
Prevádzka blokov SE-EBO v júli  2003 
 

Bloky jadrovej elektrárne V1 pracovali v sledovanom období spoľahlivo. 
Dňa 5. júla bol organizovane odstavený turbogenerátor č. 12 na 1. bloku 
a turbogenerátor č. 22 na 2. bloku JE V1 na realizáciu prác a skúšok             
v rozvodni Križovany.  Počas tohto odstavenia boli odskúšané ochrany 
a blokády turbogenerátora. Extrémne vysoké teploty sa tiež prejavili na 
parametroch hlavného kondenzátora turbogenerátora č. 11, kde bol na 1. 
bloku JE V1 znížený výkon na úpravu parametrov  podľa prevádzkových 
predpisov. Zníženie výkonu nebolo dlhodobé.  
Júlová prevádzka 4. bloku JE V2 sa začala v prvý deň poruchou merania 
hladiny v hlavnom kondenzátore. Bolo  potrebné preto  krátkodobo odstaviť 
turbogenerátor č. 41. Dňa 4. júla bol turbogenerátor č. 41 opäť odstavený 
kvôli elektrickej poruche. Odstavenia boli krátkodobé, do 6-tich hodín bol 
turbogenerátor v obidvoch prípadoch opäť prifázovaný k energetickej sieti. 
Poruchový limit bol v tomto mesiaci čerpaný na 37 percent. Na 3. bloku JE 
V2 sa počas plánovanej odstávky realizovali viaceré akcie modernizačného 
programu. V júli bol plán výroby elektrickej energie plnený na 101,6 
percenta, pohotového výkonu na 103,9 percenta a plán dodávky tepla         
do tepelného napájača na 102,7 percenta. 

 
1. blok: Z dôvodu zabezpečenia vyrovnanej výkonovej bilancie ES SR bol 
výkon bloku v určitých dňoch znížený. Od 5. do 7. júla bol odstavený 
turbogenerátor č. 12 z dôvodu prác a skúšok v rozvodni Križovany. Zároveň sa uskutočnila previerka ochrán 
a blokád turbogenerátora. Dňa 7. júla, počas zvyšovania výkonu reaktora,  bola zistená netesnosť na 7. odbere 
turbogenerátora č. 12. Netesnosť bola počas dňa odstránená. 

 

2. blok: Dňa 5. júla bol odstavený turbogenerátor č. 22 na realizáciu prác a skúšok v rozvodni Križovany. V dňoch 
3. až 5. a 26. až 30. júla bol blok z dôvodu požiadavky Slovenského energetického dispečingu (SED) Žilina zaradený 
do primárnej regulácie činného výkonu.  
3. blok:  V sledovanom období sa vykonávala plánovaná rozšírená  odstávka na výmenu paliva spojená 
s realizáciou prác projektu MOD JE V2. Všetky činnosti sa uskutočnili podľa harmonogramu prác. 
4. blok: Z dôvodu zabezpečenia vyrovnanej výkonovej bilancie ES SR bol výkon bloku v dňoch 4. až 13. júla  
znížený. Dňa 30. júla bol blok z dôvodu požiadavky SED Žilina zaradený do primárnej regulácie činného výkonu. 
Z dôvodu poruchy merania hladiny v hlavnom kondenzátore bol 1. júla krátkodobo odstavený turbogenerátor  č. 41. 
Dôvodom ďalšieho odstavenia turbogenerátora č. 41 dňa 4. júla, bola elektrická porucha. Po preverení obvodov, bol 
turbogenerátor  č. 41 ešte v ten istý deň prifázovaný k energetickej sieti.  
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   Vyrobili sme : 
elektrina (GWh) 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok spolu 

júl 278 298 0 292           868 
          od začiatku roka do 31. 7. 2003         6 870 
          teplo do tepelného napájača (GJ)       29 691 
          od začiatku roka do 31. 7. 2003    956 565 
 

 



 
Rozšírená odstávka 3. bloku JE V2  
 
Na jadrových blokoch VVER typu V 213, ktoré sú inštalované v JE V2 v Jaslovských Bohuniciach sa raz za 4 
roky uskutočňuje tzv. rozšírená odstávka na výmenu paliva. Úrad jadrového dozoru SR začal 15. júla 2003 
tímovú inšpekciu o priebehu  a výsledkoch rozšírenej odstávky, ktorá sa začala 14. júla 2003 na 3. bloku JE 
V2.  
Na inšpekcii sa zúčastnilo 11 inšpektorov ÚJD SR, ktorí sa zaujímali predovšetkým o pripravenosť 
bezpečnostných havarijných systémov. Inšpektori ÚJD SR kontrolovali všetky podmienky rozhodnutí, ktoré 
boli prevádzkovateľovi vydané na prevádzku 3. bloku JE V2. Zaujímali sa aj o stav priebehu prác v blokovej 
a núdzovej dozormi bloku a zároveň dodržiavanie limitov a podmienok v období rozšírenej odstávky. Tím 
inšpektorov  ÚJD SR preveroval výsledky kontroly prevádzkových kontrol (integrita primárneho okruhu, 
tlakovej nádoby reaktora) a pod. Pozornosť inšpektorov  bola zameraná aj na  výsledky realizácie 
projektových zmien v rámci postupnej modernizácie bloku. Cieľom práce inšpektorov bola i kontrola 
v legislatívnej oblasti, ako je evidencia čerpania limitov a podmienok, či správne hlásenie udalosti v jadrovej 
elektrárni podľa vyhlášok. Na záver inšpekcie koncom augusta 2003, bude vykonaná kontrola fyzického stavu 
zariadenia bloku ako aj poriadok v pracovných priestoroch bloku. Výsledky všetkých svojich aktivít musí 
prevádzkovateľ vydokladovať dielčimi protokolmi, ako aj súhrnným protokolom pripravenosti bloku             
na prevádzku. Cieľom tejto obsiahlej a hĺbkovej činnosti inšpektorov ÚJD SR je overenie pripravenosti 
pracovníkov, zariadení a potrebnej dokumentácie k jednotlivým etapám spúšťania na 3. bloku JE V2              
po ukončení plánovanej rozšírenej odstávky na výmenu paliva. 
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Riadiaci výbor WANO na Slovensku  
 
V dňoch 16. a 17. júla sa v  Bratislave uskutočnilo rokovanie celosvetového Riadiaceho výboru WANO               
(Svetová organizácia prevádzkovateľov jadrových elektrární). Úlohou WANO je zvyšovať bezpečnosť              
a spoľahlivosť jadrových  elektrární prostredníctvom výmeny informácií a podporovaním komunikácie   
medzi členmi a vykonávaním tzv. partnerských previerok. Riadiaci výbor WANO má výkonnú zodpovednosť            
za vytváranie politiky WANO, ktoré určujú členovia v súlade s princípmi WANO a celkove riadi činnosť 
WANO.  Tvorí ho volený predseda, ktorým je v tomto funkčnom období pán Maeda z Japonska, spolu 
s predsedom a jedným ďalším členom Riadiaceho výboru z každého zo štyroch regionálnych centier. Riadiaci 
výbor sa stretáva trikrát do roka.  Stretnutie na Slovensku bolo v poradí už 49, u nás ale po prvýkrát. 
Koordinačné centrum WANO  sídli v Londýne, štyri regionálne centrá v Atlante (USA), Tokiu (Japonsko), 
Paríži (Francúzsko) a Moskve (Rusko). Členovia WANO, spolupracujú v týchto oblastiach: Peer Reviews - 
previerky v elektrárňach podobné misiám MAAE a prevádzkové skúsenosti - prevádzkové ukazovatele, 
technické podporné misie, výmenné návštevy pracovníkov, dobré praktiky - výmena nových metód a nápadov 
na zlepšenie prevádzky. V piatok 18. júla 2003 využili mnohí účastníci rokovania možnosť navštíviť SE – 
Atómové elektrárne Bohunice. Počas prehliadky JE V 1 na nich zapôsobil program vylepšení a stotožnenie     
sa so zásadami jadrovej bezpečnosti. 
Konanie celosvetového Riadiaceho výboru WANO na Slovensku umožnilo prezentovať dosiahnuté 
prevádzkové výsledky slovenských jadrových elektrární, úroveň jadrových zariadení, spôsob prevádzkovania 
JE, spracovanie rádioaktívnych odpadov a zaobchádzanie s  vyhoreným palivom, ako aj legislatívny rámec 
činnosti. V neposlednom rade to bola aj možnosť propagácie historických a kultúrnych hodnôt Slovenska. 
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"Bohunice" vydáva mesačne Odbor zahraničných vzťahov a styku s verejnosťou závodu 
Atómové elektrárne Bohunice. Za obsahovú úroveň zodpovedá Ing. Dobroslav Dobák, 
EUR ING. Pri použití informácií  žiadame citovať zdroj. 

 
 


