
Prevádzka blokov SE-EBO v auguste 2004 
 

1. BLOK 
Blok pracoval spoľahlivo počas celého mesiaca a poskytoval podpornú službu - primárnu reguláciu. Plynulú 
prevádzku prerušil iba jeden krátkodobý neplánovaný výpadok výroby. Výkon bloku na 65 % bol znížený kvôli 
oprave netesnosti potrubia na zberači separátu turbogenerátora č. 12. 
 
2. BLOK 
Do prvej polovice mesiaca blok vyrábal elektrinu so zapojenými korektormi frekvencie pre potreby primárnej 
regulácie elektrizačnej sústavy. Kvôli blížiacemu sa koncu palivovej kampane sa reaktor v druhej polovici 
mesiaca prevádzkoval s využívaním teplotného efektu, ktorý sa dosahuje znížením teploty primárneho okruhu 
cez zníženie tlaku v hlavnom parnom kolektore. Takto je možné prevádzkovať reaktor na nominálnom výkone 
ešte asi jeden týždeň naviac. Od 30. augusta reaktor pracoval s využívaním výkonového efektu, čo je 
samovoľné znižovanie výkonu reaktora približne 0,7 % za deň.  
 
3. BLOK 
Na treťom bloku pokračovali práce na rozšírenej odstávke na výmenu 
paliva spojené s realizáciou úloh Programu modernizácie a zvyšovania 
bezpečnosti JE V2. Po ukončení prác na tlakovej nádobe reaktora boli 
4. augusta do reaktora opäť zavezené všetky palivové kazety z bazénu 
skladovania. Podľa harmonogramu pokračovali ďalšie plánované akcie. 
Predposledný augustový deň prevádzkový personál “oživil“ reaktor 
a začalo fyzikálne a energetické spúšťanie bloku. 
  
4. BLOK 
Po úspešne ukončenej odstávke na výmenu paliva posledný júlový deň 
sa na 4. bloku vyskytol iba jeden neplánovaný výpadok výroby. Po 
dohode so žilinským energetickým dispečingom bol 3. augusta na 
niekoľko hodín odstavený turbogenerátor č. 41 na odstránenie 
netesnosti potrubia na výtlaku kondenzátnych čerpadiel. Blok celý 
mesiac pracoval spoľahlivo v režime sekundárnej regulácie výkonu 
a bol prevádzkovaný na výkonovej hladine 92-98 %.  

 
 
Bohunické bloky pracovali v letných mesiacoch naplno. Plán výroby elektrickej energie splnili na 101,9 %. 
Plnenie pohotového výkonu od začiatku roku zabezpečujú na 102 %. Teplo do tepelných napájačov Trnava 
a Hlohovec z výmenníkovej stanice horúcovodov SE-EBO dodávali podľa požiadaviek odberateľov. 

- ŠK - 
Vyrobili sme : 

Elektrina (GWh) 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok Spolu 
August 292 297 0 292           881 

          od začiatku roka do 31. 8. 2004         7 234 
          Teplo do tepelného napájača (GJ)       29 325 
          od začiatku roka do 31. 8. 2004    970 728 

 
 

 



Slovenské elektrárne, a. s. splnili v ôsmom mesiaci obchodný plán na 113 % 
 
Slovenské elektrárne vyrobili v auguste 2014,29 GWh elektriny. Export sa pohyboval v pásme okolo 600 MW. 
Najväčším podielom prispeli do výroby bloky jadrových elektrární - až 1 355,11 GWh (67,2%), tepelné 
elektrárne vyrobili 392,81 GWh (19,5%), podiel na výrobe vodných elektrární SE bol 266,37 GWh (13,3%). 
Priaznivé plnenie plánu výroby v auguste prispelo k zlepšeniu plnenia kumulatívneho plánu od za čiatku roka, 
pričom celková výroba elektriny od začiatku roka je 16 861,91 GWh, s indexom 0,974 voči minulému roku.  
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V auguste uplynulo jubilejných 20 rokov od uvedenia 3. bloku JE V2 do prevádzky 
 

Už 20 rokov uplynulo 20. augusta od zapojenia 3. bloku jadrovej elektrárne V2 do slovenskej elektriza čnej 
sústavy. Kilowatty elektrickej energie tak po štvrtýkrát z tejto lokality vyslali jadrový signál a zaradili nás medzi 
krajiny s progresívnym podielom výroby elektriny z tohto zdroja. Bezpečná a spoľahlivá prevádzka bloku sa 
pozitívne odzrkadľuje na dosiahnutej výrobe, ktorá za dvadsaťročné obdobie predstavuje takmer 58 miliónov 
MWh elektriny a milióny gigajoulov tepla. Spolu so 4. blokom sú s vyše dvadsaťpercentným podielom 
dodávanej elektriny, poskytovaním podporných služieb, efektívnosťou výroby a environmentálnym správaním 
neoddeliteľnou súčasťou energetickej základne akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne. 
Pri výstavbe 3. a 4. bloku V2 sa uplatnila koncepcia v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky. 
Budovala sa a montovala na bezpečnostne vyššej úrovni s využitím modernejšieho technicky dokonalejšieho 
typu reaktora VVER 440. Takmer celá technologická časť elektrárne je dodávkou československého 
priemyslu.  
Na oboch blokoch elektrárne sú postupne realizované opatrenia na udržanie vysokej bezpe čnostnej úrovne. 
V rokoch 1993-1996 sa uskutočnilo prvé prehodnotenie bezpečnosti JE V2, v rámci ktorého ako jedna súčasť 
bola vypracovaná aktualizovaná Bezpečnostná správa po 10-tich rokoch prevádzky. V deväťdesiatych rokoch 
elektráreň posudzovali aj tri misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.   
 Dôkazom dynamického prístupu k jadrovej bezpečnosti je program modernizácie a zvyšovania bezpečnosti 
blokov JE V2, ktorý sa realizuje počas každoročne plánovaných odstávok na výmenu paliva. Vo využiteľnosti 
a spoľahlivosti prevádzky sa pohybujú bloky JE V2 v hodnotení 368 blokov prevádzkovaných vo svete v prvej 
pätine. Veľký podiel na týchto výsledkoch majú nesporne technické zmeny, ale aj spôsob prevádzkovania. 
Obrovský podiel na tomto postavení majú zamestnanci. Veľa z nich si vyslúžilo rešpekt a uznanie svojou 
odbornosťou a vedomosťami, ktoré preukázali na medzinárodných kontrolných misiách, seminároch 
a konferenciách. Jubilantovi želáme ešte veľa rokov bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.  
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Fortieľna práca bohunických údržbárov na jadrovom reaktore 4. bloku JE V2 
 
Bezpečná prevádzka jadrovoenergetických blokov a predovšetkým ich hlavných technologických 
komponentov je základnou úlohou všetkých prevádzkovateľov jadrových elektrární. Srdcom každej jadrovej 
elektrárne je jadrový reaktor. Jeho bezpečná a spoľahlivá prevádzka je rozhodujúcim kritériom spoľahlivosti 
jadrovoenergetických blokov.  
Neoddeliteľnou súčasťou bezpečnej prevádzky hlavných komponentov primárneho okruhu jadrovej elektrárne 
je zabezpečenie ich spoľahlivej tesnosti a pevnosti. Tieto požiadavky tesnosti na jadrovom reaktore 
zabezpečujú dve dvojice V – drážok vyrobené na deliacej rovine reaktora, do ktorých sa vkladá niklové 
tesnenie. Prevádzkovaním reaktora, opakovaným roztesňovaním deliacej roviny a výmenou niklového 
tesnenia sa kvalita V – drážok znižuje a vzniká riziko netesnosti. Preto sa ich stav neustále monitoruje 
prostredníctvom vizuálnej, kapilárnej a rozmerovej kontroly.  
Pred dvoma rokmi spracoval úsek údržby SE-EBO kompletnú informáciu o stave tesniacich drážok hlavnej 
deliacej roviny reaktora na 4. bloku JE V2. Realizáciu navrhovanej opravy drážok schválilo Predstavenstvo SE, 
a.s. Dodávateľský systém na jej zabezpečenie vytvorilo VÚJE Trnava a.s. Prípravu a realizáciu opravy tesniacej 
plochy horného bloku reaktora a tesniacich drážok tlakovej nádoby reaktora dostal za úlohu úsek údržby SE-
EBO. Technológia opravy zahŕňala obidve časti deliacej roviny reaktora, t.j. veko reaktora a tlakovú nádobu 
reaktora. Unikátnu opravu hlavnej deliacej roviny reaktora realizovali údržbári na 4. bloku počas tohtoročnej 
rozšírenej odstávky na výmenu paliva v jednotlivých fázach. 
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"Bohunice" vydáva mesačne Oddelenie pre styk s verejnosťou EBO. Za 
obsahovú úroveň zodpovedá Ing. Dobroslav Dobák, EUR ING. Pri použití 
informácií žiadame citovať zdroj. 

 


