
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |74
D

o
s

ta
vb

a
 3

 a
 4

 b
lo

ku
 ja

d
e

rn
é

 e
le

kt
rá

rn
y 

M
o

c
h

o
vc

e

Prvopočáteční jednání týkající se dostavby JE
Mochovce zahrnovala setkání s majiteli elektráren
a poté konzultace ohledně podrobností s jednot-
livými představiteli již zmiňovaných společností.
Podrobnosti, které se týkaly především požadova-
ných termínů, kdy původně stanovené termíny při
podpisu objednávek nezohledňovaly schvalovací
proces technické dokumentace. Z tohoto důvodu
byl přizpůsoben termín dodávek pro třetí hlavní vý-
robní blok tak, aby harmonogram dodávek mohl
být zahrnut do požadovaného termínu a neome-
zoval začátek hydrozkoušek.

Kvalifikace, požadavky
Projekt zahrnuje zcela nové požadavky na sta-

novený rozsah průvodní technické a konstrukč-
ní dokumentace včetně plánů zkoušek a plánů

kvality. Pro armatury určené do prostředí 1A je nut-
no kompletně zpracovat kvalifikační dokumentaci,
která ověřuje zařízení pro podmínky provozu EMO
3 a 4. Dělí se na tři programové části:

1)    Seismická kvalifikace
2)    Kvalifikace na prostředí
3)    Kvalifikace na elektromagnetickou kompati-

bilitu (EMC)

Arako muselo tyto tři kvalifikace bezpodmí-
nečně splnit.

V kvalifikačním programu jsou definovány
místnosti, kde jsou stanoveny parametry za nor-
málních pracovních podmínek a při havarijních
stavech. Seismicita 1A znamená seismickou
odolnost ve smyslu zachování plné funkčnosti do
úrovně maximálního výpočtového zemětřesení.

EMC se týká servopohonů, kde tyto musí spl-
ňovat předepsané směrnice pro omezení zdrojo-
vého rušení. Cílem kvalifikace je kvalifikovaná ži-
votnost 40 let při podmínkách zachování plné
seismické funkční odolnosti. Kvalifikační doku-
mentace dále popisuje metody kvalifikace a vy-
hodnocuje provedené zkoušky a výpočty.

Rozsah zkoušek:
     zkoušky stárnutím – teplotní, radiační, mecha-

nické, vibrační (součástí seismické zkoušky)

     seismické zkoušky – jednoosé zkoušky
     za havarijních podmínek – parotlakové namá-

hání LOCA

Výsledkem kvalifikace je porovnání skuteč-
ných výsledků uskutečněných zkoušek a výpočtů
s hodnotami uvedenými v kvalifikačním programu.
U částí, které nesplňují 40letou životnost, zkoušky
stanovují rozsah kontrol a frekvenci výměn arma-
tur nebo jejich částí.

Kompletní dokumentaci schvalují jak maji-
tel EMO, tak Úřad jaderného dozoru Slovenské
republiky. Zařízení podle vyhlášky 508/2005
podléhá schvalování a přejímkám Technické in-
spekce Nitra.

Zvláštností požadavků na ověření funkce
rychločinných pneumatických armatur (RČA) byl
požadavek na zkoušku zaplavením. Při této
zkoušce byla rychločinná armatura ponořena
1,5 metru pod hladinu vody a byla provedena
několikanásobná funkční zkouška. U této ne-
tradiční zkoušky naše RČA prospěla. Uvedené

Rychločinné pneumatické armatury
prošly zkouškou zaplavením
V rámci dodávek armatur pro bloky 3 a 4 jaderné elektrárny Mochovce (EMO) podepsala společnost ARAKO, s.r.o., smlouvu s výhradními partnery,
kdy mezi největší v rámci objemů patří firma ENSECO a KP RIA. Dalšími dodavateli jsou firmy Sigma Lutín, Modřanská potrubní, Chemcomex, ČKD DIZ,
VÚCHZ, a ze zahraničních společností např. slovenská PrimaSteel, Technos a ROEZ. Finanční objem dodávek společnosti ARAKO podle podepsaného
kontraktu činí zhruba 25 milionů euro. Tato částka zahrnuje kolem 7 000 kusů armatur. V současnosti má ARAKO předáno cca 2 300 kusů určených
pro třetí blok. V článku jsou popsány požadavky na kvalifikaci i jednotlivé dodávané typy armatur.

Zhruba před 10 lety zahájila společnost
ARAKO konstrukční modernizaci vlnovcových
armatur. Pro armatury určené do 4 MPa, kte-
rých je na každém bloku zhruba polovina, by-
la upravena konstrukce na beztřmenovou
a tím se podařilo snížit váhy a stavební roz-
měry armatur. Tato změna pozitivně umož-
ňuje projektantům lépe zapracovat armaturu
do projektu. Kladné ohlasy dodávek těchto
armatur představují armatury umístěné na
ruské JE a Kudenkulam v Indii.

Rychločinný vlnovcový ventil s pneumatickým ovládáním

Vlnovcový uzavírací ventil

Šedesátiletá tradice společnosti ARAKO
Společnost Arako spol. s r.o. je významným tuzemským, ale také evropským výrobcem průmyslových armatur
pro klasickou i jadernou energetiku již více jak šest desítek let. Průmyslové armatury společnosti Arako jsou in-
stalovány nejen zákazníky v České republice, ale v řadě zemí celého světa. Vlastníkem společnosti ARAKO je
skupina Atomenergomash, strojírenská divize ruské státní energetické korporace energetiky Rosatom. Její zá-
sluhou nyní česká společnost prochází rychlým rozvojem, který nejlépe reprezentuje investice zahájená v roce

2011 v hodnotě zhruba 150 milionů korun do nového výrobního zázemí v Opavě. V současné době je společnost ARAKO jedním z dodavatelů při do-
stavbě JE Mochovce. Pro projekt byla společnost ARAKO vybrána především díky referencím z 80. let 20. století. Vzhledem k referencím se můžeme
zmínit o dodávkách pro první a druhý blok slovenské jaderné elektrárny Mochovce, dále pak blok 1, 2, 3 a 4 Jaslovské Bohunice, rovněž také figurovala
jako subdodavatel armatur pro domácí Dukovany (blok 1, 2, 3 a 4) a Temelín (blok 1 a 2). ARAKO v rámci armatur pro jaderné elektrárny zajišťuje
dodávky pro většinu bloků VVER a RBMK dodávaných podle OTT 87/91 do zemí bývalého Ruska, Maďarska, Bulharska, Ukrajiny, Indie a Číny.
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Fast-acting pneumatic valves pass test by flooding
When supplying valves for the 3rd and 4th blocks at Mochovce nuclear power plant (EMO), Arako, Ltd. signed an exclusive contract with partners of
the largest companies concerning the volume, ENSECO and KP RIA. Further suppliers are Sigma Lutín, Modřanská potrubní, Chemcomex, ČKD DIZ,
VÚCHZ, and foreign companies such as Slovak PrimaSteel, Technos and ROEZ. The financial volume of deliveries from ARAKO, according to the signed
contract, is approximately EUR 25 million. This amount includes about 7,000 valves. At present ARAKO have already supplied 2,300 valves
designated for the 3rd block.  The article describes the qualification requirements and the individual types of fittings.  

Быстродействующая пневматическая арматура прошла испытание затоплением
В рамках поставок арматур для блоков 3 и 4 Атомной Электростанции Моховце (EMO) фирма «ARAKO» подписала договор с эксклюзивными
партнёрами, при чём к самым большим (по объёмам поставок) относятся фирмы «ENSECO» и «KP RIA». Дальнейшими поставщиками являются
фирмы «Sigma Lutín», «Modřanská potrubní», «Chemcomex», «ČKD DIZ», «VÚCHZ», a из зарубежных фирм – словацкая «PrimaSteel», «Technos» и «ROEZ».
Финансовый объём поставок фирмы «ARAKO», в соответствии с подписанными контрактами, составляет приблизительно 25 млн евро. Этот
контракт включает в себя около 7 000 штук арматур. На данном этапе фирма «ARAKO» поставила около 2 300 штук арматур, предназначенных
для 3-го блока. В статье описаны требования к квалификации, а также отдельные типы поставляемой арматуры. 

zvýšené nároky lze považovat jako následek ha-
várie Fukušima.

Dodávky
Ze sortimentu Arako byly pro Mochovce použity
hlavně uzavírací, regulační a zpětné ventily v DN
10-150 a PN 1-25MPa v provedení: 

     ruční kolo, 
     dálkové, 
     servopohon, 
     rychločinné pneumatické provedení.

Co se týká zajištění kvality před zahájením výro-
by, byly schváleny plány kvality a plány kontrol
a zkoušek. Tyto dokumenty stanovují rozsah kontrol
a přejímek a popisují systém zajištění jakosti. U vy-
braných armatur je požadován materiálový atest 3.2.

Pro zvýšení zajištění kvality byl zakoupen nový
3D přístroj a další vybavení pro metrologii. V rámci
investičního programu, kterým společnost ARAKO
prochází již od roku 2011, byla zakoupená nová
obráběcí centra, která budou schopna opracovat
s velkou přesností naše výrobky na jedno upnutí.

Ze sféry nákupního oddělení můžeme uvést na-
příklad kovárny Czech Precision Forge, PBK-ZK, Krá-
lovpolská kovárna a ALPER - Prostějov, servopoho-
ny ze ZPA Pečky a vlnovce z Witzenmannu. U všech
produktů se dbá na systém kvality, který je zajištěn
jak ze strany dodavatele (formou auditu nebo do-
tazníků), tak i ze strany společnosti ARAKO.

Tomáš Urbaník,
marketing Manager

ARAKO, s.r.o.


