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Hlavní témata 

• AE Jaslovské Bohunice V1 
• Cíl projektu 
• Rozmístění PG 
• Příprava pro vyzvednutí 
• Zvedání a transport přes reaktorový sál 
• Transport PG na místo uložení 



AE Jaslovské Bohunice V1 
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Slovenská republika 
20 severně od Trnavy 



AE Jaslovské Bohunice V1 

Reaktor VVER 440 typ 230 – tzv. dvojblok 
- tlakovodní reaktor  
- tepelný výkon 1375 MWt 
- elektrický výkon 440 MW 
 
1. blok v provozu 1978 - 2006 
2. blok v provozu 1980 - 2008 
 
Začátek vyřazování 2011 
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Cíl projektu 

Demontáž a transport 12 kusů PG z boxu na strojovnu 
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Parogenerátor a jeho umístění v boxu 
Parogenerátor (PG) 
• válcová tlaková nádoba s teplosměnnými trubkami (5536 ks) 
• rozměry – 12 x 3,5 [m] 
• hmotnost – 160 (145) [t] 
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Výchozí stav boxu PG 
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Spuštění PG na podlahu 

• Demontáž okolní technologie 
• souběžné práce na všech PG v různém stupni rozebírání 
• zaslepení nátrubků 

a kolektorů 
• odstranění podpěr 

• Hydraulické spouštění 
• vrtání děr do stropu 
• zavěšení PG 
• odstranění závěsů 
• celkem vyvezeno 
 230 t materiálu 

• Spuštění PG na podlahu 
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Zvedání PG montážním otvorem 

• Rozměry otvoru – 9 x 4 [m] 
• Rozměry PG – 12 x 3,5 [m] 
• Šikmý zdvih v úhlu 40° 
• Použití speciálních lan 
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Přesunutí PG pod otvor  

Pouze 3 otvory pro 6 PG v každém boxu 
• Jak přemístit PG v boxu? 

• tahat nebo tlačit po podlaze 
• jiný způsob? 

• Zakázková kolejová dráha s vozíky  
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Transport PG reaktorovým sálem 
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Omezený transportní prostor 
• výška mezi podlahou reaktorového sálu a maximálním zdvihem jeřábu - 11 [m] 
• sál zaplněný zařízením a materiálem z decommissioningu   



Naložení PG na SPT 
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Omezená výška brány koridoru a 
šířka podvalníku (SPT) 
• speciální transportní podpěry 
• 5mm ložná plocha – dno kolektor 
• 50 mm brána – záslepka kolektoru 



Transport PG na SPT do strojovny 
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Transport PG na SPT do strojovny 
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Uložení PG na strojovně 
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Použité přípravky 
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Systém pro hydraulické 
spouštění 

Kolejová dráha s vozíky 



Čas na otázky 
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Děkuji 
ŠKODA JS a.s. 
Orlík 266/15 
316 00 Plzeň 
Česká republika 

Tel.: +420 704 872 759 
www.skoda-js.cz 
info@skoda-js.cz 
michal.mikulasek@skoda-js.cz 
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