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Využijí jeden z nejmodernějších skladů v zemi. 

  

V Jaderné elektrárně Dukovany vrcholí přípravy na druhou odstávku letošního roku. Energetici
se už několik týdnů intenzivně připravují na řadu servisních, kontrolních i modernizačních
činností, které v jejím průběhu plánují provést. Mimořádný nápor zažívají i zaměstnanci skladů.
Situaci jim ale ulehčuje skladový systémů, který elektrárna v uplynulých letech zavedla.
Elektrárna tak disponuje jedním z nejmodernějších skladovacích systémů v České republice.

  

Energetici se na odstávku připravují s několikaměsíčním předstihem, v jejím průběhu
zpracovávají a kontrolují tisíce pracovních příkazů a připravují nebo vyrábí náhradní
komponenty. Elektrárna proto musí zajistit zásoby materiálu a zařízení, které je nutno před
zahájením odstávky a v jejím průběhu vydat.      Pracovníci skladu tak velký objem požadavků
zvládají díky zavedenému systémů skladování, skladový modulární systém Kardex – Shuttle,
který je jedním z nejmodernějších logistických skladovacích systémů. Z původních 7 kusů byl
za vzrůstajícího počtu skladovaných položek postupně rozšířen na současných 30 kusů. Tento
skladový systém splňuje vysoké požadavky na skladování citlivých součástek eliminací vnějších
vlivů a racionálním využitím skladových prostor.

  

Ve skladech dukovanské jaderné elektrárny jsou uloženy náhradní díly strojní a elektro, MaR
(měření a regulace), díly na turbíny, reaktor, kabely, spojovací materiál, ložiska, armatury,
čerpadla, svářecí materiál, hutní materiál, hořlaviny, technické plyny, oleje, laboratorní a
dílenská chemie, ochranné pracovní pomůcky, plechy a hutní tyčový materiál, prostě vše, co
jaderná elektrárna potřebuje ke své údržbě a bezpečnému provozu. To vše zde mají energetici
připraveno pro plánovanou nebo nahodilou potřebu náhrady stávajícího zařízení za nové.

  

„V dukovanských skladech se nachází přes 30 000 skladovaných položek. Pro výdej
požadovaného zboží stačí v databázi systému vyhledat požadovanou položku a
automatizovaný manipulační zakladač zajede do úložiště dlouhého 50 m a vysokého 11 m a
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přiveze box s požadovaným materiálem.“, řekl Miloš Štěpanovský, ředitel elektrárny.

  

Obsluhu skladů zajišťuje 8 skladníků a 6 externích pracovníků pro zajištění inventarizačních a
manipulačních prací, kteří před odstávkou a v jejím průběhu musí vydat velké množství
skladových položek. Za rok průměrně přijmou a vydají přes cca 39 000 položek. V současné
době dochází k postupné obnově skladových modulárních systémů za nové.

  Jiří Bezděk
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