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1.1 POČIATOČNÝ A KONCOVÝ STAV OBJEKTOV, KTORÉ SÚ 

PREDMETOM II. ETAPY VYRAĎOVANIA 
 

V tejto časti je uvedený detailný popis počiatočného a koncového stavu stavebných objektov a príslušných 

zariadení elektrárne A-1, ktoré sú predmetom II. etapy vyraďovania v období od roku 2008 až 2016 

podľa harmonogramu Kontinuálneho variantu vyraďovania JE A-1. Rozmiestnenie daných objektov je 

znázornené na obrázku v prílohe P. 1-1. Predmetné objekty vyraďovania v rámci II. etapy sú uvádzané 

v nasledovnom členení:  

 objekty hlavného výrobného bloku 

 aktívne vonkajšie objekty  

 aktívne potrubné kanály 

 neaktívne pomocné objekty 

 

Každý predmetný objekt vyraďovania JE A-1 v rámci II. etapy je rozčlenený na 4 podkapitoly: 

 charakteristika objektu – jeho účel, stavebné časti a obsiahnuté technologické zariadenia, 

 počiatočný stav objektu na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1, t.j. v roku 2008 – súhrn 

vyraďovacích činností v rámci I. etapy, zoznam vyraďovaných, resp. ponechaných zariadení  v objekte 

 predmet vyraďovania v danom objekte – rozsah vyraďovania, predmetné zariadenia, resp. ich časti, 

bližšia charakteristika vyraďovaných zariadení  

 koncový stav objektu po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 – charakteristika po ukončení II. etapy 

vyraďovania v objekte spolu so zoznamom ponechaných zariadení  v objekte na konci II. etapy 

 

Rozsah vyraďovacích prác na predmetných objektoch II. etapy je rozdielny: od vyraďovania časti 

technologických alebo stavebných zariadení po likvidáciu objektov na tzv. „zelenú lúku“. 

Okrem objektov, v ktorých bude vykonávaná vyraďovacia činnosť v rámci II. etapy PVJE A-1 existuje 

skupina stavebných objektov, ktoré nie sú predmetom vyraďovania v rámci II. etapy PVJE A-1 a budú 

prevedené do TSÚ RAO: 

Číslo objektu Názov objektu 

32A Superhavárijné napájanie 

35 Vonkajšie rozvodne 

38/1 + 38/2 Bazén chladiacej veže 

39 Sklad náhradných dielov 

40/10 Kompresorovňa 

42 Čerpacia stanica cirkulačného chladiaceho okruhu 

46 Ventilačný komín 

47 Prevádzková budova 

50/10 Dielne poruchovej údržby 

50/20 Sklad materiálu poruchovej údržby 

53 Čerpacia stanica PPV 

106 Sanačné čerpanie podzemných vôd 

528 Kompresorová stanica v rozvodni el. A-1 

 

Osobitnou skupinou sú objekty, ktoré nie sú predmetom PVJE A-1 a už sú zaradené k technológiám na 

spracovanie a úpravu RAO. Ide o nasledovné SO: 

Číslo objektu Názov objektu 

62 Špeciálna práčovňa – dielne spracovania RAO 

723 Sklad materiálu pre bitúmenačnú linku 

808 BSC - RAO 

809 Spevňovanie kvapalných odpadov - bitúmenácia 

809C Cementácia KRAO 

UNIMO Kancelárie - šatne 
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1.1.1 Objekty hlavného výrobného bloku 
 

V tejto časti je najprv uvedená komplexná charakteristika hlavného výrobného bloku (HVB) a neskôr 

v samostatných kapitolách popis objektu 30 – Budova reaktora a objektu 34 – Strojovňa, ktorých vybrané 

zariadenia sú predmetom II. etapy vyraďovania. U oboch objektov je charakterizovaný rozsah vyraďovaných 

a ponechaných zariadení po ukončení II. etapy. 

 

1.1.1.1 Charakteristika HVB 
 

Hlavný výrobný blok je najväčší a najdôležitejší technologický objekt JE A-1. HVB je mohutná monolitická 

železobetónová stavba založená v hĺbke 18,5 m pod urovnaným terénom na uľahlých hlinitých sprašoch a 

čiastočne na štrkoch. Je v nej asi 600 miestností, vytvorených z plného liateho železobetónu s početnými 

priechodkami a otvormi.  

Výstavba hlavného výrobného bloku začala v roku 1960, stavebne bol dokončený v septembri 1971, 

montážne práce v roku 1972, reaktor bol daný do energetickej prevádzky 25.12.1972. Prevádzka i jej 

priebeh boli poznamenané vývojovým charakterom stavby i základných technologických komponentov, čo 

viedlo k častej poruchovosti spojenej s únikmi rádioaktívnych látok a nakoniec i k dvom haváriám. Druhá 

havária v roku 1977 spôsobila rozšírenie aktivity z poškodeného jadrového paliva do celého primárneho a do 

časti sekundárneho okruhu a významným spôsobom negatívne ovplyvnila celý postup vyraďovania JE A-1 

z prevádzky. 

V HVB sú umiestnené hlavné technologické zariadenia a systémy, využívané za prevádzky elektrárne 

a pri jej vyraďovaní. V súčasnej dobe je v HVB sústredená takmer celá aktivita rádioaktívnych materiálov a 

médií, uskladnených na JE A-1 - skladovacie kvapalné médiá pre vyhorené palivo (chrompik, dowtherm, 

voda dlhodobého skladu) a aktivita v primárnom okruhu a v pomocných okruhoch (indukovaná aktivita a 

kontaminácia). HVB nemá kontajnment, ktorý by ho oddeľoval od životného prostredia. Skladá zo 4 

navzájom stavebne i technologicky prepojených objektov: 

 budova reaktora, obj. 30 

 medzistrojovňa, obj. 32 

 strojovňa, obj. 34 

 dodatočne pripojený objekt 32 A 

 

V objektoch HVB zostávajú v používaní pomocné zariadenia, ktoré sú buď pôvodné, alebo prešli rôznou 

úrovňou inovácie. Sú to: 

 vzduchotechnické systémy (odsávacie a prívodné), 

 systém špeciálnej kanalizácie HVB, 

 technické rozvody (technická, požiarna, pitná voda, demivoda, para, tlakový vzduch, vykurovanie a 

ďalšie),  

 transportné zariadenia v HVB 

 systémy dozimetrického monitorovania a signalizácie,  

 systém elektronapájania,  

 zariadenia merania a regulácie. 

 

Niektoré priestory HVB sa využívajú na upravené účely, ktoré vyplývajú z úloh súvisiacich s vyraďovaním 

JE A-1. Ide o priestory pre technologické zariadenia na úpravu RAO (vitrifikačná linka, veľkokapacitná 

dekontaminačná linka, fragmentačné pracovisko), pre skladovanie neupravených a upravených RAO.  

 

Stavebná konštrukcia HVB 

JE A-1 nemá žiadny kontajnment, oddeľujúci aktívnu časť elektrárne od životného prostredia. Toto oddele-

nie tvoria iba steny jednotlivých technologických zariadení a stavebná časť. Stavebná časť je rozdelená de-

liacimi škárami. Stav stavebných konštrukcií v týchto škárach nie je kontrolovateľný. Jedna z týchto škár 

prebieha v tesnom susedstve s dlhodobým skladom, a tým je potenciálnym nekontrolovateľným miestom 

úniku KRAO do životného prostredia. 

 

Podzemná časť HVB 
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Pre podzemnú časť HVB boli použité vodostavebné betóny. Tam, kde bolo nutné zabezpečiť odtienenie 

ionizujúceho žiarenia, bol použitý betón s objemovou hmotnosťou 2 400 kg/m
3
. Pre zvlášť exponované 

miesta bol použitý ťažký betón s objemovou hmotnosťou 3 600 - 4 200 kg/m
3
, vyrábaný na báze barytovej 

drviny a oceľových pilín. Nedeštruktívne i deštruktívne skúšky betónu poukázali na jeho dobrý stav. 

Podzemná časť HVB je v relatívne dobrom stave.  

Väčšie množstvá KRAO (únik bazénovej vody v prípade jeho nezvládnutia špeciálnou kanalizáciou alebo 

nemožnosťou prečerpania do obj. 41, resp. obj. 809) by sa zhromaždili v spodných podlažiach, najmä 

na podlaží - 14,0 m, čiastočne na podlaží - 17,0 m, podľa smerovania úniku. Aby sa uvedenému stavu 

zabránilo, bola realizovaná úprava podzemnej časti HVB, ktorá zabezpečuje úplnú tesnosť podzemnej časti 

HVB v podlažiach -17,0 m a -14,0 m. Na utesnenie boli použité hydroizolačné materiály, ktoré zaručujú 

utesnenie vo vlhkom prostredí. Utesňovanie bude podľa potreby realizované priebežne aj v budúcnosti. 

Utesňovanie odoláva aj proti hydrostatickému tlaku vody, takže sa dá postupovať aj zvnútra HVB. Nebude 

potrebné odkopávať podzemnú časť zvonku, ako to predpokladali predošlé návrhy na jej utesnenie.  

 

Vnútorné priestory HVB 

Priestory v HVB, v ktorých sa nachádzajú zariadenia obsahujúce rádioaktívne látky sú umiestnené 

v masívnych železobetónových kobkách s hrúbkou stien až do 1,5 m, vo vybraných prípadoch sú priestory 

vybavené ďalšou bariérou z oceľových plechov tr. 11 alebo 17.  

Priestory HVB sú vybavené špeciálnou kanalizáciou, ktorá je základným zariadením pre zachytenie prípad-

ných únikov KRAO. Niektoré jej funkcie sú obmedzené z dôvodu silnej kontaminácie m. č. 114 a 115 

(nádrže a čerpadlá C-kanalizácie) chrompikom pri dekontaminácii reaktorovej sály, čo obmedzuje prístup 

do týchto miestností a výmenu nefunkčného čerpadla (č. 82/2), ďalšie údržbárske práce a predpísané 

kontroly. Na dekontaminácii uvedeného zariadenia ako aj priestorov boli zahájené práce s cieľom nápravy 

RA situácie a výmeny oboch čerpadiel ŠK. Jedna časť kanalizácie (severná trasa) je málo priechodná. 

V príprave sú návrhy na riešenie uvedenej situácie, pretože stav špeciálnej kanalizácie je pre riešenie 

niektorých prevádzkových a havarijných situácií určujúci. 

V priestoroch HVB, ktoré patria do kontrolovaného pásma, sú steny i stropy natreté epoxidovými alebo 

olejovými nátermi. Väčšina podláh v čistej i nečistej časti kontrolovaného pásma je vytvorená 

z polyesterových sklených laminátov (PESL). Niektoré priestory, vystavené veľmi intenzívnemu 

ionizujúcemu žiareniu boli vybavené obložením z uhlíkových ocelí, natretým ochranným epoxidovým 

náterom. V priestoroch, kde sú umiestnené zariadenia a potrubia, ktoré za prevádzky obsahovali ťažkú vodu, 

je výstelka z uhlíkovej ocele hrúbky  3÷5 mm do výšky 150 mm. Sú to miestnosti: 

 podlažie -14 m: m. č. 104, 107, 108, 109 

 podlažie -10 m: m. č. 216, 217, 218, 219, 220, 222, 227, 228  (i potrubný kanál) 

 podlažie -  6 m: m. č. 314, 315, 316, 320, 321, 322, 323, 324 

 podlažie ± 0 m: m. č. 403, 404, 405. 

 

Podlaha aj steny z uhlíkovej ocele hrúbky 3÷5 mm sú v miestnostiach: 

 kanalizačné zberače J1 (m. č. 115), J2 (m. č. 110), J3 (m. č. 109), J4 (m. č. 3) 

 m. č. 310 - bazén DS  

 m. č. 332, 333, 335, 336 - sklady (šachty) v RS. 

 

Podlaha aj steny z nehrdzavejúcej ocele hrúbky 3÷5 mm je v miestnostiach: 

 m. č. 334 - šachta horúcej komory  

 m. č. 528 - box horúcej komory. 

 

Detailné pevnostné hodnotenia stavebných konštrukcií, ktoré by umožňovali jednoznačnejšie stanoviská 

k stavebným vlastnostiam jednotlivých priestorov robené neboli. Masívnosť stavebných konštrukcií je však 

predpokladom, že vytvoria dostatočné bariéry pre lokalizáciu pevných RAO, skladovaných v HVB a pre 

dočasné ochranné uloženie častí primárneho okruhu a pomocných okruhov.  

 

Nadzemná časť HVB 

Nadzemnú časť HVB, ktorá tvorí hranicu so životným prostredím, tvoria obvodové a strešné plášte.  
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Obvodové plášte: 

 Obvodový plášť OP1 č.1 je realizovaný z keramzitbetónových veľkorozmerových panelov rozmeru 

6000 x 1200 mm, hrúbky 200 mm. Z hľadiska hodnôt tepelného odporu je poddimenzovaný, ostatné 

teplotechnické parametre spĺňajú požiadavky na priemyselné výrobné objekty. Z hľadiska vlhkostného 

režimu nedochádza ku kondenzácii vlhkosti na povrchu obvodového plášťa. 

 Obvodový plášť OP č. 2 je použitý v hornej časti reaktorovej sály ako ľahký obvodový plášť 

bez otvorov, nesený oceľovou konštrukciou. Je z panelov z vlnitých azbestocementových dosiek 

rozmerov 930/2500 mm a hrúbky 6 mm, ktoré tvoria vonkajšiu aj vnútornú plášťovú hmotu. Medzi 

doskami je tepelná izolácia z Mofotermu. Vonkajšia doska má povrchový náter. Predpokladaná 

životnosť azbestocementu je cca 50 rokov. Túto dobu možno predĺžiť opakovaním vonkajšieho 

latexového náteru. Z hľadiska tepelného odporu by OP č. 2 vyhovoval až pri hrúbke tepelnej izolácie 

7,5 cm. Pri súčasnej hrúbke 4,5 cm je poddimenzovaný. Z hľadiska vlhkostného režimu nedochádza ku 

kondenzácii vlhkosti na povrchu obvodového plášťa. 

 Obvodový plášť OP č. 3 pozostáva z nosnej železobetónovej konštrukcie a z keramzitbetónových diel-

cov, ktoré tvoria tepelnú izoláciu. Je osadený na časti dielne palivových článkov a na časti objektu 30 

v mieste, kde reaktorová sála vystupuje nad úroveň + 25 m. Železobetónová stena reaktorovej sály má 

nosnú funkciu i funkciu biologického tienenia. Dilatačné škáry sú riešené výplňou z penovej malty a s 

plastickým tmelom. Z hľadiska požiadaviek STN je OP č. 3 teplotne poddimenzovaný, ostatné 

teplotechnické parametre spĺňajú požadované kritériá. Z hľadiska vlhkostného režimu nedochádza 

v obvodovej stene ani na jej povrchu ku kondenzácii vlhkosti.  

 

Súčasný stav obvodových plášťov HVB JE A-1 je dobrý. Obvodové plášte HVB nevykázali žiadne závažné 

konštrukčné alebo technické chyby, z ktorých by vyplývali následné poruchy a deformácie bariér. Teplotný 

a vlhkostný režim obvodových plášťov v priebehu prevádzky je overený praxou a nepreukázali sa 

závažnejšie nedostatky. Splnenie požadovaných kritérií, napriek nepriaznivým teplotechnickým výpočtom 

konštrukcie obvodových plášťov, je dosiahnuté zrejme v dôsledku priaznivých vnútorných prevádzkových 

parametrov a v dôsledku priaznivejších mikroklimatických pomerov teplotnej oblasti. Je predpoklad, že 

pre podmienky dlhodobej ochrany bude obvodový plášť spĺňať požadované kritériá.  

 

Strešné plášte 

 Strešný plášť S1 je uložený na monolitickej železobetónovej stropnej konštrukcii. Tepelnú izoláciu 

tvorí penový polystyrén.  Je použitý na obj. 30 na úrovniach + 26,85 a + 25,65 m v časti A, C, D, F.  

 Strešný plášť S2 je použitý v časti B, E a G a je uložený na nosnej oceľovej konštrukcii. Tepelnú 

izoláciu tvoria dosky z penového skla kladené do asfaltu. Použitá krytina je lepenková, zložená 

z niekoľkých vrstiev.  

 Strešný plášť S3 je nad obj. 32 a je uložený na železobetónových strešných doskách. Pozostáva 

z viacerých izolačných vrstiev lepenky.  

 Prekrytie montážnych otvorov  nad kobkami parogenerátorov je z vlnitého plechu.  

 

Bola uskutočnená rekonštrukcia všetkých strešných plášťov, pričom bola obnovená ich funkcia. Predpokladá 

sa, že v súčasnosti sú v dobrom stave. Bližšie údaje o rozsahu vykonaných rekonštrukčných prác a 

termínoch realizácie sú uvedené v literatúre [4]. 

 

1.1.1.2 Objekt 30 – Budova reaktora 
 

1.1.1.2.1 Charakteristika objektu 30 
 

Objekt 30 - budova reaktora, je centrálnym objektom HVB, a to z hľadiska stavebného i technologického. Je 

to masívna železobetónová budova, kde hrúbka betónových stien dosahuje miestami až 1,5 m. Budova má 

pôdorysný rozmer 95 x 43 metrov a stavebne je delená priečnymi stavebnými škárami. Najnižšie podlažie sa 

nachádza na kóte - 17,0 m a najvyšší bod budovy (strecha nad reaktorovou sálou) je na kóte + 44,65 m. 

Prakticky celý objekt 30 zahrňuje kontrolované pásmo. Objekt 30 má 10 podlaží. Prierezy jednotlivých 
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podlaží objektu 30, v ktorých sa nachádzajú zariadenia vyraďované v II. etape VJE A-1 sú v prílohe P. 1-2 

až P. 1-5. 

Hlavné zariadenia, systémy a priestory v HVB, ktoré obsahujú rádioaktívne látky, sú nasledovné: 

 zariadenia pre manipuláciu s vyhoreným palivom a pre jeho  skladovanie (DS, KS2 a ostatné zariadenia 

TTČ) - skladovacie médiá po vyhorenom palive so svojimi kalmi, iné kvapalné a pevné RAO,  

 reaktor s príslušenstvom - indukovaná aktivita, aktivované korózne produkty, kontaminácia 

poškodeným palivom po havárii, 

 hlavné plynové potrubia primárneho okruhu - aktivované korózne produkty, kontaminácia poškodeným 

palivom po havárii reaktora,  

 ťažkovodné hospodárstvo - kontaminácia poškodeným palivom po havárii 

 horúca komora s príslušenstvom - pevné a kvapalné RAO po prehliadkach paliva a kontaminovaných 

častí primárneho okruhu, 

 miestnosti, v ktorých sú dočasne skladované neupravené a upravené RAO, 

 kontaminácia časti RS ako následok havárie na ZÚP, zvyšky chrompiku vo VTP 

 

Okrem horeuvedených zariadení a priestorov sa v obj. 30 nachádza rad ďalších zariadení a priestorov 

s menej významnou kontamináciou alebo nekontaminovaných. 

Základným problémom obj. 30 sú vysokoaktívne dochladzovacie kvapalné médiá skladované v pôvodných 

bariérach, u ktorých v súčasnosti nie je možná dostatočná kontrola ich stavu (použiteľné sú nepriame 

metódy; priame metódy, ako defektoskopia výstelky zatiaľ len čiastočne). Tento stav vytvára riziko únikov 

KRAO. Mnohé  priestory sú silno kontaminované alebo je v nich vysoký príkon dávkového ekvivalentu od 

zariadení. 

 

SYSTÉMY A ZARIADENIA V OBJEKTE 30 

V tejto časti je uvedený zoznam prevádzkovaných a neprevádzkovaných systémov a zariadení v objekte 30, 

pričom bližšia charakteristika technologických zariadení budovy reaktora, ktoré sú predmetom II. etapy 

vyraďovania JE A-1 je uvedená v samostatnej kapitole 1.1.1.2.3. 

 

Prevádzkované systémy a zariadenia v obj. 30 

 Preprava vyhoreného paliva – PS 01: 

 zariadenia pre úpravu manipulovateľného paliva v súčasnosti nepoužívané, prevádzkyschopné 

uvažované v budúcnosti pre manipuláciu a transport skleného vitrifikátu: kontajner-skafander 

A (KoS-A), kontajner-skafander B (KoS-B), hermetizačné zariadenie, 

 zariadenie na úpravu paliva v súčasnosti používané pri manipuláciách s PDS: kontajner skafander 

(KoS), hniezdo delenia, hniezdo hermetizácie,  

 Elektrotechnické zariadenie v HVB – PS 08, 

 Osvetlenie v HVB – PS 09, 

 Zariadenia transportno-technologickej časti – PS 19 - prevádzkovaná časť: 

 špeciálny žeriav 5t na reaktorovej sále, 

 krátkodobé sklady KS 1 (manipulačná a skladovacia nádrž, nové hniezdo drenážovania PDS), KS 

2 a ich príslušenstvo, 

 dlhodobý sklad s príslušenstvom, 

 preskladňovacie nádrže na chrompik, 

 dlhý sklad, 

 krátky sklad, 

 Zariadenie horúcej komory – PS 20, 

 Dozimetrické zariadenia HVB – PS 23, 

 Dezaktivačné zariadenia HVB – PS 24: dekontaminačné uzly v m. č. 537, 102, 103 a v O-P koridore, 

systém Kelly, 

 Vzduchotechnika v HVB – PS 26, 

 Bloková dozorňa – PS 27, 

 Zariadenia pre vyberanie a transport KRAO z miesta výskytu na miesto spracovania, 
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 Zariadenie na spracovanie púzdier dlhodobého skladu (PDS), 

 Zariadenie pre vitrifikáciu chrompiku - VICHR. 

 

Neprevádzkované systémy a zariadenia v obj. 30 

 Reaktor s príslušenstvom 

 Primárne plynové potrubia reaktora vrátane 48 ks sekčných armatúr 

 Pomocné okruhy reaktora: 

 chladiaci okruh D2O, 

 okruh doplňovania D2O, 

 skladové hospodárstvo D2O, 

 destilačná stanica D2O, 

 vymrazovače, 

 skvapalňovač, 

 odparovač a prehrievač CO2, 

 stanica odstraňovania organických nečistôt 

 Preprava vyhoreného paliva – PS 01 

 zariadenie na úpravu paliva: pomocné zariadenia a vagónkontajner 

 Zariadenia transportno-technologickej časti – PS 19 - neprevádzkovaná časť: 

 zavážací stroj ZS-I a ZS-II s príslušenstvom, 

 komora strihu, 

 zariadenie pre skladovanie kompletov a tieniacej zátky, 

 rôzne zariadenia (sklady zátok a tyčí ...) 

 uloženie prenosných kontajnerov – zariadenia vybraté a dekontaminované 

 skúšobný kanál, 

 sada pomocných zariadení (plynojemy, odlučovanie oleja a vývevy...), 

 hospodárstvo dvojchromanu draselného, 

 armatúry, priechodky, potrubné vetvy, odberové miesta pre meranie... 

 dezaktivačné zariadenie, 

 zariadenie na plnenie vagónkontajnera, 

 záchyty, 

 dozorňa TTČ. 

 

1.1.1.2.2 Počiatočný stav objektu 30 na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Zariadenia a systémy, ktoré nie sú zaradené do II. etapy PVJE A-1 a budú predmetom ďalšej etapy 

vyraďovania:  

 infraštruktúra kontrolovaného pásma v potrebnom rozsahu pre ďalšiu prevádzku objektu 

(vzduchotechnika, dozimetria, kanalizácia, signalizácia, hygienické uzávery),  

 elektrické rozvody, rozvody technologických médií a vykurovanie, 

 zariadenia transportno-technologickej časti pre vyhorené jadrové palivo (dlhodobý sklad, krátkodobý 

sklad KS-2, ich príslušenstvo),  

 zariadenia pôvodných pomocných plynových a ťažkovodných okruhov (doplňovanie okruhov, čistenie 

okruhov),  

 zariadenia pre prípravu manipulovateľného a nemanipulovateľného paliva na transport,  

 zariadenia primárneho okruhu - plynové potrubia (cca 1 350 m) a sekčné armatúry (48 ks),  

 reaktor s príslušenstvom ako je vodná biologická ochrana, vonkajšie tieniace prvky, potrubné pripojenia 

k reaktoru, prekrytie reaktora,  

 krátky sklad spolu s odpadmi skladovanými v šachte pod skladom,  

 krátkodobý sklad KS-l spolu s vysušeným kalom na dne skladu spolu s nádržou MSN,  
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 nepotrebné zariadenia pre manipuláciu s kvapalnými a pevnými RAO (čerpacie stanice, prepravné 

kontajnery),  

 zariadenia na skladovanie kvapalných RAO (tri preskladňovacie nádrže), dlhý sklad a príslušné 

manipulačné a transportné zariadenia (prepravné kontajnery, stáčacie zariadenia), ktoré sa budú naďalej 

používať v súvislosti s prevádzkovanými technologickými zariadeniami,  

 súbor zariadení SUZA, určený na čerpanie, filtráciu a homogenizáciu kalov zo dna DS 

 zariadenie FIZA určené na fixáciu kalov zo dna PDS 

 tieniaci box umiestnený v RS, určený pre manipuláciu so vzorkami, 

 MOV 3, 4 určené pre odber vzoriek kalov zo dna PDS (MOV 3 zostal uviaznutý na dne jedného PDS)  

 zdvíhacie zariadenia na reaktorovej sále a v ostatných priestoroch v potrebnom rozsahu,  

 technologické linky na spracovanie RAO (vitrifikačná linka so svojím skladom vitrifikátu, pracovisko 

na fragmentáciu kovových RAO s vysokou aktivitou, linka na cementáciu RAO v sudoch,  

 mobilné zariadenie pre okruhovú chemickú dekontamináciu DEZA, 

 

Predpokladom ďalšieho využitia objektu je masívna železobetónová konštrukcia objektu, primeraná 

infraštruktúra objektu (rozvodná, technologická a bezpečnostná), manipulačné a dopravné možnosti 

(zdvíhacie zariadenia, prepravné trasy, pripojenie na železnicu), technologická previazanosť na iné objekty. 

V rámci stavebného objektu 30 je predpoklad, že technologický celok horúca komora bude ďalej využívaný, 

a preto bude preradený do JZ TSÚ RAO. 

 

1.1.1.2.3 Predmet vyraďovania v objekte 30 
 

V II. etape vyraďovania JE A-1 sú predmetom vyraďovacích prác v objekte 30 nasledovné časti:  

 pomocné zariadenia súvisiace s pôvodnou prevádzkou JE A-1 (destilačná stanica D2O, vymrazovače, 

skvapalňovač CO2, odparovač a prehrievač CO2, stanica izotopického čistenia (v obj. 32), stanica 

odstraňovania organických nečistôt), 

 zariadenia transportno-technologickej časti pre vyhorené jadrové palivo (zavážacie stroje, železničný 

vagón na prepravu paliva typu Hx - 2 ks, transportný kontajner pre prepravu paliva typu T - 2 ks),   

 infraštruktúra objektu (vzduchotechnika, kanalizácia a ďalšie pomocné systémy) súvisiaca 

s vyraďovanými zariadeniami 

 

POMOCNÉ ZARIADENIA SÚVISIACE S PÔVODNOU PREVÁDZKOU JE A-1 

Hlavnými úlohami pomocných okruhov reaktora za prevádzky bolo zabezpečovať funkciu moderátora 

(ktorým bola ťažká voda, nachádzajúca sa v aviálovej nádobe reaktora) zabezpečenie požadovaných 

vlastností chladiva (ktorým bol CO2) a spaľovanie výbušnej zmesi vznikajúcej rádiolýzou ťažkej vody. Tieto 

úlohy predstavovali najmä plnenie, vyprázdňovanie a doplňovanie okruhov D2O, CO2, čistenie týchto médií 

destiláciou a vymrazovaním, chladenie D2O, špeciálne izotopické čistenie D2O a odstraňovanie organických 

nečistôt z D2O, zabezpečenie organizovaných únikov médií, zber výbušnej zmesi nad hladinou D2O a jej 

likvidácia. K uvedeným pomocným okruhom patrili aj ich príslušné meracie obvody a zariadenia. Zaria-

denia pomocných okruhov sa nachádzali na podlažiach od - 14,0 m po +13,5 m, obj. 30, najmä však 

na podlažiach - 14,0 m, - 10,0 m, - 6,0 m (ťažkovodné okruhy) a + 13,5 m (okruhy čistenia CO2 a spaľovania 

výbušnej zmesi).  

Pomocné okruhy (vlastné technologické zariadenia, potrubné systémy od reaktora až po zariadenia, armatúry 

a pod.) sú kontaminované v dôsledku poslednej havárie reaktora, kedy po porušení kesónovej trubky došlo 

ku vzájomnému kontaktu moderátora, chladiva a poškodeného prehriateho obnaženého paliva.  

Zariadenia na podlaží + 13,5 m boli demontované, aby sa uvoľnili priestory pre montáž zariadení 

vitrifikačnej linky. Súčasťou demontáže bola dekontaminácia zariadení a priestorov. Podobne boli 

demontované chladiče D2O v m. č. 404 a 403. Tieto priestory sú určené pre montáž dlhého skladu 

a pre montáž nových skladovacích nádrží pre chrompik. Časť zariadení bola určená pre iné použitie - 

vysokotlakové a nízkotlaková nádrž D2O boli zaradené do systému špeciálnej kanalizácie ako manipulačné 

nádrže. Niektoré jednotlivé časti zariadení boli demontované a použité pre iné zariadenia (napr. kondenzátor 

D2O z okruhu destilačnej stanice bol použitý pre veľkokapacitnú dekontaminačnú linku). Ostatné zariadenia 

sú na pôvodných miestach, boli vydrenážované, armatúry boli pozatvárané, miestnosti sú uzamknuté. Nie je 
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predpoklad nepredvídanej poruchy korózneho pôvodu, alebo nepredvídaného úniku rádioaktívnych látok 

z týchto zariadení. Nedá sa vylúčiť prítomnosť určitého veľmi malého množstva zostatkov D2O 

v impulzných rúrkach (vnútorný priemer cca 8 mm, to znamená, že na 1 m dĺžky takéhoto potrubia pripadá 

cca 50 ml kvapaliny), ktoré sú vedené do m. č. 106, kde sú sústredené primárne meracie prístroje 

ťažkovodného okruhu. S touto možnosťou je treba uvažovať pri prípadných budúcich manipuláciách 

s uvedenými zariadeniami. 

Zariadenia podliehajú pravidelnej kontrole podľa programu kontroly neprevádzkovaných zariadení 

v priestoroch HVB JE A-1. 

 

1. Destilačná stanica D2O 

Stanica slúžila pre prečisťovanie D2O z cirkulačného okruhu a to od produktov korózie, čím bolo možné 

zaručiť, že koncentrácia koróznych produktov bola za prevádzkových podmienok udržovaná na hodnote 

0,35 mg/l. Druhou funkciou tejto destilačnej stanice bolo získavať D2O z kvapalného aktívneho odpadu, 

ktorý bol do destilačnej stanice privádzaný z doodparovača okruhu očistky CO2. Treťou funkciou destilačnej 

stanice bolo periodické prečisťovanie zmesi D2O + H2O pred prepravou na izotopické očistenie. Destilačná 

stanica bola tvorená dvoma slučkami, z ktorých každá obsahovala odparku a jej elektrickú pec, separátor 

D2O, kondenzátor D2O, prepojovacie potrubie a výzbroj. Spoločné zariadenie slučiek obsahovalo 

odplyňovač D2O, nádrž kondenzátu H2O + D2O, premývacie čerpadlo, olejový filter, vývevu a prepojovacie 

potrubia. Ovládanie bolo miestne, a tiež z hlavnej dozorne. Zariadenia systému sú umiestnené v m. č. 109, 

219, 220, 320, 321 a 322. Tieto miestnosti sú farebne vyznačené na obrázkoch v prílohe P. 1-2 až P. 1-4. 

 

2. Vymrazovače 

Oxid uhličitý bol v priamom styku s D2O v aviálovej nádobe. Pri tomto kontakte sa CO2 v zodpovedajúcej 

miere jeho rozpustnosti v D2O dostával do D2O. Súčasne s plynom boli do plynového okruhu strhávané pary 

D2O v množstve, ktoré zodpovedalo odparovaniu D2O, za daných podmienok. Aby bolo možné zabrániť 

stratám D2O, ktoré by boli unášané s CO2 pri znížení tlaku nad hladinou D2O v hospodárstve D2O, 

v destilačnej stanici, respektíve pri vákuovaní ťažkovodných okruhov bol do technologického sledu 

zaradený okruh vymrazovačov. Všetky vymrazovače sú realizované v podobnom konštrukčnom prevedení, 

pričom sa líšia len výkonmi. Systém vymrazovačov pozostáva z vlastných vymrazovačov inštalovaných 

za odplyňovačom destilačnej stanice D2O (2 ks), vymrazovačov za kondenzátormi D2O (2 ks), 

vymrazovačov D2O, odlučovača kvapalného CO2 a prepojovacieho potrubia. Zariadenia systému sú 

umiestnené v m. č. 323, 324 a 325, ktorých poloha je farebne vyznačená v prílohe P. 1-4. 

 

3. Skvapalňovač CO2 

CO2 z parného ohrievača vstupoval do trubkového zväzku odparovača, kde svojim teplom odparuje tekutý 

čistený CO2, tu sa ochladil a skvapalnil. Skvapalnenie CO2 prebiehalo ochladením plynného CO2 pomocou 

chladiacej vody. Zariadenia systému sú umiestnené v m. č. 401, ktorej poloha je farebne vyznačená v prílohe 

P. 1-5. 

 

4. Odparovač a prehrievač CO2 

Plyn určený na čistenie z parného ohrievača prechádzal do odparovača, kde svojim teplom odparoval čistý, 

tekutý CO2, tu sa ochladil a postupoval do kondenzátora. Skvapalnený  plyn z kondenzátora sa vracal 

do medzitrubkového priestoru odparovača, kde sa odparoval a tiež súčasne prehrieval. Takto ohriaty plyn sa 

potom opäť zavádzal na sanie turbokompresorov a jeho časť podľa svojej teploty prechádzala buď cez parný 

ohrievač, alebo cez jeho ochoz tiež na upchávky turbokompresorov. Zariadenia systému sú umiestnené 

v m. č. 408, ktorej poloha je farebne vyznačená v prílohe P. 1-5. 

 

 

 

5. Stanica odstraňovania organických nečistôt (SOON)  

Zariadenie je predradené rektifikačnej jednotke stanice izotopického čistenia (SIČ) a zabezpečovalo 

odstraňovanie organických látok z D2O. Za rektifikačnou jednotkou je zaradené výstupné destilačné čistenie, 

ktoré znižovalo koncentráciu CO2 v koncentráte D2O. Zariadenia sú umiestnené v m. č. 222, 228, 321 a 322, 

ktorých polohy sú farebne vyznačené v prílohách P. 1-3 a P. 1-4. 
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ZARIADENIA TRANSPORTNO-TECHNOLOGICKEJ ČASTI PRE VJP 

1. Zavážací stroj ZS-I a ZS-II s príslušenstvom 

Používal sa na zavážanie a vyvážanie palivových článkov do a z reaktora. Pre obsluhu boli k dispozícii dva 

zavážacie stroje (ZS). ZS-II bol oproti ZS-I inovovaný. Jeden ZS bol pracovný a jeden tvoril zálohu. 

Palivový komplet zložený zo súborov zátiek a PČ sa vymieňal za prevádzky reaktora. ZS sa skladá z mostu a 

z manipulátora. Most nesie na horných pásniciach hlavných nosníkov pojazdovú dráhu manipulátora 

a na jednej z bočných obsluhovacích lávok pojazdové ústrojenstvo mostu, pomocou ktorého sa pohybuje 

po dráhe umiestnenej na osadeniach pozdĺžnych stien reaktorovej sály. Dráha je spoločná pre oba ZS. 

Nosná časť manipulátora je tvorená oceľovým tienením, v ktorom je vertikálna tlaková nádoba, ktorá 

obsahuje hliníkovú kazetu s dvoma mimostredovými kanálmi. Jeden kanál je chladený pre umiestnenie 

vyhoreného, druhý pre umiestnenie nového palivového kompletu. Palivový komplet je zavesený na kliešťach 

a kliešte prostredníctvom lán na navíjacích bubnoch zdvihového ústrojenstva. Tieto dve samostatné 

zdvihové ústrojenstvá sú umiestnené  v tlakovom telese zdvihu, pripevnenom na hornej prírube tlakovej 

nádoby. Na spodnej prírube tlakovej nádoby je pripevnená tesniaca hlavica. Jej spodnú časť tvorí výsuvný 

valec, ktorým sa ZS pritesňuje na technologický kanál reaktora a na zariadenie TTČ. Vnútri hlavice je 

guľový ventil, ktorý uzatvára priestor ZS. Na manipulátore je umiestnené chladiace zariadenie, 

pozostávajúce zo zdvojeného turbodúchadla a výmenníku, ktorý slúži pre odvod zostatkového tepla 

pri prevážaní vyhoreného PČ. Na manipulátore sa ďalej nachádza zariadenie pre presné navedenie 

na technologický kanál, ktoré sa skladá z optickej sústavy a prenosovej televíznej trasy. Manipulátor má dve 

plošiny spojené rebríkmi. Prvky diaľkového ovládania sú sústredené do dozorne TTČ na podlaží +21 m, 

m. č. 915. 

Hlavné rozmerové a hmotnostné údaje: 

 rozpätie mostu    11 000 mm 

 rozchod manipulátoru     2 600 mm 

 šírka mostu vrátane nárazníkov     5 560 mm 

 dĺžka mostu    11 800 mm 

 výška manipulátora od podlahy  17 196 mm 

 hmotnosť ZS-I    265 651 kg 

 hmotnosť ZS-II    267 804 kg 

 hmotnosť príslušenstva    53 421 kg  

 

ZS sa nachádzajú na RS na odstavných miestach na strane reaktora. V roku 1996 boli v rámci 

dekontaminácie reaktorovej sály dekontaminované všetky vonkajšie povrchy zavážacích strojov. Povrchová 

kontaminácia po dekontaminácii bola rádovo 100-ky Bq/cm
2
 (max. 250 Bq/cm

2
). Vnútorné časti zariadenia 

zostali v pôvodnom stave. Demontované sú všetky prívody pre napájanie elektrickou energiou, pre ovládanie 

a pre prívod prevádzkových médií. Niektoré použiteľné časti boli demontované (napr. tlakové fľaše na CO2). 

 

 

 

 

 

2. Železničný vagón na prepravu paliva 

Dva kusy železničných vagónov slúžili na bezpečnú prepravu vyhoreného paliva. Boli súčasťou vlakovej 

súpravy, ktorá bola vypravovaná ako zvláštny vlak. Jedna súprava obsahuje: 

 vagón Hx typu T 13, nosnosť 88,5 t, rozchod 1435 mm (1520 mm) 

 kontajner typu T-15 s kapacitou 8 PČ 

 sprievodný vagón WLAB 

 plošinový vagón pre náhradné diely 

 

Vagón pre kontajner s VJP je 10-nápravový hlbinný vagón rady Hx znázornený na obrázkoch v prílohe P. 

1-6. Má dva 5-nápravové podvozky. Je konštruovaný pre rozchod 1435 mm s možnosťou prechodu na 

rozchod 1520 mm po výmene dvojkolesia s ložiskami. K dispozícii sú dva kusy vagónov Hx. Celková 
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hmotnosť vagóna vrátane kontajnera na prevoz palivových kaziet (82,5t) je cca 159 t. Vagón je vybavený 

zariadením pre: 

 meranie tlaku a teploty v kontajneri 

 dozimetrické meranie v nákladnom priestore 

 manipuláciu s kontajnerom 

 osvetlenie vagónu Hx s kontajnerom 

 

Elektrické napájanie vagóna je zvonku pripojovacím káblom alebo počas jazdy zo sprievodného vagóna. 

Sprievodný vagón je upravený rýchlikový vagón typu WLAB. Slúžil na ubytovanie technickej čaty počas 

transportu.  

 

3. Transportný kontajner pre prepravu paliva 

Kontajner typu T-15 s 8 (alebo pôvodne s 16) PČ uloženými v hermetických puzdrách v kazete je uložený a 

uchytený na vagóne Hx. Plnenie kontajnera sa vykonávalo z prijímacieho zariadenia vagónkontajnera v OP 

koridore JE A-1. Kontajner vyhovuje pravidlám MAAE. Je zaradený do kategórie B/U. Počas prepravy VJP 

bol uložený vo vodorovnej polohe, pri plnení a vyprázdňovaní bol vo zvislej polohe, vztyčovanie bolo 

hydraulické. Hmotnosť naplneného kontajnera bola 85,3 t. Sú vyrobené dva kusy kontajnerov. 

Kontajner pozostáva z nádoby uzatvorenej vekom pomocou 16-tich skrutiek M-48. Veko je vybavené 

tiež dvoma odtláčacími skrutkami. Uťahovací moment je min. 2000 Nm. V nádobe sú dve dvojice 

termočlánkov. Do nádoby kontajnera sa vkladala kazeta s PČ v hermetických puzdrách. Puzdrá boli 

pritláčané ku dnu kazety pomocou opier a pružín vo veku kontajnera. Nádoba aj veko sú z uhlíkovej ocele. 

Vnútorný povrch nádoby je pokrytý nehrdzavejúcou navarenou výstelkou. Nádoba má prvky na ochranu 

pred nárazom, armatúry na drenáž a prívodné armatúry a zamontované spaľovače vodíka. Veko slúži pre 

uzavretie nádoby kontajnera, v ktorej je kazeta s PČ. Styková plocha nádoby a veka je tesnená gumovým a 

hliníkovým tesnením s možnosťou kontroly uzavretia priestoru medzi tesneniami. Na veku je pripevnený 

záves č.1 pre zdvíhanie veka. Priečny aj pozdĺžny rez kontajnera T-15 je znázornený v prílohe P. 1-7. 

Do príslušenstva kontajnera patria všetky mechanizmy pre upnutie a manipuláciu s kontajnerom a ďalšími 

časťami, ktoré sa do vagóna kontajnera vkladali. 

Keďže vyhorené palivo bolo prepravované v hermetických púzdrach, nepredpokladá sa kontaminácia 

povrchov transportného kontajnera. 

 

INFRAŠTRUKTÚRA OBJEKTU 

Vzduchotechnika, potrubia, armatúry, kanalizácia a ďalšie pomocné zariadenia súvisiace s pomocnými 

systémami (destilačná stanica D2O, vymrazovače, skvapalňovač CO2, odparovač a prehrievač CO2, stanica 

odstraňovania organických nečistôt) v rámci objektu 30, resp. objektu 32 sú predmetom vyraďovacích 

činností v II. etape PVJE A-1. 

1.1.1.2.4 Koncový stav objektu 30 po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

V objekte 30 budú ponechané (zaradenie do ďalšej etapy vyraďovania JE A-1):  

 infraštruktúra kontrolovaného pásma v potrebnom rozsahu pre ďalšiu prevádzku objektu 

(vzduchotechnika, dozimetria, kanalizácia, signalizácia, hygienické uzávery),  

 elektrické rozvody, rozvody technologických médií a vykurovanie, 

 zariadenia transportno-technologickej časti pre vyhoreté jadrové palivo (dlhodobý sklad, krátkodobý 

sklad KS-2, ich príslušenstvo),  

 zariadenia pôvodných pomocných plynových a ťažkovodných okruhov (doplňovanie okruhov, čistenie 

okruhov),  

 zariadenia pre prípravu manipulovateľného a nemanipulovateľného paliva na transport,  

 zariadenia primárneho okruhu - plynové potrubia (cca 1 350 m) a sekčné armatúry (48 ks),  

 reaktor s príslušenstvom ako je vodná biologická ochrana, vonkajšie tieniace prvky, potrubné pripojenia 

k reaktoru, prekrytie reaktora,  

 krátky sklad spolu s odpadmi skladovanými v šachte pod skladom,  

 krátkodobý sklad KS-l spolu s vysušeným kalom na dne skladu spolu s nádržou MSN,  
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 nepotrebné zariadenia pre manipuláciu s kvapalnými a pevnými RAO (čerpacie stanice, prepravné 

kontajnery),  

 zariadenia na skladovanie kvapalných RAO (tri preskladňovacie nádrže), dlhý sklad a príslušné 

manipulačné a transportné zariadenia (prepravné kontajnery, stáčacie zariadenia),  ktoré sa budú 

naďalej používať v súvislosti s prevádzkovanými technologickými zariadeniami,  

 súbor zariadení SUZA, určený na čerpanie, filtráciu a homogenizáciu kalov zo dna DS 

 zariadenie FIZA určené na fixáciu kalov zo dna PDS 

 tieniaci box umiestnený v RS, určený pre manipuláciu so vzorkami, 

 mobilné zariadenie pre okruhovú chemickú dekontamináciu DEZA, 

 dekontaminačné linka vody bazéna DS, 

 MOV 3, 4 určené pre odber vzoriek kalov zo dna PDS (MOV 3 zostal uviaznutý na dne jedného PDS)  

 zdvíhacie zariadenia na reaktorovej sále a v ostatných priestoroch v potrebnom rozsahu,  

 technologické linky na spracovanie RAO (vitrifikačná linka so svojím skladom vitrifikátu, pracovisko 

na fragmentáciu kovových RAO s vysokou aktivitou, linka na cementáciu RAO v sudoch) 

 

Horúca komora bude preradená do JZ TSÚ RAO.  

Predpokladom pre ďalšie využitie objektu je masívna železobetónová konštrukcia objektu, primeraná 

infraštruktúra objektu (rozvodná, technologická a bezpečnostná), manipulačné a dopravné možnosti 

(zdvíhacie zariadenia, prepravné trasy, pripojenie na železnicu), technologická previazanosť na iné objekty.  

 

1.1.1.3 Objekt 32 – Medzistrojovňa 
 

1.1.1.3.1 Charakteristika objektu 32 
 

Objekt 32 - medzistrojovňa, priamo nadväzuje, technologicky i stavebne, na reaktorovňu. Je to 

železobetónová budova s najnižším podlažím na kóte -5,50 m a s najvyšším bodom (strecha) na kóte 

+27,50 m. Budova má pôdorysný rozmer 35 x 80 m. Väčšia časť objektu patrí do kontrolovaného pásma. 

Hlavné zariadenia, systémy a priestory v obj. 32, ktoré obsahujú rádioaktívne látky, sú nasledovné: 

 parogenerátory – 6 ks 

 turbokompresory – 6 ks 

 hlavné plynové potrubia I. okruhu – 24 vetiev 

 sklady neupravených pevných (najmä kovových) RAO a spevnených RAO 

 

1.1.1.3.2 Počiatočný stav objektu 32 na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Pôvodné zariadenia JE A-l sa v objekte 32 v roku 2007 budú nachádzať v rozsahu ako v súčasnej dobe 

vzhľadom na to, že väčšina zariadenia bola kontaminovaná.  

 

1.1.1.3.3 Predmet vyraďovania v objekte 32 
 

Predmetom II. etapy vyraďovania JE A-1 v objekte medzistrojovne je stanica izotopického čistenia CO2 

(SIČ). Činnosť SIČ bola založená na princípe rektifikácie. Časť plynu (CO2) vystupujúca z kondenzátora 

bola odvádzaná na rektifikačnú kolónu, v ktorej sa oddeľovali plynné produkty štiepenia (argón, kryptón, 

xenón, jód), ktoré sa neskvapalnili a boli odvádzané do vymieracích plynojemov. Časť skvapalneného CO2 

z rektifikačnej kolóny sa odvádzala späť do kondenzátora. Skvapalnená zmes z kondenzátora a rektifikačnej 

kolóny sa odvádzala do odparovača, odkiaľ sa plynný CO2 odvádzal na sanie turbokompresorov a na 

upchávky. V odparovači sa zhromažďovali nečistoty v kvapalnej zmesi, ktorá sa odvádzala do 

doodparovača. Z doodparovača sa odparený plyn odvádzal do rektifikačnej kolóny a neodparené zvyšky 

(v podstatnej miere D2O) odchádzali na destilačnú stanicu, kde sa zbavovali nečistôt a organických prímesí. 

Zariadenie SIČ je umiestnené v m. č. 64 a siaha vertikálne cez niekoľko podlaží (od +9 m po +28,75m). 

Pôdorys podlažia +9 m objektu 32 so zobrazením miestnosti č. 64 je schematicky znázornený v prílohe P. 

1-8 na obrázku rezu medzistrojovne. Na základe vykonaných dozimetrických meraní (posledná v čase 

prehliadky 08/2005) je predpoklad, že technologické zariadenie stanice izotopického čistenia plynu sa bude 
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dekontaminovať len v minimálnej miere na základe výsledkov radiačnej kontroly pred začiatkom 

vyraďovacích prác. 

 

1.1.1.3.4 Koncový stav objektu 32 po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Vyradené bude celé technologické zariadenia SIČ pozostávajúce z troch slučiek s kondenzátorom, 

predhrievačom, odparovačom, doodparovačom a rektifikačnou kolónou včítane armatúr a spojovacích 

potrubí, ktoré je umiestnené v m. č. 64 siahajúcej vertikálne cez niekoľko podlaží objektu 32. Po vykonaní 

dôkladnej rádiologickej kontroly a prípadnej dekontaminácie určitých častí bude zariadenie zdemontované a 

odtransportované buď na ďalšie spracovanie, alebo v prípade neprekročenia limitu uvoľnené do ŽP. 

 

1.1.1.4 Objekt 32A  
 

V objekte bolo umiestnené zariadenie pre superhavarijné dochladzovanie, ktoré nebolo kontaminované, bolo 

zlikvidované a objekt bol upravený na dielenské a kancelárske priestory. V objekte sa nenachádzajú RA 

látky. V objekte bude ponechané súčasne existujúce zariadenie a účel jeho využívania sa nezmení. Objekt 

bude prevedený do JZ TSÚ RAO. 

 

1.1.1.5 Objekt 34 – Strojovňa 
 

1.1.1.5.1 Charakteristika objektu 34 
 

Objekt 34 - strojovňa, nadväzuje na medzistrojovňu, ale po technologickej stránke boli väzby v súvislosti 

s úplnou demontážou technologického zariadenia strojovne prerušené. Ide o potrubné trasy 

k parogenerátorom, ktoré sú v blízkosti rozhrania medzi objektmi 34 a 32 prerušené a zaslepené zavarením, 

čím bola vytvorená technologická bariéra proti možnému úniku rádioaktívnych látok. Najnižšie podlažie 

budovy je na kóte - 5,50 m a najvyšší bod je na kóte +28,40 m. Priestory objektu sú od roku 1983 zaradené 

do kontrolovaného pásma. Objekt tvorí priestranná hala, v ktorej sú v súčasnej dobe umiestnené nasledovné 

hlavné zariadenia:  

 sklad neupravených kovových RAO  

 zariadenia pre dekontamináciu, úpravu a spracovanie kovových  RAO 

 

1.1.1.5.2 Počiatočný stav skladu opotrebovaných olejov v objekte 34 na začiatku II. 

etapy vyraďovania JE A-1 
 

Pôvodné zariadenia JE A-l sa v objekte 34 v roku 2007 budú nachádzať už len v minimálnom rozsahu. 

V miestnosti č. 2 Sklad opotrebovaných olejov budú len prázdne a zdekontaminované zariadenia olejového 

hospodárstva. V objekte sa nachádzajú technologické zariadenia pre spracovanie kovových RAO, ďalšie sa 

pripravujú a objekt sa stane technologickým centrom pre spracovanie kovových RAO. 

 

1.1.1.5.3 Predmet vyraďovania v objekte 34 
 

Predmetom vyraďovania je prázdne zdekontaminované zariadenie olejového hospodárstva, ktoré sa 

nachádza v miestnosti č. 2 objektu 34. Miestnosť je schematicky znázornená v prílohe P. 1-9 na obrázku 

rezu strojovne na podlaží -4,5 m. Stavebná časť objektu pozostáva zo železobetónovej konštrukcie 

v miestnosti č. 2 s vymurovaným 40 cm múrikom pre vytvorenie bazénov na zachytávanie možných únikov 

oleja. Technologická časť miestnosti pozostáva z oceľových nádrží, armatúr a prepojovacích potrubí, ktoré 

pôvodne slúžili na uskladňovanie turbínového a transformátorového oleja. V súčasnosti zariadenie slúži na 

uskladnenie nízko kontaminovaných olejov so Σ γ objemovou aktivitou, pohybujúcou sa od 343 Bq/l do 

110 kBq/l. Všetky olejové nádrže sú vybavené potrebnými armatúrami, vysávačom vzduchu a stavoznakom. 

Šikmé dná nádrží umožňujú odkalenie s trasami do odkalovacieho suda. Miestnosť pozostáva z 3 častí, tzv. 

výklenkov so záchytnými objemami 16,6 m
3
, 15 m

3
 a 16,6 m

3
. Vo výklenku č. 1 sú umiestnené dve nádrže 

č. 35, 58, vo výklenku č. 2 nádrže 51, 52, 56 a 57, vo výklenku č. 3 sú umiestnené 200 l sudy (v súčasnosti 

32 ks) s kontaminovaným olejom, so Σ γ objemovou aktivitou, pohybujúcou sa od 343 Bq/l do 100 kBq/l. 
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1.1.1.5.4 Koncový stav objektu 34 po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Vyradené budú všetky technologické zariadenia umiestnené v miestnosti č. 2 objektu 34. Zariadenie bude 

zdemontované a odtransportované na ďalšie spracovanie. Priestory po vyradení technológie je možné použiť 

po ich príslušnej stavebnej úprave ako sklady, resp. na iné účely. Objekt 34 ako celok bude prevedený do JZ 

TSÚ RAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 AKTÍVNE VONKAJŠIE OBJEKTY ZARADENÉ DO II. ETAPY 

PVJE A-1 
 

V tejto časti je rozpracovaná charakteristika tých aktívnych vonkajších objektov, ktoré sú predmetom 

vyraďovania v rámci II. etapy vyraďovacích prác na JE A-1: 

 Objekt 28 – Plynové hospodárstvo CO2, 

 Objekt 41 – Čistiaca stanica odpadných vôd, 

 Objekt 44/10 – Zložisko kvapalných RAO, 

 Objekt 44/20 – Zložisko pevných RAO, 

 Objekt 76 B – Experimentálna spaľovňa VÚJE, 

 Oblúková hala, 

 Objekt 839 – Zložisko nízkoaktívnych kalov. 

 

V uvedených objektoch je rozsah vyraďovacích činností v rámci II. etapy rozdielny: od vyraďovania nepre-

vádzkovaných častí v niektorých objektoch po likvidáciu budov na tzv. „zelenú lúku“. 

 

1.1.2.1 Objekt 28 – Plynové hospodárstvo CO2 
 

1.1.2.1.1 Charakteristika objektu 28 
 

Objekt bol počas prevádzky A-1 určený pre príjem a skladovanie CO2, ktorý sa používal ako chladivo 

aktívnej zóny reaktora, plnenie, doplňovanie a vyprázdňovanie primárneho okruhu a ďalšie súvisiace 

činnosti, vrátane riešenia havarijných situácií. Pôvodné technologické zariadenia sú vyradené z prevádzky. 

Mali úzku technologickú súvislosť s obj. 30. Obidva objekty sú prepojené priechodzím potrubným kanálom 

APK-1, ktorý vyúsťuje z obj. 32 a vstupuje do obj. č. 28. V objekte boli naposledy v používaní len pomocné 

zariadenia a systémy potrebné pre prevádzku experimentálnej bitumenačnej linky (EBL), ktorá tam bola 

dodatočne vybudovaná. Bitumenačná linka bola využívaná ako experimentálne zariadenie  pre úpravu 

rádioaktívnych odpadov a neskôr ako experimentálne zariadenia spoločnej bitúmenácie koncentrátov 

s dowthermom. Od augusta 1998 nebola linka prevádzkovaná. Časť obj. 28 (m. č. 25 a 26) sa využíva 

pre technologické zariadenia obj. 809 – Bitumenačná linka. Pôvodné zariadenia sa delia na časť plynojemov 

a technologickú časť. Plynojemy zostali na pôvodných miestach, sú prekryté zeminou a prístup k nim je 

možný len po odkopaní násypov. K hrdlám plynojemov je prístup z boxov obsluhy, prístupných z chodby 

obsluhy. Pôvodné potrubné trasy, inštalované v APK-1, boli demontované. Po realizácii stavebno-sanačných 
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prác boli v APK-1 inštalované a odskúšané nové potrubné trasy pre transport KRAO z HVB 

na spracovateľské linky. Z technologických zariadení bola zdemontovaná neaktívna časť plynového 

hospodárstva - stáčanie, skladovanie a manipulácia s čistým CO2 a zariadenia pre hospodárenie s nečistým 

CO2 na podlaží  0,00 (uvoľnenie priestorov pre EBL). Výkresy pôdorysov podlaží obj. 28 sú v prílohách P. 

1-10 až P. 1-12. Objekt 28 je stavebne rozdelený na tri časti: 

 

Časť I - nečistá kompresorovňa 

Je to budova z monolitického betónu, čiastočne trojpodlažná. Tehlové murivo je použité iba ako výplňové v 

oblasti chodby obsluhy na podlaží ±0,00 m. Budova je založená čiastočne na monolitickej železobetónovej 

doske a čiastočne na železobetónových pásoch. Pôdorysne je stenami zo železobetónu rozdelená 

na jednotlivé boxy. Prístup do boxov je cez ochranné hermetické dvere z chodby obsluhy, m. č. 18 c. 

V boxoch boli pôvodne umiestnené technologické zariadenia, ktoré pracovali s nečistým CO2. Tomu 

zodpovedá aj povrchová úprava miestností - steny a strop boxu sú natreté olejovými nátermi, sokel je 

zo špeciálneho PVC do výšky 15 cm, podlaha je zo špeciálneho PVC hrúbky 3 mm. V tejto časti, na podlaží 

±0,00 m je umiestnená experimentálna bitumenačná linka VÚJE s príslušenstvom (sklady, laboratórium). 

Stavebné konštrukcie zaisťujú tesnosť priestoru pre stáčanie dowthermu, pre bitumenáciu a zaisťujú 

kontrolovaný zber prípadných únikov. Strešná konštrukcia je spádovaná železobetónová doska.  

 

Časť II - čistá kompresorovňa 

Je tvorená nosným železobetónovým skeletom. Je založená čiastočne na železobetónovej doske a čiastočne 

na železobetónových pätkách. Nosný systém je tvorený železobetónovými monolitickými stĺpmi, prievlakmi 

a trámami. Štítové steny sú murované. Pôvodné technologické zariadenia sú demontované. Uvoľnený 

priestor bol stavebne po výške rozdelený na 2 podlažia. Na podlaží +3,9 m bola urobená podlaha, kde sú 

vytvorené kancelárie útvaru G0120. Na podlaží ±0,00 m je čistá časť novovybudovanej hygienickej slučky. 

 

Časť III - priestor plynojemov 

Podzemná nosná konštrukcia nečistých plynojemov je z monolitického železobetónu biologickej ochrany. 

Steny a základové špáry sú natreté penetračným a asfaltovým náterom. V podzemnej časti sú boxy armatúr 

plynojemov a potrubná chodba, z ktorej vyúsťuje priechodzí potrubný kanál do obj. 30, miestnosť 

vzduchotechniky, základy nečistých plynojemov a základ čistých plynojemov. Stavebné konštrukcie v 

úrovni ±0,00 m sú tehlové. Pôvodné technologické zariadenia sú na svojich miestach. 

Stavebné konštrukcie obj. 28 sú v dobrom technickom stave. Všetky miestnosti a chodby kontrolovaného 

pásma obj. 28 sú vyspádované do zberačov, ktoré sú napojené na špeciálnu kanalizáciu objektu a táto je 

zaústená do zbernej nádrže umiestnenej na najnižšom podlaží objektu v miestnosti č. 75 na úrovni - 7,2 m. 

Obsah tejto nádrže je možné prečerpať do obj. 41 cez trasu 39 AV. Miestnosť č. 75 slúži ako záchytný 

objem pre prípad poruchy nádrže špeciálnej kanalizácie. Má železobetónovú konštrukciu a jej povrch je 

upravený vrstvou PESL-u. Miestnosť č. 75 hraničí so životným prostredím. 

 

1.1.2.1.2 Počiatočný stav objektu 28 na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Časť objektu 28 (miestnosti susediace s objektom 809) bude po roku 2007 využívaná pre potreby 

bitúmenačnej linky v objekte 809 (nádrže AM 26/1, AM 26/2). Do objektu je zaústený aktívny potrubný 

kanál z objektu 32. Z týchto dôvodov bude časť objektu, a najmä jeho infraštruktúra používaná aj 

po ukončení I. etapy vyraďovania (vzduchotechnika, špec. kanalizácia, rozvod vody, stavebná časť). 

Pôvodné technologické funkcie obj. 28 boli s ukončením prevádzky JE A-1 zrušené. Časť pôvodných 

zariadení bola zdemontovaná a v uvoľnených priestoroch bola vybudovaná experimentálna bitumenačná 

linka VÚJE. Z dôvodu  prevádzkovania tejto linky boli v obj. 28 v prevádzke nasledovné technologické 

zariadenia: 

 špeciálna kanalizácia,  

 zber a odvod kondenzátu,  

 rozvod chladiacej vody s odvodom do zberača nízkoaktívnych vôd SOCOMAN (vypúšťanie 

neaktívnych vôd  a ich kontrola pred vypúšťaním),  

 vzduchotechnické systémy,  

 vykurovanie,  
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 rozvod PPV,  

 rozvod pary 1,35 MPa, 

 

1.1.2.1.3 Predmet vyraďovania v objekte 28 
 

V II. etape vyraďovania JE A-1 sú predmetom vyraďovacích prác v objekte 28 nasledovné časti:  

 plynojemy a im príslušná stavebná časť, 

 experimentálna bitúmenačná linka VUJE s LSM, 

 vyprázdňovacie kompresory, vývevy a k nim príslušné kobky, 

 kobka VTP nečistého, kobka vymrazovača D2O. 

 

1. Plynojemy a im príslušná stavebná časť 

V prílohe P. 1-10 je vidieť rozmiestnenie jednotlivých veľkokapacitných plynojemov s príslušnou stavebnou 

časťou objektu 28. Charakteristika plynojemov (valcových nádrží) je bližšie uvedená v Tab. 1-1. 

 

Tab. 1-1 Umiestnenie, typ a počet plynojemov v obj. 28 

Box vostavby hrdla 

plynojemov 

Typ plynojemov 

(ich označenie) 

Parametre 

(priemer, dĺžka, objem, hmotnosť) 

Počet 

(ks) 

59 40-45 ata – sklad nečistého CO2 Ø = 0,9 m; d = 17 m; V = 20 m3; m = 23 ton 4 

60 40-45 ata – sklad nečistého CO2 Ø = 0,9 m; d = 17 m; V = 20 m3; m = 23 ton 4 

61 0,7-0,9 ata Ø = 3 m; d = 22 m; V = 150 m3; m = 43,8 tony 2 

62 1,1-1,4 ata Ø = 3 m; d = 22 m; V = 150 m3; m = 43,8 tony 1 

63 6-10 ata Ø = 3 m; d = 22 m; V = 150 m3; m = 44 ton 2 

72 8 ata – havarijné plynojemy Ø = 3 m; d = 22 m; V = 150 m3; m = 44,3 tony 4 

73 16 ata – vymieracie plynojemy Ø = 3 m; d = 22 m; V = 150 m3; m = 61,5 tony 2 

74 16 ata – vymieracie plynojemy Ø = 3 m; d = 22 m; V = 150 m3; m = 61,5 tony 2 

 

Plynojemy sú na pôvodných miestach, sú vydrenážované. Monitorovanie radiačnej situácie v jednotlivých 

boxoch plynojemov 61 – 63 a 72 – 74 (s výnimkou vysokotlakových plynojemov v boxoch 59 a 60, pre ktoré 

boli uvažované konzervatívne najvyššie namerané hodnoty) sa uskutočnilo v rámci projektu PHARE v roku 

2004 [3]. V uvedenej správe sú dokumentované namerané dávkové príkony v boxoch a na vstupných hrdlách 

jednotlivých plynojemov a vyhodnotenie kontaminácie stien boxov a vnútorných povrchov plynojemov. 

Namerané hodnoty dávkových príkonov a hodnoty kontaminácií sú uvedené v tabuľkách v prílohovej časti 

pod č. P. 1-38 a P. 1-40 - P. 1-43. Rovnako sú na obrázku v prílohe č. P. 1-39 v prílohovej časti uvedené 

miesta meraní a odberov z povrchu plynojemu. Tieto hodnoty sú uvažované ako vstupná rádiologická 

charakteristika plynojemov vyraďovaných v II. etape VJE A-1. Demontáž plynojemov sa uskutoční po 

odkopaní navážky, ktorou je prekrytá stavebná časť podzemných plynojemov. Po realizácii demontáže 

plynojemov a odtransportovaní materiálov bude stavebná časť pred zasypaním podrobená ešte radiačnej 

kontrole stavebných povrchov, resp. výkopových jám, po ktorej budú tieto priestory zasypané zeminou a 

zarovnané do úrovne okolitého terénu. Z hľadiska realizácie vyraďovacích prác budú plynojemy odkopávané 

a následne demontované postupne za sebou pre zjednodušenie odkopových prác a obmedzenie transportov 

zemín na vzdialené skládky. 

 

2. Experimentálna bitúmenačná linka VUJE s LSM 

Zariadenia bitumenačnej linky sú umiestnené v m. č. 18a, 18b, 18d, 19, 20, 21, 23 a 29, v ktorých boli 

zdemontované pôvodné technologické zariadenia, pozri vyznačené miestnosti na obrázku v prílohe P. 1-11. 

Okrem zariadení experimentálnej bitumenačnej linky (EBL) sú v priestoroch obj. 28 (m. č. 25 a 26) 

umiestnené aj zariadenia bitumenačnej linky, nachádzajúcej sa v obj. 809, ktorá s objektom tesne susedí. 

Experimentálna bitumenačná linka bola určená pre fixáciu rádioaktívnych koncentrátov a dowthermu 

do bitumenu. Rozdelenie technologických častí do miestností bolo urobené s cieľom oddeliť aktívne a 

neaktívne média. Všetky zariadenia pre stáčanie a úpravu rádioaktívnych koncentrátov a dowthermu sú 

umiestnené v kontrolovanom pásme, kde je prístup iba cez hygienickú slučku. 

Základným technologickým zariadením je filmová rotorová odparka FRO-2S s odparovacou plochou 2 m
2
. 

Bitumenový produkt sa kontinuálne vypúšťa do 200 l oceľových sudov, ktoré sú umiestnené na váhe 
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na valčekovom dopravníku. Dopravník je ovládaný elektrickým motorom. Plnenie suda je možné sledovať 

pomocou televízneho okruhu. Zaplnené sudy sú dopravníkom premiestnené k poloautomatickému 

zaviečkovaciemu zariadeniu a ďalej do priestoru medziskládky. Odparka je umiestnená v miestnosti č. 18a. 

Nádoba odparky je duplikátorová. Výpustná časť odparky spolu s váhou a časťou dopravníka je umiestnená 

v odsávanom boxe. 

Zariadenie je ovládané zo samostatného  velína, ktorý je v miestnosti č. 18b. Takmer všetky sledované 

veličiny majú diaľkové prenosy a sú vyhodnocované v centrálnom paneli.  

Hospodárstvo rádioaktívnych koncentrátov, miestnosť č. 19, slúži k chemickej úprave rádioaktívnych 

koncentrátov. Obsahuje dva stabilné zásobníky na rádioaktívne koncentráty 1,3 a 2,8 m
3
, v ktorých sa 

koncentráty upravujú a predhrievajú, zásobníky 200 dm
3
 na aktívny dowtherm, nádrž 1,5 m

3
 s miešadlom a 

ohrevom na prípravu modelových koncentrátov. Koncentráty sa prepravujú prečerpávacím a kalovým 

ponorným čerpadlom. Aktívny dowtherm sa do odparky dopravuje diaľkovo ovládaným dávkovacím 

piestovým čerpadlom. Guľové ventily na potrubí sú ovládané elektrickými pákovými servopohonmi. Nádrže 

a potrubné trasy sú vyhrievané, potrubia sú vyspádované kvôli vypúšťaniu. 

Bitumenové hospodárstvo, miestnosť č. 20 obsahuje zásobníky na bitumen 2,8 m
3 
a 1,8 m

3 
vyhrievané parou, 

taviacu nádobu bitumenu 0,3 m
3
 vyhrievanú elektricky  a taviacu nádobu 0,25 m

3
 vyhrievanú parou (nádoba 

je v súčasnosti odstavená, mimo prevádzku). Roztavený bitumen je do odparky dávkovaný samostatnou 

vyhrievanou trasou pomocou zubového čerpadla. Plnenie zásobníkov na bitumen je riešené samostatnou 

pevnou trasou s pohyblivým prívodom na prepravnú autocisternu. Zo všetkých nádob je možné havarijnými 

guľovými ventilmi bitumen vypustiť. Vyhrievanie potrubí je riešené parou a elektrickými bandážami. 

V miestnosti je tiež zdroj tlakového vzduchu (kompresor). 

Hospodárstvo kondenzátu, miestnosť č. 21 obsahuje zásobník nečistého kondenzátu spojený potrubím 

s kondenzátorom v miestnosti č. 18b a zásobník čistého kondenzátu 3,4 m
3
. Nečistý kondenzát sa 

dávkovacím čerpadlom cez filter s aktívnym uhlím dopravuje do zásobníka čistého kondenzátu. 

Odsávanie priestorov bitumenačnej linky (miestnosti č. 18a, 18b, 19, 20, 21) je zabezpečené 

vzduchotechnickým systémom O-61. Na sacom potrubí sú špeciálne filtre a hermetická klapka. Zariadenie 

má dva ventilátory, ktoré sú umiestnené vo ventilačnom centre objektu 30. Jeden je pracovný a jeden 

rezervný. Záskok rezervného ventilátora je automatický. Výstup ventilátorov je zaústený do ventilačného 

komína JE A-1. Do systému O-61 je zaústené aj odvzdušnenie kontajnera a zásobníka dowthermu. 

Pri prečerpávaní dowthermu z PDS do prepravného kontajnera je odvzdušnenie kontajnera zaústené 

do vzduchotechnického systému O-13C. Systém O-61 sa uvádza do prevádzky z ovládacieho panelu 

blokovej dozorne objektu 28. 

Experimentálna bitumenačná linka bola v prevádzke v rokoch 1985 – 1998, počas ktorej bolo 

zabitumenovaných cca 200 m
3
 modelových neaktívnych koncentrátov, cca 250 m

3
 aktívnych koncentrátov 

z JE A-1 a V-1 a cca 900 dm
3
 dowthermu.  

 

Technologické zariadenie EBL pozostáva z niekoľkých základných celkov: 

 filmová rotorová odparka FRO 2S  

 kondenzátor brídových pár s hospodárstvom 

 valčekový dopravník  

 viečkovacie zariadenie 

 hospodárstvo RA-koncentrátov 

 hospodárstvo bitúmenu 

 hospodárstvo s dowthermom, resp. s kvapalnými aditívami  

 pomocné technologické zariadenia a systémy 

 

Filmová rotorová odparka FRO 2S pracovala kontinuálne a jej činnosť bola riadená v poloatomatickom 

režime. Pri nástreku RA koncentrátov a bitúmenu do odparky na rozstrekovací krúžok rotora, dochádzalo 

k vytvoreniu tenkého filmu uvedených médií na vnútorných povrchoch odparky. Pri pomerne vysokých 

otáčkach rotora (500 ot/min) a teplotách cca 180C sa odparovala voda z RA koncentrátov a vznikajúce 

mikrokryštáliky zlúčenín sa obaľovali bitúmenom. Výsledný bitúmenový produkt vytekal z odparky 

cez guľový ventil JS-100 do 200 dm
3
 suda MEVA umiestneného na valčekovej trati. Odparka bola 
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vyhrievaná parou (cca 125 C). Optimálny výkon odparky sa pohyboval v rozsahu 100 120 dm
3
/h 

odparenej vody.  

 

Hospodárstvo kondenzátu brídových pár je situované v kobke č. 21 a pozostáva z: 

 oceľovej nádrže pre nečistý kondenzát á 1 m
3
 

 nádrže pre  brídový kondenzát á 3,4 m
3
 

 odolejovacej kolóny 

 odlučovača kvapiek 

 vertikálnej deličky kondenzátu 

 ventilátora zabezpečujúceho mierny podtlak  v  trase brídových pár 

 

Po zaplnení nádrže pre nečistý kondenzát sa automaticky uviedlo do chodu piestové čerpadlo, ktoré 

prečerpalo nečistý kondenzát cez odolejovací filter do nádrže pre čistý kondenzát á 3,4 m
3
. Z tejto nádrže sa 

čistý kondenzát vypúšťal do guličky v podlahe, ktorá je zaústená do nádrže pre zber aktívnych odpadných 

vôd. Tieto vody sa po prečerpaní do nádrží obj. 41 spracovávajú spolu s ďalšími RA vodami z A-1 

na odparovacej stanici obj. 41. 

 

Hospodárstvo RA koncentrátov (modelových a prevádzkových) a aditív je umiestnené v kobke č. 19 a 

pozostáva z: 

 nádrže pre RA koncentráty V1 á 1,3 m
3
 a V2 á 2,8 m

3
 (a tu sa robí úprava pH. Do nádrží sa stáča 

koncentrát z nádrží AM 26.1; AM 26.2. Upravený koncentrát sa v nádrži V1 predohrieva a dávkuje 

pomocou odstredivého čerpadla JABSCO do odparky) 

 duplikátorovej nádrže pre dowtherm DW-1 o objeme 200 dm
3
 

 dávkovacieho čerpadla HK-1 pre dávkovanie aditív do odparky 

 duplikátorovej nádrže pre dowtherm DW-2 o objeme 200 dm
3
 

 dávkovacieho čerpadla EK-1 pre dávkovanie aditív do odparky 

Duplikátorové nádrže pre aditíva sú vzájomne prepojené. Všetky nádrže sú vybavené systémom 

pre mechanické miešanie obsahu. 

 

Hospodárstvo s bitúmenom je situované v kobke č. 20. Bitúmen sa dopraví k objektu autocisternovým 

prepravníkom, ktorý má vlastný prečerpávací systém. Po zapojení tlakových hadíc sa plnia duplikátorové 

nádrže bitúmenom. Hospodárstvo s bitúmenom pozostáva z: 

 dvoch duplikátorových nádrží V1 á 1,3 m
3
 a V2 á 2,8 m

3
 opatrených miešadlom  

 jednej elektricky vyhrievanej nádrže á 300 dm
3
. 

 

Vytemperovaný bitúmen na teplotu 120130C sa dávkuje do odparky pomocou zubového čerpadla 

vyhrievaného parou. Množstvo dávkovaného bitúmenu je možné kontinuálne meniť v rozsahu 060 kg/h. 

 

Pomocné technologické zariadenia a systémy zahŕňajú : 

 systém rozvodu technologických médií technologické médiá sú privádzané z HVB A-1 potrubným 

kanálom PK-5 (chladiaca voda, tlakový vzduch, vykurovacia voda a para) 

 systém kontroly a vypúšťania technologických vôd  

 chladiace odpadné vody z kondenzátora sú vyústené cez APK-5 do zberného systému SOCOMAN 

v obj. 41, m. č. 16 

 kondenzát vykurovacej pary je vyústený do zbernej nádrže pre kondenzát N 26 (podlažie na -7,2 m) a 

odtiaľ cez trasu III/7 do systému SOCOMAN v obj. 41, resp. do zberných nádrží 5/31, 32. 

 systém dozimetrickej kontroly, meranie dávkových príkonov, aerosólov a osobných dávok 

 systém inštalácie elektrických zariadení a vykurovacích telies 

 systém kontroly a merania chodu bitúmenačnej linky 

 chemická a rádiochemická vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola 

 

3. Vyprázdňovacie kompresory, vývevy 
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Vyprázdňovacie kompresory (boxy vyprázdňovania v m. č. 19, 20 a 21 zabraté pre EBL) s príslušným 

technologickým zariadením boli demontované, odpredané resp zlikvidované pred nainštalovaním 

technologického zariadenia pre EBL. V miestnostiach 22, 27, 28, 30, 31, 32 je umiestnené pôvodné 

zariadenie. Miestnosti č. 27 a 30 sú zapratané odpadom z predchádzajúcich demontáží (káble, potrubia, 

kolená, ventily a ostatný materiál), v miestnosti 29 bolo zriadené laboratórium pre EBL. 

 

Vývevy. V miestnosti č. 24 (box vývevy) s pôvodným technologickým zariadením. V m. č. 23 (box vývevy) 

je inštalovaná linka sypkých materiálov (LSM). Príslušné boxy armatúr sú umiestnené v m. č. 45 a 46. 

 

4. Kobka vysokotlakového plynu (VTP) nečistého 

Kobka vysokotlakového plynu m. č. 28 je vybavená pôvodným zariadením. V kobke je umiestnený 

vysokotlakový veterník CO2 o objeme 6 m
3
, pracovnom tlaku 8 MPa, pracovnej teplote max. 120°C, ktorý je 

prepojovacím potrubím s ventilmi napojený na nadväzujúce technologické zariadenie. Miestnosť je 

vybavená VZT potrubím, ktoré zabezpečuje nútenú ventiláciu. 

 

5. Kobka vymrazovača D2O 

Kobka vymrazovača D2O m. č. 22 je vybavená pôvodným zariadením. V miestnosti sa nachádza vymrazovač 

spolu s prislúchajúcim potrubím rozvodu plynu a D2O. Zariadenie je kontaminované aktivitou rádovo 

3000 Bq/m
2
 (vonkajšia povrchová kontaminácia) a je mierne skorodované [4]. 

 

1.1.2.1.4 Koncový stav objektu 28 po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Vyradená bude všetka technológia ktorá sa nachádza v kobkách (čiastočne zrealizované). Upravený objekt 

28 bude po likvidácii plynojemov a ich príslušnej stavebnej časti ako celok preradený do JZ TSÚ RAO. 

Priestory po vyradení technológie je možné použiť po ich príslušnej úprave ako sklady. V objekte 

plynojemov bude realizovaný odkop nádrží, po demontáži plynojemov bude terén zasypaný a upravený 

do úrovne okolitého terénu. 

 

1.1.2.2 Objekt 41 – Čistiaca stanica odpadných vôd 
 

1.1.2.2.1 Charakteristika objektu 41 
 

V čistiacej stanici kvapalných RAO v obj. 41 je umiestnené zariadenie na zahusťovanie KRAO z JE A-1, 

ktorých merná aktivita nepresiahla hodnotu 10
6
 Bq/dm

3
. Čistiaca stanica je tvorená dvoma vzájomne 

prepojenými samostatnými časťami, a to: 

 obj. 41/10 - odparovacia stanica pre KRAO 

 obj. 41/20 - skladovacie nádrže KRAO. 

 

Každý z týchto objektov má svoju technickú infraštruktúru (potrubia, armatúry, čerpadlá, monžíky a pod.). 

Jednotlivé technologické okruhy sú poprepájané potrubnými trasami a transportnými čerpadlami. Obj. 41 je 

potrubnými kanálmi prepojený na iné objekty. 

Obj. 41 slúži na príjem, skladovanie a čistenie kontaminovaných vôd technológiou odparovania na odparke 

s dočisťovaním brídového kondenzátu na ionexoch a organizované vypúšťanie vyčistených vôd do životného 

prostredia podľa platných prevádzkových predpisov. Čistiaca stanica umožňuje: 

 príjem KRAO z jednotlivých pracovísk JE A-1 a VÚJE, ktorých merná beta,  gama aktivita neprevyšuje 

hodnotu 3,7.10
6
 Bq/dm

3
 a pH je 6-8 

 skladovanie KRAO v dvoch zásobných nádržiach poz. 5/11 a 5/12 s kapacitou á 90 m
3
 

 čistenie KRAO technológiou odparovania s dočisťovaním na ionexoch 

 prečerpanie RA-koncentrátu z odparky na uskladnenie pred ďalším spracovaním 

 skladovanie brídového kondenzátu z odparky obj. 41, 808 príp.809 

 skladovanie kondenzátu výhrevnej pary z obj.  41, 808 príp. 809 

 kontrolované vypúšťanie nízkoaktívnych vôd do ŽP po stanovení ich objemových aktivít 

cez kanalizačný systém SOCOMAN, pričom musia byť dodržané limity aktivít pre trícium 

max. 1,95.10
5
 Bq/dm

3
 a pre korózne a štiepne produkty (beta, gama) max. 37 Bq/dm

3.
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Technologické vybavenie obj. 41 sa delí na nasledovné časti: 

 Zásobné nádrže, 

 Odparovacia stanica, 

 Ionexová filtrácia, 

 Vzduchotechnika. 

 

V obj. 41 sa nachádza jedna z pracovných  staníc AIS, ktorá slúži na snímanie a registráciu hodnôt 

prevádzkových parametrov obj. 41 a 44/10. Pôvodné zariadenie MaR bolo nahradené novým zariadením 

v rámci AIS. Časť pôvodného zariadenia MaR zostala v používaní a slúži duplicitne. 

 

1.1.2.2.1.1 Objekt 41/10  
 

Stavebná časť tejto budovy má 6 podlaží (-8,15 m, -3,95 m, +0,25 m, +4,75 m, +8,35 m, +11,95 m). Prierezy 

jednotlivých podlaží sú v prílohách P. 1-13 až P. 1-18.  

Stavebné konštrukcie zaisťujú tesnosť priestorov, v ktorých sú umiestnené technologické zariadenia. Steny 

sú zhotovené zo železobetónu a majú hrúbky 40, 120 a 140 cm. Hrúbka stien jednotlivých miestností 

zodpovedá umiestneniu technologických zariadení, čo je zrejmé z obrázkov. Obvodové plášte sú 

železobetónové steny a keramzitové panely, strešný plášť je z mäkkej krytiny. Všetky zariadenia, v ktorých 

sa pracuje s otvorenými žiaričmi sú umiestnené v samostatných železobetónových boxoch. Prípadné úniky 

KRAO sú zvedené systémom špeciálnej kanalizácie do zbernej jamy J-1, ktorá je umiestnená na najnižšom 

podlaží -8,15 m.  

Obvodové konštrukcie objektu 41/10 sú v dobrom stave. Sú zhotovené z betónu B170 až po úroveň +0,25 m 

ako vodostavebný V4, nad úrovňou +0,25 m je použitý obyčajný železobetón B170. Suterénna časť betónu 

pod úrovňou -0,15 m je izolovaná penetračnými nátermi za tepla a cementovou omietkou. Boli realizované 

práce na utesnení stropu a hornej časti stien chodieb m. č. 109 a 110 (chodba obslužná a chodba neobslužná) 

do hĺbky cca 60 cm. Touto úpravou sa dosiahlo odstránenie zatekania povrchovej vody do uvedených 

chodieb, ktoré sa vyskytovali najmä v časoch jarného topenia snehov. Strešný plášť je zhotovený z mäkkej 

krytiny s tepelnou izoláciou z polystyrénu so spádom 5%, je v dobrom funkčnom stave. 

Úniky z technologických zariadení zachytáva špeciálna kanalizácia. Špeciálna uhlíková kanalizácia je 

funkčná a je zaústená do zbernej jamy J-1 v miestnosti č. 6 na podlaží -8,0 m. N-kanalizácia v obj. 41 je 

prepojená s uhlíkovou kanalizáciou. Špeciálna uhlíková kanalizácia bola v r. 1993 upravovaná. Potrubia 

z uhlíkovej ocele boli vymenené za nehrdzavejúce v podlažiach do úrovne - 4 m; úroveň - 8 m zostala 

pôvodná. Pôvodná betónová zberná jama J-1 v  m. č. 6 bola v roku 1998 sanovaná, opatrená špeciálnym 

vodonepriepustným náterom. Do takto opravenej jamy bola vložená nádrž z nehrdzavejúcej ocele o objeme 

0,75 m
3
. V nádrži, ako aj v medzipriestore bolo inštalované nové meranie hladín, resp. únikov. Po týchto 

úpravách spĺňa zberná jama J-1 podmienky zákona č. 541/2004 Z.z. a nadväznej vyhlášky ÚJD SR 

č. 53/2006. 

Podzemná stavebná časť obj. 41 po úroveň vstupov potrubných kanálov je tesná. V rámci úlohy 1.1 

v I. etape vyraďovania JE A-1 bol vypracovaný a realizovaný (2000 – 2005) projekt rekonštrukcie aktívnych 

potrubných kanálov na systém rúra v rúre, ktoré zaručujú tesnosť miest vstupu potrubných kanálov. 

Stav miestností v kontrolovanom pásme obj. 41 s umiestnenou pôvodnou alebo inštalovanou novou 

technológiou je uvedený v Tab. 1-2. V tejto tabuľke je vyznačený predmet vyraďovania danej miestnosti 

v rámci I., resp. II. etapy, alebo daná miestnosť nie je predmetom vyraďovania a technológia naďalej zostáva 

v prevádzke. 

 

Tab. 1-2 Stav miestností v kontrolovanom pásme obj. 41 
Miestnosť Pôvodná technológia Nová technológia Predmet vyraďovania 

1, 10 - (chodba) - nie je 

2 demontovaná dočasne uložené sudy s RA kalom 

určené na cementáciu 

v I.etape 

3, 4 demontovaná - v I.etape 

5 demontovaná, N-výstelka zostala - v I.etape 

6 zostala (zberná jama) - nie je 

7 demontovaná - v I.etape 

8 demontovaná 4 čerpadlá na odčerpávanie vôd nie je 
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Miestnosť Pôvodná technológia Nová technológia Predmet vyraďovania 

z retenčnej nádrže do ŽP 

9 demontovaná retenčná nádrž chladiacej vody nie je 

11a zostala (prívodný VZT systém) - nie je 

11b demontovaná nový ionexový filter nie je 

12 zostala - nie je 

13 zostala (armatúry, rúry pre systém 

koagulácie) 

- v II.etape 

14 zostala časť (manipulácia s RA 

koncentrátom) 

časť technológie nová v II.etape – pôvodná 

technológia 

15 zostala (armatúry, potrubia, filtre) - v II.etape 

16 zostala časť časť technológie nová v II.etape – pôvodná 

technológia 

109 demontovaná (potrubné trasy 

v priechodkách k nádržiam zaslepené, 

výnimka 5/1 a 5/2) 

rekonštrukcia technológie pre nádrže 

5/1 a 5/2 (nové čerpadlá, rúry) 

v I.etape 

110 demontovaná (potrubné trasy 

v priechodkách k nádržiam zaslepené) 

- v I.etape - do konca 2005 

111 zostala (elektrorozvádzač) - nie je 

112 zostala (živý elektrorozvádzač) - nie je 

37 zostala (armatúry, potrubia, nádrže) - v II.etape 

17 zostala - nie je 

18 zostala (odparka, výmenník) - nie je 

19 - - nie je 

20,36 zostala (koagulačná nádrž) - v II.etape 

21 zostala - v II.etape 

22 zostala (techn. na manipuláciu s RA 

koncentrátom) 

- nie je 

23 zostala (miestnosť médií) - nie je 

32, 34B zostala (hygienická slučka) - nie je 

29A, 34A, 45 zostala (káblový kanál) - v II.etape – príslušné káble 

k vyraďovaným zariadeniam 

35, 35A zostala (technológia odparovacej stanice) - nie je 

40, 41A, 41B demontovaná - v I.etape 

42, 43, 44 zostala - v II.etape 

46 demontovaná - v I.etape 

47, 48, 49 - (chodba, hygienické zariadenie) - nie je 

50, 51 zostala (velín, elektrorozvádzač) - nie je 

52 - - nie je 

 

1.1.2.2.1.2 Objekt 41/20 
 

Obj. 41/20 tvoria skladovacie nádrže, ktoré predstavujú manipulačný objem pre uskladnenie KRAO pred ich 

čistením, v procese čistenia a po vyčistení pred ich vypustením do životného prostredia. Umiestnené sú 

pod voľným zatrávneným priestranstvom medzi budovou obj. 41 a obj. 30, ktoré je oplotené a je súčasťou 

kontrolovaného pásma. Pôvodné určenie nádrží a ich súčasný stav je uvedený v 
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Tab. 1-3. V súčasnosti sú v prevádzke iba rekonštruované nádrže 5/1 a 5/2, v ktorých sú umiestnené nové 

oceľové nádrže, pričom kontrolovaný medzipriestor slúži ako záchytný objem pre zachytenie prípadných 

únikov. U ostatných nádrží platí zákaz ich prevádzkovania od r.1990. 

Rozmiestnenie jednotlivých nádrží je vidieť z ich pôdorysných zobrazení v úrovniach -3,95 m a +0,25 m, 

ktoré sú v prílohách P. 1-14 a P. 1-15. 

Nádrže boli postavené v období r. 1968 - l970, na základe vtedy platných noriem pre konštrukciu podobných 

zariadení v jadrovej energetike. V realizačnej fáze došlo v prípade nádrží  5/1, 5/2, 7/1 a 7/2 k zmene 

pôvodného projektu, ktorý predpokladal postavenie týchto nádrží z monolitického betónu. Uvedené nádrže 

boli postavené z jednotlivých dielov (dno, plášť z prefabrikovaných dielov a veko), pričom utesnenie plášťa 

na dno bolo realizované pomocou gumového tesnenia. Takéto riešenie nemohlo dlhodobo zaručiť ich 

tesnosť. Vnútorné povrchy nádrží sú pokryté vrstvou PESL-u o hrúbke cca 5 mm, ktorý popraskal. Bola 

narušená celistvosť nádrží a došlo k úniku aktivity do okolitej zeminy a k nátoku podpovrchových vôd 

v obdobiach silnejších dažďov. 
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Tab. 1-3 Pôvodné určenie nádrží obj. 41/20 a ich súčasný stav (08/2005) 
Číslo 

nádrže 
Objem 

[m3] 
Zaplnenie 

[m3] 
Pôvodné určenie 

nádrže 

Súčasný stav a určenie 

nádrže 

1 50 0 voda z práčovne, hygienických 

slučiek a laboratórií 
neprevádzkované nádrže,  

vybraté kaly, vybratá PESL výstelka,  

zisťovanie kontaminácie betónu  a zemín 

okolitého priestoru nádrže odvŕtaním 

vzoriek,  

na základe aktivít rozhodnutie o ich zásype 

(splnenie limitov pre ŽP) alebo ich vybratí 

(nesplnenie limitov pre ŽP) 

2 50 0 

3/1 50 0 
menej aktívne vody z práčovne 

3/2 50 0 

4/1 50 0 
vyčistené vody z práčovne 

4/2 50 0 

6/1 100 0 
KRAO mechanicky nečisté 

6/2 100 0 

5/1 

5/11 100 

operatívne vyčistená vratná voda 

KRAO na čistenie 
5/12 100 

5/21 100 brídový kondenzát po odparke 

5/2 

5/22 100 dočistený brídový kondenzát 

5/31 100 
kondenzát výhrevnej pary 

5/32 100 

7/1 670 50 
KRAO mechanicky čisté 

dočasné uskladnenie kalov s priemernou 

aktivitou 107 Bq/l 7/2 670 50 

 

Takýto stav predmetných nádrží bol konštatovaný už v r. 1974 a boli vyslovené podozrenia o netesnostiach 

nádrží č. 7/1, 7/2, 5/1 a 5/2. Podozrenia neboli jednoznačne dokázané, pretože v nádržiach nebolo spoľahlivé 

kontinuálne meranie hladín a nebol vypracovaný systém monitorovania kontaminácie zemín v okolí nádrží. 

V druhej polovici osemdesiatich rokov boli realizované vrty okolo nádrží objektu 41/20 tak, aby zasahovali 

až pod základové dosky cca 350 mm a boli namontované drenážne sondy pre pravidelný odber vzoriek 

na stanovenie aktivity. Na základe analýz vôd, odobraných z týchto drenážnych sond je možné konštatovať 

kontamináciu okolia týchto nádrží. Rozmiestnenie šácht drenážneho systému a kontrolných sond v okolí 

skladovacích nádrží je schematicky zobrazené v prílohe P. 1-28. 

Ostatné nádrže obj. 41 sú menších rozmerov a boli vyrobené z monolitického železobetónu. Prijímacie 

nádrže boli určené pre zhromažďovanie nízkoaktívnych vôd z prevádzky JE A-l. Pri haváriách JE A-l a 

nasledujúcich prácach spojených s jej vyraďovaním, sa dostali do týchto nádrží aj viac-aktívne médiá 

s obsahom transuránových prvkov. Aby sa zabránilo ďalšiemu zvyšovaniu objemov skladovaných KRAO 

v neprevádzkovaných skladovacích nádržiach obj. 41, boli potrubné trasy vedúce do vnútra a von z nádrží 

zaslepené. 

Z historických údajov sa predpokladalo, že nádrže N1, N2 a ich okolie budú kontaminované iba v 

minimálnej miere. Potvrdil sa však výskyt vyšších merných aktivít Cs-137 vo vzorkách z niektorých vrtov 

oboch nádrží. Pozri tabuľku Gamaspektrometria odobraných vzoriek pre nádrž N1 a N2 v prílohe P. 1-37. 

Podobne pre nádrže N3/1, N3/2, kde bolo rozloženie aktivity značne nerovnorodé, bola merná aktivita 

Cs-137 na úrovni 10
1
 – 10

2
 Bq/kg. V okolí nádrží N4/1, N4/2 N6/1, N6/2 sa pohybovala merná aktivita 

na úrovni 10
2
 – 10

3
 Bq/kg, pozri tabuľku Gamaspektrometria odobraných vzoriek  pre nádrž N3/1, N3/2, 

N4/1, N4/2, N6/1 a N6/2 v prílohe P. 1-37. Najvyššie merné aktivity boli zaznamenané pri nádrži N6/2 (7 

930 Bq/kg Cs-137 vrt č.7, a 4 140 Bq/kg vrt č.17). Podzemné nádrže v záhrade objektu 41/20, ktoré nebudú 

viac využívané, bude možné po demontáži technologického zariadenia využiť pre konečné uloženie 

nízkoaktívnych zemín a kontaminovaného stavebného odpadu dočasne skládkovaných v iných objektoch 

areálu JE A-1. 

 

PREVÁDZKOVANÉ NÁDRŽE 

Za účelom hodnotenia stavu nádrží bola pred rekonštrukciou nádrže 5/2 odkopaná časť násypu do hĺbky 

cca 5 m, aby mohol byť posúdený stav vonkajšieho povrchu nádrže a mohli byť urobené nedeštruktívne 

skúšky betónu a výstuže. Povrch nádrže je tvorený súvislým izolačným asfaltovým náterom, ktorý bol 

v mieste výkopu neporušený a mal dobrú kvalitu. Na základe uskutočnených obhliadok a nedeštruktívnych 

skúšok betónov bolo konštatované: 

 Kvalita ochranného torkrétového betónu z vonkajšej strany nádrže je veľmi dobrá. V mieste odkopu 

zeminy neboli zistené žiadne poškodenia ani degradácia izolácie. 

 Na základe informatívnej skúšky zásaditosti torkrétového betónu (fenolftaleínová skúška) sa 

predpokladá dostatočná alkalita betónu v okolí predpínacej výstuže, a tým je zaručená jeho pasivačná 

schopnosť voči korózii predpínacej výstuže 
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 Vnútorná ochranná vrstva dna a stien nádrží 5/1 a 5/2 (PESL) bola na viacerých miestach poškodená a 

neplnila svoju izolačnú funkciu. 

 Napriek poškodeniu náteru dna vykazuje betón vysokú kvalitu. Informatívne nedeštruktívne skúšky 

dokumentujú, že projektom požadovaná trieda betónu (B 250, resp. B 330) bola dodržaná 

a v niektorých miestach aj prekročená. 

 

Nádrže 5/1 a 5/2 boli rovnaké z hľadiska technických a konštrukčných parametrov, ako nádrže 7/1 a 7/2. Pre 

rekonštrukciu boli vybrané z dôvodu ich výrazne nižšej kontaminácie. Pred ich rekonštrukciou v roku 1991 

bola na nich vykonaná stavebná úprava, ktorá spočívala v seizmickom zodolnení dna a stien 

železobetónovou vrstvou s oceľovou oblicovkou. Do každej z nádrží 5/1 a 5/2 boli namontované tri nové 

oceľové nádrže (ocele triedy 11 a 17) s objemom á 100 m
3
, ktoré sú vybavené automatickým systémom 

riadenia ich prevádzky z velína JE A-1 a z velína obj. 41. Ich určenie je nasledovné: 

 5/11 a 5/12 - pre príjem KRAO 

 5/21 a 5/22 - pre zber brídového kondenzátu z odparky 

 5/31 a 5/32 - pre zber kondenzátu vyhrievacej pary. 

 

Rozmiestnenie jednotlivých oceľových nádrží v nádržiach 5/1 a 5/2 je zrejmé z obrázku v prílohe P. 1-21. 

Nádrže spĺňajú požiadavky Zákona č. 541/2004 a súvisiacich predpisov ÚJD SR. Oceľové nádrže tvoria 

prvú ochrannú bariéru, druhú bariéru tvoria betónové konštrukcie nádrží spolu s výstelkou. Steny, podlaha a 

záchytné šachty upravených pôvodných betónových nádrží sú obložené výstelkou z nehrdzavejúcej ocele 

a v šachtách je inštalovaná signalizácia úniku kvapalín. V priebehu 1. polroka roku 1994 bola čistiaca 

stanica KRAO v objekte č. 41 uvedená do prevádzky s upravenými nádržami.  

 

NEPREVÁDZKOVANÉ NÁDRŽE 

Nádrže 7/1 a 7/2  

V súčasnosti je celkové množstvo skladovaných kalov v nádržiach 7/1 a 7/2 cca 89 m
3
 (7/1 - 49 m

3
, 7/2 

40 m
3
). V roku 2006 - 2007 bude spracovaných na linke ZFK cca 32 m

3
 kalov z nádrží 7/1, 7/2. Tieto nádrže 

musia byť do konca roku 2007 vyprázdnené, zdekontaminované. To znamená že 57 m
3
 kalov bude 

preskladnených do inej nádrže. Konkrétne bude kal preskladnený do nádrže 1/3 obj. 44/10 tak, aby bol 

objekt 41 v roku 2008 pripravený pre realizáciu II. etapy PVJE A-1 podľa zadania. 

Nádrže 7/1 a 7/2 o účinnom objeme á 600 m
3
, sú podzemného typu, kruhového pôdorysu o priemere 16 m. 

Dno nádrže je uložené na podkladovom betóne hrúbky 100 mm a tvarovanom lôžku štrkopiesku výšky 

500 mm. Dno nádrže tvorí obvodový železobetónový pás s výškou 400 mm a so šírkou 1000 mm, do ktorého 

je votknutá membránová železobetónová doska hrúbky 150 mm. Materiál dna je betón B 250. 

Prefabrikovaný zvislý plášť nádrže je urobený zo 42 ks železobetónových panelov o rozmeroch 

4000 x1200 x 140 mm. Materiál panelov je betón B 440-V4. Plášť nádrží je z vonkajšej strany predpnutý 

ovíjanou výstužou. Utesnenie zvislých škár medzi panelmi je urobené maltou. Predpätá výstuž je z vonkajšej 

strany chránená 25 cm hrubou vrstvou torkrétu. 

Stropy nádrží sú z monolitického železobetónu v tvare kopule o polomere krivosti 13 m a vzopätí 2,5 m, 

ktorá je votknutá do obvodového venca. Kopula má premenlivú hrúbku - v päte 170 mm a vo vrchole 

130 mm. Obvodový veniec v päte má rozmery 550 x 600 mm. Materiál kopule je B 330-V4. Násyp 

nad kupolou zeminy sa pohybuje od 90 cm do 2 m. 

Pod základovou doskou sú umiestnené kontrolné vane z betónu B 170-U4 o hrúbke 120 mm s 20 mm 

vrstvou cementového poteru. Vane sú uložené na 100 mm vrstve podkladového betónu a spádované smerom 

od potrubnej chodby ku kontrolným šachtám. Priestor medzi základovou doskou a záchytnou vaňou je 

vyplnený štrkopieskom. Rez podzemnou nádržou 7/1 (7/2) je znázornený v prílohe P. 1-14. 

Každá nádrž má tri priechodky do spojovacej chodby vo výške 3,6 m od dna. Jednou priechodkou je vedené 

potrubie do stredu nádrže pre prívod KRAO, druhou priechodkou je vedené sacie potrubie k čerpadlám 

a cez tretiu priechodku je vedené potrubie pre ovzdušnenie nádrže. Geometrický objem nádrží je á 975 m
3
. 

Vonkajšie povrchy nádrží majú izoláciu z viacerých vrstiev (penetračný náter, asfaltový náter, lepenka, 

cementový poter). Vnútorné povrchy dna nádrží majú (železobetón s 1%-ným spádom k šachte pre sací kôš) 

cementový poter a PESL, steny majú nastrelené pletivo, cementový poter a PESL. Stropy sú opatrené 

epoxidovým náterom. 
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Aj keď stav jednotlivých stavebných častí je vyhovujúci, utesnenia medzi týmito časťami nevyhovujú a 

nádrže ako celok sú netesné. 

V roku 1999 boli pôvodné betónové vstupné šachty vybúrané a nahradené oceľovými s vnútorným 

povrchom z nehrdzavejúcej ocele. Táto úprava bola realizovaná v súlade s projektom, ktorý rieši 

homogenizáciu a vyberanie kalov z týchto nádrží. 

Vzhľadom na rovnaké technické a konštrukčné parametre nádrží 5/1, 5/2 a 7/1, 7/2 je možné konštatovať, že 

situácia na nádržiach 7/1 a 7/2 bude približne rovnaká, ako je popísané u prevádzkovaných nádrží (stav pred 

rekonštrukciou). 

 

 

Nádrže poz. 6/1 a 6/2  

Monolitné betónové nádrže 6/1 a 6/2 majú priemer 6 m, výšku 4 m a objem á 100 m
3
. Strop nádrží je rovný a 

vo výške 3,6 m od dna prestupujú cez stenu nádrže tri priechodky pre prestup potrubí kvapalných médií 

do spojovacej chodby obj. 41. Dvomi priechodkami je vedené potrubie pre prívod KRAO, treťou je vedené 

potrubie spájajúce sací kôš s čerpadlom a cez štvrtú priechodku je vedené potrubie pre odvzdušnenie nádrže. 

Každá nádrž má dve šachty, jedna pre vstup do nádrže (140 x 95 cm) a druhú pre sací kôš (190 x 155 cm). 

Vnútorný a vonkajší povrch nádrží je upravený ako nádrže poz. 7/1 a 7/2. Rez nádržou 6/1 (6/2) je 

znázornený v prílohe P. 1-23. 

Nádrže boli v roku 1999 vyčistené od usadeného kalu, bola vybratá PESL výstelka a bolo vykonané 

monitorovanie odvŕtaných vzoriek betónu a zeminy v okolitom priestore nádrží [24]. 

 

Nádrže poz. 4/1, 4/2, 3/1, 3/2, 2 a 1 

Tieto nádrže majú rovnaké rozmery ako nádrže poz. 6/1 a 6/2 a v strede sú rozdelené betónovou prepážkou 

hrúbky cca 20 cm na dve časti, z ktorých každá má užitočný objem cca 50 m
3
. V strede nádrže nad každou 

jej časťou je vstupná šachta o rozmeroch 140 x 80 cm s celkovou výškou 330 cm. Pri okraji každej nádrže sú 

ďalšie šachty pre sací kôš s rozmermi 200 x 130 cm. Vnútorný a vonkajší povrch nádrží je upravený ako pri 

nádržiach poz. 7/1 a 7/2. Nádrže 1 a 2 nebudú zaradené do výpočtu. Budú použité pre vybudovanie 

lyzimetrického políčka pre zeminy z objektu 839 a táto činnosti nebude zahrnutá do II. etapy. 

Z nádrží boli vybraté kaly, PESL výstelka a bolo vykonané monitorovanie odvŕtaných vzoriek betónu 

a zeminy v okolitom priestore nádrží [24].  

 

VYHODNOTENIE MONITOROVANIA ODOBRATÝCH VZORIEK ZEMINY Z OKOLIA 

NÁDRŽÍ 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2. 

Cieľom programu bolo zistiť úroveň kontaminácie v zemnom okolí týchto nádrží, v štrkopieskovom lôžku 

kontrolných vaní, pod nádržami a v stavebných konštrukciách nádrží. Vzorky boli odoberané tromi druhmi 

vrtov cez dná a steny nádrží. Výsledky z gamaspektrometrie vzoriek z okolia nádrží sú priložené tabuľkovou 

formou v prílohe č. P. 1-37 tejto kapitoly. Údaje v tabuľkách čerpajú z [23] a [24]. 

Výsledky monitorovania ukázali, že nemožno odvodiť všeobecné zákonitosti v rozložení aktivity v závislosti 

od hĺbky odberu vzorky a potvrdili, že rozloženie aktivity v zemine je dosť nerovnorodé. V okolí nádrže N1 

sa kontaminácia zeminy pohybuje na úrovni 2.10
1
 ÷ 4.10

1
 Bq/kg Cs-137, v okolí nádrží N2 na úrovni 

2.10
1
 ÷ 5,2.10

3
 Bq/kg Cs-137. U konštrukčných betónov do hĺbky 5 mm sa hodnoty kontaminácie 

pohybovali medzi 1 262 Bq/kg (dno N/1) až 2. 10
4
 Bq/kg Cs-137 (stena N/2). 

V okolí nádrží 3/1 a 3/2 sa kontaminácia zeminy pohybuje na úrovni 10
1
 ÷ 10

2
 Bq/kg Cs-137, v okolí nádrží 

N4/1, N4/2, N6/1, N6/2 na úrovni 10
2
 ÷ 10

3
 Bq/kg Cs-137. Najrozsiahlejšia kontaminácia sa zistila v okolí 

nádrže N4/1, N4/2 a N6/2. Vnútorné betónové povrchy nádrží sú značne kontaminované do hĺbky cca 5 mm 

a merná aktivita Cs-137 vo vrchných vrstvičkách dosahuje úroveň 10
4
 ÷ 10

5
 Bq/kg.  

Z analýz, ktoré vypracovalo VUJE, a ktoré budú postúpené na ÚJD vyplynulo, že zeminy a betóny, ktoré 

majú aktivitu do 10 000 Bq/kg sa ponechajú na mieste. To isté sa týka štrkopieskových lôžok pod nádržami 

(záchytné vane), kde je predpoklad, že nebudú prekročené limity ožiarenia pre obyvateľstvo (inštitucionálna 

kontrola 100 rokov) a nebudú kontaminované spodné vody. 

Za predpokladu, že úžitkový objem vyradených nádrží bude využitý na finálne uloženie kontaminovaných 

zemín, bude možné uložiť do podzemných nádrží objektu 41/20 cca 1 556 m
3
 veľmi nízko kontaminovaných 

zemín a aktívneho stavebného odpadu. Čo sa týka spôsobu ukladania odpadu, nádrže budú odkopané, 

vstupné šachty a stropy budú zdemolované a šachty budú zasypané a zhutnené do úrovne horných okrajov 
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stavebnej časti. Zvyšné priestory po úroveň terénu (+0,0 m) budú zasypané nekontaminovanou pôdou s 

obnovou vegetácie. 

V prílohe č. P. 1-44 je priložená schéma preskladnenia kontaminovaných zemín a betónov. Kontaminované 

betóny, prefabrikáty a panely, ktoré boli uložené na niektorých skládkach (obj. 839, oblúková hala) bude 

potrebné pretriediť a vo väčšine prípadov upraviť ich geometrické rozmery tak, aby boli uložiteľné do šácht 

a nádrží objektov 41/20, 44/10, 44/20. Z toho vyplýva, že na vhodnom mieste bude potrebné vytvoriť 

mobilné pracovisko na drvenie kontaminovaných betónov. Zdrojmi kontaminovaných stavebných materiálov 

a zemín sú hlavne objekty 38/3, 839, oblúková hala. Menšie množstvo KZ bude podľa predpokladov 

odťažené pri výkopoch APK. Celkové predpokladané množstvo kontaminovaného odpadu predstavuje cca 

6 872 m
3
. Voľné kapacity na uloženie odpadu vytvárajú celkový objem 5 217 m

3
, nakoľko sa predpokladá, 

že šachty a podzemné nádrže je možné napĺňať len do 90% ich úžitkového objemu. Kontaminované 

stavebné materiály, pred tým než budú odtransportované do úložných kapacít nevyužívaných nádrží 

určených na zásyp, budú podrobené radiačnej kontrole na špeciálnom zariadení pre vytriedenie zemín a 

iných odpadov uvoľniteľných do ŽP, odpadov ktoré budú uložené do nádrží a odpadov, ktoré nie sú 

uložiteľné do týchto priestorov z titulu presiahnutia limitnej hodnoty kontaminácie (uloženie do VLLW 

Mochovce). Na výstupe z monitorovacieho zariadenia bude zrealizované triedenie pre nasmerovanie toku 

odpadu do štyroch možných koncových bodov: 

 Uvoľnenie do ŽP 

 Uloženie do podzemných priestorov vzhľadom na kontaminácie pod limitnou úrovňou 

 Zber odpadu do sudov a príprava na uloženie vo VLLW Mochovce 

 Zber odpadu do sudov a príprava na uloženie vo VBK pre RU RAO 

 

1.1.2.2.2 Počiatočný stav objektu 41 na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Objekt 41 bude v roku 2007 využívaný v časti: 

 nádrže 5/1 a 5/2 a ich podporná infraštruktúra vo forme potrubných prepojení, monitorovacích prvkov, 

ventilov a ďalších prvkov, ktoré sú umiestnené v potrubnej chodbe k nádržiam,  

 odparka s príslušnou infraštruktúrou, 

 linka dočisťovania brídového kondenzátu ionexovou filtráciou. 

 

V rámci I. etapy vyraďovania JE A-1 v obj. 41 budú demontované pôvodné technológie v nasledujúcich 

miestnostiach uvedených v Tab. 1-4. 

 

Tab. 1-4 Miestnosti obj. 41 vyraďované, a v ktorých bola vykonaná technologická zmena v I. etape 

Miestnosť Pôvodná technológia Nová technológia 

2 demontovaná nie je, v miestnosti sú dočasne uložené sudy 

s RA kalom určené na cementáciu 

3, 4 demontovaná - 

5 demontovaná, N-výstelka zostala - 

7 demontovaná - 

109 demontovaná (potrubné trasy v priechodkách 

k nádržiam zaslepené, výnimka 5/1 a 5/2) 

rekonštrukcia technológie pre nádrže 5/1 

a 5/2 (nové čerpadlá, rúry) 

110 demontovaná (potrubné trasy v priechodkách 

k nádržiam zaslepené) 

- 

40, 41A, 41B demontovaná - 

46 demontovaná - 

 

1.1.2.2.3 Predmet vyraďovania v objekte 41 
 

Predmetom vyraďovania v objekte 41 (vo vlastnej budove a v potrubnej chodbe) budú nasledovné činnosti:  

 sanácia KZ a BS okolo nádrží, 

 preddemontážna dekontaminácia v potrebnom rozsahu u technologických zariadení určených 

na vyradenie,  

 demontáž všetkého technologického zariadenia, ktoré nebude ďalej využívané, pozri Tab. 1-5  
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 dekontaminácia stavebnej časti na úroveň štandardnú pre kontrolované pásmo pre priestory, ktoré 

naďalej zostanú v kontrolovanom pásme objektu,  

 dekontaminácia stavebnej časti na úroveň uvoľnenia do životného prostredia pre priestory, ktoré budú 

vyňaté z kontrolovaného pásma objektu,  

 demolácia stavebnej časti (odstránenie nádrží), 

 spracovanie a úprava všetkých vzniknutých rádioaktívnych a nekontaminovaných odpadov. 

 

Tab. 1-5 Miestnosti obj. 41 v KP, ktoré sú predmetom II. etapy vyraďovania 
Miestnosť Pôvodná technológia Nová technológia Predmet vyraďovania 

13 zostala (armatúry, rúry pre systém koagulácie) - v II. etape 

14 zostala časť (manipulácia s RA koncentrátom) časť technológie nová v II. etape –  pôvodná technológia 

15 zostala (armatúry, potrubia, filtre) - v II. etape 

16 zostala časť časť technológie nová v II. etape – pôvodná technológia 

111 zostala (elektrorozvádzač) - v II. etape 

37 zostala (armatúry potrubia, nádrže) - v II. etape 

20,36 zostala (koagulačná nádrž) - v II. etape 

21 zostala - v II. etape 

29A, 34A, 

45 

zostala (káblový kanál) - v II. etape – príslušné káble 

k vyraďovaným zariadeniam 

42, 43, 44 zostala - v II. etape 

103 nádrž N3/1, technológia zostala - v II. etape 

104 nádrž N3/2, technológia zostala - v II. etape 

105 nádrž N4/1, technológia zostala - v II. etape 

106 nádrž N4/2, technológia zostala - v II. etape 

113 nádrž N6/1, technológia zostala - v II. etape 

114 nádrž N6/2, technológia zostala - v II. etape 

115 nádrž N7/1, technológia zostala - v II. etape 

116 nádrž N7/2, technológia zostala - v II. etape 

 

Predmetom vyraďovania, ako je uvedené v tabuľke Tab. 1-5, sú všetky neprevádzkované nádrže (okrem 

nádrží 1 a 2). Tieto nádrže s výnimkou 7/1 a 7/2 sú prázdne, t.j. bez RA médií s odstránenou PESL 

výstelkou. 

 

1.1.2.2.4 Koncový stav objektu 41 po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Objekt 41 bude po ukončení vyraďovania ako celok preradený do JZ TSÚ RAO. V prevádzke naďalej 

zostávajú miestnosti s pôvodnou alebo novou inštalovanou technológiou, ktoré sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke. 

 

Tab. 1-6 Miestnosti obj. 41 v KP zostávajúce v prevádzke po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
Miestnosť Pôvodná technológia Nová technológia Predmet vyraďovania 

1, 10 - (chodba) - nie je 

6 zostala (zberná jama) - nie je 

8 demontovaná 4 čerpadlá na odčerpávanie vôd 

z retenčnej nádrže do ŽP 

nie je 

9 demontovaná retenčná nádrž chladiacej vody nie je 

11a zostala (prívodný VZT systém) - nie je 

11b demontovaná nový ionexový filter nie je 

12 zostala - nie je 

14 zostala časť (manipulácia s RA 

koncentrátom) 

časť technológie nová v II.etape – pôvodná 

technológia 

16 zostala časť časť technológie nová v II.etape – pôvodná 

technológia 

109 demontovaná (potrubné trasy 

v priechodkách k nádržiam zaslepené, 

výnimka 5/1 a 5/2) 

rekonštrukcia technológie pre 

nádrže 5/1 a 5/2 (nové čerpadlá, 

rúry) 

v I.etape 

112 zostala (živý elektrorozvádzač) - nie je 

17 zostala časť časť technológie nová v I.etape – pôvodná 

technológia 

18 zostala (odparka, výmenník) - nie je 

19 - - nie je 

22 zostala (techn. na manipuláciu s RA - nie je 
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Miestnosť Pôvodná technológia Nová technológia Predmet vyraďovania 

koncentrátom) 

23 zostala (miestnosť médií) - nie je 

32, 34B zostala (hygienická slučka) - nie je 

29A, 34A, 45 zostala (káblový kanál) - v II.etape – príslušné káble 

k vyraďovaným zariadeniam 

35, 35A zostala (technológia odparovacej 

stanice) 

- nie je 

47, 48, 49 - (chodba, hygienické zariadenie) - nie je 

50, 51 zostala (velín, elektrorozvádzač) - nie je 

52 - - nie je 

107 nádrž 5/1 – pôvodná technológia 

demontovaná 

nová technológia (vložené nádrže 

z nehrdzavejúcej ocele) 

nie je 

108 nádrž 5/2 – pôvodná technológia 

demontovaná 

nová technológia (vložené nádrže 

z nehrdzavejúcej ocele) 

nie je 

24, 25, 26, 27 zostala - nie je 

28, 28a, 29 zostala - nie je 

30,31,33,38 zostala - nie je 

39,39a,39b, 41 zostala - nie je 

 

V neprevádzkovaných nádržiach s výnimkou 1, 2, 5/1 a 5/2 bude zdemontované technologické zariadenie 

(potrubia, priechodky, sacie koše, odvzdušnenia ...), otvory po potrubiach budú zaslepené, nádrže budú 

odkopané po stropy, zdemolované budú vstupné šachty včítane  stropov a priestory budú zasypané 

kontaminovanými zeminami a aktívnym stavebným odpadom. Nádrže budú uvedené do koncového stavu 

typu "zelená lúka". V kapitole 2.3.2, obr. 2-1 sú tieto nádrže vyznačené ako objekty, v ktorých budú po 

ukončení II. etapy VJE A-1 uskladnené KZ a KB. 

 

1.1.2.3 Objekt 44/10 – Zložisko kvapalných RAO 
 

1.1.2.3.1 Charakteristika objektu 44/10 
 

Objekt 44/10 sa používal na skladovanie kvapalných RAO, ktoré vznikli v priebehu prevádzky a v priebehu 

vyraďovania  JE A-1. Objekt pozostáva z vlastnej technologickej budovy, kde je umiestnený technologický 

systém pre prečerpávanie KRAO medzi jednotlivými nádržami objektu, ako aj inými objektami JE A-1, 

vzduchotechnický systém a v dodatočne realizovanej prístavbe doodparka pre objemovú redukciu KRAO. 

Súčasťou sú aj podzemné železobetónové skladovacie nádrže stredneaktívnych KRAO. Objekt má podlažia 

v úrovniach -7,2 m, -4,1 m, ±0,00 m, +4,0 m, +6,5m, ktorého vybrané úrovne sú znázornené v prílohách P. 

1-24 až P. 1-26.  

 

Stavebná časť 

Stavebná časť technologickej budovy tvorí jeden celok so skladovacími nádržami. Je zhotovená 

z monolitického železobetónu. Stavba je založená na monolitickej základovej doske. Hrúbka stien je 50 cm. 

Železobetónové konštrukcie do ±0,00 m, vrátane nádrží sú zhotovené z betónu B-170 vo vodotesnom 

vyhotovení. Nadzemná časť je tvorená kostrou zo železobetónových rámov, ktoré sú spojené nosníkom 

žeriavovej dráhy. Použitý železobetón je typu B-170. Izolácia podzemnej časti budovy je tvorená 

dvojvrstvovou torkrétovou omietkou. Pozdĺžne obvodové steny nadzemnej časti sú z keramzitbetónových 

panelov. Vnútorné priečky sú murované. Podlahy sú cementové, v neaktívnych miestnostiach je 

na cementovom potere nalepené PVC so zavarenými škárami. V aktívnych častiach sú steny a stropy natreté 

olejovým náterom, v ostatných miestnostiach sú latexové alebo vápenné nátery. Stropy sú monolitické. Nad 

potrubnou chodbou je použitý ťažký betón (3,2 kg/dm
3
). Stropy nad prízemím sú prefabrikované strešné 

dosky, ukladané na rámy nosnej konštrukcie v potrebnom spáde strechy. Tepelná izolácia strechy je tvorená 

36 cm vrstvou penobetónu, na ktorú je nalepená vodotesná izolácia z 2 lepeniek a nanesený 3-násobný 

asfaltový náter. Strecha je spádovaná smerom k odpadovým žľabom.  

Po stavebnej stránke je objekt v dobrom funkčnom stave, nevyžaduje si zvláštnu rekonštrukciu, iba menšie 

opravy, ktoré sa vykonávajú  priebežne. Naposledy bola realizovaná oprava izolácie proti zrážkovej vode 

nad miestnosťami č. 201 a 208 vrátane odvodu vôd do dažďovej kanalizácie. Okrem toho bola opravená 

izolácia strechy. Spodná časť budovy je tesná, až na netesnosť na vstupe potrubného kanála APK B-2, 

cez ktorý sa do podlažia -4,1 m dostáva neaktívna, pravdepodobne dažďová voda. Pri nadmernej zrážkovej 
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činnosti dochádza k nátoku vody do m. č. 114 cez vzduchotechnický kanál od obj. 41 a 44/20. Dôvodom 

nátokov je dažďová voda zo strechy objektu, ktorá nie je zaústená do kanalizácie, ale zvedená voľne 

do terénu. V budove sú umiestnené snímače vody a je možnosť odčerpania natečenej vody pomocou 

kanalizačného systému objektu z podlaží -4,1 m a vyššie a z podlažia -7,2 m pomocou ponorného čerpadla 

trvale umiestneného na tomto podlaží.  

V budove sú umiestnené technologické zariadenia pre prečerpávanie KRAO medzi nádržami (monžíky 7/1 a 

7/2 s príslušenstvom a potrubnými prepojeniami), potrubné prepojenia s inými objektami, zariadenia 

neprevádzkovanej dokoncentračnej odparky s príslušenstvom (gravitačná nádrž, kondenzátor) a VZT 

zariadenia. Dokoncentračná odparka, gravitačná nádrž a kondenzátor sú vyradené z prevádzky, pričom sa 

s ďalšou prevádzkou neuvažuje. Počas prevádzky tohto zariadenia v rokoch 1984 - 1989 bolo 

zakoncentrovaných cca 2 000 m
3
 KRAO. Monžíky 7/1 a 7/2 s objemom á 8,5 m

3
, sú umiestnené v šachtách 

m. č. 112 a 113. Šachty sú vyložené plechom z nehrdzavejúcej ocele, dná šachiet sú navzájom prepojené a 

prípadné úniky zo šácht je možné odčerpať pomocou monžíkov. VZT zariadenie má vlastný ventilačný 

komín a zabezpečuje aj obj. 41 a 44/20.  

 

Skladovacie nádrže 

Objekt 44/10 obsahuje 7 skladovacích nádrží. Skladovacie nádrže sú beztlakové valcové železobetónové 

nádoby s vnútornou výstelkou z ocele tr. 17 o hrúbke 3 mm. Vnútorná oceľová časť nádrží bola realizovaná 

technológiou zvárania oceľových pásov. Po zhotovení oceľovej časti bol realizovaný železobetónový skelet. 

Jeho spodnú časť tvorí železobetónová základová doska z betónu B 170 V-4 s hrúbkou 400 mm, ktorá je 

uložená na betónovej platni z betónu B80 s hrúbkou 100 mm. Pod tým je štrkopiesková vrstva o hrúbke 

300 mm. Systém nádrže je uložený v kontrolnej železobetónovej vani z betónu ZB 170 V-4 s hrúbkou 

150 mm a s celkovou výškou 250 mm. Bočné steny železobetónových nádrží sú vyrobené z betónu B 170 

V-4 o hrúbke 400 mm. Vnútorná časť medzi oceľovou nádržou a železobetónovou je zhotovená 

z dvojvrstvovej torkrétovej omietky s celkovou hrúbkou cca 100 mm. Na vonkajší obal železobetónovej 

nádrže je nanesená betónová omietka a asfaltový náter, spolu hrúbka 60 mm. V strede nádrže je štvorcový 

otvor 600x600 mm, ktorý je zakrytý železobetónovou zátkou, obloženou oceľovým plechom z materiálu 

tr. 17. Na strope nádrže sú navarené 4 hrdlá pre hladinomery. Cez plášť nádrže (úroveň -2,8 m) sú vyvedené 

potrubné trasy pre prívod a odvod KRAO a pre odvetrávanie nádrže. Výstelka stien a stropu je spojená 

so železobetónovým plášťom kotviacimi tŕňmi. Výstelka dna je uložená na betónovej konštrukcii. 

Železobetónová vaňa je spádovaná so sklonom 0,5 % na obidve strany k sondám na meranie únikov, ktoré 

slúžia na zachytenie prípadných únikov zo skladovacích nádrží. Z úrovne terénu vedie k sondám liatinové 

potrubie s priemerom 150 mm, cez ktoré je možné odoberať vzorky. Funkčnosť prepojenia sond na vane 

bola zistená iba u nádrží 1/2 a 1/4, preto boli v blízkosti nádrží zhotovené vrtné priesakové sondy (6 ks). 

Z výsledkov meraní v týchto sondách, ako aj z defektometrických kontrol (kontrola bola realizovaná 

na N 1/1 až 1/4) sa usudzuje, že nádrže objektu 44/10 sú tesné. Napriek tomu tieto nádrže nevyhovujú 

požiadavkám zákona č. 541/2004 Z.z. a nadväznej vyhlášky ÚJD SR č. 53/2006. 

 

Nádrže 1/1 až 1/4 

Boli určené sú pre skladovanie KRAO o aktivite vyššej ako 3,7.10
6 

Bq/l. Majú priemer 11,5 m a výšku 

4,3 m. Objem nádrže je 390 m
3
. Dno nádrží je vyspádované k zbernej šachte s priemerom 30 cm a hĺbkou 

20 cm. V strede stropu bola podľa projektu železobetónová zátka s výstelkou z nehrdzavejúcej ocele, 

čím boli nádrže neprístupné. Aby bolo možné zrealizovať dekontamináciu nádrží a defektoskopické merania 

oceľových výstelok, boli nad vstupnými otvormi zhotovené prielezové šachty. Rez nádržou 1/1, (1/2, 1/3, 

1/4) je zobrazený v prílohe P. 1-27. Dve z týchto nádrží (1/2 a 1/3) boli pôvodne určené ako havarijná 

rezerva pre potreby prečerpania vody z bazénu DS. Na základe rozhodnutia ÚJD SR č. 303/2005 už na tento 

účel nebudú využívané. Tieto nádrže a nádrž 1/4 sú v súčasnosti bez rádioaktívnych médií. U všetkých 

nádrží boli vykonané defektoskopické merania, ktoré potvrdili celistvosť výstelky z nehrdzavejúcej ocele a 

nebol zistený plošný úbytok materiálu výstelky spôsobený koróziou. Nádrž 1/4 má povolenú výnimku pre 

skladovanie KRAO. Nádrž poz. 1/1 v súlade s rozhodnutím ÚJD je v súčasnosti využívaná na sústreďovanie 

a dočasné uskladnenie kalov z čistenia nádrží obj. 41. 

 

Nádrže 2/1, 2/2 

Pôvodne boli určené na skladovanie kalov z čistenia KRAO čírením. V období prevádzky stanice ZRK bola 

nádrž poz. 2/1 využitá na odseparovávanie kalov pred spracovávaním koncentrátov. Každá nádrž má objem 
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390 m
3
. Konštrukcia telesa nádrží je ako pri nádržiach 1/1 až 1/4. Dná týchto nádrží sú vyspádované smerom 

k stredu, kde sa nachádza priehlbina o priemere 3 000 mm. V tejto priehlbine je štrkopieskové lôžko. 

V lôžku je inštalované sacie potrubie v tvare kríža z oceľových trubiek (mat. tr. 17) s otvormi, ktorý spolu 

so štrkopieskovým lôžkom slúži na filtráciu vody od kalov. Rez nádržou 2/1, (2/2) je znázornený v prílohe P. 

1-29. 

Pôvodné železobetónové zátky pod násypom zeminy, umiestnené v strede stropu nádrží boli odstránené a 

nainštalované oceľové vstupné šachty s vnútornou úpravou z nehrdzavejúcej ocele. Šachty sú konštruované 

pre montáž zariadenia na homogenizáciu, filtráciu a vyberanie usadených kalov.  

 

Nádrž N-3 

Je určená pre skladovanie vysýtených RA-sorbentov a kontaminovaných pieskov z filtrov. Nádrž má priemer 

3 m, výšku 4,9 m, objem 35 m
3
. Konštrukcia nádrže je podobná ako pri nádržiach 1/1 až 1/4 

(železobetónový skelet s výstelkou z materiálu tr. 17). Dno nádrže je kužeľovité smerom k stredu, kde je 

kalová šachta s kolektorom. Nad stredovým otvorom nádrže bola vybudovaná podobná účelová vstupná 

šachta ako pri nádržiach poz. 2/1 a 2/2.  

 

Tab. 1-7 Zaplnenie nádrží objektu 44/10 
Číslo nádrže 1/1 1/2 1/3 1/4 2/1 2/2 N-3 

Objem nádrže [m3] 390 390 390 390 390 390 35 

Zaplnenie nádrže [m3]  120 0 0 0 30 50 28 

 

 

Počas vyraďovacích prác II. etapy vyraďovania JE A-1 budú nádrže 1/2, 1/3 a 2/1 prevádzkované a v roku 

2008 budú zaplnené kalom nasledovne: 

 v nádrži 1/2 bude cca 90 m
3
 kalu z nádrže 1/1, 

 v nádrži 1/3 bude cca 57 m
3
 kalu z nádrží 7/1 a 7/2, 

 v nádrži 2/1 bude cca 115 m
3
 kalu z nádrže 2/2. 

 

Všetky tieto kaly sa budú priebežne spracovávať na linke ZFK. 

Pri predpokladanej (projektovanej) kapacite ZFK - spracovanie 16 m
3
 kalu za rok - predstavuje spracovanie 

všetkých kalov skoro 16,5 roka (t. j. roky 2008 - 2025). 

Za tejto situácie nebude možné vyraďovať vyššie uvedené nádrže obj. 44/10, vyraďovanie ostatných nádrží a 

práce na vyraďovaní stavebného obj. 44/10 (prístavok ZRK, technológie, zariadenia, miestnosti a samotná 

budova) sa však môžu realizovať. 

V nádrži 2/2 budú po prečerpaní kalu do nádrže 2/1 štrky. Predpokladaný termín ukončenia vyberania štrkov 

je 30.06.2008. Následne bude nádrž dekontaminovaná, ukončenie dekontaminácie je plánované 

do 20.12.2009. 

 

1.1.2.3.2 Počiatočný stav objektu 44/10 na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

V roku 2007 bude objekt v nasledujúcom stave: 

 prístavok ZRK nebude potrebný pre ďalšie vyraďovanie a bude pripravený na likvidáciu,  

 v nádrži 1/2, 1/3 budú kaly, taktiež aj v nádrži 2/1, nádrž 1/1 bude bez kalov 

 nádrže 1/4 a 2/2 budú vyčistené a pripravené na vyradenie, 

 nádrž N3 bude prázdna a zdekontaminovaná a bude pripravená na likvidáciu. 

 

1.1.2.3.3 Predmet vyraďovania v objekte 44/10 
 

Predmetom vyraďovania v objekte 44/10 bude technologická budova vrátane ZRK s nadzemnými a 

podzemnými priestormi, t.j. podlažia +7,00 m, +4,00 m, +0,40 m, +0,00 m, -4,10 m, -7,20 m. V tomto 

objekte bude likvidovaný technologický systém pre prečerpávanie KRAO, vzduchotechnický systém a 

zariadenie na objemovú redukciu KRAO. Súčasťou objektu sú podzemné železobetónové nádrže, z ktorých 

sú určené na vyradenie nádrže 1/4, 2/2 a N3. V rámci vyraďovania bude v nádržiach demontovaná 
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technologická časť, následne budú odkopané, zdemolované budú prístupové šachty do nádrže a strop pre 

umožnenie zásypu. Z nádrže 2/2 musí byť ešte predtým vybratý štrk a následne bude zdekontaminovaná do 

21.12.2009. Podobne bude na vyradenie pripravená nádrž N3. Nádrže budú na záver zasypané veľmi nízko 

kontaminovanými zeminami a aktívnym stavebným odpadom. Celkovo možno uložiť do priestoru týchto 

troch podzemných nádrží 734 m
3
 KZ a stavebného odpadu, nakoľko sa predpokladá, že podzemné nádrže je 

možné napĺňať len do 90% ich úžitkového objemu. Pre ďalšiu prevádzku zostanú zachované nádrže 1/1, 1/2, 

1/3, 2/1, ktoré nebude možné vyraďovať, pretože kontaminovaný kal v nich prítomný bude postupne 

vyberaný a spracovávaný na linke ZFK približne do roku 2025. Z technologického zariadenia 

prislúchajúceho k uvedeným nádržiam budú ponechané časti potrubných trás a príslušné armatúry, 

umiestnené v potrubnej chodbe (m. č. 201). Nádrže 1/1 a 1/2, budú naďalej využívané po inštalácii menšej 

nádrže v jej vnútri. Zo stavebnej časti objektu 44/10 nebudú zlikvidované a zasypané miestnosti č. 201, 119, 

120 a 118 a z technologickej časti zariadenie v týchto miestnostiach prislúchajúce k uvedeným nádržiam.  

 

Rozsah činností vyraďovania bude štandardný *:  

 preddemontážna dekontaminácia v potrebnom rozsahu u technologických zariadení určených na 

vyradenie,  

 demontáž technologických zariadení,  

 odkop úsekov vyraďovaných potrubí medzi nádržou a obslužnou chodbou 

 dekontaminácia stavebnej časti na úroveň uvoľnenia do životného prostredia,  

 demolácia objektu, 

 úprava terénu po demolovanej stavebnej časti (zasypanie výkopov nekontaminovaným materiálom a 

úprava terénu),  

 spracovanie a úprava všetkých vzniknutých rádioaktívnych a nekontaminovaných odpadov. 

 
* Poznámka: 

Štandardný rozsah vyraďovacích činností zahrňuje: 

 prípravné administratívne a projektové práce pred vyraďovaním objektu 

 príprava projektovej dokumentácie a realizácia dekontaminácie vnútorných povrchov technologického zariadenia 

 realizácia prípravných činností, realizácia demontáže a ukončovacích činnosti po ukončení demontáže 

 realizácia dekontaminácie stavebných povrchov a rádiologická kontrola objektu pred demoláciou 

 prípravné činnosti na demoláciu stavebného objektu, demolácia stavebného objektu s odstránením stavebnej časti 

do hĺbky -1 m od povrchu terénu 

 odstránenie kontaminovaných materiálov (odvoz na ďalšie spracovanie, resp. uloženie RAO) 

 zavezenie výkopov po demolácii neaktívnymi zeminami alebo stavebným odpadom do úrovne cca -1 m 

 u podzemných nádrží určených na vyradenie zavezenie priestorov kontaminovanými zeminami a stavebným 

odpadom 

 zavezenie plochy po demolácii vrchnou vrstvou zeminy do úrovne okolitého terénu a realizácia revegetačných 

prác 

 

1.1.2.3.4 Koncový stav objektu 44/10 po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Objekt bude ako celok vyradený do koncového stavu typu "zelená lúka" s výnimkou vyššie uvedených 

nádrží a príslušných miestností stavebného objektu 44/10. 

Do nádrží 1/1 a 1/2 budú na základe tesnosti vložené menšie nádrže (systém nádrž v nádrži) a následne budú 

využívané na skladovanie kvapalných RAO. Nádrže 1/3 a 2/1 budú čiastočne zaplnené kalom približne 

do roku 2025. Po odstránení kalov bude rozhodnuté o ich ďalšom využívaní. 

Vzduchotechnika objektov 41 a 44/20, ktorá bola pripojená na ventilačný komín objektu 44/10 bude 

napojená na iné objekty TSÚ RAO.  

Kontaminovanými zeminami a stavebným odpadom budú zasypané nádrže N1/4, N2/2 a N-3. 

 

1.1.2.4 Objekt 44/20 – Zložisko pevných RAO 
 

1.1.2.4.1 Charakteristika objektu 44/20 
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Objekt 44/20 je situovaný v severnej časti areálu A-1 od hlavného výrobného bloku. Objekt tvorí komplex 

34 podzemných šácht, ktoré slúžili na ukladanie tuhých RAO a aktívnych olejov vznikajúcich pri prevádzke 

JE. Jednotlivé šachty boli určené pre rôzne druhy odpadov. Pôvodné určenie nebolo dodržané. Pôdorys a 

bokorys objektu je znázornený na obrázku P. 1-30.  

Objekt je vybudovaný zo železobetónu o pôdorysnom vonkajšom rozmere 59,3 m x 10,5 m, hĺbky 7,22 m, 

resp.12,82 m od + 0,0 m. K stavbe bol použitý betón tr. B 170-V4, oceľ 11 300. Strop je z časti tvorený 

zo železobetónových prefabrikátov a z časti ako monolitický. Zvislé obvodové konštrukcie sú 

železobetónové, hrúbky 600 mm. Z vonkajšej strany sú opatrené torkrétovou omietkou hrúbky 20 mm. 

Z vnútornej strany sú steny upravené 2x cementovým poterom. Dno šachiet tvorí podkladový betón 100 mm, 

cementový poter 20 mm a železobetónová doska 600 mm. Dno šachiet č. 4 až 13 je vysypané 200 mm 

hrubou vrstvou riečneho piesku. Ďalšia úprava dna a bočných stien (špeciálna izolácia) nie je v prístupnej 

dokumentácii uvedená. 

Celý strop je od pozdĺžnej osi spádovaný na obe strany. Nad šachtami č. 1(1) až 1(18) a 5 je strop tvorený 

železobetónovými prekladmi o hrúbke 30 cm. Nad šachtami č. 2, 6(7), 9(1), 9(2), 10, 11, 12, 13 je strop 

monolitický železobetónový, hrubý 50 cm. Nad šachtami 3(1), 3(2), 3(3), 3(4), sú železobetónové tvarovky 

o hrúbke 70 cm. Nad šachtou 4(8) je profilovaný železobetónový monolit o hrúbke 80 cm a 150 cm. 

Po pozdĺžnych stranách objektu sú koľajnice kozového 5 t žeriavu, ktorý umožňuje manipuláciu nad celým 

zložiskom. Pozdĺž úložiska je vybudovaný hlavný vzduchotechnický kanál (objem 110 m
3
) s inštalovaným 

vzduchotechnickým potrubím, ktorý je v súčasnej dobe mimo prevádzku. Na dne vzduchotechnického 

kanála je nános kalov, vytvorených pravdepodobne po zaplavení systému. 

Otvory do šácht sú kruhové rôznych priemerov (Ø 150 až 1000 mm, resp. 690x760 mm). V otvoroch sú 

vložené železobetónové zátky. Zátky boli prekryté železobetónovými poklopmi proti natekaniu dažďovej 

vody. Celý strop bol z vonkajšej strany izolovaný asfaltovým náterom (celistvá vrstva) hrúbky 5 mm 

proti dažďovej vode. Táto izolácia bola pravdepodobne vykonaná na základe poveternostných podmienok a 

bola rekonštruovaná. 

Šachty pre uskladnenie oleja 1(1) až 1(18) obsahujú poistnú výstelku - oceľovú vaňu o plošných rozmeroch 

kobky a výšky 1465 mm z plechov hrúbky 3 mm. Ra-oleje sú uskladnené v oceľových kontajneroch (objem 

1,3 m
3
). Každý kontajner je dodatočne opatrený hydrouzáverom. Kontajner je zhotovený z mat. 11 373 

o hrúbke 6 mm. V r. 1996 bolo 7 m
3
 olejov vybraných, po usadení sa voda vrátila do obj. 44/20 a čistý olej 

(2,4 m
3
) je skladovaný v obj. 34 v olejovom hospodárstve. 

U ostatných šácht tvorí železobetónová konštrukcia jedinú bariéru voči úniku RAO do životného prostredia. 

Objekt je s veľkou pravdepodobnosťou netesný voči prieniku vody. Prítomnosť vody vo väčšine šácht 

pred jej odčerpávaním naznačuje priesak dažďovej vody cez obvodové steny. Nátok vody do šácht sa zistil 

už v r. 1975 ešte za prevádzky elektrárne a nepodarilo sa ho odstrániť ani pretesnením stropu. Je 

pravdepodobný i prienik medzi jednotlivými šachtami. Po ukončení zavážania odpadov sa voda (cca od roku 

1983) prestala odčerpávať a hladina vody v šachtách kolísala. Pri odčerpávaní vody sa potvrdila migrácia 

vody  spodnými časťami odčerpávaných šácht. 

Kontrolný systém tesností šácht je zabezpečovaný monitorovaním aktivity vody v kontrolných sondách V-7, 

V-8, V-10, V-11. V r. 1992 boli realizované vŕtané sondy pre odber vzoriek hornín z podložia okolia 

objektu. Na základe výsledkov monitorovania aktivity podzemných vôd z vrtov vybudovaných v smere 

prúdenia podzemných vôd bolo konštatované, že uvedený areál úložísk je z plošného hľadiska zdroj 

RA-kontaminácie podzemných vôd druhý v poradí po objekte 41. 

Objekt svojou tesnosťou nevyhovuje ako sklad RAO. 

RAO boli, resp. sú v šachtách uložené neorganizovane. Časť sa nachádza v PE vreciach, časť je voľne 

sypaná. Olej bol v oceľových nádobách, z ktorých sa pri zvýšenej hladine vody čiastočne vyplavil. Posledné 

odpady boli uložené v r. 1984. Množstvá jednotlivých druhov RAO a ich aktivita sú odhadnuté. Z výsledkov 

merania vyplynulo, že v šachtách sa nachádzalo cca 205 m
3
 KRAO s úrovňou kontaminácie v rozsahu 

10
2
 ÷ 10

5
 Bq/l. Prehľad jednotlivých RAO uložených v sudoch v šachtách obj. 44/20 je uvedený 

v nasledujúcej 
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Tab. 1-8. 
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Tab. 1-8 Prehľad RAO uloženého v MEVA sudoch v šachtách obj. 44/20 podľa podkladov SE-VYZ, o.z. 

z júna 2005: 
č. šachty / 

typ RAO 

spáliteľný 

nesáč. 
nespáliteľný kovový el. káble plechy štrk asfalt betón kaly voda Spolu 

1(1)            

1(2)            

1(3)         21  21 

1(4)   23        23 

1(5)  24         24 

1(6)   24        24 

1(7)   36        36 

1(8)  15    7     22 

1(9)   20 4       24 

1(10)            

1(11)            

1(12)            

1(13)  32         32 

1(14)            

1(15)            

1(16)  36         36 

1(17)   36        36 

1(18)   36        36 

2  96         96 

3(1)  176     16    192 

3(2)  80    88 8 12   188 

3(3) 32 24    2 93 16 11 2 180 

3(4)                   

4(8)         10  10 

5            

6(7)            

9(1)            

9(2)            

10 56  100 12       168 

11  92 16   16     124 

12   60        60 

13            

Spolu 88 575 351 16 0 113 117 28 42 2 1332 

 
 - šachty so VZT filtrami a kovovými nádržami 

 - šachty s uloženým betónom 

 

Množstvo voľne uložených kontaminovaných betónov, panelov a blokov v šachtách 3(4), 6(7) a 13 

predstavuje podľa správy [2] objem cca 281 m
3
, ktorý reprezentuje hmotnosť zhruba 618,2 tony materiálu. 

V priebehu r. 1994 po vytvorení otvorov ( 100 až 225 mm) sa odobrali vzorky vody, stanovil sa obsah 

prítomných rádionuklidov a chemických parametrov (pH, vodivosť, obsah chloridov, tvrdosť). 

Po zhodnotení výsledkov sa začalo podľa schváleného pracovného programu (PRG č.3/730/A1/94) 

realizovať odčerpávanie vôd.  

 

1.1.2.4.2 Počiatočný stav objektu 44/20 na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

V roku 2007 bude objekt v nasledujúcom stave: 

Všetky šachty budú upravené a vyčistené. Všetky RAO budú vytriedené a vložené do MEVA sudov. Objekt 

bude využívaný ako skladovací objekt pre skladovanie spracovaných, alebo nespracovaných RAO v sudoch 

(manipulačný sklad pre BSC). Šachty 9(1), 9(2) sú prázdne, RAO je premiestnené do priestoru haly a šachty 

budú slúžiť ako manipulačný priestor RAO. Šachta 5 je prázdna a budú sa do nej ukladať filtračné vložky 

z BSC. 

Je však potrebné opraviť podlahy (nátery sa odlupujú a vydúvajú), aby sa znížila prašnosť v objekte a 

nevznikalo značné množstvo aerosólov. 
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1.1.2.4.3 Predmet vyraďovania v objekte 44/20 
 

Predmetom vyraďovania v obj. č. 44/20 bude vyberanie a spracovanie RAO uloženého v MEVA sudoch a 

ostatného RAO skladovaného v šachtách. Do prác v rámci II. etapy vyraďovania v prípade odstránenia 

MEVA sudov a kontaminovaných betónov by mohlo byť zaradené zasypávanie prázdnych šácht nízko- 

kontaminovanými zeminami a betónmi a po zasypaní vybudovanie železobetónovej základovej dosky nad 

šachtami (úroveň ±0,00 m) pre ukladanie VBK kontajnerov. Celková kapacita podzemných šácht 

predstavuje 3 252 m
3
 úložného priestoru, avšak sa predpokladá, že podzemné šachty je možné napĺňať len 

do 90% ich úložného objemu, čo predstavuje cca 2 927 m
3
 kontaminovaného stavebného odpadu a KZ. 

 

1.1.2.4.4 Koncový stav objektu 44/20 po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Šachty umiestnené v objekte 44/20 budú vyprázdnené a následne zasypané nízko-kontaminovanou zeminou 

a kontaminovaným stavebným odpadom (azbest, betóny, asfalt a pod.). Nad šachtami v úrovni ±0,00 m bude 

vybudovaná železobetónová základová doska. Tieto práce budú zrealizované v rámci II. etapy vyraďovania 

JE A-1 a objekt bude preradený do JZ TSÚ RAO. 

 

1.1.2.5 Objekt 76 B – Experimentálna spaľovňa VUJE 
 

1.1.2.5.1 Charakteristika objektu 76 B 
 

Objekt je samostatne stojaca budova, v ktorej bola pôvodne umiestnená neaktívna experimentálna slučka. 

Budova je prízemná so suterénom o pôdoryse 12x12 m a výškou 9 m. Na úrovni prízemia sú dve montované 

prístavby 3x12 m (h=2,5 m) a 2x4 m (h=2,5 m). Podzemná časť je betónová, nadzemná časť je murovaná, 

strop je oceľová konštrukcia. V prízemnej časti je umiestnené technologické zariadenie experimentálnej 

spaľovne, hygienická slučka a sklad RAO. V suteréne je výstupná časť spaľovacej pece s miestom pre odber 

aktívneho popola, medzisklad aktívneho popola a zariadenie pre cementáciu popola. Časť vyprodukovaného 

popola je už zacementovaná a je uskladnená v obj. 32, m. č. 97 a 106, kde je uskladnených 20 sudov 

so zacementovaným popolom a 42 sudov s popolom. Pôdorysy podlaží +0,00 m a -3,50 m sú zobrazené 

v prílohách P. 1-32 a P. 1-31. 

Všetky vnútorné steny a podlahy technologických priestorov sú natreté umývateľnými nátermi. Mimo 

objektu sú umiestnené niektoré časti technologického  zariadenia - ventilátory spalín a chladiaceho vzduchu 

a potrubie spalín, ktoré je zaústené do ventilačného komína. Budova má aktívnu kanalizáciu, ktorá je 

zaústená do systému špeciálnej kanalizácie. 

V objekte 76B je v súčasnosti postupne vykonáva cementácia kontaminovaného štrku do oceľových sudov 

(kontaminovaný štrk s dávkovým príkonom od 2 až po 6 mGy/h) na zariadení, ktoré slúžilo na cementáciu 

popola. 

Objekt má dva prístavky. V jednom je olejové hospodárstvo a príjem RAO, druhý prístavok je závetrie 

hygienickej slučky. Vo vzdialenosti cca 10 m od objektu je umiestnená redukčná stanica propán-butánu, 

ktorá je so spaľovňou spojená nízkotlakovým potrubím. V blízkosti objektu je samostatne stojaci sklad 

tlakových fliaš propán-butánu. 

Počas prevádzky experimentálnej spaľovne VÚJE v rokoch 1986-2001 bolo celkovo spracovaných cca 

139 ton spáliteľného odpadu, z ktorého: 

 62 110 kg pochádzalo z JE V-1, 

 56 792 kg pochádzalo z JE V-2, 

 19 945 kg pochádzalo z JE A-1, 

 440 dm
3
 kontaminovaného oleja. 

 

Prevádzka bola ukončená v roku 2003. Objekt je v dobrom stave. 

 

Základné technologické zariadenie Experimentálnej spaľovne VÚJE 

1. Pec SP 602 
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Typ: roštová, dvojkomorová s monolitickou výmurovkou pre odpad s výhrevnosťou 7000 kJ/kg. Pec bola 

upravená na požiadavky VÚJE. 

 

2. Dávkovač odpadu do pece DSP 2400 

Typ: elektromechanický, s dvojitým uzáverom, s utesnením vhadzovacieho otvoru a s odsávaním aerosólov 

z vnútorného priestoru dávkovača. 

 

3. Chladič CHSV 40 

Typ: vzduchový trubkový štvorkomorový chladič, s možnosťou voľby prevádzky jednotlivých komôr 

podľa požadovanej chladiacej účinnosti, plocha 40 m
2
,  teplotný interval 1125125 C 

 

4. Predfilter FV-25 

Typ: kapsový tkaninový filter s automatickou regeneráciou protiprúdnym vzduchom, zabudovaný ručne 

ovládaný sprchový systém vlastnej konštrukcie (systém dierovaných trubiek). Filtračný materiál 

FINET-PES 4 s filtračnou plochou 25 m
2
, max. prevádzková teplota 150 C krátkodobo. 

 

5. Vysokoúčinný filter FAH 5100 

Typ: HEPA filter pre zachytenie aerosólov, horizontálny, vložkový, neregenerovateľný. Filtračný materiál 

tvorí papier so sklenenými vláknami. 3 vložky predfiltra majú účinnosť 70 % a 3 vložky filtra 99,98 %. 

Filter má zabudovaný ručne ovládaný sprchový systém vlastnej konštrukcie. 

 

6. Ventilátor spalín RVE 630 (ES) 

Typ: opancierované, nevýbušné prevedenie, obežné kolo č. 7. 

 

7. Ventilátor chladiaceho vzduchu RSZ 900 (ECH) 

Typ: sací ventilátor.  

 

8. Propán-butánové hospodárstvo (RS-PB) 

Typ: fľašová tlaková stanica, obsahuje batériu 5 fliaš, odparník PB a regulačné prvky. Stanica zabezpečuje 

dopravu PB do horákov pece DP-300. K stanici patrí sklad zásobných fliaš. 

 

9. Olejové hospodárstvo 

Kontaminované oleje sa spaľujú za pomoci upraveného horáka VENTERM 2L (označenie H-3), 

umiestneného v spaľovacej komore. Podporné palivo a kontaminovaný olej sú potrubím dopravované 

z dvoch zásobných nádrží obsahu 1 m
3
. Vzduchový kompresor 1 JSK-75-2 zabezpečuje tlakový vzduch 

do horáka H-3. 

 

Experimentálne zariadenie pre cementáciu popola 

Pre cementáciu popola bolo vo VÚJE vyvinuté a realizované Experimentálne cementačné zariadenie, ktoré 

sa skladá z dvoch častí: 

 zariadenie ZCK na výrobu cementovej kaše a jej dávkovanie 

 miešač popola s cementovou kašou MPC 

 

Dávkovanie cementovej  kaše do suda s popolom, ako aj vody pre zabezpečenie príslušného vodného 

súčiniteľa cementovej zmesi, je cez dopravné hadice pripojené na kryt suda. Množstvo vody meria typový 

elektromagnetický vodomer. 

Ide o štandardnú metódu cementácie popola, realizovanú na prototype cementačného zariadenia, ktoré bolo 

odskúšané s cementovaním neaktívneho popola. 

 

 

 

 

1.1.2.5.2 Počiatočný stav objektu 76 B na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

V roku 2007 bude objekt v nasledujúcom stave: 
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Objekt bude vyprázdnený od všetkých skladovaných odpadov, spracované a odvezené budú MEVA sudy 

s kontaminovaným štrkom a ukončená bude prevádzka cementácie RAO do sudov. Ďalej budú odstránené 

všetky prevádzkové médiá z pôvodnej prevádzky, suroviny potrebné na cementáciu, náhradné diely a vložky 

do filtrov. Objekt bude odpojený od prevádzkových médií (plyn, voda) a zariadenie bude pripravené 

na demontáž. 

 

1.1.2.5.3 Predmet vyraďovania v objekte 76 B 
 

Objekt bude ako celok vyradený do koncového stavu typu „zelená lúka“. Rozsah činností je štandardný. 

 

1.1.2.5.4 Koncový stav objektu 76 B po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Objekt bude ako celok vyradený do koncového stavu typu "zelená lúka". 

 

1.1.2.6 Oblúková hala 
 

1.1.2.6.1 Charakteristika objektu oblúkovej haly 
 

V objekte je dočasne skladovaná kontaminovaná zemina (cca 500 m
3
), ktorá je určená na uloženie alebo na 

ďalšie spracovanie. V oblúkovej hale sa pohybuje priemerná merná aktivita cca 5000 Bq/kg (max. 7000 

Bq/kg) vztiahnutá na obsah Cs-137. Sumárna ,  aktivita sa predpokladá 2,7.10
9
 Bq [1]. Voľne skladovaná 

kontaminovaná zemina sa nachádza pod strechou z vlnitého pozinkovaného plechu, neseného trubkovou 

konštrukciou. Vnútorný priestor haly je odvetrávaný voľne bez VZT, je chránený pred dažďom a 

povrchovou vodou. Technický stav haly je vyhovujúci. 

 

1.1.2.6.2 Počiatočný stav objektu oblúkovej haly na začiatku II. etapy vyraďovania 

JE A-1 
 

V roku 2007 bude objekt v nasledujúcom stave: 

 uložený pevný rádioaktívny odpad pod prístreškom zo stavebných činností,   

 navozená kontaminovaná zemina,  

 uložený spáliteľný a ostatný odpad, 

 

Celkové množstvo skladovaného kontaminovaného odpadu v čase vyraďovania sa nezmení a zostane 

na úrovni cca 500 m
3
. 

 

1.1.2.6.3 Predmet vyraďovania v objekte oblúkovej haly 
 

Pred likvidáciou prístrešku bude naložené so skladovaným odpadom nasledovne: 

 pevný rádioaktívny odpad bude vytriedený 

 navozená kontaminovaná zemina bude podrobená rádiologickému meraniu a po pretriedení 

presmerovaná na jej ďalšie uloženie v závislosti od úrovne kontaminácie, ktoré je popísané v 

podkapitole 1.1.2.2.1.2, odstavec Vyhodnotenie monitorovania odobratých vzoriek zeminy z okolia 

nádrží 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2.  

 spáliteľný a ostatný odpad bude odtransportovaný na ďalšie spracovanie, 

 priestor bude vyprataný a zrealizované bude zmapovanie radiačnej situácie pred likvidáciou prístrešku 

 prístrešok bude demontovaný, malé množstvo betónov v základoch bude demolované, odpad z 

demontáže a demolácie bude podľa predpokladov uvoľniteľný do ŽP. 

 

Objekt bude ako celok vyradený do koncového stavu typu „zelená lúka“. Rozsah činností je štandardný. V 

súvislosti s preskladnením kontaminovaných zemín z oblúkovej haly vzniká možnosť využiť priestory 

vyraďovaných podzemných nádrží objektu 41/20, resp. objektu 44/10. Po odkrytí vstupnej šachty a stropu 

nádrží a ich zdemolovaní budú kontaminované zeminy a iný stavebný odpad navezený pomocou 
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transportného zariadenia do úrovne hornej hrany stavebnej časti nádrže a na záver zasypaný vrstvou 

nekontaminovanej zeminy. Schéma preskladnenia kontaminovaných zemín, betónov a ostatného stavebného 

materiálu z oblúkovej haly objektu 839 a 38/3 je priložená v prílohe P. 1-44. V schéme je graficky 

znázornený postup pri vypratávaní kontaminovaných materiálov z týchto objektov, ich triedenie, prípadná 

úprava rozmerov (drvenie panelov a prefabrikátov) a zasypanie do podzemných skladovacích priestorov. V 

schéme sa uvažuje s realizáciou radiačnej kontroly stavebných odpadov a u materiálov, ktoré dosiahnú 

kontamináciu pod limitnou hodnotou sa počíta s ich uvoľňovaním do životného prostredia. 

 

1.1.2.6.4 Koncový stav objektu oblúkovej haly po ukončení II. etapy vyraďovania JE 

A-1 
 

Objekt bude ako celok vyradený do koncového stavu typu "zelená lúka". 

 

1.1.2.7 Objekt 839 – Zložisko nízkoaktívnych kalov 
 

1.1.2.7.1 Charakteristika objektu 839 
 

Do objektu 839 sú ukladané rádioaktívne kaly z biokláru JE V-1, kontaminovaná zemina, betónová drvina a 

niektoré ďalšie pevné RAO (drevo, sklená vata, handry, igelity). Celková kapacita zložiska je 3200 m
3
 

pri zaplnení celého priestoru železobetónovej vane po úroveň jej horného okraja. Prakticky je zaplňovaný aj 

priestor haly nad úrovňou okraja vane navŕšením odpadov, čím sa predpokladaný využiteľný priestor zvýši 

na 4000 m
3
. Zložisko je navrhnuté ako železobetónová nádrž prekrytá oceľovou halou typu HARD RD 

Jesenník. Železobetónová monolitická konštrukcia bola zhotovená z betónu III B250. Stavba bola 

realizovaná v roku 1982. Dno nádrže má hrúbku 45 a pod dnom je 55 cm hrubá vrstva podkladového betónu 

pre dosiahnutie nezamŕzajúcej hĺbky. Železobetónová nádrž má povrchovú ochranu - penetračný náter, 

asfaltový náter, cementový poter vystužený rabicovým pletivom a penetračný náter. 

Pre čistenie dopravných prostriedkov po výjazde zo skládky sú k dispozícii dve rampy, ktoré sú odvodnené 

do systému splaškovej kanalizácie. Spodná príjazdová rampa sa nevyužíva a vstupný otvor do vane je 

zamurovaný. V prípade hromadenia vody na skládke je možné ju odčerpať buď do splaškovej kanalizácie, 

alebo sa dopraví k ostatným KRAO. 

Zložisko je v dobrom technickom a funkčnom stave. 

1.1.2.7.2 Počiatočný stav objektu 839 na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

V roku 2007 bude objekt v nasledujúcom stave: 

Objekt bude zaplnený nízko-kontaminovaným RAO zo stavebných činností. Navážanie ďalšieho materiálu 

bude ukončené v roku 2006.  

 

 

 

1.1.2.7.3 Predmet vyraďovania v objekte 839 
 

Predmetom vyraďovania je stavebná časť objektu 839 spolu s kontaminovanými zeminami a pevným RAO, 

uloženým v bazéne objektu. V rámci II. etapy PVJE A-1 bude uskladnený RAO vytriedený a odvezený na 

ďalšie spracovanie a úpravu resp. uloženie (kontaminované betóny a ostatný RAO). Kontaminované zeminy 

budú premiestnené a dlhodobo uložené v objekte 41/20, resp. 44/10 (podzemné nádrže), pozri schému 

preskladnenia KZ v prílohe P. 1-44. Po vyprázdnení haly a vykonaní radiačnej kontroly prípadne 

dekontaminácie, pokiaľ to bude vyžadovať radiačná situácia, bude priestor haly využitý na dočasné 

preskladňovanie kontaminovaných stavebných odpadov. Po vyprázdnení haly pred koncom II. etapy VJE 

A-1 bude zrealizovaná demolácia stavebnej časti obvyklým spôsobom s predpokladom, že odpad z 

demolácií bude uvoľniteľný do ŽP. Po demolácii stavebnej časti, ktorá nepresahuje úroveň -1 m pod 

úrovňou terénu bude terén zasypaný zeminou a zarovnaný do úrovne +0,00 m. 

 

1.1.2.7.4 Koncový stav objektu 839 po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
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Objekt bude ako celok vyradený do koncového stavu typu "zelená lúka", pozri situáciu obr. č. 2-1 v kapitole 2. 

 

1.1.3 Aktívne potrubné kanály 
 

1.1.3.1 Charakteristika aktívnych potrubných kanálov (APK) 
 

Potrubné kanály delíme z dvoch hľadísk, a to na: 

1. priechodzie potrubné kanály a nepriechodzie potrubné kanály, 

2. aktívne potrubné kanály a čisté potrubné kanály. V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam aktívnych 

potrubných kanálov. 

 

Tab. 1-9 Zoznam aktívnych potrubných kanálov 

1. APK-BSC aktívny priechodzí kanál 7. APK 4 aktívny nepriechodzí kanál 

2. APK 1 aktívny priechodzí kanál 8. APK 5 aktívny nepriechodzí kanál 

3. APK 2 aktívny nepriechodzí kanál 9. APK B-1 aktívny nepriechodzí kanál 

4. APK 3 aktívny nepriechodzí kanál 10. APK B-2 aktívny nepriechodzí kanál 

5. APK 3a aktívny nepriechodzí kanál 11. APK B-3 aktívny nepriechodzí kanál 

6. APK RvR aktívny – rúra v rúre    

 

Nasleduje krátka charakteristika aktívnych potrubných kanálov, ktoré sú predmetom II. etapy vyraďovania 

JE A-1: APK 2, APK 3a, APK RvR, APK 4, APK 5, APK B-1 až APK B-3. 

 

APK 2 

APK 2 je delený vysokoaktívny nepriechodzí kanál z objektu 32 do objektu 41/10. Potrubné trasy sú vedené 

v 5 samostatných žľaboch. Rozmery 4 žľabov sú 500x500 mm, trasa VIII/1 má rozmery 300x300 mm, ich 

stredový rozostup je 800 mm. Po rekonštrukcii sú uvedené trasy odstavené z prevádzky, vypláchnuté a 

pripravené na demontáž. 

 

V APK 2 sú umiestnené trasy : 

 VIII/1 - potrubie pulpy do objektu 44 (operatívne označenie 71 A). Materiál je oceľ 17246.1, DN 

44,5/2,5, dĺžka 190 m. Akosť vyrobených zvarov zodpovedá triede 2 podľa STN. Kontrola 

akosti sa vykonáva tlakovou skúškou pretlakom vzduchu podľa PP T-9. 

 VIII/3 - trasa nehrdzavejúcej kanalizácie z objektu 30 do objektu 41 (operatívne označenie 20 AV) 

DN 76/3, T - 60 až  90°C, P – 0,6 MPa, dĺžka 150 m, ostatné parametre ako VIII/1. Akosť 

vyrobených zvarov zodpovedá triede 3 podľa STN. Kontrola akosti ako na trase VIII/1. 

 VIII/4 - trasa mechanicky čistých aktívnych odpadov z objektu 30 do objektu 44/10 (operatívne 

označenie 40 AV). Materiál trasy - od kobky 428 po objekt 41 je 11353.1, DN 108/4, T-60°C, 

P – 0,4 MPa, dĺžka 190 m. Akosť vyrobených zvarov ako VIII/3, kontrola akosti ako VIII/1. 

 VIII/5 - trasa uhlíkovej kanalizácie z HVB do objektu 41 (operatívne označenie 39 AV). Materiál je 

oceľ 11353.1, DN 76/3, T - 60°C, P – 0,4 MPa, dĺžka 119 m. Akosť vyrobených zvarov a 

kontrola akosti - ako VIII/3. V súčasnosti nevyužívaná a oddelená je záslepkou v obj. 30. 

 VIII/6 - trasa pre vypúšťanie mechanicky nečistých vôd z HVB do objektu 41. (operatívne označenie 

36 AV). Materiál je oceľ 11353.1, DN159/4,5, trasa je v m. č. 326 smerom k objektu 41 

zaslepená. Z hygienickej slučky objektu 76b (spaľovňa VÚJE) je do nej zaústený odpad, ktorý 

je v obj. 41 zavedený do špec. kanalizácie. 

 

APK 3a 

Nepriechodzí potrubný kanál, spája nádrž poz. 3 s objektom 44/10, m. č. 201. Sú v ňom umiestnené 

potrubia : 

 VIII/18 - potrubie odsávania dopravnej vody zo skladovacej nádrže aktívnych pieskov a ionexov 

pomocou monžíka. Materiál je oceľ 17246.1, DN 44,5/2,5, dĺžka 8 m, T-20°C, P - 0.05 MPa. 

Akosť vyrobených zvarov zodpovedá triede 2 podľa STN.  
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 VIII/19 - potrubie odvzdušnenia skladovacej nádrže aktívnych pieskov a ionexov do objektu 44/10. 

Materiál je oceľ 17246.1, DN 45/2.5, dĺžka 8 m, T- 20°C, P - 0 MPa. Akosť vyrobených 

zvarov zodpovedá triede 3 podľa STN.  

 

APK RvR 

Kanál rúra v rúre, súbežný s APK 3. Je v ňom vedená trasa 40 AV II. Materiál je oceľ 17246.1, DN 108/4, 

T-60°C, P - 0.4 MPa, dĺžka cca 90 m. Kontrola akosti podľa PP T-24.  

 

APK 4 

APK 4 je aktívny nepriechodzí kanál. Kanál spája objekty 47/10, 41/10, 67/10 a 76/10. V miestach ohybov a 

odbočiek sú kontrolné šachty s možnosťou vstupu a odberu vzoriek pre dozimetrickú kontrolu. Všetky 

potrubia v šachtách sú vybavené čistiacimi otvormi pre prípad upchatia kanalizácie. V prípade zaplavenia 

šácht odoberie obsluha vzorku na dozimetrickú kontrolu. Na základe výsledku odčerpá vodu podľa PP T-38. 

Inštalované potrubné trasy slúžia k odvodu nízkoaktívnych vôd z hygienickej slučky a z laboratórií objektu 

47 a objektu 76 do obj. 41. V APK 4 sú uložené trasy : 

 VIII/11 - trasa odpadu aktívnych vôd z objektu 62 do objektu 41. Materiál je oceľ 17246.1, DN 159/2 - 

50 m, DN 108/2 - 25 m, T-20°C, P-0 MPa. Akosť vyrobených zvarov zodpovedá triede 4 

podľa STN.  

 VIII/12 - odbočka z trasy VIII/11 v šachte č. 2 z objektu 76. Materiál je oceľ 17246.1, DN 100/2, dĺžka 

25 m. 

 VIII/13 - odbočka z potrubia VIII/14 v šachte č. 3. Materiál 11353.1, DN 150/4,5, dĺžka 75 m. 

 VIII/14 - trasa odpadu aktívnych vôd z objektu 67 do objektu 41. Materiál je oceľ 11353.1, DN 

159/4,5, dĺžka 90 m, T - 15°C, P - 0 MPa. 

 VIII/15 - odbočka z potrubia VIII/16 v šachte č. 1. 

 VIII/16 - trasa aktívnych vôd z objektu 62 do objektu 41. Materiál je oceľ 11353.1, DN 159/4,5, dĺžka 

130 m, T-90°C, P - 0 MPa. 

 VIII/17 - trasa odpadu z havarijnej hygienickej slučky objekt 47 do trasy VIII/16. Materiál je oceľ 

11353.1, DN 159/4,5, dĺžka 180 m, T-60°C, P-0 MPa. Trasa prechádza šachtami 11, 10, 9, 8 a 

napája sa v šachte č. 7. 

Po realizácii rekonštrukčných trás a vybudovaní nového APK medzi objektmi 47 a 32 boli uvedené trasy 

vyradené z prevádzky a pripravené na demontáž. 

 

APK 5 

APK 5 je nepriechodzí aktívny potrubný kanál od styčného bodu APK B-1 a APK B-3 po obj. 41. V APK 5 

je vedené potrubie VIII/10 - odvod KRAO z objektu 28 (cez APK B-1) a z objektu 809 (cez APK B-3) 

do objektu 41. Materiál je oceľ 12021.1, DN 76/3, dĺžka 140 m, T-40°C, P-0.3 MPa. Akosť vyrobených 

zvarov zodpovedá triede 4 podľa STN.  

 

APK 1-B 

Potrubný kanál medzi obj. 28 a APK 5, je v ňom inštalovaná potrubná trasa naväzujúca na VIII/10, ktorá 

ďalej vedie kanálom APK 5 do obj. 41. Materiál je oceľ 12021.1, DN 76/3, dĺžka 120 m, T-40°C, P-

0.3 MPa. Akosť vyrobených zvarov zodpovedá triede 4 podľa STN. 

 

APK B-2 

APK B-2 je nepriechodzí aktívny kanál spájajúci objekt 44/10 s objektom 809. Je v ňom vedená trasa 

na dopravu RA koncentrátov na bitúmenačnú linku. Materiál je oceľ tr.17246, DN 57/3, T-20°C, P-0.4 MPa, 

dĺžka 100 m. 

Po uvedení do prevádzky obj. 808 a vybudovaní trasy č. 25 v novom prepojovacom moste bude 

po prepláchnutí trasy APK 2 pripravený na demontáž.  

 

APK B-3 

APK B-3 je nepriechodzí aktívny kanál spájajúci objekt 809 cez kanál APK 5 s obj. 41. Vedie v ňom 

potrubná trasa 609-VO zaústená do VIII/10. 
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Po vybudovaní novej trasy v APK 1, uvedení do prevádzky nového spojovacieho mosta medzi objektmi 41 a 

809 a zdekontaminovaní trás VIII/10 a 609-VO budú APK 5, APK1-B a APK 3-B pripravené na demontáž.  

 

RADIAČNÁ SITUÁCIA V NEPRIECHODZÍCH APK  

Pre posúdenie pracovného prostredia pred rekonštrukčnými prácami potrubných trás sa vykonalo meranie 

radiačnej situácie v miestach, kde APK vstupujú do objektov, resp. nádrží. Merania boli vykonané 

v termínoch 03/1999 a 05/1999 pracovníkmi oddelenia radiačnej ochrany a kontroly SE-VYZ, o.z. Jaslovské 

Bohunice. Namerané hodnoty uvádza nasledujúca tabuľka. 

 

Tab. 1-10 Namerané hodnoty 

Číslo merania Miesto merania Dávkový príkon 

1 Obj. 809 - miesto vstupu potrubnej trasy do APK B2 3 µGy/h 

2 Obj. 44/10 - miesto vstupu potrubnej trasy do APK B2 200 µGy/h 

3 Obj. 809 - vstup potrubných trás z APK B3 do obj. 809 3 µGy/h 

4 Obj. 41 –vstup trasy 71A do šachty APK 2, 10 µGy/h 

5 Obj. 30 – vstup trasy 71A do APK 2  200 µGy/h 

6 Obj. 30 – vstup trasy  20AV, 40AV, 39AV do APK 2  150 µGy/h 

7 Obj. 30 – vstup potrubnej trasy 36 AV do APK 2 800 µGy/h 

8 Obj. 76b – APK 2, vstup trasy 36 AV 50 µGy/h 

9 Obj. 41 –vstup trasy 20AV do APK 2, 90 µGy/h 

10 Obj. 41 –vstup trasy 39AV do APK 2, 1 000 µGy/h 

11 Obj. 41 –vstup trasy 40AV do APK 2, 70 µGy/h 

12 Obj. 41 –vstup trasy  36AV do APK 2, 200 µGy/h 

13 Obj. 44 –vstup trasy 40AV do APK 2, 70 µGy/h 

14 Obj. 41 – vstup do objektu z APK 3 (74A, 65A, 66A) 90 µGy/h 

15 Obj.  44- vstup potrubných trás z APK 3; 66A a 40AV 70 µGy/h 

16 Obj. 44 – vstup trasy 74A a 65A do m.č. 201; kanál APK3 70 µGy/h 

17 Obj. 44 –vstup trasy 75A do N3; kanál APK3 11 µGy/h 

18 Obj. 41 – vstup potrubných trás VIII/11, VIII/14, VIII/16 z APK 4 50 µGy/h 

19 Šachta č.1 APK 4 – trasy VIII/11, VIII/12,  VIII/13, VIII/16 0,5 µGy/h 

20 Šachta č.2 APK 4 – trasy VIII/11, VIII/13, VIII/16 0 

21 Šachta č.3 APK 4 – trasy VIII/11, VIII/12,  VIII/13, VIII/16, VIII/17 0 

22 Obj. 41 –vstup trasy VIII/10 do APK 5, 550 µGy/h 

23 Obj. 28 –vstup trasy VIII/10 do APK 5, 100 µGy/h 

 

1.1.3.2 Počiatočný stav APK na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Po roku 2007 budú používané nasledovné vonkajšie aktívne potrubné kanály (APK):  

 priechodzí podzemný APK 1 medzi objektom 32 a objektom 28 na odvod aktívnych odpadových vôd 

z objektov HVB,  

 nepriechodzí kanál APK 3 s trasou slúžiacou k prečerpaniu obsahu nádrže špeciálnej kanalizácie 

obj. 44/10 do nádrží obj. 41,  

 nepriechodzí kanál APK 2 s trasou slúžiacou na prečerpávanie odpadových vôd z obj. 76B do obj. 41, 

ktorý bude zlikvidovaný po vyradení technológie objektu 76B v rámci II. etapy VJE A-1. 

 nový nepriechodzí podzemný kanál medzi objektom 47 a objektom 32 (odvod odpadových vôd 

z hygienickej slučky a z laboratórií v objekte 47),  

 nový APK medzi obj. 41 a 808 (APK-BSC). 

 

1.1.3.3 Predmet vyraďovania APK 
 

Všetky ostatné nepoužívané APK: APK 2, APK 3a, APK RvR, APK 4, APK 5, APK B-1, APK B-2, APK 

B-3 sú určené na vyradenie. Rozsah vyraďovacích činností je štandardný 
**

. 

 
** Poznámka: 

Štandardný rozsah vyraďovacích činností predstavuje: 

 prípravné administratívne a projektové práce pred vyraďovaním objektu 
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 realizácia odkopu, zabezpečovacích prác, odťaženie prípadných kontaminovaných zemín 

 realizácia prípravných činností pred demontážou, demontáže a ukončovacích činnosti po ukončení demontáže 

technologickej časti 

 rádiologická kontrola objektu pred demoláciou 

 prípravné činnosti na demoláciu stavebného objektu 

 demolácia stavebného objektu (odstránenie nadzemných častí a častí do hĺbky -1 m od povrchu terénu), 

 odstránenie kontaminovaných materiálov (odvoz na ďalšie spracovanie, resp. uloženie RAO) 

 zavezenie výkopov po demolácii neaktívnymi zeminami a kanálových žľabov stavebným odpadom do úrovne 

cca -1 m 

 zavezenie plochy vrchnou vrstvou zeminy do úrovne okolitého terénu a realizácia revegetačných prác 

 

Predpokladá sa, že pri odkopoch APK kanálov bude indikované malé množstvo kontaminovaných zemín 

(cca 30 m
3
), ktoré bude potrebné odťažiť a vytriediť, pretože nie sú uvoľniteľné do ŽP. Tieto zeminy budú 

uložené do priestorov podzemných nádrží obj. 41/20, resp. 44/10 a 44/20. Pozri schému v prílohe č. P. 1-44. 

 

1.1.3.4 Koncový stav APK po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Neaktívne časti potrubných kanálov (stavebná časť) budú odstránené do -1 m. V rámci technologickej časti 

budú demontované a odstránené potrubia, prípadne armatúry. Demontované potrubia budú pravdepodobne 

zanesené kalom, čo bude musieť byť zohľadnené pri prípravných a realizačných činnostiach demontáže. Po 

ukončení demontážnych činnosti bude vykonaná radiačná kontrola stavebných povrchov pre potvrdenie že 

tieto povrchy nie sú kontaminované. V prípade výskytu kontaminácie stavebných povrchov by sa musela 

vykonať následne dekontaminácia a na túto činnosť by musel byť vypracovaný osobitný postup. Po 

radiačnej kontrole sa vykoná demolácia stavebných častí, ktoré sú umiestnené nad úrovňou -1 m., časti pod 

touto úrovňou budú ponechané v zemi. Prázdne priestory podzemných stavebných častí budú zasypané 

stavebným odpadom a prekryté vrstvou zeminy po úroveň okolitého terénu na záver s obnovením vegetácie. 

Po ukončení II. etapy PVJE A-1 budú používané naďalej tieto kanály: APK-BSC, APK1, nový APK, APK 3. 

 

1.1.4 NEAKTÍVNE POMOCNÉ OBJEKTY 
 

V tejto časti je rozpracovaná charakteristika tých neaktívnych pomocných objektov, ktoré sú predmetom 

vyraďovania v rámci II. etapy vyraďovacích prác na JE A-1: 

 Objekt 38 Chladiace veže (úložisko nízkoaktívnych zemín)  

 Objekt 39 Sklad náhradných dielov 

 Objekt 40/20 Neutralizačný objekt 

 Objekt 42 Rozdeľovací objekt chladiacej vody  

 Neaktívne potrubné kanály 

 Komín pomocnej kotolne 

V uvedených objektoch je rozsah vyraďovacích činností v rámci II. etapy rozdielny, predstavuje likvidáciu 

stavebných alebo technologických častí. 

 

1.1.4.1 Objekt 38 – Úložisko nízkoaktívnych zemín 
 

1.1.4.1.1 Charakteristika objektu 38 
 

V rokoch 1988 - 1989 bola vykonaná demolácia skeletovej časti pôvodného objektu 38/1 až 38/3 - 

chladiacich veží. Stavebný objekt rozvodne pôvodného objektu 38 bol tiež zlikvidovaný. Bazén č. 1 a 2 bol 

zavezený stavebným odpadom z chladiacich veží. Odpad pozostáva z azbestových platní, ktoré plnili funkciu 

žalúzií vo vežiach a železobetónových profilov, ktoré plnili funkciu konštrukčných častí veže. Tento odpad 

bol na záver zahrnutý zeminou. Bazén č. 3 bol stavebne upravený na úložisko nízkoaktívnych zemín, ktoré 

boli zberané pred výkopom pod budovou budúceho BSC a niektorých ďalších stavebných materiálov 

vznikajúcich pri búracích prácach. Objem bazénu je 4 368 m
3
. Bazén leží na podkladovom betóne druhu 

135, hrúbky 25 cm s vodorovnou izoláciou (2 cm poter, 2 x náter, 1 x lepenka, 2 x poter). Na takto upravenej 

izolácii je založená vlastná základová doska - dno nádrže, položená na troch pozdĺžnych základových 
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pásoch. Obvodové steny sú 30 cm široké zo železobetónu. Všetky konštrukcie sú z monolitického betónu 

vyrobeného z vysokopecného cementu druhu 170 (vodotesný). Celý bazén je z vnútornej strany odizolovaný 

voči priesakom do obvodných stien. 

Stavebné úpravy predstavovali dodatočnú izoláciu objektu pre zamedzenie priesaku aktívnych vôd do okolia 

a vybudovanie vyspádovanej zbernej šachty pre odčerpanie vôd ponorným čerpadlom. K dispozícii je 

spevnená plocha pre prípadnú dekontamináciu dopravných prostriedkov. 

Objekt je v dobrom funkčnom stave, nevyžaduje rekonštrukciu ani opravu. 

 

1.1.4.1.2 Počiatočný stav objektu 38 na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

V roku 2007 bude objekt v nasledujúcom stave: 

Objekt 38/3 je zaplnený nízko-aktívnymi zeminami v objeme cca 3 200 m
3
. Objekty 38/1 a 38/2 sú zaplnené 

stavebným odpadom (azbest a železobetón) a zasypané zeminami.  

 

1.1.4.1.3 Predmet vyraďovania v objekte 38 
 

V II. etape PVJE A-1 je predmetom vyraďovania v tomto objekte bazén chladiacej veže č. 38/3. Obsah 

bazénu bude odťažený, pretriedený na základe radiačnej kontroly uloženého odpadu. Stavebný odpad, ktorý 

nebude uvoľniteľný do ŽP, bude pretransportovaný a uložený v nádržiach objektu 41, 44/10, resp. šachtách 

obj. 44/20 spolu s kontaminovanými zeminami z iných objektov. Pozri schému preskladnenia 

kontaminovaných betónov, azbestu a zemín v prílohe č. P. 1-44. Vo vyprázdnenom bazéne bude vykonaná 

radiačná kontrola stavebnej časti a v prípade potreby bude vykonaná dekontaminácia. Následne bude 

stavebná časť zdemolovaná do úrovne -1 m a zasypaná zeminou. Predmetom vyraďovania bude tiež potrubie 

chladiacej vody DN 1 600, ktorého vyradenie je popísané v podkapitole 1.1.4.4. 

 

1.1.4.1.4 Koncový stav objektu 38 po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Objekt 38/3 bude po vyprázdnení a zasypaní vyradený do koncového stavu typu "zelená lúka". 

 

1.1.4.2 Objekt 39 – Sklad náhradných dielov 
 

1.1.4.2.1 Charakteristika objektu 39 
 

Sklad náhradných dielov sa nachádza v objekte 39 bývalej Čerpacej stanice primárneho okruhu. ČS pôvodne 

slúžila na zabezpečenie obehu chladiacej vody potrebnej pre technologické zariadenie HVB. Po ukončení 

prevádzky bolo zariadenie ČS demontované a odovzdané do šrotu. Časť objektu prislúchajúca čerpacej 

stanici bola prebudovaná na kancelárie a skladovacie priestory odboru zásobovania a správy majetku 

(G0300), priľahlá časť s chladiacimi vežami bola už v predošlom období zlikvidovaná a zasypaná zeminou. 

Z nadväzujúcich stavebných objektov umiestnených pod zemou sú na objekt napojené prepojovacie kanály 

k objektom 40/10 Kompresorová stanica vzduchu a k objektu 32 Medzistrojovňa. Oba kanály nie sú 

v súčasnosti využívané a môžu byť vyradené.  

V prílohe č. P. 1-33 tejto kapitoly je priložený pôdorys prízemia objektu 39 Skladu náhradných dielov. 

 

1.1.4.2.2 Počiatočný stav objektu 39 na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

V roku 2007 zostane z objektu zachovaná stavebná časť prislúchajúca Skladu náhradných dielov, využívaná 

odborom G0300. Bazén ako pozostatok chladiacej veže, bol už v minulosti  zaplnený zeminami a stavebným 

odpadom v objeme cca 1000 m
3
. Neaktívne potrubné kanály vedúce z objektu 39 do obj. 40/10 (PK8) a 

do obj. 32 nebudú v nasledujúcom období využívané a k termínu začiatku II. etapy budú pripravené 

na likvidáciu do stavu „zelená lúka“. 

 

1.1.4.2.3 Predmet vyraďovania v objekte 39 
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Predmetom vyraďovania v rámci II. etapy PVJE A-1 nie je samotný stavebný objekt, ale súvisiaca stavebná 

a technologická časť potrubných kanálov prepojujúcich objekt 39 s objektmi 40/10 (neaktívny PK8) a 32 

(potrubie primárneho chladiaceho okruhu). V rámci vyraďovania PK8 sa budú likvidovať dve potrubné trasy 

(2x DN32 pre vykurovaciu vodu a vratnú vodu). V kanále chladiacej vody budú demontované štyri 

nepoužívané potrubné vetvy (2xDN600 a 2xDN400). Oba objekty sú popísané v rámci kapitoly 1.1.4.5 

Neaktívne potrubné kanály. Po demontáži a demolácii stavebnej časti do hĺbky -1 m budú objekty zasypané 

stavebným odpadom a zeminou a na záver bude zrealizovaná finálna úprava terénu. 

 

1.1.4.2.4 Koncový stav objektu 39 po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Nadzemná a podzemná časť bývalej čerpacej stanice objektu 39 sa bude naďalej využívať ako kancelárie 

a sklady náhradných dielov Odboru správy majetku G0300. Potrubné kanály k objektom 40/10 a 32 budú 

vyradené do koncového stavu typu "zelená lúka". Stavebná časť kanálov, umiestnená pod kótou -1 m 

od úrovne terénu, bude po demontáži technológie ponechaná v zemi, zasypaná stavebným odpadom a suťou,  

na záver zasypaná vrchnou vrstvou zeminy a zarovnaná s okolitým terénom včítane rekultivácie pôdy. 

 

1.1.4.3 Objekt 40/20 – Neutralizačný objekt 
 

1.1.4.3.1 Charakteristika objektu 40/20 
 

Neutralizačný objekt – 40/20. V čase prevádzky JE A-1 sa v objekte nachádzala chemická úpravňa vody. 

Pôvodné zariadenie je čiastočne demontované. 

 

1.1.4.3.2 Počiatočný stav objektu 40/20 na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

V roku 2007 bude objekt v nasledujúcom stave: 

V nadzemnej časti objektu sú uskladnené demontované technologické zariadenia (nádrž a tepelná izolácia 

potrubí) a nedemontovaný rozvádzač, ktoré bude potrebné v rámci príprav na II. etapu vyraďovania 

odstrániť. Podzemná časť objektu je zaplavená vodou do úrovne cca -2,5 m. V tejto časti sa nachádza 

pôvodné technologické zariadenie, ktoré je potrebné po odčerpaní priestorov demontovať. 

 

1.1.4.3.3 Predmet vyraďovania v objekte 40/20 
 

V rámci II. etapy vyraďovania bude v 1. kroku realizovaná drenáž podzemných priestorov, demontáž 

technologického zariadenia a stavebného príslušenstva v nadzemných a podzemných častiach objektu. 

Po demontáži bude odkopaná stavebná časť do hĺbky -1m a odkryté stavebné časti budú zdemolované 

obvyklým spôsobom. Po demolácii stavebnej časti budú podzemné priestory (neutralizačné jamy 

a manipulačná komora) do úrovne -1 m zasypané stavebným odpadom a prekryté vrstvou zeminy 

pre realizáciu finálnej úpravy terénu. 

 

1.1.4.3.4 Koncový stav objektu 40/20 po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Objekt bude ako celok vyradený do koncového stavu typu "zelená lúka". 

 

1.1.4.4 Objekt 42 – Rozdeľovací objekt chladiacej vody 
 

1.1.4.4.1 Charakteristika objektu 42 
 

V objekte je umiestnená čerpacia stanica cirkulačného chladiaceho okruhu, s technologickým zariadením 

dodávajúcim cirkulačnú chladiacu vodu a vodu na riedenie pre spracovateľské technológie RAO. K systému 

patrí tiež okruh chladiacej vody cez mikroveže vedeným v jednom kanáli spoločne s pôvodným potrubím 

chladiacej vody DN 1 600. Pôdorys prízemia objektu č. 42 je uvedený v prílohe č. P. 1-34. V potrubnom 

kanáli prechádzajúcom v blízkosti objektu 42 sú uložené tri potrubia DN 1 600, ktorými bola v minulosti 

privádzaná chladiaca voda z objektu 34 k ventilátorovým chladiacim vežiam. Tieto potrubia boli už 
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čiastočne demontované v odbočovacích vetvách kanála. Doposiaľ ešte zostali zabudované v priamom 

hlavnom úseku kanála vedúcom z obj. 34 k objektu 38. Odbočovacie vetvy potrubí z hlavného kanála, 

vedúce pozdĺž jednotlivých bazénov chladiacich veží, boli zlikvidované už skôr. Jedným z hlavných 

dôvodov potreby likvidácie uvedených úsekov potrubí je existujúce nebezpečenstvo spätného zaplavenia 

objektu 34 z kanála cez tieto potrubia.  

 

1.1.4.4.2 Počiatočný stav objektu 42 na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

V roku 2007 bude objekt v nasledujúcom stave: 

Čerpacia stanica cirkulačného chladiaceho okruhu bude využívaná ako pomocný objekt pre zabezpečenie 

chodu spracovateľských liniek RAO. Stavebná časť potrubného kanála chladiacej vody s novinštalovaným 

potrubím zostane používaná v úseku od objektu 42 po chladiace mikroveže. Zostávajúce potrubia chladiacej 

vody DN 1 600 umiestnené v potrubnom kanáli budú pripravené na likvidáciu. 

 

1.1.4.4.3 Predmet vyraďovania v objekte 42 
 

Predmetom vyraďovania je úsek nepoužívaného potrubia chladiacej vody DN 1 600 a prislúchajúcej 

stavebnej časti kanála (stavebná a technologická časť), okrem úseku s novým potrubím na chladiace 

mikroveže. Prívodný kanál chladiacej vody od objektu 34 po 38 bude odkopaný a odkrytý pre umožnenie 

demontáže potrubia. Po demontáži bude kanál čiastočne demolovaný a následne zasypaný stavebným 

odpadom. 

 

1.1.4.4.4 Koncový stav objektu 42 po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

V rámci tohto objektu budú demontované pôvodné prívodné potrubia chladiacej vody DN 1 600, vedúce 

k vežiam SO 38. Po ich odstránení budú výkopy zasypané v úsekoch bez novej technológie a stavebná 

plocha bude upravená. Objekty 42 a 718 zostanú v prevádzke spolu s okruhom chladiacich mikroveží. 

 

1.1.4.5 Neaktívne potrubné kanály 
 

1.1.4.5.1 Charakteristika neaktívnych potrubných kanálov  
 

Čisté potrubné kanály JE A-1 slúžia na transport neaktívnych pracovných médií prostredníctvom potrubných 

trás medzi jednotlivými objektmi JAVYS, JE A-1 a V-1. Potrubné kanály (PK) sú uložené pod zemou v 

betónových koridoroch alebo žľaboch, ktorými sú prepojené príslušné objekty, prípadne šachty alebo iné 

potrubné kanály. Zoznam neaktívnych potrubných kanálov je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab. 1-11 Zoznam neaktívnych potrubných kanálov 

1. PK  1  čistý priechodzí kanál 8. PK  8  čistý nepriechodzí kanál 

2. PK  2  čistý nepriechodzí kanál 9. PK 17  čistý priechodzí kanál 

3. PK  3  čistý nepriechodzí kanál 10. PK 18  čistý priechodzí kanál 

4. PK  4  čistý nepriechodzí kanál 11. PK 19  čistý nepriechodzí kanál 

5. PK  5  čistý nepriechodzí kanál 12. PK           kanál 1500 x 2000 mm 

6. PK  6a čistý nepriechodzí kanál 13. PKB1 čistý priechodzí kanál 

 PK  6b čistý nepriechodzí kanál 14. PKB2 čistý priechodzí kanál 

7. PK  7  čistý nepriechodzí kanál 15. PK-BSC čistý nepriechodzí kanál 

1.1.4.5.2 Počiatočný stav PK na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Po roku 2007 budú používané nasledovné čisté potrubné kanály (PK):  

 priechodzí podzemný PK 1 medzi objektom 32 a objektmi 50, 40, 41, 62 na prívod chladiacej vody, 

pary, vratnej vykurovacej vody, kondenzátu, upravenej vody, stlačeného vzduchu, očistenej vratnej 

vody a dezaktivačných roztokov. 

 nepriechodzí kanál PK 5 medzi obj. 32 a obj. 28, ktorý slúži na prívod chladiacej vody, stlačeného 

vzduchu a odvod vykurovacej vody.  
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 priechodzí potrubný kanál PK17. Potrubné trasy sa využívajú. 

 priechodzí kanál PK 18 medzi obj. 441 a kanálmi PK 1, PK17. V kanále sú vložené potrubia: vratnej 

vykurovacej vody, vykurovacej vody, cirkulačnej vody, parovodu, technickej vody, demivody a odvodu 

kondenzátu. 

 nepriechodzí podzemný PK 19, ktorý spája PK 18 s objektom 632, 76, A-16. Sú v ňom uložené 

potrubia prívodu vykurovacej vody a návratu vykurovacej vody. 

 priechodzí kanál 1500 x 2000 mm spájajúci obj. 34 a obj. 42, v ktorom sú uložené potrubia: chladiacej 

vody pre HVB, vykurovacej pary pre HVB a odvodu z EPK obj. 34 do vychladzovacej jamy. 

 priechodzí kanál PKB1 spájajúci objekt 809 a kanál PK18. 

 priechodzí kanál PKB2 spájajúci objekt 809 a kanál PK18. 

 nepriechodzí kanál PK-BSC 

 

Ostatné čisté potrubné kanály budú pripravené na likvidáciu v rámci II. etapy vyraďovania JE A-1. 

 

1.1.4.5.3 Predmet vyraďovania čistých potrubných kanálov 
 

Predmetom vyraďovania budú nasledujúce potrubné kanály: 

 nepriechodzí kanál PK 2 spájajúci kanál PK1 s objektom 67/10; potrubná trasa III/3 bola na oboch 

koncoch zaslepená a nepoužíva sa 

 nepriechodzí kanál PK 3 spájajúci kanál PK1 s objektom 76; potrubná trasa III/5 bola na oboch 

koncoch zaslepená a nepoužíva sa 

 nepriechodzí kanál PK 4 spájajúci kanál PK1 s objektom 30; potrubné trasy VII/1, 2, 3 slúžili 

na transport dekontaminačných roztokov a nepoužívajú sa 

 nepriechodzie kanály PK 6a a PK 6b, ktoré spájajú objekt 41 s objektom 44/10 cez PK18; potrubná 

trasa III/8 slúžila na transport vykurovacej pary, trasy VII/12, 13 na prívod dekontaminačných roztokov. 

Po vyradení objektu 44/10 sa nebudú nepoužívať. 

 nepriechodzí kanál PK 8 spájajúci objekt 40 s objektom 39/20, potrubná trasa X/1 slúžila na transport 

vykurovacej pary, trasa X/2 na návrat vykurovacej vody. Potrubné trasy sa nevyužívajú. 

 nepriechodzí kanál potrubia primárneho chladiaceho okruhu medzi obj. 39 a 32 s trasami I/4, I/5, I/6 a 

I/8 na transport chladiacej vody, potrubné trasy sa nepoužívajú 

 kanál potrubia chladiacej vody medzi objektom 42 a 38 s trasou oteplenej chladiacej vody smerujúcej 

k chladiacej veži 38, potrubná trasa sa nepoužíva 

 

Nie je možné vylúčiť, že rádioaktívne médium za určitých okolností unikne do potrubia PK kanálu. 

V prípade, že by sa vyskytol takýto prípad a bude zistená kontaminácia vnútorných povrchov niektorého z 

potrubí PK kanálov, musí byť na tento prípad vypracovaný osobitný program na postup likvidácie, ktorý sa 

v princípe bude zhodovať s postupom likvidácie používaným pre APK. 

 

1.1.4.5.4 Koncový stav PK po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Stavebné časti potrubných kanálov budú odstránené do -1 m pod úrovňou okolitého terénu. V prvom kroku 

bude potrubný kanál odkopaný po vrchné prekrytie (vzhľadom na reliéf terénu nebude možné všade presne 

dodržať hĺbku do -1m), ktoré bude v ďalšom kroku odstránené pre umožnenie demontáže technologickej 

časti uloženej vo vnútri kanála. Po realizácii demontáže budú ponechané v zemi stavebné časti nachádzajúce 

sa pod úrovňou -1 m, ostatné časti budú zdemolované. Vyprázdnené nedemolované priestory stavby budú 

zasypané suťou a drveným betónom z recyklácie stavebných materiálov, resp. iným stavebným odpadom 

a na záver prekryté vrchnou vrstvou zeminy hrúbky cca 1 m nad úroveň okolitého terénu. Na ploche 

demolovaného stavebného objektu bude na záver vykonaná finálna úprava terénu vrátane zrealizovania 

revegetácie. 

Používané zostanú kanály : PK1, PK5, PK7, PK17, PK18, PK19, PKB1, PKB2, PK-BSC. 

 

1.1.4.6 Komín pomocnej kotolne (obj. 50/10) 
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1.1.4.6.1 Charakteristika objektu  
 

Komín pomocnej kotolne JE A-1 je súčasťou objektu bývalej rezervnej kotolne, dnes SO 50/10 Dielne 

poruchovej údržby a umiestnený je v priestore medzi SO 50/10 a HVB JE A-1. Objekt sa nevyužíva. 

 

1.1.4.6.2 Počiatočný stav objektu na začiatku II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

V roku 2007 bude objekt v nasledujúcom stave: 

Komín pomocnej kotolne je pripravený na demoláciu. Pre jeho demoláciu nie je možné použiť demolačnú 

procedúru s priemyselnou trhavinou, preto bude použitá technika postupného rozoberania telesa 

od najvyššieho bodu smerom k základom. V rámci demolácie budú vybraté základy komína a podkladové 

dosky do hĺbky -1 m. Výkop bude následne zasypaný zeminou a zarovnaný s okolitým terénom vrátane 

realizácie  revegetácie. V prílohe č. P. 1-35 je zakreslený pôdorys komína. 

 

1.1.4.6.3 Predmet vyraďovania  
 

Teleso komína pomocnej kotolne JE A-1. 

 

1.1.4.6.4 Koncový stav objektu po ukončení II. etapy vyraďovania JE A-1 
 

Komín pomocnej kotolne bude vyradený do koncového stavu typu "zelená lúka". 
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1.2 VÝPOČTOVÝ VARIANT VYRAĎOVANIA 
 

1.2.1 Charakteristika výpočtového kódu OMEGA, použitého pre výpočet 

parametrov vyraďovania II. etapy vyraďovania 
 

Program OMEGA (Oracle Multicriterial General Assessment of Decommissioning), vyvinutý v DECOM 

Slovakia spol. s r.o., je výpočtový a optimalizačný prostriedok aplikovaný v etapách plánovania procesu 

vyraďovania jadrových zariadení. OMEGA je prostriedok určený pre výpočtové stanovenie parametrov 

vyraďovania jadrových zariadení s rozmanitým stavebným, technologickým a rádiologickým inventárom. 

Tento program zároveň slúži ako podporný prostriedok pre voľbu optimálneho variantu vyraďovania daného 

jadrového zariadenia.  

Na základe databázy štruktúrovaných údajov (jadrové zariadenie – objekt – podlažie – miestnosť – 

technologické, resp. stavebné zariadenie), matematických procedúr reprezentujúcich činnosti vyraďovania a 

sady merných parametrov (merné náklady, spotreby energií a médií, ožiarenia, charakteristiky pracovných 

skupín pre jednotlivé činnosti, jednotlivých profesií…), program OMEGA vypočíta pre jednotlivé 

elementárne činnosti vyraďovania (dekontaminácia, demontáž…) sadu parametrov vyraďovania, ako napr.: 

náklady, ožiarenie, prácnosť, doba trvania atď. Okrem toho, že programový prostriedok vyhodnocuje tok 

materiálov a rádioaktivity počas činností vyraďovania na úrovni jednotlivých nuklidov, generuje 

harmonogram výpočtového variantu vyraďovania, ktorý je možné zobraziť a upravovať v prostredí 

Microsoft Project, následne preniesť späť do programu OMEGA a zrealizovať nový optimalizovaný výpočet 

[6]. Pre viaceré varianty vyraďovania je však možné na báze multikriteriálnej analýzy zvoliť optimálny 

variant vyraďovania daného jadrového zariadenia. 

Základné princípy aplikované v programe OMEGA sú nasledovné [7]: 

 Elementárne činnosti výpočtového variantu vyraďovania sú identifikované a zostavené 

podľa dokumentu, ktorý obsahuje štandardizovaný zoznam nákladových položiek pre vyraďovanie 

jadrových zariadení (tzv. PSL dokument [8]), spoločne vydaného OECD/NEA, MAAE a Európskou 

komisiou. To znamená, že vypočítané náklady alebo iné parametre vyraďovania pre konkrétnu činnosť 

vyraďovania (od preddemontážnej dekontaminácie, cez demontáž, demoláciu až po spracovanie a 

úpravu odpadov) je možné potom porovnávať s iným výpočtovým prostriedkom, ktorý pracuje s touto 

štandardizovanou štruktúrou. 

 Výpočtová štruktúra vyraďovania sa generuje automaticky podľa aktuálnych stavebných, 

technologických a rádiologických inventárnych údajov a podľa zadaných podmienok od užívateľa 

(zadaný rozsah činností vyraďovania pre dané jadrové zariadenie). 

 V programe je zabudovaný systém dynamického sledovania toku materiálov a aktivity na úrovni 

jednotlivých nuklidov, čo umožňuje riadiť distribúciu materiálov a rádioaktivity v procese vyraďovania, 

ktorá je závislá od polčasov premeny uvažovaných rádionuklidov v danom čase. Pre tento účel je 

v programe zavedený súbor nuklidicky rozlíšených limitov pre technológie spracovania a úpravy, 

ukladanie, resp. uvoľňovanie materiálov do životného prostredia a súbor scenárov spracovania a úpravy 

odpadov, ktoré takisto určujú tok materiálov a rádioaktivity v procese vyraďovania. Uvedený princíp 

zvyšuje presnosť vypočítaných parametrov vyraďovania špeciálne pre neštandardnú rádiologickú 

situáciu ako v prípade elektrárne A-1.  

 Generovaný harmonogram a štruktúru činností vo výpočtovom variante vyraďovania je možné 

optimalizovať v štandardnom programe MS Project a transportovať späť do prostredia programu 

OMEGA. 

 

Schéma spracovania vstupných údajov a tvorba výstupných údajov programu OMEGA je znázornená na 

nasledujúcom obrázku: 
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Obr. 1-1 Schéma spracovania údajov v programe OMEGA [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu vývoja výpočtového prostriedku OMEGA v rokoch 1999 – 2003 bola vypracovaná sada 

dokumentov v rámci úlohy „Metodológia hodnotenia a výberu najvhodnejšieho variantu vyraďovania“ 

vrátane Databázy vstupných parametrov OMEGA spolu s mernými parametrami výpočtových procedúr 

vyraďovania - Etapa 4.2.3.1, dokument [6]. Samotná verifikácia výpočtových procedúr použitých 

v programe OMEGA bola súčasťou Etapy 4.2.4.3, dokument [10]. 

Merné parametre pre spracovanie, úpravu a ukladanie odpadov z vyraďovania boli prevzaté z viacerých 

dokumentov JAVYS, o.z. ([11], [12], [13]) a v programe OMEGA sa prevádzkové parametre 

spracovateľských technológií RAO priebežne podľa potreby aktualizujú.  

Pri realizácii výpočtov II. etapy vyraďovania JE A-1 pomocou programu OMEGA boli takisto predložené 

na posúdenie objednávateľovi relevantné merné parametre výpočtových procedúr vyraďovania, ktoré sú 

uvádzané v nasledujúcich kapitolách spolu s databázou inventárnych údajov a definovaným rozsahom 

výpočtového variantu. 

 

1.2.2 Databáza inventárnych údajov  
 

1.2.2.1 Štruktúra databázy 
 

Výpočtový prostriedok OMEGA pracuje so vstupnými údajmi vo forme tabuliek. Štruktúra tabuliek 

vstupných údajov je konštruovaná tak, aby postihla popis stavby a technológie jadrového zariadenia 

v hierarchickom členení počnúc stavebnými objektmi jadrového zariadenia cez jednotlivé podlažia, 

miestnosti až po technologické a stavebné zariadenia príslušné do miestnosti.  

Vstupné databázové parametre o jadrovom zariadení sú umiestnené v skupine tabuliek Stavba a technológia 

jadrového zariadenia. Jednotlivé tabuľky tejto skupiny sú nasledujúce : 

 Číselník jadrových zariadení 

 Číselník stavebných objektov 

 Číselník podlaží 

 Číselník miestností 

 Číselník technologických a stavebných zariadení 
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Vyraďované zariadenie je rozčlenené na objekty, pričom každému objektu je priradené identifikačné číslo 

z číselníka. Takýto zoznam sa nazýva Číselník stavebných objektov.  

V Číselníku podlaží sa nachádza priradenie identifikačných čísel jednotlivým podlažiam JZ a zároveň 

priradenie podlaží jednotlivým objektom.  

Priradenie miestností jednotlivým podlažiam a objektom sa uskutočňuje v Číselníku miestností. Pri každej 

miestnosti sú pritom uvedené parametre potrebné na vyraďovanie ako: rozmery, priemerné respektíve 

maximálne hodnoty dávkových príkonov, povrchových kontaminácií, dátumy ich merania, nuklidové 

vektory.  

Najrozsiahlejšou databázou je číselník zariadení. Každému zariadeniu je tu pridelené identifikačné číslo, 

určené je identifikačné číslo miestnosti, v ktorej sa zariadenie nachádza a údaje nevyhnutné na vyraďovanie. 

Číselníky sú uvedené v hierarchickej postupnosti, pričom základným číselníkom je Číselník technologických 

a stavebných zariadení. Tomuto číselníku sú podriadené nielen vyššie uvedené číselníky, ale aj tabuľky 

obsiahnuté v ďalších dvoch skupinách, a to v skupine Materiály a v skupine Kvalitatívne dozimetrické 

charakteristiky. 

Skupina tabuliek Materiály zabezpečuje kategorizáciu a systematizáciu údajov uvedených v Číselníku 

technologických a stavebných zariadení a súčasne zabezpečuje popis toku materiálov cez jednotlivé 

výpočtové procedúry. Skupina Materiály obsahuje nasledujúce číselníky : 

 Číselník typov materiálov 

 Číselník kategórií zariadení 

 Číselník jednomateriálových komponentov 

 Číselník komponentov v kategóriách zariadení 

 

Tabuľky skupiny Kvalitatívne dozimetrické charakteristiky slúžia ako podporné tabuľky Číselníka 

miestností a Číselníka technologických a stavebných zariadení a zabezpečujú popis kvalitatívnych 

dozimetrických charakteristík záznamov uvedených v týchto dvoch číselníkoch. 

Skupina Kvalitatívne dozimetrické charakteristiky je reprezentovaná štyrmi číselníkmi a tromi tabuľkami 

hodnôt : 

 Číselník nuklidov 

 Číselník nuklidových vektorov dávkového príkonu 

 Číselník nuklidových vektorov povrchovej kontaminácie 

 Číselník nuklidových vektorov indukovanej, resp. objemovej aktivity 

 Hodnoty nuklidových vektorov dávkového príkonu 

 Hodnoty nuklidových vektorov povrchovej kontaminácie 

 Hodnoty nuklidových vektorov indukovanej aktivity 

 

Číselník technologických a stavebných zariadení, ktorý bol hlavnou databázovou tabuľkou pre tvorbu 

databázových údajov, pozostáva z nasledovných parametrov : 

 Identifikačné číslo – identifikačné číslo technologického, resp. stavebného zariadenia, jednoznačné 

prirodzené číslo, ide o systémový parameter. 

 Označenie zariadenia – označenie technologického, resp. stavebného zariadenia skratkou, značkou 

alebo číslom, text, ide o nepovinný parameter. 

 Názov zariadenia – názov zariadenia, text, je to povinný parameter. 

 Číslo  miestnosti – umiestnenie zariadenia v danej miestnosti, je to povinný parameter. 

 Hmotnosť v kg – hmotnosť technologického, resp. stavebného zariadenia (kg), reálne nezáporné číslo, 

je to povinný parameter. 

 Plocha vnútorná v m
2
 – plocha vnútorná technologického zariadenia (m

2
), reálne nezáporné číslo, 

povinný parameter pre technologické zariadenia, parameter sa nevypĺňa pre stavebné zariadenia. 

 Povrchová kontaminácia vnútorná v Bq/m
2
 – priemerná hodnota povrchovej kontaminácie vnútorných 

povrchov technologického zariadenia (Bq/m
2
), reálne nezáporné číslo, povinný parameter 

pre technologické zariadenia, parameter sa nevypĺňa pre stavebné zariadenia. 

 Nuklidový vektor povrchovej kontaminácie vnútornej – nuklidový vektor povrchovej kontaminácie 

vnútornej, reprezentujúci priemerné izotopické zloženie zdroja spôsobujúceho kontamináciu 
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vnútorných povrchov, výberový parameter, povinný parameter. V prípade, že užívateľ nevyberie žiadny 

nuklidový vektor, nastaví sa prvý nuklidový vektor v poradí z ponúkaných možností.  

 Referenčný dátum pre veličiny vnútornej kontaminácie – referenčný dátum, ku ktorému sa vzťahuje 

údaj o priemernej hodnote povrchovej kontaminácie vnútorných povrchov technologického zariadenia a 

o nuklidovom vektore povrchovej kontaminácie vnútornej, parameter dátum, povinný parameter. 

V prípade, že užívateľ nezadá žiadny dátum, nastaví sa údaj „01.01.2002“. 

 Plocha vonkajšia v m
2
 – plocha vonkajšia technologického zariadenia, resp. stavebného zariadenia (m

2
), 

reálne nezáporné číslo, povinný parameter. 

 Indukovaná, resp. hmotnostná aktivita v Bq/kg – priemerná indukovaná, resp. hmotnostná aktivita 

technologického, resp. stavebného zariadenia, napr. indukovaná aktivita konštrukčných častí reaktora 

(Bq/kg), reálne nezáporné číslo, nepovinný parameter. 

 Nuklidový vektor indukovanej, resp. hmotnostnej aktivity – nuklidový vektor indukovanej, resp. 

hmotnostnej aktivity reprezentujúci priemerné izotopické zloženie zdroja s danou indukovanou, resp. 

hmotnostnou aktivitou, výberový parameter, nepovinný parameter v prípade nulovej indukovanej, resp. 

hmotnostnej aktivity. V prípade, že užívateľ nevyberie žiadny nuklidový vektor, nastaví sa prvý 

nuklidový vektor v poradí z ponúkaných možností.  

 Referenčný dátum pre veličiny indukovanej, resp. hmotnostnej aktivity -  referenčný dátum, ku ktorému 

sa vzťahuje údaj o hodnote indukovanej, resp. hmotnostnej aktivite technologického, resp. stavebného 

zariadenia a o nuklidovom vektore indukovanej, resp. hmotnostnej aktivity, parameter dátum, 

nepovinný parameter v prípade nulovej indukovanej, resp. hmotnostnej aktivity. V prípade, že užívateľ 

nezadá žiadny dátum, nastaví sa údaj „01.01.2002“. 

 Dávkový príkon 0,5 m od zariadenia v μGy/h – priemerná hodnota dávkového príkonu 

od technologického, resp. stavebného zariadenia vo vzdialenosti 0,5 m od jeho povrchu, reálne 

nezáporné číslo, je to povinný parameter. 

 Nuklidový vektor dávky – nuklidový vektor dávky (dávkového príkonu) reprezentuje priemerné 

izotopické zloženie zdroja spôsobujúceho dávku, výberový parameter, povinný parameter. V prípade, 

že užívateľ nevyberie žiadny nuklidový vektor, nastaví sa prvý nuklidový vektor v poradí z ponúkaných 

možností.  

 Referenčný dátum pre dávkové veličiny – referenčný dátum a dávkové veličiny, dátum, ku ktorému sa 

vzťahuje údaj o priemernej hodnote dávkového príkonu vo vzdialenosti 0,5 m od povrchu 

technologického, resp. stavebného zariadenia a o nuklidovom vektore dávky (dávkového príkonu). Typ 

parametra dátum, povinný parameter. V prípade, že užívateľ nezadá žiadny dátum, nastaví sa údaj 

„01.01.2002“. 

 Objem vnútorných m
3
 – vnútorný objem technologického zariadenia, reálne nezáporné číslo, povinný 

parameter len v prípade, ak sa na zariadenie bude aplikovať preddemontážna dekontaminácia, chemická 

prostredníctvom autonómnych okruhov.  

 Kategória zariadenia – kategória, do ktorej dané technologické, resp. stavebné zariadenie podľa povahy 

patrí, povinný parameter. Kategória zariadenia sa ako parameter používa pri demontážnych a 

demolačných procedúrach (spotrebné a výkonnostné parametre sú závislé nie len od vlastnej 

technologickej procedúry, ale aj od kategórie zariadenia, na ktorej sa daná technologická procedúra 

aplikuje). Kategória zariadenia súčasne určuje, z akých typov materiálov pozostáva.  

 Typ zariadenia – slúži pre potreby správneho umiestnenia technologického, resp. stavebného zariadenia 

v strome činností, výberový parameter, povinný parameter. Užívateľ priraďuje typ zariadenia 

nasledujúcim spôsobom:  

 Ak ide o stavebné zariadenie (steny, stavebné oceľové konštrukcie, sokle, nátery – 

okrem oblicoviek, ktoré sú priradené k technologickým zariadeniam), tak v prípade povrchových 

vrstiev, ktoré by mohli byť dekontaminované (nátery, sokle, prípadné povrchové vrstvy stien 

bez prítomnosti náterov alebo soklov) priradí typ Špeciálne povrchy pre dekontamináciu 

stavebných povrchov . V ostatných prípadoch priradí typ Stavebné zariadenia.  

 Ak ide o technologické zariadenie (všetky zariadenia, ktoré nie sú stavebné), tak v prípade 

špeciálnej kanalizácie, priechodiek, klapiek a iných zabudovaných technologických prvkov 

užívateľ volí typ Zabudované technologické prvky. V prípade káblov volí typ Stavené 

príslušenstvo. V ostatných prípadoch priradí typ Bežné technologické zariadenie. 
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1.2.2.2 Prevzatie inventárnej databázy 
 

Základ databázy vybraných objektov JE A-1 tvorila databáza dodaná pracovníkmi JAVYS, ktorá bola 

prebraná a následne upravená pre potreby výpočtového prostriedku OMEGA. Stav prevzatej databázy bol 

nasledovný: 

 

Tab. 1-12 Stav prevzatej databázy objektov a zariadení, ktoré sú zaradené do II. etapy PVJE A-1 

Podlažie miestnosť číslo počet položiek v databáze 

Objekt 28 – Plynové hospodárstvo CO2 

Experimentálna bitumenačná linka 

± 0,0 m 18a 60 

 18b bez údajov 

 18c 80 

 19 60 

 20 40 

 21 40 

 23 40 

 29 nie je zavedená 

 25 60 

 26 60 

 24 40 

Vyprázdňovacie kompresory, vývevy 

-2,4 m 45 11 

 46 11 

Plynojemy 

-4,0 m 59 13 

 60 13 

 61 14 

 62 14 

 63 14 

 65 bez údajov 

 66 bez údajov 

 72 15 

 73 14 

Objekt 30 - Budova reaktora 

Destilačná stanica D2O 

-14,0 m 109 46 

-10,0 m 219 38 

 220 38 

- 5,0 m 320 80 

 321 80 

 322 80 

Vymrazovače 

- 5,0 m 323 80 

 324 80 

 325 60 

Skvapalňovač 

+ 0,0 m 401 22 

Odparovač a prehrievač 

+ 0,0 m 408 40 

Stanica odstraňovania organických nečistôt 

- 10,0 m 222 80 

 228A 50 

 228B 55 

- 5,0 m 321 70 

 322 70 

Zavážací stroj ZSI, ZSII - Bilancia súčastí ZS je vyjadrená po položkách. 

+ 21,5 m 915 30 
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Vagón Hx typ T – 13; 2ks  chýbajú údaje 

Kontajner  T – 15; 2ks  chýbajú údaje 

Objekt 44/10 Zložisko kvapalných RAO 

- 5,0 m 112A 6 

 112B 12 

 113A 6 

 113B 14 

-6,8 m 1/1 11 

 1/2 15 

 1/3 15 

 1/4 15 

 2/1 11 

 2/2 11 

-6,10 m N3 10 

Objekt 32 Medzistrojovňa - Miestnosť 64 je v databáze zavedená pod iným názvom na podlaží 0,0m namiesto +9m 

Objekt 44/20 Zložisko pevných RAO - nie je zavedený ako objekt v databáze 

Objekt 76B Eexperimentálna spaľovňa VUJE - nie je zavedený ako objekt v databáze 

Objekt 40 Kompresorovňa - chýbajú údaje 

Objekt 42 Rozdeľovací objekt chladiacej vody - chýbajú údaje 

Objekt 39 Sklad náhradných dielov - chýbajú údaje a je zavedený ako Čistiaca stanica primárneho okruhu 

Objekt 47 Prevádzková budova - chýbajú údaje a je zavedený ako Administratívna budova 

Objekt 34 Strojovňa - chýbajú údaje 

Objekt 38 Úložisko nízkoaktívnych zemín - chýbajú údaje 

Objekt 41/10 odparovacia stanica pre KRAO - nie je zavedený ako objekt v databáze 

Objekt 41/20 skladovacie nádrže KRAO - chýbajú údaje 

Objekt 839 Zložisko nízkoaktívnych kalov – nie je zavedený ako objekt v databáze 

Objekt 50 Dielne poruchovej údržby - chýbajú údaje 

APK kanály - chýbajú údaje 

PK kanály - chýbajú údaje 
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1.2.2.3 Doplnenie inventárnej databázy 
 

Za účelom kontroly a doplnenia pôvodnej databázy boli vykonané obhliadky vybraných aktívnych a 

neaktívnych objektov JE A-1 zaradených do II. etapy vyraďovania. Obhliadky boli vykonané v nasledovnom 

rozsahu: 

Obhliadka objektov bola vykonaná v dvoch častiach, ktoré sú uvedené v Tab. 1-13 a Tab. 1-14. 

 

Tab. 1-13 Miestnosti HVB a obj. 28 na obhliadku: 

Objekt Miestnosť Popis Poznámka 

30 

109, 219, 220, 320, 321, 322 Destilačná stanica D2O 

Pomocné okruhy zariadenia 

pôvodnej prevádzky JE A-1 

323, 324, 325 Vymrazovače D2O 

401 Skvapalňovač CO2 

408 Odparovač a prehrievač CO2 

222, 228, 321 a 322 Stanica odstraňovania organických nečistôt 

(SOON) 

dozorňa TTČ Zavážací stroj ZS-I a ZS-II s príslušenstvom 

Zariadenia TTČ  Železničný vagón na prepravu paliva 

 Transportný kontajner pre prepravu paliva 

32 64 Stanica izotopického čistenia D2O Pomocné okruhy zariadenia 

pôvodnej prevádzky JE A-1 34 2 Zariadenia olejového hospodárstva 

28 

59-63, 65, 66, 72-74, 33 Plynojemy a im príslušná stavebná časť  

18, 19, 20, 21, 23 a 29 Experimentálna bitúmenačná linka VUJE s LSM  

 Vyprázdňovacie kompresory, vývevy  

 Kobka vysokotlakového plynu (VTP) nečistého  

 Kobka vymrazovača D2O  

 

Tab. 1-14 Vonkajšie aktívne a neaktívne objekty na obhliadku 

Objekt Miestnosť Popis Poznámka 

41 
13, 14, 16, 20, 21, 29A, 34A, 

36, 42-45, 109, 110, 113  

Miestnosti, ktoré sú predmetom II. etapy 

vyraďovania v objekte 
 

44/10 
 Miestnosti, ktoré sú predmetom II. etapy 

vyraďovania v objekte 
Celý objekt na zelenú lúku 

44/20 
 Miestnosti, ktoré sú predmetom II. etapy 

vyraďovania v objekte 
 

76 B 
 Miestnosti, ktoré sú predmetom II. etapy 

vyraďovania v objekte 
Celý objekt na zelenú lúku 

Oblúková 

hala, 839 

  
Celý objekt na zelenú lúku 

38, 39, 42    

40  40/20 neutralizačný objekt  

47  Miestnosti s potrubiami nepoužívanej VZT  

50  50/20 olejové hospodárstvo kotolne  

 

Na základe zistených skutočností boli vykonané nasledovné úpravy a doplnenia: 

 

Objekt č. 28 

 boli doplnené niektoré technologické zariadenia v jednotlivých miestnostiach, ktoré sa v pôvodnej 

databáze nevyskytovali (nádrže, armatúry, rôzne drobné predmety, nachádzajúce sa v miestnostiach a 

skladovaný RAO) 

 boli doplnené rádiologické údaje pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia. Údaje boli získané 

jednak priamym meraním dávkového  príkonu v miestnostiach objektu č. 28 a jednak doplnením hodnôt 

kontaminácie a dávkového príkonu nameraných v minulých rokoch pracovníkmi JAVYS, a spoločnosti 

AllDeco, resp. boli prevzaté so starších databáz výpočtového prostriedku OMEGA 

 zo spektrometrických meraní kontaminácie vnútorných častí plynojemov (pracovníkmi spoločnosti 

AllDeco) boli vytvorené a do databázy doplnené nuklidové vektory vnútornej povrchovej kontaminácie 

plynojemov. 

 zaviedli sa fiktívne miestnosti pre telesá jednotlivých plynojemov spolu s týmito plynojemami 

 zaviedli sa položky odkopov plynojemov  
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Objekt č. 30 

 boli doplnené niektoré technologické zariadenia v jednotlivých miestnostiach, ktoré sa v pôvodnej 

databáze nevyskytovali (nádrže, armatúry, rôzne drobné predmety nachádzajúce sa v miestnostiach a 

skladovaný RAO) 

 boli doplnené rádiologické údaje pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia. Údaje boli získané 

jednak priamym meraním dávkového  príkonu v miestnostiach objektu č. 30 a jednak doplnením hodnôt 

kontaminácie a dávkového príkonu nameraných v minulých rokoch pracovníkmi JAVYS, a spoločnosti 

AllDeco, resp. boli prevzaté so starších databáz výpočtového prostriedku OMEGA 

 zo spektrometrických meraní kontaminácie vonkajších stavebných povrchov miestností objektu č. 30 

(pracovníkmi spoločnosti AllDeco) boli vytvorené a do databázy doplnené nuklidové vektory vonkajšej 

kontaminácie miestností. 

 položky zavážacieho stroja boli rozčlenené do podrobnejšej štruktúry podľa technologických 

konštrukčných celkov 

 na základe dokumentácie boli vytvorené databázové údaje zaviedli sa položky pre vagóny 

s transportnými kontajnermi 

 

Objekt č. 32 

 boli doplnené rádiologické údaje pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia. Údaje boli získané 

jednak priamym meraním dávkového  príkonu v miestnosti č. 64 objektu č. 32 a jednak doplnením 

hodnôt kontaminácie a dávkového príkonu nameraných v minulých rokoch pracovníkmi JAVYS, a 

spoločnosti AllDeco.  

 zo starších databáz prostriedku OMEGA bol prebraný a dosadený nuklidový vektor vonkajšej 

kontaminácie technologických a stavebných povrchov miestnosti č. 64. 

 

Objekt č. 34 

 boli doplnené niektoré technologické zariadenia v miestnosti č. 2, ktoré sa v pôvodnej databáze 

nevyskytovali (nádrže, armatúry, údaje o množstve skladovaného oleja) 

 boli doplnené rádiologické údaje pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia. Údaje boli získané 

doplnením hodnôt kontaminácie a dávkového príkonu nameraných v minulých rokoch pracovníkmi 

JAVYS. 

 zo starších databáz prostriedku OMEGA bol prebraný a dosadený nuklidový vektor vonkajšej 

kontaminácie technologických zariadení a stavebných povrchov miestnosti č. 2. 

 

Objekt č. 41/10 

 boli doplnené niektoré technologické zariadenia v jednotlivých miestnostiach, ktoré sa v pôvodnej 

databáze nevyskytovali (nádrže, armatúry, rôzne drobné predmety nachádzajúce sa v miestnostiach) 

 z databázy boli vyradené položky technologických zariadení, ktoré nie sú začlenené do II. etapy 

vyraďovania alebo budú používané počas tejto etapy 

 boli doplnené rádiologické údaje pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia. Údaje boli získané 

jednak priamym meraním dávkového  príkonu v miestnostiach objektu č. 41/10 a jednak doplnením 

hodnôt kontaminácie a dávkového príkonu nameraných v minulých rokoch pracovníkmi JAVYS, resp. 

boli prevzaté so starších databáz výpočtového prostriedku OMEGA 

 zo starších databáz prostriedku OMEGA bol prebraný a dosadený nuklidový vektor vonkajšej 

kontaminácie technologických zariadení a stavebných povrchov miestností objektu č. 41/10. 

 

Objekt č. 41/20 

 boli doplnené časti prívodných potrubí a armatúr do jednotlivých nádrží objektu 

 zaviedli sa položky odkopov a zásypov jednotlivých nádrží 

 boli doplnené rádiologické údaje pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia. Údaje boli získané 

doplnením hodnôt kontaminácie a dávkového príkonu nameraných v minulých rokoch pracovníkmi 

JAVYS. 

 zo starších databáz prostriedku OMEGA bol prebraný a dosadený nuklidový vektor vnútornej 

kontaminácie stavebných povrchov nádrží objektu č. 41/20. 
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Objekt č. 44/10 

 boli doplnené niektoré technologické zariadenia v jednotlivých miestnostiach, ktoré sa v pôvodnej 

databáze nevyskytovali (nádrže, armatúry, rôzne drobné predmety nachádzajúce sa v miestnostiach a 

skladovaný RAO) 

 boli doplnené rádiologické údaje pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia. Údaje boli získané 

jednak priamym meraním dávkového  príkonu v miestnostiach objektu č. 44/10 a jednak doplnením 

hodnôt kontaminácie a dávkového príkonu nameraných v minulých rokoch pracovníkmi JAVYS, resp. 

boli prevzaté so starších databáz výpočtového prostriedku OMEGA 

 zo starších databáz prostriedku OMEGA bol prebraný a dosadený nuklidový vektor vnútornej 

kontaminácie stavebných povrchov nádrží objektu č. 44/10. 

 boli doplnené časti prívodných potrubí a armatúr do jednotlivých nádrží objektu 

 zaviedli sa položky odkopov a zásypov jednotlivých nádrží 

 z dôvodu plánovanej demontáže v roku 2007 boli z  výpočtu vyradené nasledovné položky: 

 zahusťovacia odparka Z3 

 kondenzátor Z4 

 dávkovač odpeňovania Z2 

 prislúchajúce potrubné rozvody 

 

Objekt č. 44/20 

 boli zavedené kompletné údaje o objekte v štruktúre objekt - podlažie - miestnosť – technologické, 

stavebné zariadenie 

 boli zavedené položky pre odpady uložené v jednotlivých skladovacích šachtách 

 

Objekt č. 76B 

 boli zavedené kompletné údaje o objekte v štruktúre objekt - podlažie - miestnosť – technologické, 

stavebné zariadenie 

 boli zavedené položky pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia, nachádzajúce sa 

v priestoroch objektu 76B. 

 boli doplnené rádiologické údaje pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia. Údaje boli získané 

doplnením hodnôt kontaminácie a dávkového príkonu nameraných v minulých rokoch pracovníkmi 

VUJE. 

 

Objekt č. 839 

 boli zavedené kompletné údaje o objekte v štruktúre objekt - podlažie - miestnosť – technologické, 

stavebné zariadenie 

 boli zavedené položky pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia, nachádzajúce sa 

v priestoroch objektu 839. 

 boli zavedené položky pre uložené kontaminované zeminy a stavebnú sutinu. 

 boli doplnené rádiologické údaje pre jednotlivé uložené kontaminované materiály. Údaje boli získané 

doplnením hodnôt kontaminácie nameraných v minulých rokoch pracovníkmi JAVYS. 

 zo starších databáz prostriedku OMEGA bol prebraný a dosadený nuklidový vektor aktivity 

kontaminovaných zemín objektu č. 839. 

 

Objekt Oblúková hala 

 boli zavedené kompletné údaje o objekte v štruktúre objekt - podlažie - miestnosť – technologické, 

stavebné zariadenie 

 boli zavedené položky pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia, nachádzajúce sa 

v priestoroch objektu Oblúková hala. 

 boli zavedené položky pre uložené kontaminované zeminy, stavebnú sutinu a iné pevné RAO 

skladované v priestoroch objektu Oblúková hala. 
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 boli doplnené rádiologické údaje pre jednotlivé uložené kontaminované materiály. Údaje boli získané 

doplnením hodnôt kontaminácie nameraných v minulých rokoch pracovníkmi JAVYS. 

 zo starších databáz prostriedku OMEGA bol prebraný a dosadený nuklidový vektor aktivity 

kontaminovaných zemín objektu Oblúková hala. 

 

Objekty APK 

 boli zavedené kompletné údaje o objekte v štruktúre objekt - podlažie - miestnosť – technologické, 

stavebné zariadenie 

 boli zavedené položky pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia, nachádzajúce sa 

v priestoroch potrubných kanálov. 

 pre vybrané potrubné kanály boli zavedené položky odkopov a zásypov. 

 boli doplnené rádiologické údaje pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia APK. Údaje boli 

získané doplnením hodnôt kontaminácie a dávkového príkonu nameraných v minulých rokoch 

pracovníkmi JAVYS.  

 

Objekty PK 

 boli zavedené kompletné údaje o objekte v štruktúre objekt - podlažie - miestnosť – technologické, 

stavebné zariadenie 

 boli zavedené položky pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia, nachádzajúce sa 

v priestoroch potrubných kanálov. 

 pre vybrané potrubné kanály boli zavedené položky odkopov a zásypov. 

 

Objekt č. 38 

 boli zavedené kompletné údaje o objekte v štruktúre objekt - podlažie - miestnosť – technologické, 

stavebné zariadenie 

 boli zavedené položky pre bazén objektu č. 38/3 a položka prívodného potrubia z objektu 34. 

 bola zavedená položka odkopu bazénu a položka odkopu a zásypu prívodného potrubia. 

 

 

Objekt č. 40/20 

 boli zavedené kompletné údaje o objekte v štruktúre objekt - podlažie - miestnosť – technologické, 

stavebné zariadenie 

 boli zavedené položky pre jednotlivé technologické a stavebné zariadenia, nachádzajúce sa 

v priestoroch objektu 40/20. 

 boli zavedené položky odkopov a zásypu neutralizačných jímok objektu 40/20. 

 

Objekt č. 50 - Komín 

 boli zavedené kompletné údaje o objekte v štruktúre objekt - podlažie - miestnosť – technologické, 

stavebné zariadenie 

 boli zavedené položky pre stavebné zariadenia komínu objektu č. 50 

 

Doplnenie uvedených vstupných údajov o vyraďovaných objektoch zabezpečilo požadovanú formu a rozsah 

(tak ako je popísaný v úvode tejto kapitoly) vstupných parametrov pre výpočtový prostriedok OMEGA. 

 

1.2.3 Merné výpočtové jednotky a ostatné technicko-ekonomické výpočtové 

parametre 
 

V tejto časti je uvedený popis tabuliek technicko-ekonomických parametrov programového prostriedku 

Omega – Oracle Multicriterial General Asseessement of Decommissioning pre výpočtové stanovovanie 

parametrov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky. Tabuľky techniko-ekonomických parametrov sú 

súčasťou systému tabuliek dát vyššie uvedeného programového prostriedku. 

Systém tabuliek dát tohto programového prostriedku je možné rozdeliť do nasledujúcich štyroch skupín: 
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 tabuľky vstupných údajov, 

 tabuľky technicko-ekonomických parametrov, 

 tabuľky systémových dát, 

 tabuľky výstupných údajov.  

 

Tabuľky vstupných údajov pozostávajú : 

 z údajov kategorizačných a systémových, 

 zo vstupných údajov preberaných z externej databanky informačného systému SE, a.s. 

 

Tabuľky technicko-ekonomických parametrov obsahujú merné veličiny popisujúce : 

 základné procedúry – technológie aplikované počas vyraďovacieho procesu v rozsahu tvorby a 

distribúcie primárnych a sekundárnych odpadov z hľadiska nuklidového zloženia a množstiev týchto 

odpadov, 

 základné procedúry – technológie aplikované počas vyraďovacieho procesu v rozsahu výkonov 

zariadení, spotrieb médií a energií, nákladov na médiá a energie, 

 náklady inej povahy ako náklady na médiá a energie uvedené vyššie (t.j. mzdové náklady, režijné 

náklady, atď.), 

 radiačnú záťaž personálu. 

 

Tabuľky systémových dát slúžia na dočasné uloženie dát, ktoré programový prostriedok vypočíta a používa 

ako vstupné dáta v inej časti výpočtového postupu. 

 

Tabuľky výstupných údajov obsahujú vypočítané parametre vyraďovania pre jednotlivé základné činnosti. 

Tabuľky systémových dát sú vnútornou súčasťou programu, sú pre užívateľa nedostupné, preto sa bližšie 

neuvádzajú.  

Tabuľky technicko-ekonomických parametrov z hľadiska štruktúry a väzieb sú popísané v nasledujúcom 

texte.  

 

Tabuľky dát programového prostriedku Omega – Oracle Multicriterial General Assessment of 

Decommissioning, a teda aj tabuľky technicko-ekonomických parametrov možno vzhľadom na skutočnosť, 

že sú vytvorené v prostredí Oracle ®, rozdeliť do dvoch základných skupín, a to tabuľky číselníkov 

parametrov a tabuľky hodnôt parametrov, ktoré sa odvolávajú na tabuľky číselníkov parametrov. Ide 

o prirodzené členenie tabuliek v Oracle ® a nevyplýva z povahy samotného programového prostriedku. 

V nasledujúcej časti je uvedené členenie tabuliek podľa skupín, z ktorých vyplýva hierarchia tabuliek a 

vzájomné vzťahy medzi nimi. 

 

ZÁKLADNÉ TECHNOLOGICKÉ PROCEDÚRY 

Hierarchické členenie tabuliek technicko-ekonomických parametrov vyplýva zo základných technologických 

procedúr a z vnútornej štruktúry týchto technologických procedúr. Základné technologické procedúry 

reprezentujú elementárne činnosti vyraďovania JZ z prevádzky, pracujúce s materiálmi, ktoré sú predmetom 

vyraďovania (t.j. činnosti počnúc preddemontážnou dekontamináciou, cez demontáž, demoláciu, 

spracovanie, úpravu, transport a uloženie RAO, resp. ich uvoľnenie do ŽP a manažment nekontaminovaných 

odpadov). Osou je Číselník základných technologických procedúr, ktorý predstavuje zoznam základných 

technologických procedúr. Číselník skupín základných technologických procedúr len agreguje technologické 

procedúry do vyšších skupín z dôvodu prehľadnosti, nemá význam pre samotný beh programu. 

 

SPOTREBNÉ A VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE 

Do tejto skupiny patria základné spotrebné a výkonnostné parametre základných technologických procedúr. 

Sú sem zaradené číselníky: 

 Číselník parametrov technologických procedúr 

 Číselník kombinácií technologických procedúr a kategórií zariadení pre potreby demontáže a demolácie 

 Číselník autonómnych okruhov 
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Hodnoty spotrebných a výkonnostných parametrov sú umiestnené v tabuľkách : 

 Hodnoty parametrov základných technologických procedúr 

 Hodnoty parametrov základných technologických procedúr s väzbou na kategórie zariadení 

 

PARAMETRE TOKU NUKLIDOV 

Parametre toku nuklidov popisujú tok nuklidov cez jednotlivé základné technologické procedúry. Parametre 

toku nuklidov vychádzajú z Číselníka nuklidov a z Číselníka materiálov, ktoré nie sú zaradené do skupiny 

tabuliek technicko-ekonomických parametrov . 

Do skupiny parametrov toku nuklidov patrí tabuľka : 

 Hodnoty rozdeľovacích koeficientov nuklidov pre technologické procedúry  

 

PARAMETRE PRACOVNÝCH SKUPÍN A PROFESIÍ 

Pre každú základnú technologickú procedúru je definovaná pracovná skupina, pozostávajúca z jednotlivých 

profesií. Definovanie a priradenie pracovnej skupiny pre danú procedúru bolo urobené na základe analýzy 

daného procesu vyraďovania. Parametre jednotlivých pracovných skupín a jednotlivých profesií sú uvedené 

v nasledujúcich číselníkoch : 

 Číselník pracovných skupín 

 Číselník profesií 

 Číselník parametrov pracovných skupín závislých na profesii 

 Číselník parametrov pracovných skupín nezávislých na profesii 

 Číselník parametrov závislých na profesii  

 Číselník parametrov nezávislých na profesii 

 

Hodnoty kombinácií parametrov sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách : 

 Hodnoty parametrov pracovných skupín závislých na profesii 

 Hodnoty parametrov pracovných skupín nezávislých na profesii  

 Hodnoty parametrov závislých na profesii  

 Hodnoty parametrov nezávislých profesii  

 

PARAMETRE LIMITOV, OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV A DÁVKOVEJ ZÁŤAŽE 

V tejto skupine sú uvedené parametre limitov, ochranných prostriedkov a parametre potrebné pre výpočet 

dávkovej záťaže, a to v nasledujúcich číselníkoch : 

 Číselník nuklidicky závislých parametrov limitov 

 Číselník ochranných prostriedkov 

 Číselník parametrov ochranných prostriedkov 

 Číselník ostatných nuklidicky závislých parametrov 

Hodnoty parametrov sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách : 

 Hodnoty nuklidicky závislých parametrov limitov 

 Hodnoty koeficientov prestupu do formy aerosólov  

 Hodnoty nuklidicky závislých parametrov ochranných prostriedkov 

 Hodnoty nuklidicky nezávislých parametrov ochranných prostriedkov 

 Hodnoty ostatných nuklidicky závislých parametrov.  

 

GLOBÁLNE PARAMETRE A PARAMETRE VÝPOČTOVÝCH UZLOV 

Globálne parametre patria do skupiny technicko–ekonomických parametrov, z hľadiska väzieb medzi 

tabuľkami ich nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich skupín a vzhľadom na ich povahu je vhodné 

ich evidovať v samostatnej tabuľke. Parametre výpočtových uzlov predstavujú parametre, ktoré sú viazané 

na konkrétny výpočtový uzol a môžu byť menené uzol od uzla. Tieto parametre sa nachádzajú 

v nasledujúcich číselníkoch : 

 Číselník globálnych parametrov výpočtu 

 Číselník numerických parametrov uzlov všeobecných 
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 Číselník numerických parametrov uzlov špecifických 

 Číselník profesijných parametrov uzlov. 

 

Hodnoty globálnych parametrov výpočtu sa nachádzajú vo vyššie uvedenom Číselníku globálnych 

parametrov výpočtu. 

Hodnoty parametrov výpočtových uzlov sa nachádzajú v tabuľkách (umiestnených v kartách pre jednotlivé 

uzly): 

 Karta Uzlové koeficienty 

 Uzlové koeficienty všeobecné 

 Uzlové koeficienty špecifické 

 Karta Časové procedúry 

 Časové procedúry - parametre 

 Časové procedúry – ochranné prostriedky 

 Karta Vstup odpadov 

 Vstup odpadov  - množstvá 

 Vstup odpadov  - aktivity 

 Karta Pracovná skupina. 

 

Umiestnenie tabuliek do zobrazovacích kariet znamená, že údaje vyššie uvedených tabuliek sa zobrazujú len 

pre daný výpočtový uzol, ktorý užívateľ vyznačí. 

 

1.2.4 Tvorba a aktualizácia rádiologických a technicko-ekonomických 

parametrov 
 

TVORBA RÁDIOLOGICKÝCH PARAMETROV PRE INVENTÁRNU DATABÁZU 

Dodaná inventárna databáza JE A-1 neobsahovala žiadne rádiologické údaje pre inventárne položky. Aby 

bolo možné efektívne využiť vlastnosti výpočtového prostriedku OMEGA, bolo potrebné doplniť 

rádiologické parametre pre miestnosti a pre jednotlivé položky inventárnej databázy, ktoré boli prevzaté, 

alebo boli vytvorené riešiteľom. Postup mal nasledovné základné kroky: 

 Vytvorenie a odsúhlasenie údajov o dávkovom príkone v jednotlivých miestnostiach, v ktorých sa 

nachádzajú vyraďované zariadenia. Zdrojom údajov pre túto časť boli: 

 dokumenty, týkajúce sa JE A-1, ktoré sú k dispozícii v DECOM Slovakia, spol. s r.o. 

 dokument z najnovších analýz firmy AllDeco 

 osobná prehliadka objektov JE A-1 pracovníkmi DECOM Slovakia, spol. s r.o. 

 osobné informácie pracovníkov JAVYS. 

 Vytvorenie a odsúhlasenie údajov pre nuklidové vektory. Zdroje údajov boli v tom istom rozsahu ako 

v predošlom prípade. Výsledkom je zoznam nuklidových vektorov a nuklidové zastúpenie 

pre jednotlivé nuklidové vektory pre kontamináciu a dávkový príkon, ktoré boli použité tvorbu 

rádiologických údajov pre inventárnu databázu. 

 Zhromaždenie existujúcich údajov o dávkovom príkone pre jednotlivé zariadenia, ktoré sú k dispozícii. 

Zhromaždené údaje boli doplnené pre vytipované významné zariadenia v rámci obhliadky objektov JE 

A-1. Pre ostatné zariadenia menšieho významu boli údaje o dávkovom príkone v ich blízkosti nastavené 

podľa údajov o priemernom dávkovom príkone v miestnosti.  

 Zhromaždenie existujúcich údajov o kontaminácii zariadení. Tu išlo o údaje pre zariadenia významné 

z hľadiska kontaminácie alebo dávkového príkonu alebo významné z hľadiska ich veľkosti. 

Pre zariadenia menšieho významu boli údaje o kontaminácii získané na základe modelových výpočtov 

pomocou kódu Microshield. Pri výpočte boli využité výpočtové modely blízke daného zariadeniu 

(rozmery, materiály) a údaje o dávkovom príkone, vytvorené v predošlom kroku. 

 Osobitne boli odsúhlasené parametre limitov a podmienok prijateľnosti pre úložisko RU RAO 

v Mochovciach a limity a podmienky pre uvoľňovanie materiálov. 
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Uvedeným spôsobom boli vytvorené rádiologické údaje pre inventárnu databázu použitú pre výpočet 

parametrov vyraďovania v II. etape. 

V roku 2007 boli rádiologické parametre vybraných objektov opätovne aktualizované podľa podkladov ktoré 

dodali pracovníci spoločnosti JAVYS. Rádiologické parametre boli zhromaždené pre objekty č. 30, 41 a 

44/10. Zozbierané, a tým aj aktualizované dáta predstavovali veľké množstvo parametrov, keďže uvedené 

objekty obsahujú rádovo 3100 technologických a stavebných položiek so svojimi rádiologickými 

parametrami.  

TVORBA TECHNICKO-EKONOMICKÝCH PARAMETROV 

Pre výpočet parametrov vyraďovania boli použité technicko-ekonomické parametre, uvedené v kap. 1.2.3, 

ktoré boli vytvorené a odsúhlasené v rámci vývoja výpočtového OMEGA. Vzhľadom na časový vývoj 

týchto parametrov (inflačné javy a zmena parametrov technologických liniek) boli vytipované skupiny 

výpočtových parametrov, ktoré bolo potrebné prehodnotiť a odsúhlasiť. Výpočtové parametre boli 

prehodnocované v DECOM Slovakia, spol. s r.o. priebežne, posledná komplexná analýza bola vykonaná 

pri tvorbe dokumentu „Zmena v užívaní stavby JE V1“ v roku 2004 [11]. Pred výpočtom pre II. etapu 

vyraďovania boli opätovne prehodnotené: 

 Mzdové parametre. Bola vykonaná aktualizácia parametrov. 

 Parametre technologických liniek. Boli použité výsledky najnovšej analýzy merných výkonových 

parametrov jednotlivých technologických liniek pre spracovanie a úpravu RAO. Analýza sa uskutočnila 

ku koncu roku 2004, takže vo výpočte boli použité parametre, ktoré sú v dobrej zhode so skutočnosťou. 

 

1.2.5 Definovanie výpočtového variantu 
 

ROZSAH OBJEKTOV  

V kapitole 1.1 tohto dokumentu je uvedený popis počiatočného a koncového stavu stavebných objektov a 

zostava príslušných zariadení, ktoré sú predmetom II. etapy vyraďovania JE A-1 v rámci „Kontinuálneho 

variantu vyraďovania JE A-1“. Uvedená skladba stavebných objektov bola zaradená do výpočtu v rámci 

variantu. Vstupná databáza pre výpočtový prostriedok OMEGA je podrobne popísaná v kapitole 1.2.2. 

„Databáza vstupných údajov“.  

Strom činností je zalgoritmizovaný súbor všetkých činnosti podieľajúcich sa na vyraďovaní, zahrnutých 

do výpočtu. Pozostáva zo súboru jednotlivých pracovných úkonov, ktoré majú spravidla viac-úrovňové 

členenie s rozvetvením na jednotlivé základné činnosti, čiastkové činnosti a podčinnosti. V koncovej úrovni 

vetvenia sú špecializované výkonné činnosti viazané na konkrétnu materiálovú kategóriu. Realizácia 

požadovanej činnosti sa vykoná na technologickom zariadení, umiestnenom v danej miestnosti, na danom 

podlaží v danom objekte. V nasledujúcom texte je zobrazený zjednodušený výpočtový strom daného 

riešenia. 

Rozsah činností zaradených do výpočtu Vyraďovania JE A-1 v rámci II. etapy je nasledovný: 

 

DEMONTÁŽ 

 Preddemontážna dekontaminácia 

 Neokruhová preddemontážna dekontaminácia zariadení (nebude sa realizovať v rámci II. etapy 

PVJE A-1) 

 Zariadenia v objekte HVB (objekty 30, 32, 34) 

 Zariadenia v pomocných aktívnych objektoch (28, 41/10, 41/20, 44/10, 76b) 
Poznámka: V úlohe sa neuvažuje s použitím preddemontážnej dekontaminácie vnútorných povrchov 

technologického zariadenia v objekte HVB ani v pomocných aktívnych objektoch a  

nebola zahrnutá do výpočtu nákladov na vyraďovanie. Keďže PDD predstavuje dôležitú 

súčasť vyraďovacích činností, uvedená je na tomto mieste ako vetva stromu činností.  

 Demontáž primárnych a pomocných systémov 

 Demontáž podľa miestností v HVB 

 Sada prípravných činností pred demontážou v miestnostiach objektov 30, 32, 34 

 Prieskum radiačnej situácie 

 Pokrytie podlahy vinylovou fóliou 

 Inštalácia vzduchotechniky 

 Inštalácia lešenia 
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 Inštalácia elektrickej prípojky a prívodu pomocných médií 

 Vyznačenie rezov a plôch 

 Transport rezacích nástrojov a materiálov 

 Odpojenie a kontrola neprevádzkovaných zariadení 

 Inštalácia ochranného stanu 

 Príprava pracovnej skupiny 

 Príprava transportných kontajnerov na demontovaný materiál 

 Inštalácia zostavy tienenia (diaľková demontáž)* 

 Príprava robota na mieste demontáže (diaľková demontáž)* 

 Zostava zberného systému na odpady (diaľková demontáž)* 

 Testovanie robota pred prácou (diaľková demontáž)* 
Poznámka: Operácie potrebné v prípade diaľkovo riadenej demontáže označené * sa vykonajú iba 

v tom prípade, ak je pre určitú miestnosť resp. technologické zariadenie dosiahnutý, 

alebo prekročený dávkový limit pre diaľkovú demontáž. 

 Prípravné a ukončovacie činnosti demontáže sú uvedené ako sady činností a nie sú 

v chronologickom slede. Podmienkou pre začatie demontáže je z bezpečnostných 

dôvodov zaistenie technologických zariadení, odpojenie a zaistenie všetkých médií a 

odpojenie rozvodov elektrickej energie. Na osvetlenie miestnosti a dodávku elektrickej 

energie pre demontážne zariadenie sa výhradne použije napájanie z osobitného 

elektrického rozvodu ( tzv. staveniskový rozvod). Vzduchotechnické rozvody v miestnosti 

nie sú vhodné pre demontážne práce, pri ktorých sa používajú špeciálne odsávacie 

zariadenia aerosólov s filtráciou s odsávaním bezprostredne pri mieste rezu. Okrem 

toho mobilná vzduchotechnika musí zabezpečiť intenzívnu výmenu vzdušniny (prívod aj 

odvod) pre zabezpečenie vhodného prostredia personálu. 

 Demontáž zariadení podľa ich kategórie 

 Realizácia demontáže technológie v HVB vo vybraných miestnostiach objektov 30, 32, 

34 
Poznámka: Demontážne práce sa realizujú buď diaľkovo riadenou demontážou, tam kde je to 

potrebné z dôvodu veľkých dávkových záťaží, v ostatných prípadoch bude realizovaná 

ručná demontáž pre kontrolované pásmo. 

 Ukončovacie činnosti po demontáži v HVB (tie isté miestnosti ako vyššie) 

 Odstránenie vinylových fólií z podlahy 

 Odstránenie vzduchotechniky 

 Odstránenie lešenia 

 Odstránenie prípojky elektrického napájania a pomocných médií 

 Odstránenie ochranného stanu 

 Odstránenie rezacích nástrojov a materiálov 

 Odvoz transportných kontajnerov 

 Vyčistenie miestnosti po demontáži 

 Demontáž tienenia po ukončení činností (diaľková demontáž)* 

 Odstavenie robota a jeho odvoz (diaľková demontáž)* 

 Demontáž zberného systému na odpady (diaľková demontáž)* 
Poznámka: V prípade realizácie diaľkovej demontáže v miestnosti sa vykonajú ukončovacie činnosti 

diaľkovej demontáže označené symbolom *. 

 Odkop podzemných častí pomocných aktívnych objektoch  

 Odkop podľa miestností pomocných aktívnych objektov 

 Aktívne potrubné kanály 

 Zložisko nízkoaktívnych zemín obj. 38 

 Objekt 28 - Plynojemy CO2 

 Objekt  41/20 - Podzemné skladovacie nádrže RAO  

 Objekt 44/10 - Sklad KRAO (do hĺbky -1m) 

 Objekt 76B -Experimentálna spaľovňa VÚJE (do hĺbky -1m) 

 Objekt 839 - Úložisko nízkoaktívnych kalov 

 Demontáž kontaminovaného zariadenia v pomocných aktívnych objektoch 

 Demontáž  podľa miestností v pomocných aktívnych objektoch 

 (Objekty APK, 28, 41/10/ 41/20, 44/10, 76b) 
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 Prípravné činnosti pred demontážou 

 Sada tých istých prípravných činností, ako pre HVB 

 Realizácia demontáže zariadení podľa ich kategórie 

 Ukončovacie činnosti po demontáži 

 Sada tých istých ukončovacích činností, ako pre HVB 

 Dekontaminácia stavebných povrchov 

 Mechanická dekontaminácia stavebných povrchov 

 Podzemné skladovacie nádrže RAO objektu 41/20 

 Chemická dekontaminácia stavebných povrchov 

 Objekt 44/10 - Sklad KRAO 

 Záverečný prieskum kontaminácie stavebnej časti 

 Radiačný prieskum stavebnej časti 

 Stavebné povrchy HVB 

 Aktívne potrubné kanály 

 Oblúková hala 

 Objekt 28 - Plynové hospodárstvo 

 Objekt 38 - Zložisko kontaminovaných zemín 

 Objekt 41/10 - Čistiaca stanica aktívnych vôd 

 Objekt 41/20 - Skladovacie nádrže RAO 

 Objekt 44/10 - Sklad KRAO 

 Objekt 44/20 - Zložisko pevných RAO 

 Objekt 76B -  Experimentálna spaľovňa VÚJE 

 Objekt 839 - Úložisko nízkoaktívnych kalov 
 

V uvedených objektoch prebehnú nasledujúce činnosti 

 Príprava radiačnej kontroly v miestnosti 

 Identifikácia plôch na radiačnú kontrolu 

 Inštalácia lešenia 

 Dovoz zariadení na meranie 

 Príprava pracovnej skupiny na meranie, iná prípravná činnosť pre radiačnú kontrolu 

 Realizácia radiačnej kontroly v miestnosti 

 Miestnosti HVB 

 Miestnosti BPP 

 Ostatné pomocné aktívne objekty 

 Ukončenie radiačnej kontroly v miestnosti 

 Odstránenie lešenia 

 Odvoz zariadenia na meranie 

 Vyčistenie miestností po meraní 

 Podemontážna dekontaminácia a recyklovanie 

 Triedenie odpadov pred dekontamináciou 

 Triedenie železných kovov pred fragmentáciou 

 Triedenie nekovových pevných odpadov 

 Podemontážna dekontaminácia na stabilných linkách 

 Podemontážna dekontaminácia ocelí 

 Podemontážna dekontaminácia ocelí suchá opakovaná 

 Podemontážna dekontaminácia farebných kovov suchá 

 Činnosti po podemontážnej dekontaminácii 

 Radiačná kontrola železných kovov v sudoch 

 Radiačná kontrola ingotov 

 Radiačná kontrola farebných kovov v sudoch 

 Radiačná kontrola nekovového pevného odpadu v sudoch 

 Vývoz dekontaminovanej fragmentovanej ocele do ŽP 
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 Vývoz ingotov z pretavby do ŽP 
 

ULOŽENIE ODPADOV Z VYRAĎOVANIA 

 Spracovanie odpadov z vyraďovania 

 Spracovanie rádioaktívnych odpadov z vyraďovania 

 Prevádzka technologických liniek 

 Fragmentácia železných kovov 

 Fragmentácia farebných kovov 

 Nízkotlakové lisovanie 

 Vysokotlakové lisovanie 

 Pretavba kovov 

 Odparovanie 

 Bitumenácia ionexov v PS 100 

 Spaľovanie 

 Cementácia fragmentov zo sudov 

 Spracovanie nekontaminovaných odpadov z vyraďovania 

 Spracovanie nekontaminovaných odpadov na stabilných linkách 

 Recyklácia kovov 

 Spracovanie ostatných materiálov 

 Balenie odpadov z vyraďovania 

 Balenie rádioaktívnych odpadov z vyraďovania 

 Príprava kontajnerov pre RU RAO 

 Transport odpadu z vyraďovania 

 Transport rádioaktívnych odpadov z vyraďovania 

 Transport upravených RAO na RU RAO 

 Transport nerádioaktívnych odpadov z vyraďovania 

 Transport na komunálnu skládku 

 Uloženie rádioaktívneho odpadu z vyraďovania 

 Ukladanie na RU RAO 
 

DEMOLÁCIA OBJEKTOV, OBNOVA LOKALITY 

 Vyraďovanie neaktívnych objektov 

 Odkop neaktívnych objektov 

 Objekt KOM - Komín kotolne 

 Objekty čistých PK kanálov 

 Objekt 39 - Potrubie z čerpacej stanice a bazén chladiacej veže 

 Objekt 40/20 - Neutralizačný objekt  

 Objekt 42 - Potrubie DN 1600-do obj. 38 

 Demontáž technológie a stavebného príslušenstva neaktívnych objektov 

 Demontáž podľa ich kategórie  

 Potrubné kanály, obj. 39, obj. 40/20, potrubie chlad. vody ku 38 

  

V uvedených objektoch prebehnú nasledujúce činnosti 

 Príprava demontáže 

 Inštalácia lešenia 

 Inštalácia elektrickej prípojky a prívodu pomocných médií 

 Vyznačenie rezov a plôch 

 Transport rezacích nástrojov a materiálov 

 Odpojenie a kontrola neprevádzkovaných zariadení 

 Príprava pracovnej skupiny 

 Príprava transportných kontajnerov na demontovaný materiál 

 Demontáž v neaktívnych objektoch 

 Zoznam objektov a priradených zariadení, na ktorých demontáž prebieha 
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 Ukončenie demontáže 

 Odstránenie lešenia 

 Odstránenie prípojky elektrického napájania a pomocných médií 

 Odstránenie rezacích nástrojov a materiálov 

 Odvoz transportných kontajnerov 

 Vyčistenie miestnosti po demontáži 

 Demolácia stavebných objektov 

 Demolácia pomocných aktívnych objektov podľa miestností 

 Zoznam miestností obj. 28, 38, 41/20, 44/10, 839, obl.hala, APK, 76b na demoláciu 

 Demolácia neaktívnych objektov podľa miestností 

 Zoznam neaktívnych objektov a ich miestností na demoláciu 

 Spracovanie materiálov z demolácie 

 Recyklácia stavebných materiálov 

 Zásypy stavebných objektov pod úrovňou -1 m 

 Zásypy neaktívnych objektov podľa miestností 

 Objekt KOM -  Komín kotolne 

 Objekty čistých PK kanálov 

 Objekt 39 - Potrubie z čerpacej stanice a bazén chladiacej veže 

 Objekt 40/20 - Neutralizačný objekt  

 Objekt 42 - Potrubie DN 1600-do obj. 38 

 Zásypy aktívnych objektov podľa miestností 

 Zoznam miestností obj. 28, 38, 41/20, 44/10, 839, obl.hala, APK, 76b a šachty objektu 

44/20 

 Budovanie objektov 

 Vybudovanie základovej dosky v hale  obj. 44/20 

 Záverečná úprava lokality 

 Zemné práce 

 Výkopové práce - horniny 

 Výkopové práce – zemina 

 Nivelizácia terénu buldozérmi 
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1.3 VÝSLEDKY VÝPOČTU  
 

1.3.1 Charakteristika výpočtového variantu II.etapy PVJE A-1  
 

Variant II. etapy PVJE A-1 predstavuje postup prác, pri ktorom sa dosiahne stav odstránenia kontaminácie v 

technologických zariadeniach a v stavebnej časti súvisiacej s prevádzkou JE A-1, v obmedzenom rozsahu 

(ako je uvedené v kapitole 1.1) sa strhnú a zlikvidujú stavebné objekty, pričom ostávajúce objekty sa 

preradia do TSÚ RAO alebo budú uvoľnené na iné využitie. Základné charakteristiky variantu sú: 

 neaktívne objekty, budú zlikvidované podľa harmonogramu činností vykonaním odkopov neaktívnych 

objektov, demontážou neaktívnych zariadení, demoláciou neaktívnych objektov a zásypom neaktívnych 

objektov po demolácii, 

 v rámci vyraďovania HVB bude vykonaná okruhová a neokruhová preddemonážna dekontaminácia 

technologického zariadenia pre vybrané miestnosti objektov č. 30, 32 a 34, 

 v dekontaminovaných miestnostiach objektov č. 30, 32 a 34 bude vykonaná demontáž technologických 

zariadení a následne bude vykonaná radiačná kontrola stavebných povrchov, 

 pre pomocné aktívne objekty bude vykonaná preddemontážna okruhová a neokruhová dekontaminácia 

(objekty č. APK, 28, 41/10, 41/20, 44/10 a 76B), 

 bude vykonaná demontáž technologických zariadení objektov č. 28, 41/10, 41/20, 44/10, 76B, APKB1, 

APKB2, APKB3, APK2, APK4, APK5, APK-RvR, 44/20 a oblúkovej haly, 

 pre miestnosti pomocných aktívnych objektov bude vykonaná mechanická a chemická dekontaminácia 

stavebných povrchov spolu s radiačnou kontrolou, 

 pomocné aktívne objekty, budú zlikvidované podľa harmonogramu činností vykonaním odkopov 

neaktívnych objektov, demoláciou objektov a zásypom objektov po demolácii, 

 po zásype bude vykonaná konečná úprava terénu, 

 všetky stavebné objekty určené na likvidáciu budú zdemolované nad úrovňou -1 m, výnimkou sú 

oceľové stavebné konštrukcie a iné materiály využiteľné ako suroviny, ktoré budú demolované v rámci 

celého profilu stavby, 

 podzemné priestory neaktívnych a aktívnych objektov pod úrovňou -1 m s výnimkou podzemných 

nádrží a šácht budú zasypané nekontaminovaným stavebným odpadom a sutinou cez otvory vytvorené               

v stropoch miestností, 

 podzemné nádrže objektu 41/20: 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, nádrže objektu 44/10: 1/4, 2/2 a 

N3, a podzemné šachty objektu 44/20 budú zasypané kontaminovanými zeminami, betónmi, resp, 

ostatným kontaminovaným stavebným odpadom z objektov oblúková hala, obj. 839 a obj. 38/3 po 

vytriedení kontaminovaného odpadu a úprave rozmerov, 

 Predpokladá sa, že zvyšné množstvá kontaminovaných zemín, ktoré nebude z kapacitných dôvodov 

možné uložiť do nádrží, budú po ich radiačnej kontrole, v prípade že nebudú uvoľniteľné do ŽP, 

premiestnené do WLLW úložiska v Mochovciach, 

 objekt 38/3 bude po odstránení kontaminovaných zemín zdekontaminovaný mechanicky, na záver sa 

vykoná radiačná kontrola pre overenie uvoľnenia stavebného objektu do ŽP, priestor bazénu zostane 

vyprázdnený, 

 odpady vznikajúce v procese vyraďovania prejdú po triedení a fragmentácii podemontážnou 

dekontamináciou a podľa druhu odpadov budú upravené pretavbou, lisovaním alebo spaľovaním a 

následne spracované cementáciou alebo bitumenáciou, 

 počas trvania II. etapy vyraďovania (9 rokov) budú pomocou zariadenia na fixáciu kalov (ZFK) 

spracovávané rádioaktívne kaly do MEVA sudov, ktoré budú následne zalievané do VBK, 

 spracované odpady budú uložené vo VBK na RU RAO, 

 uvoľniteľné materiály budú po radiačnej kontrole uvoľnené do životného prostredia. 

Vo všeobecnosti podzemné priestory stavebných objektov pod úrovňou -1 m nebudú v rámci variantu 

vyraďovania zdemolované, ale zasypané. Výpočet tiež uvažuje s finálnymi úpravami plôch na záver 

vyraďovania v mieste zlikvidovaných objektov. Úpravy terénu sa vykonajú stavebnými mechanizmami a po 

vykonaní zemných prác, prípadných navážok a rekultivácií budú k dispozícií na iné neobmedzené využitie.           

V prípade podzemných nádrží budú priestory zasypané kontaminovanými zeminami, prekryté izolačnými 

geotextíliami pre zamedzenie prieniku zrážkových vôd a na záver prekryté vrstvou nekontaminovanými 
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zeminami so záverečnou úpravou terénu. Pozri Schéma preskladnenia kontaminovaných zemín a stavebných 

materiálov v II. etape PVJEA-1, príloha P. 1-44. 

Predmetom hodnotenia nie sú činnosti plánované pre I. etapu vyraďovania, ktoré budú vykonávané ako 

dobiehajúce činnosti I. etapy vyraďovania v rámci II. etapy vyraďovania. Tieto činnosti budú vykonávané 

najmä v priestoroch DS, čiastočne na RS. Hodnotenie dobiehajúcich činností I. etapy vyraďovania musí byť 

predmetom osobitného dokumentu. Z hľadiska harmonogramu pre II. etapu (príloha P. 1-36) by nemalo 

dôjsť k významnejším alebo vylučujúcim kolíziám pre plánované činnosti.  

Vytvorená databáza a výpočtová štruktúra variantu je súčasťou dodávky riešenia, čo umožňuje vykonávať 

upresnenia činností vyraďovania každoročne na základe upresnených vstupných informácií.  

 

1.3.2 Celkové výstupné výpočtové parametre 
 

Medzi základné výstupné výpočtové parametre patria celkové náklady na vyraďovanie, celková prácnosť a 

celková kolektívna ekvivalentná dávka.  

Celkové náklady na výkon priamych činností II. etapy vyraďovania JE A-1 vypočítaných na základe 

vstupných údajov zapísaných v inventárnej databáze a databáze výpočtových parametrov výpočtového 

prostriedku OMEGA, t.j. priame náklady na prácu, použitie liniek, zariadení, strojov, náklady spotrebného 

charakteru potrebné na prevádzku a obnovu používaných zariadení, nástrojov a materiálov, predstavujú 

čiastku 1 809 269 tis. Sk, celková kolektívna ekvivalentná dávka je 3,580 man Sv, celková prácnosť 

dosiahla hodnotu 1 427 616 člh. 

Bilancie RAO z výpočtu spracovania a úpravy odpadov z II. etapy vyraďovania JE A-1 podľa 

„Kontinuálneho variantu vyraďovania“ sú uvedené v tabuľke Tab. 1-15: 

 

Tab. 1-15 Bilancie RAO z výpočtu spracovania a úpravy odpadov z II. etapy vyraďovania JE A-1 podľa 

„Kontinuálneho variantu vyraďovania“ 

Por. č Názov Hodnota Rozmer Aktivita [Bq] 

1 1 Rádioaktívne odpady       

2 1.1 Kovové RAO určené do úložísk 864 973,0 kg 1,90E+12 

3 1.1a Kovové RAO uložené do RÚ 864 918,0 kg 1,88E+12 

4 1.1b Kovové RAO uložené do HÚ  55,0 kg 2,40E+10 

5 1.1.1 Uhlíková oceľ určená do úložísk 919 528,4 kg 1,13E+12 

6 1.1.1.1 Uhlíková oceľ určená do RÚ 919 528,4 kg 1,13E+12 

7 1.1.1.2 Uhlíková oceľ určená do HÚ 0,0 kg 0,00E+00 

8 1.1.2 Nehrdzavejúca oceľ určená do úložísk 68 245,0 kg 7,75E+11 

9 1.1.2.1 Nehrdzavejúca oceľ určená do RÚ 68 190,0 kg 7,51E+11 

10 1.1.2.2 Nehrdzavejúca oceľ určená do HÚ 55,0 kg 2,40E+10 

11 1.1.3 Meď určená do úložísk 0,0 kg 0,00E+00 

12 1.1.3.1 Meď určená do RÚ 0,0 kg 0,00E+00 

13 1.1.3.2 Meď určená do HÚ 0,0 kg 0,00E+00 

14 1.1.4 Hliník určený do úložísk 15,4 kg 1,10E+06 

15 1.1.4.1 Hliník určený do RÚ 15,4 kg 1,10E+06 

16 1.1.4.2 Hliník určený do HÚ 0,0 kg 0,00E+00 

17 1.1.5 Olovo určené do úložísk 0,0 kg 0,00E+00 

18 1.1.5.1 Olovo určené do RÚ 0,0 kg 0,00E+00 

19 1.1.5.2 Olovo určené do HÚ 0,0 kg 0,00E+00 

20 1.1.6 Ostatné farebné kovy (okrem Cu,Al,Pb) určené do úložísk 34,2 kg 4,91E+04 

21 1.1.6.1 Ostatné farebné kovy (okrem Cu,Al,Pb) určené do RÚ 34,2 kg 4,91E+04 

22 1.1.6.2 Ostatné farebné kovy (okrem Cu,Al,Pb) určené do HÚ 0,0 kg 0,00E+00 

23 1.2 Nekovové RAO určené do úložísk (okrem VZT filtrov) 1 070 244,9 kg 2,64E+08 

24 1.2a Nekovové RAO uložené do RÚ (okrem VZT filtrov) 1 070 244,9 kg 2,64E+08 

25 1.2b Nekovové RAO uložené do HÚ (okrem VZT filtrov) 0,0 kg 0,00E+00 

26 1.2.1 Sklená vata určená do úložísk 67,1 kg 7,24E+06 

27 1.2.1.1 Sklená vata určená do RÚ 67,1 kg 7,24E+06 

28 1.2.1.2 Sklená vata určená do HÚ 0,0 kg 0,00E+00 
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Por. č Názov Hodnota Rozmer Aktivita [Bq] 

29 1.2.2 Plasty určené do úložísk 16,0 kg 8,89E+07 

30 1.2.2.1 Plasty určené  do RÚ 16,0 kg 8,89E+07 

31 1.2.2.2 Plasty určené  do HÚ 0,0 kg 0,00E+00 

32 1.2.3 Drobný materiál (odpad) určený do úložísk 0,0 kg 1,82E+06 

33 1.2.3.1 Drobný materiál (odpad) určený  do RÚ 0,0 kg 1,82E+06 

34 1.2.3.2 Drobný materiál (odpad) určený  do HÚ 0,0 kg 0,00E+00 

35 1.2.4 Grafit určený do úložísk 0,0 kg 0,00E+00 

36 1.2.4.1 Grafit určený  do RÚ 0,0 kg 0,00E+00 

37 1.2.4.2 Grafit určený  do HÚ 0,0 kg 0,00E+00 

38 1.2.5 Azbest určený do úložísk 17,8 kg 7,09E+04 

39 1.2.5.1 Azbest určený  do RÚ 17,8 kg 7,09E+04 

40 1.2.5.2 Azbest určený  do HÚ 0,0 kg 0,00E+00 

41 1.2.6 Betón určený do úložísk 1 079 944,0 kg 1,66E+08 

42 1.2.6.1 Betón určený  do RÚ 1 079 944,0 kg 1,66E+08 

43 1.2.6.2 Betón určený  do HÚ 0,0 kg 0,00E+00 

44 1.2.7 Kontaminované obrusy určené do RÚ 0,0 kg 0,00E+00 

45 1.2.8 Vzduchotechnické filtre určené do RÚ 19,7 m3 4,42E+10 

46 1.3 Kvapalné RAO 4 075,2 m3 3,21E+12 

47 1.3.1 Kontaminované vody okrem koncentrátov a špeciálnych KRAO 4 020,7 m3 3,17E+12 

48 1.3.2 Koncentráty zo zahustenia na odparke 52,8 m3 3,50E+10 

49 1.3.3 Ionexy nízkoaktívne a stredneaktívne 1,7 m3 9,51E+07 

50 

1.4 Sudy so zafixovanou oceľou z fragmentácie a sproduktami spracovania 

KRAO do VBK       

51 1.4.1 Sud s produktom cementácie 1 761,8 ks 1,62E+12 

52 1.4.2 Sud s produktom bitumenácie koncentrátov 118,7 ks 3,47E+10 

53 1.4.3 Sud s produktom bitumenácie nízko a stredneaktívnych ionexov  21,2 ks 9,43E+07 

54 1.5 Výlisky z vysokotlakového lisovania určené do VBK  3 204,0 ks 7,47E+09 

55 1.5.1 Výlisky uklíkovej ocele 2 438,0 ks 3,46E+09 

56 1.5.2 Výlisky nehrdzavejúcej ocele 396,6 ks 3,91E+09 

57 1.5.3 Výlisky medi 16,0 ks 0,00E+00 

58 1.5.4 Výlisky hliníka 0,0 ks 1,07E+06 

59 1.5.5 Výlisky olova 0,0 ks 0,00E+00 

60 1.5.6 Výlisky ostatných farebných kovov (okrem Pb,Al,Cu) 0,1 ks 4,76E+04 

61 1.5.7 Výlisky z ostatných odpadov po nízkotlakovom lisovaní 575,0 ks 0,00E+00 

62 1.5.8 Výlisky sklenej vaty 2,1 ks 7,24E+06 

63 1.5.9 Výlisky azbestu 0,1 ks 7,09E+04 

64 1.5.10 Výlisky plastovej izolácie 10,0 ks 8,89E+07 

65 1.5.11 Výlisky drobného odpadu 692,0 ks 1,82E+06 

66 1.5.12 Výlisky grafitu 0,0 ks 0,00E+00 

67 1.5.13 Výlisky káblov 16,0 ks 2,43E+06 

68 1.6 Celkový počet VBK 797 ks 1,71E+12 

69 1.6.1 Počet VBK uložených v RÚ 797 ks 1,70E+12 

70 1.6.2 Počet VBK uložených v HÚ 0,01 ks 1,78E+10 

71 2.Materiály uvoľnené do ŽP       

72 2.1 Kovy uvoľenené do ŽP 2 419 237,1 kg 9,28E+08 

73 2.1.1 Uhlíková oceľ uvoľenená do ŽP 2 202 732,3 kg 1,09E+08 

74 2.1.1.1 Uhlíková oceľ uvoľnená do ŽP zo zariadení v KP 1 303 852,2 kg 1,09E+08 

75 2.1.1.1.1 Uhlíková oceľ uvoľnená do ŽP priamo po demontáži 830 410,4 kg 1,27E+07 

76 2.1.1.1.2 Uhlíková oceľ uvoľnená do ŽP po podemontážnej dekontaminácii 473 441,8 kg 9,65E+07 

77 

2.1.1.1.3 Uhlíková oceľ uvoľnená do ŽP po podemontážnej dekontaminácii 

a pretavbe  0,0 kg 0,00E+00 

78 2.1.1.2 Uhlíková oceľ uvoľnená do ŽP zo zariadení mimo KP  183 001,6 kg 0,00E+00 

79 2.1.1.3 Uhlíková oceľ  stavebná uvoľnená do ŽP 133 752,3 kg 0,00E+00 

80 

2.1.1.4 Uhlíková oceľ z recyklácie stavebného materiálu (železobetón)  

uvoľnená do ŽP 582 126,1 kg 0,00E+00 
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Por. č Názov Hodnota Rozmer Aktivita [Bq] 

81 2.1.1.5 Ostatná uhlíková oceľ zo stavebného materiálu uvoľnená do ŽP 13 375,2 kg 0,00E+00 

82 2.1.2 Nehrdzavejúca oceľ uvoľenená do ŽP 192 317,6 kg 8,18E+08 

83 2.1.2.1 Nehrdzavejúca oceľ uvoľnená do ŽP zo zariadení v KP 191 847,6 kg 8,18E+08 

84 2.1.1.2.1 Nehrdzavejúca oceľ uvoľnená do ŽP priamo po demontáži 30 934,0 kg 1,03E+06 

85 

2.1.1.2.2 Nehrdzavejúca oceľ uvoľnená do ŽP po podemontážnej 

dekontaminácii 160 913,6 kg 8,17E+08 

86 

2.1.1.2.3 Nehrdzavejúca oceľ uvoľnená do ŽP po podemontážnej 

dekontaminácii a pretavbe 0,0 kg 0,00E+00 

87 2.1.2.2 Nehrdzavejúca oceľ uvoľnená do ŽP zo zariadení mimo KP 470,0 kg 0,00E+00 

88 2.1.3 Meď uvoľnená do ŽP 19 806,2 kg 1,49E+01 

89 2.1.3.1 Meď uvoľnená do ŽP zo zariadení v KP 19 719,8 kg 1,49E+01 

90 2.1.3.2 Meď uvoľnená do ŽP z NKP 86,4 kg 0,00E+00 

91 2.1.3.3 Stavebná meď uvoľnená do ŽP 0,0 kg 0,00E+00 

92 2.1.3.4 Ostatná meď zo stavebného materiálu uvoľnená do ŽP 0,0 kg 0,00E+00 

93 2.1.4 Hliník uvoľnený do ŽP 2 715,6 kg 0,00E+00 

94 2.1.4.1 Hliník uvoľnený do ŽP zo zariadení v KP 2 715,6 kg 0,00E+00 

95 2.1.4.2 Hliník uvoľnený do ŽP z NKP 0,0 kg 0,00E+00 

96 2.1.4.3 Stavebný hliník uvoľnený do ŽP 0,0 kg 0,00E+00 

97 2.1.4.4 Ostatný hliník zo stavebného materiálu uvoľnený do ŽP 0,0 kg 0,00E+00 

98 2.1.5 Olovo uvoľnené do ŽP 0,0 kg 0,00E+00 

99 2.1.5.1 Olovo uvoľnené do ŽP zo zariadení v KP 0,0 kg 0,00E+00 

100 2.1.5.2 Olovo uvoľnené do ŽP z NKP 0,0 kg 0,00E+00 

101 2.1.5.3 Stavebné olovo uvoľnené do ŽP 0,0 kg 0,00E+00 

102 2.1.5.4 Ostatné olovo zo stavebného materiálu uvoľnené do ŽP 0,0 kg 0,00E+00 

103 2.1.6 Ostatné farebné kovy uvoľnené do ŽP 1 665,5 kg 2,54E+03 

104 

2.1.6.1 Ostatné farebné kovy (okrem Cu,Al,Pb) uvoľnené do ŽP zo zariadení 

v KP 1 665,5 kg 2,54E+03 

105 2.1.6.2 Ostatné farebné kovy (okrem Cu,Al,Pb) uvoľnené do ŽP z NKP 0,0 kg 0,00E+00 

106 2.1.6.3 Stavebné ostatné farebné kovy (okrem Cu,Al,Pb) uvoľnené do ŽP 0,0 kg 0,00E+00 

107 

2.1.6.4 Ostatné farebné kovy (okrem Cu,Al,Pb) zo stavebného materiálu 

uvoľnené do ŽP 0,0 kg 0,00E+00 

108 2.2 Nekovové materiály uvoľnené do ŽP 7 419 748,6 kg 2,05E+03 

109 2.2.1 Nekovové materiály určené do zberných surovín 0,0 kg 0,00E+00 

110 2.2.2  Nekovové materiály určené na komunálnu skládku 960 863,0 kg 3,23E+01 

111 2.2.3  Nekovové materiály určené na špeciálnu skládku 16 201,6 kg 2,02E+03 

112 2.2.4  Nekovové materiály určené na zásyp v lokalite 6 442 684,0 kg 0,00E+00 

113 3.Celkové množstvo kontaminovaných zemín 

22 099 

450,0 kg 3,35E+10 

114 3.1 Kontaminované zeminy uvoľnené do ŽP 

12 038 

700,0 kg 6,22E+04 

115 3.2 Kontaminované zeminy uložené na skládku kontaminovaných zemín 

10 047 

950,0 kg 3,34E+10 

116 3.3 Kontaminované zeminy uložené do RÚ  12 800,0 kg 1,05E+08 

117 4.Výpuste do ŽP       

118 4.1 Kvapalné výpuste 5 375,3 m3 3,74E+04 

119 4.2 Plynné výpuste     4,86E+07 

 

Formulár PSL pre základné parametre činností závislých na inventáre je uvedený v prílohe P. 1-45. 

 

1.3.3 Harmonogram II. etapy vyraďovania a zhodnotenie plánovaných 

postupových a časových väzieb činností pre dosiahnutie konečného 

stavu jadrového zariadenia v danej etape 
 

Okrem vyčíslených parametrov vyraďovania pre II. etapu PVJE A-1 bol z výpočtov vyhodnotený aj 

harmonogram činností vo forme výstupného formulára HMG v programe MS Project. Tento je vyhotovený 
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podľa požadovanej štruktúry podľa objektov. Harmonogram činností je prostriedok pre časové a vecné 

zobrazovanie súboru individuálnych alebo účelovo zoskupených činností procesu vyraďovania (work 

breakdown structure) spolu s príslušnými parametrami. Vecná štruktúra činností je zobrazovaná tak, aby 

vyjadrovala hierarchickú úroveň sledovaných činností alebo skupín činností. Harmonogram činností                            

z programu MS Project je uvedený v prílohe P. 1-36 tejto kapitoly a zahŕňa nasledujúce činnosti: 

 demontáž neaktívnych zariadení, 

 odkop neaktívnych objektov, demoláciu neaktívnych objektov a zásyp neaktívnych objektov 

pod úrovňou -1 m, 

 preddemontážna dekontaminácia technologického zariadenia 

 demontáž technologických zariadení, 

 dekontaminácia stavebných zariadení, 

 demontáž kontaminovaných prvkov zabudovaných v stavebnej časti 

 demontáž stavebného príslušenstva 

 radiačná kontrola stavebných povrchov, 

 odkop, demolácia a zásyp aktívnych stavebných objektov, 

 konečná úprava terénu, 

 činnosti súvisiace so spracovaním a úpravou RAO, ako triedenie a fragmentácia kovov a nekovov, 

podemontážna dekontaminácia, pretavba, lisovanie, bitumenácia, cementácia, spaľovanie, úprava 

nekontaminovaných materiálov, 

 radiačné kontroly materiálov uvoľňovaných do životného prostredia, 

 činnosti súvisiace s transportom a ukladaním RAO na RU RAO. 

 

Vo výpočte variantu II. etapy PVJE A-1 sa uvažuje so skladbou stavebných objektov popísaných v kap. 1.1. 

Začiatok II. etapy vyraďovania bol vo výpočte stanovený v roku 2008 demontážou zariadení a demontážou           

v nepotrebných neaktívnych objektoch. Po odstránení technologických zariadení sa pristúpi k radiačnej 

kontrole stavebných povrchov HVB. Po odstránení zariadení v neaktívnych objektoch sa realizuje demolácia 

a spracovávanie materiálov.  

V polovici roku 2008 sa začne s vyraďovaním pomocných aktívnych objektov (v poradí od objektu č. 41/10) 

a následne ostatných pomocných aktívnych objektov. V priebehu vyraďovania sa pristúpi k demontáži 

technologických zariadení, ktorá bude trvať do konca roku 2012 (objekt č. 28). Po demontáži 

technologických zariadení prebehne radiačná kontrola stavebných povrchov objektov a následne odkop, 

demolácia a zásyp objektov, ktorý sa skončí v prvej polovici roku 2015. Ťažba KZ v objekte 38/3 potrvá od 

roku 2008 do             2. polovice 2014. Po vyčistení a zdekontaminovaní zostane čistý a prázdny. 

V priebehu procesu vyraďovania aktívnych a neaktívnych objektov JE A-1 sa realizuje spracovávanie 

rádioaktívneho odpadu a jeho finálna úprava pred konečným uložením, ktoré bude ukončené na konci roku 

2016. Detailnejšie je analyzované spracovanie RAO z II. etapy v kapitole 4 spolu s nadväznosťami 

spracovania odpadov z iných JZ v lokalite. 
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ZOZNAM PRÍLOH KU KAPITOLE 1 
 

P. 1-1 Objekty JE A-1, ktoré sú predmetom vyraďovania v rámci II. etapy 

P. 1-2 Objekt 30 Podlažie - 14,0 m 

P. 1-3 Objekt 30 Podlažie - 10,0 m 

P. 1-4 Objekt 30 Podlažie - 6,0 m 

P. 1-5 Objekt 30 Podlažie ± 0,0 m 

P. 1-6 Vagón-kontajner 

P. 1-7 Transportný kontajner T-15 

P. 1-8 Objekt 32 Podlažie + 9,0 m 

P. 1-9 Objekt 34 Podlažie - 4,5 m 

P. 1-10 Objekt 28 Podlažie – 4,0 m 

P. 1-11 Objekt 28 Podlažie ± 0,0 m 

P. 1-12 Objekt 28 Podlažie + 3,9 m 

P. 1-13 Objekt 41 Podlažie – 8,15 m 

P. 1-14 Objekt 41 Podlažie – 3,95 m 

P. 1-15 Objekt 41 Podlažie + 0,25 m 

P. 1-16 Objekt 41 Podlažie + 4,75 m 

P. 1-17 Objekt 41 Podlažie + 8,35 m 

P. 1-18 Objekt 41 Podlažie + 11,95 m 

P. 1-19 Objekt 41 Podlažie - 3,95 m, nádrže 

P. 1-20 Objekt 41 Podlažie + 0,25 m, nádrže 

P. 1-21 Schéma rozmiestnenia zásobných nádrží 5/1 a 5/2 

P. 1-22 Objekt 41 Konštrukcia nádrží 7/1, 7/2 

P. 1-23 Objekt 41 Konštrukcia nádrží 6/1, 6/2 

P. 1-24 Objekt 44/10 Podlažie - 7,2 m 

P. 1-25 Objekt 44/10 Podlažie - 4,1 m 

P. 1-26 Objekt 44/10 Podlažie ± 0,0 m 

P. 1-27 Objekt 44/10 Konštrukcia a drenážny systém nádrží 1/1 a1/4 

P. 1-28 Objekt 41 Mapovanie priestoru objektu 41/20 

P. 1-29 Objekt 44/10 Konštrukcia nádrží 2/1, 2/2 

P. 1-30 Zložisko pevných RAO – obj. 44/20 

P. 1-31 Experimentálna spaľovňa RAO obj. 76B, -3,5 m 

P. 1-32 Experimentálna spaľovňa RAO obj. 76B ± 0,0 m 

P. 1-33 Objekt 39 

P. 1-34 Objekt 42 

P. 1-35 Objekt 50 

P. 1-36 Harmonogram činností vyraďovania JE A-1 

P. 1-37 Gamaspektrometria vzoriek z odvŕtaných odberov 

P. 1-38 Namerané hodnoty dávkových príkonov (DP) vo vstupných hrdlách a vo vnútorných priestoroch 

jednotlivých plynojemov v obj. č. 28 

P. 1-39 Meracie a odberové miesta povrchovej kontaminácie a stierateľnej povrchovej kontaminácie z 

vnútorných povrchov plynojemu 

P. 1-40 Namerané hodnoty povrchovej kontaminácie a stierateľnej povrchová kontaminácie z vnútorných 

povrchov hrdiel plynojemov v obj. č. 28 

P. 1-41 Namerané hodnoty povrchovej aktivity a stierateľnej povrchová kontaminácie z vnútorných 

povrchov plynojemov v obj. č. 28 v meracích miestach 1-3 

P. 1-42 Namerané hodnoty povrchovej aktivity a stierateľnej povrchová kontaminácie z vnútorných 

povrchov plynojemov v obj. č. 28 v meracích miestach 4-6 
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P. 1-43 Namerané hodnoty povrchovej aktivity a stierateľnej povrchová kontaminácie z vnútorných 

povrchov plynojemov v obj. č. 28 v meracích miestach 7-9 

P. 1-44 Schéma preskladnenia kontaminovaných zemín a stavebných materiálov v II. etape PVJEA-1 

P. 1-45 Formulár PSL pre základné parametre činností závislých na inventáre 

 
Poznámka : Prílohy č. P. 1-1 až P. 1-35 a P. 1-39 sú obrázkové prílohy, príloha č. P. 1-36 je harmonogram činností, 

vytvorený programom MS Project, príloha č. P. 1-37, P. 1-38, P. 1-40 až P. 1-43 a P. 1-45 sú tabuľkové 

prílohy, P. 1-44 je schéma. 
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PLÁN II. ETAPY VYRAĎOVANIA JE A-1 
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P. 1-46 Objekty JE A-1, ktoré sú predmetom vyraďovania v rámci II. etapy 

P. 1-47 Objekt 30 Podlažie - 14,0 m 
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P. 1-48 Objekt 30 Podlažie - 10,0 m 
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P. 1-49 Objekt 30 Podlažie - 6,0 m 

 

  



TED/VYR/VUJE/SK/003/07 

Rev. 1;  apríl 2007 
 

Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-50 Objekt 30 Podlažie ± 0,0 m 
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P. 1-51 Vagón-kontajner  
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P. 1-52 Transportný kontajner T-15  
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P. 1-53 Objekt 32 Podlažie + 9,0 m 
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Prílohy ku kapitole 1 

 

P. 1-54 Objekt 34 Podlažie - 4,5 m 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-55 Objekt 28 Podlažie – 4,0 m 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-56 Objekt 28 Podlažie ± 0,0 m 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-57 Objekt 28 Podlažie + 3,9 m 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-58 Objekt 41 Podlažie – 8,15 m 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

P. 1-59 Objekt 41 Podlažie – 3,95 m 

 

 

 

 

  

 

Čistiaca stanica aktívnych vôd obj. 41 podlažie  - 8,15 m 

Čistiaca stanica aktívnych vôd obj. 41 podlažie  - 3,95 m 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-60 Objekt 41 Podlažie + 0,25 m 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

P. 1-61 Objekt 41 Podlažie + 4,75 m 

 

 

 

 

 

 

Čistiaca stanica aktívnych vôd obj. 41 podlažie  + 0,25 m 

 

Čistiaca stanica aktívnych vôd obj. 41 podlažie  + 4,75 m 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-62 Objekt 41 Podlažie + 8,35 m 

 

 

 

 

 

  
 

P. 1-63 Objekt 41 Podlažie + 11,95 m  

 

 

 

 
 

 

Čistiaca stanica aktívnych vôd obj. 41 podlažie  + 8,35 m 

 

 

Čistiaca stanica aktívnych vôd obj. 41 podlažie  + 11,95 m 
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P. 1-64 Objekt 41 Podlažie - 3,95 m, nádrže 

 

 

 

 

Č
is

ti
ac

a 
st

an
ic

a 
ak

tí
v
n
y
ch

 v
ô
d
 o

b
j.

 4
1
 p

o
d
la

ži
e 

 -
3
,9

5
 m

  
 o

b
je

k
t 

n
ád

rž
í 

 

109,110 Potrubná chodba 

113,114 Mech. znečistené vody z HVB (6/1,6/2) 

115,116 Ra-nečisté vody z HVB (7/1,7/2) 

101 Nečisté vody z práčovne (1,2) 

103 Vyčistené vody z práčovne (3/1,3/2) 

105 Vody z labor. VUJE (4/1,4/2) 

107,108 Vratné vody z odparky (5/1,5/2) 
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P. 1-65 Objekt 41 Podlažie + 0,25 m, nádrže 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-66 Schéma rozmiestnenia zásobných nádrží 5/1, 5/2 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-67 Objekt 41 Konštrukcia nádrží 7/1, 7/2 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-68 Objekt 41 Konštrukcia nádrží 6/1, 6/2 
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Prílohy ku kapitole 1  

P. 1-69 Objekt 44/10 Podlažie - 7,2 m 
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112-113 Šachta tlakovej nádoby 

114 VZT potrubia 

115 Miestnosť vzduch. filtrov 

116-117 Vzduchotechnika O-91,O-92 

118, 120 Chodba 

101 – 106  Vymieracia nádrž pre koncentrát  

107 Vymieracia nádrž piesku a ionexov 

108 Chodba káblov a VZT potrubí 

109 Zberná nádrž odpadových vôd 

110 Chodba a vývevy dozimetrie 

111 Miestnosť vývev 
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Prílohy ku kapitole 1 

 

P. 1-70 Objekt 44/10 Podlažie - 4,1 m 
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118, 120 Chodba 

201 Potrubná chodba 

202 Box armatúr MaR 

203 Rozvádzač 

204 Filtre vývev 

205 Box armatúr odlučovača 

206 Vzduchotechnika P-91, P-92 

207 Odlučovač 

208 Vstup do 7/1 

208a Vstup do 7/2 

101 – 106  Vymieracia nádrž pre koncentrát  

107 Vymieracia nádrž piesku a ionexov 

108 Chodba káblov a VZT potrubí 

109 Zberná nádrž odpadových vôd 

110 Chodba a vývevy dozimetrie 

111 Miestnosť vývev 

112-113 Šachta tlakovej nádoby 

114 VZT potrubia 

115 Miestnosť vzduch. filtrov 

116-117 Vzduchotechnika O-91,O-92 
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Prílohy ku kapitole 1 

 

P. 1-71 Objekt 44/10 Podlažie ± 0,0 m 
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306 Umyvárka, sklad 

307 Chodba 

308 Parný kolektor 

309 Chodba 

310 Rozvádzač 

311 Chodba 

301 Montážna hala, vzdušník 

302 Kompresor 

303 Sprcha, sklad 

304 Umyvárka, sklad 

305 WC, sklad 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-72 Objekt 44/10 Konštrukcia a drenážny systém nádrží 1/1 a1/4 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-73 Objekt 41 Mapovanie priestoru objektu 41/20 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-74 Objekt 44/10 Konštrukcia nádrží 2/1, 2/2 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-75 Zložisko pevných RAO – obj. 44/20 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-76 Experimentálna spaľovňa RAO obj. 76B, -3,5 m 

 

 

 

 

 

 

 

1 Manipulačný priestor 

2 Kobka výpustí popola 

3 Schodisko oceľové 
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P. 1-77 Experimentálna spaľovňa RAO obj. 76B ± 0,0 m 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-78 Objekt 39 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-79 Objekt 42 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-80 Objekt 50 
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Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-81 Harmonogram činností vyraďovania JE A-1 

 

 



TED/VYR/VUJE/SK/003/07 

Rev. 1;  apríl 2007 
 

Prílohy ku kapitole 1 

P. 1-82  Gamaspektrometria vzoriek z odvŕtaných odberov 

 

NÁDRŽ  N1 

    a(Bq/kg)   

vzorka Cs-137 Co-60 Am-241 

vrt 1, dno 

1/1 - betón-podlaha, vrstva 0-5 mm 1 262 10  

1/1 - betón-podlaha, vrstva 5-10 mm 179 19  

1/2 - betón z hĺbky cca 25 cm 8,66 < 0,17  

1/6 - štrk v kontrolnej vani 67,3 < ,83 < 30 

1/7 - štrk, celok 1,33   

1/7 - štrk, jemná časť 58,5 <,58 < 29 

1/11 - zemina pod kontrolnou  vaňou 93,5 < ,805 < 40,3 

vrt 2, dno 

2/6  vrch vrtaka 15,9 < 0,73 < 6,8 

2/9 štrk 24,5 < 0,68 < 10 

2/10 - zemina 63,6 0,24 < 8,6 

vrt 3, dno 

3/6 štrk + betón 34,4 < 0,36 2,66 

3/7 štrk  42,2 < 1,9 < 10 

3/11 - štrk, zemina, piesok 26,0 < 0,6877 < 42 

vrt 4, stena šikmý 

4/2 - zemina za stenou N1 36 < 1,35  

vrt 5, stena šikmý 

5/3 - zemina 6,08 < 0,42 < 14 

5/4 - zemina 21,8 < 1,5 < 8,2 

5/7 - zemina  31,5 < 1,2 < 10 

5/8 - zemina 6,71 < 0,66 < 30 

vrt 6, stena šikmý 

6/2 - zemina, hl 36,2 < 96 < 7,6 

vrt 7, stena šikmý 

7/3 - zemina 10,4 1,24 < 36 

vrt 8, stena šikmý 

8/2 - zemina 23,8 < 0,91 < 41 

8/3 - zemina 25,9 < 0,9 < 11 

8/4 - zemina 16,7 < 0,75 < 50 

8/5 - zemina 16,2 < 0,94 < 47 

vrt 9, dno 

9/4 - betón (štrk) 53 < 0,66 < 29 

9/7 - zemina 4,23 < 0,42  

vrt 10, dno 

10/6 - zemina 75,6 < 1,423 < 66 

vrt 11, stena kolmý 

11/2 - zemina 9,8 < 0,7228 < 46 

11/3 A - 8,9 < 1,125 < 39 

11/3 B - 17,2 < 0,7792 < 40 

vrt 12, stena kolmý 

12/2 - zemina 8,37 < 1,18 < 44 

vrt 13, stena kolmý 

13/2 - zemina 116 < 1,324 < 75 

13/3 - zemina 26,5 < 1,627 < 73 

vrt 14, stena kolmý 

14/2 - zemina 7,81 < 0,8678 < 38 

14/3 - zemina 6,54 < 0,3073 < 14 

vrt 15, stena kolmý 

15/2 - zemina 4,29 1,38 < 25 

15/3 - zemina 10,9 1,87 < 48 
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Prílohy ku kapitole 1 

NÁDRŽ  N2 

  a(Bq/kg)  

vzorka Cs-137 Co-60 Am-241 

vrt 16, dno 

16/5 - štrk + piesok 4,42E+01 < 0,4419 < 5 

16/6 - dno hlina + štrk 3,17E+01 0,89 < 18 

vrt 17, dno 

17/8 - zemina + štrk 92-107 cm 9,55E+01 < 2,264 < 14 

17/9 - piesok, zemina, štrk 7,07E+01 < 2,35 < 64 

17/10 - zemina + štrk 127-135cm 3,15E+01 < 1,771 < 62 

17/11 -zemina,kus1 vrch135-150cm 2,79E+01 < 1,827 < 14 

17/11 - zemina, zvyšok 1 7,09E+01 < 2,025 LLD 

17/11 kus 4, spodok, hl.135-150cm 3,15E+02 < 1,916 < 16 

17/11 - zvyšok 2 2,03E+02 < 2,058 LLD 

17/11a zemina+piesok hl. 115-136cm 2,35E+02 < 2,24 < 20 

17/11a zemina+piesok hl.115-136cm  1) 2,19E+02 < 0,7817 LLD 

17/11b zemina, hl:136-154cm 5,26E+03 4,76E+00 4,86E+02 

17/11b zemina, hl 136-154cm 1) 2,21E+03 2,75E+00 < 151 

17/11b zemina, hl:136-154cm  1) 2,89E+03 3,41E+00 < 179,5 

17/11b   2) 3,83E+03 4,89E+00 1,80E+02 

17/12 hl: 154-186cm, zemina 2,41E+03 5,03E+00 < 210 

17/12 hl: 154-186cm, zemina  1) 2,24E+03 3,87E+00 1,97E+02 

17/12  hl: 154-186cm, zemina    2) 2,74E+03 5,14E+00 1,42E+02 

5/4 - zemina 21,8 < 1,5 < 8,2 

5/7 - zemina  31,5 < 1,2 < 10 

5/8 - zemina 6,71 < 0,66 < 30 

vrt 18, dno 

18/7 piesok + štrk 1,40E+01 < 0,4539 < 27 

18/8 zemina + štrk hl:137cm 1,57E+02 < 0,53 < 6,8 

vrt 19, dno 

19/6 - zemina 4,22E+01 < 0,8668 < 32 

19/7 - zemina hl:142 cm 6,19E+01 < 2,68 < 13 

vrt 20, dno 

20/8 piesok hl:128cm 4,14E+01 < 1,598 < 50 

20/9 piesok + zemina 1,95E+01 < 0,5179 < 25 

vrt 21, stena šikmý 

21/3 - zemina hl: 50cm 1,33E+01 < 0,4788 < 41 

21/4 - zemina hl: 70cm 2,45E+01 < 1,62 < 54 

21/5 - zemina hl: 115cm 3,07E+01 < 0,63 < 37 

21/6 - zemina hl: 140cm 1,65E+01 < 0,8 < 37 

vrt 22, stena šikmý 

22/3 - zemina hl: 50cm 6,38E+01 < 0,53 < 41 

22/4 - zemina hl: 80cm 4,58E+01 < 0,5351 < 52 

22/5 - zemina hl: 110 cm 1,66E+02 < 0,87 < 12 

22/6 - zemina hl: 130 cm 7,97E+01 < 0,7947 < 44 

vrt 23, stena šikmý 

23/1 - betón, vrstva 0-2 mm 8,99E+03 37,6 <117 

23/1 - betón, vrstva 2-4 mm 2,05E+04 14,9 <56,6 

23/1 - betón, vrstva 4-6 mm 4,29E+02 24,1 <59,6 

23/2 - zemina hl: 43-70cm 6,78E+01 < 2,33 < 80 

23/3 - zemina hl: 70cm 4,21E+01 < 1,409 < 51 

23/4 - zemina hl:100cm 8,80E+02 < 3,628 < 187 

vrt 24, stena kolmý  

24/2 - zemina hl: 40cm 1,11E+01 < 0,5948 < 45 

24/3 - zemina hl:60cm 2,25E+01 < 0,2921 < 12 

vrt 25, stena kolmý 

25/1 - betón, vrstva 0-2 mm 6,92E+03 44,2 < 34 

25/1 - betón, vrstva 2-4 mm 1,06E+03 21,9 < 178 

25/1 - betón, vrstva 4-6 mm 3,45E+02 < 30,2 < 107 

25/2 -zemina 4,31E+00 < 0,8739 < 32 
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Prílohy ku kapitole 1 

NÁDRŽ  N2 

  a(Bq/kg)  

vzorka Cs-137 Co-60 Am-241 

25/3 - zemina hl: 60cm 4,10E+00 < 0,2844 < 11 

25/5 hl: 132 cm 4,38E+01 < 0,278 < 15 

vrt 26, stena kolmý 

26/3 - zemina hl: 60cm 2,89E+00 < 0,5137 < 22 

26/4 - zemina  4,17E+01 < 1,065 < 52 

26/6 hl: 96-113cm 8,28E+01 < 0,926 < 45 

vrt 27, stena šikmý 

27/2 - zemina hl: 50cm 7,80E+01 < 1,8 < 67 

27/3 - zemina 5,93E+01 9,75E < 56 

27/4 - zemina  2,25E+01 < 1,251 < 42 

vrt 28, stena šikmý 

28/2 - zemina 1,52E+01 < 1,045 < 48 

28/3 - zemina 3,94E+01 < 1,449 < 56 

28/4 - zemina 9,71E+00 < 0,9177 < 39 

28/5 - zemina 1,43E+01 < 0,9699 < 33 

vrt 29, stena kolmý 

29/2 - zemina 3,19E+00 < 0,3125 < 12 

29/3 - zemina 3,13E+01 < 0,8749 < 41 

29/4 hl:80cm 8,05E+01 < 0,539 < 5 

vrt 30, stena kolmý 

30/2 - zemina 5,20E+00 2,27 < 21 

30/3 - zemina 4,29E+00 1,15 < 27 

 

 

NÁDRŽ N 3/1 

čís. spektra Vzorka 
a (Bq/kg) 

Cs-137 Co-60 K-40 Am-241 

709 3/1-1/4, štrk, d 1,54E+02 1,77E-01 2,62E+02  

707 3/1-2/1, betón. poter 0-5 cm, d 2,32E+02 9,30E-01 2,32E+02  

708 3/1-2/4, štrk 55-70 cm 6,26E+01 1,54E+00 2,67E+02  

710 3/1-3/1, betón. poter 0-3 cm, d 1,71E+03 2,60E+00 2,27E+02  

718 3/1-3/4, štrk 41-70 cm 1,79E+01 6,17E-01 2,88E+02  

704 3/1-4/2, zemina 30-55 cm, š 5,01E+01 5,46E-01 3,63E+02  

705 3/1-4/4, zemina 75-120 cm 1,24E+02 8,55E+00 1,26E+01  

719 3/1-4/5, zemina 120-150 cm 1,57E+02 9,60E-01 3,75E+02 1,21E+01 

706 3/1-5/2, zemina 37-77cm, š 3,66E+01 1,67E+00 3,85E+02  

720 3/1-5/3, zemina 77-92cm 3,31E+01 2,22E+00 4,07E+02 1,49E+01 

725 3/1-5/4, zemina 92-115 cm 5,64E+01 1,33E+00 3,02E+02  

736 3/1-5/5, zemina 115-160 cm 7,17E+01 2,62E+00 3,61E+02 1,81E+01 

721 3/1-6/2, zemina 35-60 cm, š 1,57E+01 7,35E-01 4,80E+02  

722 3/1-6/3, zemina 60-90cm 7,91E+00 9,34E-01 4,40E+02 9,50E+00 

726 3/1-6/4, zemina 90-140 cm 3,95E+01 1,41E+00 3,65E+02  

694 3/1-7/2, zemina 22-50 cm, š 7,43E+00 7,00E-01 3,88E+02  

695 3/1-7/3, zemina 50-71cm 2,59E+01 5,91E-01 3,45E+02  

698 3/1-8/2, zemina 25-45 cm, k 1,41E+01 8,84E-01 4,00E+02  

699 3/1-8/3, zemina 45-72 cm 1,65E+02 4,50E-01 3,88E+02  

700 3/1-9/2, zemina 32-47 cm, k 4,34E+01 1,38E+00 3,67E+02  

701 3/1-9/3, zemina 47-71cm 1,19E+01 6,46E-01 3,86E+02  

702 3/1-10/3, zemina 55-95 cm, š 2,89E+01 6,74E-01 3,96E+02  

703 3/1-10/4, zemina 95-140 cm 1,41E+01 1,60E+00 3,58E+02  
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NÁDRŽ N 3/2 

čís. spektra Vzorka 
a (Bq/kg) 

Cs-137 Co-60 K-40 Am-241 

861 3/2-1/2, zemina 32-72cm, š 1,48E+02 2,47E+00 4,57E+02  

862 3/2-1/4, zemina 92-137 cm 4,17E+02 4,22E+00 4,11E+02  

863 3/2-1/5, zemina 137-195 cm 1,69E+02 3,70E+00 4,28E+02  

864 3/2-2/2, zemina 32-52 cm, š 5,90E+02 1,08E+00 3,87E+02  

865 3/2-2/4, zemina 77-120 cm 5,14E+02 9,41E-01 4,16E+02  

866 3/2-3/2, zemina 32-75 cm, š 1,34E+01 1,77E+00 4,53E+02  

867 3/2-3/3, zemina 75-120 cm 2,25E+02 1,50E+00 3,51E+02  

868 3/2-4/2, zemina 31-70 cm, k 3,53E+01 3,52E+00 4,34E+02  

869 3/2-5/2, zemina 22-62 cm, k 4,86E+01 6,78E-01 4,48E+02  

870 3/2-5/3, zemina 62-100 cm 2,72E+02 2,55E+00 4,21E+02  

871 3/2-6/2, zemina 27-71 cm, k 1,96E+00 3,16E+00 4,65E+02  

874 3/2-7/4, štrk 53-82 cm, d 5,10E+01 6,13E-01 3,10E+02  

875 3/2-8/4, štrk 55-88 cm, d 1,76E+02 1,85E+00 3,45E+02  

876 3/2-9/3, štrk 45-70 cm, d 1,61E+01 7,79E-01 3,42E+02  

877 3/2-9/4, štrk 70-86 cm 1,16E+02 6,55E-01 3,26E+02 4,59E+00 

 

 

NÁDRŽ N 4/1 

číslo 

spektra 
Vzorka 

a (Bq/kg) 

Cs-137 Co-60 K-40 Am-241 

888 4/1-1/5, štrk 64-85 cm, d 3,39E+01 4,41E-01 3,01E+02  

887 4/1-2/1, betón. poter 0-3 cm, d 1,21E+04 8,02E+00 3,69E+02  

889 4/1-2/5, štrk 44-80 cm 8,35E+02 5,21E-01 3,02E+02 2,69E+01 

983 4/1-3/5, štrk 67-85 cm, d 8,92E+02 1,03E+00 2,69E+02 1,07E+01 

945 4/1-3/6, betón vane 85-90 cm 1,57E+01 8,95E-01 2,38E+02 3,63E+01 

895 4/1-4/2, zemina 34-60 cm, š 1,23E+03 2,53E+00 5,11E+02 3,71E+01 

891 4/1-4/4, zemina 75-100 cm 9,09E+02 4,85E+00 4,18E+02 7,03E+01 

896 4/1-4/5, zemina 100-115 cm 7,34E+02 1,27E+00 4,25E+02  

893 4/1-5/4, zemina 77-92 cm, š 3,85E+02 3,11E+00 4,77E+02  

892 4/1-5/5, zemina 92-135 cm 5,36E+01 1,94E+00 4,71E+02  

961 4/1-6/3, štrk+betón 60-100 cm, š 2,54E+02 3,98E-01 1,78E+02 1,34E+01 

962 4/1-7/2, zemina 21-51 cm, k 6,94E+01 1,95E+00 4,56E+02  

973 4/1-7/3, zemina 51-68 cm 3,60E+01 1,07E+00 4,55E+02  

974 4/1-8/2, zemina 24-40 cm, k 1,25E+01 1,83E+00 4,92E+02 1,83E+00 

975 4/1-8/3, zemina 40-64 cm 1,10E+03 3,09E+00 4,52E+02 5,17E+01 

976 4/1-8/4, zemina 64-90 cm 3,15E+02 2,89E+00 4,54E+02 3,28E+01 

942 4/1-9/2, zemina 20-42 cm, k 8,52E+02 3,32E+00 4,16E+02 1,28E+02 

943 4/1-10/2, zemina 32-70 cm, š 2,50E+02 1,89E+00 4,60E+02  

977 4/1-10/4, zemina 75-100 cm 1,90E+02 3,85E+00 4,65E+02  

978 4/1-10/5, zemina 100-170 cm 1,64E+02 4,04E+00 4,53E+02  

979 4/1-10/6, zemina 170-187 cm 3,97E+02 3,22E+00 4,71E+02 4,93E+01 

980 4/1-10/7, zemina 187-215 cm  6,60E+02 2,39E+00 3,77E+02  

981 4/1-10/8, zemina 215-230 cm 1,96E+02 4,81E+00 4,62E+02  

982 4/1-10/9, zemina 230-250 cm 6,43E+02 5,88E+00 4,79E+02 8,83E+01 
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Nádrž N 4/2 

číslo 

spektra 
Vzorka 

a (Bq/kg) 

Cs-137 Co-60 K-40 Am-241 

901 4/2-1/1, betón. poter 0-5 cm, k 6,69E+03 2,85E+00 2,78E+02 5,84E+01 

956 4/2-1/3, zemina 23-61 cm 7,67E+01 3,19E+00 4,61E+02  

957 4/2-1/4, zemina 61-85 cm 7,78E+02 5,57E+00 4,58E+02 4,79E+01 

958 4/2-1/5, zemina 85-100 cm 2,97E+02 1,29E+00 4,57E+02 8,58E+00 

953 4/2-2/3, zemina 50-79 cm, k 3,41E+02 2,50E+00 4,55E+02  

954 4/2-2/4, zemina 79-110 cm 3,15E+02 4,30E+00 4,06E+02  

955 4/2-2/5, zemina 110-140 cm 1,17E+02 3,84E+00 4,38E+02  

903 4/2-3/2, zemina 20-60 cm, k 2,61E+02 3,52E+00 4,64E+02 4,71E+01 

904 4/2-3/3, zemina 60-100 cm 8,01E+02 1,21E+01 4,33E+02  

906 4/2-4/3, zemina 40-60 cm, š 5,98E+02 4,10E+00 4,31E+02 3,11E+02 

902 4/2-4/4, zemina 60-120 cm 1,71E+03 9,63E+00 4,01E+02 9,52E+01 

905 4/2-4/5, zemina 120-160 cm 1,14E+03 6,71E+00 4,12E+02 1,06E+02 

897 4/2-4/6, zemina 160-190 cm 3,29E+02 3,00E+00 4,59E+02  

989 4/2-5/2, zemina+bet. 43-62 cm, š 8,95E+01 2,30E+00 4,79E+02  

984 4/2-5/3, zemina 62-110 cm 1,19E+03 3,47E+00 4,29E+02  

988 4/2-5/4, zemina+štrk 110-140 cm 1,78E+03 9,37E+00 3,36E+02 6,73E+00 

995 4/2-6/2, zem.+štrk+bet. 42-95 cm 6,93E+02 4,47E+00 4,37E+02  

994 4/2-6/4, zemina 140-175 cm  1,34E+03 7,77E+00 4,22E+02  

996 4/2-6/5, zemina 175-200 cm 3,68E+02 5,34E+00 5,20E+02  

985 4/2-7/3, štrk 38-80 cm, d 2,43E+03 1,14E+01 3,16E+02 2,86E+01 

987 4/2-8/1, betón 0-15 cm, d 1,79E+03 2,29E+00 3,46E+02 1,53E+01 

993 4/2-8/2, betón 15-38 cm 2,53E+03 1,28E+01 3,47E+01 4,58E+01 

992 4/2-8/3, štrk 38-80 cm 3,26E+02 2,87E+00 3,47E+02 3,95E+01 

990 4/2-9/1, betón. poter 0-3 cm, d 9,09E+04 1,75E+02 5,34E+02 1,45E+02 

 
 

NÁDRŽ N 6/1 

číslo 

spektra 
Vzorka 

a (Bq/kg) 

Cs-137 Co-60 K-40 Am-241 

779 6/1-1/2, štrk 35-72 cm, d 1,70E+02 1,99E+00 3,29E+02  

778 6/1-2/3, štrk 39-82 cm, d 1,36E+03 7,59E-01 2,31E+02  

781 6/1-3/1, betón. poter 0-5 cm, d 8,56E+03 3,26E+01 2,30E+02  

775 6/1-3/3, štrk 37-81 cm 9,79E+01 1,36E+00 2,46E+02  

777 6/1-4/3, štrk 32-79 cm, d 6,56E+02 1,63E+00 2,23E+02  

782 6/1-5/1, betón. poter 0-5 cm, d 4,14E+03 6,38E+00 2,56E+02  

780 6/1-5/3, štrk 37-76 cm 2,07E+01 2,45E+00 3,12E+02  

783 6/1-6/3, štrk 34-73 cm, d 2,53E+01 2,14E+00 2,41E+01  

784 6/1-7/2, štrk+betón 37-52 cm, š 2,63E+02 1,30E+00 1,67E+02  

785 6/1-7/4, zemina 92-107 cm 8,50E+02 2,60E+00 2,85E+02  

786 6/1-7/5, štrk+betón 117-195 cm 6,72E+00 1,69E+00 3,13E+02  

787 6/1-8/2, zemina 33-68 cm, š 5,12E+01 4,49E+00 3,89E+02  

788 6/1-8/4, zemina 106-141 cm 9,80E+01 4,34E+00 3,76E+02  

789 6/1-8/5, štrk+betón 141-162 cm  4,40E+01 2,72E-01 2,26E+02  

790 6/1-8/5C, zemina 184-198 cm 3,81E+01 1,44E+00 3,89E+02  

791 6/1-9/2, zemina 38-78 cm, š 7,14E+02 2,94E+00 2,33E+02  

797 6/1-9/5, zemina+štrk 115-140 cm 1,40E+02 1,41E+00 3,13E+02 7,50E+01 

798 6/1-10/2, betón+zemina, š 2,67E+02 1,44E+00 3,99E+02 9,92E+01 

799 6/1-10/4-bet.+štrk+zemina 9,09E+01 2,48E+00 4,34E+02  

800 6/1-10/5, štrk 170-195 cm 5,55E+01 7,61E-01 3,10E+02 2,66E+01 

810 6/1-11/2, zemina, š 6,37E+01 8,15E+00 4,06E+02 1,03E+02 

960 6/1-12/3, zemina 75-100 cm, š 1,28E+02 3,52E+00 4,12E+02  
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NÁDRŽ N 6/1 

číslo 

spektra 
Vzorka 

a (Bq/kg) 

Cs-137 Co-60 K-40 Am-241 

820 6/1-13/2, zemina 22-60 cm, k 5,90E+01 3,02E+01 4,25E+02  

821 6/1-13/3, zemina 60-95 cm 1,14E+02 8,13E+01 3,61E+02 2,70E+02 

822 6/1-13/4, zemina 95-125cm 1,69E+03 4,82E+01 5,44E+02 4,71E+02 

823 6/1-13/5, zemina 125-152 cm 9,29E+02 1,95E+01 4,27E+02 3,86E+02 

824 6/1-13/6, zemina 152-165 cm 1,11E+03 1,70E+01 3,96E+02 2,85E+02 

825 6/1-14/2, zemina 25-70 cm, k 3,99E+01 5,09E+00 4,37E+02 3,56E+02 

826 6/1-15/2, zemina 25-65 cm, k 7,54E+01 2,81E+00 4,21E+02 1,88E+02 

827 6/1-16/2, zemina 23-67 cm, k 1,35E+02 7,58E-01 4,28E+02 1,99E+01 

828 6/1-16/3, zemina 67-98 cm 4,41E+02 4,34E+00 4,24E+02 3,54E+02 

829 6/1-16/4, zem.+bet. 98-125 cm 2,04E+02 8,61E-01 4,42E+02  

830 6/1-16/5, zemina 125-159 cm 3,26E+02 2,51E+00 4,68E+02  

831 6/1-16/6, zemina 159-195 cm 3,56E+02 9,50E-01 4,06E+02 7,36E+00 

832 6/1-17/2, zemina 23-70 cm, k 8,19E+01 2,29E+00 4,59E+02  

834 6/1-18/2, zemina 23-69 cm, k 7,59E+00 8,90E+00 4,84E+02  

835 6/1-19/2, zemina 22-68 cm, k 2,78E+01 1,68E+00 4,60E+02  

 

 

NÁDRŽ N6/2 

číslo 

spektra 
Vzorka 

a (Bq/kg) 

Cs-137 Co-60 K-40 Am-241 

727 6/2-1/3, štrk 30-72 cm, d 4,53E+01 1,53E+00 3,34E+02 1,29E+01 

728 6/2-2/3, štrk 31-72 cm, d 6,35E+02 6,04E+00 3,82E+02 1,62E+01 

729 6/2-2/4, betón 72-76 cm 3,39E+03 4,07E+00 2,52E+02  

734 6/2-3/3, štrk 37-71 cm, d 2,97E+02 7,17E+00 2,34E+02  

730 6/2-4/3, štrk 36-74 cm, d 1,73E+02 6,90E+00 2,77E+02 1,97E+01 

731 6/2-5/1, betón. poter 0-3 cm, d 1,83E+04 3,94E+01 2,98E+02  

732 6/2-5/3, štrk 36-74 cm 2,06E+02 4,16E+00 3,34E+02 2,19E+01 

733 6/2-6/3, štrk 34-72 cm, d 1,98E+02 4,54E+00 2,40E+02  

737 6/2-7/3, štrk 60-92 cm, š 2,62E+03 4,47E+00 2,33E+02 5,55E+01 

738 6/2-8/2, štrk 44-64 cm, š 4,75E+02 4,93E+00 4,02E+02  

739 6/2-9/3, zemina+betón 39-66 cm, š 1,74E+02 1,45E+00 4,27E+02 1,63E+01 

740 6/2-9/4, zemina 66-91 cm 2,20E+02 1,71E+00 3,89E+02 2,19E+01 

741 6/2-9/5, zemina 91-140 cm 6,51E+02 8,83E+00 3,88E+02  

742 6/2-10/1, zemina+betón 0-35 cm, š 1,52E+03 6,63E+00 3,74E+02  

743 6/2-10/2, zemina 35-80 cm 2,91E+02 2,46E+00 3,86E+02  

744 6/2-10/3, zemina 80-122 cm 5,34E+02 2,20E+00 3,83E+02  

756 6/2-11/2, zemina 38-80 cm, š 5,48E+02 4,66E+00 4,43E+02  

757 6/2-11/3, zemina+betón 80-110 cm 4,47E+02 3,02E+00 3,47E+02  

758 6/2-12/2, zemina 38-58 cm, š 2,05E+02 1,58E+00 3,24E+02  

759 6/2-12/5, štrk 120-150 cm 6,02E+02 1,14E+01 2,14E+02  

760 6/2-13/2, zemina 55-75 cm, k 5,06E+02 2,47E+01 3,29E+02  

761 6/2-14/2, zemina 23-44 cm, k 1,56E+02 8,92E+00 3,43E+02  

762 6/2-14/4, zemina 80-96 cm 3,09E+02 5,34E+00 2,91E+02  

766 6/2-15/2, zemina 24-68 cm, k 8,51E+02 4,38E+00 3,92E+02  

767 6/2-16/2, zemina 23-70 cm, k 1,84E+02 4,97E+00 3,60E+02  

768 6/2-17/2, zemina 23-63 cm, k 7,01E+01 1,26E+02 4,09E+02  

769 6/2-17/4, zemina 90-135 cm 3,80E+03 2,74E+02 3,94E+02  

770 6/2-18/2, zemina 28-73 cm, k 9,19E+02 9,74E+00 4,10E+02  

776 6/2-19/2, zemina 22-72 cm, k 3,35E+02 2,96E+02 2,67E+02  
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P. 1-83 Namerané hodnoty dávkových príkonov (DP) vo vstupných hrdlách a vo vnútorných priestoroch 

jednotlivých plynojemov v obj. č. 28 

 

Plynojem 

č. 

DP (μGy/hod) 

os hrdla dno hrdla vnútro 

11/1 12 - 19.7 22 - 57 10.5 - 78 

11/2 11 - 24 34 - 72 4.7 - 65 

12 9.5 - 12 18 - 37 28 - 720 

13/1 1.3 - 2.5 1.5 - 2.3 0.3 - 5.25 

13/2 2.8 - 4.7 6.3 - 6.5 0.32 - 10.7 

15/1 0.69 - 0.86 0.52 - 2.52 0.54 - 27 

15/2 0.17 - 0.18 0.66 - 0.68 0.11 - 1.44 

15/3 0.74 -1.01 0.6 - 1.01 0.06 - 1.01 

15/4 0.6 - 0.66 0.7 - 1.1 0.04 - 1.1 

16/1 2.85 - 3.7 5.3 - 8.38 0.56 - 11.3 

16/2 5.2 - 10.2 8.64 - 16.5 0.25 - 21.5 

16/3 2.03 - 4.2 3.07 - 4.8 0.1 - 15.6 

16/4 3.16 - 3.6 4.5 - 5.5 0.15 - 0.85 

 

 

 

P. 1-84 Meracie a odberové miesta povrchovej kontaminácie a stierateľnej povrchovej kontaminácie 

z vnútorných povrchov plynojemu 
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P. 1-85 Namerané hodnoty povrchovej kontaminácie a stierateľnej povrchová kontaminácie 

z vnútorných povrchov hrdiel plynojemov v obj. č. 28 
 

Plynojem č. 

Povrchová kontaminácia Stierateľná aktivita 

PK-A 

[Bq/cm2 ] 

PK-B 

[Bq/cm2] 

PK-C 

[Bq/cm2] 

PK-D 

[Bq/cm2] 

SK-A 

[Bq/cm2] 

SK-B 

[Bq/cm2  

SK-C 

[Bq/cm2] 

SK-D 

[Bq/cm2] 

11/1 130,0 670,0 316,0 119,0 9,3 3,86 1,9 14,78 

11/2 112,0 800,0 320,0 190,0 14,0 2,2 1,78 54,0 

12 92,0 350,0 100,0 71,0 6,44 2,42 3,64 21,8 

13/1 13,0 42,0 25,0 21,0 0,66 0,56 1,04 1,78 

13/2 130,0 87,0 373,0 55,0 55,2 4,44 9,92 18,16 

15/1 0,6 1,1 0,4 0,6 0,15 0,16 <0,37 0,36 

15/2 <0,37 0,7 <0,37 <0,37 <0,37 0,62 <0,37 <0,37 

15/3 <0,37 0,7 4,6 <0,37 <0,37 <0,37 <0,37 0,42 

15/4 <0,37 0,7 <0,37 <0,37 <0,37 <0,37 <0,37 0,50 

16/1 225,0 1200,0 290,0 180,0 65,2 30,8 34,4 162,2 

16/2 115,0 444,0 143,0 120,0 9,16 10,32 8,36 18,16 

16/3 200,0 282,0 89,0 56,0 22,8 4,52 5,66 32,26 

16/3 63,0 565,0 102,0 94,0 3,76 7,12 5,46 18,30 

Legenda : 

PK-A - povrchová aktivita na pravej strane hrdla 

PK-B - povrchová aktivita na dne hrdla 

PK-C - povrchová aktivita na ľavej strane hrdla 

PK-D - povrchová aktivita na hornej časti hrdla 

SK-A - stierateľná povrchová kontaminácia na pravej strane hrdla 

SK-B - stierateľná povrchová kontaminácia na dne hrdla 

SK-C - stierateľná povrchová kontaminácia na ľavej strane hrdla 

SK-D - stierateľná povrchová kontaminácia na hornej časti hrdla 

 

P. 1-86 Namerané hodnoty povrchovej aktivity a stierateľnej povrchová kontaminácie 

z vnútorných povrchov plynojemov v obj. č. 28 v meracích miestach 1-3 
 

Plynojem 

č. 

Povrchová aktivita Stierateľná povrchová kontaminácia 

PK-1 

[Bq/cm2] 

PK-2 

[Bq/cm2] 

PK-3 

[Bq/cm2] 

SK-1 

[Bq/cm2] 

SK-2 

[Bq/cm2] 

SK-3 

[Bq/cm2] 

11/1 79,9 695,0 105,0 7,22 10,86 2,68 

11/2 62,0 904,0 80,0 0,34 16,32 0,36 

12 70,0 2330,0 77,0 11,74 1493,7 15,34 

13/1 14,20 292,5 21,0 0,54 96,36 0,6 

13/2 6,35 6,92 14,0 2,12 90,14 1,82 

15/1 8,14 146 7,7 <0,37 7,58 <0,37 

15/2 1,1 5,1 0,8 0,12 1,84 <0,37 

15/3 16 14,5 12,0 <0,37 1,25 <0,37 

15/4 0,3 4,3 4,3 0,07 0,74 0,04 

16/1 33,0 82,5 103,5 1,84 1,48 1,28 

16/2 6,5 3450 14,1 <0,37 <0,37 <0,37 

16/3 3,8 325,0 9,55 <0,37 3,76 <0,37 

16/4 9,65 113,0 27,0 <0,37 1,04 0,54 

Legenda : 

PK-1 - povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 1 

PK-2 - povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 2 

PK-3 - povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 3 

SK-1 - stierateľná povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 1 

SK-2 - stierateľná povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 2 

SK-3 - stierateľná povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 3 
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P. 1-87 Namerané hodnoty povrchovej aktivity a stierateľnej povrchová kontaminácie z vnútorných 

povrchov plynojemov v obj. č. 28 v meracích miestach 4-6 
 

Plynojem 

č. 

Povrchová aktivita Stierateľná povrchová kontaminácia 

PK-4 

[Bq/cm2] 

PK-5 

[Bq/cm2] 

PK-6 

[Bq/cm2] 

SK-4 

[Bq/cm2] 

SK-5 

[Bq/cm2] 

SK-6 

[Bq/cm2] 

11/1 105,0 557,0 107,0 2,42 8,28 1,96 

11/2 66,0 632,0 60,0 <0,37 3,70 <0,37 

12 102,0 3950,0 103,0 11,36 2328,0 17,34 

13/1 4,1 144,0 1,30 <0,37 36,22 <0,37 

13/2 1,05 28,5 1,54 0,56 22,83 0,46 

15/1 10,3 475,0 9,7 <0,37 20,3 <0,37 

15/2 0,7 7,0 6,0 <0,37 0,42 0,74 

15/3 12,5 8,6 13,0 <0,37 0,36 <0,37 

15/4 0,5 0,5 0,3 <0,37 <0,37 < 0,37 

16/1 5,7 49,7 4,20 <0,37 3,02 <0,37 

16/2 1.0 8,5 1,7 <0,37 <0,37 <0,37 

16/3 <0,37 10,1 <0,37 <0,37 1,46 <0,37 

16/4 <0,37 14,5 <0,37 <0,37 1,50 <0,37 

Legenda : 

PK-4 - povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 4 

PK-5 - povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 5 

PK-6 - povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 6 

SK-4 - stierateľná povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 4 

SK-5 - stierateľná povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 5 

SK-6 - stierateľná povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 6 

 

P. 1-88 Namerané hodnoty povrchovej aktivity a stierateľnej povrchová kontaminácie z vnútorných 

povrchov plynojemov v obj. č. 28 v meracích miestach 7-9 

 

Plynojem 

č. 

Povrchová aktivita Stierateľná povrchová kontaminácia 

PK-7 

[Bq/cm2] 

PK-8 

[Bq/cm2] 

PK-9 

[Bq/cm2] 

SK-7 

[Bq/cm2] 

SK-8 

[Bq/cm2] 

SK-9 

[Bq/cm2] 

11/1 39,0 152,0 42,0 3.4 1,04 1,66 

11/2 17,7 175,0 19,5 <0,37 2,42 0,36 

12 106,0 3060,0 98,0 19,12 957,3 23,82 

13/1 1,95 272 20,28 <0,37 8,88 <0,37 

13/2 1.4 142,5 1.1 0,40 55,58 0,46 

15/1 0,87 98,0 1,12 <0,37 7,5 <0,37 

15/2 0,6 6,1 <0,37 <0,37 0,66 <0,37 

15/3 12,7 200,5 11,0 <0,37 <0,37 <0,37 

15/4 <0,37 <0,37 <0,37 <0,37 <0,37 <0,37 

16/1 1,51 61,0 1,27 <0,37 4,42 <0,37 

16/2 <0,37 115,0 2,5 <0,37 0,72 <0,37 

16/3 <0,37 22,0 <0,37 <0,37 1,98 <0,37 

16/4 <0,37 5,24 <0,37 <0,37 <0,37 <0,37 

Legenda : 

PK-7 - povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 7 

PK-8 - povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 8 

PK-9 - povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 9 

SK-7 - stierateľná povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 7 

SK-8 - stierateľná povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 8 

SK-9 - stierateľná povrchová kontaminácia nameraná na vnútornej stene plynojemu v meracom mieste 9 

 

Poznámka : Skratka „PK“ sa vzťahuje len k prílohovej časti, prílohy č. P. 1-84 P. 1-85 až P. 1-88. 
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P. 1-89 Schéma preskladnenia kontaminovaných zemín a stavebných materiálov v II. etape PVJEA-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. 839 
 

kontaminované zeminy, 

kontaminované betóny 
 

cca 3 142 m
3
 

Oblúková hala 

kontaminované zeminy, 

kontaminované betóny, 

kontaminované drevo, plasty 

cca 500 m
3
 

APK kanály 

 

kontaminované zeminy 
 

cca 30 m
3
 

 

Σ = 6 872 m3 

 

triedenie kontaminovaného odpadu podľa druhu materiálu (KB, KZ, plasty, drevo a iné) 
 

 

KZ 

cca 6 367 m
3 

 

KB 

cca 481 m
3 

 

Σ = 5 217 m3 

 KZ uložiteľné bez 

úpravy geometrických 

rozmerov 

 KB uložiteľné bez 

úpravy geometrických 

rozmerov 

KZ KZ KZ KB KB 





 

ostatný kontaminovaný 

materiál (drevo, plasty) 

cca 24 m
3 

VBK 

 

RK KZ 
 

RK ostatného 

kont. materiálu 

 

RK KB 
 

ŽP 

zeminy, betóny do ŽP 

KZ, KB do VLLW 

KZ, KB neuložiteľné do VLLW 

na ďalšie spracovanie do VBK 

a na uloženie na RU RAO 

Legenda : 

KB – kontaminované betóny 

KZ – kontaminované zeminy 

RK – radiačná kontrola 

(*) – inštalácia vnútornej nádrže 

(**) – v súčasnosti je nádrž 

 využívaná na skladovanie 

kalu 

Podzemné nádrže obj. 41/20 

(projektovaný objem 1 840 m
3
) 

Označenie objem v m
3
 

Nádrž N3/1 50 

Nádrž N3/2 50 

Nádrž 4/1 50 

Nádrž 4/2 50 

Nádrž 5/1 ostáva v prevádzke 

Nádrž 5/2 ostáva v prevádzke 

Nádrž 6/1 100 

Nádrž 6/2 100 

Nádrž 7/1 670 

Nádrž 7/2 670 

Využiteľný objem  

obj. 41/20 (90%) 1 556 

Podzemné nádrže obj. 44/10  

(projektovaný objem 815 m
3
) 

Nádrž N1/1 (*) 0 

Nádrž N1/2 (*) 0 

Nádrž N1/3 (*) 0 

Nádrž N1/4 390 

Nádrž 2/1 (**) 0 

Nádrž 2/2 390 

Nádrž 3 35 

Využiteľný objem  

obj. 44/10 (90%) 734 

Označenie objem v m
3
 

Šachty obj. 44/20 

(projektovaný objem 3 252 m
3
) 

Šachty 1-1 až 1-18 á 33 

Šachta 2 69,51 

Šachta 3-1 až 3-4 á 120,33 

Šachta 4-8 677,35 

Šachta 5 137,97 

Šachta 6 201,04 

Šachta 9-1 a 9-2 á 175,33 

Šachta 10 175,33 

Šachta 11 94,86 

Šachta 12 57,52 

Šachta 13 101,28 

Šachta 14 311,58 

Označenie objem v m
3
 

Využiteľný objem  

obj. 44/20 (90%) 2 927 

úprava rozmerov : 

rozrušovanie, drvenie, 

delenie na vhodnú 

štruktúru pre ukladanie 

do nádrží 

RK pred uvoľnením do ŽP 

iné spracovanie : 

spaľovanie, lisovanie 

RK materiálov pred ich 

uvoľnením do ŽP 

Obj. 38/3 

 

kontaminované zeminy 
 

cca 3 200 m
3
 

KZ 
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V objektoch 44/20, 41/20 a 44/10 sa predpokladá 90%-né naplnenie nádrží a šácht. Rozdiel medzi kapacitou úložných priestorov, podzemných nádrží a šácht 

a vyprodukovaným odpadom z uvoľňovaných objektov tvorí 1 655 m
3
. Predpokladá sa, že určitú časť z tohto objemu bude možné po triedení uvoľniť do ŽP a väčšia 

časť bude uložená vo VLLW. 
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P. 1-90 Formulár PSL pre základné parametre činností závislých na inventáre 

Názov činnosti Označenie PSL 

Celková 

prácnosť 

[člh] 

Celkové 

ožiarenie 

[man_μSv] 

Celkové 

náklady 

[Sk] 

    1 427 616 3 580 115 1 809 269 085 

Etapa 1, preddemontážna dekontaminácia okruhová 04.0101.02.01 275 51 2 538 832 

Etapa 2, Preddemontážna dekontaminácia okruhová, ZS 04.0101.02.02 1 926 10 225 1 805 413 

Etapa 1, preddemontážna dekontaminácia neokruhová 04.0101.03.01 36 200 987 820 25 289 307 

Etapa 2,  Preddemontážna dekontaminácia neokruhová ZS 04.0101.03.02 178 1 139 161 953 

,Prípravná činnosť 1, demontáž ZS I. 04.1001.01.01.02.01.01.01 1 400 2 040 909 248 

Prípravná činnosť 2, demontáž ZS I. 04.1001.01.01.02.01.01.02 1 190 1 734 766 006 

Prípravná činnosť 3, demontáž ZS I. 04.1001.01.01.02.01.01.03 1 610 2 346 1 017 814 

Prípravná činnosť 4, demontáž ZS I. 04.1001.01.01.02.01.01.04 1 960 2 856 1 272 947 

Demontáž  skupiny 1, ZS I. 04.1001.01.01.02.01.02 1 654 6 121 950 186 

Ukončovacia činnosť 1, demontáž ZS I. 04.1001.01.01.02.01.03.01 1 120 2 496 725 727 

Ukončovacia činnosť 2, demontáž ZS I. 04.1001.01.01.02.01.03.02 1 400 2 040 882 368 

Ukončovacia činnosť 3, demontáž ZS I. 04.1001.01.01.02.01.03.03 1 820 2 652 1 199 494 

Ukončovacia činnosť 4, demontáž ZS I. 04.1001.01.01.02.01.03.04 1 890 2 754 1 194 825 

Demontáž  skupiny 2, ZS I. 04.1001.01.01.02.02.02 1 312 4 811 762 752 

Demontáž  skupiny 3, ZS I. 04.1001.01.01.02.03.02 264 959 146 498 

Demontáž  skupiny 4, ZS I. 04.1001.01.01.02.04.02 405 1 459 235 590 

Demontáž  skupiny 5, ZS I. 04.1001.01.01.02.05.02 5 16 2 516 

Demontáž  skupiny 6, ZS I. 04.1001.01.01.02.06.02 123 1 157 71 927 

Demontáž  skupiny 7, ZS I. 04.1001.01.01.02.07.02 22 251 13 090 

Demontáž  skupiny 8, ZS I. 04.1001.01.01.02.08.02 304 1 057 176 809 

Demontáž  skupiny 9, ZS I. 04.1001.01.01.02.09.02 13 117 46 321 7 594 098 

Demontáž  skupiny 10, ZS I. 04.1001.01.01.02.10.02 156 444 90 637 

Prípravná činnosť 1, demontáž ZS II. 04.1001.01.02.02.01.01.01 1 600 2 160 1 270 850 

Prípravná činnosť 2, demontáž ZS II. 04.1001.01.02.02.01.01.02 1 190 1 836 766 571 

Prípravná činnosť 3, demontáž ZS II. 04.1001.01.02.02.01.01.03 1 680 2 592 1 064 476 

Prípravná činnosť 4, demontáž ZS II. 04.1001.01.02.02.01.01.04 2 030 3 132 1 319 372 

Demontáž  skupiny 1, ZS II. 04.1001.01.02.02.01.02 243 1 178 139 454 

Ukončovacia činnosť 1, demontáž ZS II. 04.1001.01.02.02.01.03.01 1 120 1 728 721 478 

Ukončovacia činnosť 2, demontáž ZS II. 04.1001.01.02.02.01.03.02 1 400 2 160 883 032 

Ukončovacia činnosť 3, demontáž ZS II. 04.1001.01.02.02.01.03.03 1 960 3 024 1 296 456 

Ukončovacia činnosť 4, demontáž ZS II. 04.1001.01.02.02.01.03.04 1 960 3 024 1 241 889 

Demontáž  skupiny 2, ZS II. 04.1001.01.02.02.02.02 1 312 6 321 762 752 

Demontáž  skupiny 3, ZS II. 04.1001.01.02.02.03.02 264 1 262 146 498 

Demontáž  skupiny 4, ZS II. 04.1001.01.02.02.04.02 405 1 923 235 590 

Demontáž  skupiny 5, ZS II. 04.1001.01.02.02.05.02 5 21 2 516 

Demontáž  skupiny 6, ZS II. 04.1001.01.02.02.06.02 123 1 343 71 927 

Demontáž  skupiny 7, ZS II. 04.1001.01.02.02.07.02 22 287 13 090 

Demontáž  skupiny 8, ZS II. 04.1001.01.02.02.08.02 304 1 402 176 809 

Demontáž  skupiny 9, ZS II. 04.1001.01.02.02.09.02 12 764 59 488 7 392 620 

Demontáž  skupiny 10, ZS II. 04.1001.01.02.02.10.02 282 1 110 163 947 

Prieskum radiačnej situácie 04.1301.01.01.01 224 2 059 158 025 

Pokrytie podlahy vinylovou fóliou 04.1301.01.01.02 651 9 249 301 826 

Inštalácia vzduchotechniky 04.1301.01.01.03 375 6 384 250 471 

Inštalácia lešenia 04.1301.01.01.04 368 6 452 178 128 

Inštalácia prípojky elektrického napájania a prívod 04.1301.01.01.05 165 2 662 110 372 
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Názov činnosti Označenie PSL 

Celková 

prácnosť 

[člh] 

Celkové 

ožiarenie 

[man_μSv] 

Celkové 

náklady 

[Sk] 

pomocných médií 

Vyznačenie rezov a plôch 04.1301.01.01.06 354 2 605 235 103 

Transport rezacích nástrojov do miestnosti 04.1301.01.01.07 263 2 059 174 442 

Odpojenie a kontrola neprevádzkovaných zariadení 04.1301.01.01.08 230 1 761 152 738 

Príprava rezacích nástrojov a materiálov 04.1301.01.01.09 432 2 663 286 615 

Inštalácia ochranného stanu 04.1301.01.01.10 413 4 983 194 258 

Príprava pracovnej skupiny 04.1301.01.01.11 258 618 140 015 

Príprava kontajnerov na odvoz materiálu 04.1301.01.01.12 55 92 29 765 

Zostava tienenia pri diaľk. demontáži 04.1301.01.01.13 176 32 95 755 

Príprava robota na mieste 04.1301.01.01.14 103 19 68 472 

Zostava zberného systému na odpady 04.1301.01.01.15 132 24 88 035 

Testovanie robota pred prácou 04.1301.01.01.16 515 94 342 700 

DMT1_demontáž zariadení podľa kategórie 04.1301.01.02 14 995 61 082 9 088 098 

Odstránenie vinylových fólií z podlahy 04.1301.01.03.01 338 505 193 405 

Odstránenie vzduchotechniky 04.1301.01.03.02 228 398 130 920 

Odstránenie lešenia 04.1301.01.03.03 224 364 128 268 

Odstránenie prípojky elektrického napájania a pomocných 

médií 04.1301.01.03.04 103 166 59 366 

Odstránenie ochranného stanu 04.1301.01.03.05 279 343 160 441 

Odstránenie rezacích nástrojov a materiálov 04.1301.01.03.06 164 218 94 192 

Odvoz kontajnerov 04.1301.01.03.07 224 223 128 632 

Vyčistenie miestnosti po demontáži 04.1301.01.03.08 356 343 207 461 

Demontáž tienenia po ukončení činností 04.1301.01.03.09 74 13 44 179 

Odstavenie robota a jeho odvoz 04.1301.01.03.10 368 67 220 893 

Prieskum radiačnej situácie 04.1302.01.01.01 2 929 22 685 2 061 936 

Pokrytie podlahy vinylovou fóliou 04.1302.01.01.02 5 035 65 942 2 334 845 

Inštalácia vzduchotechniky 04.1302.01.01.03 2 549 35 428 1 700 905 

Inštalácia lešenia 04.1302.01.01.04 2 813 38 829 1 352 981 

Inštalácia prípojky elektrického napájania a prívod 

pomocných médií 04.1302.01.01.05 1 171 14 776 778 195 

Vyznačenie rezov a plôch 04.1302.01.01.06 3 436 19 109 2 280 737 

Transport rezacích nástrojov do miestnosti 04.1302.01.01.07 2 645 15 099 1 753 331 

Odpojenie a kontrola neprevádzkovaných zariadení 04.1302.01.01.08 1 798 12 749 1 192 922 

Príprava rezacích nástrojov a materiálov 04.1302.01.01.09 4 721 22 139 3 133 567 

Inštalácia ochranného stanu 04.1302.01.01.10 4 176 37 550 1 961 456 

Príprava pracovnej skupiny 04.1302.01.01.11 2 660 4 768 1 444 050 

Príprava kontajnerov na odvoz materiálu 04.1302.01.01.12 11 946 16 671 6 484 871 

Zostava tienenia pri diaľk. demontáži 04.1302.01.01.13 1 588 291 861 799 

Príprava robota na mieste 04.1302.01.01.14 926 170 616 245 

Zostava zberného systému na odpady 04.1302.01.01.15 1 191 219 792 316 

Testovanie robota pred prácou 04.1302.01.01.16 4 631 850 3 084 297 

Demontáž zariadení podľa ich kategórie 04.1302.01.02 118 992 312 407 76 717 687 

Odstránenie vinylových fólií z podlahy 04.1302.01.03.01 2 706 6 916 1 549 721 

Odstránenie vzduchotechniky 04.1302.01.03.02 1 663 3 277 956 462 

Odstránenie lešenia 04.1302.01.03.03 1 818 3 539 1 040 804 

Odstránenie prípojky elektrického napájania a pomocných 

médií 04.1302.01.03.04 790 1 365 456 169 

Odstránenie ochranného stanu 04.1302.01.03.05 3 093 5 730 1 779 330 
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Názov činnosti Označenie PSL 

Celková 

prácnosť 

[člh] 

Celkové 

ožiarenie 

[man_μSv] 

Celkové 

náklady 

[Sk] 

Odstránenie rezacích nástrojov a materiálov 04.1302.01.03.06 1 932 3 865 1 106 307 

Odvoz kontajnerov 04.1302.01.03.07 51 594 90 668 29 578 594 

Vyčistenie miestnosti po demontáži 04.1302.01.03.08 3 629 5 120 2 111 484 

Demontáž tienenia po ukončení činností 04.1302.01.03.09 662 121 397 608 

Odstavenie robota a jeho odvoz 04.1302.01.03.10 3 308 607 1 988 035 

Demontáž  skupiny 1, EBL obj. 28 04.1302.03.01.02.01.02 689 1 067 385 399 

Demontáž  skupiny 2, EBL obj. 28 04.1302.03.01.02.02.02 334 445 191 034 

Demontáž  skupiny 3, EBL obj. 28 04.1302.03.01.02.03.02 615 891 346 916 

Demontáž  skupiny 4, EBL obj. 28 04.1302.03.01.02.04.02 739 3 413 431 923 

Demontáž  skupiny 5, EBL obj. 28 04.1302.03.01.02.05.02 527 447 301 596 

Demontáž skupiny 8, EBL obj. 28 04.1302.03.01.02.08.02 91 106 52 263 

Demontáž skupiny 9, EBL obj. 28 04.1302.03.01.02.09.02 497 445 281 522 

Demontáž skupiny 10, EBL obj. 28 04.1302.03.01.02.10.02 224 238 125 270 

Pokrytie podlahy vinylovou fóliou 04.1501.02.01.01 393 2 908 182 206 

Inštalácia lešenia 04.1501.02.01.02 234 1 713 112 417 

Inštalácia prípojky elektrického napájania a prívod 

pomocných médií 04.1501.02.01.03 65 445 43 168 

Inštalácia vzduchotechniky 04.1501.02.01.04 155 1 067 103 602 

Transport rezacích nástrojov do miestnosti 04.1501.02.01.05 903 12 398 596 882 

Demontáž stavebného príslušenstva 04.1501.02.02 1 136 2 670 652 799 

Odstránenie vinylových fólií z podlahy 04.1501.02.03.01 129 60 73 859 

Odstránenie vzduchotechniky 04.1501.02.03.02 62 28 35 777 

Odstránenie lešenia 04.1501.02.03.03 108 48 61 658 

Odstránenie prípojky elektrického napájania a pomocných 

médií 04.1501.02.03.04 31 13 17 678 

Odstránenie rezacích nástrojov a materiálov 04.1501.02.03.05 535 1 215 306 276 

Vyčistenie miestnosti po demontáži 04.1501.02.03.07 1 767 1 923 1 041 515 

DSP1_inštalácia lokálnej vzduchotechniky 04.1801.01.01.01 2 011 1 772 1 237 066 

DSP1_pokrytie podlahy ochrannou fóliou 04.1801.01.01.02 3 445 4 809 1 983 228 

DSP1_inštalácia prípojky el. napájania a pomocných médií 04.1801.01.01.03 838 738 515 454 

DSP1_inštalácia lešenia 04.1801.01.01.04 994 1 445 23 799 941 

DSP1_inštalácia ochranného prekrytia 04.1801.01.01.05 2 010 2 745 1 150 903 

DSP1_vyznačenie plôch na dekontamináciu 04.1801.01.01.06 1 153 1 627 660 011 

DSP1_dovoz pracovných nástrojov a zariadení do 

miestnosti 04.1801.01.01.07 670 1 097 383 869 

DSP1_príprava pracovných nástrojov a zariadení 04.1801.01.01.08 1 832 2 428 1 048 960 

DSP1_príprava pracovnej skupiny na dekontamináciu 04.1801.01.01.09 1 436 1 961 822 074 

DSP1_dovoz a príprava kontajnerov pre PRAO 04.1801.01.01.10 198 238 113 132 

DSP1_dovoz a príprava kontajnerov pre KRAO 04.1801.01.01.11 259 310 148 230 

DSP1_dekontaminácia podľa miestností 04.1801.01.02 44 145 8 081 22 721 853 

DSP1_odvoz pracovných nástrojov a zariadení 04.1801.01.03.01 1 062 162 608 189 

DSP1_odstránenie ochranného prekrytia 04.1801.01.03.02 1 603 244 918 051 

DSP1_odstránenie lešenia 04.1801.01.03.03 788 120 451 193 

DSP1_odstránenie ochrannej fólie z podlahy 04.1801.01.03.04 2 201 3 262 1 260 502 

DSP1_vyčistenie miestnosti po dekontaminácii 04.1801.01.03.05 2 201 335 1 260 502 

DSP1_odstránenie prípojky el. napájania a pomoc. médií 04.1801.01.03.06 581 89 332 939 

DSP1_odstránenie lokálnej vzduchotechniky 04.1801.01.03.07 581 89 332 939 

DSP1_odvoz kontajnerov s PRAO 04.1801.01.03.08 984 150 563 241 
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DSP1_odvoz kontajnerov s KRAO 04.1801.01.03.09 773 118 442 810 

DSP1_vyplnenie dotazníkov pre záznam činností (na 

mieste) 04.1801.01.03.10 1 062 162 608 189 

ZKP1_pokrytie podlahy vinylovou fóliou 04.1802.01.01.01 2 182 40 774 1 012 023 

ZKP1_inštalácia vzduchotechniky 04.1802.01.01.02 750 10 541 500 352 

ZKP1_inštalácia prípojky el. napájania a technických médií 04.1802.01.01.03 348 4 399 232 517 

ZKP1_zostava lešenia 04.1802.01.01.04 912 14 156 440 286 

ZKP1_zostava lokálneho prekrytia 04.1802.01.01.05 1 420 23 436 670 968 

ZKP1_vyznačenie rezov a plôch 04.1802.01.01.06 1 455 23 461 687 102 

ZKP1_transport rezacích nástrojov do miestnosti 04.1802.01.01.07 875 8 945 580 856 

ZKP1_príprava rezacích nástrojov a materiálov 04.1802.01.01.08 1 656 15 503 1 099 735 

ZKP1_príprava kontajnerov na odvoz materiálu 04.1802.01.01.09 5 177 17 969 2 809 975 

ZKP1_príprava pracovnej skupiny 04.1802.01.01.11 880 2 859 477 691 

ZKP1_demontáž zabudovaných kontam.prvkov 04.1802.01.02 903 1 917 514 372 

ZKP1_odstránenie vinylových fólií z podlahy 04.1802.01.03.01 1 000 5 878 572 789 

ZKP1_odstránenie vzduchotechniky 04.1802.01.03.02 555 2 042 320 417 

ZKP1_odstránenie prípojky el. napájania a technických 

médií 04.1802.01.03.03 283 851 164 680 

ZKP1_odstránenie lokálneho prekrytia 04.1802.01.03.04 961 5 048 555 866 

ZKP1_odstránenie rezacích nástrojov a materiálov 04.1802.01.03.05 547 3 466 313 469 

ZKP1_odstránenie lešenia 04.1802.01.03.06 601 2 457 344 211 

ZKP1_odvoz kontajnerov 04.1802.01.03.07 17 513 99 859 10 088 505 

ZKP1_vyčistenie miestnosti po demontáži 04.1802.01.03.08 1 488 4 362 874 894 

APK1_vytýčenie priestoru pre zemné práce 04.1901.01.01.01 499 62 331 378 

APK1_prieskum KZ vo vytýčenom priestore 04.1901.01.01.02 509 36 358 020 

APK1_príprava a realizácia paženia výkopu 04.1901.01.01.03 100 7 53 277 

APK1_inštalácia plošín, lešení a schodov 04.1901.01.01.04 100 7 53 277 

APK1_inštalácia premostení pre komunikácie 04.1901.01.01.05 100 7 53 277 

APK1_zostava lokálneho prekrytia 04.1901.01.01.06 600 47 280 647 

APK1_inštalácia prípojky el. napájania a technických médií 04.1901.01.01.07 67 7 44 639 

APK1_inštalácia lokálnej vzduchotechniky 04.1901.01.01.08 139 13 92 713 

APK1_príprava čerpacej techniky  04.1901.01.01.09 139 13 92 713 

APK1_odpojenie a kontrola neprevádzkovaných zariadení 04.1901.01.01.10 342 41 226 993 

APK1_vyznačenie rezov a plôch pre demontáž 04.1901.01.01.11 499 62 331 378 

APK1_príprava pracovných nástrojov a materiálov 04.1901.01.01.12 373 45 247 870 

APK1_príprava pracovnej skupiny pre demontáž 04.1901.01.01.13 392 65 212 737 

APK1_príprava kontajnerov na odvoz materiálu z 

demontáže 04.1901.01.01.14 2 059 349 1 117 659 

APK1_demontáž podľa APK 04.1901.01.02 1 766 5 721 995 744 

APK1_odvoz pracovných nástrojov a zariadení 04.1901.01.03.01 268 41 153 548 

APK1_odstránenie premostenia pre komunikácie 04.1901.01.03.02 72 11 41 249 

APK1_odstránenie lokálneho prekrytia 04.1901.01.03.03 413 64 237 646 

APK1_odstránenie plošín, lešení a schodov 04.1901.01.03.04 72 11 41 249 

APK1_odstránenie paženia z výkopu 04.1901.01.03.05 72 11 41 249 

APK1_odvoz čerpacej techniky 04.1901.01.03.06 103 16 59 366 

APK1_odstránenie lokálnej vzduchotechniky 04.1901.01.03.07 103 16 59 366 

APK1_odstránenie prípojky el. napájania a pomoc. médií 04.1901.01.03.08 51 8 29 902 

APK1_odvoz kontajnerov s PRAO 04.1901.01.03.09 8 839 1 380 5 091 250 
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APK1_vyplnenie dotazníkov pre záznam práce 04.1901.01.03.10 268 41 153 548 

APK1_vyčistenie pracoviska 04.1901.01.03.11 445 72 258 441 

APK1_odkop nekontaminovaných zemín 04.1901.01.04.01 1 197 0 2 291 709 

APK1_odkop kontaminovaných zemín 04.1901.01.04.02 432 26 206 903 

Monitorovanie KZ v teréne 04.1903.01.02.01 92 6 337 754 

Monitorovanie kontaminovaných zemín APK 04.1903.01.02.03 35 2 129 078 

Vyberanie KZ 04.1903.01.03.01 439 27 210 590 

RKSP1_identifikácia plôch 04.2001.01.01.01 1 437 264 764 123 

RKSP1_inštalácia lešenia 04.2001.01.01.02 1 743 320 1 023 235 

RKSP1_dovoz zariadení na meranie 04.2001.01.01.03 1 577 290 838 781 

RKSP1_príprava pracovnej skupiny na meranie 04.2001.01.01.04 2 733 502 1 453 592 

RKSP1_odstránenie lešenia 04.2001.01.03.01 1 377 253 732 093 

RKSP1_odvoz zariadení na meranie 04.2001.01.03.02 2 582 474 1 372 900 

RKSP1_vyčistenie miestnosti po meraní 04.2001.01.03.03 3 162 580 1 681 370 

RKSP1_zaistenie miestnosti pred opätovnou kontamináciou 04.2001.01.03.04 3 162 580 1 681 370 

RKSP1_vyhotovenie primárnej dokumentácie pre miestnosť 04.2001.01.03.05 3 162 580 1 681 370 

RKSP1_realizácia radiačnej kontroly v miestnosti 04.2001.02.02 36 590 2 467 26 571 958 

Triedenie železných kovov pred fragmentáciou  04.2201.01.01.01 36 346 98 848 18 531 050 

Triedenie nekovových pevných odpadov  04.2201.01.02.01 434 1 174 365 220 

Triedenie elektrických káblov  04.2201.01.03.01 219 247 316 686 

Podemontážna dekontaminácia ocelí  04.2201.02.01.01 4 384 4 207 11 200 679 

Podemontážna dekontaminácia káblov  04.2201.02.03.01 175 170 121 349 

Recyklácia káblov odblankovaním  04.2201.02.04.01 745 737 405 840 

Rad. kontrola železných kovov v sudoch   04.2201.04.01.01 10 012 5 082 9 685 345 

Rad. kontrola farebných kovov v sudoch  04.2201.04.03.01 213 110 269 527 

Rad. kontrola nekovového pevného odpadu v sudoch  04.2201.04.04.01 1 129 581 1 088 178 

Vývoz dekontaminovanej fragmentovanej ocele do ŽP  04.2201.04.05.01 1 230 0 765 349 

Etapa 1_fragmentácia kovov do 3 kB/cm2 05.1201.01.01.01 214 993 502 616 176 084 037 

Fragmentácia železných kovov nad 3 kB/cm2  05.1201.01.02.01 19 177 36 716 23 110 253 

Fragmentácia farebných kovov  05.1201.01.03.01 693 1 624 959 625 

Nízkolakové lisovanie  05.1201.01.04.01 57 64 75 793 

Vysokotlakové lisovanie  05.1201.01.05.01 3 925 5 519 22 291 776 

Odparovanie  05.1201.01.07.01 8 815 10 221 14 150 323 

Bitumenácia koncentrátov  05.1201.01.08.01 4 134 1 473 3 290 246 

Bitumenácia ionexov v PS 100 Eta 05.1201.01.09.01 68 14 154 292 

Spaľovanie  05.1201.01.10.01 3 761 3 886 6 081 692 

Cementácia popola  05.1201.01.11.01 51 70 47 092 

Fragmentácia elektrických káblov  05.1201.01.14.01 1 2 418 

Cementácia fragmentov zo sudov  05.1201.01.16.01 465 636 541 777 

Fixácia kalov v 44/10 na ZFK 05.1201.02.01.01 66 345 232 208 66 287 469 

Príprava sudov s RAO na spaľovňu 05.1201.02.01.02 1 763 6 169 1 243 310 

Príprava sudov s lisovaným RAO na VTL 05.1201.02.01.03 11 498 40 241 11 487 530 

Príprava sudov s kovovým RAO na VTL 05.1201.02.01.04 7 020 24 570 4 952 077 

Príprava sudov s káblami na VTL 05.1201.02.01.05 323 1 129 227 499 

Cementácia štrku, sudy do VBK 05.1201.02.01.06 10 958 38 351 10 947 998 

Cementácia asfaltu, sudy do VBK 05.1201.02.01.07 11 348 39 716 11 337 660 

Cementácia betónov, sudy do VBK 05.1201.02.01.08 2 715 9 503 2 712 646 
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Cementácia kalov, sudy do VBK 05.1201.02.01.09 4 073 14 254 4 068 969 

Cementácia krao, sudy do VBK 05.1201.02.01.10 323 1 129 511 663 

Úprava kontaminovaných zemín pred uložením 05.1201.02.02.01 2 507 3 899 3 551 496 

Úprava kontaminovaných betónov pred uložením 05.1201.02.02.02 12 890 19 632 8 915 396 

Recyklácia kovov  05.1202.01.01.01 1 232 0 567 500 

Príprava kontajnerov pre RU RAO cementáciou Etapa 1 05.1301.01.01.01 30 516 54 258 218 071 104 

Príprava kontajnerov pre HU cementáciou Etapa 1 05.1301.02.01.01 1 2 5 377 

Etapa 1 Radiačná kontrola VBK 05.1401.01.01.01 2 438 1 275 2 080 634 

Etapa 1 transport VBK na RURAO 05.1401.01.02.01 58 508 15 678 49 920 953 

Ukladanie VBK v RÚ 05.1401.02.01.01 0 0 9 

Transport VBK do HÚ 05.1401.02.02.01 1 0 1 175 

transport KZ na skládku 05.1401.03.01 6 299 6 099 45 416 825 

Transport neaktívnych odpadov na skládku 05.1402.01.01 1 643 0 2 138 621 

Ukladanie VBK na RURAO 05.1603.01.01.01 27 963 10 927 479 018 228 

Ukladanie VBK v RÚ 05.1603.02.01.01 0 0 207 498 

Príprava lešenia 07.0101.01.01 635 0 365 935 

Inštalácia prípojky el. napájania a médií 07.0101.01.02 168 0 92 417 

Inštalácia nástrojov na rezanie 07.0101.01.03 669 0 366 728 

Príprava kontajnerov 07.0101.01.04 1 300 0 713 104 

Demontáž v neaktívnych objektoch 07.0101.02 4 309 0 2 735 855 

Odstránenie lešenia 07.0101.03.01 499 0 273 518 

Odstránenie prípojky el. 07.0101.03.02 112 0 61 612 

Odstránenie nástrojov na rezanie 07.0101.03.03 1 098 0 602 242 

Odvoz kontajnerov 07.0101.03.04 5 571 0 3 056 160 

Vyčistenie miestnosti 07.0101.03.05 830 0 455 460 

Odkop neaktívnych objektov 07.0101.04 789 0 1 510 447 

Demolácia pomocných aktívnych objektov podľa miestností 07.0102.03 37 802 0 27 329 420 

Demolácia neaktívnych objektov podľa miestností 07.0102.04 41 095 0 27 707 269 

Vybranie základov už demolovaných AO 07.0102.05 728 0 1 017 792 

Recyklácia staveb. mat. - etapa 1 07.0102.07.01.01 5 725 0 3 243 366 

Príprava miestnosti na zásyp, aktívne objekty 07.0102.07.02.01 7 241 0 4 286 503 

Dovoz zásypového materiálu, aktívne objekty 07.0102.07.02.02 52 603 0 40 881 365 

Zásyp miestnosti, aktívne objekty 07.0102.07.02.03 94 030 0 78 686 956 

Príprava miestnosti na zásyp,neaktívne objekty 07.0102.07.03.01 3 299 0 1 912 593 

Dovoz zásypového materiálu, neaktívne objekty 07.0102.07.03.02 19 416 0 14 131 263 

Zásyp miestnosti, neaktívne objekty 07.0102.07.03.03 12 263 0 15 208 331 

Zavážanie prázdnych priestorov 07.0201.01.03 128 0 66 847 

Nivelizácia terénu bulodzérmi 07.0201.01.04 163 0 84 897 

Zemné práce súhrnne 07.0201.05.01 2 358 0 1 231 233 

Vyrovnávanie terénu súhrnne 07.0201.05.02 1 386 0 724 075 

Revegetácia súhrnne 07.0201.05.03 872 0 455 220 
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PRÍLOHY KU KAPITOLE I. 
 

 

P. 1-1 Objekty JE A-1, ktoré sú predmetom vyraďovania v rámci II. etapy 
P. 1-2 Objekt 30 Podlažie - 14,0 m 
P. 1-3 Objekt 30 Podlažie - 10,0 m 
P. 1-4 Objekt 30 Podlažie - 6,0 m 
P. 1-5 Objekt 30 Podlažie ± 0,0 m 
P. 1-6 Vagón-kontajner 
P. 1-7 Transportný kontajner T-15 
P. 1-8 Objekt 32 Podlažie + 9,0 m 
P. 1-9 Objekt 34 Podlažie - 4,5 m 
P. 1-10 Objekt 28 Podlažie – 4,0 m 
P. 1-11 Objekt 28 Podlažie ± 0,0 m 
P. 1-12 Objekt 28 Podlažie + 3,9 m 
P. 1-13 Objekt 41 Podlažie – 8,15 m 
P. 1-14 Objekt 41 Podlažie – 3,95 m 
P. 1-15 Objekt 41 Podlažie + 0,25 m 
P. 1-16 Objekt 41 Podlažie + 4,75 m 
P. 1-17 Objekt 41 Podlažie + 8,35 m 
P. 1-18 Objekt 41 Podlažie + 11,95 m 
P. 1-19 Objekt 41 Podlažie - 3,95 m, nádrže 
P. 1-20 Objekt 41 Podlažie + 0,25 m, nádrže 
P. 1-21 Schéma rozmiestnenia zásobných nádrží 5/1, 5/2 
P. 1-22 Objekt 41 Konštrukcia nádrží 7/1, 7/2 
P. 1-23 Objekt 41 Konštrukcia nádrží 6/1, 6/2 
P. 1-24 Objekt 44/10 Podlažie - 7,2 m 
P. 1-25 Objekt 44/10 Podlažie - 4,1 m 
P. 1-26 Objekt 44/10 Podlažie ± 0,0 m 
P. 1-27 Objekt 44/10 Konštrukcia a drenážny systém nádrží 1/1 a1/4 
P. 1-28 Objekt 41 Mapovanie priestoru objektu 41/20 
P. 1-29 Objekt 44/10 Konštrukcia nádrží 2/1, 2/2 
P. 1-30 Zložisko pevných RAO – obj. 44/20 
P. 1-31 Experimentálna spaľovňa RAO obj. 76B, -3,5 m 
P. 1-32 Experimentálna spaľovňa RAO obj. 76B ± 0,0 m 
P. 1-33 Objekt 39 
P. 1-34 Objekt 42 
P. 1-35 Objekt 50 
P. 1-36 Harmonogram činností vyraďovania JE A-1 
P. 1-37 Gamaspektrometria vzoriek z odvŕtaných odberov 
P. 1-38 Namerané hodnoty dávkových príkonov (DP) vo vstupných hrdlách a vo vnútorných priestoroch 

jednotlivých plynojemov v obj. č. 28 
P. 1-39 Meracie a odberové miesta povrchovej kontaminácie a stierateľnej povrchovej kontaminácie 

z vnútorných povrchov plynojemu 
P. 1-40 Namerané hodnoty povrchovej kontaminácie a stierateľnej povrchová kontaminácie 

z vnútorných povrchov hrdiel plynojemov v obj. č. 28 
P. 1-41 Namerané hodnoty povrchovej aktivity a stierateľnej povrchová kontaminácie 

z vnútorných povrchov plynojemov v obj. č. 28 v meracích miestach 1-3 
P. 1-42 Namerané hodnoty povrchovej aktivity a stierateľnej povrchová kontaminácie z vnútorných 

povrchov plynojemov v obj. č. 28 v meracích miestach 4-6 
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P. 1-43 Namerané hodnoty povrchovej aktivity a stierateľnej povrchová kontaminácie z vnútorných 

povrchov plynojemov v obj. č. 28 v meracích miestach 7-9 
P. 1-44 Schéma preskladnenia kontaminovaných zemín a stavebných materiálov v II. etape PVJEA-1 
P. 1-45 Formulár PSL pre základné parametre činností závislých na inventáre 
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P. 1-1 Objekty JE A-1, ktoré sú predmetom vyraďovania v rámci II. etapy 

 
 


