
    Prevádzka blokov SE-EBO v júni 2003 
 

 
Počas júnového obdobia boli v JE V1 organizovane odstavované 
turbogenerátory na realizáciu úprav a následných testov 
zrekonštruovaného zariadenia v rozvodni Križovany.  Na turbínach 
boli počas odstavenia vykonané pravidelné skúšky ochrán a blokád.  
Potrebné opravy sa dotýkali aj vákuového systému turbogenerátora č. 
11 v sekundárnom okruhu.  JE V1 zabezpečovala požiadavky 
Elektrizačnej sústavy SR vrátane primárnej regulácie a okrem už 
spomínaných odstavovaní TG bola prevádzka jej blokov stabilná.  Na 
3. bloku JE V2 sa 21.  júna začala plánovaná odstávka na výmenu 
paliva spojená  s kontrolou tlakovej nádoby reaktora a realizáciou 
projektu Modernizácia JE V2.  Na 4. bloku JE V2 bola 7. júna 
v skrátenom termíne úspešne ukončená plánovaná odstávka.  V rámci 
modernizačných akcií bola ukončená sekundárna regulácia bloku.  Na 
overenie jej funkčnosti boli realizované viaceré programy 
predkomplexného a komplexného vyskúšania.  JE V2 tak bude 
pripravená ponúknuť SEPS ďalšiu z podporných služieb.  Dňa 26. júna 
bol z dôvodu zapôsobenia ochrany odstavený 4. blok JE V2.  Reaktor 4. 
bloku JE V2 dosiahol po prifázovaní TG č. 41 a 42 nominálny výkon už 
27. júna. K odstaveniu bloku zapôsobením automatickej ochrany  došlo 
na 4. bloku JE V2 naposledy pred piatimi rokmi.  Všeobecne akceptované odstavenie bloku zapôsobením 
automatickej ochrany  pripadá 0,75 krát za rok na blok.  Výpadok výroby bol nižší ako 7000 MWh elektrickej 
energie.                         

 

Plnenie hlavných výrobných ukazovateľov za 1. polrok je priaznivé. Podobne je tomu i pri kvantitatívnych 
ukazovateľoch za 1. polrok. Výroba elektrickej energie predstavuje 101, 9 percenta, pohotový výkon 104,2 
percenta a dodávka tepla do tepelných napájačov na 103,1 percenta.   
 

1. blok: Na zabezpečenie vyrovnanej výkonovej bilancie ES SR a  požiadaviek na realizáciu prác v 
rozvodni Križovany bol výkon bloku v určitých dňoch znížený.  
2. blok: Na zabezpečenie vyrovnanej výkonovej bilancie ES SR a požiadaviek na realizáciu prác 
v rozvodni Križovany bol výkon bloku v určitých dňoch znížený.  
3. blok: 21. júna sa začala plánovaná odstávka na výmenu paliva.  
4. blok: 7. júna bola ukončená plánovaná odstávka na výmenu paliva. Dňa 26.  júna bol  blok odstavený 
z dôvodu zapôsobenia ochrany.   

            - IP -    

   Vyrobili sme : 
elektrina (GWh) 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok spolu 

jún 261 281 191 212           945 
          od začiatku roka do 30. 6. 2003         6 001 
          teplo do tepelného napájača (GJ)       26 102 
          od začiatku roka do 30. 6. 2003    926 874 

 

 



Plánovaná odstávka 4. bloku JE V2 ukončená 
 
V sobotu, 7. júna 2003, v predpoludňajších hodinách prifázovaním turbogenerátora č. 41 k Elektrizačnej sieti 
SR bola   ukončená plánovaná odstávka na výmenu paliva na 4. bloku JE V2. Štandardnými činnosťami, ktoré 
sa počas odstavenia bloku  vykonali boli výmena paliva, bežné opravy a plánovaná kontrola a údržba 
zariadení.  
V rámci odstávky boli vykonané aj práce vyplývajúce z úloh projektu Modernizácie JE V2. Išlo napr. 
o výmenu 400 kV vypínača a 6 kV vypínačov, modernizáciu budenia elektrických ochrán dieselgenerátorov, 
modernizáciu regulácie bloku, výmenu elektropožiarnej signalizácie.   
Významné boli tiež činnosti týkajúce sa zmien a modifikácií v rámci zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti 
bloku. Tu sa údržbársky personál zameral hlavne na opravy prepážky vodnej komory sprchového systému, 
úpravu sacích potrubí a mechanických upchávok elektronapájacích čerpadiel a úpravu odberov na meranie 
tlakov v hermetických uzáveroch.  
V rámci preventívnej údržby vyplývajúcej zo starostlivosti o zariadenia sa vykonali kontroly hlavných 
cirkulačných čerpadiel a hlavných uzatváracích armatúr. Plánované revízie sa uskutočnili na 
turbogenerátoroch, napájacích nádržiach a ich odplyňovačoch. 
Elektrická časť zahŕňala kontrolné a revízne práce na 400 kV rozvodni a rozvádzačoch zaisteného napájania.                
Ukončením plánovanej odstávky bloku sú bohunickí energetici pripravení bezpečne a spoľahlivo 
prevádzkovať štvrtý jadrový blok a plniť plán výroby elektrickej energie.         
                                                                                                                                                                                   - gl - 
 

Vyhlásenie Akademickej rady Slovenskej nukleárnej spoločnosti 
Akademická rada (AR) Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS), v súlade so stanoviskom Vysokej vedeckej 
rady Európskej nukleárnej spoločnosti (ENS), považuje za potrebné udržať jadrovú energetiku ako súčasť 
budúceho súboru zdrojov energie vo svete a výrazne zvýšiť inštalovaný výkon pre výrobu elektriny z jadrovej 
energie, ak majú byť splnené ambiciózne ciele pre znižovanie emisií oxidu uhličitého so súčasným pokrytím 
predpovedaného dopytu po energii. Akademická rada je poradný orgán SNUS s čestným členstvom 47 vedcov 
a osobností z jadrových i nejadrových odborov  s vysokou odbornou i spoločenskou autoritou.  

V súčasnosti majú dve miliardy ľudí prístup iba k „tradičnej“ biomase, čo je palivové drevo a živočíšne 
odpady. Veľa ľudí je celkom chudobných a so zvyšujúcou sa životnou úrovňou budú potrebovať stále viac 
energie. Ak budú pokračovať súčasné trendy vo využívaní energie, väčšina ekonomických analytikov očakáva, 
že do roku 2020 vzrastie celosvetový dopyt asi o 50 percent a do roku 2050 sa zdvojnásobí. Rast spotreby 
elektriny bude ešte výraznejší, lebo práve táto forma energie je podstatnou zložkou ekonomického rozvoja. 
Svetový dopyt po elektrine sa do roku 2050 približne strojnásobí, tiež s najväčším prírastkom v rozvojových 
krajinách. Fosílne palivá, uhlie, ropa a plyn, v súčasnosti pokrývajú viac ako 85 percent svetovej spotreby 
energie a počas ďalších desaťročí budú naďalej dominovať, nech už sa teraz prijmú akékoľvek opatrenia. Niet 
pochýb o tom, že množstvo atmosferického CO2, rastúce od začiatku priemyselnej éry, je spôsobené rastúcim 
využívaním týchto palív bez likvidácie odpadového CO2 . Väčšina odborníkov sa zhoduje v tom, že zvýšené 
úrovne CO2 môžu mať na zemskú klímu významný vplyv, spôsobovať zvyšovanie hladiny morí, viac búrok, 
záplav, období sucha a likvidáciu osídlení. Očakáva sa, že celosvetové emisie oxidu uhličitého vzrastú z 21 
miliárd ton v roku 1990 na 36 miliárd ton v roku 2020.  

Jadrová energetika je však predmetom veľkých sporov a neopodstatnených vášní. Jej neochotné prijímanie 
verejnosťou alebo politikmi doviedlo niektoré európske krajiny k oznámeniu plánov na postupné odstúpenie 
od nej. Jadrová energia je aj trvalo udržateľnou energetickou alternatívou. Jej palivové zdroje je možné ľahko 
predĺžiť na stovky rokov. Jadrová energetika iste nie je jedinou odpoveďou na problém zabezpečovania 
väčšieho množstva energie so súčasným znižovaním emisií uhlíka, ale sme presvedčení, že bez nej nie je možné 
v súčasných podmienkach a za súčasného stavu úrovne poznania iné vhodné riešenie.  Obmedzené množstvo  
fosílnych palív na Zemi nevyhnutne vedie k hľadaniu iných zdrojov energie. Očakáva sa, že už v tomto storočí 
budú fosílne palivá ako zdroje energie okrajové. Predpokladáme, že veda dospeje k riešeniu výroby energie 
uvoľňujúcej sa pri zlučovaní jadier ľahkých prvkov. Zatiaľ však toto riešenie  nie je k dispozícii a rozvoj 
výroby energie v jadrových elektrárňach je  najvhodnejšou alternatívou.       
                                                                                                                                             (prevzaté zo SNUS, krátené) 
                                                                                  

 
 

 

 
"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. 

 


