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ŠKODA JS a.s. ŠKODA JS a.s. 

Úvod 

Jedna z klíčových výrobních aktivit ŠKODA JS a.s. je výroba kontejnerů - obalových 
souborů (dále jen OS) pro skladování a převoz jaderného materiálu. Kromě OS na 
skladování a transport paliva z energetických reaktorů se ŠKODA JS a.s. specializuje také 
na dodávky jednoúčelových a speciálních OS na různé zářiče a jiný radioaktivní materiál.  
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OS ŠKODA 1000/19 a 440/84 
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ŠKODA 1000/19 
Transportně skladovací obalový soubor pro 

vyhořelé palivo z reaktorů VVER1000  

ŠKODA 440/84 
Transportně skladovací obalový soubor 
pro vyhořelé palivo z reaktorů VVER440 



ŠKODA JS a.s. ŠKODA JS a.s. 

Stručný popis konstrukce 

• Oba typy OS jsou obdobné konstrukce, liší se pouze rozměry a typem 
koše pro uložení paliva. 

• Těleso je svařenec ze dvou výkovků (plášť a dno) z uhlíkové oceli, oba 
díly jsou svařeny plnoprůvarovým  úzkomezerovým svarem (tl. stěny 
v době svařování je téměř 450mm). 

• Ve stěně jsou hluboké vývrty vyplněné PE pro záchyt neutronů. 

• Vnitřní šachta pro koš s palivem je uzavřena přišroubovaným 
primárním a sekundárním víkem s kovovým těsněním. Víka jsou 
výkovky z korozivzdorné oceli. 

• Ze strany dna jsou vývrty v tělese pro PE uzavřeny uzavírací deskou. 

• Ve skladu je přes sekundární víko ještě namontovaná ochranná 
deska. 

• Pro manipulaci s OS slouží manipulační čepy, které jsou k tělesu 
přišroubované. 

• Vnější povrch tělesa je opatřen chladícími žebry. 

 4 



ŠKODA JS a.s. ŠKODA JS a.s. 

Technická data OS ŠKODA 1000/19 (1000/19M) 
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Technická data OS ŠKODA 440/84 
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Zatřídění OS a aplikované normy 

• OS jsou dle české jaderné legislativy zatříděny jako Vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2. 
• Dle vyhlášky SÚJB č. 379/2016 Sb. jsou OS vedeny jako typy B(U)F S – pro skladování a 

transport štěpného radioaktivního materiálu. Na tyto typy OS jsou kladeny jedny z 
nejpřísnějších požadavků na odolnost vůbec. 

• OS jsou navrženy dle vyhlášky SÚJB č. 379/2016 Sb. – vychází z předpisu MAAE – SSR6. Jsou 
zde základní požadavky na konstrukci OS, požadované zkoušky, požadavky na licenzování a 
požadavky k zajišťování transportů, značení atd. 

• Vzhledem k tomu, že vyhláška SÚJB č. 379/2016 Sb. neřeší plně všechny požadavky na 
design, výpočty a materiály, byly na začátku vývoje vytvořeny vlastní projektové specifikace 
obalových souborů, které jasně vymezily rozsah požadovaných výpočtů, zkoušek, použitých 
návrhových kódů, atd. pro jednotlivé komponenty OS. 

• Dále OS odpovídají požadavkům vyhlášek ADR a RIV pro transport nebezpečných látek po 
silnici a železnici. 

• Požadavky na jakost vychází z vyhlášky SÚJB č.358/2016 Sb. – dokladování materiálů, účast 
nezávislého dozoru během výroby (Autorizovaná Osoba), požadavky na dokumentaci, atd. 
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Nejdůležitější požadavky na konstrukci OS 

• Teplotní odolnost materiálů do záporných teplot -40°C 

• Mechanická odolnost na pády při transportu: 
• z 9m na absolutně tuhou podložku 

• z 1m na ocelový trn o průměru 20cm 

• Mechanická odolnost proti tlaku vody v hloubce 200m 

• Odolnost na požár 800°C/ po dobu 30minut během transportu. 

• Při skladování musí odolat pádu motoru malého letadla CESSNA (hmotnost 300 kg, 
náraz rychlostí 80 m/s). 

• Stínění (tloušťky stěn) musí být navrženo tak, aby na povrchu OS byl dávkový příkon 
max. 2mSv/hod a ve vzdálenosti 2m 0,1 mSv/hod. 
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Další požadavky na dodávku OS daných zákazníkem 

• OS musely být kompatibilní s již dodaným a používaným zařízením elektráren 
(zavážecí stroj, šachty v bazénech paliva pro umístění OS a jeho plnění, 
manipulační koridory, traverzy, transportní vagony, atd.). 

• OS musely být dodány s veškerým příslušenstvím pro jeho obsluhu a odbavení 
(utahovák šroubových spojů vík, sušicí zařízení, zařízení pro odčerpání vody z 
vnitřní šachty, zařízení pro héliové zkoušky těsnosti, zařízení pro zpětné 
zavodnění vnitřní šachty, ochrany těsnících ploch, naváděcí prvky vík, atd.) 
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Zajímavosti z vývoje a výroby 

• Záměrně bude hovořeno zejména o OS ŠKODA 1000/19, byl první vyvinutý a 
„prošlapal“ cestu OS ŠKODA 440/84, pro nějž byly použity analogické postupy, 
materiály atd., jako pro OS ŠKODA 1000/19. Výjimku tvořil koš pro uložení 
paliva, konstrukce koše ŠKODA 440/84 již byla hotova a koš byl vyráběn pro 
dodávky OS CASTOR 440/84, které jsou nyní na EDU používány. 

• První OS ŠKODA 1000/19 byl na ETE dodán v roce 2018. 

• První OS ŠKODA 440/84 bude na EDU dodán v roce 2021 – ke konci roku 2020 
budou teprve ve ŠKODA JS a.s. probíhat zkoušky prvního kusu s veškerými 
přípravky pro odbavení. 

• Celkem bude v letech 2018 – 2035 dodáno 58ks OS ŠKODA 1000/19 na ETE. 

• Celkem bude v letech 2021 – 2035 dodáno 33ks OS ŠKODA 440/84 na EDU. 
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Zajímavosti z vývoje a výroby 

• Vývoj OS ŠKODA 1000/19 začal již v roce 2012. 

• Během vývoje byly zkoušeny a prověřovány např.: 
• různé materiály na těleso (výkovky, litá ocel) – zkoušky mech. vlastností a vlastností 

během pádů (tlumící charakteristiky) 

• materiály pro tlumiče pádů (dřevo, hliník, ….) – zkoušky mech. vlastností a vlastností 
během pádů (tlumící charakteristiky) 

• antikorozní pokrytí vnitřní šachty OS (nátěry, nástřiky, návary) 

• nátěry pro vnější povrch povrch OS 

• absorbční materiály pro nosný koš – 5 košů je vyrobeno z protlačovaných hliníkových 
trubek s obsahem boru. Bohužel nestálost kvality dodávek materiálu na protlačení trubek 
vedla postupně k vytvoření designu koše ze svařovaných trubek z nerezového plechu s 
obsahem boru a upuštění od celohliníkového koše. 

• následovaly různé technologické zkoušky obrábění materiálů, svařování, hlubokého 
vrtání. 
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Zajímavosti z vývoje a výroby 

• Pro některé technologické operace byl proveden nákup speciálních strojů, 
nebo zřízena speciální pracoviště, zejména pro svařování těles OS, hluboké 
vrtání, laserové svařovací pracoviště pro ataborové trubky. 

• Osvojovali se i nové zkušební metody pro zkoušky svarů pomocí pokročilých 
ultrazvukových metod TOFD a PHASED ARRAY. 

• Zajímavý byl vývoj koše z hliníkových trubek s obsahem bóru pro uložení 
paliva . Až 56 výpočtová konfigurace byla schválena jak pevnostními výpočty, 
tak radiačními výpočty (podkritičnost) tak i teplotními výpočty. 

• K OS ŠKODA 1000/19 bylo dodáno téměř 70 různých obslužných přípravků (od 
drobných např. naváděcích trnů vík až po speciální např. sušící, vakuovací či 
závodňovací zařízení, utahovák šroubových spojů vík apod.) 
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Zajímavosti z vývoje a výroby 

• V první polovině roku 2018 probíhaly ve ŠKODA JS a.s. funkční zkoušky prvního 
OSŠKODA 1000/19 s veškerým příslušenstvím a přípravky – simulace činností 
jako při odbavení na elektrárně. 

• Ke konci roku 2018 byl na JE Temelín dodán první OS ŠKODA 1000/19 

• V březnu 2019 probíhalo neaktivní vyzkoušení ve skladu vyhořelého paliva, a 
na prvním bloku JE – vyzkoušení veškerých manipulací a odbavení v reálných 
podmínkách, zatím bez zavezení paliva. Dále proběhly zkušební transporty na 
vagónech po areálu JE Temelín. 

• V červenci 2019 proběhlo aktivní vyzkoušení na druhém bloku JE – naplnění 
OS palivem a jeho odvoz do skladu vyhořelého paliva a uložení OS na 
skladovací pozici a jeho připojení na monitorovací systém tlaku a teploty.  

• Výše uvedené pak bude v roce 2020 a 2021 provedeno i s prvním OS ŠKODA 
440/84 jak ve ŠKODA JS a.s. tak i na JE Dukovany. 
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Foto z osvojovacích prací – svařování tělesa 
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Svařovací automat pro úzkomezerové svary fa. ESAB – až do tl. 550mm 
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Foto z osvojovacích prací – hlubokovrtací stroj 
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Vývrty v tělese kontejneru:   kr97 – 4460 – 42 ks 
                       kr97 – 4610 – 42 ks 
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Foto z osvojovacích prací – výroba svařovaných trubek 
z ataboru a pokusná montáž ataborového koše 
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Montáže košů 

17 



ŠKODA JS a.s. ŠKODA JS a.s. 

Zkoušky prvního OS ŠKODA 1000/19 ve ŠKODA JS a.s. 
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Zkoušky prvního OS ŠKODA 1000/19 na JE Temelín 
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Díky za pozornost 
ŠKODA JS a.s. 

Orlík 266 

316 06 Plzeň 

Česká republika 

 

Tel.: +420-777 265 413 

vaclav. svoboda@skoda-js.cz 

www.skoda-js.cz 

 


