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A projekt megtervezésétől a megvalósításig

Az építészetben, a gépészetben és az energiaiparban szerzett 

tapasztalatoknak köszönhetően állandó, magas színvonalú  

támogatást nyújtunk Ügyfeleink számára. Jelentős tapasztalattal  

rendelkezünk az orosz típusú nukleáris metodikák Európai  

Uniós technológiai harmonizációja melletti tervezésében,  

majd alkalmazásában Csehországban és Szlovákiában.
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• műszaki auditálás,

• roncsolásmentes (NDT) tesztek, mérések, elemzések,

• független szakvélemények és független ellenőrzés,

•  mérnöki és szerelési tevékenységek ütemtervének  

kidolgozása és elemzései,

• kutatás és fejlesztés az építményszerkezetek területén.

A cég rendelkezik:

• a megfelelő tapasztalatokkal a minőségi projektek terén,

•  műszaki egyetemekkel és kutatási szervezetekkel kiépített 

kapcsolatokkal,

•  az Európai Unióban hatályos vonatkozó törvények, előírások 

és a megfelelő építészeti eljárások ismeretével, ill. az ezzel 

kapcsolatos jogosítványokkal,

•  az illetékes hivatalokkal és intézményekkel fennálló  

kapcsolatokkal.

 A CÉGRŐL

A JUNOZ s.r.o. (Magyarországon: INECO Power Plant Kft.) mérnöki,  

tervezési és kutatási tevékenységet folytat.

Társaságunk célja, hogy Ügyfeleinknek támogatást nyújtsunk az építészeti, gépészeti és energetikai 

tapasztalatokat igénylő projekteknél. A különféle jellegű problémák komplex megoldásához megfelelő 

tervezői csapattal, számítástechnikai eszközökkel és kísérleti berendezésekkel rendelkezünk. 

Komplex szolgáltatásokat nyújtunk a tervezés, valamint a konzultációs és mérnöki tevékenység 

területén. A megvalósítást igény esetén műszaki vezetéssel, ill. felelős műszaki vezetéssel kísérjük. 

2008 óta több száz különféle projekteken dolgozunk, főleg a Slovenské Elektrárne (Szlovák Erőművek), 

valamint a magyarországi és csehországi energiaiparban erőművek, ill. beszállítóik számára.

A cég tevékenysége:

•  megvalósítási projektek kidolgozása  

az Atomenergia-felügyeleti Hivatal jóváhagyásával,

• mérnöki szolgáltatások,

• tényleges kivitelezési dokumentáció kidolgozása, 

• projektmódosítások,

• lézeres szkennelés, 

• technológiai sémák kidolgozása,

•  építmények és építkezések technikai paramétereit  

meghatározó módszerek,

• elemzések és tanulmányok (gépészeti és építészeti), 

•  építményszerkezetek és technológiai berendezések  

élettartamának és öregedésének értékelése,

• szilárdságszámítás és szimulációk,

•  építészeti műtárgyak extrém terhelési számításai,  

szeizmológiai számítások, méretezés,

• dokumentációk frissítése, 
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IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

A JUNOZ s.r.o./INECO Kft. versenyképességét meghatározó egyik legjelentősebb tényező az IMS 

(integrált irányítási rendszer) bevezetése a kezdetektől a műtárgy megvalósításig.

Cégünk összeállított egy komplex dokumentumot, amely tartalmazza a létező tevékenységek, folyamatok, 

valamint a vállat külső és belső környezetben fennálló kapcsolatainak leírását. Az integrált irányítási rendszer 

kézikönyvében meghatároztuk a minőség, a környezetvédelem és a munkabiztonság területén érvényes 

folyamatokat és eljárásokat.

Cégünk az üzemelést és biztonságot (beleértve az atombiztonságot) befolyásoló szolgáltatások minősített 

beszállítójaként megfelelt a Slovenské elektrárne (Szlovák Erőművek) követelményeinek.

Tanúsítványaink a következő területekre érvényesek:

Mérnöki szolgáltatások

Tervezés Szilárdság számítás Épületek műszaki auditja

Roncsolásmentes tesztek,  
mérések, elemzések  

és vizsgálatok

Kutatás és fejlesztés  
az építményszerkezetek 

területén

Építményszerkezetek  
és technológiai berendezések 

élettartamának
 és öregedésének értékelése
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TANÚSÍTVÁNYOK

Vállaltunk egyik legerősebb, a piaci stabilitást és a minőséget 

biztosító pillérét a szakemberekből álló tervezői csapatunk 

alkotja:

•  épületgépészeti mérnökök,

•  magasépítési mérnökök,

•  mélyépítési mérnökök,

•  épületstatikai mérnökök,

•  épületszerkezeti mérnökök,

• komplex ipari építészeti mérnökök.

Társaságunk portfóliójának keretében igénybe vehető egy  

nemzetközi minősítésekkel rendelkező hegesztett 

szerkezet tervező tudása és tapasztalata, továbbá 

tűzvédelmi specialisták, valamint a környezetre gyakorolt 

hatások elbírálására szakosodott specialisták munkája. 

Vállalatunk tanúsítványokkal rendelkezik az NDT-k területén:

•  UT,

•  PT,

•  UTT,

•  VT.

SZAKMAI SZERVEZETI  
SZEREPVÁLLALÁS

•  IAEA (International Atomic Energy Agency):  

Munkatársaink részt vesznek a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség építményszerkezetek élettartamát értékelő 

szakértői csoportjainak munkájában.

•  NEA/OECD (Nuclear Energy Agency):  

Az Atomenergia Ügynökségben munkatársaink  

az atomerőművek integritásával és élettartamának  

értékelésével kapcsolatos feladatokat végeznek.

•  SNUS (Slovenská nukleárna spoločnosť)  

– Szlovák Atomenergiai Társaság

•  Slovenská komora stavebných inžinierov (Szlovák  

Építészmérnöki Kamara)

•  Slovensko-česká obchodná komora (Szlovák-cseh  

Kereskedelmi Kamara)

•  ENC (European Nuclear Society)

•  FORATOM (European Atomoc Forum)

Cégprofil
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Szolgáltatások
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TERVEZŐI TEVÉKENYSÉG

A JUNOZ/INECO energetikai berendezésekkel és építészeti műtárgyakkal kapcsolatos mérnöki tevékenységet 

folytat, beleértve a szilárdsági és dinamikai elemzéseket. Az energetikai berendezések, épületek, szerkezetek 

és az épületek műszaki berendezésének tervezéséhez speciális eszközöket használunk.

Speciális területek:

•  több szakmai ágazatot felölelő projektek megalkotása és elbírálása az erőművek atom- és szeizmológiai  

biztonsága területén,

•  projektek kidolgozása az atomenergetikai berendezések építéséhez, az atomenergetikai berendezések  

lényeges részeinek rekonstrukciójához,

•  építkezési és technológiai projektek a telekalakítási és építési engedély megszerzéséhez, valamint  

a megvalósítási projekthez,

•  csővezeték-rendszerek tervezése, technológiai sémák kidolgozása,

•  az egyes változatok módosításaival, az innovációkkal és a rekonstrukciókkal kapcsolatos előzetes 

projektdokumentáció (tanulmányok, koncepciók, elemzések) kidolgozása,

•  építészeti szerkezetek elemeinek és részleteinek megtervezése, különös tekintettel az építőanyagoknak, 

építőelemeknek és építményszerkezeteknek az európai szabványok által meghatározott alapvető követelményeire,

•  építmények építészeti és építési kivitelezése.

A projektek összes fázisában részt veszünk a koncepciótól a tervezésen és építésen át egészen  

az üzembe helyezésig.
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MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG

A JUNOZ/INECO energetikai berendezésekkel és építészeti műtárgyakkal kapcsolatos mérnöki tevékenységet folytat, beleértve  

a szilárdsági és dinamikai elemzéseket.

Speciális területek:

•  számítási és igazoló elemzések végzése az atombiztonság területén,

•  műszaki specifikációk meghatározása a projektekhez, valamint 

koncepciók és megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása  

az erőművek projektjeihez,

•   mérnöki szolgáltatások és elemzések a projekt-előkészítés  

és -megvalósítás minden szintjén,

•  dokumentáció frissítése,

•  tényleges kivitelezési dokumentáció kidolgozása,

•  tanulmányok és műszaki-gazdasági javaslatok kidolgozása,

•  szakértői vélemények és diagnosztika,

•  építkezési folyamat műszaki ellenőrzése független mérnöki 

szolgáltatásként,

•  szerzői felügyelet, tervezői művezetés,

•  műszaki felügyeleti tevékenység ellátása,

•  mérnöki tevékenység a hőre lágyuló műanyagok befecskendező 

formáinak tervezése kapcsán,

•  ütemtervek kidolgozása és elemzése, ütemtervek teljesítésének 

ellenőrzése és kiértékelése.

Számítások és számítógépes szimuláció:

•  a szélsőséges környezeti hatások és klimatikus hatások miatt 

bekövetkező lehetséges balesetekkel kapcsolatos megbízhatósági  

és biztonsági számítások,

•  statikai és szeizmológiai számítások,

•  szilárdságszámítás és a berendezések integritásának értékelése,

•  hőre lágyuló műanyagok befecskendezésével kapcsolatos műszaki 

folyamatok számítógépes szimulálása és optimalizálása,

•  hőeloszlás és elektromágneses mezők számítása,

•  az alkalmazott mechanikával kapcsolatos műszaki tanácsadás.

A projektek összes fázisában részt veszünk a koncepciótól  

a tervezésen és építésen át egészen az üzembe helyezésig.
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DIAGNOSZTIKA ÉS MÉRÉS 

A helyi ellenőrzések elvégzéséhez a JUNOZ/INECO rendelkezik a megfelelő roncsolásmentes ellenőrző berendezésekkel.

Cégünk rendelkezik a diagnosztika elvégzéséhez szükséges feltételekkel, úgy a műszaki követelmények,  

mint a sokéves tapasztalatok tekintetében. 

A szerkezeti diagnosztika keretében a következő  

méréseket végezzük:

•  kísérleti és laboratóriumi elemzések,

•  vizuális ellenőrzés,

•  kapilláris ellenőrzések,

•  ultrahang, 

•  georadar, 

•  hőeloszlás mérése, 

•  nedvesség mérése,

•  acél és építészeti elemek vastagságának mérése,

•  festés minőségének mérése, 

•  lemezek és tömítések keménységének mérése,

•  repedés vastagságának és mélységének mérése,

•  beton felületi rétege hordképességének mérése,

•  betonelemek szilárdságának mérése,

•  karbonizáció mérése,

•  vasbeton elemek merevítésének és hálószerkezetének felmérése,

•  beépített acéllemezek felmérése,

•  betonban lévő merevítés mélységének és átmérőjének megállapítása,

•  műszaki rezgések mérése,

•  műszaki endoszkópia,

• elektromágneses mező mérése,

•  üregek keresése,

• gázok és folyadékok keresése,

•  a beton fizikai-mechanikai jellemzőinek meghatározása.
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ÉLETTARTAM ÉRTÉKELÉSE

A szerkezetek élettartamának értékelése főleg az ipari létesítmények üzemeltetése esetén szükséges. Ehhez a műszaki diagnosztika, a számítógépes 

modellezés és a valószínűségi megközelítés módszerét alkalmazzuk. A cél az, hogy olyan kimeneti adatokat bocsássunk rendelkezésre, amelyek 

segítségével technikailag igazolható, hogy az üzemeltető minden olyan eszközzel rendelkezik, amellyel biztosíthatók az ipari létesítménnyel 

szemben megkövetelt biztonsági funkciók.

A mérési eredmények alapján a Mathcad szoftver segítségével elvégez-

zük az építményegyüttes minőségének komplex értékelését. Az épít-

ményegyüttes élettartamának megállapítása az annak részét képező  

összes épület és műtárgy élettartamának meghatározása alapján tör-

ténik. Végül meghatározzuk a biztonságos és gazdaságos üzemeléshez 

szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések során keletkezett adatok  

tárolására és a kiértékelés támogatására szolgál az erre kifejlesztett  

irányított értékcsökkenési adatbank. Az adatbank célja, hogy a döntés-

hozatali folyamatok számára meghatározza az információs kimeneteket. 

Irányított öregedési adatbank

Több modulból áll, amelyekben feldolgozásra kerülnek a kiválasztott 

atomenergetikai berendezésekkel, illetve azok részeivel és ellenőrzési 

pontjaival kapcsolatos adatok. Az alkalmazás felhasználói egy grafikai 

aktív séma segítségével megjeleníthetik a konkrét berendezéseket. 

Lehetőség van saját sémák meghatározására, valamint a sémán ellenőrzési 

pontokat lehet elhelyezni. A grafikai sémáknak köszönhetően a konkrét 

berendezéssel kapcsolatban részletes adatok jeleníthetők meg az elvégzett 

javításokról, beavatkozásokról, valamint a berendezés maradék élettarta-

máról. 

HW és SW követelmények

A program MS Windows XP, 7, 8 és 10 operációs rendszerben működik. 

A fejlesztés a BORLAND Delphi 7 fejlesztői környezetben történt. 

Az adattárolás az Oracle vagy az MSSQL adatbázisban történik.

Adatbank moduljai:

• Berendezések

• Csővezetékek

• Villamosság

• Építészet

•  Minősítés és szeizmikus osztályozás

• Rendszerfunkciók
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MŰSZAKI AUDIT

A műszaki auditálás magában foglalja a műtárgyak jellemzőire vonatkozó rendszerszintű ellenőrzések, 

elemzések és értékelések folyamatát. A JUNOZ/INECO jelentős tapasztalattal rendelkezik a különféle 

projekteken végzett műszaki auditálások területén.

Az auditálásokat a projektek különböző fázisaiban végeztük, a tanulmányok elkészítésétől a meglevő építmények 

műszaki állapotának felméréséig. A vizsgált építmények között voltak ipari létesítmények, irodaépületek, szállodák, 

bevásárlóközpontok, raktártelepek.

A műszaki auditálás elvégzésének előnyei:

• a létesítmény aktuális állapotának megismerése,

• a létesítmény meghatározott céllal történő használatra való alkalmasságának elbírálása,

• a teljes pénzügyi ráfordítási igény meghatározása,

• a létesítmény értékbecslési paramétereinek megállapításához szükséges adatok rendelkezésre bocsátása.

Az auditálás tartalmazza az építmények részletes műszaki értékelését, az épületekben lévő műszaki berendezések, 

a tartó és nem tartó szerkezetek, alapok, felületek, homlokzatok, födémek, építészeti részletek stb. állapotának 

felmérését, beleértve a szükséges intézkedésekre tett javaslatokat a karbantartási tervvel és a beruházási 

költségek megbecsülésével. Szolgáltatásaink közé tartozik továbbá a tűzbiztonság felmérése és az ökológiai 

szakvélemények kidolgozása.
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APM (ASSEMBLY PROJECT MANAGMENT)  
SZOFTVER – ERŐMŰ-ÉPÍTÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSE

A több tíz vagy több száz beszállítót érintő nagy beruházási projektek minőségének biztosítása nagy kihívást jelent, amely a kezdetektől stratégiai 

megközelítést igényel. Különösen igaz ez az olyan projektek esetében, amelyeknél számos jogi és műszaki követelményt kell betartani a munkavédelem, 

tűzvédelem, sugárvédelem, építési jog és a környezetvédelem területén. Az APM egy olyan speciális szoftver, amely az atomerőművek építési projektjei 

során végzett minőségellenőrzési folyamatok támogatására szolgál. Lehetővé teszi a több száz beszállító és az állami intézmények integrálását, valamint 

az adatok maximális egységesítését.

A minőségellenőrzéssel szembeni legfontosabb kihívások  

az erőművek építése során:

•  beszállítók koordinálása,

•  információgyűjtés (egységesítés és formalizálás)  

és -kiértékelés módja,

•  rugalmasság a tervdokumentáció szerinti módosítások 

implementálásában,

•  időigény.

A szoftver kiterjed a tervezési és ellenőrzési tevékenységekre a 

gyártási fázistól egészen az üzembe helyezésig:

•  ellenőrzési és tesztelési tervek,

•  üzembe helyezés előtti ellenőrzések tervei,

•  ellenőrzési eredmények rögzítésének folyamatai,

•  berendezésekhez tartozó dokumentáció ellenőrzésének folyamatai,

•  indításra vonatkozó ellenőrzési csomagok létrehozásának folyamatai,

•  indítási programok folyamatai,

•  az egyes folyamatok feletti felügyelet folyamatai.

Testre szabott szoftver

A nagyszabású projekteknél gyakran van szükség arra, hogy 

a folyamatokban specifikus módosításokat hajtsanak végre. 

Lehetőség van az APM funkcióinak bővítésére és módosítására 

az implementálási folyamatban és a használat során egyaránt. 

A szoftver tehát az építési projekt megvalósításának teljes 

ideje alatt meg fog felelni az aktuális igényeknek.

A projektmegvalósítás során nyújtott előnyökön kívül  

az APM a tartós üzemelés szempontjából is előnyöket kínál:

•  berendezések aktuális adatállománya,

•  adatok az előrejelzésen alapuló karbantartás üzemi 

ellenőrzéseit tartalmazó terv összeállításához,

•  Egyéb folyamatokban felhasználható adatállomány  

(pl. nulladik mérések az irányított öregedési folyamatokhoz, 

utólagos elemzések a rövidebb élettartamú komponensek 

azonosítási folyamataihoz stb.).

Referenciák

Az APM szoftvert sikeresen alkalmazzák a Mochovcei 

Atomerőmű 3. és 4. blokkjának aktív építési projektjén, melynek 

keretében naponta több százezer adat feldolgozásra kerül sor.
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MEGVALÓSÍTÁS 

A projektek megvalósításának teljes folyamatát biztosítjuk a tanulmányok kidolgozásától  

a megvalósítási és szerkezeti dokumentáción át az építésig, összeszerelésig és üzembe helyezésig.

Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

•  atom- és klasszikus erőművek technológiai berendezéseinek gyártása, szállítása, szerelése,

•  a kulcsra kész építkezések megvalósításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások és tevékenységek,

•  szerviz, karbantartás és generáljavítások,

•  mélyépítési objektumok,

•  polgári épületek,

•  ipari építkezések kivitelezése,

•  energetikai berendezések korszerűsítése.



Referenciák 2014-2016
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REFERENCIÁK 2014

TERVEZŐI TEVÉKENYSÉG

•  Visszacsapó szelep pótlása a kondenzátumgyűjtő tartály  

és a keringtetett hűtővíz közötti átkötésbe.

•  Nyomvonal módosítása – kondenzátumgyűjtő tartály – keringtetett 

hűtővíz átkötés.

•  Kezelőhíd pótlása a fő termelési blokkban.

•  Műtárgy eltávolítása a Žlkovce hulladéklerakóban.

•  Baleseti száraz vezetékek kialakítása – SO 582.

•  Az EBO V2 következő műtárgyaihoz tartozó fedelek projektjének 

kidolgozása: 646B, 584, 582abc, Levegőztető csatorna, 532, 900.

•  SPV tantermének szigetelése az SO 441/1-01 műtárgyban. 

•  Az EMO következő műtárgyaihoz tartozó fedelek projektjének  

kidolgozása:  SO 805/1-01, SO 806/1-01, SO 806/1-02, SO 584/1-01, 

SO 584/1-03, SO 590/1-01, SO 592/1-01, SO 882/1-01.

•  ECOFIL olajszűrő berendezések leszerelése.

•  FURMANITE szimulátor.

•  Segédfűtőház – berendezés módosítása.

•  Manipulációs hidak.

•  Pečeňady iparivíz-szivattyúállomás – akna szivattyúval.

•  Tartályok védőszerkezetei. 

•  Por bejutása elleni védelem.

•  Kezelőhidak a turbógenerátor javításánál a generáljavítás során.

•  Kezelőhidak pótlása a szerelvények biztonságos kezeléséhez.

•  Kezelőhíd pótlása a tűzoltó szerelvényhez.

•  SO 805-1-01, DPS 1,2.57.01 kezelőhíd szerelése.

•  Kezelőhíd a tűzvédelmi csappantyúkhoz.

•  A 2LAR26AA szerkezetének módosítása.

•  Tápláló tartály kezelőhídjának módosítása.

•  Összekötő hidak. 

•  Csatornák bevezetésének projektje.

•  Óvóhelyek vízvezetékrendszerének megtervezése.

•  Csővezetékrendszerek módosítása.

•  Épületek NDT ellenőrzése.

•  Nagyméretű kapu projektje. 

•  Épületgépészeti projektek. 

•  Beömlő műtárgy. 

•  Gépház – átjáró módosítása a TK-nál.

•  Hosszanti villamossági épület – kezelőhidak.

•  Vízszintes terelőrendszer.

•  Bohunicei kastély villamossági dokumentációja.

•  Kezelőhíd átjárhatósága az SO 800/1-01 műtárgyban.

•  A fő termelési blokkon lévő hermetikus burkolat állapota  

monitorozásának és értékelésének módszertana.

MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG

•  Öregedéskezelési programok kidolgozása a következőkhöz: SO 582,  

584 a JE V2-höz, valamint SO 580/1-01,02,03 és 584/1-03 az EMO12-höz.

•  A villamos rendszer tényleges kivitelezési dokumentációja  

és a valóság közötti eltérés.

•  Nem lényeges ipari víz szivattyúállomásához tartozó  

fedelek módosítása.

•  Csatlakozóvezeték.

•  Építési műtárgyak szélsőséges időjárási terhelésének  

számítástechnikai elemzése.

•  Helyiségeken belüli hőmérséklet-változások elemzése. 

•  A hermetikus zóna hűtés elvesztése utáni tartós melegedésének  

és a beton szilárdságára gyakorolt hatásainak elemzése. 

•  A hőmérsékleti változások technológiai berendezések üzemeltetésére 

gyakorolt hatásának elemzése.

•  EBO tényleges kivitelezési dokumentációjának frissítése.

•  SO 803 statikai szakvélemény.

•  Objektumok szélsőséges időjárási behatásokkal szembeni  

ellenállóságának növelése.

•  Operatív sémák és tényleges állapotra vonatkozó dokumentáció  

kidolgozása az EMO objektumaihoz.

•  Repedések értékelésének és mérésének módszertana. 

DIAGNOSZTIKA ÉS MÉRÉS

•  Betonszerkezetekben lévő problémás helyek állapotának  

monitorozása georadarral. 

•  Hermetikus burkolatokon lévő problémás helyek  

állapotának monitorozása.

•  SO 582 JE V2 komplex felmérése – Mért adatok kiértékelése.

•  SO 584 JE V2 komplex felmérése – Mért adatok kiértékelése.

•  NDT kidolgozása a technológiákhoz.

KUTATÁS

•  „Élettartam értékelésének ipari kutatása és a SzK építési  

műtárgyainak tudásbázisa“.

MŰSZAKI AUDIT

•  Atomerőműhöz tartozó építési műtárgyak karbantartásának  

koncepciója.
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REFERENCIÁK 2015

TERVEZŐI TEVÉKENYSÉG

•  Hidrazin szivattyúk önműködő légtelenítése.

•  Építési műtárgyak extrém terhelései.

•  Tűzoltó víz szerelvényének áthelyezése.

•  Tűzvédelmi ajtó cseréje a logisztikai csarnokban.

•  Épületgépészeti projektek. 

•  Csővezeték cseréje.

•  Biztonságos palló szerelése a szennyvízkivezető csatornában. 

•  Elosztók temperálása. 

•  Objektumok ellenállóságának növelésére irányuló projektek.

•  Kezelőhíd átjárhatósága az SO 800/1-01 műtárgyban.

•  Darupályák biztosító elemei.

•  Vízsugárszivattyúk megszüntetése.

•  Szelepek cseréje.

•  Mikroklímás feltételek módosítása.

•  OPP projektek kidolgozása.

•  Kezelőhidak projektjei.

•  Épület-szellőztetési projekt.

•  Fűtőegységek csatlakoztatása a hálózathoz.

•  0GBN szerelvény-csomópont.

•  Módosítás a 7KLD43AP205 szivattyúhoz.

•  Technológia tényleges kivitelezési dokumentációjának kidolgozása.

•  Oktató stand leszállítása.

•  Projektek az SHN technológiai berendezésekhez.

•  Csarnok osztófala.

•  Épületgépészet 806/1-01, 805, 490.

•  Ionexek projektje.

MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG

•  A hermetikus zóna hűtés elvesztése utáni tartós melegedésének  

és a beton szilárdságára gyakorolt hatásainak elemzése.

•  EBO tényleges kivitelezési dokumentációjának frissítése.

•  Korlátok és fedelek terhelhetősége.

•  Fedelek terhelhetősége. 

•  ASRTP épület beszakadt padlózata.

•  Építési műtárgyak operatív sémáinak és tényleges állapotára  

vonatkozó dokumentációjának kidolgozása.

•  SE építési műtárgyai élettartamának értékelése.

•  Építési műtárgy süllyedésének kiértékelése.

•  Épületeken belüli munka- és egészségvédelem állapotának ellenőrzése.

•  Csigás emelő függesztékének statikai szakvéleménye.

•  Műhelydokumentáció a fedelek kezeléséhez.

•  900-as objektum valós állapotának torzítása.

•  Építési műtárgyak ipari csatornázása.

•  Öregedéskezelési program kidolgozása az SO 801-hez EBO-ban.

•  Öregedéskezelési program kidolgozása az SO 801/1-01-hez  

és 801/1-02-höz EMO-ban.

•  Öregedéskezelési program kidolgozása az SO-490-hez  

és SO 491-hez EBO-ban.

•  Öregedéskezelési program kidolgozása az SO 490/1-01-hez,  

490/1-02-höz EMO-ban.

•  EMO34 ütemtervek összeállítása.

•  Építési objektumok tényleges kivitelezési dokumentációjának  

kidolgozása.

•  Fő termelési blokk süllyedésének kiértékelése.

•  Tűzvédelem értékelése. 

•  Építési műtárgyak repedéseinek dokumentálása.

•  640-as objektum valós állapotának torzítása.

DIAGNOSZTIKA ÉS MÉRÉS

•  Adminisztratív épület egészségügyi felszereltsége.

•  NDT mérés.

•  Repedések értékelésének és mérésének módszertana.

KUTATÁS

•  SIEA kutatási projekt.

MŰSZAKI AUDIT

•  Atomerőműhöz tartozó építési műtárgyak karbantartásának  

koncepciója.
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REFERENCIÁK 2016

TERVEZŐI TEVÉKENYSÉG

•  Hűtésrásegítés szívásának elvezetése.

•  TG 11, 12 hűtők légtelenítése.

•  Hermetikus zóna kábelcsatornáinak fedelei.

•  Csatornák bevezetése az építési műtárgyba.

•  Tűzoltó víz szerelvényeinek áthelyezése.

•  Kémiai minták vétele.

•  KRaO és keringtetett hűtővíz közötti átkötés.

•  7PEB és 7GHB légtelenítése PKS-ban.

•  Épületek szélsőséges időjárási behatásokkal szembeni  

ellenállóságának növelése.

•  Vízsugárszivattyúk megszüntetése.

•  Nem hozzáférhető alkatrészekkel felszerelt szerelvények cseréje.

•  Visszacsapó szelep pótlása a kút átfolyó vezetékében.

•  Kénsavas csővezetékek és szelepek cseréje.

•  Szerelvények függesztő szerkezetei.

•  0GCS91,92AA052 biztonsági szelepek.

•  APU 2KLA11AA104-M0 szervóhajtás kollízió.

•  Falax ventilátorok lecserélése.

•  Kezelőhidak.

•  Építési objektumok épületgépészetének kidolgozása.

•  Szuperbaleseti tápláló szivattyúk tömszelencéinek módosítása.

•  TV szerelvények cseréje.

•  SKR vízsugárszivattyúk megszüntetése.

•  A dízelgenerátor állomásokon lévő stabil tűzoltóberendezések  

technológiai rajzának kiegészítése.

•  Iszapprések víztelenítő csatornájának tisztítása.

•  TG tömítőolaj szivattyúinak módosítása.

•  Daruhidakon lévő biztosító elemek.

•  Nitrogén 800/1-01 biztonsági szelepének kifújása a légtechnika  

beszívó vezetékébe.

•  Redukciós szelepek kiváltása.

•  V 69114 membrános szerelvények cseréje. 

•  V 30114 szerelvények javítása cserével.

•  7SGA,C levegőtartályokon lévő állapotjelzők cseréje.

•  Levegő párásító pótlása a sugárzás-felügyeleti teremben.

•  7PGD01BC001,002 hűtők módosítása.

•  Motorok és szivattyúk módosítása.

•  Mintavételezés a szerelvény után.

•  Hidrazin-hidrát rendszer légtelenítésének módosítása.

•  Kezelőhíd projektjének kidolgozása.

•  Építmény tűzvédelmi projektje.

MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG

•  Bohunice dokumentációjának frissítése.

•  Épület beszakadt padlózata.

•  Mochovce dokumentációjának frissítése.

•  Szakvélemény a beömlő műtárgyról.

•  MO34 részletes dizájn.

•  SE építési műtárgyai élettartamának értékelése.

•  Építési műtárgyak süllyedésének értékelése.

•  EMO34 ütemtervek összeállítása.

•  Kamerarendszer – megvalósíthatósági tanulmány.

•  Technológiai sémák és a Garamon lévő szivattyúállomás  

üzemeltetési előírása.

•  Épületek tűzvédelmének dokumentációja.

•  Öregedéskezelési programok.

DIAGNOSZTIKA ÉS MÉRÉS

•  Építési műtárgyak repedéseinek dokumentálása.

•  NDT grafikai részének kidolgozása.

KUTATÁS

•  Hőterhelésnek kitett szerkezetek megbízhatóságának értékelése.

MŰSZAKI AUDIT

•  Atomerőműhöz tartozó építési műtárgyak karbantartásának  

koncepciója.
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