6 & PG11.  

 Uvázaní, uvolnění, zvednutí a dočasné přemístění PG 6 & PG11.  

 Instalace zařízení stanice primárního řezání na tom místě na podlaží - 1,8 m, na 

kterém předtím stáli PG 6 & PG11.  

 Uvázaní, uvolnění z dosavadních závěsů / podpěr, zvednutí a uložení parogenerátorů 

na nové podpěry na podlaží - 1,8 m. (platí pro všechny Parogenerátory kromě PG 6 

& PG11). 

V dalších odstavcích je každá z těchto činností stručně vysvětlena. 

Demontáž tepelné izolace parogenerátorů 

Před zahájením demontážních činností na parogenerátoru je třeba odstranit z nich 

izolaci (obrázek 41). Tato izolace bude odstraněna řezáním tak, že se získají kusy, kterými 

bude možné manipulovat ručně a přenášet je při zohlednění opatření pro bezpečnost a 

ochranu při práci platných pro takovou manipulaci. 

 

.  

Obrázek 41 Tepelná izolace, JE J. Bohunice 

 

Izolace parogenerátoru je na začátku zařazená do kategorie ‘uvolnění’. V souladu s 

tím bude vložená do velkoobjemových vaků (velkých vaků) a odeslaná do zařízení FR 

označeného FRM06 na likvidaci.     

V případě, že některé segmenty izolace bude na základě měření prováděných "na 

místě" potřebné zařadit do kategorie odpadů s velmi nízkou úrovní aktivity (VLLW), tyto 

segmenty budou vloženy do 200 l sudů a odeslány do zpracovatelského centra 

radioaktivních odpadů (ZC RaO) na lisování. Po slisování budou vloženy do kontejnerů ISO 
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20 'na uložení v trvalém úložišti radioaktivních odpadů jako odpad s velmi nízkou úrovní 

aktivity. 

Zařazení do kategorie odpadů s velmi nízkou úrovní aktivity s cílem dosáhnout stav 

'uvolnění' se v žádném případě nepovažuje za realizovatelnou. 

 

Demontáž všech připojených potrubí a zařízení 

 

V této etapě se předpokládá, že potrubí primárního okruhu již bylo odpojeno. Ještě 

bude nutné odstranit ze všech parogenerátorů dále uvedené spoje: 

Potrubí napájecí vody, odkalovací potrubí, odvzdušňovací potrubí, měřiče hladiny, atd. 

Tyto prvky budou odříznuty gilotinové řezačkami na potrubí nebo ručními pásovými 

pilami. Kromě toho odříznuté trubky budou kvůli prevenci šíření kontaminace uzavřené 

zátkami. Obrázek níže (obrázek 42) znázorňuje proces demontáže parního 

kolektoru.

 

Obrázek 42 Proces demontáže parního kolektoru, Zdroj [63] 

 

Otevření montážního otvoru nad PG 6 & PG11 

 

Otevření těchto montážních otvorů je nutné kvůli vyvezení nakloněných 

parogenerátorů z místnosti 001/2 na podlaží nad ní. Montážní otvory jsou vytvořeny v 

podlaze v podobě ocelových poklopů přivařených ke kovovým pásům a pokrytých betonem. 

Jejich otevření si proto bude vyžadovat odstranění betonu po obvodu poklopů a odříznutí 

svarů s kovovými pásy. Otevřít je třeba jen montážní otvory nad PG 6 & PG11. V případě 

ostatních parogenerátorů je třeba otevřít jen menší údržbářské otvory.[22] 
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Uvázání, uvolnění, zvednutí a dočasné přemístění PG 6 & PG11 

Po prořezání všech potrubních spojů budou parogenerátory PG 6 & PG11 uvázané 

lany s nastavitelnou délkou a zavěšené na jeřáb v centrálním sále, což umožní uvolnit je z 

dosavadních závěsů / podpěr a následně tyto závěry / podpěry odříznout. Závěsy budou 

odříznuty na úrovni podpěr parogenerátorů, aby bylo možné uložit parogenerátory v 

pozdější fázi na jednoúčelové kolébky na podlaze centrální sály. 

Po volném zavěšení lan s parogenerátorem na jeřáb v centrálním sále bude 

parogenerátor nakloněný podle potřeb daných omezeným rozměrům montážního otvoru. Po 

naklonění bude parogenerátor vyzvednut přes montážní otvor na centrální sál, kde bude 

uložen na nově instalované kolébky v prostoru vybraném pro jeho dočasné uložení. 

Betonová deska na podlaží + 10,5 m bude prověřena vzhledem k zátěži vyvolané 

uvedenými parogenerátory. Tyto zátěže by mohly být zmenšeny pomocí jednoúčelových 

konstrukcí, jako jsou větší podpěry nebo výztuže, kterými se zátěže rozloží na stávající 

konstrukce. Tento proces je znázorněn na níže uvedených obrázcích 43.  

 

Obrázek 43 Proces uvázání parogenerátoru, JE Greifswald 
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Obrázek 44 Prostor vybrán pro dočasné uložení parogenerátorů 

 

Instalace stanice primárního řezání a mobilního portálového jeřábu 

V prostoru uvolněném po odvezení parogenerátorů PG 6 (2. blok) a PG11 (1. blok) 

bude instalována strojová pásová pila a zřízen prostor pro dočasné uložení demontovaných 

zařízení. Tato pásová pila se bude používat na další segmentaci velkých segmentů 

vytvořených v průběhu počáteční segmentace parogenerátorů "na místě". Cílem této 

konečné segmentace je získat malé kusy o rozměrech do 800 mm, které bude možné vkládat 

do kontejnerů, vynášet přes montážní otvor a přepravovat do dekontaminačních zařízení 

nebo do zařízení sloužících k úpravě. 

Kromě toho bude vybudován systém mobilního jeřábu, složený z nosníků a zvedáku 

s dostatečnou nosností na manipulace s velkými fragmenty a s dostatečným rozpětím na 

nakládání menších fragmentů do kontejnerů. Na níže uvedeném obrázku 45 je znázorněn 

prostor pro stanici primárního řezání na 1. bloku. 
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Prostor sekundárního řezání / Prostor primárního řezání a balící prostor. Poznámka: 1. Pásová pila 

2. Parogenerátor 3. Přepravní portálový jeřáb 

Obrázek 45 Prostor pro stanici primárního řezání a prostor pro balení, JE Greifswald 

 

Jak si lze všimnout, předpokládá se, že svislé komíny R008 / 1 a / 2 (na 1.bloku) 

(R008 / 3 a / 4 na 2. bloku 2) budou odstraněny jako první, protože, jak je jasně vidět z 3-

rozměrného obrázku, mohou překážet pohybem portálového jeřábu při přesunu velkých 

fragmentů z parogenerátorů na pravé straně. 

 

Uvolnění a přemístění parogenerátorů (všech PG kromě PG 6 & PG11) 

Ke každému parogenerátoru (kromě PG 6 a PG11) budou připojeny zvedací 

prostředky (smyčky, zvedáky, zvedací nosník atd..) V rámci přípravy na jejich uvolnění z 

dosavadních závěsů / podpěr. Tato operace je nutná k tomu, aby bylo možné uložit 

Parogenerátory na níže položené místo na podlaze podlaží - 1,80 m, kde k nim bude mít 

přístup mobilní portálový jeřáb. Pak budou parogenerátory dočasně zavěšené na jeřáb v 

centrální sále přes montážní otvor (PG13, PG15, PG2 & PG4) nebo údržbářský otvor (PG12, 

PG14E, PG16, PG1, PG3 & PG5), uvolněné z dosavadních závěsů / podpěr, zvednuté a 

uloženy na nové podpůrné kolébky instalované na podlaží - 1,8 m na téže vertikále.[22] 

Tyto operace jsou nutné proto, že umožní činnost systému mobilního portálového 

jeřábu používaného pro přepravu velkých kusů do stanice primárního řezání. Na níže 

uvedeném obrázku 46 je graficky znázorněna posloupnost operací uvolnění a přemístění PG. 

sekundární 

řezná oblast 

primární řezná 

a balící oblast 
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2-PG,3-transp. 

portál 

 

PG 
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Obrázek 46 Posloupnost uvolnění parogenerátorů, Zdroj JE Greifswald 

 

Demontáž parogenerátorů (všech parogenerátorů kromě PG 6 & PG11). Demontáž 

parogenerátorů  se bude skládat z počáteční fragmentace zařízení na velké kusy na jejich 

dosavadním místě pro potřeby následné přepravy do prostoru primárního řezání, kde 

proběhne jejich konečná fragmentace na malé kusy, které se budou balit do kontejnerů. 

Každý parogenerátor bude "na místě" rozřezaný na velké kusy (obrázek 47) pomocí 

plynového řezacího zařízení a pily s diamantovým drátem tak, jak je znázorněno na níže 

uvedeném obrázku. Nejprve bude pomocí plynového řezacího zařízení oddělená vyčnívající 

část studeného a horkého kolektoru (na uvedeném obrázku pozice č. 13 a 14). 

 
Obrázek 47 Demontáž parogenerátorů (kromě PG 6 & PG11), Zdroj [63] 

 

Kromě toho budou provedeny dva obvodové řezy, kterými se oddělí oblasti čel 

parogenerátorů v místech, kde se nenachází žádný svazek trubek. Všechny tyto řezy 

proběhnou ručně pomocí plynových řezacích zařízení, protože ovlivňují oblasti, které podle 

předpokladů nejsou kontaminovány. Čela kolektorů a parogenerátorů budou přepraveny 
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portálovým jeřábem do prostoru primárního řezání na další segmentaci. 

Pak bude provedených dalších 9 obvodových řezů, kterými se zbývající válcová část 

každého parogenerátoru (tj. ta, která obsahuje svazek trubek) rozdělí na segmenty - 10 

velkých válcových sekcí podobných sekci zobrazené na dále uvedeném obrázku 30. 

 

  

Obrázek 48 Obvodové řezy parogenerátoru, JE Greifswald 

Tyto řezy se udělají výhradně pomocí pil s diamantovým drátem, protože ovlivní 

vnitřně kontaminovány trubky (viz obrázek 48, na kterém je zobrazen podobný způsob 

realizace v BR3). 

 

 
Obrázek 49, JE Greifswald 

 

Kolem prostoru, ve kterém se bude řezat, bude vybudována dočasná hermetická zóna 

(SAS) vybavena přenosnou filtrační jednotkou, která se bude využívat na udržování 

podtlaku a na filtraci. Tato dočasná filtrační jednotka bude nakonec připojena k normálnímu 

odsávacímu ventilačnímu systému těchto prostorů. Každý jeden z těch 10 kusů (obrázek 31) 

bude přenesen pomocí portálového jeřábu do prostoru primárního řezání a tam bude dále 

segmentovaný strojovou pásovou pilou a naložený do kontejnerů, které pak přes montážní 

otvor vyzvedne jeřáb pracující na centrálním sále. 
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Demontáž parogenerátorů PG 6 & PG11 

Po demontáži všech parogenerátorů, které zůstaly v boxu parogenerátorů, bude tento 

proces pokračovat demontáží parogenerátorů PG 6 & PG11, které byly dříve přemístěny na 

podlaží + 10,5 m. 

Aby bylo možné uplatnit tutéž strategii demontáže, jako v případě těch ostatních 

parogenerátorů, i tyto dva by měly být spuštěny z podlaží + 10,5 m a přeneseny na podlaží - 

1,8 m. Tento proces proběhne opačným postupem oproti postupu, kterým byly vyzvednuty. 

Jelikož ale prostor, který tyto Parogenerátory tolikrát zabíraly na podlaží - 1,8 m, 

bude mezitím částečně obsazen stanicí primárního řezání, bude nutné přemístit stanici 

primárního řezání a prostor dočasného uložení do sousedních prostor, aby bylo možné znovu 

uložit parogenerátory PG 6 a PG11 na jejich předchozí místa na podlaží - 1,8 m, na kterých 

proběhne jejich počáteční segmentace. 

 

Posloupnost demontáže parogenerátorů 

 

V souladu s výše uvedeným se navrhuje následující typ a pořadí zásahů na PG:  

1. blok 2. blok 

 PG11 (Přemístění na podlaží+10,5 m) 

 PG12 (Demontáž na místě) 

 PG13 (Demontáž na místě) 

 PG16 (Demontáž na místě) 

 PG15 (Demontáž na místě) 

 PG14E (Demontáž na místě) 

 PG11 (Přemístění na podlaží - 1,8 m a 

demontáž) 

 PG 6 (Přemístění na podlaží+10,5 m)  

 PG5 (Demontáž na místě)  

 PG4 (Demontáž na místě)  

 PG1 (Demontáž na místě)  

 PG2 (Demontáž na místě)  

 PG3 (Demontáž na místě)  

 PG 6 (Přemístění na podlaží - 1,8 m a 

demontáž) 

Obrázek 50 

Charakterizace a zpracování odpadů z parogenerátorů 

 
PG neobsahují aktivovaný kov, jen uvnitř trubek se vyskytuje povrchová 

kontaminace. PG11 (1. blok) byl na počátku charakterizován jako odpad s velmi nízkou 

úrovní aktivity (VLLW - plášť i trubky). Plášť PG 6 (2. blok) byl na počátku 

charakterizován jako odpad s nízkou úrovní aktivity (LLW), dokud jeho trubky byly na 

začátku charakterizované jako odpad se střední úrovní aktivity (MLW). Očekává se však, že 
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po provedení dekontaminace parogenerátoru ještě připojeného k technologii (in line) budou 

jeho trubky překlasifikovány jako odpad s nízkou úrovní aktivity a zbývající část 

parogenerátoru bude překlasifikována jako odpad s velmi nízkou úrovní aktivity. 

Další dekontaminaci v samostatném zařízení je navrhováno kvůli zbytkové aktivitě 

podrobit fragmenty vzniklé segmentací, kromě trubek parogenerátorů na 2. bloku 

Maximální rozměry kusů vzniklých konečnou segmentací proto budou: 

 Plášť parogenerátorů: kusy s rozměrem do 800 mm.  

 Trubky parogenerátorů (1. blok): kusy s délkou do 1 m. 

 Trubky parogenerátorů na 2. bloku, které nebudou dekontaminovány, budou 

nařezané na kusy s maximální délkou 800 mm, protože tyto fragmenty budou 

pomocí balicích manipulátorů uložené do 200 l sudů. Po zaplnění budou tyto sudy 

přepraveny do zpracovatelského centra radioaktivních odpadů na slisování a 

konečnou fixaci a úpravu uvnitř vláknobetónových kontejnerů. 

Upravené vláknobetónové kontejnery musí splňovat kritéria přijatelnosti definované 

v dokumentu Kritéria pro příjem odpadů s nízkou úrovní aktivity do republikového úložiště 

radioaktivních odpadů (TÚ RaO) v (TÚ Waste Acceptance Criteria for LLW). 

Pokud jde o zbývající fragmenty segmentace parogenerátorů, budou uloženy do 

skříňových palet v balicím prostoru a přepraveny na dekontaminaci do zařízení 

vybudovaných v reaktorové budově. 

Po dekontaminaci, a v závislosti na její úspěšnosti, budou fragmenty uložené do 

skříňových palet a odeslány do zařízení pro uvolňování nebo naloženy do kontejnerů ISO 20 

'určených k likvidaci v TÚ RaO v jako odpad s velmi nízkou úrovní aktivity. 

Pokud však některé díly parogenerátorů, které byly klasifikovány jako odpad s velmi 

nízkou úrovní aktivity (VLLW), nesplní kritéria pro dekontaminaci v zařízeních JE, mohou 

být po počáteční fragmentaci ponechány ve formě velkých fragmentů a po zabalení do 

polymerové fólie, která má bránit šíření kontaminace, naloženy do kontejnerů ISO 20 ' a 

odeslány přímo do TÚ RaO jako odpad s velmi nízkou úrovní aktivity. V takovém případě 

bude do prostoru v blízkosti konstrukce na podlaží + 10,5 m uložený kontejner ISO 20 ', 

bude přímo naložený fragmenty - odpady s velmi nízkou úrovní aktivity a pomocí jeřábů 

pracujících v reaktorové sále bude přepraveno přes montážní / údržbářský otvor na centrální 

reaktoru sál. Rozhodnutí o tom, zda daný fragment může být dekontaminován nebo ne, 

závisí na radiologických měření prováděných na místě v průběhu procesu demontáže a na 

použití příslušných kritérií. 
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Aktivní zóna reaktoru 

 
 

Kanály 

 

horní blok 

 

 

Vrchlík (víko) tlakové nádoby 

reaktoru 

 

 

 

Výstup chladiva 

 

Blok ochranných trubek 

Kazety HRK 

 

Koš aktivní zóny reaktoru 

šachta reaktoru 

 

Dno šachty reaktoru 

Tlaková nádoba reaktoru 

6.5 Demontáž vnitřních konstrukcí tlakové nádoby reaktoru 

V následujících podkapitolách je popsána zvolená strategie a posloupnost demontáže 

různých komponentů vnitřních konstrukcí tlakové nádoby reaktoru. 

 

6.5.1 Sestava tlakové nádoby reaktoru 

 

Sestava tlakové nádoby reaktoru typu VVER-440 je znázorněná na obrázku 51. 

Skládá se z tlakové nádoby, horního bloku s kulovým vrchlíkem, vnitřních nosních 

konstrukcí aktivní zóny a z horních vnitřních konstrukcí obsahující ochranné trubky pro 

hřídele pohonů kazet HRK. 

Celková výška reaktoru je 24 metrů (78,7 stop) a kompletně smontovaný reaktor má 

hmotnost 942 tun.  

Tlaková nádoba reaktoru je vybavena 12 nátrubky, z nich 6 vstupních nátrubků (pro 

studené větve) se nachází v dolní řadě a 6 výstupních nátrubků (pro horké smyčky) zase v 

horní řadě. 

 
Obrázek 52 - Sestava tlakové nádoby reaktoru, Zdroj [63] 
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Aktivní zóna reaktoru se skládá z 349 šestihranných palivových kazet a 37 kazet HRK 

(pohyblivé kompenzační kazety). Aktivní zóna je uložena v koši aktivní zóny, který je nesen 

šachtou reaktoru. Součástí kompletního reaktoru jsou i jiné technologické konstrukce a 

tepelná izolace. Těmi technologickými konstrukcemi jsou: nosná konstrukce a nádrž vodní 

biologické ochrany, horní stínící poklop a tlakové těsnění vlnovcového typu mezi tlakovou 

nádobou reaktoru a stěnou betonové šachty reaktoru. 

Některé z těchto částí jsou znázorněny na obrázku 52, zatímco na obrázku 54 je 

zobrazeno místo instalace reaktorů 1. a 2. bloku v reaktorové sále JE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 53 - Detail konstrukcí reaktoru, Zdroj [63] 

 
Obrázek 54 Umístění reaktorů 1. a 2. bloku v reaktorové sále JE Bohunice 

 

6.5.2 Popis vnitřních konstrukcí tlakové nádoby reaktoru 

Vnitřní konstrukce reaktoru nesou aktivní zónu a zajišťují správné rozdělování 

průtoku chladiva. Mezi tyto konstrukce patří: šachta reaktoru, vyjímatelná nosná konstrukce 

aktivní zóny (dno šachty reaktoru), koš aktivní zóny a přítlačná konstrukce aktivní zóny / 

  1. BLOK 2. BLOK 

Box parogenerátorů a 

hlavních cirkulačních 

čerpadel 

 



110 

 

horní vnitřní konstrukce se systémem ochranných trubek. Všechny vnitřní konstrukce 

reaktoru jsou vyrobeny z austenitické nerezové oceli. 

 

6.5.3 Šachta reaktoru 

 

Šachta reaktoru je svislý válec s výškou 8 122 mm, maximálním vnějším průměrem 3 

370 mm a minimálním vnitřním průměru 3 040 mm, a je vyroben ze sedmi zakomponovaný 

válcových prstenců. Tloušťka stěny těchto válcových prstenců se mění od 50 do 80 mm a 

celková hmotnost šachty reaktoru je 48 tun.[63] 

Šachta reaktoru je upevněna pomocí osmi vodících drážek, které brání vzniku její 

točivého momentu a vibrací. Lištami jsou konzoly přivařené k vnitřnímu povrchu tlakové 

nádoby reaktoru. V horní části je šachta reaktoru upevněna třemi pružnými trubkovými 

segmenty, nacházejícími se mezi vrchlíkem (víkem) tlakové nádoby reaktoru a přírubou 

šachty, a klíči osazenými na přírubách šachty. 

Hlavní funkce šachty reaktoru jsou: podpírat vyjímatelnou nosnou konstrukci aktivní 

zóny reaktoru (dno šachty reaktoru), která nese vyjímatelný koš aktivní zóny reaktoru 

obsahující palivové kazety, a současně oddělovat přitékající proud chladiva od odtékající, a 

tak organizovat průtok chladiva reaktorem. Šachta reaktoru je znázorněna na obrázku 55. 

 

6.5.4 Nosná konstrukce aktivní zóny reaktoru (dno šachty reaktoru) 

Vyjímatelná nosná konstrukce aktivní zóny reaktoru (dále jen 'dno šachty reaktoru') je 

zavěšena na spodní části šachty reaktoru a nese koš aktivní zóny. Obsahuje i hydraulické 

tlumiče pohybu kazet HRK směrem do aktivní zóny reaktoru a slouží na vyvážení rozložení 

proudu chladiva před jeho vstupem do palivových kazet. 

Skládá se z horní kované desky hrubé 150 mm a spodní desky s otvory a tloušťce 50 

mm, z 37 ochranných trubek, které brání styku kazet HRK s chladivem a z děrovaného 

svislého průtočného pláště, který spojuje obě desky. 

V horní desce je 312 otvorů uspořádaných do trojúhelníkové mřížky shodující se s 

rozmístěním palivových kazet. Kromě toho se v ní nachází i 37 otvorů s průměrem 192 mm 

určených pro kanály kazet HRK. Ve spodní desce jsou nahusto vyhotoveny otvory s 

průměrem 38 mm pro potřeby proudění chladiva. Jsou uspořádány do trojúhelníkové mřížky 

se stranou 50 mm.[63] 
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Do příslušných otvorů je zasunutých 37 ochranných trubek kazet HRK a po obvodu 

jsou přivařeny k horní i spodní desce. 

Maximální tloušťka stěny svislého válcového pláště je 52,5 mm. 

Maximální průměr nosné konstrukce aktivní zóny je 3 085 mm, její celková výška je 

asi 2 945 mm a hmotnost asi 23 tun. 

Horní deska je položena na třech přivařených středových klínech rozmístěných v 

úhlových odstupech po 120 º po vnitřním povrchu válcové části šachty reaktoru. Tato deska 

je upevněna pomocí 28 kolíků, které brání jejímu nadzvedávání. 

Vyjímatelná nosná konstrukce aktivní zóny je znázorněna na obrázku 55 Šachta 

reaktoru a obrázku 56 Vyjímatelná konstrukce aktivní zóny reaktoru.[63] 

 

6.5.5 Koš aktivní zóny reaktoru 

Posláním koše aktivní zóny reaktoru je pojmout a nést aktivní zónu reaktoru, 

zajišťovat přesnou polohu palivových kazet a kazet HRK uvnitř reaktoru a zajišťovat 

rovnoměrné rozložení proudu chladiva do jednotlivých prvků. 

Koš aktivní zóny reaktoru se skládá z 300 mm silné desky instalované vespod až 

válcové části vytvořené třemi prstenci s tloušťkou stěny 30 - 40 mm svařenými navzájem a 

také přivařených ke spodní desce. Kromě toho je po celé výšce aktivní zóny reaktoru 

skupina svislých desek, které obklopují venkovní plochy šestihranných periferních 

palivových kazet přišroubovaná k okrajům vodorovných tvarovacích desek chladiva, které 

jsou zase přišroubovány k vnitřnímu povrchu válcového pouzdra koše aktivní zóny reaktoru. 

Účelem těchto desek (dále jen 'konfigurovaný pás') je vymezovat prostor aktivní zóny 

reaktoru tak, aby měl vnitřní prostor koše tvar shodný se šestihrannou hranicí aktivní zóny 

reaktoru. Účelem tohoto "konfigurovaného pasu" je zužovat vrstvu vody, která působí jako 

reflektor, mezi pouzdrem koše a šachtou reaktoru, čímž se minimalizuje deformace 

neutronového toku v periferních palivových kazetách. 

Existují typicky čtyři úrovně tvarovacích desek chladiva umístěny v různých výškách 

v koši aktivní zóny reaktoru typu VVER-440. Svorníky, kterými jsou usměrňovací desky 

přišroubovány k tvarovacím deskám, se nazývají "usměrňovací / tvářecí svorníky". 

Maximální průměr koše aktivní zóny reaktoru je 3 080 mm, jeho maximální výška je 

3 930 mm a celková hmotnost je 22 500 kg. Koš aktivní zóny reaktoru je vyroben z 

nerezové oceli. Dno koše aktivní zóny reaktoru je ve skutečnosti nosnou deskou palivových 

kazet. Proto je v ní vyhotovených 312 otvorů pro palivové kazety a 37 šestihranných otvorů 
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pro kazety HRK. K horní části koše aktivní zóny reaktoru je přivařen omezující prstenec 

zakrývající hlavy periferních palivových kazet a sloužící jako podpěra bloku vodících 

trubek.[63] 

K horní části koše aktivní zóny reaktoru je přivařen omezující prstenec zakrývající 

hlavy periferních palivových kazet a sloužící jako podpěra bloku vodících trubek reaktoru.  

Koš aktivní zóny reaktoru je znázorněn na obrázku 57 Koš aktivní zóny reaktoru: 

pohled zepředu a na obrázku 58 Pohled v perspektivě - zde je znázorněna konstrukce 

"konfigurovaného pásu". 

 

6.5.6 Přítlačná konstrukce AZ/horní vnitřní konstrukce reaktoru (BOR) 

Přítlačná konstrukce aktivní zóny / horní vnitřní konstrukce reaktoru (dále jen "blok 

ochranných trubek") se využívá k nastavení přesné polohy a upevnění hlav palivových 

kazet, čímž se brání "vytlačování kazet nahoru" chladivem. BOR také chrání pohony kazet 

HRK a maloprůměrové trubky přístrojového vybavení reaktoru před dynamickými účinky 

proudu chladiva. Sestava přítlačné konstrukce aktivní zóny / horních vnitřních konstrukcí 

reaktoru se skládá z horní a spodní kruhové desky s průchodkami pro chladivo a pro vodicí 

trubky kazet HRK. Horní deska je propojena se spodní deskou 37 ochrannými trubkami. 

Horní deska (tloušťka 50 mm) je také přivařena válcovému plášti se 72 přítlačnými 

pružinovými bloky a 18 trubkami pro vyvedení měření teploty a hustoty neutronového toku. 

Je v ní vyhotovených 37 otvorů s průměrem 188 mm určených pro ochranné trubky kazet 

HRK, 312 otvorů o průměru 90 mm pro průtok chladiva a 216 otvorů s průměry 20,5; 25,5; 

27; 32 a 42 mm pro kanály měření teploty a hustoty neutronového toku.[63] 

Spodní deska (tloušťka 150 mm) slouží jako vodicí prvek pro spojení s košem a je 

také přivařena k válcovému distančnímu pouzdru kvůli snadnému nastavení polohy a 

odstředění. Ve spodní desce je vyhotovených 37 otvorů o průměru 210 mm, do kterých jsou 

zasunuty ochranné trubky prvků kazet HRK a 312 otvorů o průměru 90 mm pro 

usměrňování proudu chladiva. Ochranné trubky mají vnější průměr 186 mm a tloušťku stěny 

10 mm. Ve stěnách trubek jsou vytvořeny 3 skupiny otvorů s průměrem 22 mm. Tyto otvory 

umožňují chladivu proudit dovnitř trubek a ven z nich.[63] 

Maximální průměr horních vnitřních konstrukcí (v prostoru přítlačných pružinových 

bloků) je 3 190 mm. Průměr ve spodní části (distanční pouzdro) je 3 010 mm. Celková 

výška je 6 962 mm (po horní okraj trubek pro vyvedení měření SKR), dokud celková 

hmotnost je asi 27,4 tuny. Samotná sestava přítlačné konstrukce aktivní zóny / horních 

vnitřních konstrukcí reaktoru je přitlačována na místo vrchlíkem (víkem) tlakové nádoby 
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reaktoru přes pružinové bloky a pouzdro horní desky, dokud spodní deska se opírá o hlavy 

palivových kazet, čímž brání změnám pracovních podmínek aktivní zóny reaktoru, koše 

aktivní zóny a nosné konstrukce aktivní zóny. Horní vnitřní konstrukce reaktoru jsou 

vyrobeny z nerezové oceli a jsou znázorněny na obrázku 58 horní vnitřní konstrukce 

reaktoru. 

 

 Obrázek 55 Šachta reaktoru, [63]          Obrázek 56 Vyjímatelná konstrukce aktivní zóny reaktoru, [63] 

 
 

 

 

 

Obrázek 57Koš aktivní zóny reaktoru: pohled zepředu, [63]       Obrázek 58 Pohled v perspektivě, [63] 
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6.5.7 Koncepce demontáže vnitřních konstrukcí TNR 

Zvolená strategie demontáže a balení vysoce aktivovaných materiálů, jako jsou 

vnitřní konstrukce tlakové nádoby reaktoru, mluví o jejich segmentaci pod vodou pomocí 

dálkově ovládaných nástrojů. 

Vysoce aktivované prvky vnitřních konstrukcí reaktoru pak budou nařezané na kusy 

o rozměrech umožňujícími jejich balení do kontejnerů vhodných pro dočasné skladování. 

Byl vyvozen závěr, že řezání vnitřních konstrukcí reaktoru na místě, tj., když jsou 

ponechány uvnitř tlakové nádoby reaktoru nebo nad ní, je neproveditelné v důsledku 

modulárního charakteru komponentů vnitřních konstrukcí reaktoru, způsobu, jakým jsou 

zavěšeny na přírubě nádoby a omezení daných velikostí a přístupem do bazénu výměny 

paliva, co všechno limituje typ řezných nástrojů, které je možné použít. 

Z tohoto důvodu bude nutné přenést výše popsány různé komponenty vnitřních 

konstrukcí reaktoru do bazénu zaplněného vodou s hloubkou a rozměry umožňujícími uložit 

je dovnitř. 

Přenos komponentů vnitřních konstrukcí reaktoru je zjednodušený, protože v 

současnosti je v elektrárně k dispozici speciální přepravní zařízení ("ochranný kontejner pro 

práce v reaktoru"). Tento kontejner se využíval během provozu na vytahování komponentů 

vnitřních konstrukcí reaktoru, které vyžadovaly periodické provozní kontroly. Toto zařízení 

je schopno zvednout a přepravit dokonce i plnou šachtu reaktoru, tj., včetně nosné 

konstrukce aktivní zóny reaktoru (dno šachty reaktoru), koše aktivní zóny a přítlačné 

konstrukce aktivní zóny / horních vnitřních konstrukcí reaktoru. 

Využívání tohoto přepravního zařízení umožňuje zřídit jeden prostor mokrého řezání 

společný pro oba bloky, protože v sále je společný jeřáb a neexistují žádné překážky pohybu 

tohoto zařízení z jednoho bloku na druhý v rámci místnosti R301, jak je vidět na obrázku 59. 

Bylo rozhodnuto zřídit ten společný prostor na 1. bloku. 
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Obrázek 59 Pohled do reaktorové sálu 1. a 2. Bloku, Zdroj: JE Bohunice 

 

První logickou možností zřízení tohoto prostoru mokrého řezání by byl nynější bazén 

skladování vyhořelého paliva, který byl navržen pro skladování vyhořelých palivových 

kazet pod vodou na dobu rozpadu 2,8 - 3,6 roku. Bazén skladování vyhořelého paliva 1. 

bloku se nachází v reaktorové sále mezi řadami C a D a mezi osami 12, 13, 14 a je 

spojen s bazénem výměny paliva prostřednictvím kanálu o šířce 500 mm. 

Bazén skladování vyhořelého paliva se skládá ze dvou propojených prostorů:  

 Bazén skladování paliva.  

 Bazén skladování kontejneru na vyhořelé palivo. 

Protože prostor pro skladování kontejneru na vyhořelé palivo je hlubší než prostor 

pro skladování samotného vyhořelého paliva, byl by tím nejlepším kandidátem na stanici 

mokrého řezání. Tento prostor byl navržen tak, aby se do něj vešel standardní kontejner na 

vyhořelé palivo a jeho rozměry jsou 3 730 x 3 500 mm, přičemž jeho horní podlaží je na 

úrovni + 11,80. Na obrázku 60 Bazén skladování kontejneru na vyhořelé palivo je zobrazen 

pohled shora na bazén skladování kontejneru na vyhořelé palivo. 
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Obrázek 60 Bazén skladování kontejneru na vyhořelé palivo, JE J. Bohunice 

Rozměry stávajícího bazénu (3 730 x 3 500 mm) se však považují za příliš malé na to, 

aby umožnily uložit do něj nejširší vnitřní konstrukci reaktoru (šachta reaktoru s vnějším 

průměrem 3 370 mm) na otočný stůl a přitom zachovat rozumný přístup k tomuto 

komponentu zvenčí, např. kvůli instalaci pásových pil. 

Ze zásady byly zamítnuty i jiné alternativy, jako částečné demolici a rozšíření bazénu 

skladování vyhořelého paliva nebo bazénu skladování kontejneru na vyhořelé palivo, kvůli 

možným konstrukčním problémům a složitosti. 

Proto bylo přijato rozhodnutí zřídit nový prostor pro mokré řezání v boxu parogenerátorů 

- hlavních cirkulačních čerpadel, prostor J na podlaží - 1,80 m, mezi řadami sloupů 11 a 12, 

jak je znázorněno na obrázku 61 Prostor pro řezání v boxu parogenerátorů - hlavních 

cirkulačních čerpadel. 

 

Obrázek 61 Prostor pro řezání v boxu parogenerátorů - hlavních cirkulačních čerpadel 

 

Tato strategie je podobná strategii uplatněné v průběhu demontáže 1. a 2. bloku JE 

Otvor pro 

údržbu 

Otočný stůl 

Balící stanice 

Stínící brána 
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Greifswald (KGR) v Německu. 

 

6.5.8 Popis stanice mokrého řezání 

 

Tato řezací stanice v zásadě sestává z řezacího bazénu s otočným stolem a svislými a 

vodorovným řezacím zařízením, z různých přepravních a manipulačních nástrojů, ze 

systému čištění vody, napouštěcího a vypouštěcího přípoje až jednoúčelového ventilačního 

systému. Stanice mokrého řezání je instalována v prostoru starého boxu PG a hlavních 

cirkulačních čerpadel pod jedním z montážních otvorů vedoucích do reaktorové sálu, takže 

zavážení a vyvážení lze provádět pomocí mostového jeřábu s velkou nosností instalovaného 

v reaktorové sále. 

Řezací bazén bude mít dále uvedené vnitřní rozměry: 

 Délka: 11 000 mm   

 Šířka: 4 500 mm  

 Výška: 6 600 mm  

Součástí stanice mokrého řezání bude níže uvedený soubor zařízení na řezání a manipulace: 

 Vysoce výkonná horizontální pásová pila s proměnnou polohou řezného listu  

otáčením řezného listu je schopna dělat vodorovné a svislé řezy), zejména na řezání 

válcových plášťů,  

 Pomocná vertikální pásová pila ("lupínková pila"), používaná k řezání vodorovných 

desek nebo desek, 

 Abrazivní řezací stroje; nůžky; fréza; Jiné pomocné řezací systémy, jako např.. 

Plazmové řezačky a zařízení CAMC (Kontaktní obloukové řezání kovů - Contact 

Arc Metal Cutting); Otočný stůl s upevňovacími konzolami; Mostový jeřáb 

dimenzován tak, aby mohl manipulovat s plně naloženými koši, 

 2 upínací manipulátory; jeden se bude používat jako nosič nástrojů s nosností 100 kg 

a ten druhý a bude používat k balení, bude mít nosnost 300 kg,  

 Kontrolní přístroje na měření záření, 

 Zvedací mechanismy, ocelová lana a traverzy, 

 Ochranné stěny a dveře se vzduchovým uzávěrem včetně otvoru nad řeznou stanicí, 

nad otvorem na podlaží + 10,5 m, opatřen nosným prstencem ochranného kontejneru 

pro práci v reaktoru a odnímatelný stínící kryt. 
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Stanice mokrého řezaní bude vybavená jednoúčelovým ventilačním / filtračním 

systémem, kterého účelem je odsávat a filtrovat prach, výpary kovů, aerosolu a jiných 

možných látek znečišťující vzduch, který může být případně produkovaný v průběhu 

dálkového ovládání demontáže vnitřních konstrukci reaktoru. Tento systém taky přepravuje 

vyčištěný vzduch, určený na vypuštění, do centrálního odsávacího vzduchového systému 

kvůli řízenému vypuštění do životního prostředí.    

  1. a 2. bloku první Stanice mokrého řezání bude vyřízena jednoúčelovým 

ventilačním / filtračním systémem, jehož účelem je odsávat a filtrovat prach, výpary kovů, 

aerosol a jiné možné látky znečišťující vzduch, které mohou být případně produkovány v 

průběhu dálkově ovládané demontáže vnitřních konstrukcí reaktoru. Tento systém také 

přepravuje vyčištěný vzduch, určený k vypuštění, do centrálního odsávacího vzduchového 

systému kvůli řízenému vypuštění do životního prostředí. 

Tento systém bude vytvářet i tlakový rozdíl mezi řezací stanicí a okolními 

přístupnými prostorami, takže v důsledku nerovnováhy mezi proudy přiváděného a 

odváděného vzduchu se vytvoří směrovaný proud vzduchu z okolních prostorů do řezací 

stanice. 

Také v rámci stanice mokrého řezání bude zřízeno dočasné skladovací místo pro 

zaplněné koše a uzavřený balící prostor, ve kterém bude v přiměřených podmínkách stínění 

a prostorového omezení probíhat konečné plnění kontejnerů obsahem košů a uzavírání. 

Na obrázku 62 je znázorněn svislý řez konceptem stanice mokrého řezání, zatímco 

na obrázcích 63 a 64 jsou zobrazeny pohledy na zařízení (pásová pila a otočný stůl) 

instalované uvnitř řezacího bazénu v průběhu greifswaldského projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 62 Svislý řez konceptem stanice mokrého řezání [62] 

 

V jednoúčelovém rámu uvnitř bazénu budou uloženy drátěné koše, do kterých se 

budou pomocí dálkově ovládaných upínacích manipulátorů vkládat segmentované kusy po 

1. Prac. a zásahový prostor  

2. balící manipulátor  

3. řezací zařízení  

4. komponent reaktoru  

5. otočný stůl  

6. Nosný systém nástrojů  

7. Rám na vkládání košů  

8. řezací bazén  

9. Systém čištění vody  

10. mostový jeřáb  

11. stínící zvon  

12. stínící dveře 
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odříznutí na přiměřené rozměry. Po kompletním zaplnění koše bude do bazénu ponořen 

stínící zvon, který překryje koš a připevní se k němu. Stínící zvon se pak zvedne nad bazén, 

nechá se okapat a po vysušení se pomocí jednoúčelového mostového jeřábu přenese do 

balící stanice, kde se jeho obsah vyprázdní dovnitř připravených kontejnerů 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.9 Popis ochranného kontejneru pro práci v reaktoru 

Vybírání vnitřních konstrukcí z reaktoru je proces, který se často provádí v průběhu 

revizí a oprav. Ochranný kontejner pro práci v reaktoru je navržen tak, že se uloží na přírubu 

tlakové nádoby reaktoru, komponent, který je třeba vybrat, se uchopí nástrojem připojeným 

k jeřábu pracujícímu v centrální sále a vloží se do ochranného válce, který pak zajišťuje 

přepravní stínění. Na obrázku 65 je graficky znázorněn ochranný kontejner pro práci v 

reaktoru uložen na nosném prstenci v horním otvoru ve stanici mokrého řezání. 

 

Obrázek 65 Ochranný kontejner pro práci v reaktoru uloženém na nosném prstenci [62] 

 

Obrázek 63 - Detail otočné pásové pily 64 - otočný stůl 
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Řezání komponentů vnitřních konstrukcí reaktoru bude většinou probíhat pomocí 

studených mechanických metod, bude se používat zejména pásová pila. Tepelné metody, 

jako je CAMC (kontaktní obloukové řezání kovů - Contact Arc Metal Cutting), je možné 

používat příležitostně při odstraňování svorníků nebo vytváření otvorů. 

Válcové části koše aktivní zóny reaktoru, šachty reaktoru a dna šachty reaktoru se 

řežou pod vodou pomocí pásové pily s vodorovným řezným listem. Na definovaných 

místech se vyvrtají otvory o průměru asi 70 mm, které umožňují otáčet řezný list. 

Nejprve se udělají svislé řezy do válcové stěny. Pak se prvek vnitřní konstrukce 

reaktoru pootočí pomocí otočného stolu o určitý úhel a udělají se další svislé řezy. Poslední 

svislý řez končí v otvoru, který byl vyvrtán předtím, pak se pásová pila otočí o 90 º do 

vodorovné řezné polohy.   

Posouváním vodorovného podvozku se předtím nařezané svislé segmenty zcela 

odříznou a uvolní. Segmenty drží balící manipulátor a uloží je do koše na odpad, do kterého 

se může vejít několik kusů.    

Velké tlusté desky se řežou pomocí pásové pily se svislým řezným listem, který 

působí jako "lupínková pila". Její používání může vyžadovat, aby se kusy kladly na 

jednoúčelové nosné rámy ve vzpřímené poloze. 

 

6.5.10 Posloupnost segmentace vnitřních konstrukcí reaktoru 

 

Komponenty vnitřních konstrukcí reaktoru budou vybírány a segmentovat shora 

dolů. V průběhu řezání jsou komponenty připevněny k otočnému stolu v řezacím bazénu, 

takže prostor, ve kterém bude probíhat samotné řezání, bude stále pod vodou. 

Ačkoli řezání většiny komponentů vnitřních konstrukcí reaktoru proběhne ve stanici 

mokrého řezání, konečnou segmentaci nejméně aktivovaných částí, tj., horní části bloku 

ochranných trubek ("horních vnitřních konstrukcí") a horní části šachty reaktoru bude možné 

provádět uvnitř stanice suchého řezání. V případě horní části šachty reaktoru je to prakticky 

diktována logistickými problémy, které mohou být způsobené jejím uložením na otočný stůl 

stanice mokrého řezání. Posloupnost vybrání a řezání komponentů vnitřních konstrukcí 

reaktoru je dána jejich umístěním a způsobem, jakým jsou podpírány uvnitř TNR: 

1. horní vnitřní konstrukce (blok ochranných trubek), 2. koš aktivní zóny reaktoru,  

3. šachta reaktoru spolu s dnem šachty reaktoru. Šachta zůstane uvnitř ochranného 

kontejneru pro práci v reaktoru, které bude zaparkované na některém místě v centrální 

reaktorové sále a bude čekat na dokončení segmentace dna šachty reaktoru. Nakonec bude 

šachta reaktoru spuštěna do stanice mokrého řezání na provedení dalšího obvodového řezu, 
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kterým se oddělí nejvíce aktivována část, která bude dále segmentovaná ve stanici mokrého 

řezání, od horní části, která zůstane uvnitř ochranného kontejneru pro práce v reaktoru, 

dokud nebude odeslána do stanice suchého řezání na její konečnou segmentaci 

 

6.5.11 Fragmentace bloku ochranných trubek 

Problém s fragmentací bloku ochranných trubek spočívá ve složitém geometrickém 

uspořádání konstrukce bloku ochranných trubek, jehož prvky mají proměnlivou tloušťku 

stěny (8 až 300 mm). Dolní část (spodní deska) bloku ochranných trubek byla v přímém 

dotyku s palivovými kazetami. Z tohoto důvodu je tato část více aktivována než horní část 

(typicky 108 Bq / g MLW oproti 106 Bq / g LLW). 

Na základě tohoto předpokladu je navrhováno, dolní část bloku ochranných trubek 

segmentovat pomocí pásové pily v řezacím bazénu, zatímco horní část bloku ochranných 

trubek bude segmentovaná ve stanici suchého řezání. (Takový přístup byl uplatněn v 

průběhu demontáže 1. a 2. bloku JE Greifswald). 

Potom bude třeba udělat vodorovný řez, kterým se tyto dvě části od sebe oddělí. 

Navrhované místo řezu se nachází hned pod horní mříží, takže horní část by si měla 

zachovat svou konstrukční stabilitu a bude možné nakládat s ní jako s jedním celkem. 

Na obrázku 66 je zobrazen pohled na kompletní blok ochranných trubek, jakož i na 

místo navrhovaného oddělovacího řezu. 

Po dokončení tohoto řezu zůstane horní část připojena k otočnému stolu v řezacím 

bazénu a horní část bude vtažena do ochranného kontejneru pro práci v reaktoru, protože se 

očekává, že si zachová svou konstrukční celistvost. Jeřábem v reaktorové sále se ochranný 

kontejner pro práci v reaktoru obsahující horní část bloku ochranných trubek přenese do 

stanice suchého řezání pro účely dalšího řezání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 66 - Posloupnost segmentace dolní části bloku ochranných trubek, [63] 
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Ochranné trubky lze řezat pomocí kotoučových pil namontovaných do rámu nebo 

pomocí pil pohybujících se vpřed a vzad. Rám bude samonosný a bude se opírat o dolní 

části trubek a sloupů. Dolní plášť a sousední nejnižší sekce trubek lze řezat i pomocí 

kotoučové pily, tentokrát namontované do rámu opřeného o dolní mříž. A nakonec, dolní 

mříž je možné rozřezat s použitím pomocné svislé pásové pily. 

 

6.5.12 Fragmentace koše aktivní zóny reaktoru 

Koš aktivní zóny reaktoru se nejprve uloží na otočný stůl a připevní se k němu. Pak 

se pomocí pásové pily odřízne jeho válcová část podle dále uvedeného plánu: 

Pomocí pásové pily se udělá 30 svislých řezů s délkou přibližně 840 cm od horního okraje 

válcové části. Po každém řezu se koš otočí spolu s otočným stolem o 12 º, dokud se 

nedokončí všech 30 řezů. 

 Poté se pomocí řezačky CAMC (kontaktní obloukové řezání kovů - Contact Arc 

Metal Cutting) nebo plazmové řezačky vypálí na konci posledního řezu kruhový 

otvor o průměru 70 - 80 mm. 

 Pásová pila se přemístí na konec posledního řezu a její řezný list se otočí o 90 °, 

aby bylo možné vést vodorovné řezy. 

  Zatímco probíhají vodorovné řezy, ramenem manipulátora se vždy přidržuje svislý 

válcový segment, který se má uvolnit, zabrání se tak jeho pádu. 

Po dokončení vodorovného řezu se takový proces zopakuje ještě 3-krát, přičemž se 

změní délka svislého řezu na 900 mm, takže na konci bude jedinou zbývající částí spodní 

deska. Jak si možná všimnout, na základě tohoto plánu vznikne dalších 9 kusů, což při 

sčítání se 120 kusy z válcové části dává celkový počet kusů 129 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 67 Segmentace desky na sekce 1x1 m 
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6.5.13 Fragmentace dna šachty reaktoru 

Šachta reaktoru s připojeným dnem šachty se pomocí ochranného kontejneru pro 

práci v reaktoru vybere z tlakové nádoby reaktoru jako jeden jediný celek.  Dno šachty 

reaktoru se šachtou reaktoru navrchu se uloží na otočný stůl a připojí se k němu, dokud 

šachta reaktoru zůstane připojena k upínacím nástrojem ochranného kontejneru pro práci v 

reaktoru. Potom se provede vodorovný oddělovací řez hned nad místem kontaktu mezi dnem 

šachty reaktoru a šachtou reaktoru. Zbývající šachta reaktoru, která je nyní již odpojena od 

dna šachty reaktoru, se pak zvedne dovnitř ochranného kontejneru pro práci v reaktoru, 

který se přenese na místo dočasného uložení na centrální sále. 

 

6.5.14 Fragmentace dna šachty reaktoru 

Dolní část šachty reaktoru je v průběhu provozu reaktoru nosnou konstrukcí 

palivových článků. Proto je její aktivita vyšší (typicky 108 Bq / g) než aktivita horní části 

šachty reaktoru (typicky 104 Bq / g - 106 Bq / g). Dále celková délka zbývající části šachty 

reaktoru (> 7,5 m) znamená, že horních 2,5 m šachty reaktoru bude vyčuhovat nad hladinu 

vody, když bude šachta reaktoru položena na otočném stole. Na základě těchto dvou faktů se 

doporučuje, aby byla šachta reaktoru předběžně rozřezaná vodorovným oddělovacím řezem 

na 2 části. Oddělovací řez lze udělat pomocí kotoučové pily namontované na OD nebo 

pomocí soustruhu čelistního typu s rozděleným rámem. Po odstranění horní části šachty 

reaktoru bude její dolní část segmentovaná shora dolů pomocí vodorovné pásové pily. 

Konzervativně předpokládám, že celá dolní část šachty reaktoru bude klasifikována 

jako odpad se střední úrovní aktivity. Potřebný počet řezů bude záviset na maximální 

povolené velikosti kusů v kontejnerech na odpad se střední úrovní aktivity (CFM). 

 

6.5.15 Fragmentace stínících kazet z reaktoru 

Existuje 72 stínících kazet z reaktoru. Jako přípravnou činnosti se doporučuje 

provézt jejich uložení v rámu v bazénu bloku. Po vybrání všech stínících kazet z reaktorů 1. 

a 2. bloku a převezení do bazénu na jednom bloku, nebude třeba žádných dalších opatření 

jako je odložení vrchlíku (víka) tlakové nádoby reaktoru nebo zaplavení šachty. 

Protože tyto stínící kazety byly vloženy do aktivní zóny reaktoru a vystaveno 

značnému toku neutronů, jsou po celé své délce významně aktivovány. Proto jsou zařazeny 

do kategorie odpadů se střední úrovní aktivity a neuvažuje se s oddělením nějaké části, která 
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by měla charakter odpadu s nízkou úrovní aktivity. Všechny tyto prvky se považují za 

segmentované a zabalené v rámci prací na demontáži hlavních komponent. 

6.6 Demontáž tlakové nádoby reaktoru (TNR) 

Kompletní tlakové nádoby reaktorů 1. a 2. bloku, včetně horních bloků těchto nádob, 

budou segmentované a balené v novém jednoúčelovém prostoru pro suché řezání spolu s 

nízko aktivovanými částmi vnitřních konstrukcí reaktoru, jako jsou horní části šachty 

reaktoru nebo bloku ochranných trubek. 

Horní blok reaktoru sestává z: vrchlíku (víka) reaktoru, těsnícího kompenzátoru, tepelné 

izolace, pohonů a chladicích systémů řídícího systém u reaktoru až příslušné nosné 

konstrukce. Pohony regul. kazet se nacházejí v ochranných trubkách připojených k víku 

reaktoru pomocí přírub. Horní blok s vrchlíkem je připojen k tlakové nádobě reaktoru 

tlakem, který vyvíjí přítlačný prstenec přišroubován k přírubě tlakové nádoby reaktoru 

svorníky a maticemi M140. Svorníky a matice se utahují pomocí speciálního utahovacího 

nástroje vrchlík reaktoru 

6.6.1 Tlaková nádoba reaktoru (TNR)   
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Obr. 68 - Tlaková nádoba reaktoru (TNR), [63]  
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Tělo TNR je tvořeno válcovou nádobou svařenou ze šesti segmentů s 

poloeliptickými dnem. Schematický nákres TNR viz obr. Níže. Technické parametry TNR: 

 Materiál těla / vrstvy opláštění ocel 15Ch2MFA/ Sv. 10Ch16N25AM6 (GOST 2246) 

 Materiál ostatních vrstev opláštění TNR Sv. 04Ch19N11M3 (GOST 2246) 

 Výška 11 805mm, vnější průměr (část dělící roviny) 4 270 mm 

 Vnitřní / Vnější průměr (hladká válcová část) 3 542 mm / 3 840 mm 

 Tloušťka stěn (hladká válcová část) / opláštění 149  2mm / 9  2mm 

 Vnitřní objem 112m
3
, Váha TNR 215 150 kg.[63] 

6.6.2 Koncepce demontáže tlakové nádoby reaktoru 

Tlaková nádoba reaktoru patří do skupiny aktivovaných zařízení. Podstatná část 

nádoby (oblast na úrovni aktivní zóny reaktoru) bude pravděpodobně patřit do kategorie 

odpadů se střední úrovní aktivity, které si v důsledku velmi vysokých hodnot dávkového 

příkonu vyžadují dálkové řezání, jakož i silnou biologickou ochranu v průběhu přepravy a 

skladování.  

Kromě toho tato část nebude splňovat kritéria přijatelnosti úložiště v Mochovcích a z 

tohoto důvodu bude uložena v dočasném skladu (interim storage facility - ISF). Během 

demontážních činností bude realizována volitelná možnost suchého dálkového řezání 

tlakové nádoby reaktoru na malé fragmenty. Tato koncepce spočívá v rozřezání celé tlakové 

nádoby reaktoru na fragmenty, které bude možné zabalit do kontejnerů vhodných pro 

dočasné skladování v zařízení ISF (část se střední úrovní aktivity) nebo uložení v úložišti 

(část s nízkou úrovní aktivity). Kromě toho prostor pro výkon segmentačních činností je 

oddělen od okolních prostor. Tím se minimalizují rizika kontaminace pro zbytek prostoru, 

odkud se činnosti ovládají. Kvůli péči o zdraví pracovníků a minimalizaci obdržených dávek 

se demontážní práce budou v plném rozsahu provádět v režimu dálkového ovládání. Ruční 

práce na segmentaci a balení se budou provádět pouze na nízko aktivovaných 

komponentech. 

6.6.3 Popis stanice suchého řezání 

Pro obě tlakové nádoby reaktoru je navrženo zřídit jednu společnou stanici suchého 

řezání v boxu parogenerátorů a hlavních cirkulačních čerpadel na 1. bloku (místnost R002 / 
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1), na poschodí - 1,80 m, ze které budou odstraněny zařízení z předchozích demontážních 

operací. 

Prostor suchého řezání bude využíván na řezání tlakových nádob reaktorů a nízko 

aktivovaných částí vnitřních komponentů reaktoru, jako jsou horní části šachty reaktoru a 

bloku ochranných trubek z obou bloků JE. 

Prostor suchého řezání (obrázek 69) je skupina nezávislých pracovních prostorů 

navzájem od sebe oddělených ochrannými dveřmi. Je rozdělen na tři různé prostory. 

 Prostor primárního řezání;  

 Prostor fragmentace;  

 Balicí prostor. 

Prostor primárního řezání je oddělen od prostoru fragmentace stínicí stěnou. 

Přepravní vozík se může přesouvat mezi těmito dvěma prostory přes svislé dveře v této 

stínící stěně. V prostoru primárního řezání budou komponenty ukládat na otočný stůl s 

podvozkem a tam budou postupně shora dolů řezané ve vodorovném směru na prstence. 

V prostoru pro operace po rozřezání (fragmentaci) bude další pásová pila pro 

konečnou fragmentaci kruhovitých částí tlakové nádoby reaktoru a jiných komponentů. V 

tomto prostoru jsou kromě toho instalovány 2 manipulátory s nosností 100 kg pro 

manipulace ostatních řezacích nástrojů a jeden manipulátor s nosností 500 kg pro 

manipulace se segmentovanými kusy. 

Balící prostor bude vybaven upínacími manipulátory, zvedacími mechanismy atd.., 

Potřebnými pro provádění dálkově ovládaných činností balení fragmentů do kontejnerů. V 

balicí stanici se kontejnery naplňují a uzavírají pomocí manipulátoru. V průběhu plnění je na 

kontejner nasazen ochranný rukáv, aby se zabránilo kontaminaci venkovního prostoru. 

Ve stanici suchého řezání jsou instalovány dále uvedená pomocná zařízení: 

- přemístitelný otočný stůl s upínacími konzolami;  

- Upínací manipulátory pro balení;  

- Snímače radiačního pozadí; 

- Zvedací mechanismy, ocelová lana a traverzy; 

- Jednoúčelový filtrační / ventilační systém se systémem regulace podtlaku;  

- Stínící stěny, dveře a průlezy. 
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6.7 Metodika řezání používaná ve stanici suchého řezání 

Návrh pro instalaci na stanici suchého řezání jsou uvedeny v tabulce 17: 

Hlavní projektové funkce pásové pily 
Pásová pila pro předběžné 

řezání 

Pásová pila pro operace po 

rozřezání 

Řezná rychlost (nastavitelná)  15-80 m / min  15-80 m / min  

Pohon pily (plynule nastavitelná) 1-170 mm / min  1-170 mm / min  

Maximální řezná délka asi 3000 mm 1500 mm 

Maximální řezná hĺoubka asi 500 mm asi 1100 mm 

Celková hmotnost asi 20 Mg asi 10 Mg 
 

Tabulka 15 řezání používaná ve stanici suchého řezání 

 

Pásové pily pro primární a sekundární řezání musí mýt přiměřenou délku, která 

umožní provádět řezání. Konečné rozměry a charakteristiky strojních pásových pil budou 

stanoveny v průběhu realizačního projektu. Tlaková nádoba reaktoru bude nejprve 
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Obrázek 69 Prostor předběžného řezání 
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vyzvednuta ze svého místa v betonové šachtě a pomocí jeřábu v reaktorové sále přenesena 

do stanice suchého řezání. Nádoba bude zavěšena na traverze, pomocí lan bude spojena s 

několika hydraulickými zvedáky nesenými na traverze. Samotná traverza bude viset na 

hlavním háku jeřábu na reaktorové sále a bude přikrytá kruhovou deskou, která se stane 

součástí uzavřené zóny kolem řezací stanice. 

Pak se tlaková nádoba reaktoru spustí přes montážní otvor a přes již instalovanou 

ochrannou kopuli do boxu parogenerátorů a hlavních cirkulačních čerpadel. Pak lze spustit 

tlakovou nádobu reaktoru dolů současným ovládáním lan hydraulickými zvedáky a uložit ji 

na otočný stůl (obrázek 70). 

 

Obrázek 70 Proces spouštění tlakové nádoby reaktoru, Zdroj [62] 

 

Pak se tlaková nádoba reaktoru rozřeže zdola nahoru. Po uložení tlakové nádoby 

reaktoru na otočný stůl se začne s procesem řezání: spustí se vodorovná pásová pila a začne 

řezat ve vodorovném směru od boku do maximální hloubky, jakou dovoluje konstrukce 

pásové pily. Po dosažení této hloubky řezu se pila vytáhne a otočný stůl natočí nádobu do 

nové řezné polohy (toto natočení umožňují válečky na kruhové dráze, kde je uložena 

traverza). Počet řezů a natočení potřebných k dokončení oddělovacího řezu bude záviset na 

konečné konstrukce pásové pily. 

Díky vyvažování hmotnosti, které bude zajištěno lany a hydraulickými zvedáky, 

bude možné řezat prstence bezpečně a v případě, že se řezací zařízení zasekne, pomůže další 

vyvážení hmotnosti pomocí systému zavěšení. Pokud to nebude stačit, pásovou pilu bude 

možné uvolnit proříznutím řezného listu. 

Řezání pokračuje tímto způsobem, dokud se od nádoby neuvolní spodní prstenec. V 

této chvíli se nádoba nadzvedne současným působením hydraulických zvedáků, což umožní 

přesunout otočný stůl s tímto prstencem do stanice sekundárního řezání (doprava ze směru 

řezu pryč), kde proběhne další řezání. 



129 

 

Proces pokračuje, odřezávají se další prstence, dokud se nerozřezal celá tlaková 

nádoba reaktoru. Každý prstenec se pak přenese do stanice pro sekundární řezání na další 

řezání. Po dokončení tohoto řezání se podvozek s otočným stolem vrátí do stanice pro 

primární řezání, zbylá část tlakové nádoby reaktoru se působením hydraulických zvedáků 

spustí dolů a uloží se na otočný stůl. Řezání probíhá automaticky a monitoruje se z velínu 

pomocí kamery. Ve fragmentační (sekundární) řezací stanici se prstence dále rozřežou ve 

svislém směru pomocí jiné pásové pily (na obr. vlevo od obrobku). Konečné nařezané kusy 

budou uchopeny balícím manipulátorem, který je přepraví do připravených kontejnerů. 

Zbylou část prstence přidrží během svislých řezů na místě upínací zařízení na otočném stole. 

Když ve stanici sekundárního řezání doběhne řezání a balení prstence, otočný stůl bude 

přepraveno zpět do stanice primárního řezání, takže je možné pokračovat stejným způsobem 

v demontáži tlakové nádoby reaktoru (s výjimkou horní části reaktoru). 

Hlavní výhoda této strategie spočívá v uvolnění jeřábu v reaktorové sále pro jiné 

úkoly hned po dokončení počáteční přepravy tlakové nádoby reaktoru z betonové šachty 

reaktoru do stanice pro primární řezání. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 71 fragmentační (sekundární) řezací stanice, Greifswald 

 

Balící prostor se navrhuje vybavit upínacími manipulátory, zvedacími mechanismy 

atd., potřebnými pro provádění dálkově ovládaných operací balení fragmentů do kontejnerů 

(viz obrázek 72). Prázdné kontejnery budou vloženy dovnitř nakládací komory, která je 

vybavena odnímatelným krytem otvoru. V průběhu ukládání do kontejnerů bude udržováno 

oddělení pracovního prostoru pomocí vlnovců instalovaných mezi horní částí kontejnerů a 

otvorem. Po úplném zaplnění a uzavření kontejnerů bude možné otvor znovu zakrýt a 

kontejnery budou moci být přepraveny na místo, odkud se budou vybírat. 
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Obrázek 72 - Balící prostor, [62] 

 
 

Kontejnery budou vybírány přes údržbářský otvor nad paogenerátory, který se 

nachází mezi sloupy 15 - 16. Jak je znázorněno na obrázku 73, nynější údržbářský otvor 

bude zvětšen tak, aby přes něj bylo možné přesouvat kontejnery a zdvihací zařízení 

kontejnerů. Před zahájením prací musí být uplatněny provozní předpisy, aby se zabránilo 

každé možné kolizi nebo narušení činnosti jeřábů na reaktorové sále (250 tun a 32 tun). 

 

 

                              

Obrázek 73 Nový údržbářský otvor po zvětšení, Zdroj [62] 

 

 

 

 

 

nový otvor pro údržbu 
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6.8 Posloupnost segmentace tlakové nádoby reaktoru 

 

6.8.1 Přípravné práce 

 

Mezi přípravné práce budou zařazeny všechny činnosti potřebné pro správné 

fungování demontáže. Sem patří montáž lešení, určení a označení zón, připojení k 

pomocným zařízením, vyčištění a odstranění překážek z únikových tras. Kromě toho před 

začátkem demontáže tlakové nádoby reaktoru musí být dokončeny dále uvedené činnosti: 

Demontáž vnitřních konstrukcí reaktoru - vnitřní konstrukce reaktoru musí být zcela 

demontovány v souladu s výše uvedeným 

 

6.8.2 Oddělení TNR od horkých a studených větví smyček 

 

Před vytažením z betonové šachty reaktoru musí být tlaková nádoba odpojena od 

potrubí hlavních cirkulačních smyček v místech mezi TNR a biologickou ochranou.  

Potrubí smyček primárního okruhu musí být odříznuty těsně při tlakové nádobě 

reaktoru, aby ji bylo možné vyzvednout. Řezy budou provedeny pomocí dálkově 

ovládaného řezacího zařízení (zevnitř TNR) tak, jak je popsáno v podkapitole výše 

 

6.8.3 Oddělení TNR od jiných systémů nebo konstrukcí 

 

Kromě potrubí hlavních cirkulačních smyček je třeba odpojit tlakovou nádobu 

reaktoru i od všech ostatních spojů s různými systémy, jakož i od několika konstrukcí a 

podpěr. V následujícím seznamu jsou uvedeny ty nejdůležitější spoje: 

 Odříznutí souvisejících potrubí hermetického systému řízení reaktoru a 

systému kontroly a řízení tlakové nádoby reaktoru. Tato potrubí budou před 

přepravou tlakové nádoby reaktoru mechanicky odříznuta (obrázek 74). 

 Mechanické odpojení tlakové nádoby reaktoru od prstencovitý vlnovcového 

těsnění betonové šachty reaktoru (obrázek 75). 
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Obrázek 74 Řezání souvisejících potrubí, Zdroj [63] 

 

 

 

 

Obrázek 75 Mechanické odpojení tlakové nádoby reaktoru od těsnění betonové šachty reaktoru, [63] 

 

6.8.4 Drenáž tlakové nádoby reaktoru 

Před zahájením operací zvedání tlakové nádoby reaktoru musí být nádoba 

zdrenážovaná v souladu s elektrárenskými předpisy, pokud existují. Pokud ne, drenáž musí 

proběhnout pomocí ponorných čerpadel. 

Labyrintové 

těsnění hlavní 

dělící roviny 

Trubky měření tlaku 

(6) v tlakové nádobě 

reaktoru a tlakového 

rozdílu na aktivní 

zóně reaktoru 
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6.8.5 Příprava prostoru pro suché řezání 

Zřízení stanice pro suché řezání v boxu parogenerátorů na podlaží - 1,8 m vyžaduje 

řadu zásahů, z nichž většina již byla popsána v předchozí podkapitole. Jsou shrnuty v 

následujících odstavcích. 

 

 Nejprve budou odstraněny parogenerátory a hlavních cirkulační čerpadla, jako i 

ostatní zařízení (ventily, konstrukce, potrubí atd..), Nacházející se v prostoru, na 

kterém je třeba zřídit stanici pro suché řezání; vyloučí se tak překážky a zajistí 

dostatek prostoru pro instalaci řezací stanice (obrázek 80). 

 Zbourat se má šikmá stěna místnosti kompenzátoru objemu mezi podlažími - 1,80 m 

a + 10,5 m, protože zasahuje do prostoru stanice sekundárního řezání a balící stanice 

(obrázek 76). 

 Nosnost podlahy prostoru suchého řezání tlakové nádoby reaktoru musí být 

prověřena s ohledem na nové zátěže, kterým bude vystavena, konkrétně na hmotnost 

tlakové nádoby reaktoru a otočného stolu. Stavební konstrukce musí být podrobeny 

analýze celistvosti řezacích prostor v průběhu demontážních činností i přenosu 

zátěže na jiné stavební konstrukce elektrárny (obrázek 77), z níž vyplynou 

maximálně zátěže přenášeny na betonovou desku. 

 
 

Obrázek 76 Odstranění překážejících prvků kvůli instalaci řezací stanice [63] 

 

 

Stěna kompenzátoru objemu 

Místo stanice suchého řezaní 

Kompenzátor objemu 

Podlaží – 1,8 m, místnost R002/1 

Prekážející prvky 
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Obrázek 77 Šikmá stěna místnosti kompenzátoru objemu, kterou bude třeba zbourat, [62] 

 

 Příprava otvorů v desce na místech, kde se nacházejí montážní otvory nad 

parogenerátoru PG15 a PG16. 

  Instalace prostor primárního řezání, štěpení a balení (stínící stěny a dveře, komory, 

otvory atd.). Na podlaží - 1,80 m. 

  Instalace otočného stolu s podvozkem. 

  Instalace vodorovné pásové pily (prostor pro primární řezání). 

  Instalace manipulátorů a svislé pásové pily (prostor pro fragmentaci). 

  Instalace snímačů záření v prostoru. 

  Instalace odsávacího a filtračního zařízení vzduchu. 

  Montáž zařízení pro dálkové ovládání (místní řídící středisko). 

6.8.6 Instalace ochranné kopule 

Ochrannou kupolí bude dvoudílná konstrukce, která bude plnit dvě poslání: 

 V první řadě bude poskytovat oporu zvedací traverze tlakové nádoby reaktoru 

a minimalizovat tak zásahy jeřábu v reaktorové sále - omezí jejich jen na 

počáteční zvednutí tlakové nádoby reaktoru + sestavy traverzy a jejich 

uložení na kopuli. Od té doby, jak bude traverzu podpírat konstrukce kopule, 

všechny následné operace zvedání a spouštění tlakové nádoby reaktoru 

budou zajišťovat hydraulické zvedáky a systém lan.  

Otvor 

 

Umístění TNR 

Q=13T/m2 

 

 

 

 

 

 

Tloušťka 1300mm 

 

Stěna k demolici 
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 Zadruhé bude zabezpečovat potřebné uzavření montážního otvoru na podlaží 

+ 10,5 m, čímž bude zaručeno uzavření atmosféry ve stanici suchého řezání, 

která se bude nacházet pod tímto otvorem. Za tímto účelem bude traverza 

vybavena uzavírací deskou, která dosedne na horní část konstrukce kopule. 

Kvůli usnadnění otáčení tlakové nádoby reaktoru, který bude vynucené omezenou 

řeznou délkou pásové pily, pohybující se zboku proti zdi tlakové nádoby reaktoru a malým 

prostorem, který bude k dispozici kolem tlakové nádoby reaktoru (obr. 78 Prostor řezání 

tlakové nádoby reaktoru), konstrukce kopule bude navrchu obsahovat kruhový nosník s 

válečky umožňujícími rotaci traverzy, též s kruhovou konstrukcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 78 Prostor řezání tlakové nádoby reaktoru 

 

 

Odhaduje se, že výška potřebná pro horní část ochranné kopule může být maximálně 

1,5 m; tato hodnota je diktována maximální výškou zdvihu háku 250 t jeřábu v reaktorové 

sále. Maximální výška zdvihu je ve skutečnosti 14,1 m, zatímco výška tlakové nádoby 

reaktoru je 11,8 m, což ponechává rezervu jen 2,3 m pro výšku traverzy a kopule. V 

závislosti od minimální hmotnosti traverzy může být nutné zmenšit výšku přepravního 

podvozku pod otočným stolem na méně než 0,5 m tím, že bude mít nízkoprofilovou 

konstrukci (mohou se např. využívat vzduchové posuvy). Vše potřebné je vysvětleno na 

obrázku 79. 
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6.8.7 Předoperační zkoušky 
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Obr. 79 Výškové omezení, [62] 

 

 

nosné sloupy 

nosné sloupy 

rovné nosníky kolébka 

 

kruhový nosník 

 

 

 

nosné sloupy 

Rozměry zařízení budou diktovány rozměry montážního otvoru (4,9 x 8,5 m). 

Možná konstrukce ochranné kopule je znázorněna na obrázku 80. Při této konstrukci se 

zatížení přenáší 6 sloupy, přičemž na každé z dlouhých stran otvoru jsou po 3 sloupy. 

Tyto sloupy budou nést kolébku sestavenou ze 4 nosníků. Tato kolébka bude zase nést 

kruhový nosník s válečky. Kopule bude zabírat plochu 6 x 6 m.   

Uzavření prostoru je možné dosáhnout poklopem (plechovým nebo plastovým, 

osazeným na 4 boční stěny kopule. Zakrytá bude i ta plocha montážního otvoru, která 

nebude přikryta kopulí. Nakonec bude navrchu osazen kryt s kruhovým otvorem, do 

kterého zapadne kruhová deska traverzy. 

 

Obrázek 80 - Ochranná kupole  [63]  
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Před zahájením operací zvedání a přepravy tlakové nádoby reaktoru by měly 

proběhnout dále uvedené předoperační zkoušky: 

 Zkoušky jeřábu v reaktorové sále (zatěžkávací zkouška, zkouška havarijního 

blokování). 

 Konstrukční analýza ochranné kopule a nosné plochy (zatěžkávací zkoušky 

konstrukce, analýza stavebních konstrukcí). 

 Zkoušky zdvihacích prostředků ochranné kopule. 

 Zkoušky zatěžování otočného stolu a jeho podvozku. 

 

6.8.8 Příprava a výkon modelových zkoušek 

Před každou operací řezání nádoby musí proběhnout modelové zkoušky, kterými se 

zkontroluje fungování nástrojů a procesů použitých při demontáži tlakové nádoby reaktoru. 

Tyto zkoušky budou provedeny v dílně nebo na místě, v podmínkách, které se mají 

vyskytovat v průběhu celého řezání a vyžádají si vyrobit modely reprezentativních částí 

nádoby (např. vrchlík, příruba, oblast nátrubků atd..). Údaje o modelových zkouškách budou 

dále upřesněno v budoucích etapách návrhu. Modelové zkoušky by byly provedeny v dále 

uvedených krocích 

  Příprava prostoru.  

  Výroba modelu tlakové nádoby reaktoru.  

  Přeprava modelu tlakové nádoby reaktoru.  

  Zřízení řezací stanice.  

  Realizace procesu řezání.  

  Realizace procesu balení.  

  Vypracování zprávy z modelových zkoušek.  

  Schválení ze strany oprávněných odborníků. 

 

6.9 Popis procesu demontáže tlakové nádoby reaktoru 

V následujících odstavcích jsou popsány činnosti potřebné pro každý krok 

demontáže a segmentace obou tlakových nádob reaktorů. 

1. krok: Zvednutí a přeprava TNR do prostoru řezání v boxu PG a HCČ (R002 / 1) 
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V první řadě se v prostoru příruby vrchlíku TNR upevní stínicí / uzavírací deska. 

Tato deska bude nezávislá od konstrukce, kterou se TNR připojuje ke zvedací traverze 

ochranné kopule, a která bude přišroubována svorníky přímo k přírubě (obrázek 81) 

 

 

Obrázek 81 Stínící / uzavírací deska [63] 

 

Protože tlaková nádoba reaktoru bude zvednuta pomocí jeřábu v reaktorové sále a 

přepravena do prostoru suchého řezání, může být z důvodů ALARA vhodné použít v 

průběhu vyzvedávání tlakové nádoby reaktoru odnímatelný stínící pás, nasadit jej v oblasti 

aktivní zóny a po uložení nádoby v prostoru suchého řezání ho zase sejmout. Obě operace, 

nasazení i sejmutí stínícího pásu, by měly být provedeny pomocí dálkového ovládání. 

Posloupnost operací by byla následující: 

 Příprava hlavních zvedacích zařízení (nosník traverzy ochranné kopule, lana, 

zvedáky, závěsné háky).  

 Uvolnění přepravní trasy. Vymezení a označení pracovních prostor.  

 Připojení nosníku traverzy k háku mostového jeřábu.  

 Připojení nosníku traverzy k tlakové nádobě reaktoru.  

 Odpojení tlakové nádoby reaktoru od potrubí a vlnovce.  

 Drenáž vody z tlakové nádoby reaktoru.  

 Zvednutí tlakové nádoby a její odsunutí pod traverzou ochranné kopule.  

 Přeprava tlakové nádoby reaktoru do prostoru v místnosti R002 / 1.  

 Spuštění traverzy ochranné kopule na nosnou konstrukci ochranné traverzy.  

 Spuštění tlakové nádoby reaktoru na otočný stůl, ale nádoba je stále zavěšena 

na traverze.  

 Vyrovnání a stranové upevnění tlakové nádoby reaktoru. 
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2. krok: Primární řezání 

Primárně řezání, jak již bylo uvedeno v předchozích podkapitolách, bude sestávat z 

vodorovných obvodových řezů stěny tlakové nádoby reaktoru, po kterých vznikne několik 

kusů ve tvaru prstence. Hlavními činnostmi při provádění každého z řezů jsou: 

 Po dokončení sekundárního řezání, po kterém vznikl předchozí prstenec, 

návrat otočného stolu   na místo výkonu v prostoru pro primární řezání.  

 Spuštění tlakové nádoby reaktoru (její zbývající části) na otočný stůl.  

 Vyrovnání a stranové upevnění tlakové nádoby reaktoru (její zbývající části).  

 Vyznačení řezu na nádobě.  

 Realizace prvního řezu až do dosažení řezné hloubky.  

 Otočení tlakové nádoby reaktoru o 180 º.  

 Realizace dalšího řezu a opakování posloupnosti až do dokončení řezu ve 

tvaru prstence.  

 Přesun řezného listu pásové pily na místo předběžného řezání.  

 Přeprava vyříznutého kusu ve tvaru prstence a otočného stolu do stanice pro 

sekundární řezání. 

 

Na obrázku 82 je zobrazena vodorovná pásová pila v činnosti - vyhotovuje se první a 

nejnižší z vodorovných řezů. Udělá se celkově 15 vodorovných řezů. Jejich místa jsou 

znázorněny na obr. 83. 

 
Obrázek 82 Vodorovná pásová pila, JE Greifswald 

 

Po dokončení vodorovného řezu se řezací zařízení (pásová pila) převeze zpět na 

údržbu a přípravu na následující operaci řezání po zavření odpovídajících stínících dveří.  
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3. krok: Sekundární řezání  

Po dokončení každého vodorovného řezu se výsledný prstenec, položený na otočném 

stole a připevněn k němu, převeze pomocí podvozku do stanice pro sekundární řezání 

Tam se válcové prstence pořežou ve svislém směru na obdélníkové válcové 

segmenty. Navržený plán řezání tlakové nádoby reaktoru je znázorněn na obrázku 87. 

Tlaková nádoba reaktoru bude rozříznutá celkem na 180 fragmentů s níže uvedeným 

rozdělením: 

 132 fragmentů tvořících centrální (aktivovanou) část nádoby  

 48 fragmentů pocházejících:  

 12 fragmentů z oblasti příruby,  

 16 fragmentů z oblasti nátrubků,  

 20 fragmentů ze spodních zón reaktoru. 

o  
                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

Obrázek 83 Plán řezání, Zdroj [63] 

 

 

Na obrázku 84 je zobrazena svislá pásová pila v činnosti; řeže kus dna nádoby. 
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Obrázek 83 Plán řezání, Zdroj [63] 
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Obrázek 84 Pásová pila, kterou se řeže dno nádoby, Greifswald 

 

Balící manipulátor odebírá odřezané části a přenáší je ke kontejneru připravenému 

uvnitř nakládací komory, dokud zbývající části prstenců přidržují na místě upínací zařízení 

na otočném stole. 

Hlavní činnosti segmentace každého prstence: 

  Označení míst na prstenci tlakové nádoby reaktoru, kudy budou vedeny řezy.  

  Svislé řezání pomocí pásové pily.  

  Otočení zbývajícího kusu prstencového tvaru pro potřeby následujícího    

 svislého řezu.  

  Přeprava nařezaných kusů do nakládací komory v balicím prostoru. 

Tyto kroky demontáže se opakují, dokud nebude segmentovaná celá tlaková nádoba 

reaktoru. 

7 Balení  

 

Segmentované kusy se v závislosti na úrovni aktivity fragmentu uloží buď dovnitř 

vláknobetónového kontejneru nebo kontejneru na odpady se střední úrovní aktivity, který 

čeká v nakládací komoře. 

Očekává se, že 132 kusů, které vzniknou při segmentaci centrálního válce tlakové 

nádoby reaktoru ("dlouhý prstenec", "krátký prstenec" a "poslední prstenec"), bude patřit do 

kategorie odpadů se střední úrovní aktivity, které vyžadují použít kontejnery na odpady se 

střední úrovní aktivity. Očekává se, že zbývajících 48 kusů pocházejících z horní a dolní 

oblasti tlakové nádoby reaktoru bude patřit do kategorie odpadů s nízkou úrovní aktivity, 

které vyžadují použít vláknobetónové kontejnery. 
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Hlavní činnosti při balení kusů: 

 Kontejnery budou uloženy do nakládací komory, kde budou naplněny v souladu s 

následující posloupností: 

 Přeprava prázdného kontejneru na podlaží + 10,5 m do blízkosti otvoru pro vybírání 

kontejnerů.  

 Odnětí víka kontejneru a uložení na podlahu podlaží + 10,5 m.  

 Spuštění kontejneru na podlaží - 1,80 m přes vybírací otvor.  

 Přeprava kontejneru do nakládací komory přes stínící dveře.  

 Kontejner se zvedne, až dokud se nedotkne těsnicího zařízení vlnovcového typu.  

 Otevření otvoru na nakládací komoře, který ji spojuje s prostorem sekund. řezání 

 Po uvolnění bude každý kus přenesen pomocí manipulátorů do svislé osy otvoru na 

nakládací komoře a uloží se do příslušného připraveného kontejneru. 

 Po úplném zaplnění kontejneru se otvor na nakládací komoře zase zavře a kontejner 

se spustí na podlaží – 1,80 m. 

 Víko kontejneru se spustí přes vybírací otvor (až do výše potřebné k tomu, aby 

působilo jako stínění proti záření a bránilo rozptylu záření přes údržbářský otvor).   

 Zaplněný kontejner se přepraví do svislé osy vybíracího otvoru, právě pod 

připravené víko. 

 Poté se víko kontejneru spustí a upevní se na místě. Po upevnění víka se kontejner 

zavře a je připraven k vyzvednutí z podlaží - 1,80 m přes vybírací otvor. 

7.1 Nakládání s odpady z TNR 

Nakládání s odpady představuje veškeré činnosti související s manipulací a 

zpracováním odpadů od chvíle jejich vzniku až do uskladnění nebo likvidace, přičemž se 

bere v úvahu ochrana dělníků a životního prostředí. 

Odpady pocházející z demontáže TNR představují primárně odpady (kovové kusy), 

jakož i sekundární odpady, které také vznikají při demontážních činnostech. 
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7.1.1  Primární odpady 

 

Výše bylo zmíněno, že primární odpady z tlakových nádob reaktorů jsou klasifikovány 

jako odpady se střední úrovní aktivity a odpady s nízkou úrovní aktivity. 

Kvůli optimalizaci plnění kontejnerů se bude uvažovat s použitím rámu, do kterého se 

budou ukládat jednotlivé kusy. Pokud v tomto případě zůstane v kontejneru volné místo, 

mohlo by se zaplnit odpady stejného charakteru a klasifikace, které byly vyprodukovány 

předtím a splňují kritéria přijatelnosti pro skladovací a úložné zařízení. 

Dávkový příkon na povrchu kontejnerů nesmí překročit 10 mSv / hod. Kontejnery 

musí být chráněny tak, aby se během pobytu v kontrolovaném pásmu zabránilo kontaminaci 

jejich povrchu. Po zaplnění odpady z tlakových nádob reaktorů budou kontejnery v 

závislosti na klasifikaci jejich obsahu přepraveny do dočasného skladu radioaktivních 

odpadů nebo do zpracovatelského centra radioaktivních odpadů. Odpady s nízkou úrovní 

aktivity uložené ve vláknobetonových kontejnerech budou přesunuty po přepravních trasách 

odpadů do zpracovatelského centra radioaktivních odpadů na konečné zpevnění a úpravu 

vstřikováním cementové kaše. Upravené vláknobetonové kontejnery musí splňovat kritéria 

přijatelnosti trvalého úložiště RaO definované pro odpady s nízkou úrovní aktivity. 

Vláknobetonové kontejnery obsahující odpady s nízkou úrovní aktivity budou po 

úpravě buď uloženy na místě dočasného skladování v dočasném skladu radioaktivních 

odpadů před jejich přepravou do republikového úložiště radioaktivních odpadů, nebo budou 

do republikového úložiště přepraveny přímo. 

Odpady se střední úrovní aktivity uložené v ochranných stíněných kontejnerech pro 

odpady se střední úrovní aktivity budou přepraveni do dočasného skladu radioaktivních 

odpadů na bezpečné dlouhodobé dočasné skladování. V současné době není možné přijímat 

tyto odpady do republikového úložiště radioaktivních odpadů právě kvůli úrovni jejich 

aktivity. 

Na obrázku 85 je znázorněna obecná strategie nakládání s primárními odpady z 

tlakových nádob reaktorů. 
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Obrázek 85 Obecná strategie nakládání s primárními odpady z TNR 
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7.1.2 Sekundární odpady 

 

Demontáž TNR by měla být prováděna tak, aby se minimalizovalo množství 

sekundárních odpadů. Sekundární odpady se budou sklízet, oddělovat a bude se s nimi 

nakládat podle jejich charakteru, úrovní aktivity a fyzikálních a chemických charakteristik. 

Očekává se, že mezi produkované sekundární odpady budou patřit: 

  Piliny z řezání, hlavně kovové třísky a špony. Měly by se sklízet 

mechanickými prostředky, jako je zametání, vysávání, a měly by se ukládat 

společně s primárními odpady (odříznutými kusy) - vždy, když je to možné, 

ve stejných kontejnerech. 

  Očekává se, že vznikne určité množství kapalných odpadů, protože bude 

nutné chladit a mazat pily. Tyto odpady by byly shromažďovány pomocí 

odnímatelných vaniček a jednoúčelových drenážních systémů a byly by 

odváděny do drenážního systému elektrárny pro další zpracování v 

příslušných 

  Opotřebované řezné listy a zařízení, u nichž nepřichází v úvahu závěrečná 

dekontaminace a opakované používání nebo likvidace, budou normálně 

zařazeny jako odpad s nízkou úrovní aktivity a uložené do specifických 

vláknobetonových kontejnerů. 

  Zanesené předběžné filtry a vysoce účinné vzduchové filtry prachu HEPA z 

odsávacích ventilačních systémů 

Sekundární pevné odpady se vždy, když to bude možné, budou sklízet zařízeními na 

dálkové ovládání, protože bude nutné plnit požadavky ALARA. Například řezací stroje by 

mohly být vybaveny dálkově ovládanými prostředky pro výměnu opotřebovaných řezných 

listů. Po shromáždění budou přepraveni do kontejnerů pomocí manipulačních prostředků, 

které budou k dispozici v prostoru řezání. Kvůli očekávaným vysokým úrovním aktivity 

budou v průběhu celého procesu nakládání s odpady zohledňovány principy ALARA. 
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7.2 Manipulační prostředky 

Při demontáži tlakových nádob reaktorů se budou využívat systémy, které jsou k 

dispozici v lokalitě, jakož i nové systémy. 

7.2.1 Stávající prostředky 

 V reaktorové sále jsou k dispozici tři mostové jeřáby, přičemž každý z nich 

slouží pro oba bloky. 

 První jeřáb je vybaven třemi zvedáky s max. nosnostmi 250 t, 32 t a 2 t. Jim 

odpovídají výšky zdvihu 14,1m; 15,2m, 18,6m nad podlahou reaktorové sálu. 

 Druhý i třetí jeřáb jsou vybaveny vždy dvěma zdvihacími se maximálními 

nosnostmi 32 tun a 8 tun. Výška zdvihu všech těchto zvedáků je stejná: 8,35 

m nad podlahou reaktorové sálu. 

Na obrázku 86 jsou zobrazeny mostové jeřáby na reaktorové sále. 

 

Obrázek 86 Mostové jeřáby v reaktorovém sále, JE J.Bohunice 

 

TNR bude demontována a vyzvednuta ze svého normálního místa jako jeden celek 

pomocí jeřábu na centrální sále s nosností 250 tun a jednoúčelové traverzy, která bude tvořit 

součást ochranné kopule.  

7.2.2 Nové dodatečné prostředky 

 Manipulátory pro dálkově ovládané manipulace a balení kusů z TNR.  

 Otočný stůl s redundantními pohony pro upevnění TNR během primárních a 

sekundárních řezů. 
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7.3 Pomocné systémy 

Hlavní pomocné systémy potřebné pro suché řezání tlakových nádob reaktorů: 

 Ventilační systém,  

 Drenážní systém, 

 Systém kapalných radioaktivních odpadů,  

 Požární ochrana, 

 Elektrický systém, 

7.3.1 Ventilační systémy  

Účelem tohoto systému je zadržovat a regenerovat vzduch a udržovat tak vhodné 

podmínky pracovního prostředí a monitorovat odsávaný vzduch s cílem řídit a omezovat 

výpusti vzdušné radioaktivity do životního prostředí na tak nízkou úroveň, jaká je rozumně 

dosažitelná. Vzduch se odsává z různých pracovních prostorů v kaskádě počínaje od méně 

kontaminovaných prostor k více kontaminovaným prostorům. V závislosti na úrovni 

kontaminace vzduchu se musí zvážit různé filtrační prostředky podle kritérií stanovených v 

normě ISO 1783. 

Protože prostory pro suché i pro mokré řezání budou zřízeny v místnosti R002, 

ventilační systém musí být navržen tak, aby zohledňoval činnosti a uspořádání prostorů 

místnosti a stanice pro suché řezání. Na dobu řezacích prací musí být uvažovat s dvěma 

režimy činnosti: řezání + plnění / vybírání kontejnerů. 

 

7.3.2 Ventilační systém během řezacích prací 

a) Prostor pro suché řezání 

Obecné uspořádání nového prostoru pro řezání zřízeného v místnosti R002 / 1 je znázorněno 

na obrázku 87, na kterém byla z důvodu jednoduché identifikace různých místností 

přiřazeny písmena. 
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Obrázek 87 Nový prostor pro řezání v místnosti R002 / 1 

 

Počet kroků filtrace bude záviset na úrovni kontaminace vzduchu, který se odsává z 

daného prostoru. Za kritičtější se považují prostory [C] a [D]. Rychlost regenerace vzduchu 
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přenosné filtrační jednotce (PFU) a pak ve všeobecném odsávacím ventilačním vzduchu 

tohoto prostoru, SV14. 

Systém SV14 se bude využívat jako obecný odsávací systém prostorů R001 /, R002 / 1 a 

R102 / 1 a bude vybaven systémem vysoce výkonných prachových vzduchových filtrů 
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  Vstup [A]: 2500 m3/hod. SP14 → R201 / 1 → Nový vzduchovod [A]  

  Elektromotor HCC v R102 / 1: 5000 m3/hod. SP14 → R201 / 1 → R102 / 1  

  Přepravní prostor [G] 4500 m3/hod. SP14 → R201 / 1 → R102 / 1 → [G] 

Vzduch proudí z méně kontaminovaných prostor do těch více kontaminovaných. Na 

přechodech mezi různými prostory budou instalovány zpětné klapky. Velikost tlakové ztráty 

se bude nastavovat pomocí závaží, které se budou na ně věšet. Tak se bude řídit tlakový 

rozdíl potřebný pro otevření klapek. 

Mezi ventilátory v systémech SV14 a PFU-02/03 bude instalována blokáda, která 

bude bránit zpětnému proudění z nezúčastněných prostor. V důsledku různých režimů 

činnosti budou ventilátory vybaveny jednotkou regulace kmitočtu napájecího napětí. 

Nastavená hodnota kmitočtu napájecího napětí bude určena během zkoušek regulačního 

systému v průběhu dekontaminačních prací. 

Vzduch odsáván systémem PFU-02 se odebírá částečně ze zóny B a částečně z 

reaktorové sálu tak, aby proudil otvory v kopuli rychlostí více než 0,5 m / s; tím se zabrání 

jeho zpětnému proudění z prostoru pro primární řezání. Rychlosti proudění vzduchu budou 

nastaveny, když bude k dispozici více informací o mezerách nebo volných prostorách v 

kopuli. 

Pokud bude během suchého řezání v prostorách [C] a [D] rozptyl třísek nebo špon 

dostatečně velký na tvorbu aerosolů, musí se zvážit instalace cyklónového předběžného 

filtru do přenosné filtrační jednotky, který bude plnit funkci prvního filtračního kroku. Sběr 

těchto odpadů má největší význam z hlediska zmenšení rozsahu šíření kontaminace a 

prodloužení životnosti filtrů HEPA, čímž se bude minimalizovat objem tvorby 

radioaktivních odpadů. 

Instalace jednoúčelové filtrační jednotky, pracující v režimu recirkulace a shromažďující 

pevný odpad, v blízkosti pásové pily, bude záviset na konstrukce a činnosti této pásové pily 

 

7.3.3 Ventilační systém v průběhu plnění a zvedání kontejnerů 

Kvůli zvedání kontejnerů naplněných materiálem pocházejícím z štěpení prací je 

třeba otevřít otvor v desce reaktorové sálu (zóna [F]). Režim otevření se liší od toho, který se 

použije v průběhu řezacích prací. V desce R301 je vytvořen velký otvor. V důsledku 

různých řízených rychlostí proudění musí být ventilátory vybaveny jednotkou regulace 

kmitočtu napájecího napětí, pomocí které se bude nastavovat potřebná rychlost proudění. 

V tomto případě bude průtok odsávání ze zóny [F] vysoký, aby se v místě otvoru 
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vytvořila vysoká rychlost proudění a zabránilo se zpětnému proudění ze zóny [F] do 

reaktorové sálu. Tento průtok se odhaduje na 8 820 m3/hod., a odsávání se bude zajišťovat 

pomocí trvalého odsávacího systému SV14. 

Otevírání otvorů mezi prostorami [CD], [DE], [EF] a [GF] nevyžaduje žádné další 

činnosti. V tomto konkrétním případě se zpětná klapka vždy zavře, protože se vytvořila nová 

trasa proudění vzduchu. 

 

7.3.4 Drenážní systémy 

Je třeba, aby drenážní systém zůstal provozuschopný pro potřeby zachycování možných 

kapalných odpadů (chladicí a mazací kapaliny pro pily), jakož i případných rozlitých 

kapalin, k čemuž může přijít v průběhu vyřazovacích prací (např. během dekontaminace 

řezných nástrojů). Systém 5-PO-031 musí být odzkoušen a musí prokázat svou 

provozuschopnost. 

 

7.4 Systémy kapalných radioaktivních odpadů 

Kapalné odpady pocházející z dekontaminačních prací (např. chlazení a mazání řezných 

nástrojů a dekontaminační kapaliny) musí být zpracovávány pomocí technologického 

zařízení stávajících systémů. 

Úniky na podlahu se budou odvádět do sběrné nádrže drenáží ČN10N-1 nebo ČN60N-1, 

jejichž obsah se nakonec bude odvádět do systému kapalných radioaktivních odpadů, viz 

PO-024-01/02, nebo pro účely skladování do objektu SO801. Podrobný popis lze nalézt v 

provozním předpise 5-TPP-269. Musí být rezervována jedna nebo více nádrží s dostatečným 

objemem, který pojme maximální objem uniklé vody. 

Potřebná velikost objemu bude odvíjet od spotřeby vody na činnost vyřazovacích 

nástrojů vybraných pro tyto práce. 
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7.5 Ochrana před požáry 

7.5.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Kapaliny používané při mazání / chlazení vyřazovacích nástrojů / pomocných 

zařízení musí mít teplotu vzplanutí jasně vyšší než je maximální teplota příslušné kapaliny v 

průběhu všech plánovaných režimů činnosti (tj. vyšší než 30 ° C). 

Pokud je to možné, stávající nestavební materiály (tj., tepelná izolace, kabely), které 

nesplňují tyto požadavky na ochranu  před požáry, musí být odstraněny z požárního úseku 

již na začátku (před zahájením prací na instalaci vyřazovacích zařízení a před zahájením 

jakékoli vyřazovací práce). 

Přítomnost hořlavých materiálů do vzdálenosti poloměru 11 m od horkých 

pracovních prostorů je zakázána, s výjimkou případů, kdy byla přijata taková opatření na 

ochranu před požáry,  kterými se zabrání zapálení těchto hořlavých materiálů (navlhčení, 

zasypání vlhkým pískem nebo ochrana pomocí uvedené svařovací přikrývky, svařovací 

podložky nebo rovnocenného prostředku). 

Vzduchovody vzduchotechnických systémů, které procházejí přes protipožární stěny, 

musí být osazeny automatickými protipožárními klapkami.  

Během všech fází vyřazovacích prací musí být zachována propustnost. Pro tento účel 

se musí dodržovat následující strategie: 

  Před započetím prací na instalaci vyřazovacích zařízení se musí 

zkontrolovat, zda stav  stávajících únikových tras vyhovuje kritériím NFPA 

101. Modifikace potřebné pro splnění kritérií NFPA musí být realizovány 

před zahájením prací na instalaci nových vyřazovacích zařízení. 

  Nové uzavřené prostory, konstrukce a nástroje instalované pro potřeby 

vyřazování musí být rozmístěny tak, aby splňovaly požadavky NFPA  

7.5.2 Systém pro zjišťování a signalizace požárů 

Všechny pracovní prostory musí být v průběhu vyřazovacích činností pokryté systémem 

zjišťování a signalizace požárů. 

Samostatně musí být zváženy tyto prostory: 

 Prostory uvnitř nových uzavřených prostor pro suché řezání.  

 Musí být instalovány vícekriteriální optické a tepelné požární detektory, které 
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pokryjí všechny uzavřené pracovní prostory. 

 Pro potřeby monitorování požárů se jako doplňkové opatření na zjišťování požárů 

budou používat kamery monitorující průběh prací. Kritéria monitorování požárů jsou 

definovány v podkapitole 

 Prostory mimo nových uzavřených prostor pro suché řezání a prostory, v nichž jsou 

instalovány kritické zařízení vzduchotechnických systémů obsluhujících pracovní prostory, 

ve kterých probíhají vyřazovací práce. V těchto prostorech se bude v maximálním možném 

rozsahu využívat stávající systém zjišťování a signalizace požárů. 

Z tohoto důvodu musí být stávající systém zjišťování a signalizace požárů (zjišťování 

požárů, ruční signalizační tlačítka a sirény) zkontrolován a odzkoušen ještě před zahájením 

prací na instalaci vyřazovacích zařízení (kritéria kontrol a zkoušek jsou uvedeny v 

podkapitole). 

V oblastech mimo uzavřených prostor suchého řezání, v nichž může docházet k falešné 

aktivaci stávajících automatických požárních detektorů (tj., k aktivaci plamenových 

detektorů v průběhu řezání plamenem,  k aktivaci detektorů iontů v průběhu suchého řezání, 

hořákem nebo plazmou), nebo v oblastech, které nejsou řádně pokryty stávajícími 

automatickými požárními detektory, se musí realizovat všechny následující strategie: 

 Odpojení stávajících požárních detektorů, v nichž může docházet k falešné 

signalizaci, pokud se to dá. 

 Instalace termografického monitorovacího systému pokrývajícího celý prostor a 

zajišťujícího monitorování požárů. 

Termografický monitorovací systém a systém monitorování požárů musí vyhovovat 

požadavkům stanoveným v podkapitole 5.6.4. V oblastech mimo nových uzavřených prostor 

suchého řezání a v prostorách, v nichž jsou instalovány kritické zařízení 

vzduchotechnických systémů, a které nejsou řádně pokryty stávajícími požárními sirénami, 

musí být instalovány nové požární sirény. Kromě toho v těchto oblastech mimo uzavřených 

prostor suchého řezání a v prostorách, v nichž jsou instalovány kritické zařízení 

vzduchotechnických systémů, a které nejsou řádně pokryty existujícími sítěmi ručních 

signalizačních tlačítek, musí být instalovány nové ruční signalizační tlačítka. 

Pro potřeby požární prevence v hořlavých filtračních jednotkách kritických zařízení 

vzduchotechnických systémů musí být za těmito filtračními jednotkami instalovány 

detektory teploty.  
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7.5.3 Hašení požárů 

Požární hadice se nepovažují za přiměřený prostředek k hašení požárů v potenciálně 

kontaminovaných prostorách kvůli riziku rozptylu kontaminace. Z tohoto důvodu musí být 

stávající potrubí s požární vodou obsluhující, kontaminované prostory, oddělené od hlavní 

sítě s požární vodou a odvodněné ještě před zahájením prací na instalaci vyřazovacích 

zařízení. 

Protože s požární vodou se neuvažuje jako s dostupným médiem, ochrana před 

požáry musí být založena na požární prevenci (řízením hořlavých materiálů a zdrojů 

zapálení), včasném zjišťování požárů a přenosných hasicích přístrojích / hasicích přístrojů 

na podvozku. 

Demontáž stávajících požárních hadic (a souvisejících potrubí) by však měla být 

odložena na co možná nejpozdější termín během vyřazovacích prací, aby bylo možné použít 

požární vodu v případě nejhorší mimořádné situace, pokud to bude považovat za nezbytné. 

Všechny pracovní prostory musí být pokryty hasicími přístroji. V největším možném 

rozsahu se musí využívat existující hasicí přístroje. Kvůli tomu musí být stávající hasicí 

přístroje zkontrolovány a odzkoušené ještě před zahájením prací na instalaci vyřazovacích 

zařízení. 

 V prostorách, které nejsou řádně pokryty stávajícími hasicími přístroji a v oblastech 

uvnitř nových uzavřených prostor určených pro vyřazovací práce musí být 

instalovány nové hasicí přístroje. 

 V oblastech uvnitř nových uzavřených prostor suchého řezání musí být instalován 

stabilní ručně aktivován záplavový systém s oxidem uhličitým, který bude zajišťovat 

hašení požárů. 

 Musí být přijata opatření na místní ručně aktivované zaplavení kritických filtračních 

jednotek vzduchotechnických systémů vodou v případě aktivace signalizace vysoké 

teploty.  
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8. Návrh optimalizace během vyřazování 

 

Aby se mohlo demontovat původní zřízení, tak se doporučuje pořízení mobilního 

zařízení, které bude plnit funkci chlazení, ventilace atd. 

Abychom dosáhli konečného stavu rozebírání, potřebujeme prázdné místnosti, abychom 

mohli elektrárnu zdemolovat. Abychom se dostali k prázdným místnostem, neměly by v nich 

být potrubí, kabely a abychom zajistili hlavní servisní úkony, elektrárna se musí modifikovat.  

Důležité systémy musí stále poskytovat důležité funkce, ale nově zevnějšku. 

 

 

 

Obr. č. 88: Přizpůsobit zbývající služby, otočit infrastrukturu a flexibilitu (Zdroj: RWE) 

 

Cíl: Minimalizovat nízké nároky na údržbu zbytkové operace 
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Optimalizace provozu služeb - klíčové prvky 

 

 Z hlediska další přípravy a v průběhu demontáže musí být nadále zabezpečeny další 

funkce, které musí být neustále udržovány (mobilním zařízením) 

 Dodávka elektřiny 

 Odsávání vzduchu 

 Zajištění chlazení v kontrolované oblasti 

 Poskytnutí požadovaných funkcí s mobilním zařízením / dodávky (zvýšení flexibility) 

 Systém osvětlení / alarm 

 Spínače / distribuce elektřiny 

 Dodávka z vnější strany demontážních oblastí (optimalizace zbytkových servisních 

operací) 

Pro dodávku elektřiny jsme měli velkou rozvodnu, a aby se mohlo zdemolovat celé 

zařízení, bude elektřina dodávána z vnějšku malým mobilním zařízením, které se dá znova 

použít. 

Pro zajištění zdroje napájení je možno použít modifikovanou rozvodnu (jako např. 

v Německu, JE Müllheim-Kährlich) bylo použito mobilní zařízení. Náklady na údržbu jsou 

nižší, což přináší i úspory z dalšího provozování. 

 

Obr č. 89: Zaměření na požadované funkce: upravené rozvaděče, starý se může zdemolovat, zdroj: 

 JE Müllheim Kährlich 
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Požadavky na chlazení z hlediska JB se změnily ze zajištění chlazení média během 

operace z ca. 20.000 kg/s na několik málo kg/s po odstavení reaktoru, což může mít dopad na 

použitou technologii. Protože je nyní priorita rozebírání, tak aby se mohlo původní chlazení 

rozebrat, doporučují demontovat původní chladící okruh, který navrhují k dalšímu prodeji. 

Chlazení, které je nezbytné, zajistíme mobilními jednotkami jako náhradní řešení. 

 

Obr. č. 90 : mobilní chladící jednotka 2x 2,5 MW pro kontrolované pásmo (JE Mühlein-Kärlich) 

 

 

 

Obr. č. 91: Jednoduché řešení: přizpůsobit elektrické rozvody a osvětlení na pracovišti  

 

Cíl je  minimální nízkoúdržbový provoz a flexibilní připojení i pro zbývající nezbytné 

funkce a poskytovat je mobilním zařízením z vnějšku. Neměly by zůstat žádné potrubí ani 

kabely ve stěnách. Bezpečnostní požadavky se změnily, protože radioaktivní palivo je pryč.  

 

 Barvy kabeláže: 

Červená:   pěší cesta 

Modrá:      bezpečnostní osvětlení 

Fialová:    komunikační a řídící systémy 
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Hlavní požadavek je prázdné místnosti a prostory a flexibilní zařízení. Proto navrhují 

pro 2. Etapu vyřazování zavézt nové systémy pro vodu, elektřinu, které potřebujeme dodávat, 

např. potrubí bude mobilní. Dále pak povolit zjednodušenou demontáž a přizpůsobit 

osvětlení i poplašný systém. 

Nové kabely s novou barvou s viditelným barevným kódem umožní odebrat staré a 

ponechat novou infrastrukturu. Ta bude vybavena speciálními konektory, aby se zajistilo 

správné použití, a zamezilo se chybnému zapojení.  

 

Obr. č. 92: Hlavní vypínač rozvodnice                      Obr. č. 93: Osvětlení pracoviště 

 

Podrobné rozpracování nahrazení mobilních systému je předmětem další práce jen na 

toto téma, což bude mít dopad i na obsah procesu licencování. 

 

Opětovné použití prostor elektrárny jako další důležitý faktor v projektu 

Brzy opětovné použití elektrárenské oblasti může urychlit úspěch projektu vyřazování 

Náklady na servisní operace lze výrazně snížit tím, že se sníží počet budov a plocha. 

Plocha pozemku elektrárny může být prodána a generuje příjmy. Další použití již uvolněné 

oblasti elektrárny se dá opětovně využít a nabídnout k průmyslovému využití. To je 

prospěšné např. z hlediska zaměstnanosti a může generovat zisk pro místní komunitu. Na 

pravé straně na dalším obrázku je žlutě vidět část, která je již uvolněná z atomového. zákona, 
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červená barva se uvolňuje (čeká na licenci) a zbývající zařízení (modrá) se aktuálně 

redukuje. Oblast elektrárny se může znovu využít. 

 

Obr. č. 94: Ilustrace postupného snižování oblasti zbývajících objektů JE, Zdroj: Mühlheim-Kährlich 

Shrnutí: 

 Hlavní úkoly v projektu vyřazování z provozu jsou v současné době: 

 Redukce oblasti elektrárny, připravit pro další použití 

 Optimalizace zbytkových servisních úkonů 

 Demontáž 

 Optimalizace zbytkových servisních úkonů má značný zisk: 

 Stabilní modifikace komplexních rozvětvených starších systémů není 

životaschopnou 

 Je rozumné zavést přizpůsobené nové systémy co nejdříve, pro rozebírání 

 Klíčové faktory pro optimalizaci servisních úkonů při vyřazení elektrárny: 

 Zaměření na požadovanou funkčnost 

 Obrácení procesu vzhůru nohama (např.když není dořešen sklad RaO) 

 Flexibilita mobilního napájení 

Zbývající 

zařízení 

Monitorovaná oblast 
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9. Návrh na odprodej některých zařízení k dalšímu využití 

 

Cíl je vypracovat plán demontáže a demolice tak, aby D&D byla provedena co 

nejekonomičtějším způsobem. K odprodeji jsou navrženy následující systémy: 

 

Nezávislý chladicí systém a systém rychlého odpojení reaktoru. 

 Deinstalace super-havarijních napájecích čerpadel 

 Bezpečnostních systémů,  

 Včetně super-havarijního napájení ECCS. 

 

Odprodej modernizovaných částí JZ typu VVER 230 jako dále super-nouzových linek 

čerpadla, systém napájecí vody výbojů. V upgradu se nacházejí ještě dvě linky pro každý 

generátor páry, primární a záložní. Primární vedení je připojeno k normálnímu systému 

napájecí vody u hubice parogenerátoru, navazující vývěva na nově instalovaný zpětný ventil. 

Záložní vedení je připojeno k systému parního generátoru na vývratném systému. Obě z nich 

jsou umístěny v seismicky kvalifikované oblasti. V každém jednotlivém případě je třeba 

provézt studii proveditelnosti na konkrétní JE. 

Obr.č.95: nezávislý nouzový systém chlazení prim. okruhu, JE Bohunice, JE Metsamor Arménie. 
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Přínosem demontáže a montáž na starší typ JE: 

systému ECCS bude z hlediska zajištění chlazení bezpečnostních napouštěcích a 

vypouštěcích funkcí na primární straně a tím výrazné zvýšení bezpečnosti. Rozsáhlý 

sortiment předehřáté vody ve dvou odvzdušněných nádržích napájecí vody je k dispozici. To 

vytváří příznivé podmínky pro parogenerátor (malé teplotní rozdíly a tepelné namáhání), 

snižuje frekvenci řízení super havarijního napájení a přispívá k celkové spolehlivosti 

dodávek napájecí vody. Originální design pomocné napájecí vody je takový, že funkce 

napouštěcí a vypouštěcí bude poskytnuta i v případě požáru ovlivňujícího jeden soubor a 

jedné poruchy v jiném souboru super - havarijního napájení. Kromě toho může být pomocný 

systém napájecí vody druhého reaktoru používán jako záložní systém. Propojení mezi oběma 

jednotkami je možné na úrovni pomocných systému napájecí vody, jakož i super - kritických 

systémů napájecí vody. 

Konstrukce obsahuje některé funkce zvládání havárií. K dispozici je připojení z 

blízké hydro-elektrárny o základní síle přípojnic, jakož i doplňkové kabeláže oddělená od 

přípojnic v případě výpadku zařízení, které mohou být připojeny k vybraným spotřebitelům. 

K dispozici je i možnost využití hasičského vozu připojeného k napájení parních generátorů. 

Všechny modifikace provedené měly za cíl zajistit, aby nouzové chlazení dosáhlo 

spolehlivosti v souladu se směrnicí Mezinárodní agenturou pro atomovou energii INSAG-3. 

 

Výše uvedené zařízení je plně funkční a je možno jej vymontovat z elektrárny a  

provézt práci a instalaci na elektrárně typu VVER 440 - V230 během prodloužené odstávky.  

Systém je plně funkční a doba potřebná pro montáž jsou 2 odstávky. 

 

Odprodej dalších konstrukčních celků, zařízení a médií 

 

Jaderná elektrárna VVER 440-213 např. EBO od roku 1978 a 1980 provozovala 2 

reaktorové bloky tlakovodní koncepce VVER. Během období jejich provozování bylo 

provedeno několik rekonstrukcí, v jejichž rámci se uskutečnilo více než 1300 technických 

vylepšení. Realizací rozsáhlého programu tzv. postupné rekonstrukce. V letech 1996-2000 

elektrárna dosáhla vysoké, mezinárodně akceptovanou úroveň bezpečnosti. V rámci 

přístupových jednání do EU vláda rozhodla o odstavení 1. a 2. bloku JE v letech 2006 resp. 

2008 a jejich následného vyřazení. 
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           V důsledku ukončování provozu JE (blok 1 a 2) a její vyřazování se technologická 

zařízení této elektrárny jako čerpadla, armatury, řídící systémy, měřící přístroje, generátory, 

transformátory, včetně nepoužitých náhradních dílů staly pro JE již nepotřebné. Díky kvalitní 

údržbě a provedeným rekonstrukcím je však funkčnost a bezpečnost dotčených komponentů 

zachována a jsou stále využitelné k jejich původnímu určení, zejména v rámci údržby, resp. 

rekonstrukce obdobných zařízení. To platí zejména pro nekontaminované díly, které se dají 

použít na jiných JE. 

Z tohoto důvodu je navrhováno pro vyřazované elektrárny nabízet celky i díly 

k odprodeji z vyřazovaných JE. Nepotřebné náhradní díly a zařízení, které jsou 

demontovány, roztříděny do následujících skupin: 

 Čerpadla 

 Elektro komponenty 

 Armatury  

 Vzduchotechnika 

 Řídicí systémy  

 Manipulační a skladovací zařízení 

 Měřící přístroje  

 Generátory  

 Dieselagregáty jako záložní zdrojem pro dodávku el. proudu v případě jeho výpadku. 

Příslušná opatření by měla být přijata také v uspořádání kabeláže. 

 

Za jakých okolností má cenu se do takového výzkumu pustit: 

 

Pakliže před D&D se již ve strategii rozhodne pro tuto optimalizaci, která ušetří čas, 

ale změní strukturu a plán demontáže z konvenčních na mobilní zařízení (příp. metody 

postupu z míst s vyšší radiací do míst s nižší radiací tzv. hot to cold) [20] 

Na základě strategie vyřazování se liší jednotlivé podle země jejich právních předpisu 

a strategií konkrétní elektrárny. Je třeba hlavně vyřešit strategii skladování toho 

kontaminovaného odpadu, v mnohých zemí hraje totiž klíčovou roli chybějící konečné 

úložiště pro RaO (z důvodů průtahů nebo jeho blokády).  
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Závěr a ekonomické zhodnocení ze zkušeností z jiných JE vyplývá, že při úplné 

likvidaci kovových části a strojního zařízení JE, které se dají do sběru je možno získat 

přídavnou úsporu.  

10. Závěr 

 

Hlavním cílem disertační práce je presentovat výsledky na základě důkladného 

předběžného sběru dat do databáze a hodnocení předem stanovených kritérií na základě 

uplynulých projektů vyřazování. 

Bez získání licence není možno provádět demontáž a vyřazení JE z provozu. Licence 

se uděluje na základě zpracovaných podkladů. V této disertační práci je zpracován postup 

jednak pro demontáž a likvidaci JE jako celku a také obecná metodika kritérií a postupů pro 

získání licence potřebné pro demontáž JE v příloze na CD. Získání licence vyžaduje 

naplnění předpisů a ustanovení daných atomovým zákonem a dalšími návaznými 

legislativními normami, a doporučeními jako od IAEA, WENRA, OECD a NRC a strategie 

EU pro vyřazování JE z provozu, jejichž důkladnou analýzu jsem provedl.  

Seznam aplikovatelných a relevantních zkušeností byl vytvořen na základě důkladné 

analýzy struktury regulí jaderného dozoru. V principu se jedná o zabezpečení v 

následujících krocích: 

 Během demontáže musí veškeré činnosti odpovídat všem příslušným předpisům 

týkající  se bezpečnosti a hygieny práce. 

 Veškeré aktivity a vlivy demontáže JE nesmí mít vliv na ŽP 

 Je třeba dodržet ALARA princip a splnění předepsaných radiologických kritérií 

 Dodržet všechny zákonné normy a další předpisy týkající se oblasti a likvidace  JE 

 Dodržet předpisy dané normami úřadu jaderného dozoru v dané zemi 

 Případně dodržet jiné předpisy dané lokality i návazných lokalit související 

s likvidací JE. 
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V disertační práci je navržena možnost optimalizace a opětovného využití některých 

materiálů konstrukčních celků nebo jednotlivých součástí jednak pro stavbu nových JE ale 

také při projekci a konstrukci jiných dalších výrobních nebo jiných systémů.  

Demontáž a likvidace JE vzhledem k jejich charakteru nutně vyžaduje zajištění 

celkové kvality systému přípravy a řízení této činnosti. Problematice řízení kvality je 

věnovaná samostatná kapitola pod názvem systém jakosti a požadavky na vyřazování JZ 

Při demontáži a likvidaci JE je nutné brát zřetel především na bezpečnost a na 

efektivnost a ekonomiku této činnosti. 

 

Obr.č.96: Náklady ve vztahu na užitek 

Efektivnost této činnosti je obvykle závislá na následujících faktorech: 

 Na provozovateli a jeho strategii, a co nejefektivnějším vynakládání prostředků.  

 Proto je třeba zvážit výběr společnosti, která bude provádět demontáž a likvidaci 

dané JE (outsourcing) a vybrané technologiích likvidace  

 Na dalším možném využití některých dílců konstr. celků a součástí a využitím 

materiálu, recyklaci materiálu apod.Z doposud získaných zkušeností jsou přibližné 

demoliční náklady na jeden blok JE ca. 600tis Euro. Tato částka je hrazena z 

nukleárních fondů, na které přispívá ve většině zemí provozovatel JE smluvenou 

částkou za každou vyrobenou MWh el. energie. 
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Podle mého odhadu by se podle studie, kterou jsem provedl, by se celkové demoliční 

náklady daly snížit ca. o 16 %. Snížení je možné na základě mnou doporučených opatření:  

 Volbou vhodné strategie demontáže,    

 Použití mobilních zařízení,    

 Využitím pracovní síly provozovatele JE, 

 Výběrem specializovaných firem pro některé činnosti,  

 S ohledem na budoucí možné využití budov ploch, příp. jiných zařízení, 

. 
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Obr.č.98: náklady na životní cyklus po optimalizaci 

Vyřazování a demontáž každé vyžaduje důkladnou přípravu projektu, s ohledem na 

strategii budoucího využití, a nutnost licencováni demontážních prací. Proto se doporučuje 

důkladnou přípravu s předstihem, před ukončením provozu elektrárny. 

Úspěšnost prodeje konstrukčních celků a zařízení k dalšímu použití vyžaduje dle 

mého názoru rozsáhlou studii s dopadem na standardizaci některých konstrukčních celků a 

zařízení již při vývoji a konstrukci JE (modulární řešení) apod. 

Vybraný vhodný postup rozebírání IO pro VVER vychází ze současných podmínek 

dostupných teoretických znalostí. Tento dokument zahrnuje podrobný návrh demontáže 

zařízení v kontrolovaném pásmu. 

Demontážní proces je vysvětlen odkazujíc se na předběžné požadavky, techniky 

řezání a manipulační techniky pro všechny hlavní typy zařízení. Kapitoly a přílohy, 

věnované každé budově, poskytují rozsáhlé údaje jak přistupovat u každého primárního 

zařízení se zaměřením na aspekty jako: stínění, zmenšování velikosti na lokalitě, řezací 

techniky, dekontaminační přístup. Poskytuje nezbytný vstup pro stanovení posloupnosti 

demontáže v závislosti na systému a jeho umístění a pro stanovení postupu označování 

etiketami, přičemž je posuzován řadu důležitých kritérií. Místa skladování v zásobníku a 

dopravní trasy uvnitř i vně budov jsou definovány. 

 

Vědecký přínos disertační práce pro rozvoj oboru 

 

Za hlavní teoretické přínosy práce pro rozvoj strojírenské technologie je 

považováno: 

 Snížení celkové délky demontáže JE zkrácením kritické cesty vyřazování na bázi 

určení a přípravy této cesty  

 Stanovení  efektivní strategie demontáže, pomocí které je možné eliminovat 

vynaložené prostředky zeštíhlením přebytečných operací podle principu ALARA  
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 Návrh kategorizace zařízení demontáže podle nebezpečí a důležitost komponent na 

kritické, nákladově významné a ty které neohrozí průběh rozebírání 

 Vytvoření šablon vyřazování  s využitím nástrojů standardizace 

 Stanovení efektivního postupu vyřazování na základě náročnosti demontáže a sběru 

dat z demontáže s cílem úspory nákladů. 

 

Využitelnost vědeckých výsledků disertační práce v praxi: 

 

 Pro dosažení kratší délky demontáže a dosažení úspor v projektech vyřazování 

Elektrárny typu VVER 440 

 Zdokonalení řízení, tj. projektování, plánování, motivace a logistiky vyřazování, 

především také zvýšení bezpečnosti 

 Na základě předcházejících opatření, lepší přístup k získání licencence pro 

vyřazování 

 Optimalizace technických parametrů a volby technologie pro vyřazovací procesy 

 Stanovení vhodné technologie demontáže kontaminovaných komponentů JE 

s ohledem na minimalizaci radiační dávky.  

 

 

Dopoučení pro další výzkum  

 

 

Pro další zdokonalení postupu vyřazování elektráren na konci jejich životnosti lze doporučit: 

 

 Zavedení on-line diagnostiky ve formě databáze s údaji o dílech pro jednotlivé 

komponenty ve vyřazování s propojením na sledování radiačního příkonu 

 Studium a návrh postupu vyřazování pro jednotlivé komponenty včetně jejich 

nacenění a rozdělení pro vlastní a externí personál 
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 Zpracování datové základny pro vyřazování jaderných elektráren z provozu 

 Standardizace a optimalizace konstrukce JE a jejich komponent s ohledem  na jejich 

vyřazování 

 zvýšení životnosti a možnosti výměny komponent v průběhu provozování 

 standardizace konstrukce jednotlivých konstrukčních celků JE, a modulový způsob 

stavby s ohledem na vyřazování a jejich snadné demontáže a recyklace. 
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Vědecký přínos disertační práce pro rozvoj oboru 

 

Za hlavní teoretické přínosy práce pro rozvoj strojírenské technologie považuji: 

 Snížení celkové délky demontáže JE zkrácením kritické cesty vyřazování na bázi 

určení a přípravy této cesty  

 Stanovení  efektivní strategie demontáže, pomocí které je možné eliminovat 

vynaložené prostředky zeštíhlením přebytečných operací podle principu ALARA  

 Návrh kategorizace zařízení demontáže podle nebezpečí a důležitost komponent na 
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174 

 

 Vytvoření šablon vyřazování  s využitím nástrojů standardizace 
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dat z demontáže s cílem úspory nákladů 

 

Využitelnost vědeckých výsledků disertační práce v praxi: 

 

 Elektrárny typu VVER 440 pro dosažení kratší délky demontáže a dosažení úspor 

v projektech vyřazování  

 Zdokonalení řízení, tj. projektování , plánování, motivace a logistiky vyřazování, 

především také zvýšení bezpečnosti 

 Na základě předcházejících opatření, lepší přístup k získání licencence pro 

vyřazování 

 Optimalizace technických parametrů a volby technologie pro vyřazovací procesy 

 Stanovení vhodné technologie demontáže kontaminovaných komponentů JE 

s ohledem na minimalizaci radiační dávky  

 

Dopoučení pro další výzkum  

 

Pro další zdokonalení postupu vyřazování elektráren na konci jejich životnosti lze 

doporučit: 

 Zavedení on-line diagnostiky ve formě databáze s údaji o dílech pro jednotlivé 

komponenty ve vyřazování s propojením na sledoaní radiačního příkon 

 Studium a návrh postupu vyřazování pro jednotlivé komponenty včetně jejich 

nacenění a rozdělení pro vlastní a externí personál 

 Zpracování datové základny pro vyřazování jaderných elektráren z provozu 

 Standardizace a optimalizace konstrukce JE a jejich komponent s ohledem  na jejíich 

vyřazování 

 zvýšení životnosti a možnosti výměny komponent v průběhu provozování 

 standartizace konsrtrukce jednotlivých konstrukčních celků JE, a modulový způsob 

stavby s ohledem na vyřazování a jejich snadné demontáže a recyklace 


