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II.PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

 

II. 1. NAZWA 

 

Dobudowanie powierzchni magazynowej magazynu przejściowego wypalonego paliwa jądrowego w lokalizacji 

Jaslovske Bohunice. 

 

 

II.2. CEL 

 

Celem ocenianego przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącego magazynu wypalonego paliwa jądrowego do 

minimalnie 18 600 kaset paliwowych. Rozbudowa powierzchni magazynowej jest planowana w dwóch etapach. W 

pierwszym etapie zdolności magazynowania zwiększą się o minimum 10 100 szt. VJP [wypalone paliwo jądrowe]  i 

w drugim etapie minimum 8 500 szt. VJP. 

Aktualnie zabezpieczono magazynowanie VJP w ilości 840M „Magazyn pośredni wypalonego paliwa jądrowego" 

w tzw. „mokrym sposobie magzynowania". 

 

Dobudowane powierzchnie magazynowe wypalonego paliwa jądrowego będą służyć do długotrwałego 

magazynowania VJP produkowanego we wszystkich elektrowniach jądrowych na Słowacji, ponieważ zgodnie z § 

3, ust. 9 ustawy Dz.U. nr 541/2004, spółka JAVYS, a.s., jest osobą prawną powołaną i upoważnioną przez 

Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej do gospodarowania paliwem i zapewnia składowanie VJP zgodnie z 

§ 10, ust. 3 ustawy Dz.U. nr 541/2004, która stanowi: „W celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i 

zapobieganiu nieuprawnionemu składowaniu odpadów radioaktywnych i wypalonego paliwa jądrowego, właściciel 

pozwolenia, podczas uruchamiania urządzenia jądrowego oraz podczas jego eksploatacji, jest zobowiązany zdać 

odpady radioaktywne w terminie 12 miesięcy od ich powstania i bezzwłocznie po spełnieniu warunków ich 

bezpiecznego transportu i składowania, przekazać je osobie prawnej ustanowionej zgodnie z § 3 ust. 9 do dalszego 

gospodarowania tymi odpadami." 

Składowanie wypalonych kaset paliwowych można realizować kilkoma sposobami, z czego wynikają trzy 

przewidywane wersje technologiczne: 

1. Rozbudowa powierzchni magazynowej VJP sposobem mokrym poprzez dobudowanie powierzchni 

magazynowej basenów składowania VJP i rozbudowę budynku MSVP z wykorzystaniem zasobników 

magazynowych KZ-48 dla 48 szt. VJP. 

2. Rozbudowa powierzchni magazynowej VJP sposobem suchym magazynowania z połączeniem 

budowlanym z istniejącym budynkiem MSVP z wykorzystaniem kontenerów transportowo-

magazynowych dla maksymalnie 84 szt. VJP umieszczonych na powierzchni utwardzonej hali 

magazynowej VJP. 

3. Rozbudowa powierzchni magazynowej VJP sposobem suchym magazynowanie z połączeniem 

budowlanym z budynkiem istniejącym MSVP z wykorzystaniem kontenerów magazynowych (kanistrów) 

dla maksymalnie 85 szt. VJP umieszczonych do żelbetonowych modułów składowania VJP. 

 

 



 

II.3. UŻYTKOWNIK 

 

Jadrovâ a vyrad'ovacia spolocnost', a.s. 

Tomášiková 22  

821 02 Bratysława 

 

 

II.4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

Województwo: Trnavskie 

Powiat: Trnava 

Gmina: Jaslovské Bohunice 

Rejon katastralny: Bohunice 

Numer obiektu 840M 

Numer działki: wersja zerowa 

701/50-hala 

701/51 – magazyn pośredni paliwa jądrowego 

 

Wersja nr 1 

701/46 – powierzchnia zabudowana i plac 

701/87 – powierzchnia zabudowana i plac 

 

 

Wersja nr 2 

701/9 - powierzchnia zabudowana i plac 

701/46 - powierzchnia zabudowana i plac 

701/87 - powierzchnia zabudowana i plac 

 

Wersja nr 3 

70119 - powierzchnia zabudowana i plac 

701/46 - powierzchnia zabudowana i plac 

701/87 - powierzchnia zabudowana i plac 

 

We wszystkich planowanych wersjach dobudowa powierzchni magazynowych jest przewidziana w lokalizacji 

Jaslovské Bohunice z połączeniem z istniejącym budynkiem MSVP jako część urządzenia jądrowego „Meagazyn 

pośredni wypalonego paliwa jądrowego". 

 

Wyżej wymienione działki są w posiadaniu wnioskodawcy, i umieszczone w ewidencji jako powierzchnie 

zabudowane i place, poza terenem zabudowanym miejscowości. 
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II.6. POWÓD UMIESZCZENIA WE WSKAZANEJ LOKALIZACJI 

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą atomową JAVYS, a.s. jest właścicielem pozwolenia na transportowanie i 

magazynowanie VJP produkowanego w Republice Słowackiej. Eksploatuje magazyn tymczasowy VJP typu 

mokrego typu, o pojemności 14 112 PK [kasety paliwowe]. Aktualnie zapełniony w około 80%. Wolna 

powierzchnia magazynowa wystarczy około do 2022 roku. 

Spółka JAVYS, a.s. odpowiada nie tylko za magazynowanie PK z odstawionych bloków JE [elektrownia jądrowa] 

VI (5143 PK), ale zapewnia również magazynowanie VJP będących własnością SE, a.s., która jest operatorem 

bloków jądrowych w RS. W celu zapewnienia eksploatacji wszystkich bloków jądrowych w RS oraz ze względu na 

przygotowywaną budowę nowego źródła jądrowego w lokalizacji Jaslovske Bohunice, konieczna jest rozbudowa 

powierzchni magazynowych MSVP. 

Oprócz ww. wymienionego, powodem umieszczenia projektowanych wersji jest fakt, że wybrana lokalizacja: 

•   umożliwia wykorzystanie infrastruktury, sieci i usług inżynieryjnych (np. źródło energii elektrycznej, wody, 

wejścia itp.) dostępnych w planowanym miejscu; 

II.5. PLAN SYTUACYJNY UMIESZCZENIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Legenda: orientacyjne oznaczenie lokalizacji obiektu 
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• w niedawnej przeszłości była kilkukrotnie oceniana z punktu widzenia bezpieczeństwa i oddziaływania 

na środowisko, tj. geologii, nośności gruntu, topografii, hydrologii, zewnętrznych wpływów 

klimatycznych (trzęsienia ziemi, wiatr, deszcz, śnieg, lód) i stosunków środowiskowych, włącznie z 

dostępnością i możliwością powstanie różnych zdarzeń awaryjnych, 

* aktualnie zapewnia już magazynowanie VJP w RS. 

Oprócz tego zaletą lokalizacji w Jaslovskich Bohunicach jest między innymi wykorzystanie efektu synergicznego, 

przemieszczenia inwentarza z magazynu mokrego do suchego, i następnie składowanie mokre, VJP 

produkowanego w trakcie eksploatacji boów po jego częściowym schłodzeniu w BSVP. Paliwo z basenów 

składowania, do zakończenia eksploatacji magazynu mokrego, stopniowo zostanie przełożone do magazynu 

suchego VJP. Ze strategicznego punktu widzenia i zapewnienia bezpieczeństwa, przed zmagazynowaniem 

końcowym, np. w magazynie głębinowym, lub przetworzeniem, paliwo będzie skoncentrowane w jednej 

lokalizacji. Ważnym czynnikiem lokalizacji Jaslovske Bohunice jest również planowane wybudowanie nowego 

źródła o mocy planowanej max. 2 400 MW energii elektrycznej. 

 

 

 

II.7.  TERMIN  ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA BUDOWY I EKSPLOATACJI 

PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia budowy: 03/2018 

Przewidywany termin zakończenia budowy: 03/2020 

Przewidywany termin rozpoczęcia eksploatacji: 01/2021 

Przewidywany termin zakończenia eksploatacji:   2121 

 

 

 

 

II.8. KRÓTKI OPIS ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO I TECHNOLOGICZNEGO 

 

Projektowane przedsięwzięcie jest oceniane w jednej wersji lokalizacyjnej, wersji zerowej oraz trzech wersjach  

technologicznych:  

Wersja lokalizacji:     JAVYS, a.s. Jaslovske Bohunice 

Wersja nr 0: Składowanie VJP w istniejącym MSVP (poj. 840M) sposobem mokrym.  

Wersja nr 1: Rozbudowa powierzchni magazynowej VJP składowania sposobem mokrym poprzez 

dobudowanie 4 basenów, z wykorzystaniem zasobników magazynowych KZ-48.  

Wersja nr 2: Rozbudowa powierzchni magazynowej VJP składowania sposobem suchym z połączeniem 

budowlanym z budynkiem istniejącym MSVP z wykorzystaniem kontenerów transportowo-

magazynowych dla maksymalnie 84 szt. VJP umieszczonych na powierzchni utwardzonej  

                                  hali magazynu VJP. 

Wersja nr 3: Rozbudowa powierzchni magazynowej VJP składowania sposobem suchym z połączeniem 

budowlanym z budynkiem istniejącym MSVP z wykorzystaniem kontenerów magazynowych 

(kanistrów) dla maksymalnie 85 szt. VJP umieszczonych w żelbetonowych modułach 

magazynowych  magazynu VJP. 



16/170 

II.9. WERSJE PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Wersja nr 0 – Wersja zerowa 

Zdefiniowano jako stan, który jest efektem braku jakichkolwiek działań. 

Urządzenie jądrowe „Magazyn pośredni wypalonego paliwa" zostało wybudowane w latach 1983-1987 na 

podstawie pozwolenia na budowę sygn.bud.164/83 z dnia 01.03.1983  i oddane do użytku na podstawie decyzji 

odbiorczej sygn.bud. 235/88-Va z dnia 22.02.1988 jako tzw. „magazyn mokry" wypalonego paliwa jądrowego. 

Przedsięwzięcie polega na składowaniu wypalonych kaset paliwowych w zasobnikach w basenach wodnych, przy 

relatywnie niskim wykorzystaniu objętościowym basenów, przy czym woda jako medium magazynowe, zapewnia 

odprowadzanie ciepła resztkowego i równocześnie działa jako ekran przed promieniowaniem radioaktywnym. 

Mokry sposób magazynowania jest wypróbowaną metodą składowania VJP stosowanym w większości krajów 

korzystających z programu jądrowego. Główną zaletą składowania mokrego jest fakt, że magazynowane paliwo 

jest łatwo dostępne i łatwe do skontrolowania. W basenach magazynowych może być równocześnie składowana 

stosunkowo duża ilość palia. Środowisko wodne zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła, ponieważ woda ma 

większą przewodność ciepła niż powietrze. 

W latach 1997-2000 był realizowany projekt „Wzmocnienia sejsmicznego i rozbudowy pojemności magazynu 

MSVP". Przedsięwzięcie to było oceniane zgodnie z ustawą Dz.U. nr 127/1994, w efekcie czego zostało 

sporządzone stanowisko końcowe MŚ RS z dnia 19.02.1997. Rozbudowę przeprowadzono zgodnie z pozwoleniem 

na budowę KÚ-OZP-2/03349/97/Ec-A z dnia 29.10.1997. Po zakończeniu przebudowy, zostało wydane 

pozwolenie na eksploatację przebudowanego MSVP – decyzja ÚJD SR [Urząd Nadzoru Jądrowego RS] nr 

152/2000 z dniaa 30.11.2000, które było ważne do 31.12.2010. Kolejne zezwolenie na kontynuowanie pracy 

zostało wydane na mocy decyzji ÚJD SR nr 444/2010 z dnia 09.12.2010, na podstawie regularnej oceny 

bezpieczeństwa jądrowego, które jest ważne do 31.12.2020. 

MSVP jest samodzielnie stojącym budynkiem na terenie JAVYS, a.s. w lokalizacji Bohunice. Wejście do budynku 

jest możliwe przez śluzę higieniczną, pomieszczenia MSVP mają charakter strefy kontrolowanej. Zależnie od 

stopnia sytuacji radiacyjnej, pomieszczenia są podzielone na przestrzenie obsługiwane, obsługiwane okresowo i 

nieobsługiwane. 

Od strony technologicznej budynek MSVP jest podzielony na dwie części: kontenerową i magazynową. Część 

kontenerowa składa się z hali kontenerowej, przeznaczonej do manewrowania, odkażania i sprawdzania 

kontenerów oraz z korytarza bocznicowego do załadunkui wyładunku kontenerów na wagony kolejowe. Transport 

paliwa z basenu magazynowego z hali reaktorowej do MSVP jest wykonywany w zasobniku umieszczonym w 

kontenerze typu TK C-30. Transport kontenera jest prowadzony na specjalnych wagonach kolejowych. 

Część magazynową tworzą 4 baseny magazynowe o wymiarach 23,4 x 8,4 x 7,2m. Jeden basen jest obiektem 

zapasowym w przypadku konieczności wywiezienia paliwa z zapełnionych basenów. Baseny magazynowe są 

między sobą połączone korytarzem transportowym. Dno basenu znajduje się na poziomie ±0,000m, zakrycie 

basenu jest umieszczone na poziomie +7,200m. Poziom wody chłodzącej jest trwale utrzymywany na +6,300m. 

Transport zasobników jest prowadzony maksymalnie na wysokości 600mm nad dnem basenu transportowego i 

basenów magazynowych. Rozwiązanie techniczne magazynowania VJP jest zrealizowane tak, że wypalone kasety 

paliwowe są magazynowane pod powierzchnią wody w basenach magazynowych, w pozycji pionowej w 

zasobniku magazynowym T-12, KZ-48 lub T-13. Zasobniki magazynowe są  zaprojektowane tak, aby zapewniały 

stan podkrytyczny paliwa i integralność kaset paliwowych, w przypadku trzęsienia ziemi. Ekranowanie 

wypalonego paliwa jądrowego tworzy otaczająca je woda oraz betonowe ściany basenów. Woda wraz ze ścianami 

basenów zapewnia odprowadzanie ciepła resztkowego, równocześnie stanowi dostateczną ochronę biologiczną 

przed promieniowaniem radioaktywnym. Do magazynowania są wykorzystane zasobniki T-12, ewent. KZ-48 dla 

nienaruszonych kaset paliwowych oraz zasobniki T-13 dla kaset nieszczelnych, umieszczonych w hermetycznych  
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pojemnikach. w każdym basenie magazynowym można składować  98 szt. kompaktowych zasobników typu KZ-

48 (w 14 rzędach po 7 szt. zasobników), przy czym w każdym zasobniku można umieścić  48 szt. kaset. Ściany 

posiadają podwójne pokrycie. Obłożenie wewnętrzne, które kontaktuje się z medium, jest wykonane ze stali 

nierdzewnej, obłożenie zewnętrzne wykonano ze stali węglowej. Baseny i pozostałe urządzenia z wodą basenową, 

przez cały czas eksploatacji MSVP były szczelne, nie zarejestrowano żadnych wyceków. 

Maksymalna projektowana pojemność magazynowa MSVP po przebudowie i wzmocnieniu sejsmicznym wynosi 

14 112 szt. kaset paliwowych. Aktualnie mokry MSVP jest zapełniony w około 80%, wolna powierzchnia 

magazynowa wystarczy mniej więcej do 2022 roku. 

Obiekt MSVP posiada własną stację chłodzenia i własną oczyszczalnię. Stacja chłodzenia jest użytkowana 

zależnie od potrzeb chłodzenia wód basenowych oraz utrzymania temperatury w wymaganych granicach. 

Oczyszczalnia jest przeznaczona do utrzymania odpowiedniego poziomu parametrów jakościowych wód 

basenowych, co jest zapewnione dzięki odpowiedniej filtracji mechanicznej i wymiany jonowej. System kontroli 

radacyjnej zapewnia monitorowanie sytuacji radiacyjnej wewnątrz i w sąsiedztwie MSVP oraz monitorowanie 

indywidualnych dawek personelu. 

Systemy techniki wentylacyjnej zapweniają wentylowanie i klimatyzowanie pomieszczeń MSVP tak, aby 

zapewnić warunki bezpieczeństwa radiacyjnego obsługi oraz odpowiednie warunki pracy personelu. Wysokość 

komina wentylacyjnego MSVP wynosi 35 m. Do filtrowania powietrza czerpanego przez systemy wentylacyjne z 

aerozoli Ra, służą cztery stacje filtrów, podłączane zależnie od potrzeb w trasę przepływu powietrza. 

Zadaniem wyciągów wentylacyjnych, przy manewrowaniu wypalonym paliwem, jest zabezpieczenie przed 

wydostaniem się substancji aktywnych, inną drogą niż filtry aerozoli. Aktuwność na wylocie w kominie 

wentylacyjnym jest monitorowana ciągle. 

 

 

Rysunek nr 1: Hala magazynowa aktulanego MSVP mokrego 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rysunek nr 2: Schemat części kontenerowej i magazynowej aktualnego MSVP (poziom +7,2 m) 

 

Rys. nr 3: VJP w zasobnikach kompaktowych KZ-48 
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Wersja zerowa polega na zachowaniu stanu dotychczasowego, tj. nie będzie rozbudowywana powierzchnia 

magazynowa aktualnego MSVP. Ustawa Dz.U. nr 143/2013, § 3 ust. 9 stanowi, że: „Składowanie odpadów 

radioaktywnych lub wypalonego paliwa jądrowego, na podstawie pozwolenia urzędu, może wykonywać wyłącznie 

osoba prawna zorganizowan, powołana lub wyznaczona przez Ministerstwo Gospodarstwa RepublikiSłowackiej". 

Osoba prawna wg zdania pierwszego musi być właścicielem zezwolenia na prowadzenie składowiska a Republika 

Słowacka musi być 100% udziałowcem tej osoby i równocześnie osoba ta nie może być właścicielem 

pozwoleniana eksploatowanie urządzenia jądrowego wg § 2 lit. f punkt pierwszy" oraz w §10 ust.3 stwierdzono, 

że: „W celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i zapobieganiu niedozwolonego gromadzenia odpadów 

radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego, podczas uruchamiania urządzenia jądrowego i jego 

eksploatacji właściciel pozwolenia jest zobowiązany zdać odpady radioaktywne, najpóźniej 12 miesięcy od ich 

powstania i przekazać wypalone paliwo jądrowe bezzwłocznie po spełnieniu wymagań dotyczących jego 

bezpiecznego transportowania i składowania, osobie prawnej ustanowionej w § 3 ust. 9 do dalszego nim 

gospodarowania" (w Republice Słowackiej tą osobą prawną jest JAVYS, a.s.), jest oczywiste, że w przypadku 

braku powierzchni magazynowej na wypalone paliwo jądrowe, po zapełnieniu pojemności aktualnego MSVP, 

będzie konieczne wyłaczenie wszystkich elektrowni jądrowych eksploatowanych na Słowacji. Pojemność MSVP 

w Jaslovskich Bohunicach wystarczy mniej więcej do 2022 roku. 

 

 

Wersja nr  1:  Rozbudowa powierzchni magazynowej VJP składowania sposobem mokrym, poprzez 

dobudowanie 4 basenów z wykorzystaniem zasobników magazynowych KZ-48 

 

Rozwiązanie techniczne polega na rozbudowie pojemności magazynowej istniejącego magazynu mokrego w 

MSVP w Jaslovskich Bohunicach, który eksploatauje spółka JAVYS, a.s. 

Przewiduje się rozbudowę pojemności magazynu na VJP w SR, w dwóch etapach. W pierwszym etapie 

przewiduje się zmagazynowanie 10 100 szt kaset paliwowych oraz w drugim etapie pojemność magazynu miała 

by ulec zwiększeniu o kolejne 8 500 szt. kaset paliwowych. W przypadku rozbudowy składowania mokrego VJP, 

istnieje konieczność realizowania obydwu etapów w jednej operacji budowlanej, aby nie doszło do podziału na 

dylatowane elementy. Zespoły te byłoby bardzo trudno wzajemnie uszczelnić i zapewnić równomierne osiadanie. 

Dlatego konieczne będzie realizowanie jednej całości do magazynowania 18 600 szt. kaset paliwowych. Aby 

System jak najlepiej współpracował z dotychczasowym rozwiązaniem, przewiduje się, że magazynowanie w 

basenach będzie prowadzone tak, jak do tej pory w zasobnikach kompaktowych KZ-48, w których jest 

zmagazynowane 48 szt. kaset paliwowych.  Wynika z tego konieczność budowy 4 nowych basenów na 388 szt. 

zasobników KZ-48. 

 

Rozwiązanie to skutkuje poniższymi następstwami: 

• podwyższnie wydajności chłodzenia, odpowiedniej do czterech nowych basenów z wymaganą 100%; 

• wymagania dotyczące przystosowania istniejących systemów technologicznych, zmiany procesów 

technologicznych i kontroli roboczych; 

• przed rozpoczęciem buowy i po jej zakończeniu konieczne jest zwiększenie monitorowania osiadania 

obiektu i nachylenia torów jezdnych urządzeń dźwigowych i na podstawie pomiarów, przyjęcie stosownych 

środków zaradczych zabezpieczających przed nadmiernym osiadaniem; 

• przy zwiększaniu pojemności naeży zachować dotychczasową koncepcję basenów z rozbudowanym 

zorganizowanym wyłapywaniem wycieków z obłożeń międzystrefowych; 
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• należy przeprowadzić analizę i rozbudowę systemu wentylacji projektowanej rozbudowy MSVP (baseny+ 

pomieszczenia) oraz wykonać modyfikację istniejących układów wentylacji; 

• rozbudowa toru jezdnego urządzenia dźwigowego oraz wyposażenie dźwigów MSVP stosownie do 

eksploatacji części dobudowanej magazynu pośredniego. 

Zaletą tej wersji jest w szczególności mniejsza powierzchnia magazynowania, lepsza dostępność i kontrola stanu 

kaset paliwowych. Wadą są głównie większe wymagania techniczne rozbudowy basenów (przy zachowaniu 

szczelności, wytrzymałości i równomiernego osiadania obiektu), jak również rozbudowa układów technlogicznych 

oraz systemu transportu. 

 

Rysunek nr 4: Schemat części kontenerowej i magazynowej MSVP (poziam +7,2 m) 

rozbudowanej o 4 baseny  

Wersja nr 2:  Rozbudowa powierzchni magazynowej VJP składowania sposobem suchym, z 

połączeniem budowlanym z istnejącym budynkiem MSVP z wykorzytsaniem kontenerów 

transportowo-magazynowych do maksymalnie 84 szt. VJP umieszczonych na powierzchni 

utwardzonej w hali magazynowej VJP 

 

Rozwiązanie techniczne polega na rozbudowie powierzchni magazynowej poprzez dobudowanie modułu magazynu 

suchego w MSVP w Jaslovskich Bohunicach, który użytkuje spółka JAVYS, a.s. Przewiduje się rozbudowę 

pojemności magazynu VJP w RS w dwóch etapach. W etapie pierwszym wymagane jest zmagazynowanie  10 100 

szt. kaset paliwowych i w etapie drugim rozbudowa o kolejne 8 500 szt. kaset paliwowych. 

W tej wersji przewiduje się bezpośrednie załadowanie wypalonego paliwa na bloku generatora do zestawu 

transportowo-magazynowego typu suchego. Kasety paliwowe są składowane w suchej obojętnej atmosferze. Ta 

koncepcja magazynowania VJP wymaga przystosowania technologii we wszystkich blokach JE eksploatowanych 

na terytorium Republiki Słowackiej. Dla zapewnienia manewrowania, transportu i magazynowania VJP w 

Republice Słowackiej stosowny kontener transportowo-magazynowy, musi zostać zatwierdzony zgodnie z 

obowiązującą ustawą atomową, do aktualnie używanego paliwa typu VVER-440  z perspektywą zatwierdzenia 

również dla palize ze wzbogaceniem do 5% 
235

U. 

 

07 
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Do pracy składowiska konieczne będzie uruchominie następujących systemów technologicznych: 

• źródła i systemy pomocnicze i energetyczne (w przypadku awarii zasilania elektrycznego i układów 

pomocniczych); 

• system monitorowania (szczelność przestrzeni wewnętrznych kontenera, temperatury płaszcza 

zewnętrznego); 

• systemy odkażania, konserwacji i przygotowania kontenerów (dla wymaganych kontroli zastawów 

opakowań, układu monitorowania, usuwania pyłu z powierzchni kontenerów itp.); 

• układ wentylacji (przeznaczony do ograniczenia ulotu radionuklidów do otoczenia oraz odprowadzanie 

ciepła resztkowego); 

• układy radiacyjne i opryzrządowanie; 

• system ochrony przeciwpożarowej; 

• system gospodarki odpadami; 

  •    systemy monitorowania środowiska i osób (kontrola radiacyjna). 

 Umieszczanie paliwa w kontenerach będzie prowadzone: 

• w HVB w szybie kontenerowym, przy basenie wypalonego paliwa jądrowego, w budynku reaktora 

danego bloku elektrowni jądrowej. Odkażanie kontenerów będzie prowadzone w pomieszczeniach HVB 

w szybie odkażania. Kontenery, z budynku raktora do magazynu, będą transpotowane na wagonie 

kolejowym. 

• W części mokrej MSVP w basenie odbiorczym. Dekontaminacja kontenerów będzie wykonywana w 

szybie odkażania MSVP. Kontenery, z pomieszczenia części mokrej MSVP, będą transportowane do 

części suchej MSVP przez łącznik budowlany. 

W strefie odbiorczej MSVP kontener będzie podnoszony dźwigiem o umieszczony w strefie przygotowania, w 

pozycji pionowej. Po przeprowadzeniu wymaganych kontroli i manewrów kontener zostanie przemieszczony w 

pozycję magazynowania i podłączony do układu monitorowania ciśnienia gazu w kontenerze (kontrola szczelności 

kontenera). 

Kontenery z VJP będą składowane w budynku, którego głównym zadaniem jest ochrona pojemników przed 

wpływami atmosferycznymi. Konstrukcja budynku musi umożliwiać pasywne odprowadzanie ciepła z kontenerów 

magazynowych. Wtórną, jednakże nie niezbędną funkcją, będzie dodatkowe ekranowanie biologiczne. Budynek 

magazynu pośredniego będzie wyposażony we wszystkie niezbędne środki transportu. Ciepło, które będzie 

uwalniać się ze składowanego VJP, będzie odprowadzane w drodze wentylacji naturalnej. 

Budynek składowiska będzie składać się ze strefy technicznej, strefy odbiorczej i właściwej strefy magazynowej. 

Strefa techniczna będzie dalej składać się z hali wejściowej, szatni, pomieszczeń sanitarnych, rozdzielnicy 

elektrycznej i pomieszczenia magazynowego. Tutaj będzie również znajdować się przestrzeń na składowanie 

środków transportu. Strefa przyjęci będzie składać się z pomieszczenia na magazynowanie pusych kontenerów oraz 

strefy przygotowania i kontroli kontenerów. Strefa przyjęć będzie zaprojektowana tak, aby mogła przyjąć wagon 

kolejowy, zdatny do transportowania kontenera. 

W strefie przyjęcia będzie przygotowana powierzchnia do parkowania dźwigu. 

Paliwo będzie umieszczone w koszu paliwowym, wykonanym ze stali szlachetnej borowej, zapewniającym stan 

podkrytyczny paliwa paliwa. Konterner będzie zabezpieczony przed ulotem substancji radioatywnych, przy 

pomocy podwójnego układu uszczelnienia. Ekranowanie przed promieniowaniem jonizującym zapewnia głównie 

materiał konstrukcyjny kontenera. 
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Kontener będzie składać się z następujących komponentów:  

 kosz magazynowy (zasobnik); 

• właściwy zbiornik kontenera; 

• ekran promieniowania gamma i promieniowania neutronowego; 

• powłoka zewnętrzna chroniąca przed wpływami atmosferycznymi; 

• przyłacza układów monitorowania; 

• zestaw trzpieni i uchwytów do manewrowania OS. 

 

Zaletą stosowania kontenerów trensportowo-magazynowych są mniejsze początkowe koszty inwestycyjne, ze 

względu na mniejsze wymagania budowlane dotyczące budynku magazynu. Stopniowy zakup OS zależnie od 

potrzeb, wynikających z produkcji VJP, jednakże później stanowi większe obciążenie finansowe. Ich główną 

wadą jest cena i wymagania stawiane przez przepisy ustawy atomowej, związane z regularnym zatwierdzaniem 

typu środka transportu. 

 

Rysunek nr 5: Kontener transportowo-magazynowy VJP typ WER-440 
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Wersja nr 3:  Rozbudowa powierzchni magazynowej VJP składowania sposobem suchym z 

połączeniem budowlanym z istniejącym budynkiem MSVP z wykorzystaniem 

kontenerów (kanistrów) magazynowych na maksymalnie 85 szt. VJP umieszczonych w 

żelbetonowych modułach magazynowych magazynu VJP 

 

Rozwiązanie techniczne polega na zwiększeniu powierzchni magazynowej poprzez dobudowanie magazynu 

suchego w MSVP w Jaslovskich Bohunicach, który jest eksploatowany przez spółkę JAVYS, a.s. Przewiduje się 

rozbudowę pojemności magazynu VJP w RS w dwóch etapach. W etapie pierwszym wymagane jest 

zmagazynowanie  10 100 szt. kaset paliwowych i w etapie drugim rozbudowa o kolejne 8 500 szt. kaset 

paliwowych. 

Przy tej wersji rozwiązania planuje się, że budynek magazynu suchego będzie usytuowany za istniejącym 

obiektem magazynu pośredniego VJP (poj. 840M), od strony południowowschodniej. Obiekt magazynu suchego 

będzie połączony z istniejącym MSVP przez  korytarz połączeniowy z częścią roboczą i będzie stanowić jeden 

zamknięty obiekt. Część magazynowa składowiska mokrego, nie będzie naruszona pod względem budowlanym. 

Rozwiązanie techniczne magazynu suchego będzie realizowane w formie połączenia budowlanego z istniejącym 

obiektem MSVP. Przebudowa istniejącego i uzupełnienie nowego korytarza transportowego, spowoduje powstanie 

kolejnej strefy technicznej, tj. przestrzeń odbioru i właściwa przestrzeń magazynowa magazynu suchego. Budynek 

magazynu jest połączony z innymi zlokalizowanymi tu urządzeniami, przy pomocy dróg wewnętrznych oraz 

bocznicy kolejowej. Zasilanie w energię elektryczną będzie prowadzone z urządzeń istniejących. Obiekt będzie 

podłączony do obwodu wody ppoż. w obiekcie JAVYS, a.s. W strefie technicznej będzie utworzona strefa z 

miejscem na odkładanie OS, przeznaczonym do prowadzenia ich kontroli i konserwacji. 

Strefa przyjęcia jest przeznaczona do urządzeń manewrowych, wykorzystywanych przy manewrowaniu OS w 

korytarzu  transportowym. W strefie tej będzie znajdować się miejsce na zaparkowanie dźwigu. 

Rys. nr 6: Hala magazynowania kontenerów transportowo-magazynpowwych 
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Rysunek nr 7: Rozbudowa pojemności magazynu VJP typ WER-440 dla wersji nr 3 

 
 

 

VJP produkowane w trakcie eksploatacji JE będzie transportowane zgodnie z warunkami transportu TK C-30 i 

składowane sposobem mokrym w MSVP w Jaslovskich Bohunicach. Składowanie VJP w basenach 

magazynowych MSVP zapewni aktywne chłodzenie, niezbędne przy paliwie o wysokim stopnu wypalenia i 

wzbogacenia początkowego. Po odpowiednim okresie chodzenia, będzie możliwe jego długotrwałe składowanie 

metodą suchą, z pomocą pasywnego układu chłodzenia. Pojemność magazynowania składowiska mokrego, 

będzie stopniowo zwalniana, poprzez przemieszczenie najdłużej magazynowanego VJP zinwentaryzowanego 

istniejącego MSVP, po spełnieniu parametrów granicznych kanistra do suchego składowania paliwa. Wszystkie 

manewry i czynności związane z przemieszczeniem paliwa do suchego sposobu składowania, będą 

przeprowadzone w obiekcie istniejącego magazynu mokrego. Do tego celu będą dostarczone niezbędne 

urządzenia technologiczne. Będą one zaprojektowane tak, aby nie oddziaływały negatywnie na wykonywane 

aktualnie czynności, związane ze składowaniem mokrym. Z tego powodu są wprowadzane jedynie rozwiązania 

techniczne, które rozmiarami, sposobem wykonania, jak również pod względem parametrów urządzeń 

manipulacyjnych i środków transportu, są odpowiednie do możliwości basenu wejściowego i przeładunkowego 

MSVP. 

Suchy system magazynowania pod względem konstrukcji budowli (system „vault"), będzie konstrukcją 

podziemną w formie zamkniętej komórki. Ciepło będzie odprowadzane dzięki naturalnemu przepływowi 

powietrza przez wlotowe i wylotowe ściany komórek oraz komin wentylacyjny. Ekranowanie będzie zapewniać 

konstrukcja komórki magaynowej. Każda komora magazynowa będzie zawierać kilka kanistrów metalowych, 

w których będzie zmagazynowane VJP. Pionowe kanistry metalowe, będą umieszczone w betonowych 

modułach na podstawie zapewniającej cyrkulację powietrza chłodzącego, zabezpieczających przed 

ewentualnym zbieraniem się skroplonej wody. Górna część kanistra będzie opatrzona masywną pokrywą 

osadzoną w górnej konstrukcji kopułowej, która będzie zaprojektowana tak, aby była odporna na obciążenia 

powstałe przy wprowadzaniu kanistra do komory, jak również w przypadku upadku ciężkiego przedmiotu w 

przestrzeń magazynową. 
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Kanister będzie wykonany w formie zbiornika w kształcie walca z wewnętrzną wstawką, składającą się z komórek 

absorpcyjnych o identycznej konstrukcji, jak w przypadku zbiorników kompaktowych, ze zdefiniowaną ilością 

kaset paliwowych. Komórki absorpcyjne będą zapewniać zarówno stabilizację pozycji kasety paliwowej, jak 

również stan podkrytyczny magazynowanego paliwa. Kasety paliwowe będą składowane w suchej obojętnej 

atmosferze, zaś kanister musi spełniać następujące podstawowe zadania: 

• bezpieczne wyłapywanie substancji radioaktywnych; 

• zabezpieczenie stanu podkrytycznego paliwa; 

• zabezpieczenie chłodzenia paliwa i odprowadzenie ciepła resztkowego; 

Rysunek nr 8: Kanister magazynowy VJP typ VVER-440 

 
 

Główną zaletą tego rozwiązania jest w szczególności wykorzystanie istniejących systemów roboczych MSVP i 

doświadczonego personelu obsługi, relatywnie małe wymagania dotyczące wielkości powierzchni 

magazynowej, polegające głównie na wykorzystaniu zdolności ekranowania, przy składowaniu paliwa w 

kopulastej komorze. Podobnie jak dla wszystkich rozwiązań na bazie kanistrów, również w tym przypadku, 

niezbędna jest mała ilość pojemników transportowych, które muszą być zatwierdzane zgodnie z aktualną ustawą 

atomową. Pod względem budowlanym, zaletą jest połączenie części mokrej i suchej części składowania, 

umożliwiające oddzielne osiadanie budowli, pod względem odporności sejsmicznej, zaletę stanowi fakt, że hala 

składowania suchego, o prostej konstrukcji, jest częściowo wpuszczona w ziemię i niewystępują w niej 

skomplikowane urządzenia technologiczne. Wadą jest bardziej skomplikowane manewrowanie kanistrami, ich 

umieszczenie w cylindrze ekranującym i właściwe układanie kanistrów komorze podziemnej. 
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Rysunek nr 9: Przekrój przez konstrukcje budowlane obiektu magazynowania VJP (system „vault") 

 
 

Odprowadzenie ogrzanego powietrza   Dźwig   Platforma  Pojemnik magazynowy   Ściana ekranująca  Wlot powietrza  

Rysunek nr 10: Umieszczenie kanstrów z VJP w żelbetonowym module magazynowania 
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B. DANE DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEGO ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE 
 

 

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WEJŚĆ 
 

 

1.1. GLEBA 

 

Wersja zerowa: 

 

W wersji zerowej nie przewiduje się dobudowania pomieszczeń magazynowych i do tego celu będą służyć 

istniejące urządzenia technologiczne  VJP oraz samodzielny budynek w obiekcie JAVYS, a.s. o następujących 

parametrach: 

 

Dane podstawowe obiektu: 

Powierzchnia zabudowy 3 255 m
2
 , 45x70 m 

Kubatura łączna 96 000 m
3 

Powierzchnia użytkowa 7 549 m
2 

Powierzchnia kondygnacji 8 298 m
2 

Maksymalna wysokość obiektu 30,5 m 

Wysokość komina wentylacyjnego 35 m 

W przypadku wersji zerowej nie powstanie konieczność zajęcia dodatkowych terenów. 

Wersja nr 1,2, 3: 

Przy wszystkich trzech wersjach, ze względu na możliwość połączenia budowlanego z istniejącym MSVP w 

Jaslovskich  Bohunicach, przewiduje się wykorzystanie hali odbiorczej magazynu i jego wyposażenie 

technologiczne i socjalne, niezbędne do eksploatacji magazynu (sekcja sanitarna z szatniami i urządzeniami 

socjalnymi, biurami i  dyspozytornią kontroli radiacyjnej). Niezbędne wielkości powierzchni zabudowanych, dla 

poszczególnych wersji przedstawiono w poniższej tabeli: 
 

Tabela nr B. I.1/01  

Oznaczenie wersji I etap (m ) II etap (m ) Pojemność całkowita 

(szt.) 

Wersja nr 1 1060 - 18 816 

Wersja nr 2 2 760 1698 18 816 

Wersja nr 3 3 319 2 042 18 870 

 

 

Wersja nr 1 

 

Rozbudowa MSVP polega na dobudowie kolejnych basenów w kierunku hali magazynowej. Z podłączeniem do 

istniejącej konstrukcji budowlanej włącznie z trasą urządzenia dźwigowego. 



31/170 

 

Powierzchnia zabudowy: 

Kubatura obiektu: 

Powierzchnia zabudowy: 

Kubatura obiektu: 

1060 m dla dobudówki etapu I. i II.  

41339 m
3
 dla dobudówki etapu I. i II. 

0 m
2
 dla korytarza łączącego 

0 m
3
 dla korytarza łączącego 

Wersja nr 2 

 

Rozbudowa powierzchni magazynowej VJP składowania metodą suchą, z połączeniem budowlanym z istniejącym 

budynkiem MSVP z wykorzystaniem kontenerów transportowo-magazynowych dla maksymalnie 84 szt. VJP 

umieszczonych na powierzchni utwardzonej hali magazynowej VJP. 

Przy tej wersji konieczne Est wybudowanie nowej bocznicy kolejowej o długości około 260 m. Na istniejącej 

bocznicy obiektowej, wybudowano by rozjazd, który doprowadzi nową bocznicę do magazynu suchego. Dla 

ustalenia wymagań dotyczących powierzchni składowania, bazuje się na wymiarach zespołów opakowania. Dla 

wymaganej wielkości magazynu, na poszczególnych etapach budowy wymagane są następujące wielkości 

powierzchni zabudowanej: 

 

Powierzchnia zabudowana: 2 760 m
2
 dla etapu I. 

Kubatura obiektu: 56 113 m
3
 dla etapu I 

Powierzchnia zabudowana: 1 698 m
2
 dla etapu II 

Kubatura obiektu: 33 743 m
3
 dla etapu II 

Powierzchnia zabudowana: 766 m
2
 dla korytarza łączącego 

Kubatura obiektu: 7 845 nr dla korytarza łączącego 

 

Rys. nr 11: Plan sytuacyjny lokalizacji dobudowanych powierzchni magazynów składowania mokrego 
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Rys. nr 12: Plan sytuacyjny rozmieszczenia dobudowanych magazynów składowania suchego (wersja nr 2) 

 
 

 

 

Wersja nr 3 

 

Rozbudowa powierzchni magazynowej VJP składowania metodą suchą z połączeniem budowlanym z 

istniejącym budynkiem MSVP z wykorzystaniem kontenerów (kanistrow) do maksymalnie 85 szt. VJP 

umieszczonych w żelbetonowych modułach magazynowych magazynu VJP 

 

Powierzchnia zabudowy: 3 319 m
2
 dla etapu I 

Kubatura obiektu: 66 127 m
3
 dla etapu I 

Powierzchnia zabudowy: 2 042m
2
 dla etapu II 

Kubatura obiektu: 40 684 m
3
 dla etapu II 

Powierzchnia zabudowy: 766 m
2
 dla korytarza łączącego 

Kubatura obiektu: 7 845 m
3
 dla korytarza łączącego 
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Rysunek nr 13: Plan sytuacyjny lokalizacji dobudowanych powierzchni magazynowych składowania 

metodą suchą (wersja nr 3 ) 

 
 

 

1.2. WODA 

Woda pitna  

Wersja zerowa: 

Przy eksploatacji istniejącego obiektu MSVP zużycie wody pitnej  jst związane jedynie z potrzebami 

pracowników, do celów konsumpcyjnych i sanitarnych. Zaopatrzenie pracowników w wodę pitną w obiektach 

spółki wnioskodawcy jest realizowane za pośrednictwem sieci wodociągowej, będącej jego własnością. Rzy wersji 

zerowej nie przewiduje się zwiększenia ilości pracowników, czyli również zużycie wody pitnej nie ulegnie 

znaczącym zmianom. 

Średnie zużycie wody pitnej w MSVP wynosi 0,3 1/s, maksymalne zużycie 1,1 1/s. W 2013 roku całkowite 

zużycie wody pitnej w obiekcie wyniosło 443 m
3
. 

 

 

Wersja nr 1, 2, 3: 

 

Ponieważ zużycie wody pitnej jest związane wyłącznie z potrzebami pracowników do celów konsumpcyjnych i 

higienicznych i równocześnie zakłada się utrzymanie aktualnego stanu zatrudnienia, nie będzie potrzeby 

zwiększania dostaw wody pitnej w stosunku do zużycia w wersji zerowej. 
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Woda pożarowa  

Wersja zerowa: 

Dotychczasowy system przeciwpożarowy jest podłączony do istniejącyhc hydrantów p.poż. w  obiekcie, podłączinych pod 

sieć wody gaśniczej na terenie zakładu. Maksymalne zapotrzebowanie wody do wewnętrznych celów zabezpieczenia ppoż. 

obiektu MSVP wynosi 16,7 1/s dla największego odcinka  ochrony ppoż. 

 

Wersja nr 1, 2, 3: 

 

Zabezpieczenie wody gaśniczej jest wystarczające dla potrzeb projektowanych wersji rozbudowy składowiska VJP. Zużycie 

wody gaśniczej oblicza się zgodnie z STN 92 0400. Wielkość i wartości ciśnień w miejscu zasilania są wystarczające do 

zabezpieczenia ppoż. przy wszystkich rozpatrywanych wersjach. Zapotrzebowanie na wodę gaśniczą dla jednego hydranta 

ściennego wynosi Q=0,3 1/s. Miejsce zasilanie w wodę gaśniczą jest podpięte pod sieć główną DN200. Parametry 

ciśnieniowe wodociągu ppoż. zapewniają pompy ppoż., które gwarantują wysokość transportowania około H=60-90 m; 0,6-

0,9 MPa; Q=90 Vs. 

 

Woda chłodząca  

Wersja zerowa: 

Chłodzenie wody basenowej istniejącego MSVP zapewnia stacja chłodzenia, która zawiera dwa wymienniki płytowe oraz 

pompy do zapewnienia cyrkulacji wody basenowej przez stacjęchłodzenia. Przepływ wody basenowej przez chłodnicę 

zależy od ilości schładzanych basenów, zawiera się on w graniczach 120-240 m
3
/godz. Do chłodzenia używa się technicznej 

wody chłodzącej, której źródłem są :  

• JZ JE V1, 

• autonomiczny obieg chłodzenia w obiekcie MSVP. 

Przepływ technicznej wody chłodzącej przez chłodnice wynosi max. 430 +5% m
3
/hod. Zużycie w 2013 roku wyniosło 57 

422 m
3
. 

 

Wersja nr 1: 

Do schłodzenia paliwa całkowicie wypełnionego basenu magazynowego przewiduje się wodę chłodzącą w ilości około 150 

m
3
/godz. Dla dobudowanych czterech basenów składowania VJP będzie konieczne zwiększenie wydajności stacji 

chłodzenia o około 600 m
3
/godz. 

 

Wersja nr 2, 3: 

 

Dla tych wariantów nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę chłodniczą. 
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Woda demineralizowana  

Wersja zerowa 

Woda demineralizowana jest użwana przy mokrym sposobie składowania (baseny magazynowe są napełniane wodą 

demineralizowaną – objętość wody w basenie - 1238 m
3
), do uzupełniani wody w basenie oraz na potrzeby stacji czyszczenia 

do zmiękczania, regeneracji, przepłukiwania i ładowania nowego napełnienia czyszczenia wód basenowych. W razie potrzeby 

jest używana do odkażania pomieszczeń, środków transportu itp. Zużycie roztworów odkażających i wody demineralizowanej 

wynosi 30 1/m
2
 powierzchni przepłukiwanego basenu. Przy odkażąniu pomieszczeń zużycie kwaśnego roztworu do odkażania 

wynosi 2 1/m
2
 spłukiwanej powierzchni, zużycie wody demineralizowanej wynosi 3 1/m

2
. 

Projektowane roczne zużycie wody demineralizowanej wynosi około 8400 m
3
/rok. Zużycie w 2013 roku wynosło 6 328 m

3
.  

Wersja nr  1: 

Przy tej wersji należy zwiększyć ilość wody demineralizowanej w ilości łącznej 4x1238 m
3
= 4952m

3
 (do napełnienia 4 

basenów magazynowania). 

Projektowane roczne zużycie przy tej wersji, uległo by zwiększeniu o około 100% w stosunku do wersji zerowej, tj. do około 

16 800 m
3
/rok. 

 

Wersja nr 2, 3: 

 

W tych wariantach nie przwiduje się zapotrzebowania na wodę demineralizowaną. 

 

Woda grzewcza  

Wersja zerowa: 

Woda grzewcza jest doprowadzona do MSVP przy pomocy przyłącza ciepłociągu, umieszczonego w kanale ciepłociągu, z 

nowej stacji wymienników z obiektu 562 (Centralne zasilanie ciepła JAVYS). 

Parametry: 

• ciśnienie 6MPa, 

• temperatura 130/90°C. 

 

Zasilanie ciepłem wody grzewczej: 

• ogrzewanie z ciepłociągu 180 kW, 

• ogrzewanie ciepłej wody użytkowej 30 kW, 

• technika powietrzna włączne z kurtyną powietrzną 1549 kW 

Roprowadzone ciepło łącznie 1759 kW. 

Zużycie ciepła doprowadzonego za pośrednictwem wody grzewczej w 2013 roku wyniosło 2 970 902 kWh. 
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Wersja nr 1, 2, 3: 

 

W powyższych wersjach zużycie wody grzewczej wzrośnie nieznacznie i wystarczą źródła specyfikowane w wersji 

zerowej. 

 

 

Para 

 

Wersja zerowa: 

 

Para na potrzeby MSVP jest doprowadzona rurociągiem DN 80 z trasy rurociągu pary ostrej między JE VI, JE V2, 

JE Al umieszczonym w kanale rurociągowym w ramach DPS M4.01 oraz poprzez stację redukcyjną i jest 

rozprowadzona w obiekcie MSVP. Maksymalne zużycie pary wynosi około 150 t/rok, wykorzystywana zależne od 

potrzeb DPS M2.03-R. W 2013 roku para nie była wykorzystywana dla potrzeb MSVP. 

 

Wersja nr 1, 2, 3: 

 

Dla powyższych wersji nie przewiduje się zwiększenia zużycia pary. 

 

Woda chłodnicza  

Wersja zerowa: 

Woda chłodnicza o parametrach 6/12 °C służy jako medium chłodzące dla chłodnic w układach wlotowych i 

cyrkulacyjnych techniki powietrznej MSVP. Do obiektu jest doprowadzona rurociągiem DN 80 w kanale 

rurociągowym ze źródła JE V1 i jest rozprowadzona w obiekcie MSVP w ramach budowli. Zużycie mocy 

chłodzącej doprowadzonej przez wodę chłodniczą wynosi 455 kW. 

 

Wersja nr 1: 

Przy powyższej wersji zużycie wody chłodniczej ulegnie niewielkiemu zwiększeniu.  

Wersja nr 2, 3: 

Dla podanych wariantów nie przewiduje się zwiększenia zużycia wody chłodniczej. 

 

 

1.3. SUROWCE 

Zestawy osłonowe  

Wersja zerowa: 

W 1997 roku rozpoczęła się modernizacja MSVP, której celem było zwiększenie wytrzymałości sejsmicznej oraz 

zwiększenie pojemności magazynowej budowli pierwotnej. Prowadzona na podstawie pozwolenia na budowę pod 

nr KU-OŻP-2/03349/97/Ec-A wydanego dnia 29.10.1997. Poprzez zmianę sposobu składowania w basenach 

pojemność uległa zwiększeniu do 14 112 szt. kaset paliwowych (1694 t VJP). Kasetypaliwowe są magazynowane w 

kompktowych zasobnikach  na 48 szt kaset paliwowych, łącznie w 294 zasobnikach kompaktowych, 98 szt. w 

jednym basenie magazynowym. 
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Wersja nr 1: 

 

Zastosowanie zasobników magazynowych KZ-48 na 48 szt. VJP umieszczonych w 4 dobudowanych basenach 

magazynowych magazynu VJP. 

W rozpatrywanej wersji rozbudowy istniejącego składowiska VJP, do wypełnienia całej pojemności magazynowej , 

w pierwszym i drugim etapie, należałoby dostarczyć 392 zasobników magazynowych KZ-48 o pojemności jednego 

zasobnika 48 kaset paliwowych. Czyli łącznie będzie można zmagazynować 18 816 PK. 

 

Wersja nr 2: 

 

Zastosowanie kontenerów transportowo-magazynowych na maksymalnie 84 szt. VJP umieszczonych na 

powierzchni utwardzonej w hali magazynowej magazynu VJP. 

Przewiduje się magazyn o pojemności łącznej w I etapie 8x16 =128 kontenerów po 84  kasety paliwowe – łącznie w 

pierwszym etapie będzie można zmagazynować 10 752 kaset paliwowych. W przypadku napełnienia magazynu 

będzie można go rozbudować o kolejne powierzchnie magazynowe. W II etapie będzie można zmagazynować 

6x16=96 kontenerów, 96 x 84 = 8 064 PK. Czyli łącznie będzie można zmagazynować 10752+ 8064 = 18 816 PK. 

 

Wersja nr 3: 

 

Zastosowanie kontenerów magazynowych (kanistrów) na maksymalnie 85 szt. VJP umieszczonych w 

żelbetonowych modułach magazynowych magazynu VJP. 

W rozpatrywanej wersji magazynu suchego VJP do zapełnienia całej pojemności magazyn, w pierwszym etapie 

należy dostarczyć 120 zestawów osłonowych o pojemności 85 PK i w etapie drugim 102 zestawy. Łącznie w 

obydwu etapach należy dostarczyć 222 zestawy osłonowe o pojemności każdego zestawu 85 PK. Czyli łącznie 

będzie można zmagazynować 10200+ 8670 = 18 870 PK. 

 

 

1.4. ŹRÓDŁA ENERGII 

Enegria elektryczna  

Wersja zerowa: 

Dostawa energii elektrycznej będzie niezbędna do pracy napędów i funkcji pomocniczych, jak np. systemy 

sterowania, technika powietrzna, oświetlenie, monitoring itp. MSVP jest zasilany z dwóch przyłączy z rozdzielni 

potrzeb własnych 6 kV z dwóch niezależnych źródeł. 

Łączna moc zainstalowana, zasilana z transformatorów 6/0,4 kV - 1669,84 kW. 

Zużycie w 2013 roku wyniosło 767 904 kWh. 

Wprzypadku całkowitego braku zasilania MSVP oraz w przypadku zdarzeń sejsmicznych, w celu zapewnienia pracy 

najbardziej niezbędnych układów technologicznych, zapewniających bezpieczne składowanie wypalonego paliwa, 

służy generator diesla zainstalowany przy wejściu do budynku MSVP, na samodzielnej betonowej podstawie, 

odpornej na czynniki sejsmiczne. Moc generatora diesla wynosi 350kW i jest on podłączony do obydwu sekcji 

rozdzielni odcinkowej 9CA. 
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Wersja nr 1: 

 

Do zapewnienia pracy urządzeń elektrycznych wewnątrz obiektu magazynu wypalonego paliwa tj. Oświetlenie, 

zasilanie odbiorników jedno- i trójjazowych, koniecznych do eksploatacji i konserwacji, zasilania urządzeń 

techniki powietrznej oraz urządzeń technologicznych, wystarcza istniejąca moc zainstalowana, specyfikowana dla 

wersji zerowej. 

 

Wersja nr 2, 3: 

 

Do zapewnienia pracy urządzeń elektrycznych dla powyższych wersji tj. oświetlenie, zasilanie odbiorników jedno- 

i trójjazowych, koniecznych do eksploatacji i konserwacji, zasilania urządzeń technologicznych, wystarcza 

istniejąca moc zainstalowana, specyfikowana dla wersji 0. 

 

Sprężone powietrze i azot  

Wersja zerowa  

Na potrzeby PS M 1-R, PS M2-R i PS M 3 do MSVP doprowadzono sprężone powietrzei azot. Zasilanie MSVP w 

sprężone powietrze zapewniają dwa kompresory 9TP40D01 i 9TP40D02 każdy o wydaności 189 m
3
/h. 

Przy eksploatacji standardowej pracuje jeden kompresor, który jest wybrany jako roboczy. 

Zużycie sprężonego powietrza (0,85 MPa) waha się zależnie od wykonywanych operacji technologicznych. 

Azot jest doprowadzony ze stacji redukcyjnej azotu. Azot jest doprowadzony z obwodów roboczych, tj. Butlowy 

moduł ciśnieniowy. Stacja redukcyjna pracuje w trybie automatycznym. Zużycie azotu w MSVP wynosi około 

500 m
3
/rok. 

 

Wersja nr 1, 2, 3: 

Przy podanych wersjach zużycie powyższych mediów zmieni się nieznacznie i dotychczasowe źróda są 

wystarczające. 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY  

Wersja zerowa: 

Eksploatacja urządzenia jądrowego jest możliwa dzięki połaczeniu drogowemu obiektów JZ w Jaslovskich 

Bohunicaach z dwóch kierunków - przez Jaslovské Bohunice na Trnavę oraz  przez miejscowość Žlkovce do 

drogi kat. I Bratysława - Trenčin. Połączenie do sieci kolejowej zapewnia samodzielna bocznica o długości 8,1, 

która pierwotnie była przeznaczona dla potrzeb JE Al i aktualnie służy dla całego obiektu. Bocznica jest 

podłączona do szlaku kolejowego Piešťany - Trnava – Bratysława i rozpoczyna się na stacji kolejowej Vel'ké 

Kostol'any, gdzie znajduje się tor odstawczy przeznaczony do wspomagania pracy obiektu. 
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Po wyżej wymienionych drogach prowadzony jest transport osobowy i ciężarowy do obiektu w Jaslovskich 

Bohunicach. 

Pod względem infrastruktury technicznej obiekt MSVP jest podłączony pod istniejącą infrastrukturę JE VI, np. 

rozprowadzenie energii elektrycznej, pary, wody pitnej, kanalizacji ściekowejj i deszczowej, kanalizacji do 

odprowadania wód ściekowych o znikomej aktywności do budynku urządzeń pomocnczych JE VI. Pod względem 

sieci kumunikacyjnej MSVP jest połaczony bocznicą kolejową oraz jednią z drogami wewnętrznymi obiektu JAVYS 

a.s. Te drogi wewnętrzne są połączone z ww. siecią dróg zewnętrznych. Do przewożenia kaset z VJP z 

poszczególnych elektrowni jądrowych do MSVP po bocznicy kolejowej, jest wykorzystywany specjalnie 

przystosowany kontener transportowy typu C-30 na specjalnych wagonach kolejowych. Ich eksploatacja jest 

regulowana specjalnymi przepisami zasadami dotyczącymi ochrony obiektów, zgodnie z którymi jest prowadzony 

transport VJP. 

Aktualnie transport VJP jest realizowany zgodnie z umową o zabezpieczeniu usług jądrowych wg warunków SE, a.s. 

Z 3. i 4. bloku JE V2 są realizowane 4 transporty rocznie, z 1. i 2. bloku SE-EMO jest realizowany w transport 

rocznie. Po uruchomieniu 3. i 4. bloku SE-EMO łączna ilość transportów będzie zwiększona o jeden transport 

rocznie. 

 

Wersja nr 1 : 

 

Dobudowanie kolejnych basenów magazynowych VJP nie wygeneruje dodatkowych wymagań związanych z 

transportem lub infrastrukturą, będą wykorzystywane drogi i sieci inżynieryjne istniejącego obiektu 840M. 

 

Wersja nr 2: 

 

Część sucha magazynowania VJP obiektu 840M będzie połączona do drogi lądowej biegnącej w sąsiedztwie obiektu 

orazdo nowo wybudowaną bocznicę kolejową, podłączoną do istniejącej bocznicy zakładowej. 

 

Wersja nr 3: 

 

Dobudowanie kolejnego obiektu nie będzie skutkowało dodatkowymi wymaganiami związanymi z transportem i 

infrastrukturą, będą wykorzystywane drogi i sieci inżynieryjne istniejącego obiektu nr 840M. 

 

Wersja nr 1,2,3: 

 

Przy wszystkich wersjach nie powstaną dodatkowe wymagania dotyczące aktualnej sieci drogowej, ze względu na 

fakt, że transport VJP jest realizowany na podstawie wyprodukowanych VJP ewent. Przewozy mogą być 

realizowane wyłacznie po spełnieniu wymagań związanych z transportem VJP z poszczególnych elektrowni 

eksploatowanych w lokalizacjach Mochovce i Jaslovské Bohunice, i są one prowadzone koleją. 

 

 

1.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SIŁY ROBOCZEJ 

 

Wersja zerowa: 

 

Eksploatacja istniejącego MSVP jest zapewniona przez dział gospodarki VJP, który aktualnie zatrudnia 18 

pracowników, przy czym w pozostałych czynnościach jak monitoring, administracja, konserwacja itp. uczestniczą 

pracownicy innych działów, np. dział mechaniczny i dział budynków JZ,  dział kontroli chemicznej, dział ochrony 

radiacyjnej i innych. 
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Wersja nr 1 : 

 

Eksploatację mokrego sposobu magazynowania VJP w wersji 1 zabezpiecza taka sama ilość pracowników jak przy 

wersji zerowej. 

 

Wersja nr 2, 3: 

 

Nie przewiduje się zwiększenia ilości pracowników do obsługi dobudowanych urządzeń technologicznych w 

wersjach 2 i 3. 

 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH WYJŚCIOWYCH 
 

Ponieważ magazyn przejściowy VJP nie jest obiektem o charakterze produkcyjnym, niniejszy rozdział opisuje w 

szczególności takie oddziaływanie na środowisko jak hałas, zapylenie, promieniowanie i produkcja odpadów, które 

są zaniedbywalne dla wszystkich rozważanych wersji magazynu VJP. 

Ponieważ we wszystkich rozpatrywanych wersjach, chodzi o identyczną działalność, związaną ze źródłem 

promieniowania jonizującego, ich wyjścia będą również identyczne, ewentualnie będą się niewiele różnić. Z tego 

powodu wyjścia opisywane w niniejszym rozdziale, będą rozpatrywane wspólnie. 

Wyjścia są opisane dla wszystkich etapów  żywotności urządzenia jądrowego, poczynając od projektu i budowy, 

poprzez eksploatację, kończąc na zakończeniu pracy i wyłączeniu. 

W przypadku, że w rozpatrywanej lokalizacji i wersji technologicznej są produkowane różne produkty wyjściowe 

(na przykład produkcja odpadów ciekłych), wskazane jest to w poszczególnych rozdziałach, co umożliwia ich 

wzajemne porównanie. 

 

 

 

II.1. ATMOSFERA 

 

II.1.1. ŹRÓDŁA PUNKTOWE 

 

Wersja zerowa: 

 

Eksploatacja urządzenia jądrowego MSVP w lokalizacji Jaslovske Bohunice nie jest źródłem zanieczyszczenia 

powietrza, zdefiniowanym wg przepisów dot. ochrony atmosfery. Przy składowaniu VJP nie są uwalniane do 

atmosfery substancje zanieczyszczające. Pomieszczenia obiektu są zabezpieczone przez układ techniki powietrznej, 

który zapewnia chłodzenie, ewent. wentylację i ogrzewanie powietrzne pomieszczeń wewnętrznych obiektu. 

Ukłąd wentylacji jest rozwiązany zgodnie z zasadami techniki jądrowej: 

•    warunki ochrony radiacyjnej poprzez przepływ powietrze w kierunku możliwego miejsca wystąpienia 

wzrostu aktywności, 
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• warunki higieniczne, warunki bezpieczeństwa i warunki pracy obsługi, 

• parametry robocze technologii MSVP, 

• odprowadzenie powietrza do komina i atmosfery, ze skuteczną filtracją, 

• eksploatacja urządzenie VZT [techniki powietrznej] z rezerwą roboczą, o odpowiedniej żywotności i 

odporności na zdarzenia sejsmiczne, 

• automatyczna regulacja ustawionych parametrów, 

• klimatyzacja wybranych pomieszczeń z obsługą stałą (dyspozytornia), 

• awaryjna wentylacja chronionych dróg ewakuacyjnych, w razie wystąpienia pożaru. 

 

Układy techniki powietrznej i stosowne urządzenia dzielą się na: 

• naturalne, 

• wylotowe, 

• cyrkulacyjne, 

• klimatyzacyjne 

i zapewniają odpowiednie parametry robocze – temperatury na stanowisku pracy i w pomieszczeniach MSVP: 

• w okresie zimy min. + 18 / 22 °C, 

• w okresie lata min. + 26/28 °C. 

Powietrze jest wyciągane z pomieszcznia magazynowego i przez układ techniki powietrznej odprowadzane do 

atmosfery, przez komin wentylacyjny owysokości 35 m. Część urządzenia przeznaczona do wentylowania 

pomieszczeń czystych, ma wylot umieszczony bezpośrednio nad dachem MSVP. Całkowity przepływ powietrza 

przez komin wentylacyjny wynosi 66 070 do 71 690 m
3
/godz. Odprowadzone powietrze może być skażone na 

skutek obecności radionuklidów, które są wyłapywane przez skuteczne filtry HEPA. W kominie wentylacyjnym 

MSVP jest nieprzerwanie monitorowana aktywność aerozoli. Równocześnie jest zabezpieczony ciągły odbiór 

powietrza przez filtry stałe, które służą do bilansowej  oceny aktywności radionuklidów, w wypuszczanym 

powietrzu. Zależnie od decyzji UVZ SR w trakcie pracy MSVP do celów bilansowych monitoruje się następujące 

parametry: 

• mieszanina radionuklidów: 
54

Mn, 
57

Co, 
60

Co, 
65

Zn, 
110ra

Ag, 
134

Cs, 
137

Cs, 
,44

Ce,
5,
Cr, 

59
Fe, 

58
Co, 9

5
Zr, 

103
Ru, 

,06
Rh, 

,41
Ce, 

,24
Sb, 

95
Nb 

• 90Sr, 

• radionuklidy emitujące promieniowanie alfa 
238

Pu, 
239+240

Pu, 
241

 Am, 

• tryt  

 

 

Ustalony limit dla mieszaniny radionuklidów - 3.10 Bq. 
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W 2013 dla monitorowanych radionuklidów zmierzono wartości podane w tabeli: 

 

Tabela nr B. II.I.I/01 

 MSVP 

 Wylot % lim. rocz. 

Ilość powietrza [mJl 4,90E+08 - 
Stront 90Sr [kBq] 5,807 - 

Tryt JH [GBq] 2,043 - 

aerozole: [MBq]  
51Cr 

0,030  

54Mn 0,005  
59Fe 0,010  
57Co 0,003  
58Co 0,004  
60Co 0,029  
65Zn 0,011  
95Nb 0,013  
95Zr 0,007  
,03Ru 0,003  
l06Rh 
HCmA 

,24Sb 

0,053  

0,005  

0,003 

 

l34Cs 0,004  
137Cs 0,057  
,4,Ce 0,005  
144Ce 0,023  
suma aerozoli [MBq] 0.266  
aerozole alfa: [kBq] 
238Pu  

239+240Pu 

 

0,021  

0,051 

 

24lAm 0,162  
suma aerozoli alfa [kBq] 0,234  
Suma aerozoli  MSVP [MBq] 0,272 0,091 

Z powyższych wartości wynika, że wpływ eksploatacji MSVP poprzez osprowadzanie gazów do otoczenia na 

otaczające środowisko i mieszkańców jest zaniedbywalny . 

 

 

Wersje nr 1, 2, 3 – wyjścia podczas budowy: 

Podczas budowy magazynu VJP brak oddziaływania czynników radiacyjnych na miszkańców i środowisko.  

Działalność budowlana obejmuje ruch drogowy, poruszaących się samochodów ciężarowych, maszyn 

budowlanych oraz stosowanie różnych materiałów budowlanych. Czynności te charakteryzują się hałasem, 

wibracjami i zanieczyszczeniem atmosfery i otoczenia na skutech powstających pyłów tj. Cząsteczek o 

wielkości 2,5 -10 μm. Pracownicy, przebywający w pobliżu placu budowy, będą chwilowo narażeni na 

działąnie pyłu i spalin produkowanych przez maszyny budowlane i samochody ciężarowe oraz podwyższony 

poziom hałasu i wibracji. 

W trakcie budowy, na skutek użytkowania ciężkich maszyn budowlanych, do atmosfery będą emitowane 

szkodliwe spaliny oraz cząsteczki pyłu i inne substancje zanieczyszczające. 
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Tabela nr B. II.LI/02: Oddziaływanie na atmosferę w trakcie budowy  
 

Emisja maszyn budowlanych 

 Emisja ( kg) 

 NOx N20 CH4 CO NMVOC PM NH3 

Koparka 3,60 0,09 0,01 0,75 0,33 0,28 0,0005 

Samochód ciężarowy 4,32 0,11 0,02 0,90 0,39 0,33 0,0006 

Dźwig 2,16 0,05 0,01 0,43 0,19 0,16 0,0003 

Spaliny stężenie (mg/m
3
) 

Koparka 4 246 103 14,7 885 383 324 0,590 

Samochód ciężarowy 5 096 124 17,7 1 062 460 389 0,708 

Dźwig 2 548 62 8,8 512 225 186 0,354 

 

Ogólnie obowiązuje zasada, że etap budowy jest jedynie stanem tymczasowym i nie ma znaczącego wpływu na 

jakość atmosfery. Podczas budowy magazynu oddziaływanie na atmosferę, związane ze spalinami maszyn 

budowlanych, pyłu powstającego przy pracach ziemnych, ma charakter tymczasowy, krótkotrwały i przemijający. 

 

 

Wersje nr 1, 2, 3 – wyjścia podczas eksploatacji: 

 

Przy magazynowaniu VJP sposobem mokrym i suchym nie będzie dochodzić do zanieczyszczenia powietrza. Przy 

mokrym sposobie składowania, powietrze z obiektu jest filtrowane i następnie wypuszczane do atmosfery. W 

przypadku składowania suchego, obiekt hali magazynowej będzie wentylowany sposobem naturalnym. Przed 

wydostaniem się substancji radioaktywnych do środowiska, oprócz osłony kaset paliwowych, zabezpiecza system 

składowania VJP w hermetycznie zamkniętych zestawach osłonowych 

 

 

II.1.2.  ŹRÓDŁA POWIERZCHNIOWE  

 

Całe powietrze w kontrollowanej strefy jest wyciąganie i w sposób zorganizowany wypszczene do atmosfery. W 

ten sposób z potencjalnych źródeł powierzchniowych stają się punktowymi źródłami zanieczyszczania powietrza, 

które są wyposażone w odpowiednie urządzenia oczyszczające oraz monitoring, zapewniający uzyskanie ww. 

informacji. 

 

11.1.3. ŹRÓDŁA LINIOWE I MOBILNE  

Wersja zerowa: 

Ponieważ obiekt MSVP nie jest zakładem o charakterze produkcyjnym, który do swojej pracy wymaga 

dostarczania surowców, z pracą MSVP nie jest związane oddziaływanie środków transportu. Przewóz VJP jest 

realizowany transportem kolejowym. 
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Do transportowania kaset z VJP z poszczególnych elektrowni jądrowych do MSVP po bocznicy kolejowej służy 

kontener transportowy typu C-30 przewożony na wagonie specjalnym. Urządzenia transportowe są zatwierdzone 

przez UJD SR. Wszystkie przewozy VJP są zatwierdzane przez UJD SR, UVZ SR oraz MDVRR SR. Na przewóz 

opracowuje się przepisy eksploatacyjne oraz odpowiednie procedury związane z ochroną fizyczną. 

 

 

Wersja nr 1, 2, 3 : 

Podczas budowy przewiduje się zwiększenie ilości poruszających się samochodów ciężarowych, które będą 

przewozić materiały budowlane na budowę kolejnych pomieszczeń magazynowych. Do celów transportowych 

będą wykorzystywane istniejące drogi. Przewidywanie oddziaływanie transportu będzie przede wszystkim 

widoczne w miejscowościach sąsiadujących z obiektem w Jaslovskich Bohunicach: Špačince, Malženice, 

Žlkovce, Bučany, ponieważ drogi prowadzą przez te miejscowości. 

Po dobudowaniu pomieszczeń magazynowych nie przewiduje się równoczesnego wzrostu natężenia ruchu 

samochodowego. 

Aktualnie przewozy VJP są realizowane zgodnie z umową o zabezpieczeniu usług jądrowych wg wymagań SE 

a.s. Z bloku 3. i 4. JE V-2 są realizowane 4 transporty rocznie, z bloku 1. i 2. SE EMO jest realizowany 1 

transport rocznie. Po uruchomieniu bloku 3 i 4 SE EMO aktualna ilość przewozów zostanie zwiększona o jeden 

transport rocznie. 

 

 

II.2. WODY ŚCIEKOWE 

 

Wpływ budowy na stosunki wodne: 

 

Budowa magazynu będzie związana ze zwiększonym zużyciem wody pitnej, wody do czyszczenia oraz 

wykonywania na miejscu prac budowlanych jak np. beton, procesy mokre, tj. podczas budowy będzie 

występowało chwilowe zwiększenie zużycia wody. 

Zapotrzebowanie na wodę nie będzie stanowić znaczącej zmiany w stosunku do wody niezbędnej do 

pozostałych zadań prowadzonych w Jaslovskyich Bohunicach. Przy budowie powstanie ograniczona ilość wód 

ściekowych. Substancjami zanieczyszczającymi będą głównie substancje nierozpuszczalne. Dla oczyszczaln 

ścieów nie będzie to stanowić znaczącego obciążenia. Odddziaływanie będzie jedynie krótkotrwałe i wody 

powstające przy budowie nie będą oddziaływać na jakość okolicznych ciekó• wodnych. 

Wpływ eksploatacji na stosunki wodne: 

Wody deszczowe 

Wersja zerowa: 

Wody deszczowe są odprowadzane z powierzchni dachów obiektu MSVP, z dróg i powierzchni utwardzonych, 

przy pomocy kanalizacji deszczowej. Po kontroli dozymetrycznej są zatrzymywane w zbiornikach 

retencyjnych, z których są odprowadzane otwartym kanałem Manivier do odbiornika Dudvah (wylot za 

miejscowością Žlkovce w kilometrze rzeki 10,1). 
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Wersje nr 1, 2, 3: 

 

Ilość wody odpadowej z odprowadzeń powierzchniowych, zwiększy się o wodę deszczową zebranej z dachu 

nowego budynku i łącznika. 

 

Wody ściekowe  

Wersja zerowa: 

Wodu ściekowe są odprowadzane z obiektu przy pomocy kanalizacji ściekowej do oczyszczalni mechaniczno-

biologicznej MB ĆOV JE VI (BIOCLAR). Oczyszczone wody ścekowe są odprowadzone do kolektora 

SOCOMAN. 

 

Wersje nr 1, 2, 3: 

 

Ilość wody ściekowej w porównaniu z wersją zerową nie ulegnie zmianie, ponieważ nie przewiduje się 

zwiększenia ilości pracowników. 

Aktywne wody ściekowe  

Wersja zerowa: 

Aktywne wody ściekowe z MSVP tworzą np.: 

-  używne roztwory do odkażania  

-   woda do przemywania  

-   wylot kanalizacji specjalnej  

-   woda ściekowa z laboratorium  

Kanalizacja specjalna, która odporwadza wodę ze strefy kontrolowanej, jest wyprowadzona do zbiornika w 

obiekcie  MSVP, i następnie jest przepompowywana do uzdatnienia w JE V1. 

Wody ściekowe z regeneracji, spulchniania filtrów, odkażania są gromadzone w MSVP w zbiornikach 

drenażowych. Ze zbiorników tych są przepompowywane do uzdatnienia w JE V1. Wypełnienia filtrów jonowych 

w oczyszczalni MSVP (mechaniczne, katodowe i anodowe) po utracie zdolności filtracyjnych i pojemności 

wymiany są przepompowywane do uzdatnienia w  JE VI. 

KRAO z likwidowania pobieranych próbek oraz z laboratorium, wraz z pozostałymi odpadami (skropliny z 

powietrza, filtrów i komina VZT) są wprowadzone do zbiornika kanalizacji specjalnej. Woda ściekowa z obwodu 

sanitarnego jest odprowadzania di koanalizacji specjalnej, produkcja dzienna wynosi około 0,5 m
3
. Roczna ilość 

łączna waha się w granicach 300 do 600 m
3
, aktywność całkowita nie przekracza 6,7.10

6
 Bq. 

Zgromadzone aktywne wody ściekowe są odprowadzane do budynku układów pomocniczych JE VI, gdzie są 

czyszczone tchnologią odparowywania z czyszczeniem końcowych przy pomocy kondensatorów łupkowych na 

jonowej stacji filtrów. 

 

Wersja nr 1: 

 

Zczyszczenia wód basenowych i ewentualnego skażenia pomieszczeń KP [strefa kontrolowana] może powstać 

porównywalna ilość wody jak przy wersji zerowej. 
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Wersja nr 2, 3: 

 

Przy składowaniu VJP metodą suchą nie powstaje skażona woda ściekowa. Przy ewentualnym skażeniu 

pomieszczeń strefy kontrolowanej może powstać znikoma ilość wody - max 30 m
3
 rocznie. 

Woda basenowa: 

Wersja zerowa: 

Wartości graniczne aktywności wody basenowej - 

• tryt <3,7.10
9
 Bq/m

3
 (t.j. 3,7.10

6
Bq/dm

3
), 

• aktywność łączna radionuklidów beta, gama <4,1.10
7
 Bq/m

3
(t. j. 4,1.10

4
Bq/dm

3
).  

Aktywność wód basenowych w rzeczywistości zawiera się w granicach podanych w tabeli: 

 

Tabela nr  B. II.2/01 

Wielkość Jednostka 2005 – 2013 

aktywność objętościowa trytu [Bq/m
3
] 6,2.10

4
- 2,31.10

s 

aktywność objętościowa β łączna  [Bq/m
3
] 2,54.10

5
-9,02.10

5 

aktywność objętościowa γ łączna [Bq/m
3
] 2,07.10

5
- 8,43.10

5 

 

Wersja nr 1: 

 

W stosunku do wersji zerowej przy magazynowaniu VJP metodą mokrą, niezbędna jest dwukrotnie większa 

ilość wody basenowej. Jej parametry będą podobne jak parametry wód basenowych wersji zerowej. 

 

Wersja nr 2, 3: 

 

Przy składowaniu VJP metodą suchą nie występuje woda basenowa. 

 

 

II.3. ODPADY 

 

II.3.1 Odpady radioaktywne 

 

Wpływ budowy na gospodarkę odpadami: 

 

W trakcie przygotowania placu budowy i samej budowy nie będą powstawać 

odpady radioaktywne.  

Wpływ eksploatacji obiektu na gospodarkę odpadami: 
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Wersja zerowa: 

 

Źródłem odpadów radioaktywnych, które powstają podczas eksploatacji MSVP, są media radioaktywne, z których 

na skutek operacji technologicznych, lub podczas nich, w dalszym procesie powstają substancje zbędne. 

Operacjami tymi są np.: manewrowania wodą basenową, czyszczenie wody basenowej, odkażanie środków 

transportu i innych elementów urządzen technologicznych, filtracja powietrza itp. 

 

Odpady radioaktywne w MSVP są wytwarzane jako: 

• produkty czynności odkażania w trakcie pracy MSVP, 

• wypełnienia filtrów i media płynne powstałe przy czyszczeniu wody basenowej, 

• odpady płynne z układu drenażu i systemu kanalizacji specjalnej, 

• odpady stałe związane z eksploatacją stacji filtrów obwodu techniki powietrznej, odpady z napraw i 

konserwacji oraz użytkowania OOPP [środki ochrony osobistej]. 

 

W MSVP nie ma urządzenia technologicznego do przetwarzania odpadów radioaktywnych. RAO [odpady 

radioaktywne] ciekłe są prowadzone rurociągiem w kanale ekranowanym do JE VI. RAO stałe są transportowane 

do urządzenia jądrowego TSÚ RAO - obiekt BSC do dalszego przetwarzania. 

 

 

Media radioaktywne uczestniczące w wytwarzaniu RAO 

 

Źródłem substancji radioaktywnych (produktów rozszczepilanych i korozyjnych), które uwalniają się z mediów 

technologicznych (chłodziwa basenów magazynowych, wypełnienia jonowe stacji filtrów, filtrów powietrza itp.), 

podczas eksploatacji MSVP i uczestniczą w wytwarzaniu RAO, są: 

• wypalone kasety paliwowe VVER, 

• woda w kontenerze transportowym przy przewożeniu VJP. 

 

 

RAO stałe 

 

Odpady stałe powstają podczas bieżącej obsługi i konserwacji urządzen technologicznych MSVP oraz podczas 

pracy urządzen filtracyjnych układów VZT. 

 

Przy eksploatacji MSVP, oprócz ww. Odpadów powstają jeszcze inne  RAO. Są to wszczególności środki 

ochrony, które uległy skażeniu podczas konserwacji i napraw urządzeń, skażone części z napraw różnych 

urządzen oraz części armatury, pomp, części rurociągów, czyściwo tekstylne, skażone farby z kontenera itp. 

Przewiduje się następujące ilości odpadów tego typu: 

• odpady podlegające spaleniu 1,3 m
3
/rok, 

• odpady nie podlegające spaleniu 2,0 m
3
/rok. 

Ww. odpady są w MSVP segregowane i następnie przetransportowane do przetworzenia i uzdatnienia do JZ 

TSÚ RAO. 

 

 

 

 

 



RAO ciekłe 

 

Powstają w trakcie ekspolatacji systemu czyszczenia wód basenowych (nasycone jonity, napowietrzanie i 

regenaracja filtrów), w trakcie odkażania, przy operacjach związanych z kontenerem transportowym, z eksploatacji 

układu sanitarnego. 

 

Jonity: 

 

Wymienniki jonowe podlegają regeneracji, spulchnieniu lub wymianie. Ich wymiana w formie wypłukania stanowi 

około 26 m
3
 a spulchnienie około 38 m

3
 KRAO. Wymiana napełnienia jonitami była wykonana ostatnio w 1999 

roku. Od ostatniej wymiany nie było potrzeby regeneracji, ewent. Spulchnienia lub przepłukania jonitów. 

 

Odpady ze zbiornika drenażowego (odpady z odkażania kontenera, basenów i pomieszczeń MSVP): 

 

MSVP aktualnie produkuje około 300 do 600 m
3
 wód ściekowych o niskiej aktywności, które są gromadzone w 

budynku układów pomocniczych JE VI i następnie przetworzone w liniach TSÚ RAO. 

 

 

Tabela nr B. II.3/02: Produkcja RAO ciekłych JZ MSVP w latach 2011-2013 
 

Rodzaj odpadu Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

[m
3
l [m

3
l [mi 

RAO ciekłe 587 382 1457* 

*na ilość 1457 m
3
 składało się 1250 m

3
 niskoaktywnych wód basenowych 

uwolnionych w ramach regularnego czyszczenia basenów 

Rodzaj odpadu Aktywność łączna beta + gamma w 

granicach 10
5
- 10

7
 Bq/bar. 

 Rok Rok Rok 

 2011 2012 2013 

 [kg] [kg] [kg] 

 RAO spalane 387 440 579 

RAO prasowane 65 180 0 

RAO stałe do segregacji 97 112 0 

Zużyte fltry VZT  30 51 0 

Tabela nr B.II.3/01: Produkcja RAO stałych JZMSVP w latach 2011-2013 
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RAO gazowe  

 

RAO gazowe powstają jako efekt uwalniania substancji radioaktywnych do atmosfery, bezpośrednio nad 

powierzchnią basenów magazynowcych w trybie napełniania i odprowadzania azotu ewentualnie uwolnionego przy 

próbie ciśnieniowej kontenera, przy wyciąganiu powietrza z komór odkażania i komór podlegających kontroli 

okresowej, przy odprowadzaoni powietrza z pomieszczeń bez obsługi. RAO  gazowe wyciągane przez układ VZT 

są oczyszczane układem 0-16 i 0-17, które służą do odfiltrowania aerozoli. Ich zadaniem jest odprowadzanie 

powietrza z pomieszczeń wentylowanych MSVP, wytworzenie w nich podciśnienia i kontrolowany przepływ 

powietrza  oraz transport ewentualnych substancji radioaktywnych, znajdujących się w tym powietrzu. Pomiar 

aktywności objętościowej aerozoli jest prowadzony nieprzerwanie w systemie monitorowania radiacyjnego 

powietrza  w układzie wentylacji. 

 

Gospodarka RAO gazowymi  

 

Przetwarzanie RAO gazowych włącznie z jonitami nasyconymi, pochodzącymi z eksploatacji MSVP, jest 

prowadzone łącznie z odpadamia z JE VI. Skropliny i jonity nasycone są przetworzone w formę produktu 

cementowego wprowadzonego do VBK w JZ TSÛ RAO. Przetworzone KRAO w VBK są następnie składowane w 

Składowisku Krajowym w Mochovcach. 

 

Gospodarowanie RAO stałymi 

 

Odpady stałe powstające w trakcie normalnej eksploatacji MSVP są przeważnie materiałami skażonymi z działu 

odkażania, środkami ochrony osobistej oraz innymi odpadami podlegającymi spaleniu oraz odpadami 

sprasowanymi. 

 

Wersje nr 1, 2, 3: 

 

RAO stałe 

 

Przy składowaniu VJP metodą suchą i mokrą, w dobudowanych działach magazynowania VJP, zgodnie z wersją nr 

1 do 3, powstają odpady stałe, związane z wykonywaniem czynności obsługi bieżącej, manewrach VJP, 

konserwacji urządzeń technologicznych MSVP oraz w przypadku składowania mokrego również związane z pracą 

urządzeń filtracyjnych układów VZT. 

 

Przwidywana produkcja RAO stałych: 

Wersja nr l: 

• odpady podlegające spalaniu 1,5 m
3
/rok, 

• odpady nie podlegające spalaniu 2,0 m
3
/rok. 

Wersja nr 2 i 3: 

• odpady podlegające spalaniu 1,5 m
3
/rok, 

• odpady nie podlegające spalaniu 1,0 m
3
/rok. 

Gospodarka odadami radioaktywnymi będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Będzie ona 

polegać na wykonywaniu niżej wymienionych czynności: 
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• zbiórka i segregacja; 

• kontrola radiacyjna przed wywiezienem do przetwarzania i uzdatniania; 

• odwiezienie do przetworzenia i uzdatnienia do JZ TSÙ RAO ; 

• przetworzenie i uzdatnienie wraz z pozostałymi odpadami powstającymi przy eksploatowaniu i 

wyłączaniu urządzeń jądrowych; 

• składowanie przetworzonych RAO w RÙ RAO Mochovce. 

RAO ciekłe 

Wersja nr 1 

Przy pracy mokrego składowiska VJP, RAO ciekłe powstają przy eksploatowaniu urządzeń oczyszczania wód 

basenowych (nasycone jonity, spulchnianie i regeneracja filtrów), w trakcie operacji odkażania kontenerów 

transportowych, przy pracy układu sanitarnego. Szacunkowo ich ilość będzie stanowić 1,6 krotność produkcji w 

wersji zerowej. 

 

Wersja 2 i 3 

Odpady ciekłe mogą pochodzić jedynie z pracy układu sanitarnego, która będzie wspólna z wersją zerową, 

ewentualnie z ewentualnych prac dekontaminacyjnych. 

 

RAO gazowe 

 

Wersja 1 

 

Powody powstawania RAO gazowych są identyczne jak w wersji zerowej. Przy rozbudowie istniejących 

powierzchni magazynowych sposobem mokrym, przy maksymalnie zachowawczym podejściu do tematu, ze 

względu na rzeczywiste wartości wykorzystania limitów, maksymalne przewidywane wykorzytsanie limitu 

rocznego będzie zawierało się na poziomie 0,2 %. 

Wersja 2 i 3 

Ze względu na technlogię składowania nie przewiduje się powstawania RAO gazowych. 

II.3.2 Odpady nieaktywne  

Wpływ eksploatacji  

Wersja zerowa: 

Za odpady nieaktywne uznaje się substancje, spełniające równocześnie poniższe warunki: 

a) jeśli spełniają kryteria załącznika nr 2 rozporządzenia rządu Dz.U. nr 345/2006, tabela nr 1 i 2, 

b) aktywność powierzchniowa radionuklidów 1 klasy radiotoksyczności musi być mniejsza niż 3.10
3
 Bq/m

2
, 

co wynosi 0,3 Bq/cm
2
 (załacznik nr 8 do rozp.rządu Dz.U. nr 345/2006, tabela nr 1 i 2), 

c) aktywność masowa skażenia radioaktywnego musi być mniejsza niż 3.10
2
 Bq/kg dla radionuklidów 1 

klasy radiotoksyczności. 

Odpady, które nie spełniają równocześnie warunkód) a, b, c, są odpadami radioaktywnymi. 
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Odpady, spełniające powyższe kryteria gromadzi się poza strefą kontrolowaną w kontenerach przeznaczonych do 

odpadów nieatywnych. Eksploatacja MSVP jest średnim źródłem odpadów zwykłych (nieaktywnych), jak np. różne 

odpady komunalne (200301, O), różne materiały opakowaniowe (np. odpady mieszane 150106, O, pakowania 

plastikowe PET 150102, O, papier i tektura 150101, O), odpady biurowe (np. tonery odpadowe 80317, N), odpady z 

konserwacji urządzeń i pomieszczeń (np. opakowania zawierające substancje niebezpieczne, 150110, N), itd. 

Wnioskodawca prowadzi gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z nasiskiem na 

zapobieganie ich powstawaniu i ich wstępne przetwarzanie. Odpady są gromadzone na składowisku, segregowane i 

krótkotrwale składowane, wg poszczególnych rodzajów (zdefiniowanych w katalogu odpadów), ewentualnie wg 

sposobu ich unieszkodliwiania Unieszkodliwianie prowadzi spocjalistyczna firma, która posiada uprawnienia do 

prowadzenia takiej działalności. Wszystkie odpady opuszczające obiekty spółki, przed wywiezieniem, są 

monitorowane pod względem skażenia radionuklidami. Kolejne monitorowanie jest prowadzone na portierni 

towarowej. 

 

Tabela nr B.II.3/03: Powstawanie odpadów w MSVP w latach 2009 - 2013 
 

Rodzaj odpadu Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Sposób gospodarki 

Odpady 

komunalne[kg] 

około 1300 około 1100 około 1050 około 1100 około 800 złożenie na 

składowisku 

 

Wersje nr 1, 2, 3: 

Przy wykorzystywaniu zaprojektowanej technologii magazynowania VJP metodą mokrą i suchą będą powstawać 

odpady w ilości porównywalnej z wersją zerową. Przewiduje się łączną ilość odpadów w ilości około 1 t odpadów 

nieaktywnych, związanych z konserwacją okresową i bieżącą obiektu. Gospodarowanie tymi odpadami będzie 

prowadzone w ramach gospodarki odpadami wnioskodawcy. 

 

Wpływ budowy na gospodarkę odpadami: 

 

Dobudowa powierzchni magazynowej będzie prowadzona z wykorzystaniem zwykłych procedur budowlanych i 

zwykłych materiałów konstrukcyjnych. Podczas budowy będą powstawaćzwykłe odpady budowlane i komunalne, 

odpady z prac rozbiórkowych, materiałów malarskich, ewent. Inne odpady charakterystyczne dla prac budowlanych 

i ślusarskich. Orientacyjny wykaz odpadów powstających w trakcie budowy przedstawiono w poniższej tabeli. 

Kod Kategoria Nazwa Ilość 

(t) 

źródło Możliwy sposób 

unieszkodliwieni

a 

08 01 11 N farby i lakiery odpadowe zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

0,1 budowa Złożenie na 

składowisku 

15 01 01 O Opakowania z papieru i kartonu 1 budowa Wykorzystanie 

wtórne 

15 01 02   Opakowania plastikowe 0,5 budowa Wykorzystanie 

wtórne 

15 01 03 O Opakowania drewniane 1 budowa Wykorzystanie 

wtórne 

Tabul'ka ć. B. II.3/04 



 

 
15 01 04 O Opakowania metalowe 0,5 budowa Wykorzystanie 

wtórne 

15 01 10 N opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub 

skażone substancjami 

niebezpiecznymi 

0,5 budowa Złożenie na 

składowisku, 

spalenie w spalarni 

15 02 02 N absorbenty, materiały filtracyjne 

włącznie z filtrami olejowymi nie 

zakwalifikowanymi do innego 

rodzaju, ścierki do czyszczenia, 

odzież ochronna skażona 

substancjami  niebezpiecznymi 

0,1 budowa Złożenie na 

składowisku, 

spalenie w spalarni 

17 01 01 O beton 0,1 rozbiórki, 

przełożenia 

Wykorzystanie 

wtórne 

17 02 01 O drewno 0,05 budowa Wykorzystanie 

wtórne 

17 02 02 O Szkło 0,05 budowa Wykorzystanie 

wtórne 

17 02 03 0 tworzywa sztuczne 0,1 budowa Wykorzystanie 

wtórne 

17 03 02 o mieszanki bitumiczne inne niż 

określone w 17 03 01 (asfalt) 

0,5 rozbiórki, 

przełożenia 

Złożenie na 

składowisku 

17 04 05 o Żelazo i stal 0,25  Wykorzystanie 

wtórne 

17 04 11 o kable inne niż określone w 17 04 10 0,1 rozbiórki, 

przełożenia 

Wykorzystanie 

wtórne 

17 05 04 o ziema i kruszywo inne niż określone 

w 17 05 03 

20 rozbiórki, 

przełożenia 

Złożenie na 

składowisku, 

wykorzystanie na 

podłoże 

17 05 06 o urobek z wykopów inny niż określony 

w 17 05 05 

30000 budowa Złożenie na 

składowisku, 

wykorzystanie do 

nasypów 

17 06 04 o materiały izolacyjne inne niż 

określone w 17 06 01 i 17 06 03 

0,1 budowa Złożenie na 

składowisku, 

spalenie w spalarni 

17 09 03 N inne odpady budowlane i z rozbiórek, 

włącznie z odpadami różnymi 

zawierające substancje niebezpieczne 

5 budowa Złożenie na 

składowisku 

20 01 21 N świetlówki i odpady inne zawierające 

rtęć 

0,01 budowa Wykorzystanie 

wtórne 

20 03 01 O mieszane odpady komunalne 10 budowa Złożenie na 

składowisku 
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II.4. HAŁAS I WIBRACJE 

 

Wersja zerowa: 

 

Praca MSVP nie jest źródłem hałasu i wibracji. W razie braku zasilania elektrycznego uruchamia się agregat diesla, 

który w tej sytuacji awaryjnej jest źródłem hałasu – silnik spalinowy. Środki transportu służące do przewożenia VJP 

są nieznacznym źródłem, przy czym przy ich eksploatacji są spełnione wszystkie wymagania higieny pracy. 

 

Wersje nr 1, 2, 3: 

Składowanie VJP metodą mokrą i suchą nie stanowi znaczącego źródła hałasu bądź wibracji, które mogłyby mieć 

duże znaczenie pod względem higieny pracy lub komfortu mieszkaniowego. 

Podobnie jak dla wersji zerowej, środki transportu wykorzystywane przy przewożeniu VJP w czasie jazdy będą 

źródłem mało znaczącego hałasu, przy czym przy ich eksploatacji będą spełnione wszystkie wymagania higieny 

pracy. 

 

Oddziaływanie podczas budowy: 

Pracownicy biorący udział w budowie muszą przestrzegać warunki bezpieczeństwa. Środowisko pracybędzie 

oddziaływać bezpośrednio, tymczasowo i przejściowo. Działalność budowlana może pośrednio, tymczasowo 

oddziaływać na pracowników w obiekcie, w formie zapylenia, hałasu, wibracji i podwyższonego zagrożenia 

wypadkami. Głównym źródłem hałasu, wibracji i zapylenia będą maszyny budowlane i ich osprzęt, środki 

transportu oraz wykonawstwo prac budowlanych. 

Odpowiednie poziomy hałasu są podane w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr B.II.4/01: Maszyny budowlane i głośność 

Maszyny budowlane Typowy poziom hałasu ( dB (A)) 

Spychacz 97-105 

Koparka 80-91 

Dźwig samochodowy 91-98 

Betoniarka budowlana 85 

Kompresor 86-99 

Walec podczepiany  85-90 

 

Zakłada się, że w trakcie budowy, na miejscu pracy, można oczekiwać poziomu hałasu przekraczającego 90 dB. 

Ocenę hałasu można przeprowadzić po przedłożeniu kompletnego planu projektu wykonawcy. Wykorzystywane 

maszyny i urządzenia budowlane będą oceniane zgodnie z warunkami rozporządzenia rządu, które ustanawia 

szczegóły warunków i procedur technicznych oceny zgodności emisji hałasu przez urządzenia używane na 

zewnątrz. Wibracje powstające podczas budowy są związane ze specyficznymi czynnościami prowadzonymi w 

ramach placu budowy. Hałas i zapylenie w trakcie budowy są ograniczone do terenu budowy i nie oddziałują na 

środowisko. Jedynie hałas emitowany przez samochody, transportujące materiały budowlane, może występować w 

strefie 30 km od miejsca budowy. 
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II.5. PROMIENIOWANIE  I INNE POLA FIZYCZNE   

Wersja zerowa: 

Zasadą rozwiązania technicznego magazynu VJP, pod względem ochrony radiacyjnej, jest zminimalizowanie 

negatywnego oddziaływania jonizującego, do możliwie najmniejszego poziomu, z uwzględnieniem czynnikóe) 

gospodarczych i społecznych (zasada ALARA, tj. tak niskie jak jest to w rozsądny sposób osiągalne, z 

uwzględnieniem narażenia pracowników i mieszkańców). 

Górną nieprzekraczalną granicą są napromieniowania i wartości graniczne dawki ekwiwalentnej są określone w 

ustawie Dz.U. nr 355/2007 o ochronie, wspieraniu i rozwoju zdrowia publicznego oraz zmianie i uzupełnieniu 

niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami, w rozporządzeniu rządu RS Dz.U. nr 345/2006 o podstawowych 

warunkach bezpieczeństwa dotyczących ochrony zdrowia pracowników i mieszkańców przed promieniowaniem 

jonizującym oraz w rozporządzeniu MZ RS Dz.U. nr 545/2007, które ustanawia szczegóły wymagań ochrony 

radiacyjnej przy czynnościach zagrożonych napromieniowaniem i czynnościach ważnych pod względem ochrony 

radiacyjnej. 

W przypadku magazynu suchego podstawową berierą bezpieczeństwa jest zestaw osłonowy (kontener 

transportowy i magazynowy ewentualnie basen magazynowy), którego materiał i grubość wyraźnie osłabia 

promieniowanie jonizujące, powstające przy składowaniu materiału radioaktywnego. W przypadku składowania 

mokrego podstawową barierą bezpieczeństwa jest kaseta paliwowa lub hermetyczny pojemnik. 

 

Do eksploatacji MSVP (wraz z TSU RAO i wyłączeniem JE Al), UVZ SR na mocy decyzji nr 

OOZPŻ/7119/2011 z dnia 21.10.2011, określił warunek zabezpieczenia, „aby skuteczna dawka reprezentatywnej 

osoby mieszkańców , spowodowana przez RAL spuszczanymi do atmosfery i wód powierzchniowych" nie 

przekroczyła podstawowej wartości granicznej 12 μSv/rok (t.j. 12.10
 -6

 Sv/rok). 

Dla wyłączanej elektrowni V1, UVZ RS na mocy decyzji nr OOZPŻ/3760/2011 zo dnia 01.07.2011 określił 

warunek zapewnienia, „aby dawka skuteczna osoby reprezentatywnej mieszkańców, spowodowana przez RAL 

spuszczanymi do atmosfery i wód powierzchniowych" z elektrowni jądrowej V1 nie przekroczyła podstawowej 

wartości granicznej 20 μSv/rok (t.j. 20.10 
-6

 Sv/rok). 

 

Dane dotyczące emisji w roku 2013, w wyniku których są uwalniane do atmosfery radionuklidy, dla wersji 

zerowej są podane w rozdz. II.I.I. 

Dla ochrony pracowników ma zastosowanie Rozporządzenie Rządu RS Dz.U. nr 345/2006 o podstawowych 

warunkach bezpieczeństwa dotyczących ochrony zdrowia pracowników i mieszkańców przed promieniowaniem 

jonizującym. Pasmo kontrolowane wyznacza się tam, gdzie dawka skuteczna napromieniowania może 

przekroczyć 6mSv lub dawki równoważne mogły by przekroczyć 3 dziesiąte stosownych limitów 

napromieniowania pracowników (§21, ust.l). 

Oprócz powyższego, oceniana działalność nie jest znaczącym źródłem żadnego innego promieniowania lu pola 

fizycznego. 

Wersja nr 1 : 

Przy tej wersji podstawową ochroną przed działaniem promieniowania jonizującego jest odpowiednia ilość  

medium ciekłego, które równocześnie służy do odprowadzania ciepła resztkowego. Minimalna wysokość 

poziomów i procesy transpotowania ze zdefiniowaną wysokością przy manewrowaniu, bazują na raportach 

bezpieczeństwa. Przy ich zachowaniu nie jest możliwe naruszenie stosownych postanowień legislacyjnych 

dotyczących ochrony przed działaniem promieniowania jonizującego a tym samym do narażenia personelu na 

większe dawki promieniowania 

. 
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Wersja nr 2: 

Przy tej wersji podstawową ochroną przed działaniem promieniowania jonizującego jest materiał samego kontenera, 

przy czym w żadnym przypadku nie może przekroczyć wyznaczonych wymagań legislacyjnych, dotyczących 

wartości dawki promieniowania na powierzchni lub w wyznaczonej odległości. Gwarantuje to certyfikacja 

urządzenia, które zostało zaprojektowane do tego sposobu składowania. Wadą tej wersji w porównaniu z wersją nr 

3 jest powstawanie pola promieniowania w bezpośrednim sąsiedztwie tych kontenerów w pomieszczeniu 

magazynowym, w którym może poruszać się personel obsługi. 

Wersja nr 3: 

Przy tej wersji podstawową ochroną przed działaniem promieniowania jonizującego jest materiał konstrukcji 

pomieszczenia magazynowego, przy czym personel obsługi nie będzie poruszać się w pomieszczeniach 

skłądowania VJP, lecz po wyznaczonych trasach nad poziomem magazynowania. 

II.6. ZAPACH I INNE WYJŚCIA  

Wersja zerowa: 

Składowanie VJP nie jest źródłem emisji substancji zanieczyszczających środowisko bytowe, z którym jest 

związana zmiana sytuacji zapachowej okolicy. 

Wersje nr 1, 2, 3: 

Również dobudowanie pomieszczeń magazynowych VJP wg wersji nr 1, 2 i 3 nie będzie źródem zapachów.  

II.7. DANE UZUPEŁNIAJĄCE  

 

Do głównych czynników zagrożeń dla pracowników uczestniczących w budowie magazynu VJP, należą prace z 

substancjami chemicznymi i materiałam budowlanymi. Materiały niebezpieczne, z którymi będą kontaktować się 

pracownicy są podane w poniższej tabeli. 

 

Tabul'ka c .B. IL7/01 : Nebezpecné lâtky, chemikâlie a materiały poćas vystavby suchého składu 
 

Chemickâ lâtka Nebezpecny 

vplyv 

Nepriaznivy zdravotny vplyv Riziko vystavenia 

oxid uhol'naty Vel'mi 

horl'avy, 

toxicky 

Vel'mi horl'avy, toxicky pri vdychnutî -

spôsobuje hypoxiu a hypoxémiu. Degraduje 

nervovû sûstavu, kardiovaskulârny systém a 

tvorbu krvi. Toxicky na reprodukciu 

Z emisii vyfukov plynov, 

riziko anémie, bolesti 

hlavy, slabosf 

oxid uhlicity  Udusenie - nahrâdza kyslik vo vzduchu. Nici 

nervovy systém 

Z emisii vyfukov plynov, 

bolesti hlavy, 

 DOBUDOVANIE SKLADOVACEJ RAPACITY VYHORETEHO  

Nepriaznive faktory Nepriaznivv zdravotny efekt Riziko vystavenia 

Rizikove faktory pracovneho 

prostredia 

 

Hluk a vibräcie od stavenych 

stroiov, näkladnych aut, 

Pośkodenie słuchu vo vel'kych 

frekvenciäch, neurozy, vysoky 

Präca so starymi, neservisovanymi 

zariadeniami, 

TabuPka ć. II. 7/02: Nepriaznivé ućinky na idroviepoćas vystavby 
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oxid dusnaty Toxicky, 

skodlivy 

Spósobuje pośkodenie pl'üc. Pri vysokej 

koncentracji spósobuje edem pl'üc, alveolitidu. 

Drażdi respiracne cesty, oći, pokożku, 

spósobuje chronickü bronchitidu 

Z emisii vyfukov plynov, 

chronicka 

bronchitida, 

bronchopneumonia 

oxid sirićity Toxicky, 

zieravina 

Toxicky pri nadychnutf - nici respiracny 

system a nervovy system, srdce. Pri vysokych 

koncenträciäch vedie k chemickemu 

popaleniu. Drażdi respiracne cesty, oci a 

pokożku. Mä silny neprijemny zapach. 

Nebezpecny k zivotnemu prostrediu. 

Z emisii vyfukov plynov, 

chronicka 

bronchitida, 

bronchopneumonia 

Nafta Skodlivy, 

nebezpecny k 

zivotnemu 

prostrediu 

Nebezpecny kumulativny ućinok. Alergen. 

Pośkodzuje nervovy system, tvorbu krvi, 

peceń, oblicky. Mutagen. Nebezpecny k 

zivotnemu prostrediu. 

Chronicke ućinky, ak su 

prace vykonavane 

bezpećne, ućinky nie su. 

Cement Dräzdivy, 

Alergen 

Drażdi pokożku, oci a respiracny system. 

Alergen. Obsahuje Cr-VI, Cd, Co, Ni. 

Kontrolovane ministerstvom -koncentracie 

chromu VI do 0,0002%. Zäpalove a alergicke 

ochorenia pokożky a sliznice 

Chronicke ućinky, ak su 

prace vykonavane 

bezpećne, ućinky nie su. 

Asfalt Toxicky Chronicke pośkodenie krvotvorby a 

respiracneho systemu, pećeń, pokożka, 

endokrinne zl'azy, imunitny system. 

Klasifikovane ako karcinogen 2 kategorie, 

alergen. 

Chronicke ućinky, ak su 

prace vykonavane 

bezpećne, ućinky nie su. 

Polyuretäny a 

epoxidy 

Dräzdivy 

alergen 

Spósobuje akütne a chronicke choroby, 

alergicke reakcie respiracneho systemu a 

Dokożky 

Pouzivaf podl'a etikety a 

navodu na poużitie. 

Prach z 

konśtrukć- 

nych materiälov 

a 

z pòdy 

 Spósobuje chronicke zapal hornych dychacich 

ciest, chronickü bronchitidu, zapal oći, 

zhorśuje kardiovaskulärny system 

V pripade nevyhovujucich 

merani aplikovaf 

opatrenia na zniżenie 

orachu 
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II.8  ODDZIAŁYWANIE ZWIĄZANE Z WYŁĄCZENIEM SKŁADOWISKA VJP 

 

W koncepcji gospodarki VJP w RS określonej w Strategii końcowego etapu poojowego wykorzystania energii 

jądrowej w RS uchwalonej na mocy postanowienia rządu nr 26/2014 z 15 stycznia 2014 jest przewidziane 

długotrwałe składowanie paliwa, przez okres 50 lat, z możliwością przedłużenia magazynowania do lat 100. W 

związku z tą strategią oraz rozporządzeniem UJD SR Dz.U. nr 30/2012 etap gospodarowania VJP zostaje 

zakończony z chwilą zmagazynowania VJP w geologicznym skłądowisku głębinowym. Na mocy decyzji UJD SR 

nr  497/2014 zatwierdzonno dokument „Aktualizacja palnu koncepcyjnego wyłaczania  JZ MSVP", w którym są 

przedsatwione możliwe wersje wyłączania MSVP (demontaż natychmiastowy, demontaż opóźniony z eksploatacją 

wygaszaną pod nadzorem, przez okres 15 lat), czas i procedury związane z zakończeniem eksploatacji MSVP oraz 

etap wyłączania. 

Dla obydwu wyżej wymienionych wariantów wyłączania  MSVP przyjęto następujące warunki wyjściowe:  

•    całe paliwo wywiezione z pomieszczeń MSVP, 

stavebnych prác krvny tlak, Naruśenie 

imunity a metabolizmu 

zie cestné komunikacie, nepouzívanie 

chránicov słuchu, 

Mikroklima mimo komforínej zóny Pràca vonku, prechladnutie, ehrfpka, 

poskodenie kardiovaskulàrneho 

systemu, pohybovej sùstavy 

Nevhodné pracovné oblecenie a 

pomôcky, nevhodné odpocívacie 

miesto 

Fyziologické a environmentálne 

faktory pracovného prostredia 

 

Zdvíhanie bremien Pośkodzuje klby a kostrovy system, 

kardiovaskulàrny problem 

Práce pocas vystavby 

Fyzická únava a stres Pośkodzuje klby a kostrovy systém, 

kardiovaskulàrny problem 

Práce pocas vystavby 

Psychické a zmyslové 

zat'azenie 

Neurozy, stres, neurastenia, 

kardiovaskulàrny problem 

Práce pocas vystavby 

Nútene pracovné pozície Poskodzovanie klbov a kostrového 

systemu 

Specifické práce pocas vystavby 

Zlyhania a nehody  
Pracovné nehody, traumy Pad z vysky, trauma z fażkych 

strojnych zariadeni 

Specifické práce pocas vystavby 

Pożiare a vybuch Popalenie, trauma, udusenie, 

elektricky sok 

Nevhodné skladovanie olejovych 

produktov a pohonnych hmôt, 

nedostatocné zabezpecenie 

elektrickych rozvodov 

Dopravné nehody Traumy, popàleniny, skody 

spòsobené pohonnymi latkami, 

Doprava konstrukcného materiału vo 

vel'kej miere 
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• na etapie kończenia eksploatacji, wszystkie układy techologiczne (baseny magazynowe, układy chłodzenia, 

układy odkażania i wody demi, zbiorniki drenażowe i wyciekowe, kanalizacja specjalna), rozporowadzenia 

i sieci rurociągów są opróżnione, spuszczone i suche, ewent. puste bez mediów roboczych, 

• RAO (stałe i ciekłe) z etapu eksploatacji MSVP przed rozpoczęciem wyłączania są przetworzone lub 

przetransportowane do miejsca ich przetwarzania, 

• w stanie gotowości do pracy, przez cały czas wyłączania MSVP są systemy zapewniające dostarczanie 

wody pitnej i wody ppoż., układ kanalizacji ściekowej i deszczowej, układ ogrzewania, wybrane układy 

techniki powietrzenej, układy dozymetryczne, urządzenia niskoprądowe oraz obwody zasilania 

elektrycznego. Powyższe układy będą definitywnie wyłączone przed rozpoczęcie rozbiórki obiektów. 

W planie koncepcyjnym wyłączania, na podsatwie analizy wyliczonych parametrów, preferuje się wariant 

wyłączania z natychmiastowym demontażem MSVP, bezpośrednio po wywiezieniu paliwa z pomieszczeń 

MSVP. 

Głównym celem wersji demontażu natychmiastowego jest bezpośrednia i płynna realizacja czynności 

wyłączania MSVP natychmiast po zakończeniu eksploatacji JZ, przy czym zakłada się usunięczie wszystkich 

układów technologicznych MSVP (aktywnych i nieaktywnych), rozbiórka części budowlanej obiektów aż do 

poziomu płyty fundamentowej, z późniejszym zwolnieniem lokalizacji spod kontroli organu nadzoru i jej 

późniejsze wykorzystanie, tj. osiągnięcie stanu finalnego „zielona łąka". Równocześnie zakłada się 

przetworzenie, uzdatnienie i zmagazynowanie wszystkich RAO powstałych przy wyłączaniu, ale również 

odzyskanie wszystkich surowców wtórnych, unieszkodliwienie lub odzyskanie pozostałych, niebezpiecznych 

odpadów. Niniejsze czynności będą wykonywane na podstawie szczegółowych planów, uwzględniających 

bezpieczeństwo radiacyjne, zasady ALARA oraz ochronę środowiska. 

Aktualna sytuacja radiacyjna będzie oceniona na krótko przed początkiem czynności wyłączania i będzie 

opisana w zaktualizowanej, na nowo opracowanej dokumentacji (Plan etapu wyłączania MSVP, Harmonogram 

prac itp.). Pod względem radionuklidów oraz sposobu ich powstawania, w MSVP mogą występować materiały 

skażone na skutek aktywowania produktów korozji basenów składowania oraz zanieczyszczeniami z wód 

basenowych. W takim przypadku będzie zastosowane odkażanie przed demontażem, z wykorzystaniem 

chemicznej, elektrochemicznej i mechanicznej metody odkażania. Właściwy demontaż urządzeń i układów 

technologicznych (procesy mechaniczne i ceiplne), podczas procesu wyłączania obejmują ich rozebranie i 

przemieszczenie z pomieszczeń pierwotnych do pomieszczeń przeznaczonych do składowania lub 

przetwarzania. Po odkażeniu urządzeń skażonych, można zakładać, że większość z tych materiałów będzie 

mogło być użyte jako surowce wtórne. Części, których skażenie będzie wyższe niż poziom dozwolony, będą 

traktowane jak odpady radioaktywne. Z punktu widzenia historii eksploatacji MSVP, nie przewiduje się 

znacznego skażenia powierzchni budowlanych MSVP. Istniejące skażenie będzie usunięte metodami 

mechanicznymi i chemicznymi. Efektem prac dekontaminacyjnych będzie zmniejszenie skażenia 

powierzchniowego do poziomu pozwalającego na przywrócenie terenu do środowiska, tj. mniej niż 0,3 Bq.cm
-2

. 

Po przeprowadzeniu kontroli radiacyjnej powierzchni budowalnych i po niezależnych pomiarach, tereny zostaną 

zakwalifikowane jako nieaktywne i w dalszym etapie mogą być rozebrane wraz z pozostałymi, nieaktywnymi 

obiektami JZ. 

W obydwu wersjach wyłączania JZ MSVP zakłada się wyłączenie do poziomu płyty fundamentu. Części 

podziemne i kanały rurociągów będą rozebrane i wykopy budowlane zostaną zasypane częścią materiału 

budowlanego z rozbiórki obiektów. 

Przywrócenie lokalizacji do środowiska gwarantują czynności końcowe jak np. nawiezienie warstwy 

wierzchniej gruntu, regulacja terenu, obsianie trawą, rekultywacja itp., których celem jest doprowadzenie terenu 

do stanu finalnego. 



 


