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Nový kabát má od dnešního dne jedna z chladicích věží Jaderné elektrárny Dukovany.
Energetici tak po 10 měsících dokončili obnovu stavebních částí věže, která slouží k
odvodu nevyužitelného zbytkového tepla při bezemisní výrobě elektřiny. Díky
modernizaci vnitřních vestaveb se také podařilo značně snížit množství kapiček vody
unášených prouděním vzduchu ve věži a tím i spotřebu vody z řeky Jihlavy. Náklady na
celkovou opravu věže elektrárnu přišly na více jak padesát milionů korun.

  

Z chladicích věží, které jsou dominantou elektrárny, stoupá čistá vodní pára. Při maximálním
výkonu všech čtyř bloků je současná maximální hodnota odparu 1m3/s. K viditelnému poklesu
odparu došlo po provedené modernizaci vnitřních částí vestaveb u všech osmi věží. Jde o tzv.
eliminátory, tzn. lamelové rošty, na kterých se zachycují drobné kapky unášené prouděním
vzduchu, které padají zpět do bazénu pod věží a významně tak snižují celkový odpar vody a její
spotřebu. Jedná se tedy o bezemisní výrobu elektřiny, která společně s Jadernou elektrárnou
Temelín pokrývá přes 40 procent spotřeby České republiky a díky kterým nemusí uhelné
elektrárny spálit přes 26 milionů tun uhlí a do ovzduší tak nebylo vypuštěno cca 20 miliónů tun
CO 2.      

  

Na obnově plášťů chladicí věže pracovalo od února zhruba 60 pracovníků specializované
společnosti na opravy železobetonových konstrukcí ve výškách. Při opravě technici museli
nejprve provést odstranění nesoudržných betonových částí, ošetření ocelových armatur pláště
a betonových vestaveb, poté nanést novou vrstvu speciální správkové směsi a na závěr opatřit
nátěrem šedé barvy s ochranou proti UV záření. Pro opravu vnitřních částí bylo zapotřebí celou
věž odstavit, proto bylo nutné tuto část zvládnout do letních měsíců. Poté přišla na řadu vnější
část věže, kterou již prováděli při plném provozu z lávky zavěšené na ocelových lanech. Postup
prací proto výrazně ovlivňovaly vnější klimatické podmínky, zejména rychlost větru, která
nesměla překročit 8 m/s. Při vyšších hodnotách větru musely být práce na lávce přerušeny.
Obnova a modernizace dukovanských chladicích věží je nyní v polovině. Energetiky tak čeká
obnova dalších čtyřech věží.
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