
    Prevádzka blokov SE-EBO v apríli 2003 
 

 
V  apríli  bola   v  skrátenom  termíne  úspešne  ukončená  odstávka  na  
1. bloku JE V1.  Rozsah prác počas odstávky bol neštandardne veľký. 
Skúsenosti našich pracovníkov a dobrá organizácia práce sa odrazili 
pri plnení náročných úloh práve počas odstávky na 1. bloku JE  V1. 
Oba bloky JE V2 a 1. blok JE V1 po ukončení odstávky pracovali 
bezporuchovo bez zníženia výkonu. Na 2. bloku JE V1 sme 
zaznamenali malú netesnosť na potrubí 7. odberu pary 
turbogenerátora č. 21 do separátora pary prehrievača. Po dohode so 
Slovenským energetickým dispečingom bola netesnosť odstránená.  Na 
4. bloku JE V2 boli pred plánovanou odstávkou na výmenu paliva 
vykonané skúšky pohyblivosti regulačných orgánov počas prevádzky 
bloku na výkonovom dobehu.  Výsledky tejto skúšky realizovanej 
podľa vopred vypracovaného programu, umožňujú optimalizovať 
prevádzku bloku na výkonovom dobehu. Spoľahlivá prevádzka blokov 
sa prejavila na zlepšení hlavných výrobných ukazovateľov od začiatku 
tohto roka, keď kumulatívny plán výroby elektrickej energie plní SE-
EBO na 102 percent a plán pohotového výkonu na 103,2 percenta. Plán 
dodávky tepla do tepelného napájača bol zabezpečený na 105,7 
percenta. 
 
 1. blok:  Stabilná prevádzka. Z dôvodu zabezpečenia vyrovnanej 
výkonovej bilancie Elektrizačnej sústavy bol výkon bloku v určitých dňoch znížený.  16. apríla prifázovaním 
turbogenerátora č. 12 k Elektrizačnej sústave SR bola ukončená plánovaná odstávka bloku. 

 

  
2. blok: Z dôvodu  zabezpečenia vyrovnanej výkonovej bilancie bol výkon bloku v určitých dňoch znížený. Od 
16. do 17. apríla bol odstavený turbogenerátor č. 21 na odstránenie netesnosti na potrubí 7. odberu pary.   
 
3. blok: Z dôvodu  zabezpečenia vyrovnanej výkonovej bilancie bol výkon bloku v určitých dňoch znížený. 
 
4. blok: Stabilná prevádzka. 11. apríla bol realizovaný program skúšok pohyblivosti regulačných orgánov bloku 
počas prevádzky na výkonovom dobehu.  26. apríla sa začala plánovaná odstávka na výmenu paliva    
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   Vyrobili sme : 
elektrina (GWh) 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok spolu 

apríl 115 298 288 243           944 
          od začiatku roka do 30. 4. 2003         4 192 
          teplo do tepelného napájača (GJ)     116 615 
          od začiatku roka do 30. 4. 2003    863 443 

 
 

 



Na prvom skončila, na štvrtom začala  
 
V stredu 16. apríla 2003 ukončili bohunickí energetici odstávku na plánovanú výmenu paliva na 1. bloku 
jadrovej elektrárne V1. V poradí už 24. odstávka bola charakteristická rozsahom prác najmä na zariadeniach 
primárneho okruhu. Podľa harmonogramu sa vykonala demontáž vnútorných častí reaktora, revízia jeho 
vyberateľných častí a oprava trás bórneho koncentrátu. Údržbársky personál kontroloval aj parogenerátory 
a pomocné cirkulačné čerpadlá.  V nejadrovej časti elektrárne sa realizovali práce na výtlačnom kolektore 
elektronapájacieho čerpadla a ďalšie činnosti, ktoré sú v plánovanom cykle opráv turbogenerátorov. Počas 
odstávky sa uskutočnili aj bežné opravy dieselgenerátorov a rozvodní 6 kV a 220 kV. Najstarší bohunický 
jadrový blok vstúpil v tomto roku do štvrťstoročia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky, počas ktorej vyrobil 
viac ako  65 miliónov MWh elektrickej energie.    
O desať dní neskôr, 26. apríla sa v  ranných hodinách začala plánovaná odstávka 4. bloku jadrovej elektrárne 
V2. Okrem čiastočnej výmeny paliva, realizácie potrebných zmien a úprav a vykonania plánovanej údržby 
zariadení, sa počas odstávky vykonajú činnosti vyplývajúce z projektu modernizácie jadrovej elektrárne V2 
(MOD V2). Medzi najdôležitejšie patria výmena 6 kV a 400 kV vypínačov, modernizácia káblových 
hermetických priechodiek a budenia elektrických ochrán. Dôležitými modernizačnými akciami  budú tiež 
sekundárna regulácia bloku, výmena elektropožiarnej signalizácie a úprava viek primárnych kolektorov 
parogenerátorov. Ďalšie plánované zmeny a modifikácie na zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti bloku sa budú 
dotýkať prepážok vodnej komory sprchového systému, mechanických upchávok elektronapájacieho čerpadla, 
olejovej regulácie hlavných doplňovacích čerpadiel a napájania obehových čerpadiel. Upravené budú 
potrubné trasy sania elektronapájacích čerpadiel. Bohunickí údržbári budú v rámci  preventívnej údržby 
zariadení vykonávať  revízie a kontroly hlavných cirkulačných čerpadiel a hlavných uzatváracích armatúr. 
Ďalej skontrolujú napájacie nádrže, odplyňovače a vykonajú pravidelnú údržbu turbogenerátorov. Bežné 
opravy sa budú vykonávať aj na elektromotoroch, čerpadlách núdzového napájania a elektronapájacích 
čerpadlách. Elektrická časť bude zahŕňať kontrolné a revízne činnosti na rozvádzačoch zaisteného napájania 
a 400 kV rozvodni. Po výmene paliva a zrealizovaní naplánovaných prác, bude tento najmladší bohunický 
jadrový blok pripravený na ďalšiu bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, ktorá patrí medzi najdôležitejšie ciele 
vedenia SE-EBO.     
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Ukazovatele prevádzky podľa metodiky WANO  
 
Svetová organizácia prevádzkovateľov jadrových elektrární WANO štvrťročne uverejňuje prevádzkové 
ukazovatele každého jadrového bloku sveta. Vzhľadom na to, že ukazovateľov je 10, navrhla organizácia 
WANO v roku 2000 metodiku, ako týchto 10 čísel zapracovať do jedného čísla. Metodika nie je vypracovaná 
pre plynom chladené a ťažkovodné reaktory.  
Poradie blokov vypočítali pracovníci oddelenia prevádzkových režimov SE-EBO. Organizácia WANO 
nevypočítava poradie, vypracovala len metodiku na výpočet celkového indexu. Hodnotené obdobie je podľa 
metodiky pre väčšinu ukazovateľov dvojročné, od 1. januára 2001 do 31. decembra 2002. Podľa sumárneho 
indexu WANO môžeme tvrdiť, že z bohunických blokov je najlepší 2. blok JE V1, pretože sa umiestnil na 14-
tom mieste vo svete z 362 hodnotených blokov. V rámci Východnej Európy sa zo 66 blokov Moskovského 
centra WANO umiestnili na prvých troch miestach bloky v poradí: 1. blok ČEZ EDU, 2. blok ČEZ EDU a 2. 
blok JE V1 SE-EBO. Celkove pre našu elektráreň možno konštantovať, že 2. blok JE V1 a 3. a 4. blok JE V2 
patria do najlepšej štvrtiny sveta a 1. blok blok JE V1 je umiestnený v strede svetového rebríčka. 2. blok JE 
V1 sa zlepšil oproti hodnoteniu v minulom roku skoro vo všetkých ukazovateľoch a poskočil zo 78-ho  miesta 
na 14-te. 3. a 4. blok JE V2 si udržujú za posledné tri roky 20. až 60. miesto z  362 blokov sveta. Najslabšie 
umiestnenie z našich blokov má 1. blok JE V1 a to hlavne kvôli doznievaniu ukazovateľov „nepohotovosť 
bezpečnostných doplňovacích čerpadiel“, a „pohotovosť bloku“ z roku 2001 a tesnosti paliva za posledné tri 
mesiace 2002. Umiestnenie blokov vo svete podľa metodiky WANO je orientačné, nie je to hodnotenie jadrovej 
bezpečnosti ani kvality projektu. Hodnotenie slúži skôr na sledovanie dlhoročných  trendov ukazovateľov vo 
vlastnej elektrárni než na určenie poradia vo svete. 
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"Bohunice" vydáva mesačne Odbor zahraničných vzťahov a styku s verejnosťou 
Atómové   elektrárne Bohunice, o.z.  Za obsahovú  úroveň zodpovedá Ing. Dobroslav 
Dobák, EUR ING. Pri použití informácií  žiadame citovať zdroj. 

 


