
Prevádzka blokov SE-EBO v novembri 2003 
 

 
Najdôležitejším faktom pri hodnotení prevádzky za predposledný mesiac 
roku je úspešná realizácia odstávok na výmenu paliva. Prvého novembra 
o 2,31 hod. prifázovaním TG 21 bola ukončená odstávka na výmenu paliva 
spojená s kontrolou tlakovej nádoby reaktora na 2. bloku JE V1. 
Ukončením tejto odstávky sa uzavrel každoročný cyklus plánovaných 
odstavení bohunických blokov. Celkové skrátenie odstávok oproti plánu na 
všetkých štyroch blokoch predstavuje viac ako dva týždne. Takmer 
polovicou sa na skrátenom prestoji podieľala práve posledná ukončená 
odstávka na 2. bloku JE V1. Prevádzka blokov JE V1 a V2 v novembri bola 
stabilná. Vyskytli sa síce zníženia výkonu blokov, neboli však významné, čo 
odzrkadľuje čerpanie plánovaného poruchového limitu 0,1 percent. Viacej 
výpadkov bolo zaznamenaných v elektrárni V1. V elektrárni V2 prebiehalo odskúšavanie práce bloku 
s jedným turbogenerátorom v sekundárnej regulácii činného výkonu. Bol to posledný bod komplexného 
vyskúšania tejto akcie, ktorá je súčasťou rozsiahlych modernizačných prác v JE V2.  

 

Krátkodobé výpadky výkonu blokov neovplyvnili výrobné ukazovatele prevádzky. Výrobu elektrickej energie 
v novembri bohunické elektrárne splnili na 102,9 pecent a pohotový výkon na 105,7 percent. Od začiatku roka 
plnenie výroby elektrickej energie SE-EBO zabezpečuje na 101,3 percent a pohotového výkonu na 103,4 
percent. Dodávka tepla do tepelných napájačov dosahuje 100,3 percent. 
 

1. blok:  Druhý a tretí novembrový deň bol výkon bloku znížený z dôvodu zabezpečenia podporných služieb. 
Od 4. novembra do konca mesiaca pracoval blok v primárnej regulácii činného výkonu. Turbogenerátor č. 12 
bol v priebehu mesiaca krátkodobo odstavený kvôli oprave zapúzdrených vodičov a znížený výkon zaznamenal 
pre poruchu regulácie.  
 

2. blok:  Od 1. novembra začal pracovať blok po ukončení plánovanej odstávky na výmenu paliva spojenú 
s kontrolou tlakovej nádoby reaktora. Krátkodobé zníženia výkonu bloku spôsobila porucha čerpadla 
cirkulačnej vody.  
 

3. blok: Celý mesiac pracoval v sekundárnej regulácii činného výkonu a zabezpečoval tak jednu 
z podporných služieb SE, a.s. V druhej polovici mesiaca bol krátkodobo znížený výkon kvôli výmene bloku 
napájania pohonu jednej kazety.  
 

4. blok:   Aj tento blok pracoval celý november v sekundárnej regulácii činného výkonu. Oprava netesnosti 
na 6. a 8. odbere si vyžiadala dve odstavenia turbíny č. 41. Turbína bola odstavená organizovane po dohode 
so žilinským energetickým dispečingom. 
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   Vyrobili sme : 
elektrina (GWh) 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok Spolu 

November 290 295 280 266        1 131 
          od začiatku roka do 30. 11. 2003       10 463 
          Teplo do tepelného napájača (GJ)     173 813 
          od začiatku roka do 30. 11. 2003 1 346 928 
 

 



Od novembra po plánovanej odstávke aj 2. blok JE V1 v prevádzke 
 

V noci 1. novembra 2003 ukončili bohunickí energetici na 2. bloku JE V1 plánovanú rozšírenú odstávku na 
výmenu paliva a kontrolu tlakovej nádoby reaktora, ktorá sa vykonáva každé štyri roky. Okrem 
štandardných prác vyplývajúcich z harmonogramu činností realizovali aj potrebné revízie a kontroly 
zariadení. 
Čiastočná výmena paliva bola spojená s vyvezením všetkého paliva kvôli predpísanej kontrole tlakovej nádoby 
reaktora. Zároveň údržbársky personál skontroloval vnútorné časti reaktora, parogenerátory, vykonal opravy 
hlavných cirkulačných čerpadiel a preskúšanie sprchového systému. V nejadrovej časti elektrárne sa opravy 
týkali vysokotlakových dielov turbín, čerpadiel, hlavného generátora, dieselegenerátorov, motorgenerátorov, 
akubatérií, rozvodní a ďalších zariadení.    
Ukončením prác vstúpil 2. blok JE V1 do 24. kampane prevádzky a zároveň uzavrel cyklus tohtoročných 
plánovaných odstávok na výmenu paliva v bohunických „atómkach“. Ich kvalitná realizácia je zárukou 
bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie zo všetkých štyroch prevádzkovaných blokov 
v nastávajúcich zimných mesiacoch.  
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25 rokov od spustenia prvého bloku JE V1 v Jaslovských Bohuniciach 
 

Historický význam JE V1 a jej hodnoty prinášajúce pre našu spoločnosť si pripomenuli účastníci slávnostnej 
konferencie, ktorá sa uskutočnila 28. novembra 2003 v kongresovej sále závodu SE-Atómové elektrárne 
Bohunice. Na konferencii sa zúčastnili jadroví pamätníci a odborníci zo Slovenska i zo zahraničia.  
Pred 25 rokmi vyvrcholilo finále stoviek dní a nocí naplnených prácou stavbárov, montážnikov a  spúšťačov 
prvého bloku jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. V reaktore tohto bloku začala 27. novembra 
1978 prebiehať riadená štiepna reakcia na minimálnom kontrolovateľnom výkone. O dva týždne neskôr po 
druhýkrát v histórii slovenskej energetiky už prúdili do elektrizačnej siete prvé kilowatty elektrickej energie 
z nového jadrového zdroja. Za štvrťstoročie prevádzky má jadrová elektráreň V1 na svojom konte takmer 134 
miliónov MWh elektrickej energie. Dnes zabezpečuje 20 percent produkcie akciovej spoločnosti Slovenské 
elektrárne. Obdobie jej prevádzky charakterizujú aj zrealizované technické a bezpečnostné vylepšenia, ktoré 
ju na prahu nového tisícročia zaradili medzi moderné jadrové elektrárne.  
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Varovací systém SE-EBO je v 202 obciach a mestách regiónu 
 

Varovanie obyvateľstva je súbor organizačných a technických opatrení, ktorými sa zabezpečuje prienik 
výstražných signálov obyvateľstvu. Varovanie pozostáva z 2–minútového kolísavého zvuku sirén a následného 
slovného oznámenia o hroziacom alebo skutočnom nebezpečenstve. Na území Slovenskej republiky sa 
nachádza teritoriálny varovací systém civilnej ochrany a autonómne systémy varovania SE-EBO, SE-EMO, 
U.S.Steel Košice, Duslo Šaľa, NCHZ Nováky, Vodohospodárske diela a ďalšie menšie prevádzky. 
Autonómny varovací systém SE-EBO je najväčší - zabezpečuje varovanie obyvateľov v 202 obciach a mestách 
v 30 km okolí od SE-EBO. K technickým prostriedkom tohto systému patrí 434 prijímačov signálov 
HERKUL-S, 434 elektrických sirén (z toho 288 vo vlastníctve SE-EBO, 136 vo vlastníctve okresných úradov, 
10 iných právnických osôb), ktoré sú ovládané 4 vysielačmi signálov hromadného diaľkového ovládania 
z Križovian, Hlbokého, Podunajských Biskupíc a Bošáce (vysielače signálov sú vo vlastníctve ZSE Bratislava). 
Varovací systém SE-EBO je najväčším autonómnym na Slovensku. Od jeho uvedenia do prevádzky v roku 
1992 venuje SE-EBO nepretržite veľkú pozornosť servisu a údržbe technických prostriedkov 
 varovacieho systému s cieľom zabezpečiť jeho prevádzkyschopnosť. Servis vysielacej časti varovacieho 
systému zabezpečuje Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava na základe zmluvy.  
O servis a údržbu 434 prijímačov signálov HERKUL-S a 288 elektrických sirén sa stará SE-EBO. Na základe 
dohôd s okresnými úradmi v Trnave, Hlohovci, Piešťanoch, Novom Meste, Topoľčanoch, Nitre, Šali, Galante, 
Senci, Pezinku, Malackách, Senici a Myjave SE-EBO zabezpečuje aj opravy prípadnej nefunkčnosti sirén, 
ktoré sú vo vlastníctve uvedených okresných úradov. Na sirénach okresných úradov SE-EBO priebežne 
odstraňuje aj malé závady (napr. výmena poistiek a pod). Servis a údržba sirén autonómneho varovacieho 
systému SE-EBO pravidelne mesačne sleduje a vyhodnocuje. 
Vzájomná využiteľnosť sirén autonómneho varovacieho systému SE-EBO t.j. sirén, ktoré sú vo vlastníctve SE-
EBO a sirén, ktoré sú vo vlastníctve okresných úradov, samotnou elektrárňou na jednej strane a štátnou 
správou a samosprávou na druhej strane je zmluvne riešená s jednotlivými okresnými úradmi. 
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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. 

 


