
Prevádzka blokov SE-EBO v auguste 2003 
 

Plánovaná odstávka na výmenu paliva na 3. bloku JE V2 ešte neskončila a už 
začala plánovaná odstávka na 2. bloku JE V1 spojená s kontrolou tlakovej 
nádoby reaktora. To boli najdôležitejšie udalosti v prevádzke blokov 
v poslednom letnom mesiaci. 
Končiaca „generálka“ 3. bloku bola v súlade s harmonogramom a bol reálny 
predpoklad ukončiť ju v plánovanom termíne. Za týmto „učebnicovým“ 
konštatovaním sa však skrývalo nesmierne úsilie všetkých zainteresovaných 
pracovníkov. Realizácia v podstate začiatočných prác na modernizácii JE V2 
prinášala so sebou veľa úskalia v materiálovom zabezpečení, v optimálnej 
príprave a najmä v koordinácii jednotlivých akcií vo vzťahu k neobyčajne 
vysokému počtu realizátorov nielen v nejadrovej, ale i v jadrovej časti bloku. 
Aj preto sme neočakávali výrazné skrátenie tohto plánovaného prestoja, ako 
bývalo zvykom v posledných rokoch.  
Na 2. bloku sa rozbiehala plánovaná rozšírená odstávka na výmenu paliva 
podľa harmonogramu. Na ostatných blokoch bola prevádzka stabilná. Dňa 
14. augusta počas silnej búrky pôsobením elektrických ochrán vypadol 
turbogenerátor č. 12. Bloky zabezpečovali „podporné služby“ (regulácia 
činného výkonu a napätia) pre ES SR. Hlavné výrobné ukazovatele sme 
naďalej plnili priaznivo: plán výroby el. energie na 101,4%, plán pohotového 
výkonu na 103,6% a dodávku tepla do tepelného napájača na 103,8%.  
 
1. blok: Z dôvodu zabezpečenia vyrovnanej výkonovej bilancie ES SR bol výkon bloku znížený v dňoch 1., 4., 9., 
10., 11., 16. až 19., 23. a 25. až 31. augusta. Zvýšená teplota chladiacej cirkulačnej vody spôsobila zníženie výkonu 
bloku v dňoch 13., 14. a 18. augusta. Vo štvrtok 14. augusta o 16.47 h. pôsobením elektrických ochrán počas silnej 
búrky vypadol turbogenerátor č. 12. Po viac ako troch hodinách a preverení funkčnosti elektrických ochrán bola 
turbína opäť prifázovaná. 

 

 

2. blok: Stabilná prevádzka. Dňa 23.8. o 04.41 hod. začala plánovaná odstávka na výmenu paliva. Práce sa 
realizovali v súlade s harmonogramom. 
  

3. blok: Podľa harmonogramu sa vykonávali práce na odstávke bloku.  
 

4. blok: Blok pracoval v primárnej regulácii činného výkonu v dňoch 1. až 12. a 16. až 31. augusta. V utorok 12. 
augusta od 8.48 do 09.50 hod. bol organizovane znížený výkon bloku na 85% kvôli realizácii programu previerky 
komplexu vnútroreaktorovej kontroly SCORPIO.   

            - IP -     

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

August 287 199 0 301           787 
          od začiatku roka do 31. 8. 2003         7 657 
          Teplo do tepelného napájača (GJ)       28 316 
          od začiatku roka do 31. 8. 2003    984 881 
 

 



Spoľahlivo a bezpečne  
 

Prevádzka SE-EBO v druhom štvrťroku bola spoľahlivá a bezpečná. Veľmi dobrú úroveň dosahujú jadrové 
bloky V1 a V2 v  sledovaných prevádzkových ukazovateľoch pohotovosti bloku a neplánovaného zníženia 
výkonu, ktoré sa hodnotia podľa metodiky WANO. Nižšiu hodnotu koeficientu využitia čistého výkonu bloku 
ovplyvnili okrem plánovaných a neplánovaných strát najmä požiadavky Slovenského energetického dispečingu 
na zníženie výkonu blokov. Takmer po piatich rokoch zaznamenal štvrtý blok JE V2 jedno neplánované 
automatické odstavenie reaktora. Z posúdenia stavu zariadenia a hlavných komponentov jadrovej časti 
elektrární vyplýva, že príspevky k čerpaniu životnosti na jednotlivých blokoch sú pomerne nízke. Svedčí to o 
stabilite prevádzky blokov počas palivovej kampane bez zbytočných tlakových a mechanických zmien, ktoré 
majú na životnosť komponentov najväčší vplyv.        - r - 
 

Na druhom bloku začala odstávka na výmenu paliva 
 

V sobotu 23.8.2003 sa začala na 2. bloku JE V1 plánovaná rozšírená odstávka na výmenu paliva. Počas 
odstávky sa okrem štandardných prác vyplývajúcich z harmonogramu činností realizujú aj potrebné revízie 
a kontroly zariadení. Kvôli predpísanej periodickej nedeštruktívnej kontrole tlakovej nádoby reaktora, je 
výmena paliva spojená s jeho úplným vyvezením z reaktora. Rovnaké kontroly sa vykonávajú na vnútorných 
častiach reaktora, kompenzátore objemu, parogenerátoroch, hlavných cirkulačných čerpadlách a dôležitých 
zariadeniach elektrárne. Údržbársky personál sústreďuje pozornosť aj na hlavné cirkulačné čerpadlá, hlavné 
uzatváracie armatúry, vysokotlakové diely oboch turbogenerátorov ako aj na armatúry a potrubia systémov 
rozvodu pary, napájacej vody, technickej vody dôležitej a cirkulačnej chladiacej vody. Plánované revízie sa 
dotýkajú predovšetkým elektrických rozvádzačov, transformátorov, motorgenerátorov a dieselgenerátorov.  
V rámci technických vylepšení sa realizujú zmeny a modifikácie, ako napr. zmena elektrického napájania 
vybraných obvodov regulácie, výmena automatík na centrálnej čerpacej stanici a úprava filtrácie vzduchu 
odsávania z reaktorovej sály. Rozsah prác je na 76-dňovú odstávku pomerne veľký, ale prevádzkový 
a údržbársky personál je pripravený na úspešnú realizáciu všetkých akcií.    - r -  
 

Medzinárodný seminár o požiarnej ochrane v jadrových elektrárňach 
 
Odborníci na jadrovú energetiku z celého sveta sa pravidelne každé dva roky schádzajú na konferenciách 
SMIRT (Structural Mechanics in Reactor Technology). Tento rok sa medzinárodná konferencia uskutočnila 
17. až 22. augusta v Prahe už po sedemnástykrát. V štrnástich divíziách účastníci konferencie prezentovali 
dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach a diskutovali o problematike jadrovej energetiky. 
Podrobnejšie sa niektorým témam venovali post conference semináre, ktoré sa organizovali v Nemecku, v 
Českej a Slovenskej republike. V poradí ôsmy seminár na tému požiarnej ochrany v jadrových elektrárňach 
a zariadeniach sa konal posledný augustový týždeň v SE-EBO za účasti 70 odborníkov z 12 krajín.  
Prvý deň seminára bol venovaný exkurzii v SE-EBO a SE-EMO so zameraním na zabezpečenie požiarnej 
ochrany v týchto elektrárňach. Na utorkovom slávnostnom otvorení sa zúčastnil riaditeľ SE-EBO Ing. Róbert 
Guniš, predsedníčka ÚJD SR Ing. Marta Žiaková, CSc. a viceprezident Hasičského a záchranného zboru SR 
Ing. Jozef Prosňák. Pracovné rokovania prebiehali v štyroch sekciách: legislatíva a normy, skúsenosti 
z výskumu požiarnych modelov, skúsenosti so zabezpečením požiarnej ochrany jadrových elektrární, požiarne 
analýzy a pravdepodobnostné bezpečnostné analýzy. Počas seminára odznelo 24 príspevkov, ktoré vyvolali 
živú diskusiu. Závery formulovali v panelovej diskusii jednotliví predsedovia sekcií. 
Odbornú aj spoločenskú úroveň seminára možno hodnotiť veľmi vysoko, čo konštatovali aj zahraniční 
účastníci. Skúsenosti so zabezpečením požiarnej ochrany počas prevádzky SE-EBO prezentoval Ing. Boleman, 
PhD. O požiarnych analýzach pre účely PSA v SR hovoril Ing Zoltán Kovács, CSc. z firmy Relko. 
Vylepšeniami požiarnej bezpečnosti JE typu VVER 440 sa zaoberal vo svojom príspevku Ing. Ján Kandráč, 
CSc. Samozrejme, o úrovni požiarnej ochrany v SE-EBO a o kultúre prevádzkovania našich blokov si 
zahraniční účastníci utvorili mienku aj počas exkurzie v prevádzkových priestoroch JE V1 a JE V2. 
O zabezpečení požiarnej ochrany aj celkového prevádzkovania SE-EBO sa zahraniční účastníci vyjadrovali 
pochvalne, a pretože väčšinu z nich osobne poznám dlhšiu dobu, myslím si, že to nebol len zdvorilostný 
kompliment. Veľmi si vážim slová profesora Ulricha Schneidera z viedenskej Technickej univerzity, člena 
nemeckého jadrového dozoru, ktorý doslova povedal, že je to neuveriteľné, čo sme za 12 rokov v elektrárni 
dokázali urobiť. Profesor Schneider bol totiž členom rakúskej misie, ktorá sa v roku 1991 jediná vyslovila za 
okamžité odstavenie JE V1.         - M B - 
 

 

 

 
"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. 

 


