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4. DOKLADOVANIE DOSTATOČNEJ KAPACITY ZARIADENÍ NA 

NAKLADANIE S VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM 

A S RÁDIOAKTÍVNYMI ODPADMI A JEJ SÚLADU SO 

STRATÉGIOU A HARMONOGRAMOM VYRAĎOVANIA 
 

4.1 ODPADY A INFRAŠTRUKTÚRA PRI NAKLADANÍ S ODPADMI V 

RÁMCI II. ETAPY VYRAĎOVANIA 
 

4.1.1 Hlavné toky odpadov 
 

Z hľadiska nakladania s odpadmi z vyraďovania možno principiálne rozdeliť odpady na  dve kategórie v 

závislosti na ich rádioaktivite a to na odpady rádioaktívne – RAO a odpady konvenčné (odpady ktoré vôbec 

neprišli do kontaktu s rádioaktivitou, resp. len s prirodzenou rádioaktivitou). 

Scenáre nakladania s RAO sú zostavené podľa druhu RAO, na základe súčasnej infraštruktúry nakladania s 

RAO v lokalite Jaslovské Bohunice a na základe plánovaných alebo predpokladaných rozšírení súčasnej 

infraštruktúry. Scenáre pre pevné a kvapalné RAO a pre zmiešané odpady sú uvedené v kapitole 4.1.2, resp. 

4.1.3. 

S konvenčnými odpadmi sa nakladá bežným spôsobom, ako v prípade likvidácie nejadrových priemyselných 

zariadení a prevádzok (recyklácia resp. odvoz na skládku), potrebné je brať na zreteľ nebezpečné odpady, 

najmä azbest. Týmto odpadom musí byť venovaná osobitná pozornosť pri ich likvidácii tak, aby boli splnené 

požiadavky na ochranu životného prostredia. Spôsoby nakladania s konvenčnými odpadmi sú uvedené v kap. 

4.1.4. 

Z hľadiska tvorby odpadov počas vyraďovania je možné identifikovať nasledovné hlavné odpadotvorné 

činnosti : 

 Činnosti v aktívnych objektoch v rámci prípravy na demontáž, ako je preddemontážna dekontaminácia, 

čiastočná demontáž  súvisiaca s preskladňovaním a premiestňovaním materiálov, zvyčajne v rámci 

pôvodných stavebných objektov. Z tejto fázy sa do procesu nakladania s odpadmi dostávajú kvapalné a 

pevné RAO z preddemontážnej dekontaminácie, odpady z čiastočnej demontáže a z úpravy stavebných 

priestorov, s ktorými sa nakladá ako s kontaminovanými. Nekontaminované odpady vznikajú až po 

vytriedení vzniknutých odpadov. 

 Demontáž v aktívnych objektoch, kde vzniká podstatná časť odpadov z vyraďovania. Ide o demontáž 

technologických zariadení, demontáž zariadení, s ktorými sa demontujú aj príslušné stavebné časti 

(priechodky, zaliate potrubia a pod.), demontáž aktivovaných stavebných časti. So všetkými odpadmi sa 

v prvých fázach činností nakladá ako s kontaminovanými a nekontaminované odpady vznikajú až po 

vytriedení vzniknutých odpadov. 

 Dekontaminácia stavebných povrchov – odstraňovanie kontaminácie zo stavebných povrchov a 

odstraňovanie kontaminovaných stavebných častí. Nekontaminované odpady vznikajú až po vytriedení 

vzniknutých odpadov, ale prakticky všetky odpady z týchto činností sú aj po triedení klasifikované ako 

RAO. 

 Demontáž aktívnych potrubných prepojení medzi aktívnymi stavebnými objektmi. Značná časť 

vzniknutých odpadov je nekontaminovaná, najmä odpady z odkopania potrubných kanálov a odpady zo 

stavebnej časti potrubných kanálov. 

 Odstránenie kontaminácie v teréne lokality, ak sa v prevádzke JZ vyskytli neštandartné situácie s 

únikom rádioaktivity v teréne lokality. Zvyčajne ide o identifikáciu a odstránenie kontaminovaných 

zemín. Pri týchto činnostiach vznikajú okrem kontaminovaných zemín aj nekontaminované zeminy.  
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 Demontáž zariadení v neaktívnych objektoch. Všetky vzniknuté odpady sú klasifikované ako 

nekontaminované. Demontované zariadenia sa nachádzajú mimo kontrolovaného pásma. 

 Demolácia stavebných objektov. Neaktívne stavebné objekty sú demolované bez predchádzajúcej 

radiačnej kontroly a aktívne stavebné objekty sú demolované po predošlej radiačnej kontrole, ktorá 

zaručuje, že všetka rádioaktivita v stavebných objektoch bola odstránená pod úroveň pre vyňatie 

stavebných objektov spod kontroly. Všetky činnosti sa vykonávajú mimo kontrolovaného pásma a 

všetky vzniknuté odpady sú klasifikované ako nekontaminované. Podľa druhu použitých materiálov pre 

technologickú a stavebnú časť môžu vznikať aj toxické odpady, ktoré sú predmetom osobitných 

postupov nakladania.  

 Finálna úprava lokality. Pri týchto činnostiach nevznikajú dodatočné odpady, alebo iba v minimálnej 

miere a vždy ako nekontaminované a zvyčajne sa opätovne použijú pri úprave lokality. Pri týchto 

činnostiach sa do procesu dodávajú nekontaminované materiály ako sú napr. materiály pre 

vyrovnávanie terénu, zemina, materiály pre revegetáciu a podobne. 

 

Triedenie RAO uvedené v tejto kapitole vychádza zo spôsobu nakladania s RAO v JAVYS, a.s. pričom v 

kap. 4.1.5.8 sú navrhnuté ďalšie technológie v porovnaní so súčasným stavom, ktoré sú potrebné pre 

zabezpečenie spracovania všetkých druhov RAO vznikajúcich pri vyraďovaní. 

 

4.1.2 Scenáre spracovania hlavných druhov RAO 
 

Proces spracovania a úpravy RAO závisí od druhu odpadov a scenárov nakladania s týmito RAO, ktoré v 

sebe odrážajú existenciu použitie spracovateľských techník, možnosti skladovania a finálneho ukladania 

odpadov. V tejto časti sú popísané scenáre všetkých druhov odpadov, ktoré vznikajú pri prevádzke a budú 

vznikať pri vyraďovaní JE A-1 II-etapa, t.j. pevných a kvapalných RAO. V samostatnej časti sú uvedené 

charakteristiky existujúcich spracovateľských technológií a sú definované požiadavky na ich doplnenie pre 

realizáciu II. etapy vyraďovania JE A-1. 

Pevné RAO možno rozdeliť do 2 základných kategórií: 

 kovové RAO (uhlíková, nehrdzavejúca oceľ, farebné kovy) 

 nekovové RAO, ktoré sú 

 spaliteľné 

 lisovateľné 

 vhodné len na cementáciu do sudov a následne do kontajnerov VBK, pretože ich nie je možné 

spracovať lisovacím zariadením. 

 

4.1.2.1 Scenár spracovania kovových RAO 
 

Scenáre spracovania a úpravy kovových RAO závisia od aktivity vstupujúcich materiálov a sú znázornené 

na nasledujúcom obrázku.  
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Obr. 4.1 Scenáre spracovania kovových RAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kde: 

VDL  - vaňová dekontaminačná linka 

Otryskanie - suchá dekontaminácia pomocou kovových abrazív 

ECVN  - elektrochemická vaňová dekontaminácia nehrdzavejúcich ocelí 

VTL  - vysokotlakové lisovanie 

CVBK   - cementácia do kontajnerov VBK 

CSUDY - cementácia kovových RAO do sudov 

ŽP   - životné prostredie 

RÚRAO  - Republikové úložisko RAO v Mochovciach 

HÚ  - hlbinné úložisko. 

 

Na základe Obr. 4.1 je možné kovové RAO po demontáži zariadení rozdeliť podľa aktivity na tri skupiny: 

1. Demontované kovy s aktivitou maximálne do 3 kBq/cm
2
 prichádzajúce na triedenie do objektu 34, kde 

sa nachádza fragmentačné pracovisko kovových RAO do 3 kBq/cm
2
, vaňová dekontaminačná linka 

(obsahujúca oplachové vane, ultrazvukové vane a vaňu pre elektrochemickú dekontamináciu) a suchá 

dekontaminácia využitím kovových abrazív. V závislosti od úrovne kontaminácie potom takéto 

fragmentované a dekontaminované kovové materiály sú uvoľnené do životného prostredia. V prípade 

vyššej kontaminácie kovových fragmentov sa tieto lisujú na vysokotlakovom lise alebo sa cementujú do 

sudov a následne do VBK a ukladajú sa na úložisku v Mochovciach. 

2. 2. Demontované kovy, u ktorých nie je možné znížiť kontamináciu ani viacnásobným oplachom v 

dekontaminačných roztokoch na úroveň 3 kBq/cm
2
, postupujú na diaľkovú fragmentáciu. Fragmenty sa 

potom spracovávajú buď na vysokotlakovom lise alebo v prípade vyššej aktivity nespĺňajúcej limity 

prijateľnosti na VTL sa takéto kovy cementujú do sudov a následne do VBK a ukladajú sa na úložisko 

v Mochovciach. 

3. 3. V prípade vysokej úrovne kontaminácie, resp. aktivácie kovových materiálov sa demontované 

kusy budú priamo cementovať do kontajnerov určených do hlbinného úložiska. 

Triedenie  

v objekte 34 

Kovy po 

demontáži 

Fragmentácia nad  

3 kBq/cm2 

VDL 
Fragm. do 

3 kBq/cm2 

VT 

lisovanie 

ECVN 

Otryskanie 

CSUDY 

CVBK 

CVBK 

CVBK (HÚ) 

ŽP 

ŽP 

ŽP 

RÚ RAO 

RÚ RAO 

HÚ 

Aktivita  

Aktivita  

    Aktivita  
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4.1.2.2 Scenár spracovania nekovových RAO 
 

Nekovové RAO sa po demontáži kvôli svojej nízkej aktivite ručne triedia na triediacom pracovisku v BSC 

na 5 skupín materiálov: materiály uvoľniteľné do ŽP, spáliteľné, nízkotlakovo lisovateľné, vysokotlakovo 

lisovateľné a ostatné RAO. Týmto skupinám sú prispôsobené aj scenáre ich spracovania naznačené na Obr. 

4.2. 

 

Obr. 4.2 Scenáre spracovania nekovových RAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kde:  NTL - nízkotlakové lisovanie. 

 

Z obrázku vyplýva, že v prípade nesplnenia limitov pre uvoľnenie nekovových materiálov do ŽP sa produkty 

spracovania takýchto RAO ukladajú na úložisko v Mochovciach. Momentálne ešte nie je v prevádzke 

spracovanie popola zo spaľovne lisovaním, a preto sa popol zatiaľ skladuje v sudoch. Pripravuje sa však 

jeho miešanie s parafínom a následným lisovaním.  

 

4.1.2.3 Scenár spracovania kvapalných RAO 
 

Čo sa týka kvapalných RAO (KRAO), je možné ich po monitorovaní roztriediť podľa výšky aktivity na 3 

skupiny: KRAO, ktoré je možné vypustiť do životného prostredia, KRAO postupujúce na proces 

odparovania a KRAO postupujúce kvôli vysokej aktivite na čistenie na ionexových filtroch (pozri Obr. 4.3). 

Po zahustení druhej skupiny KRAO na odparke vznikajú koncentráty, ktoré sa ďalej spracovávajú na 

bitúmenačnej linke alebo sa využívajú ako aktívna zálievka pri cementácii VBK. Posledná skupina KRAO, 

ktorá nespĺňa vstupné aktivitné limity na odparovacie zariadenie v objekte 41 (s veľkou pravdepodobnosťou 

pôjde len o niektoré KRAO z JE A-1 predovšetkým z dekontaminácie primárneho okruhu), by sa mala 

dočisťovať na ionexových filtroch, aby sa znížila ich aktivita a mohli byť zahustené na odparke a ďalej 

spracované.  
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Obr. 4.3 Scenáre spracovania kvapalných RAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z čistenia kvapalných médií v JE resp. pri ich spracovaní na odparovacom a bitúmenačnom zariadení 

vznikajú vysýtené ionexové filtre ako sekundárne RAO, ktoré sa bežne budú spracovávať bitúmenáciou a 

následne po cementácii do VBK sa budú ukladať na úložisko v Mochovciach. Iba v prípade vyšších aktivít 

sa ionexové filtre solidifikujú do vitrifikátu (pozri Obr. 4.3) a vitrifikačné patróny sa skladujú v špeciálnom 

sklade. 

 

4.1.3 Zmiešané odpady obsahujúce rádionuklidy a iný nebezpečný materiál 
 

V procese vyraďovania JZ z prevádzky môže prísť ku vzniku zmiešaných kontaminovaných, 

nekontaminovaných a nebezpečných  materiálov. Typickým príkladom takejto situácie je oblasť nakladania 

so zeminami, ktoré môžu byť tvorené historicky vyťaženými zeminami z miest s lokálnou kontamináciou v 

lokalite. Tieto zeminy bývajú vybraté a skladované v miestach, ktoré sú v dobe ich odťaženia k dispozícii. 

Neskôr k zeminám môžu pribudnúť rôzne odpady stavebného charakteru z čiastočného vyraďovania 

objektov JZ. Väčšinou ide o zmes kontaminovaných a nekontaminovaných zemín, betónov, azbestových 

materiálov z konštrukčných celkov a iný materiál väčšinou charakteru stavebných materiálov. Pri finálnom 

vyraďovaní JZ je potrebné uvedenú zmes odpadov vytriediť, podrobiť rádiologickej kontrole a naložiť podľa 

zistenej kategórie, resp. uvoľniť do ŽP. Samotná operácia je časovo pomerne náročná, pretože zeminy sa 

budú odoberať po malých množstvách a plniť do oceľových sudov. Po materiálovom vytriedení každej 

odťaženého množstva materiálu, jej prípadnej úprave a rádiologickom zmonitorovaní a  bude rozhodnuté o 

ďalšom naložení s vytriedeným materiálom. Z hľadiska ďalšieho naloženia so zeminou, sa aktivitný tok 

rozvetví do týchto možností: 

 zemina a iné odpady uvoľniteľné do ŽP bez obmedzenia 

 zemina a iné odpady uložiteľné v lokalite, ak tento variant bude schválený  

 zemina a iné odpady uložiteľné v predpokladanom VLLW úložisku kontaminovaných zemín v 

Mochovciach 

 zemina a iné odpady neuložiteľné do VLLW úložiska budú upravené do VBK pre uloženie v RURAO. 

 

Okrem nekontaminovaných materiálov môžu zmesi materiálov obsahovať i nebezpečné látky materiály 

(pozri kap.6.4.1).Pri nakladaní s týmito materiálmi bude potrebné (na základe zákona č.596/2002 Z.z. (úplné 

znenie zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí), nariadenia vlády SR č.46/2002 Z.z. o ochrane 
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zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, nariadenia vlády SR č.39/2002 Z.z. o ochrane 

zdravia pri práci s azbestom a zákona NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov)  

tento materiál po radiačnej kontrole vytriediť od ostatných materiálov (zemina, betónová sutina), zabezpečiť 

prevoz a uloženie na vyhradenej skládke v prípade splnenia radiačných limitov uvoľnenia materiálu do ŽP. 

Pričom manipuláciu s nebezpečnými materiálmi môžu vykonávať len pracovníci s použitím príslušných 

ochranných pomôcok (ochranný odev, rukavice, vhodné respirátory). 

 

4.1.4 Nekontaminované odpady 
 

Pod pojmom nekontaminované odpady sa vo vyraďovaní rozumejú nasledovné materiály: 

 Materiály, ktoré vznikli pri vyraďovaní v kontrolovanom pásme v aktívnych objektoch JZ a po ich 

vytriedení a radiačnej kontrole na špecializovaných pracoviskách boli klasifikované ako materiály 

uvoľniteľné do ŽP. V procese ich uvoľňovania prechádzajú finálnou radiačnou kontrolou, ktorou sa 

potvrdzuje ich stav. 

 Materiály, ktoré vznikajú pri vyraďovaní mimo kontrolovaného pásma. Tieto materiály neprišli do 

kontaktu s rádioaktívnymi látkami a vopred sú klasifikované ako nekontaminované. 

 

Nakladanie s nekontaminovanými materiálmi predstavuje činnosti s uvedenými skupinami odpadov v rámci 

lokality JZ a mimo lokality JZ. 

Z prehľadu činností vyraďovania, uvedeného v kap. 4.1.1, vyplýva, že nekontaminované odpady vznikajú 

dvomi základnými spôsobmi buď v priebehu procesu nakladania s RAO, po ich triedení a radiačnej kontrole, 

alebo pri činnostiach, ktoré sú vykonávané mimo kontrolovaného pásma, kde sú odpady vopred 

klasifikované ako nekontaminované.  

Materiály vznikajúce pri vyraďovaní stavebných časti objektov JE je možné z hľadiska ďalšieho naloženia s 

nimi rozdeliť do troch základných skupín: 

 materiály ponechané v zemi na pôvodnom mieste 

 materiály pre voľné využitie – vytriedené alebo recyklované materiály určené pre vyplnenie 

podzemných priestorov v lokalite po demolácii alebo určené pre vývoz do ŽP ako využiteľná druhotná 

surovina  

 materiály nevhodné pre voľné využitie - vývoz do ŽP na komunálne skládky obyčajných odpadov, 

alebo na špecializované skládky pre nebezpečné odpady. 

 

Materiály ponechané v zemi sú materiály pôvodnej podzemnej časti stavebných objektov a potrubných 

kanálov, ktoré sa nachádzajú v hĺbke pod úrovňou -1,0 m. Prijatá koncepcia demolácie stavebných objektov 

predpokladá demoláciu stavebných častí nad úrovňou - 1 m a obnovu terénu nad touto úrovňou. Po takejto 

demolácii zostávajú materiály pod úrovňou - 1 m v pôvodnej forme, po dekontaminácii a radiačnej kontrole, 

ponechané v zemi. Podzemné priestory sa pri tejto koncepcii po demolácii stropov v podzemných 

miestnostiach zavezú využiteľným stavebným odpadom a úprava terénu sa dokončí navezením zeminy.  

Materiál pre voľné využitie je materiál, ktorý je vyvážaný do ŽP a môže byť využitý ako druhotná surovina 

bezprostredne bez úpravy, po čiastočnej úprave a triedení, alebo po jeho recyklácii. Ide predovšetkým o 

stavebné materiály z demolácie stavieb a kovový odpad z demontáže technológie. 

Do materiálu nevhodného pre voľné využitie (komunálny odpad) sa zaraďuje materiál, ktorý sa vyváža na 

komunálnu skládku a je nevhodný pre recykláciu. Príkladom sú podlahové materiály, tepelné izolácie 

striech, zavesené podhľady, obvodové panely, vodotesné izolácie, podlahové krytiny, drevárske výrobky, 

sanitárne zariadenie, sklo a podobne. Niektoré materiály z tejto skupiny (z kategórie obyčajných odpadov), 

sa môžu po ich úprave použiť aj na zásyp podzemných priestorov. Materiály, klasifikované ako nebezpečné 

odpady, sa vyvážajú na špecializované skládky nebezpečných odpadov.  
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Materiály pochádzajúce z demontáží v aktívnych objektoch sú v prvom kroku vytriedené na jednotlivé 

skupiny podľa ďalšieho naloženia s nimi: Jedna zo skupín sú materiály uvoľniteľné do ŽP bez ďalšieho 

spracovania. Druhá skupina sú materiály, ktoré sú uvoľniteľné do ŽP po ich spracovaní v procesoch ako je 

dekontaminácia, pretavba a ďalšie procesy. Z celkovej bilancie materiálov tvoria podstatnú časť kovové 

materiály a tepelno izolačné materiály. Ďalšie naloženie s takýmito materiálmi je ako v prípade materiálov z 

demontáže z neaktívnych demontáží.  

 

4.1.5 Predpokladaný rozsah systémov pre nakladanie s rádioaktívnymi 

odpadmi 
 

V tejto kapitole sú popísané základné charakteristiky všetkých existujúcich technologických liniek, ktoré 

budú spracovávať RAO z II. etapy vyraďovania JE A-1 podľa vyššie uvedených scenárov. Spracovateľské 

linky sú rozdelené do nasledujúcich častí: 

 BSC RAO - Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov – objekt 808 

 Bitumenačné linky – objekt 809 

 Zariadenie pre koncentráciu kvapalných RAO – odparovacia stanica v objekte 41 

 Spracovanie kovových RAO – objekt 34 

 Linka VICHR - vitrifikácia chrompiku v objekte 30 

 Linka ZFK – mobilné zariadenie pre fixáciu kalov. 

 

 

4.1.5.1 Bohunické spracovateľské centrum RAO 
 

Hlavným dôvodom jeho výstavby bola potreba spracovať RAO do takej formy, aby boli schopné transportu 

a trvalého uloženia v úložisku. Výstupným produktom BSC sú spevnené RAO uložené vo vláknobetonovom 

kontajneri – VBK, ktorý je určený na finálne uloženie v povrchovom úložisku v Mochovciach. 

Jednotlivé spracovateľské technológie sú nainštalované v štvorposchodovej seizmicky zodolnenej budove. 

Objekt je v aktívnej časti prepojený s objektom č. 809 - bitumenačná linka a s objektom č. 41 - čistiaca 

stanica odpadových vôd. 

Stavba a neaktívne skúšky na BSC RAO boli ukončené v roku 1999, v nasledujúcom roku boli vykonané 

aktívne skúšky a začiatkom roku 2001 bola získaná licencia na trvalú prevádzku BSC RAO. 

BSC RAO obsahuje nasledovné spracovateľské technológie: 

 PS 03 – koncentrácia kvapalných RAO 

 PS 04 – cementácia VBK 

 PS 05 – triedenie RAO 

 PS 06 – spaľovňa 

 PS 08 – vysokotlakové lisovacie zariadenie. 

 

Na základe dokumentácie [1] bolo do konca 1.polroka 2005 celkovo zacementovaných 949 VBK, 

spracovaných cca 488 ton pevných RAO vysokotlakovým lisovaním, spálených 340 ton pevných a cca 

26300 litrov kvapalných spáliteľných RAO a bolo spracovaných cca 1540 m
3
 koncentrátu. Podľa údajov, 

získaných z informačného centra RÚ RAO, bolo do konca 15. týždňa 2006 na RÚ RAO uložených 1088 

VBK. 

Pevné odpady sú dopravované do BSC vozidlami v kontajneroch alebo 200 litrových sudoch. Kvapalné 

odpady sú transportované z JZ v špeciálnych kontajneroch alebo potrubím, z ktorého sú prečerpávané do 

zásobnej nádrže spracovateľského zariadenia kvapalných RAO. Spracované a upravené rádioaktívne odpady 
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vo vláknobetónových kontajneroch (VBK), sú manipulované špeciálnym vozíkom a valčekovými traťami a 

žeriavom. 

 

PS 03 - KONCENTRÁCIA KVAPALNÝCH RAO 

Koncentrácia - zahusťovanie kvapalného RAO je realizované na odparovacom zariadení prietočného typu. 

Vyhrievacím médiom je vykurovacia para. Koncentrácii predchádza chemická úprava. Výstupným 

produktom je zahustený koncentrát, ktorý je následne spracovaný na cementačnej linke a destilát brídových 

pár, ktorý je po aktívnom dočistení a kontrole vypúšťaný do životného prostredia.  

Parametre odparovacieho zariadenia: 

 Typ odparovacieho zariadenia: prietočné 

 Prevádzka: kontinuálna - kampaňovitá  

 Výhrevné médium: para 0,5 Mpa  

 Výhrevná teplota: 105 - 108 °C 

 Teplovýmenná plocha: 9,6 m
2
  

 Výkon: 300 - 400 dm
3
/h 

 Zahustenie: max. 500 g/dm
3
  

 Dekontaminačný faktor: 104  

 

PS 04 – CEMENTÁCIA VBK 

Konečnou technológiou úpravy pevných a kvapalných RAO je cementácia. Cementačné zariadenie 

umožňuje spevňovanie rádioaktívnych odpadov zafixovaním do cementovej matrice, a to: 

 rádioaktívnych koncentrátov 

 rádioaktívnych kalov a sorbentov 

 ostatných nespáliteľných kvapalných rádioaktívnych odpadov 

 pracej vody zo spaľovne 

 výliskov z vysokotlakového lisu 

 pevných odpadov uložených v sudoch, ako sú nespáliteľné a nelisovateľné odpady a bitúmenový 

produkt z bitúmenačnej linky naplnený v plechových 200 l sudoch. 

 

Kvapalné RAO (koncentráty, iónomeničové živice, kaly, pracia voda zo spaľovne) sú spracovávané na 

základe príslušných cementačných receptúr zmiešaním s cementom, prípadne s ďalšími prídavnými 

komponentmi (vápno, aditíva). Pevné RAO (kusové, sudy á 200 dm
3
 s pevným RAO, výlisky, sudy s 

bitúmenovým produktom) sú vkladané do vláknobetónových kontajnerov (VBK) a zalievané aktívnou 

cementovou zmesou. Súčasný prevádzkový výkon je cca 1 VBK/deň. Po vytvrdnutí cementovej zmesi je 

kontajner tesne uzavretý a skontrolovaný, či boli dodržané kritériá pre transport kontajnerov a ich ukladanie 

na Republikovom úložisku RAO. 

Už počas cementácie sú odoberané vzorky cementovej zmesi, z ktorých sú pripravované skúšobné telieska a 

kontrolované parametre cementovej matrice, po vytuhnutí pevnosť v tlaku, vyluhovateľnosť, obsah 

rádioaktivity a ostatné fyzikálne vlastnosti. Po zaplnené kontajnera, vyzretí cementovej zmesi a utesnení 

veka je vykonaná radiačná a výstupná kontrola. Všetky údaje sú zaznamenávané v sprievodnom liste 

kontajnera, ktorý tvorí významný dokument pre archiváciu zberu dát odpadov, ukladaných v RÚ RAO. 

 

PS 05 – TRIEDENIE RAO 

Pevné odpady postupujú do triediacej miestnosti na kontrolované triedenie a prípadné mechanické delenie 

väčších kusov (fragmentácia). Triedenie odpadov prebieha v triediacom boxe, kde sa triedia podľa druhov a 

ďalšieho spôsobu spracovania a úpravy na: 
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 lisovateľné 

 spáliteľné 

 nelisovateľné a nespáliteľné. 

 

Po vytriedení rádioaktívnych odpadov sa vykoná najskôr ich pred úprava prostredníctvom redukcie ich 

objemu a dosiahnutia bezpečnejšej formy. Redukcia objemu sa dosiahne u kvapalných RAO koncentráciou 

alebo spálením v spaľovni a redukcia objemu pevných RAO ich lisovaním alebo spálením. 

 

PS 06 – SPAĽOVANIE RAO 

Spáliteľný odpad, v triediacom boxe balený do plastikových alebo papierových vriec s objemom cca 15 l a 

umiestnených do 200 l sudov, je transportovaný do spaľovne, kde sú vrecia prostredníctvom dávkovacieho 

zariadenia vhadzované do pece. Spaľovňa je dvojkomorová - hlavná spaľovacia pec a dopaľovacia komora. 

Spaľovanie pevných a kvapalných RAO prebieha pri teplote 750 - 950 °C v spaľovacej peci. Plynné spaliny 

vychádzajúce z pece sú ďalej dopaľované v dopaľovacej komore pri teplote 1000 - 1150 °C a následne 

filtrované na vysoko účinných filtroch. Pracie vody zo spaľovne sú spracovávané cementáciou. Popol sa 

momentálne skladuje v sudoch a bude sa pravdepodobne miešať spolu s parafínom a lisovať na 

vysokotlakovom lisovacom zariadení. 

Parametre spaľovne: 

 Prevádzka: kontinuálna - kampaňovitá  

 Výkon: 50 kg/hod. - pevné RAO, 30/10 kg/hod.- pevné a kvapalné RAO  

 Spaľovacia teplota: I. stupeň   750 -  850 °C, II. stupeň  1 000 - 1 200 °C  

 Prietok spalín: 2 000 - 2 500 m
3
/hod.  

 Množstvo popola: max. 4 kg/hod.  

 Redukčný objemový faktor: 80 - 150  

 Dekontaminačný faktor: 10
5
 - 10

7
 

 

PS 08 – VYSOKOTLAKOVÉ LISOVACIE ZARIADENIE 

Lisovateľný odpad, uzatvorený v kovových sudoch a označený etiketou čiarkového kódu, sa z triediaceho 

zariadenia dopraví do miestnosti prípravy na lisovanie. Po vykonaní dozimetrických a hmotnostných 

parametrov postupuje sud na lisovanie. Samotné lisovanie prebieha vysokotlakovým lisom (VTL) pod 

tlakom 20 000 kN. Vyprodukované výlisky sú následne umiestnené do pripravených vlákno-betónových 

kontajnerov o objeme 3 m
3
 a transportujú sa na cementačnú linku k vyplneniu voľného priestoru 

cementovou kašou, čím sa dosiahne fixácia rádionuklidov. 

Parametre VTL: 

 Lisovacia sila: 20 000 kN  

 Redukčný objemový faktor: 4 - 8  

 Výkon: max. 10 sudov/hod.  

 Lisovací obal: sud á 200 dm
3
 

 

Súčasné aktivitné limity pre vstupy materiálov na vysokotlakový lis v BSC sú nasledovné: 

 sumárna objemová β, γ-aktivita do 1.10
9
 Bq/m

3
 (nuklidy: H-3, Sr-90, Co-60, Cs-137) 

 objemová α-aktivita do 1.10
3
 Bq/m

3
 (reprezentantom je nuklid Pu-239). 

 

Nelisovateľný a nespáliteľný odpad v sudoch prechádza tou istou cestou, ako lisovateľný odpad. Po zmeraní 

rádioaktivity sú sudy bez lisovania priamo vkladané do vlákno-betónových kontajnerov (VBK) a pripravené 

na cementáciu. 
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4.1.5.2 Bitúmenačné linky 
 

V objekte 809 sa nachádzajú dva prevádzkové súbory: PS 44 - Poloprevádzková bitumenačná linka a PS 100 

- Prevádzková bitumenačná linka, ktorá obsahuje ešte aj odparovacie zariadenie odpadových vôd. Navyše sa 

pripravuje v tomto objekte prevádzka Diskontinuálnej bitúmenačnej linky - PS 44/II. Bitúmenačné linky v 

obj. 809 sú určené na bitúmenáciu koncentrovaných kvapalných rádioaktívnych odpadov a ďalších druhov 

rádioaktívnych odpadov (vysýtené ionexy - filtračné náplne, z čistenia kvapalných rádioaktívnych odpadov) 

z vyraďovanej jadrovej elektrárne A-1 a z prevádzkovaných jadrových elektrární V-1 a V-2. Základné druhy 

technologických procesov sú bitúmenácia koncentrovaných kvapalných odpadov do sudov a sušenie ionexov 

a ich nasledujúca bitúmenácia do sudov. Súčasťou bitúmenačnej linky PS 100 je aj odparka na zahusťovanie 

prijímaných kvapalných rádioaktívnych odpadov do úrovne, ktorá je požadovaná pre ich bitúmenáciu. 

Výsledným produktom je sud s bitúmenom, ktorý tvorí matricu pre zabudovanie rádioaktívnych odpadov. 

Prvá bitúmenačná linka je v prevádzke od roku 1995.  

Obe bitumenačné linky PS44 a PS100 sú takmer identické až na využitie priestoru za filmovou rotorovou 

odparkou, kde je v jednom prípade umiestnený prevádzkový súbor PS44/II, takzvaná diskontinuálna 

bitumenačná linka (DBL) a v druhom prípade cirkulačná odparka. V nasledujúcom texte je popísaná 

technológia PS 44, identické zariadenia sú aj na PS100. 

Rádioaktívne odpady (koncentráty, sorbenty) sú do objektu PS 44 privádzané buď potrubím z objektu 41 JE 

A-l, alebo sú privážané v špeciálnych kontajneroch PC55 do prijímacích nádrží. Sorbenty sú prijímané do 

samostatnej nádrže.  

Bitúmen je privážaný k objektu návesným prepravníkom a stáčaný do prepravníka, ktorý je vybavený 

vyhrievacími parnými hadmi a parným výmenníkom, aby bolo možné udržovať bitúmen v tekutom stave pri 

teplote 130 °C. Tekutý bitúmen je dopravovaný čerpadlami do prevádzkovej duplikátorovej nádrže 

bitúmenu a odtiaľ do duplikátorového zásobníka bitúmenu. 

V zásobníku koncentrátu sa koncentrát pred ďalším spracovaním ohreje na teplotu 50-60 °C a homogenizuje 

pomocou miešadla. Pritom je nutné upraviť pH koncentrátu pridávaním kyseliny dusičnej. Upravený 

koncentrát je dopravovaný do prevádzkovej nádrže koncentrátu.  

Dávkovacími čerpadlami je koncentrát dávkovaný do odparky. 

Súčasne s koncentrátom je do odparky dávkovaný čerpadlami bitúmen z prevádzkovej nádrže bitúmenu,kde 

je ohrievaný až na teplotu 140 °C. Dopravná trasa k odparke je vyhrievaná parou duplikátorovým potrubím. 

Dávkovaný bitúmen i koncentrát sú v odparke rozstrekované rozstrekovacími krúžkami na vnútornú 

vyhrievanú plochu pričom sú lopatkami roztierané po celej ploche. Dochádza k odpareniu vody a k 

dokonalému premiešaniu médií a k obaleniu vzniknutej pevnej fázy bitúmenom. Vzniknutá bitúmenová 

zmes je samospádom vedená vyhrievaným potrubím z odparky do stáčacieho miesta cez špecializované 

zariadenie, ktoré slúži pre výstup produktu i pre odber vzoriek. Bitumenový produkt je stáčaný do 

dvestolitrových kovových pozinkovaných sudov.  

Sudy s bitumenovým produktom sú na záver ukladané v priestoroch BSC do VBK a následne 

zacementované. 

Podľa dokumentu [1] bolo od roku 1995 k 1. polroku 2005 na bitúmenačných linkách v objekte 809 

spracovaných cca 1250 m
3
 koncentrátov z JE V-1, cca 480 m

3
 koncentrátov z JE V-2 a cca 430 m

3
 

koncentrátov z JE A-1. 

 

4.1.5.3 Zariadenie pre koncentráciu KRAO – odparovacia stanica v obj. 41 
 

Odparovacia stanica slúži k čisteniu kontaminovaných vôd z objektov JE A-1, za vzniku vyčistených vôd 

(kondenzátu), po dočistení na ionexoch organizovane vypúšťaných do ŽP a rádioaktívneho koncentrátu 

skladovaného pred konečným spracovaním v obj. 44/10. 
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Odparovacia stanica sa skladá z aparátov: 

 zásobná nádrž (obsah 1m
3
) (m. č. 12,   podl. -3,95 m) 

 čerpadlá      (m. č. 12,   podl. -3,95 m) 

 predhrievač (m. č. 35a,  podl. +4,00 m) 

 odparka s výmeníkom (m. č. 38,18,  podl. +0,25 ÷ +6,0 m) 

 kondenzátor (m .č. 35,   podl. +4,00 m) 

 chladič kondenzátu brídovej pary (m. č. 17,   podl. +0,25 m) 

 chladič kondenzátu výhrevnej pary (m. č. 17,   podl. +0,25 m) 

 

Je potrebné zdôrazniť, že prevádzkovanie jednotlivých technologických podsystémov v obj. 41/10 bolo 

značne náročné na obsluhu, pretože celý technologický proces zahusťovania KRAO bol riadený v 

poloautomatickom režime s nedostatočným počtom blokád. Aj pôvodná konštrukcia odparovacej stanice 

spôsobovala problémy technologické ako aj problémy spojené s porušovaním radiačnej a jadrovej 

bezpečnosti. V priebehu prevádzkovania čistiacej stanice boli realizované viaceré technické i organizačné 

úpravy technológie spracovávania KRAO. Od počiatku prevádzky v r. 1972, čistiaca stanica spracovala 

niekoľko tisíc m
3
 nízko kontaminovaných vôd z JE A-1. V budúcom období, tj. po roku 2016 sa predpokladá 

udržiavať technologické zariadenie v objekte 41 vrátane odparky v prevádzkyschopnom stave z dôvodu 

očakávaného náporu na spracovávanie KRAO, ktoré bude vznikať najmä pri vyraďovaní technologického 

zariadenia v HVB. Ide hlavne o sekundárny KRAO vznikajúci v procese vyraďovacích činností. Vzhľadom 

na dlhoročnú prevádzku a náročnosť na udržanie odparovacej linky v požadovanej kvalite prevádzky jej 

ďalšie používanie aj po roku 2016 by malo byť predmetom osobitného zhodnotenia. 

 

4.1.5.4 Spracovanie kovových RAO 
 

Spracovanie kovových RAO s povrchovou aktivitou maximálne do 3000 Bq/cm
2
 sa uskutočňuje v objekte 

34, kde sa nachádza: 

 triediace pracovisko RAO 

 pracovisku hrubej fragmentácie (tepelné metódy delenia kovových RAO - páliaca komora so 

vzduchovou plazmou) 

 pracovisku drobnej fragmetnácie (studené metódy delenia kovových RAO - hydraulické profilové a 

gilotínové nožnice, kotúčové píly)  

 pracovisko mokrej dekontaminácie (veľkokapacitná dekontaminačná linka - chemická, oplachová, 

ultrazvuková a elektrochemická vaňa) 

 pracovisku suchej dekontaminácie (otryskávanie kontaminovaných povrchov koovovými abrazívami). 

 

Na fragmentáciu prichádzajú demontované kovové časti zariadení v štandardizovaných ISO kontajneroch s 

rozmermi 1,6 x 1,2 x 1,4 m a nosnosťou 1,5 t. Nafragmentované kovové RAO sa podrobujú mokrej a suchej 

dekontaminácii, pričom výber jednej z metód závisí od výšky plošnej kontaminácie a druhu kovového 

materiálu. 

Priemerné prevádzkové parametre: 

 demontáž, triedenie, operatívne monitorovanie: 200 t/rok  

 fragmentácia: 120 t/rok  

 veľkokapacitná dekontaminačná linka (mokrá dekontaminácia) a pracovisko suchej dekontaminácie 

(otryskávanie): 210 t/rok  

 monitorovanie materiálov uvoľňovaných do životného prostredia: 230 t/rok. 
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Výsledným produktom vystupujúcim z linky na spracovanie kovových RAO je naplnený 200 dm
3
 sud, ktorý 

je zmonitorovaný na certifikovanom monitorovacom pracovisku. V prípade, že monitorovaný materiál spĺňa 

kritériá predpísané vo Vyhláške MZ SR č. 12/2001, je materiál nachádzajúci sa v sude organizovane 

uvoľňovaný do životného prostredia. V prípade, že monitorovaný sud nevyhovuje vyhláške, je vrátený späť 

a jeho obsah je podrobený druhému cyklu dekontaminácie. Ak aj po druhom cykle nespĺňa predpísané 

kritériá vyhlášky, je takto naplnený sud uložený v dočasnom sklade RAO, kde čaká na ďalšie spracovanie 

(vysokotlakové lisovanie, resp. pretavovanie). 

Od roku 1996 do 1.polroku 2005 boli spracované na pracovisku kovových RAO v objekte 34 nasledovné 

množstvá odpadov [1]: 

 triedenie RAO – cca 3570 t 

 fragmentovanie RAO do sudov – cca 630 t 

 triedenie, pálenie, rozoberanie – cca 2140 t 

 vývoz do Kovošrotu – cca 610 t 

 otryskanie kontaminovaných materiálov od roku 2003 – cca 230 t. 

 

Pracovisko spracovania kovových RAO sa vzhľadom na jeho súčasnú kapacitu javí ako jedno zo slabých 

miest v reťazci nakladania s RAO, jeho výkonnosť by sa mala zvýšiť. 

 

4.1.5.5 Linka VICHR 
 

Technológia vitrifikácie bola v ČSFR (Československá federatívna republika) ako nová technológia 

vyvíjaná v rámci štátnych úloh RVT a bola určená k fixácii stredneaktívnych kvapalných RAO. Vyvinuté 

zariadenie VICHR sa používalo pre vitrifikáciu stredneaktívneho chrompiku z JE A-1 do sklenenej matrice 

(PS 51). Chrompik I sa nachádzal v HVB JE A-1 v skladovacej nádrži KS 2. V súčasnej dobe je chrompik 

CHR_I spracovaný a patróny s vitrifikovaným produktom založené v MPV-296 (obj. 30 m.č. 702). Napriek 

tomu, že nádoba KS 2 bola opláchnutá a oplachová voda taktiež spracovaná, zostal v nej usadený RA kal v 

množstve cca 0,5 m
3
 ako aj menšie množstvo oplachovej vody.  

Chrompik vydrenážovaný z PDS je uskladnený v MSN v množstve 13,5 m
3
 a jeho spracovanie sa začne po 

ukončení rekonštrukcii linky VICHR a po jej opätovnom uvedení do prevádzky (predpoklad 2. polrok 2006). 

Patróny s viacaktívnym produktom vitrifikácie sa uvažuje ukladať po 5 kusoch do hermetického púzdra s 

dočasným uskladnením v krátkom sklade [2]. 

Technologický proces vitrifikácie je projektovaný pre spracovanie stredneaktívnych médií, čo vyžaduje 

zvýšené nároky na radiačnú bezpečnosť a ochranu personálu ako i životného prostredia. Technologický 

proces je preto charakterizovaný nasledovnými aspektmi: 

 prevádzka linky VICHR je diskontinuálna (šaržovitá) 

 manipulácia s jednotlivými dávkami chrompiku je uskutočňovaná iba diaľkovým ovládaním 

elektroarmatúr 

 pre zamedzenie vzniku porúch resp. havarijných stavov v dôsledku upchatia potrubných trás alebo 

aparátov nebola realizovaná homogenizácia chrompiku v KS. Na linke bola spracovávaná iba číra časť 

roztoku 

 jednotlivé zariadenia boli vyrobené, zmontované a odskúšané v akostných triedach tak, ako boli 

odsúhlasené projektom a nevyžadovali prevádzkové kontroly resp. revízie personálom na mieste počas 

celej kampane 

 u vysoko exponovaného zariadenia z hľadiska materiálového namáhania (tavná nádoba vitrifikačnej 

pece) je jeho výmena riešená pomocou diaľkových manipulátorov 

 výpadky dodávky rozhodujúcich médií a energií sú spojené s automatickými blokádami naväzujúcich 

operácií v technológii a s príslušnou signalizáciou pre obsluhu 
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 vzhľadom k diskontinuálnej prevádzke linky, je rozhodnutie o spôsobe pokračovania prevádzky po 

obnovení dodávky médií či energií ponechané na obsluhe 

 prevádzkový cyklus je vykonávaný výhradne s jednou šaržou 

 sekundárne RAO vzniknuté v dôsledku prevádzky linky, ako i sklenený produkt, sú dočasne uskladnené 

v upravených priestoroch HVB. 

 

Zariadenia technológie VICHR - PS 51 sú umiestnené v obj. 30 (hlavný výrobný blok) JE A-1. Vlastná 

vitrifikačná linka je inštalovaná v aktívnej časti kontrolovaného pásma na podlaží +13,5 m v kobkách č. 709, 

710, 712, 714, 715, 717, 718 uvoľnených po demontáži pôvodnej technológie. Technologický proces 

vitrifikácie je riadený a kontrolovaný z panelov umiestnených na chodbách obsluhy (neaktívna časť KP) 

m.č. 720, 721.  

V súlade so zákonom č. 541/2004 Z.z. sú vybrané zariadenia linky VICHR zaradené do I. bezpečnostnej 

triedy.  

V m. č. 714 je umiestnená hlavná časť zariadenia: vitrifikačná pec, odparka, kondenzátory I a II, odmerná 

nádrž chrompiku, odmerná nádrž aktívneho kondenzátu I, sústava sorpčných kolón, vymrazovacia nádoba 

odlučovača a dávkovacie zariadenie. Jednotlivé aparáty sú navzájom prepojené sústavou potrubí a diaľkovo 

ovládanými elektroarmatúrami. V podlahe kobky je zabudovaná koľajová dráha, po ktorej z kobky na 

chodbu obsluhy (m. č. 721) vychádza transportný vozík s produktom uloženým v transportnom kontajneri. 

Priechod medzi kobkou (m. č. 714) a chodbou obsluhy je uzatvorený tieniacimi dverami. 

V m. č. 717 sú umiestnené prevádzkové nádrže chrompiku, zberná nádrž aktívneho kondenzátu I, čerpadlá 

chrompiku, elektropohon rotora odparky a systém ovládania čistiacich kolón. Zberná nádoba chrompiku, t.j. 

nádoba KS č. 2 je umiestnená v kobke m.č. 420. Horné veko nádoby je prístupné z m.č. 700 (RS). 

Výsledný produkt technologického procesu vitrifikácie chrompiku je vysokoaktívny sklenený blok so 

zafixovanými soľami v oceľovej patróne: 

• rozmery patróny Ø 115 x 792 mm 
• výška skleneného bloku v patróne 700 mm 

• objem skla v patróne 7,27 dm
3
  

• hmotnosť skla 17,3 kg (pri σ = 2,4 kg/dm
3
)  

• maximálna objemová aktivita β, γ = 1,43.10
10

 Bq/dm
3
    α  = 1,1.10

4
 Bq/dm

3 

• celková aktivita skleneného bloku Σ  β, γ = 1,04.10
11

 Bq     Σ  α = 8.10
4
 Bq 

• vylúhovateľnosť β-nuklidov:  10
-5

 ÷ 10
-7

 g/cm
2
.deň, α -nuklidov: 10

-6
 ÷ 10

-8
 g/cm

2
.deň 

 

Na vitrifikačnej linke sa celkovo od roku 1996 – 2001 spracovalo cca 19 m
3
 chrompiku CHR-I s priemernou 

aktivitou 109 Bq/l skladovaného v nádrži KS-2 [1]. V súčasnosti sa po celkovej rekonštrukcii linky VICHR 

rozbieha spracovanie chrompiku CHR-II s priemernou aktivitou 1010 Bq/l. 

 

4.1.5.6 Linka ZFK – mobilné zariadenie pre fixáciu kalov 
 

Zariadenie na fixáciu kalov do spevňovacej matrice v 200 l MEVA sudoch (ďalej len ZFK) je určené na 

spracovanie a úpravu kalov z vonkajších nádrží 7/1, 7/2 objektu 41 a 2/1, 2/2 objektu 44/10 JE A-1. 

Komponenty ZFK sú umiestnené v upravených ISO kontajneroch, ktoré plnia funkciu transportného obalu. 

Zariadenie na fixáciu kalov je sektorové, mobilné - postaviteľné k miestu dočasného skladovania kalov.  

Získané produkty fixácie rádioaktívnych kalov sú cielené na uloženie v povrchovom úložisku v 

Mochovciach. 

Vzhľadom na množstvo skladovaných kalov, predpokladanú nehomogenitu vyberaných kalov, 

minimalizáciu počtu analýz, minimalizáciu počtu operácií nastavenia pomeru pevných častíc kalu a 

zámesovej vody pre spevňovací proces sa kaly v prvej fáze čistenia nádrží čerpajú do tienenej nádrže s 

objemom 1 m
3
, ktorá slúži ako zásobná nádrž ZFK. Čerpanie kalov sa vykonáva kalovým čerpadlom 
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umiestneným na koncovom člene manipulátora DENAR. V ďalšej fáze čistenia nádrží sa vyberá zbytok s 

použitím diaľkovo riadeného nosiča náradia (kalochodu), resp. ručnou manipuláciou priamo do 200 l 

MEVA sudov, v ktorých sú kaly fixované.  

Konštrukcia samotnej miešacej jednotky kalu so spevňovacou matricou vychádza z overeného princípu 

experimentálneho cementačného zariadenia VUJE ale dávkovací systém ZFK je možné rozšíriť o fosfátovú 

keramiku a matricu SIAL ako ďalšie spevňovacie matrice pre fixáciu kalov. 

ZFK je navrhnuté tak, aby väčšina technologických operácií bola riadená diaľkovo. Riadiaci panel je 

umiestnený v samostatnej unimo bunke. Základné technologické operácie spevňovania kalov sú nasledovné : 

 nastavenie pomeru pevných častíc kalu a zámesovej vody v zásobnej nádrži kalu, prečerpanie kalu do 

prevádzkovej nádrže kalu 

 ustavenie prázdneho 200 l MEVA suda do polohy dávkovania kalu, nadávkovanie potrebného množstva 

kalu do 200 l MEVA suda 

 ustavenie suda s kalom pod miešaciu jednotku, postupné dávkovanie potrebného množstva spevňovacej 

matrice a homogenizácia kalu so spevňovacou matricou 

 ustavenie suda do polohy zhutnenia čerstvého produktu, odberu vzorky čerstvej kaše produktu 

 presun 200 l MEVA suda do pozície tuhnutia 

 kontrola zatuhnutia produktu, zaviečkovanie 200 l MEVA suda.  

 

Pohyb suda v priestore spevňovacieho zariadenia (v priestore ISO kontajnerov) je zabezpečený valčekovým 

dopravníkom. Dávkovací systém spevňovacieho zariadenia umožňuje prídavok dvoch rôznych sypkých 

spevňovacích matríc do 200 l suda s kalom a prídavok kvapalného aditíva do 200 l suda s kalom. Súčasťou 

spevňovacieho zariadenia je vlastný ventilačný a filtračný systém. Ventilačný a filtračný systém je vybavený 

aerosólovými filtrami, rukávovým filtrom a HEPA filtrom. Dekontaminácia spevňovacieho zariadenia je 

zabezpečená rozvodom dekontaminačného roztoku z vlastnej nádržky dekontaminačného roztoku.  

200 l sudy so zatuhnutým produktom možno z koncovej polohy valčekového dopravníka preložiť do 

tieniacej nádoby BU 40001 na sud, kontajnera na sud PK III/sudy, resp. do VBK pristaveného k 

spevňovaciemu zariadeniu. Sudy s produktom ZFK sú transportované do BSC. V BSC sú sudy s fixovaným 

kalom zalievané zálievkou pripravenou z cementu a koncentrátu JE V1, resp. JE V2. 

ZFK pozostáva z 2 komponentov: 

1. Zariadenie na vyberanie kalov - manipulátor DENAR, kalové čerpadlo FLYGT D 3057, 

2. Zariadenie na fixáciu kalov - nádrže aktívneho kalu, čerpadlá kalu C1a, C1b, nádrž dekontaminačných 

roztokov, čerpadlo dekontaminačných roztokov C6, odberový box kalu, záchytná vaňa sú v 

samostatnom ISO kontajneri 10ft (ISO kontajner I). V ďalšom ISO kontajneri 10ft (ISO kontajner II) sú 

uložené nádrže kvapalných prísad s čerpadlami C5a, C5b, špirálové dopravníky sypkých prísad a zdroj 

tlakového vzduchu. 

 

4.1.5.7 Zariadenia pre nakladanie s RAO umiestnené v objekte 30 (HVB) 
 

V objekte 30, HVB, sa nachádzajú zariadenia, ktoré boli inštalované v rámci I. etapy vyraďovania, za 

účelom vytvorenia podmienok pre nakladanie so špecifickými druhmi RAO a pre nakladanie s vyhoretým 

palivom. Časť z nich nebola využitá pre pôvodné určenie, pretože postup nakladania s vyhoretým palivom 

bol úspešný v hlavom riešení a redudantné riešenia pre skladovanie paliva v HVB nebolo potrebné použiť. 

Po ukončení II. Etapy vyraďovania bude treba definovať ďalšie používanie najmä nasledovných zariadení: 

 Krátky sklad. Terajšie plánované použitie krátkeho skladu je jeho používanie ako skladu pre produkty 

vitrifikačnej linky. Pokračovanie tohto používania presahuje horizont II. etapy vyraďovania a malo by 

byť v prekryve s prevádzkou hlbinného úložiska, v ktorom sa budú uvedené produkty ukladať. V 

šachte, v ktorej je nainštalovaný krátky sklad, zostali na dne RAO z obdobia pred jeho montážou. Ide 



D E C O N T A  

a . s .  

PLÁN II. ETAPY VYRAĎOVANIA JE A-1 

4. Dokladovanie dostatočnej kapacity zariadení na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom 

a s rádioaktívnymi odpadmi a jej súladu so stratégiou a harmonogramom vyraďovania 

 

 

 

 

č. dokumentu: TED/VYR/VUJE/SK/003/07 revízia: 1 strana č.: 18/35 

 

väčšinou o kovové RAO v pôvodnej forme, neupravené. V prípade ďalšieho používania krátkeho 

skladu, až do obdobia prevodu objektu 30 do objektovej sústavy TSÚ RAO, vzniká záväzok spracovať 

tieto odpady pri vyraďovaní krátkeho skladu. Uvedené RAO je možné vybrať len po demontáži 

krátkeho skladu. 

 Dlhý sklad. V súčasnosti sa používa na skladovanie PDS so zafixovaným kalom chrompiku na dne 

PDS. Ak sa nesplnia predpoklady pre PDS uvedné v kap. 2.3, potom sa dlhý sklad bude používať pre 

súčasné účely aj naďalej. Jeho ďalšie využitie bude potrebné zvážiť v celkovom kontexte vyraďovania 

v lokalite.  

 MSN. Súčasné používanie MSN sa ukončí spracovaním chrompiku na repasovanej vitrifikačnej linke. 

Pri zvažovaní ďalšieho využitia nádrže, je treba brať do úvahy, že na dne KS1, v ktorom sa nádrž MSN 

nachádza, je vysušený kal. Ak sa nádrž bude používať naďalej, nakladanie s uvedeným kalov sa 

presunie do ďalších etáp alebo ako záväzok vyraďovania pre zariadenia TSÚ RAO ak sa MSN presunie 

do TSÚ RAO. 

 Preskladňovacie nádrže. Tri preskladňovacie nádrže sú v súčasnosti nepoužívané, uvažuje sa s nimi 

ako so systémom pre havarijné preskladnenie kalov DS. Nádrže boli projektované pre skladovanie 

chrompiku, ich použitie pre iné médiá je potrebné analyzovať.  

 

4.1.5.8 Návrhy na doplnenie technológií 
 

V rámci II. etapy vyraďovania JE A-1 bude potrebné rozšíriť resp. doplniť existujúce spracovateľské 

techniky RAO, aby spĺňali nasledovné požiadavky: 

1. Vybudovanie fragmentačného pracoviska pre delenie železných kovových materiálov so 

sumárnou povrchovou aktivitou nad 3 kBq/cm
2
 - Jediné pracovisko, ktoré je v súčasnosti schopné 

fragmentovať materiály s aktivitou vyššou ako 3 kBq/cm
2
 je pracovisko spracovania puzdier 

dlhodobého skladu (PS PDS) v miestnosti č.405 (miestnosť chladičov D2O pod podlahou reaktorovej 

sály JE A-1). Pri spracovávaní odpadov z vyraďovania JE A-1 však vznikne potreba fragmentačného 

pracoviska, ktoré nebude mať okrem aktivitného obmedzenia ani tvarové resp. rozmerové obmedzenie 

pre vstupujúce materiály. Spomínané PS PDS však ako jednoúčelové fragmentačné pracovisko takýmto 

kritériám nevyhovuje, a preto bude potrebné vybudovať takéto diaľkovo riadené fragmentačné 

pracovisko. 

2. Zvýšenie aktivitných limitov pre materiály vstupujúce na VTL - Súčasné aktivitné limity pre 

vysokotlakový lis v BSC sú dosť prísne, pozri kapitolu 4.1.5.1. Bolo by preto výhodné, keby VTL bol 

schopný spracovať všetky lisovateľné materiály, ktoré vyhovujú limitom na fragmentačnom pracovisku 

v objekte 34 pre materiály s plošnou aktivitou do 3 kBq/m
2
 ako aj časť materiálov, ktoré budú 

spracovávané na diaľkovo riadenom fragmentačnom pracovisku pre kovový materiál s plošnou 

aktivitou nad 3 kBq/m
2
. 

3. Vytvorenie podmienok pre nové balené formy VBK – Ide o kovové fragmenty cementované priamo 

do VBK, ktoré nebudú spĺňať aktivitné limity pre vysokotlakové lisovanie resp. pre nelisovateľné 

kovové materiály.  

4. Sprevádzkovanie integrálneho skladu - Možnosť skladovať v integrálnom sklade RAO určené pre 

hlbinné ukladanie. 

5. Vybudovanie pracoviska pre nakladanie s kontaminovanými betónmi (PNKB). Vytvorenie 

možností pre nakladanie s kontaminovanými betónmi tak, aby tam bola sústredená väčšina činností 

(fragmentácia za účelom ich umiestňovania do podzemných nádrží a ich triedenia, posúdenie možnosti 

dekontaminácie KB s cieľom uvoľnenia do ŽP a tým zníženie objemu KB určených na ďalšie 

spracovanie resp. ďalšie skladovanie). Pracovisko by malo spracovávať betóny, ktoré vzniknú pri 

činnostiach vyraďovania súvisiacich so stavebnou časťou ako napr. odstraňovanie kontaminovaných 

stavebných častí z minulých období, príprava transportných ciest, odstraňovanie aktivovaného betónu v 

šachte reaktora a iné. Nekontaminované betóny z uvedených činností budú buď vyvezené na 
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komunálnu skládku, alebo uskladnené v lokalite a neskôr recyklované v rámci spracovania ostatných 

betónov z demolácie stavebných objektov pri ich vyraďovaní. 

6. Vybudovanie triediacej linky pre nakladanie s kontaminovanými zeminami. Úlohou triediacej 

linky je zvýšenie priepustnosti systému pre nakladanie s kontaminovanými zeminami a zároveň 

minimalizovanie množstva nekontaminovaných zemín, ktoré boli pôvodne zaradených do 

kontaminovaných zemín. Linka bude založená na dopravníkovom pásovom systéme s monitorovacími 

miestami so smerovaním zemín do príslušnej kontaminačnej vetvy. 

 

Celkový sortiment technológií po ich doplnení, ktorý sa predpokladá v rámci II. etapy vyraďovania je 

znázornený na Obr. 4.4. 
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Obr. 4.4 Principiálna schéma pre riadenie toku materiálov pri vyraďovaní 
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4.1.6 Nakladanie so zmiešanými odpadmi 
 

Celková schéma nakladania so zmiešanými odpadmi je znázornená na obrázku v prílohe P. 1-44. Aplikáciou 

tohto postupu sa dosiahne oddelenie nekontaminovaných zemín, betónov a iných materiálov, ak sa takéto 

odpady vyskytnú pri vyraďovaní. Nekontaminované zeminy sa použijú v lokalite na úpravu terénu, betóny 

budú recyklované a azbest. Je predpoklad, že takto vytriedené materiály budú nejakú dobu skladované v 

rámci areálu, ale to budú už skládky nekontaminovaných materiálov.   

S kontaminovanou zeminou bude naložené nasledovne: 

 zemina a iné odpady uvoľniteľné do ŽP bez obmedzenia 

 zemina a iné odpady uložiteľné rámci areálu v podzemných nádržiach objektov 44/10, 44/20 a šachtách 

obj. 44/20. 

 zemina a iné odpady uložiteľné v predpokladanom VLLW úložisku kontaminovaných zemín v 

Mochovciach 

 zemina a iné odpady neuložiteľné do VLLW úložiska budú upravené do VBK pre uloženie v RURAO. 

 

4.1.7 Nakladanie s nekontaminovanými odpadmi 
 

4.1.7.1 Nakladanie s nekontaminovanými odpadmi v rámci areálu JZ 
 

STAVEBNÉ ODPADY 

Metódy úpravy nekontaminovaných stavebných odpadov a odpadov z demontáží v rámci areálu JZ je možné 

rozdeliť nasledovne: 

 Skladovanie na skládke s triedením podľa druhu, zrnitosti a pod., bez predošlej úpravy. Využívajú sa 

voľné plochy v rámci lokality. Potrebné zariadenia - manipulačné prostriedky, nakladače. 

 Recyklácia stavebných materiálov drvením a triedením. Potrebné zariadenia - čeľusťové drviče, búracie 

kladivá, manipulačné prostriedky. 

 Úprava vlastností triedením a praním. Potrebné zariadenia - triedičky rotačné, odstredivé, vibračné, 

pranie s recirkuláciou. 

 Miešanie odpadov. Potrebné zariadenia - miešače frakcií. 

 Aditivácia odpadov upravených podľa bodu 3) aplikáciou spojív, plnív s cieľom prípravy suchých 

zmesí. Potrebné zariadenia - miešače, expedičné zásobníky, balenie. 

 Výroba polotovarov a dielcov z modifikovaných odpadov - malty, betóny, obalové zmesi, výrobky, 

panely, tvarovky. Potrebné zariadenia - betonárky, linky. 

 

Recyklácia nekontaminovaných stavebných odpadov v lokalite 

V praxi je najčastejšou metóda recyklácie na stacionárnych recyklačných linkách v prípadoch , keď ide o 

veľké projekty vyraďovania, v ktorých je potrebné spracovať veľké objemy demolovaného stavebného 

materiálu. Pri menších projektoch vyraďovania sa používajú mobilné recyklačné linky, ktoré v jednom alebo 

vo viacerých pracovných cykloch spracujú stavebný odpad zhromaždený na skládkach v rámci areálu JZ.  

Základným spôsobom aplikácie recyklovaných odpadov je nahradzovanie štrkovín upravenými odpadmi z 

demolačných prác ako sú železobetóny, jednoduché betóny, odpady z rekonštrukcií a demolácií vozoviek, z 

nevystužených betónových dielcov a odpady štrkopieskového charakteru. 

Pre recykláciu sa používa recyklačná linka pre úpravu, drvenie a triedenie odpadového materiálu a potrebné 

sú aj stroje na dopravu a manipuláciu s tuhým odpadom. Uvedenie takejto linky do prevádzky býva obyčajne 

podmienkou pre možnosť začatia hlavných činností v období demolácie. Pre recyklačnú linku je nutné v 
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areáli vybudovať medziskládky odpadov a skládky recyklovaných materiálov. Recyklovanie podľa druhu 

materiálov je nasledovné: 

 Odpady na báze keramiky a malty. Obsahujú obvykle 70 % keramických zlomkov, 17 - 21 % 

rozrušených maltových zmesí, betóny, podlahoviny a podobne. Po drvení, preosiatí a triedení na frakcie 

je možné upravený odpad využiť, a to hrubšie frakcie do tepelne izolačných betónov, drobné frakcie do 

malty alebo omietkových zmesí. 

 Odpady charakteru jednoduchých betónov. Podľa druhu spojiva alebo plniva je možné rozlišovať 

odpadové betóny z prírodného alebo drveného kameniva, z ľahčeného kameniva, z pórobetónu a 

podobne. Postup úpravy je vo všeobecnosti rovnaký, treba odpady iba rozlíšiť, triediť a oddelene 

spracovať. Na mieste sa odpady rozbíjajú búracími alebo pneumatickými kladivami na kusy, ktoré sa 

dajú bežnými prostriedkami nakladať. Drvením sa získa monofrakcia vhodná pre spevnenie 

staveniskových a komunikačných plôch, pre zásypy inžinierskych sietí, podsypy, zhutňované násypy a 

podobne. 

 Odpady na báze železobetónov. Základným problémom je oddelenie výstuže od vlastného betónu. 

Drvené betóny je potom možné spracovávať a využívať ako odpady z jednoduchého betónu. Pri 

vyraďovaní je možné z 1000 t železobetónov získať cca 90 t železa. 

 

Prax ukazuje, že vhodne recyklovaný stavebný materiál z demolácie stavebnej časti JZ, môže byť 

ekonomicky zaujímavý. Pôvodné vstupné suroviny, použité pri stavbe objektov JZ sú vysoko kvalitné a tým 

aj kvalita recyklovaného materiálu môže byť zaujímavá. V niektorých projektoch vyraďovania sa drvený 

betón (zrno cca 1 - 5 mm) homogenizuje vo väčších dávkach. Z homogenizovaného materiálu sa odoberajú 

vzorky na stanovenie zostatkovej hmotnostnej aktivity betónu a až potom sa materiál uvoľňuje. Drvenie a 

homogenizácia už dozimetricky prekontrolovaného betónu, podobne ako tavenie už dozimetricky 

premeraného kovu, sú vykonávané z dôvodu získania istoty, že materiál môže byť uvoľnený do životného 

prostredia. Uvedeným postupom sa dá dosiahnuť uvoľnenie až 95 % betónov. 

 

Vypĺňanie podzemných priestorov 

Podľa bežne zaužívaných postupov likvidácie stavebných objektov sa vykonáva demolácia nadzemných 

podlaží (tj. nad úrovňou +0,00 m) a stavebných častí umiestnených nad úrovňou -1 m. Priestory, ktoré sú 

umiestnené pod touto úrovňou, nebudú demolované, iba budú zasypané stavebným odpadom a sutinou z 

demolácii, po jej predošlom vytriedení a úprave pre použiteľnosť pre účely zásypu. Pre zasypávanie sa 

používajú aj hrubšie frakcie recyklovaného stavebného materiálu.  

Pri zasypávaní podzemných priestorov sa v prípade niekoľkých podlaží pod sebou prebúrajú stropy na 

všetkých úrovniach pre zasypanie tak, aby nezostali žiadne nevyplnené miestnosti a podzemné dutiny. 

Zasypávanie podzemných priestorov sa vykonáva postupne po menších vrstvách s následným zhutňovaním 

zásypového materiálu pre dôkladné zaplnenie priestorov a tak zamedzenie neskorším zosuvom materiálov. 

Po vyplnení podzemných priestorov do úrovne -1 m sa nad likvidovanými stavebnými časťami zrealizuje 

zavážka zeminou v niekoľkých vrstvách a zhutnení tak aby bol priestor vyplnený a plocha  bývalého 

stavebného objektu bude zarovnaná s okolitým terénom. V týchto priestoroch je možné v závislosti od 

ďalšieho využitia lokality vykonať rekultiváciu plochy výsadbou zelene pre odovzdanie plôch na ich ďalšie 

neobmedzené využitie. 

 

ODPADY Z DEMONTÁŽE 

Kovové materiály z demontáže zariadení mimo kontrolovaného pásma sa pri demontáži delia na rozmery, 

ktoré umožňujú odvoz v štandartných kontajneroch pre odpad tohto druhu. Niektoré zariadenia, ktoré sú 

opätovne využiteľné sa demontujú ako celok alebo sa demontujú na konštrukčné zostavy a takto sa aj 

vyvážajú z areálu JZ.  
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Demontovaný kovový materiál je využiteľný ako druhotná surovina. Prax ukazuje, že náklady na dopravu 

materiálu mimo areálu do závodov na spracovanie kovov ako druhotných surovín sú porovnateľné so ziskom 

z ich predaja. Z tohto dôvodu je častá prax, že v rámci procesu vyraďovania sa nekontaminovaný využiteľný 

kovový odpad iba vyvezie za hranicu areálu JZ, kde si ho bezplatne prevezme spracovateľ takéhoto druhu 

odpadu. 

 

4.1.7.2 Nakladanie s nekontaminovanými odpadmi mimo areálu JZ 
 

Pokiaľ nie sú nekontaminované odpady využiteľné v rámci areálu JZ sú určené na uvoľnenie do ŽP, 

nakladanie s odpadmi sa riadi nasledovnými právnymi úpravami :  

 Zákon č. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Vyhláška MŽP SR  č. 283/200 1 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. 

 Vyhláška MŽP SR č. 284/2001Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  

 Vyhláška MŽP SR č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného, Žltého a Červeného zoznamu 

odpadov a vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov. 

 Vyhláška MŽP SR č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach 

odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej 

spôsobilosti týchto osôb. 

 Vyhláška MŽP SR č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu. 

 Oznámenie MŽP SR č. 75/2002 Z.z. o výnose č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy 

analytickej kontroly odpadov 

 Zákon NR SR č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov. 

 Smernica MŽP SR č. 8/1996-2.3., ktorou sa vydáva zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje platenie 

poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona NR SR č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie 

odpadov. 

 Smernica MŽP SR č. 3/2001- 6.3. o špecifikácii výrobkov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného 

fondu. 

 Oznámenie MZV SR č. 60/1995 Z. z. o pristúpení SR k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov 

nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní. 

 Smernica MŽP SR č. S-1/1993 o posudzovaní existujúcich skládok. 

 Pokyn MŽP SR č. 1/1996 – 3.2. z 5.1. 1996, ktorým sa upravuje spôsob aktualizácie databázy registra 

skládok odpadu vedenej geologickou službou SR (od 1.7. 2000 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra). 

 

Na základe Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. možno 

odpady : 

 Zhodnotiť (recyklovať)  

 Spáliť  

 Skládkovať. 

 

Celková schéma nakladania nekontaminovanými odpadmi je znázornená na Obr. 4.5. 
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Obr. 4.5 Principiálna schéma pre nakladanie s nekontaminovanými odpadmi pri vyraďovaní 
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4.2 NÁROKY NA KAPACITU ZARIADENÍ NA NAKLADANIE S 

RÁDIOAKTÍVNYMI ODPADMI PRE II. ETAPU VYRAĎOVANIA 
 

Na základe vypracovaného harmonogramu II. etapy vyraďovacích prác na JE A-1, ktorý je uvedený 

v prílohe kap. 1.3 sú v tejto časti analyzované nároky na technológie spracovania a úpravy vzniknutých 

odpadov z II. etapy vyraďovania. Nasledujúca tabuľka charakterizuje jednotlivé spracovateľské technológie 

využívané počas II. etapy vyraďovania JE A-1 podľa „Kontinuálneho variantu vyraďovania“. 

 

Tab. 4-1 Doby trvania spracovania RAO z II. etapy vyraďovania JE A-1 podľa „Kontinuálneho variantu 

vyraďovania“ 

Spôsob spracovania a úpravy RAO Doba trvania Zmennosť prevádzky 

Triedenie a fragmentácia Fe-kovov 2167 dní  

Triedenie Fe-kovov po demontáži 1239 dní 1-zmenná prevádzka  

Fragmentácia Fe-kovov na pracovisku do 3 kBq/cm2 2167 dní 2-zmenná prevádzka počas celého obdobia 

Fragmentácia Fe-kovov na pracovisku nad 3 kBq/cm2 185dní 1-zmenná prevádzka  

Triedenie a fragmentácia nekovov, FK a káblov 27 dní  

Triedenie a fragmentácia nekovových materiálov  193 hod 1-zmenná prevádzka 

Triedenie elektrických káblov 60 hod 1-zmenná prevádzka 

Triedenie a fragmentácia farebných kovov  135 hod 1-zmenná prevádzka 

Fragmentácia elektrických káblov 0,15 hod 1-zmenná prevádzka 

Podemontážna dekontaminácia  251 dní 1-zmenná prevádzka 

Dekontaminácia kvapalnými médiami VDL 1789 hod 1-zmenná prevádzka 

Dekontaminácia elektrických káblov odblankovaním 145 hod 1-zmenná prevádzka 

Dekontaminácia el.káblov chemická 75,5 hod 1-zmenná prevádzka 

Lisovanie odpadov  198,5 dní 1-zmenná prevádzka 

Nízkotlakové lisovanie 18,3 hod 1-zmenná prevádzka 

Vysokotlakové lisovanie 1570 hod 1-zmenná prevádzka 

Spaľovanie RAO 71 dní 1-zmenná prevádzka 

Spracovanie kvapalných RAO 304 dní 1-zmenná prevádzka 

Odparovanie KRAO 2431 hod 1-zmenná prevádzka 

Bitumenácia koncentrátov  636 hod 1-zmenná prevádzka 

Bitumenácia ionexov 10,5 hod 1-zmenná prevádzka 

Spracovanie kalov z nádrží 44/10 na linke ZFK (144 

m3 kalu) 
2171 dní 1-zmenná prevádzka 

Sparcovanie RAO z objektu 44/20 - kumulatívne 957 dní 1-zmenná prevádzka 

Príprava VBK 702 dní 1-zmenná prevádzka 

Cementácia fragmentov do sudov  138 hod 1-zmenná prevádzka 

Cementácia VBK pre RU RAO 5617 hod 1-zmenná prevádzka 

Spracovanie nekontaminovaných odpadov 71 dní  

Recyklácia kovov 281 hod 1-zmenná prevádzka 

Recyklácia stavebných materiálov 566 hod 1-zmenná prevádzka 

Vyberanie a triedenie kontaminovaných zemí 1868 dní 2-zmenná prevádzka počas obdobia 4 rokov 

Úprava KZ pred ich uložením 70 dní 1-zmenná prevádzka 

Úprava KB pre ich uložením 248 dní 1-zmenná prevádzka 

 

V Tab. 4-1 je uvedená doba trvania spracovania a úpravy RAO, ktorá predstavuje dĺžku procesu v dňoch, 

bez prerušenia, potrebnú na vykonanie danej činnosti. Počas tejto doby je spracovateľská linka vyťažená na 

100% prevádzky. Doba trvania procesu je väčšinou daná rýchlosťou danej spracovateľskej technológie, a je 

teda závislá iba od zmennosti prevádzky danej linky. V prípade nasadenia viaczmennej prevádzky sa zníži 

doba trvania procesu nepriamo úmerne počtu nasadených zmien. V prípade triedenia odpadov je však 

možnosť zvýšiť počet pracovníkov, resp. pracovných skupín, pretože rýchlosť procesu je závislá okrem 

zmennosti prevádzky aj od počtu pracovníkov. Ďalej je v tabuľke uvedený začiatok a koniec procesu, ktorý 
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predstavuje obdobie, v ktorom bude spracovateľská linka v závislosti od prísunu RAO z II. etapy 

vyraďovania JE A-1 v prevádzke. 

Činnosť spracovateľských liniek je posunutá v čase tak, aby bola rešpektovaná tvorba RAO z jednotlivých 

činností podľa harmonogramu vyraďovania II. etapy. Graficky sú výsledky výpočtu spracovania RAO z II. 

etapy vyraďovania JE A-1 podľa Kontinuálneho variantu zobrazené v prílohe kapitoly 1.3. Zaťaženie 

jednotlivých spracovateľských technológií počas II. etapy vyraďovania JE A-1 vyplýva z výpočtov 

distribúcie materiálov z vyraďovania v tejto etape pomocou programu OMEGA, ktorého výsledky sú 

detailne uvedené v kapitole 1.3.  

Ako vidno z Tab. 4-1, najdlhšie trvajúcimi procesmi spracovania a úpravy RAO v II. etape PVJE A-1 sú: 

1. Navyťaženejšou linkou je fragmentácia železných kovov na fragmentačnom pracovisku do 3 kBq/cm
2
 – 

cca 9 rokov nepretržitej prevádzky. Tu bola uvažovaná 2-zmenná prevádzka fragmentačného pracoviska 

v objekte 34 počas 8,7 roka s priemerným výkonom 100 t fragmentovaného kovového materiálu za 1 

rok pri 1-zmennej prevádzke. Pri dvojzmennej prevádzkeje to 200 t/rok. Činnosť fragmentačného 

pracoviska pre materiály s plošnou aktivitou do 3 kBq/cm
2
 sa začína súbežne s triedením železných 

kovov začiatkom roku 2008 a končí  ku koncu roku 2012.  

2. Ďalšou vyťaženou v poradí je linka na triedenie vyťažených kontaminovaných zemín, ktorej výkon je 

limitovaný rýchlosťou ťaženia KZ z úložisk. Za predpokladu posilnenia pracoviska ťaženia zemín 

v dvoch zmenách na dobu 4 rokov alebo zvýšením počtu pracovných skupín na dve je možné odťažiť 

a vytriediť zeminy v priebehu takmer 7,5 roka. 

3. Triedenie Fe-kovov po demontáži – 4,9 roka. Takáto doba trvania je spôsobená tým, že v procese II. 

etapy vyraďovania JE A-1 vzniká po demontáži cca 2 360 ton železného kovového RAO, čo pri 

pri 1-zmennej prevádzke predstavuje uvedenú dobu. Demontáž kontaminovaných častí objektov, ktoré 

sú zdrojovou činnosťou RAO pre triedenie Fe-kovov v II. etape vyraďovania JE A-1 by sa podľa 

harmonogramu mala skončiť koncom roku 2012. 

4. Cementácia 797 VBK určených na RÚ RAO v Mochovciach. Je to spôsobené tým, že podľa výpočtov 

v II. etape vyraďovania bude treba zacementovať 478 ks VBK a tiež 205 VBK so zafixovanými kalmi 

z nádrží obj. 44/10 (144 m
3
 kalov spracovaných na linke ZFK), a 114 ks VBK z ostatných činností 

doplnkového spracovania RAO z objektu 44/20 . Vyťaženie cementačnej linky VBK v období 2008 – 

2016 je podrobnejšie popísané v kap. 4.3.2 v nadväznosti na spracovanie RAO z JE V-1 a V-2. 

5. Fragmentácia železných kovov na fragmentačnom pracovisku nad 3 kBq/cm
2
 – 184 dní prevádzky. Tu 

bola uvažovaná 1-zmenná prevádzka tohto zatiaľ neexistujúceho pracoviska s výkonovými parametrami 

pracoviska PS PDS, ktoré sa nachádza na reaktorovej sále JE A-1 (cca 87 t/rok pri 1-zmennej 

prevádzke). Činnosť fragmentačného pracoviska pre materiály s plošnou aktivitou nad 3 kBq/cm
2
 ..  

6. Podemontážna dekontaminácia vo vaňovej dekontaminačnej linke v objekte 34 – 224 dní 1-zmennej 

prevádzky tohto pracoviska. Podľa výpočtov II. etapy vyraďovania JE A-1 pomocou prostriedku 

OMEGA by malo postúpiť na podemontážnu dekontamináciu na VDL s následným uvoľnením do ŽP 

cca  634,4 ton ocele.  

7. Spracovanie kvapalných RAO na odparke predpokladá 303 dní 1-zmennej prevádzky čo je približne 1,2 

roka. 

8. Bitumenácia koncentrátov predstavuje 80 dní 1-zmennej prevádzky. 

9. Vysokotlakové lisovanie predstavuje 169 dní práce zariadenia pri 1-zmennej prevádzke. 
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4.3 STRATÉGIA VYRAĎOVANIA V LOKALITE JASLOVSKÉ 

BOHUNICE A VÄZBA NA II. ETAPU VYRAĎOVANIA JE A-1 
 

Pre potreby vyraďovania jadrových elektrární A-1, V-1 a V-2 v lokalite Jaslovských Bohuníc boli 

vypracované koncepčné štúdie [1], [2], [3] ako dokumenty pre samostatné projekty bez vzájomných 

súvislostí. Avšak vzájomných súvislostí a vplyvov jednotlivých projektov vyraďovania týchto jadrových 

elektrární a ostatných jadrových zariadení v lokalite Jaslovské Bohunice je celá škála. Tieto vplyvy sa začali 

označovať ako lokalitné súvislosti a predstavujú napr. efektívne využívanie kapacít spracovateľských liniek 

rádioaktívnych odpadov alebo optimálne rozloženie pracovnej záťaže či finančných zdrojov v čase. Práve 

lokalitné súvislosti budú mať veľmi veľkú váhu pri rozhodovaní o výbere a načasovaní variantov 

vyraďovania jednotlivých jadrových zariadení. 

Prvýkrát sa úvahy o vzájomných väzbách medzi jednotlivými technológiami spracovania rádioaktívnych 

odpadov objavili v Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 127/1994 Z.z. pre 

vyraďovanie JE A-1 po ukončení I. etapy [4]. Neskôr, v rámci dokumentu Zmena v užívaní stavby JE V-1 

[5] bolo hodnotené podrobnejšie kapacitné využitie spracovateľských kapacít liniek na spracovanie a úpravu 

rádioaktívnych odpadov v čase v lokalite Jaslovských Bohuníc. Najnovšie je v štádiu rozpracovanosti 

inventár zdrojov odpadov určených pre RÚ RAO v čase z jednotlivých jadrových zariadení (JZ) – elektrární 

umiestnených v lokalite Jaslovských Bohuníc a Mochoviec [6]. V zásade boli pre každé jadrové zariadenie 

uvažované dve základné činnosti, ktoré sú zdrojom odpadov: prevádzka JZ a jeho vyraďovanie. Každá 

činnosť je charakterizovaná množstvom vytvorených RAO spracovaných a upravených v kontajneroch VBK 

určených pre ukladanie na úložisku v Mochovciach. 

Táto časť je venovaná hodnoteniu kapacitného využitia spracovateľských liniek RAO v čase realizácie 

II. etapy vyraďovania JE A-1 v rokoch 2008 – 2012 vo väzbe na súbežné spracovanie RAO z iných JZ. 

 

4.3.1 Celková stratégia vyraďovania v lokalite a väzby na iné projekty 

vyraďovania 
 

Z hľadiska potreby centrálneho spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov v lokalite do obdobia 

ukončenia II. etapy vyraďovania JE A-1 je potrebné brať do úvahy nasledovné zdrojové činnosti RAO na JZ: 

 JE A-1: vyraďovanie po ukončení I. etapy od roku 2008, spracovanie a úprava skladovaných RAO, 

 JE V-1: spracovanie a úprava prevádzkových RAO, vyraďovanie JE V-1,  

 JE V-2: spracovanie a úprava prevádzkových RAO 

 

Predpokladané spracovanie a úprava existujúcich a potenciálnych RAO z vyraďovacích činností II.etapy 

PVJE A-1 je podporené výpočtami pomocou prostriedku OMEGA.  

Tvorba VBK zo spracovania a úpravy pevných a kvapalných prevádzkových odpadov vychádza 

z inventarizácie skladovaných RAO v jednotlivých JZ k 30.06.2005. Predpoklady budúcej tvorby 

prevádzkových odpadov až do ukončenia prevádzky JZ vychádzajú z konzervatívne uvažovanej ročnej 

produkcie RAO v posledných rokoch 2003 až 2005. 

 

4.3.1.1 JE A-1 
 

Výpočet spracovania a úpravy RAO z II. etapy vyraďovania JE A-1 podľa preferovaného „Kontinuálneho 

variantu vyraďovania“ bol realizovaný v programe OMEGA, ktorého výsledky sú uvedené v kapitole 1.3 a 

harmonograme v kapitole 4.2. Vo výpočte uvažujeme začiatok práce spracovateľských liniek RAO v roku 

2008 a ukončenie sa podľa časového harmonogramu prác II. etapy predpokladá do konca roku 2012. 
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Výsledky výpočtu získané z programu OMEGA dokumentuje nasledovná tabuľka, kde sú uvedené bilancie 

vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov z vyraďovania II. etapy. 

Bilancie RAO z výpočtu spracovania a úpravy odpadov z II. etapy vyraďovania JE A-1 podľa 

„Kontinuálneho variantu vyraďovania“ sú uvedené v Tab. 1-15 kapitoly 1. 

Podľa výpočtu v programe OMEGA pre II. etapu Kontinuálneho variantu vyraďovania JE A-1 by sa 

vyprodukovalo celkovo 797 VBK určených na RÚ RAO v Mochovciach. Tento počet zahŕňa aj VBK, 

ktoré vznikli pri spracovaní odpadov uložených v šachtách obj. 44/20 a zo spracovania kalov na linke ZFK 

zo obdobie rokov 2008 až 2016.. 

Vychádzajúc z údajov, uvedených v dokumente [6] je možné predpokladať aktivitné plnenie VBK približne 

11% (bez uvažovania uloženia súdka SIAL). Na základe verifikačných výpočtov programu OMEGA, pri 

porovnaní s reálnymi údajmi pre vzorku 54 VBK so sprievodnými listami, je vypočítané množstvo VBK 

vyššie o 6% [6] – kapitola 2.3.2. – Verifikačný výpočet pre vzorku 54 VBK so sprievodnými listami. 

Z uvedeného vyplýva, že aktivitné plnenie VBK aplikované v programe OMEGA je mierne nižšie ako reálne 

dosiahnuté na uvedenej vzorke súboru 54 VBK.  Výpočet množstva VBK v programe OMEGA teda možno 

pokladať za mierne konzervatívnejší (6%) v porovnaní s reálnou situáciou.  

 

4.3.1.2 JE V-1 
 

Vstupný inventár RAO z JE V-1 pre analýzy nárokov na spracovateľské linky RAO v období realizácie 

II. etapy vyraďovania JE A-1 reprezentujú spracované množstvá prevádzkových kvapalných a pevných 

odpadov vo väzbe na zvolený variant vyraďovania elektrárne V-1.  

Podľa posledného platného aktualizovaného koncepčného plánu vyraďovania JE V-1 [1] sa licencia 

na prevádzku končí koncom roka 2011. Do tohto obdobia bude potrebné spracovať a upraviť RAO, ktoré 

vznikli počas prevádzky JE V-1, a ktoré sa nestihli spracovať a upraviť počas nej (t.j. do r. 2012, v ktorom sa 

začína samotné vyraďovanie elektrárne podľa ktoréhokoľvek variantu). Pre úvahy o vyraďovaní JE V-1, 

z hľadiska nárokov na spracovanie RAO, bol zvolený „Zrýchlený variant vyraďovania JE V-1“ 

s predpokladaným začiatkom aktívnej demontáže v roku 2017, pozri harmonogram vyraďovacích prác 

na Obr. 4.6. Pri tomto variante, ktorý vychádza z požiadavky čo najskôr uvoľniť areál elektrárne, budú 

najvyššie nároky na kapacity spracovateľských liniek, preto je výber tohto variantu najkonzervatívnejší. 

 

Obr. 4.6 Návrh časového harmonogramu prác zrýchleného variantu bezprostredného vyraďovania JE 

V-1 

 

kde:   HVB  - hlavný výrobný blok   BPP   - budova pomocných prevádzok     
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SPRACOVANIE A ÚPRAVA PREVÁDZKOVÝCH KVAPALNÝCH ODPADOV JE V-1 

Pri analýzach celkového množstva kontajnerov VBK zo spracovania a úpravy KRAO JE V-1 sme 

vychádzali z údajov [7] o stave zaplnenia skladovacích nádrží prevádzkových koncentrátov z JE V-1 

k 30.06.2005, ktoré predstavovalo 2879 m
3
 KRAO so soľnosťou 190 g/l. Predpokladaná ročná produkcia 

KRAO do konca roku 2005 a v rokoch 2006 – 2008 bola stanovená na základe priemernej produkcie KRAO 

v posledných rokoch 2003 - 2004 a odhaduje sa na 300 m
3 

koncentrátov so soľnosťou 190 g/l. Nasledujúca 

tabuľka sumarizuje množstvá KRAO v prevádzky JE V-1. 

 

Tab. 4-2 Prevádzkové kvapalné RAO z JE V-1  

Prevádzkové KRAO Objem (m3) Soľnosť (g/l) 

Skladovaný KRAO k 30.06.2005  2879 190 

Predpokladaná produkcia KRAO v 2.polroku 2005 150 190 

Predpokladaná produkcia KRAO v roku 2006 300 190 

Predpokladaná produkcia KRAO v rokoch: 2007 - 2008 300 190 

Potreba spracovania KRAO vyprodukovaného do konca prevádzky  3629 190 

 

Vychádzajúc z údajov v Tab. 4-2 a rešpektujúc podmienku spracovania a úpravy prevádzkových KRAO 

do začiatku vyraďovania, bude potrebné spracovať a upraviť do roku 2012 celkovo 3629 m
3 
prevádzkových 

KRAO so soľnosťou 190 g/l. 

Ak by sa uvedené množstvo KRAO spracovávalo cementáciou, a využívalo sa teda vo forme aktívnej 

zálievky produkovaných kontajnerov, tak vzhľadom na súčasnú ročnú produkciu VBK 250 VBK za rok, tak 

by tento proces trval 7,6 roka. To znamená, že spracovanie prevádzkových KRAO z JE V-1 cementáciou by 

sa ukončilo začiatkom roka 2013. Pri podmienke spracovania prevádzkových KRAO do konca roka 2011, by 

preto bolo potrebné spracovať časť koncentrátov na bitumenačnej linke. 

Ak by sa bitumenáciou spracovalo 30% prevádzkových KRAO, t.j. 1088,7 m
3
 KRAO so soľnosťou 190 g/l, 

tak by sa vytvorilo pri súčasných parametroch bitumenačnej linky cca 646 kusov VBK obsahujúcich 6 sudov 

s bitumenovým produktom s dobou spracovania 3,9 roka (uvažovaný výkon bitumenácie 1 sud za 6 hodín) 

v období 2006 - 2011. V tomto období sa teda vytvára dvojročná rezerva aj pre postupné spracovanie 

prevádzkových KRAO z JE V-2 bitumenáciou, ktoré by nebolo vhodné z hľadiska zabezpečenia rezervného 

voľného objemu skladovacích nádrží na V-2 odkladať do konca roku 2011, kedy je potrebné spracovať 

všetky prevádzkové KRAO z JE V-1. 

Zvyšok prevádzkových KRAO z JE V-1, t.j. 70% predstavujúcich 2541 m
3
 KRAO so soľnosťou 190 g/l by 

sa mohlo využiť ako aktívna zálievka naplnených VBK. Pri množstve 1,9 m
3
 KRAO/VBK spracovaného 

cementáciou vo forme aktívnej zálievky by sa zvyšné prevádzkové KRAO zmestilo do 1337 VBK. 

Cementácia tohto počtu VBK by pri mernom výkone 250 VBK/rok trvala 5,3 roka, a teda do konca roka 

2010. 

Pri pomere rozdelenia spracovania prevádzkových KRAO z JE V-1 30% na bitumenáciu a 70% 

na cementáciu by bola s rezervou 1 roka splnená požiadavka spracovania prevádzkových KRAO z V-1 

do konca roka 2011. Vytvorilo by sa 646 VBK naplnených bitumenovým produktom so spracovaným 

prevádzkovým KRAO z V-1 a aktívnou cementovou zálievkou s prevádzkovým KRAO z V-1 určených 

na RÚ RAO v Mochovciach. Zvyšných 691 VBK (z celkového počtu 1337 VBK s aktívnou zálievkou 

s prevádzkovým KRAO z V-1) by obsahovalo aktívnu cementovú zálievkou s prevádzkovým KRAO z V-1, 

pričom náplň VBK by mohli tvoriť odpady napr. z II. etapy vyraďovania JE A-1 v rokoch 2008 – 2010. 

 

SPRACOVANIE A ÚPRAVA PREVÁDZKOVÝCH PEVNÝCH ODPADOV JE V-1 

Pri analýzach celkového množstva kontajnerov VBK zo spracovania a úpravy PRAO JE V-1 sme vychádzali 

z údajov [7] o stave skladovania pevných odpadov z V-1 určených na cementáciu a vysokotlakové lisovanie 

a kovových veľkorozmerných odpadov z JE V-1 k 30.06.2005, ktoré predstavovalo: 

 1908 m
3
 PRAO určených na vysokotlakové lisovanie, 
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 288 m
3
 PRAO určených na cementáciu, 

 48 m
3
 kovového veľkorozmerného PRAO. 

 

Predpokladaná produkcia PRAO do konca roku 2005 a v rokoch 2006 – 2008 bola stanovená na základe 

priemernej ročnej produkcie PRAO v posledných rokoch 2003 - 2004 a odhaduje sa na: 

 60 m
3
 PRAO vytvorených do 2008 a určených na vysokotlakové lisovanie, 

 4 m
3
 PRAO vytvorených do 2008 a určených na cementáciu, 

 4 m
3
 kovového veľkorozmerného PRAO vytvorených do 2008. 

 

Pri spracovaní a úprave skladovaných a vytváraných prevádzkových PRAO z JE V-1 do konca roka 2008 

sa predpokladá konzervatívne tvorba približne 460 VBK ukladaných na RÚ RAO v Mochovciach. Keďže 

PRAO z prevádzky je možné preskladniť, nebolo by limitované termínom spracovania do konca 2011. 

Potom by sa mohli prevádzkové PRAO postupne spracovávať až do roku 2017, kedy by sa pri najrýchlejšom 

možnom variante vyraďovania JE V-1 začalo s aktívnou demontážou (pozri Obr. 4.6). 

 

SPRACOVANIE A ÚPRAVA ODPADOV Z VYRAĎOVANIA JE V-1 

Keďže aktívna demontáž pri najrýchlejšom možnom variante vyraďovania JE V-1 sa predpokladá až v roku 

2017, nespadá spracovanie a úprava RAO z tejto činnosti do obdobia realizácie II. etapy vyraďovania JE 

A-1 v rokoch 2008 – 2012. 

 

4.3.1.3 JE V-2 
 

Vstupný inventár RAO z JE V-2 pre analýzy nárokov na spracovateľské linky RAO v období realizácie II. 

etapy vyraďovania JE A-1 reprezentujú spracované množstvá prevádzkových kvapalných a pevných 

odpadov z elektrárne V-2. Vyraďovanie JE V-2 nespadá do obdobia realizácie II. etapy vyraďovania JE A-1 

(2008 – 2016), pretože pri predpokladanej 40-ročnej prevádzke elektrárne by licencia na prevádzku trvala až 

do roku 2030. 

 

SPRACOVANIE A ÚPRAVA PREVÁDZKOVÝCH KVAPALNÝCH ODPADOV JE V-2 

Pri analýzach celkového množstva kontajnerov VBK zo spracovania a úpravy KRAO JE V-2 sme 

vychádzali z údajov [8] o stave zaplnenia skladovacích nádrží prevádzkových koncentrátov z JE V-2 

k 30.06.2005, ktoré predstavovalo 2757 m
3
 KRAO so soľnosťou 190 g/l. Skutočná soľnosť skladovaných 

koncentrátov je nižšia a ich skutočný objem v skladovacích nádržiach je v dôsledku toho vyšší – 2908 m
3
 

[8]. Predpokladaná ročná produkcia KRAO do konca roku 2005 a v rokoch 2006 – 2026 do ukončenia 

prevádzky bola stanovená na základe priemernej produkcie KRAO v posledných rokoch 2003 - 2004 

a odhaduje sa na 90 m
3 

koncentrátov so soľnosťou 190 g/l. Nasledujúca tabuľka sumarizuje množstvá 

KRAO v prevádzky JE V-2. 

 

Tab. 4-3 Prevádzkové kvapalné RAO z JE V-2  

Prevádzkové KRAO Objem (m3) Soľnosť (g/l) 

Skladovaný KRAO k 30.6.2005  2757 190 

Predpokladaná produkcia KRAO v 2.polroku 2005 45 190 

Predpokladaná produkcia KRAO v roku 2006 - 2025 1800 190 

Predpokladaná produkcia KRAO v roku 2026 45 190 

Potreba spracovania KRAO vyprodukovaného do konca prevádzky  5235 190 

 

Vychádzajúc z údajov v Tab. 4-3 a rešpektujúc podmienku spracovania prevádzkových KRAO do začiatku 

vyraďovania pri predpokladanej 40-ročnej prevádzke JE V-2 pri ľubovoľnom variante vyraďovania, bude 

potrebné spracovať do roku 2030 celkovo 5235 m
3 
prevádzkových KRAO so soľnosťou 190 g/l. 
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Vzhľadom na potrebu spracovania prevádzkových KRAO z JE V-1 do roku 2012 a súčasne potrebu 

postupného spracovávania prevádzkových KRAO z JE V-2 v najbližších 5 rokoch (zabezpečenie rezervného 

voľného objemu skladovacích nádrží), sme uvažovali spracovanie časti prevádzkových KRAO z JE V-2 

bitumenáciou v rokoch 2006-2011. V tomto období by sa cementáciou vo forme aktívnej zálievky 

naplnených VBK spracovávali hlavne prevádzkové KRAO z JE V-1.  

Ak by sa bitumenáciou spracovalo 10% prevádzkových KRAO z JE V-2, t.j. 524 m
3
 KRAO so soľnosťou 

190 g/l, čo predstavuje pri súčasných parametroch bitumenačnej linky cca 311 kusov VBK obsahujúcich 6 

sudov s bitumenovým produktom s dobou spracovania približne 2 roky (uvažovaný výkon bitumenácie 1 sud 

za 6 hodín) v období 2006 - 2011. V tomto období sa na bitumenačnej linke predpokladá aj spracovanie 

časti prevádzkových KRAO z JE V-1 (cca 4 roky práce na bit. linke), pričom je vytvorená 2 ročná rezerva 

pre postupné spracovanie prevádzkových KRAO z JE V-2 bitumenáciou.  

Zvyšok prevádzkových KRAO z JE V-2, t.j. 90% predstavujúcich 4712 m
3
 KRAO so soľnosťou 190 g/l by 

sa mohol využiť ako aktívna zálievka naplnených VBK produkovaných v rokoch 2012 – 2030, čiže až 

po skončení II. etapy vyraďovania JE A-1. Pri množstve 1,9 m
3
 KRAO/VBK spracovaného cementáciou 

vo forme aktívnej zálievky by sa zvyšné prevádzkové KRAO zmestilo do 2480 VBK. Cementácia tohto 

počtu VBK by pri mernom výkone 250 VBK/rok trvala asi 10 rokov, a teda do roku 2030 je 8 ročná časová 

rezerva spracovania prevádzkových KRAO z JE V-2. 

Pri pomere rozdelenia spracovania prevádzkových KRAO z JE V-2 10% na bitumenáciu a 90% 

na cementáciu by sa celkovo vytvorilo v rokoch 2006 – 2011 311 VBK naplnených bitumenovým 

produktom so spracovaným prevádzkovým KRAO z V-2 a aktívnou cementovou zálievkou s prevádzkovým 

KRAO z V-2 určených na RÚ RAO v Mochovciach. Zvyšných 2169 VBK (z celkového počtu 2480 VBK 

s aktívnou zálievkou s prevádzkovým KRAO z V-2) by obsahovalo aktívnu cementovú zálievkou 

s prevádzkovým KRAO z V-2, pričom náplň VBK by mohli tvoriť odpady napr. z vyraďovania JE A-1, resp. 

V-1 v rokoch 2012 – 2030. 

 

SPRACOVANIE A ÚPRAVA PREVÁDZKOVÝCH PEVNÝCH ODPADOV JE V-2 

Pri analýzach celkového množstva kontajnerov VBK zo spracovania a úpravy PRAO JE V-2 sme vychádzali 

z údajov [8] o stave skladovania pevných odpadov z V-2 určených na cementáciu a vysokotlakové lisovanie 

a kovových veľkorozmerných odpadov z JE V-2 k 30.06.2005. Predpokladaná ročná produkcia PRAO 

do konca roku 2005 a v rokoch 2006 – 2026 (do ukončenia predpokladanej 40-ročnej prevádzky elektrárne 

V-2) bola stanovená na základe priemernej ročnej produkcie PRAO v posledných rokoch 2003 - 2004 

a odhaduje sa na: 

 16 m
3
 PRAO vytvorených ročne do 2026 určených na vysokotlakové lisovanie, 

 10 m
3
 PRAO vytvorených ročne do 2026 určených na cementáciu, 

 6,6 m
3
 kovového veľkorozmerného PRAO vytvorených ročne do 2026. 

 

Pri spracovaní a úprave skladovaných a vytváraných prevádzkových PRAO z JE V-2 do konca roka 2026 

sa predpokladá konzervatívne tvorba približne 360 VBK ukladaných na RÚ RAO v Mochovciach. 

Keďže PRAO z prevádzky je možné preskladniť, nie je potrebné uvažovať s touto činnosťou v období 

realizácie II. etapy vyraďovania JE A-1.  
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4.3.2 Porovnanie nárokov na kapacitu zariadení na nakladanie 

s rádioaktívnymi odpadmi podľa harmonogramu vyraďovania 

II. etapy vyraďovania s celkovou stratégiou vyraďovania v lokalite 
 

Z analýzy kapacitného využitia spracovateľských liniek RAO v II. etape vyraďovania JE A-1 v rokoch 

2008-2016 uvedeného v kap. 4.2 vyplynulo, že najviac budú zaťažené nasledovné linky: 

 fragmentácia železných kovov na fragmentačnom pracovisku do 3 kBq/cm
2
 – cca 8,5 rokov 

 vyberanie a triedenie kontaminovaných zemín pred ich uložením do nádrží a šácht 7,2 roka 

 fixácia časti kalov z nádrží obj.44/10 (80 m
3
) na linke ZFK – 6,3 roka 

 triedenie Fe-kovov po demontáži – 4,2 roka.  

 Spracovanie KRAO odparovaním 1,2 roka 

 cementácia VBK určených na RÚ RAO v Mochovciach – cca 2,7 roka prevádzky  

 podemontážna dekontaminácia vo vaňovej dekontaminačnej linke v objekte 34 – cca 0,9 roka 

 úprava kontaminovaných betónov (geometrické rozmery) pred uložením – cca 1 rok 

 fragmentácia železných kovov na fragmentačnom pracovisku nad 3 kBq/cm
2
 – cca 0,6 roka  

 ,vysokotlakové lisovanie RAO cca 0,78 roka 

 ostatné spracovateľské linky, ako napr.: NT lisovanie RAO, cementácia fragmentov do sudov a 

spracovanie KRAO z vyraďovania nie sú v období 2008 – 2016 významne zaťažené. 

 

V období realizácie II. etapy vyraďovania JE A-1 budú spracovateľské linky RAO zaťažené spracovaním 

prevádzkových odpadov z JE V-1 a V-2. Z podmienky spracovania prevádzkových kvapalných RAO z JE 

V-1 do konca roku 2011 pri realizácii ľubovoľného variantu vyraďovania vyplývajú väčšie nároky 

na bitumenáciu a cementáciu KRAO. Z analýzy spracovania prevádzkových RAO z JE V-1 v kapitole 

4.3.1.2 vyplývajú nasledovné závery pre spracovateľské linky RAO: 

1. V rokoch 2006 – 2009 bude potrebná prevádzka bitumenačnej linky pre spracovanie cca 1090 m
3
 

KRAO so soľnosťou 190 g/l, ktoré reprezentujú 30% z celkového množstva vytvoreného KRAO 

do konca prevádzky JE V-1 v roku 2008. Z tohto príslušného množstva by sa vytvorilo pri súčasných 

parametroch bitumenačnej linky cca 646 kusov VBK obsahujúcich 6 sudov s bitumenovým produktom 

s dobou spracovania 3,9 roka (uvažovaný výkon bitumenácie 1 sud za 6 hodín). 

2. Zvyšok prevádzkových KRAO z JE V-1, t.j. 70% predstavujúcich 2541 m
3
 KRAO so soľnosťou 190 g/l 

by sa mohlo využiť ako aktívna zálievka naplnených VBK. Pri množstve 1,9 m
3
 KRAO/VBK 

spracovaného cementáciou vo forme aktívnej zálievky by sa zvyšné prevádzkové KRAO zmestilo 

do 1337 VBK.  

3. Zo spracovania prevádzkových KRAO z JE V-1 by sa vytvorilo celkovo 646 VBK naplnených 

bitumenovým produktom so spracovaným prevádzkovým KRAO z V-1 a aktívnou cementovou 

zálievkou s prevádzkovým KRAO z V-1 určených na RÚ RAO v Mochovciach. Finálna cementácia 

uvedeného množstva VBK by trvala pri dnešnom výkone 250 VBK/rok asi 2,6 roka 

4. Zvyšných 691 VBK (z celkového počtu 1337 VBK s aktívnou zálievkou s prevádzkovým KRAO 

z V-1) by obsahovalo aktívnu cementovú zálievkou s prevádzkovým KRAO z V-1, pričom náplň 

VBK by mohli tvoriť odpady napr. z I. a II. etapy vyraďovania JE A-1 alebo RAO zo spracovania 

prevádzkových KRAO z JE V-2. 

 

Z analýzy spracovania prevádzkových RAO z JE V-2 v kapitole 4.3.1.3 vyplývajú nasledovné závery 

pre spracovateľské linky RAO: 

1. Pri potrebe postupného spracovávania prevádzkových KRAO z JE V-2 v najbližších 5 rokoch 

(zabezpečenie rezervného voľného objemu skladovacích nádrží), sme uvažovali spracovanie 10% 

prevádzkových KRAO z JE V-2 bitumenáciou v rokoch 2008-2011, t.j. 524 m
3
 KRAO so soľnosťou 



D E C O N T A  

a . s .  

PLÁN II. ETAPY VYRAĎOVANIA JE A-1 

4. Dokladovanie dostatočnej kapacity zariadení na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom 

a s rádioaktívnymi odpadmi a jej súladu so stratégiou a harmonogramom vyraďovania 

 

 

 

 

č. dokumentu: TED/VYR/VUJE/SK/003/07 revízia: 1 strana č.: 33/35 

 

190 g/l. To predstavuje pri súčasných parametroch bitumenačnej linky cca 311 kusov VBK 

obsahujúcich 6 sudov s bitumenovým produktom s dobou spracovania približne 2 roky (uvažovaný 

výkon bitumenácie 1 sud za 6 hodín). Ako aktívna cementová zálievka takto naplnených VBK zo 

spracovania prevádzkových KRAO JE V-2 by sa mohli použiť prevádzkové koncentráty z JE V-1.  

2. Zvyšok prevádzkových KRAO z JE V-2, t.j. 90% predstavujúcich 4712 m
3
 KRAO so soľnosťou 190 g/l 

by sa mohol využiť ako aktívna zálievka naplnených VBK produkovaných v rokoch 2012 – 2030. 

V priebehu roka 2012 by sa časť prevádzkových KRAO z JE V-2 mohla využiť vo forme aktívnej 

cementovej zálievky pre vytvárané VBK z II. etapy PVJE A-1. 

 

Záverom analýzy zaťaženosti spracovateľských liniek RAO v čase z II. etapy vyraďovania JE A-1 

a spracovaním prevádzkových KRAO z JE V-1 a V-2 v období 2008 – 2016 je konštatovanie, že 

nevzniká konflikt ani preťaženie spracovateľských liniek RAO. Dôvodom je fakt, že vyraďovacími 

činnosťami v rámci II. etapy PVJE A-1 sú okrem linky ZFK pre spracovanie kalov vyťažené hlavne triediace 

pracovisko Fe kovov, fragmentačné pracoviská pre kovy z demontáže a pretavovacia linka. Pri spracovaní 

RAO z prevádzky JE V-1 a V-2 v období 2008 – 2012 sú vyťažené hlavne bitumenačné linky a finálna 

cementácia VBK.  

 

4.3.3 Návrhy pre celkovú stratégiu vyraďovania v lokalite v pohľade 

celkových interakcií projektov vyraďovania v lokalite 
 

Jedným z výsledkov analýzy zaťaženia spracovateľských liniek RAO v čase v lokalite Jaslovských Bohuníc 

v období realizácie II. etapy PVJE A-1 je nasledujúci návrh zladenia činností na bitumenančnej 

a cementačnej linke v lokalite a ich vyťaženie zo spracovania RAO v období od roku 2006 až 2016. 

V súvislosti s prípravou vyraďovania JE V-1 pri realizácii ľubovoľného variantu vyraďovania je potrebné 

brať do úvahy podmienku spracovania prevádzkových KRAO do konca roku 2011. Aby bolo možné časovo 

realizovať túto činnosť, tak sme predpokladali rozdeliť celkové prevádzkové KRAO skladované a vytvorené 

do konca 2008 nasledovne: 30% KRAO postupuje na bitumenáciu a 70% využiť ako aktívnu zálievku pre 

VBK vytvárané v období 2006 – 2011. 

Pre časové zaťaženie bitumenančnej linky pre spracovanie prevádzkových KRAO JE V-1 a V-2 a KRAO 

z II. etapy PVJE A-1 navrhujeme nasledovný harmonogram prác, ktorý je graficky znázornený na Obr. 4.7: 

1. Bitumenáciu 30% prevádzkových KRAO z JE V-1 s tvorbou cca 3874 sudov s bitumenovým produktom 

a dobou trvania 3,9 roka možno rozdeliť do 2 etáp: 1.etapa realizovaná v rokoch 2006 – 2007 (2 roky) 

a 2. etapa v rokoch 2009 – 2010 (opäť 2 roky prevádzky bitumenačnej linky). 

2. V rokoch 2008 a 2011 by sa mohla opäť v 2 etapách realizovať bitumenácia 10% celkového 

prevádzkového KRAO z JE V-2, aby sa uvoľnili skladovacie kapacity nádrží. Spracovanie 10% 

celkového prevádzkového KRAO z JE V-2 bitumenáciou predstavuje tvorbu cca 1863 sudov 

s bitumenovým produktom a dobou trvania približne 2 roky. Ostatné prevádzkové KRAO z JE V-2 by sa 

postupne mohli využiť ako aktívna cementová zálievka v rokoch 2012 – 2030 po ukončení 

predpokladanej 40-ročnej prevádzky. 

3. Bitumenácia koncentrátov z vyraďovania II. etapy JE A-1 predstavuje zhruba 8-mesačné vyťaženie 

linky. 

 

Pre časové zaťaženie cementačnej linky VBK pre finálnu úpravu medziproduktov spracovania 

prevádzkových KRAO JE V-1 a V-2 a RAO z II. etapy PVJE A-1 navrhujeme nasledovný harmonogram 

prác: 

1. 70% prevádzkových KRAO z JE V-1 je možné využiť ako aktívnu cementovú zálievku pre celkovo 1 337 

VBK, ktoré je potrebné vyprodukovať do konca roka 2011. Pri nepretržitej prevádzke cementačnej linky 
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VBK by proces trval 5,3 roka (červený prúžok na Obr. 4.7). Náplň 1337 VBK by mohli tvoriť nasledovné 

RAO, ktoré sú znázornené oranžovou farbou na Obr. 4.7: 

 244 VBK s obsahom RAO z I.etapy vyraďovania JE A-1 vyprodukovaných počas roka 2006 spolu 

s aktívnou cementovou zálievkou s prevádzkovými KRAO z JE V-1.  

 646 VBK s bitumenovým produktom zo spracovania prevádzkových KRAO JE V-1 spolu s aktívnou 

cementovou zálievkou s prevádzkovými KRAO z JE V-1. Proces cementácie s ohľadom na 

predchádzajúcu bitumenáciu sa takisto rozdelí rovnomerne na 2 etapy: 323 VBK by sa zacementovalo 

v období 2007 až 1. tretiny roku 2008 a opäť 323 VBK v období koncom roka 2009 až do začiatku 

2011. 

 311 VBK naplnených bitumenovým produktom zo spracovania prevádzkových KRAO JE V-2 spolu 

s aktívnou cementovou zálievkou s prevádzkovými KRAO z JE V-1. Proces cementácie sa opäť 

v súlade na predchádzajúcu bitumenáciu rozdelí rovnomerne na 2 etapy: 155 VBK by sa 

zacementovalo v priebehu roka 2008 a zvyšných 156 VBK v priebehu 2011. 

 478 VBK z vyraďovania II. etapy PVJE A-1,. Tieto VBK spolu s aktívnou cementovou zálievkou 

čiastočne s prevádzkovými KRAO z JE V-1, zvyšok s prevádzkovými KRAO z JE V-2 by sa 

zacementovali v priebehu rokov 2009 až 2016. 

 205 VBK s fixovanými kalmi spolu s aktívnou cementovou zálievkou s prevádzkovými KRAO z JE 

V-1 a JE V-2 by sa mohli zacementovať v priebehu obdobia 2008 až 2016. 

 114 ks VBK z doplnkového spracovania RAO v obj. 44/20 spolu s cementovou zálievkou 

s prevádzkovými KRAO z JE V-1 

 

Vyššie navrhnutý harmonogram činnosti bitumenačnej linky a cementácie VBK v období 2006 – 2016 je 

zameraný na spracovanie odpadov z PVJE A-1. Môže mať viacero variantov s ohľadom na kombináciu 

odpadov z rôznych činností na JZ v lokalite v jednotlivých VBK. Podmienkou optimálneho kapacitného 

a časového využitia liniek RAO v lokalite je existencia dostatočných skladovacích kapacít (napr. prevádzka 

plánovaného integrálneho skladu) pre odpady alebo medziprodukty spracovania RAO. 
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Obr. 4.7 Návrh harmonogramu činností bitumenácie a cementácie VBK v období 2006 – 2016 

Činnosti začiatok koniec

Bitumenácia 30% KCV z prevádzky JE V-1 (cca 3874 sudov s BP) 2006 2010

Bitumenácia 10% KCV z prevádzky JE V-2 (cca 1863 sudov s BP) 2008 2012

Bitumenácia KCV z II. etapy PVJE A-1 (cca 117 sudov s BP) 2011 2012

Cementácia 1337 VBK s akt. zálievkou s prev. KRAO JE V-1 2006 2011

Cementácia 136 VBK s akt. zálievkou s prev. KRAO JE V-2 2006 2008

Cementácia 244 VBK s I. etapy PVJE A-1 s akt. zálievkou s prev. KRAO JE V-1 2006 2007

Cementácia 646 VBK s BP JE V-1 s akt. zálievkou s prev. KRAO JE V-1 2007 2011

Cementácia 311 VBK s BP JE V-2 s akt. zálievkou s prev. KRAO JE V-1 2008 2011

Cementácia 478 VBK z II. etapy PVJE A-1 s akt. zálievkou s prev. KRAO JE V-1 2009 2016

Cementácia 205 VBK s kalmi z II. etapy PVJE A-1 s akt. zálievkou s prev. KRAO JE V-1 a JE V_2 2009 2016

Cementácia 114 VBK , doplnkové sprac. RAO II.etapy PVJE A-1 s akt. zálievkou s prev. KRAO JE V-1 2008 2009

2014 2015 20162010 2011 2012 20132006 2007 2008 2009

 
 

 


