
Prevádzka blokov SE-EBO v septembri 2003 
 

September bol charakteristický stabilnou prevádzkou bohunických blokov. 
Výpadky výroby v súvislosti so zariadením elektrární boli minimálne - iba dve 
percentá z plánovaného poruchového limitu. 
Zvýšenou mierou sme sa zúčastňovali na zabezpečovaní „podporných služieb“ 
(najmä primárna, sekundárna a  terciárna regulácia činného výkonu). 
Z podporných služieb treba zvýrazniť sekundárnu reguláciu činného výkonu na 
4. bloku JE V2, na ktorom bola po prvýkrát dlhodobo využívaná.  
I keď prevádzka bloku v sekundárnej regulácii činného výkonu zvyšuje nároky 
na zariadenie (najmä regulátor automatickej regulácie výkonu reaktora ARM 
a turbínový výkonový elektronický regulátor TVER) a obslužný personál, je 
potrebné ju prijať ako strategický krok k uplatneniu sa na trhu s elektrickou 
energiou.  
Priebeh prác na plánovanej rozšírenej odstávke na výmenu paliva na 2. bloku 
JE V1 je potešujúci. Práce sú realizované v predstihu voči harmonogramu a je 
predpoklad, že skrátime tento plánovaný prestoj. 
Spoľahlivá prevádzka blokov sa najviac prejaví v plnení plánu pohotového 
výkonu, ktorý za deväťmesačné obdobie predstavuje plnenie na 103,1 percenta. Pri pláne výroby od začiatku roka 
dosahujeme hodnotu 101, 1 percenta. Zníženie výroby z dôvodu zabezpečovania podporných služieb je síce 
zohľadnené v pláne výroby, riadi sa však operatívne a preto nie je vždy v súlade s plánom. Dodávka tepla do 
tepelných napájačov je zabezpečovaná na 100,7 percenta. 

 

 

1. blok: Výkon bloku bol znížený z dôvodu zabezpečenia podporných služieb. Kvôli výpadku meraní v 
technologickom informačnom systéme bol 12. a 13. septembra znížený výkon bloku na 66 % Nnom. Po obnove 
meraní sa výkon bloku zvýšil na nominálny. Na plánované skúšky ochrán a blokád boli v dňoch 28. a 29. septembra 
postupné odstavené turbíny č. 12 a 11. 
 

2. blok: Na bloku prebiehala plánovaná rozšírená odstávka na výmenu paliva. Práce sú vykonávané 
v predstihu voči harmonogramu.  
  

3. blok: Prifázovaním turbíny č. 32 bola ukončená 6. septembra o 6,50 hod. plánovaná odstávka na výmenu 
paliva. Zabezpečovanie podporných služieb bolo dôvodom zníženia výkonu bloku v určitých dňoch.V dňoch 
29. a 30. septembra bol znížený výkon bloku na realizáciu programu zapojenia bloku v režime sekundárnej 
regulácie. Znížený výkon turbíny č. 31 v dňoch 25. a 26. septembra spôsobila porucha turbínového 
výkonového elektronického regulátora.  

4. blok: V dňoch 1. až 28. septembra bol výkon bloku znížený kvôli zabezpečovaniu podporných služieb.   
            - IP -     

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

September 284 0 222 278           784 
          od začiatku roka do 30. 9. 2003         8 441 
          Teplo do tepelného napájača (GJ)       35 463 
          od začiatku roka do 30. 9. 2003 1 020 344 
 

 



Inšpekcia ÚJD SR na 3. bloku JE V2  
 

Od 15. júla do 30. septembra trvala tímová inšpekcia Úradu jadrového dozoru SR na 3. bloku JE V2, na 
ktorom sa realizovala plánovaná rozšírená odstávka na výmenu paliva a kontrolu tlakovej nádoby reaktora. 
Dozorní inšpektori vykonali kontrolu podmienok rozhodnutia na prevádzku tohto bloku a zmien 
v bezpečnostnej dokumentácii. Inšpektori preverovali aj prevádzkyschopnosť zariadenia bloku počas 
rozšírenej odstávky, limity a podmienky, ich zmeny, evidenciu a trvanie ich platnosti, výsledky prevádzkových 
kontrol a pripravenosť bezpečnostných systémov.  
Zo záverov inšpekcie okrem iného vyplýva, že prevádzkovateľ vykonal v predpísanom rozsahu a v rámci 
štvorročného cyklu kontroly tlakovej nádoby reaktora z vonkajšej a z vnútornej strany. Personál 3. bloku 
obstál pri neohlásenej skúške zo znalostí technologického zariadenia, stavu prác pred spúšťaním bloku 
a z protipožiarnej dokumentácie na pracovisku. Pri kontrole technologického zariadenia inšpektori 
konštatovali, že na všetkých pracoviskách sa udržuje poriadok a disciplína.  

   - MŠ - 
 

Americký komisár sa zaujímal o V1 
 

Komisár amerického jadrového dozoru (US NRC) Jeffrey Merrifield navštívil 19. septembra závody SE, a.s. 
v lokalite Bohunice. Na Slovensko zavítal na pozvanie predsedníčky Úradu jadrového dozoru SR Marty 
Žiakovej. 
Predpoludním prijal návštevníkov riaditeľ závodu Atómové elektrárne Bohunice Ing. Róbert Guniš. Po 
krátkej prezentácii lokality si hosť podrobne prezrel jadrovú elektráreň V1. Počas prehliadky prevádzkových 
priestorov v primárnom aj sekundárnom okruhu sa zaujímal o skúsenosti zamestnancov so zariadením. 
Komisár amerického dozoru sa vyjadril, že elektráreň naňho zapôsobila dobrým dojmom. Za dôležité 
považuje stotožnenie sa personálu s bezpečnosťou, investovanie do zariadení a ich údržby. Ocenil aktivity 
zamerané na zlepšovanie dosahovaných prevádzkových výsledkov.  
 

    - DD -  
 

Potvrdili funkčnosťvákuobarbotážneho kondenzátora blokov VVER  
 
Hodnotenie Atomic Question Group (AQG) a následná reakcia národných dozorných orgánov vyvolala na 
rokovaní Klubu užívateľov VVER začiatkom roka 2001 diskusiu k problematike dokončenia kvalifikácie 
vákuobarbotážneho kondenzátora blokov VVER 440/213 (VBK). Vedenie jadrových elektrární v Dukovanoch, 
Jaslovských Bohuniciach, Mochovciach a maďarskej Pakši sa dohodlo na spoločnom vykonaní doplnkových 
experimentov na testovacom zariadení v ruskom výskumnom ústave Elektrogorsk s cieľom vytvorenia 
predpokladov na kvalifikáciu VBK pre všetky projektové havárie. Do podporných činností sa zapojili národné 
výskumné organizácie ÚJV Řež, VÚJE Trnava a VEIKI Budapešť. Rokovanie k technickej náplni dohody 
medzi jednotlivými elektrárňami začalo pred dvoma rokmi v Pakši s rozsahom vykonať doplnkové testy v 
zmysle požiadavky AQG: MSLB (simulácia prasknutia parovodu), MBLOCA (simulácia strednej LOCA), 
SBLOCA (simulácia malej LOCA).  
Technickú náplň prác, osnovu záverečnej správy ako i závery z jednotlivých experimentov koordinoval 
riadiaci výbor, v ktorom boli zastúpené všetky účastnícke JE. Pretože v tomto období boli zúčastnené krajiny 
vo fáze prístupových rokovaní o vstupe do EÚ, riešitelia projektu z dôvodu povýšenia úrovne projektu a jeho 
nezávislého posudzovania požiadali o asistenciu pri jeho koordinácii OECD NEA. Za týmto účelom OECD 
NEA zriadila Bubbler Condenser Steering Group OECD-NEA vytvorenú zo zástupcov OECD-NEA, EÚ, 
národných dozorných orgánov Maďarska, ČR, SR, výskumných organizácií VÚJE Trnava, ÚJV Řež, VEIKI z 
Maďarska, GRS z Nemecka, IRSN z Francúzska, US DOE a zástupcov JE Dukovany, Jaslovské Bohunice, 
Mochovce a Pakš. Podľa dohody boli predtestové a potestové výpočty vykonané troma nezávislými 
výpočtovými kódmi. Doplnkové testy projektových havárií sa na testovacom zariadení EREC uskutočnili v júli 
2002. V záverečnej správe o funkčnosti VBK sú zosumarizované výsledky z doteraz vykonaných 
experimentálnych a analytických projektov. 
Národné dozorné orgány Maďarska, ČR, SR potvrdili dosiahnuté výsledky a schopnosť VBK plniť funkciu na 
všetky projektové havárie. V tomto duchu vydali spoločnú správu, ktorú zaslali Európskej komisii.   

        - JB - 
 

 

 

 
"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. 

 


