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Skôr ako prebehla prvSkôr ako prebehla prváá šštiepna reakcia, tiepna reakcia, 
bolo potrebnbolo potrebnéé vybudovavybudovaťť jadrovjadrovúú elektrelektráárereňň
a k tomu boli potrebna k tomu boli potrebníí hlavne hlavne „„stavbstavbááriri““::

ll19731973 - rozhodnutie o stavebnom uzávere, vydané Zs KNV

ll1979 1979 - súhlas k výstavbe od ČSKAE                                  

ll22.6.198122.6.1981 - zahájenie prípravných prác na stavenisku

ll11/198211/1982 - začiatok výstavby 1. a 2. bloku

ll19871987 - začiatok výstavby 3. a 4. bloku



1991 1991 - nedostatok finančných prostriedkov z dôvodu nedodržania pôvodného modelu financovania
•• 28/08/199828/08/1998 - 1. blok SE-EMO bol uvedený na plný nominálny výkon a do prevádzky

28/02/200028/02/2000 - 2. blok SE-EMO bol uvedený na plný nominálny výkon a do prevádzky



PrPrííprava stavbyprava stavby

àRozloha staveniska 101 ha

àVýkopy (kameň,zem) 9 900 000 m3

àNásypy, zavážky (kameň,zem) 8 466 000 m3

àHrubé terénne úpravy (1.stavba) 5 573 000 m3

àPočet prevádzkových pracovníkov 2 076

•betón 967 900 m3

•armovacia oceľ 72 000 t 

•technologická oceľ 37 500 t 

••1986 1986 - max. počet výstavbových pracovníkov (11 744)

cement t 240 000

piesok t 70 000

betón (s výstužou) t 72 000

tehla ks 24 000 000

Spotreba materiSpotreba materiáálu pri výstavbe AE lu pri výstavbe AE Mochovce Mochovce ::



Technická bezpečnosť jadrových 
elektrární patrí k základným 
požiadavkám kladeným na ich 
prevádzku. Mimoriadna pozornosť sa 
venuje pasívnej bezpečnosti, tzv. „tretej 
bariére“, ktorá stojí v ceste prípadnému 
šíreniu rádioaktívnych produktov do 
okolia JE v prípade MPH, ktorá
predpokladá roztrhnutie hlavného 
primárneho, cirkulačného potrubia 
s obojstranným výtokom chladiva.

Tretiu bariéru, chrániacu okolie 
JE pred prípadným zamorením, 
predstavuje u JE typu VVER 440 
sústava hermetických 
priestorov tvorených 
železobetónovými stenami 
s hermetickou oceľovou 
výstelkou.

Rozlišujeme dva druhy 
hermetických hraníc:
- vnútorná hermetická zóna (HZ)
- vonkajšia hermetická zóna

Technická bezpečnosť JE je 
pritom priamoúmerná ich pevnosti 
a tesnosti.

HZ JE EMO s vyznačením jej obrysov - vertikálny rez budovy reaktora

Vonkajšiu HZ tvoria železobetónové steny s výstelkou z oceľového plechu, 
ktoré oddeľujú všetky hermetické priestory od okolia JE.

Vnútornú HZ tvoria steny podobnej konštrukcie ako má vonkajšia hranica a 
tieto oddeľujú hlavné hermetické priestory (box PG, ventcentrum, ŠLH) od 
vedľajších HP (subpriestorov, HU, barbotážnych plynojemov a pod.).



Stavebná koncepcia HZ je založená na základnom konštrukčnom systéme, ktorý tvoria tzv. armobloky. 
Tvary a rozmery armoblokov záviseli od členitosti jednotlivých uzlov objektu. Konštrukčný systém armoblokov bol 
navrhnutý z valcovaných oceľových nosníkov a betonárskej ocele, vzájomne spojených zvarením, čím sa vytvorila 
staticky pevná konštrukcia. K takto vytvorenému komponentu boli obvykle z lícových strán (niekde z oboch strán) 
privarené tabule z uhlíkovej ocele (hrúbky 4 a 6 mm), ktoré vytvorili vonkajší povrch armobloku a súčasne na hranici 
HZ aj hermetickú oblícovku. 

Vnútorný priestor armoblokov bol po geometrickom osadení vyplnený betónovou zmesou. Armobloky vytvárajúce 
hranicu HZ boli vyplnené zmesou ťažkých betónov o objemovej hmotnosti 3650 kg/m3. 

V podlahách je výstelka ukotvená do železobetónovej konštrukcie cez raster z uhlíkovej ocele. Výstelka je kotvená
tŕňmi, ktoré sú navarené priamo na výstelku. Raster má rozmer 500 x 200 mm.

Vnútorná výstelka zabezpečuje pevnostnú a tesnostnú funkciu voči vnútornému pretlaku v HZ, jej namáhanie je 
nepatrné vzhľadom na to, že sa opiera o betón. 

Vnútornou výstelkou sú opatrené nasledovné priestory:
1. šachta lokalizácie havárie a plynojemy

2. spojovací koridor medzi šachtou lokalizácie havárie a boxom parogenerátorov

3. ventilačné centrum

4. šachta reaktora (výstelka čiastočne i obojstranne zaliata v betóne)

Vonkajšia výstelka je namáhaná na odtrh a na zvládnutie tohoto namáhania je kotvená sústavou pätiek. Vonkajšou 
výstelkou sú vybavené nasledovné priestory:

1. box parogenerátorov

2. hermetická stena pod bazénom výmeny paliva

Protikorózna ochrana povrchu hermetickej výstelky je zabezpečená viacvrstvovým epoxidovým náterom.



Vzájomné prepojenie vonkajšej a vnútornej hermetickej výstelky sa neobišlo pri konštruovaní ich prepojenia bez konštrukčných uzlov, 
prechádzajúcich cez statické železobetónové konštrukcie stien a podpier. 

Hlavne táto skutočnosť je zdrojom najväčších sekundárnych netesností, ktoré tvoria majoritný podiel na netesnosti.

Stav tesnosti hermetickej hranice kontejnmentov na 1. a 2. bloku pred uvedením do prevádzky bol zisťovaný
predprevádzkovými skúškami tesnosti a tzv. 0. prevádzkovou skúškou 0.PERIS. Na 1. bloku bola tesnosť hermetickej 
hranice vykonaná aj prevádzkovou integrálnou skúškou tesnosti (1.PERIS) doplnenou o lokálne skúšky tesnosti.

Podlahy a stropy HZ sú skonštruované taktiež pomocou armoblokov (strop na +18,900m a +26,500m), alebo kombináciou 
liateho betónu a prefabrikátov (stropy a podlahy ŠLH a stropná doska na +4,500m a +5,000m).

HZ je ohraničená oceľovou hermetickou výstelkou, hermetickými dverami, poklopmi a ostatnými tesniacimi prvkami ako sú
elektropriechodky, technologické priechodky a uzatváracie armatúry technológie na hranici HZ.

Špecifickosťou HZ na AE VVER 440 typ 213 je skutočnosť, že je tvorená nielen vnútornou hermetickou výstelkou, ale aj 
vonkajšou (odlišnosť voči typu 230). Z hľadiska akosti materiálu je hermetická výstelka z uhlíkovej ocele 11 378.1 a 11 375.1.

Prehľad metód vyhľadávania netesností
Monitorovanie diferencie tlaku pod hermetickou a nehermetickou výstelkou
Metóda vyhľadávania netesností s využitím termovíznej techniky
Prepojenie hermetickej a nehermetickej výstelky
Monitorovanie nátokov vzduchu prehradením vnútorných priestorov HZ
Vyhľadávanie lokalít netesností využitím detekčných technických  plynov
Pevnostná integrálna skúška hermetických priestorov PIS
Periodická integrálna skúška (PERIS) hermetickej zóny 1.bloku SE - EMO 
Metódy zisťovania netesností - detekcia netesností:                 - Lokálne skúšky tesnosti

- Integrálne skúšky tesnosti (IST)
- doplňujúce štandardné metódy: - Monitorovanie časovej závislosti tlakových gradientov pod hermetickou a 

nehermetickou výstelkou
- Diagnostikovanie hermetickej hranice používaním termovíznej kamery
- Diagnostikovanie netesností pomocou identifikačných plynov
- Metóda prepojenia hermetickej a nehermetickej výstelky – zdvojenia 
- Vytváranie lokálnych tlakových spádov pod hermetickou výstelkou 

Stavebná časť (železobetónová konštrukcia) HP je predmetom pevnostnej integrálnej skúšky, a to na začiatku odstávky blokov do GO 
pri kontrolnej integrálnej skúšky s vyhľadávaním netesností tzv. KIS-VN a na konci plánovanej odstávky v rámci PERIS.



Príklad prevedenia kontrolovaného priestoru na hermetickej výstelke :
1 - podložka
2 – hermetická výstelka
3 – prekrytie
4 – tlakovací nástavec
5 – zátka s tesnením
6 – kontrolný priestor
7 - železobetón

Súčasťou hermetickej výstelky sú i zabudované diely hermetických priechodiek, ktoré sú
spravidla už dodávané priamo zabudované v armoblokoch. Zvary medzi zabudovaným 
dielom priechodky a výstelkou tiež majú vytvorené kontrolné priestory, umožňujúce 
kontrolu zvarov na tesnosť.

Pre kontrolu tesnosti montážnych zvarov výstelky sú vytvorené kontrolné priestory 
(prekrytia), vybavené tlakovacími nástavcami, pomocou ktorých možno tieto kontrolné
priestory natlakovať. 



Minimálny rozsah prác, ktoré je potrebné pravidelne uskutočňovať pre udržanie stavu 
tesnosti kontejnmentov pozostáva z nasledovných činností:
- lokálne skúšky tesnosti všetkých rozoberateľných spojov na hermetickej hranici (dvere,
poklopy)
- lokálne skúšky tesnosti vybraných hermetizačných uzlov (priechodky, hermetická
výstelka)
- skúška tesnosti poklopu šachty reaktora
- skúšky tesnosti poloobslužných priestorov a HU v intervaloch stanovených v LaP pre 
prevádzku
- integrálna skúška tesnosti PERIS s vyhľadávaním netesností
- odstránenie všetkých zistených netesností

Ani uvedený rozsah prác však nezaručuje, že nebude dochádzať k zhoršeniu tesnosti kontejnmentov. 
Z tohoto dôvodu je potrebná úprava hermetizačných uzlov pre možnosť uskutočňovania lokálnych 
skúšok tesnosti formou projektovej zmeny. Spracoval sa návrh projektových zmien tesnenia poklopu
šachty reaktora a hermetických klapiek vzduchotechniky tak, aby bolo možné uskutočňovať lokálne 
skúšky tesnosti.
Jednou z najdôležitejších a najúčinnejších metód vyhľadávania netesností na hermetickej hranici je 
uskutočňovanie integrálnych skúšok tesností s vyhľadávaním netesností a to integrálnym tlakovaním
a vákuovaním celého kontejnmentu. 
Pre dostatočnú účinnosť je potrebné uskutočňovať KIS-VN na začiatku každej odstávky blokov do 
GO.



KIS-VN sa obvykle uskutočňuje kombinovane s podtlakovou a s pretlakovou skúškou. Pri 
podtlakovej KIS-VN sa vyhľadávanie netesností uskutočňuje z vnútornej strany a pri pretlakovej 
KIS-VN z vonkajšej strany kontejnmentu. 

Vyhľadávanie netesností je realizované na celej prístupnej hranici HZ, t.j. aj na nehermetickej 
výstelke a na železobetónových stenách, ktoré sú z druhej strany osadené hermetickou výstelkou, čo 
umožňuje vyhľadanie aj tzv. sekundárnych netesností. Sekundárne netesnosti na hermetickej 
výstelke alebo na železobetónových stenách svedčia o prítomnosti primárnych netesností na 
hermetickej výstelke skrytej v betóne.

Odstraňovanie netesností spočíva v klasických metódach opráv hermetizačných uzlov: zváraním, 
tmelením, výmenou gumových tesnení a podobne. 
Používajú sa aj nové metódy:
- metóda injektovania epoxidových živíc SIKADUR 52
- polyuretánových hmôt BEVEDAN - BEVEDOL EF
- metóda opráv sekundárnych netesností odkrývaním zálievkových betónov

Prepojenie hermetickej a nehermetickej výstelky
Prepojenie hermetickej a nehermetickej výstelky (podlaha v spojovacom koridore ŠLH, reaktorová sála a pod.) sa 
realizuje vyrezaním pásu krycej oblicovky, odstránením zálievkového (krycieho) betónu po hermetickú oblicovku,
privarením oceľového plechu prepojujúceho hermetickú a nerezovú oblicovku - hermetické napojenie a privarením 
oceľového pásu krycej nerezovej oblicovky.
Takáto projektová zmena umožňuje vytvorenie umelého kontrolného priestoru nad veľkou časťou neprístupnej 
hermetickej oblicovky. Tento priestor je možné individuálne skúšať - monitorovať netesnosti, a pri jeho vytvorení
vo vnútri kontejnmentu (napríklad v barbotážnom koridore) umožňuje vylúčenie netesností hermetickej výstelky 
skrytej (neprístupnej) pod zálievkovým betónom. V tomto prípade sa táto metóda radí medzi metódu vyhľadávania 
a súčasne odstraňovania netesností.



Hermetický priestor JE VVER 440 ako celok pozostáva z nasledovných hlavných častí:
- box parogenerátorov (od kóty +6,000m po  +18,900m)
- ventilačné centrum (od kóty -6,500m po +6,000m)
- šachta lokalizácie havárie (od kóty +6,000m po +50,600m)
- bazén výmeny paliva (od kóty +11,570 po +22,370m)
- priľahlé hermetické miestnosti (miestnosť podľa účelu-MaR, radiačná kontrola, kábelové
kanály...)

Vedľajší HP:
- poloobslužné hermetické miestnosti
- hermetické uzávery
- záchytné plynojemy
Zariadenie tvoriace hranicu HZ:

- železobetónová stavebná konštrukcia s hermetickou 
oceľovou oblícovkou (vonkajšia , vnútorná), materiál 
hermetickej oblícovky je oceľový plech (tr. 11 378, 
11 375.1 ), hrúbky 4 - 6mm.

- hermetické priechodky (potrubné, impulzné, 
elektrické, hriadeľové)

- hermetické dvere a prielezy

- hermetické poklopy a ochranný poklop 
betónovej šachty reaktora 

- hradidlo bazénu výmeny paliva

- púzdra pohonov ionizačných komôr

- rýchločinné armatúry

Hermetické priechodky

Barbotážne žľaby



Miestnosť paluby HCČ (A301) je konštrukčne riešená ako zostava armoblokov dielenského vyhotovenia 
(16ks) umiestnená na oporných pilieroch (14ks). 
Podlaha miestnosti je riešená ako oceľový nosníkový rošt zaplnený železobetónom. Steny, podlaha a strop 
miestnosti sú dimenzované na pretlak paroplynovej zmesi 150 kPa (podmienky MPH).

Použité materiály:
- oceľové nosníky podlahy a ohraničujúce podpery ... nízkolegovaná oceľ 11 523
- výstelka stien z ocele 11 378.1 a 11 375.1
- výstelka podlahy z ocele 17 246

Hermetická výstelka podlahy vo vnútri miestnosti A 301 ... nehrdzavejúci oceľový plech hr. 3 mm.
Hermetickú uhlíkatú výstelku hr. 6 mm majú všetky ostatné vnútorné (vonkajšie) steny miestnosti A 301.
Hermetická výstelka šachty reaktora z vonkajšej strany (v m.č. A301) ... uhlíkatá oceľ (plech hr. 6 mm).

Výstelka je tiež navrhnutá ako podperná konštrukcia pre spevnenie opôr pod technologické potrubné trasy 
elektroskrine, vzduchotechnické skrine a stavebné konštrukčné plošiny.

Výstelka jednotlivých armoblokov je obojstranná a má hr. 6 mm a pri betonáži plní funkciu debnenia. 
Vzájomne je spojená priebežným zvarom, bez vytvorenia kontrolných priestorov prekrytím.
Privarenie zabudovaných dielov k výstelke armobloku je taktiež vykonané bez kontrolných priestorov, 
t.j. bez prekrytia.



Pevnostná integrálna skúška hermetických priestorov (PIS)

Musí sa vykonať celková vizuálna inšpekcia (kontrola) dostupných vonkajších a vnútorných povrchov 
HP a hermetizačných komponentov pred tým, než sa začne realizácia predprevádzkovej integrálnej 
skúšky tesnosti (IST). Účelom je zistiť stav stavebnej časti, ktorý by mohol ovplyvniť hermetickosť
stavebnej časti ako aj technologických uzlov na hranici HP. 

Táto požiadavka je splnená uskutočnením (KIS-VN).

Akékoľvek porušenie homogenity ako praskliny, olúpané vrstvy náteru, korózia a zhoršenie konštrukcie 
musí byť zaznamenané a tieto závady odstránené (podľa požiadaviek IPZA) pred tým, ako sa vykoná
IST.

Realizáciou PIS na JE v Mochovciach sa sledovali nasledovné ciele:
- potvrdiť, že stavebná konštrukcia (železobetónových stien) hermetických priestorov JE je schopná
odolávať parametrom predpokladanej MPH s dostatočnou rezervou a bez prevýšenia dovolenej 
rýchlosti úniku rádioaktívnych látok do okolia,
- preveriť pevnosť technologických zariadení na hranici HP (hermetickej výstelky, hermetických 
priechodiek, poklopov, dverí, uzatváracích oddeľovacích armatúr a pod.),
- lokalizovať všetky závady (netesnosti, deformácie, deštrukcie) na stavebných a technologických 
častiach HP za účelom ich odstránenia pred uvedením bloku do prevádzky (resp. pred nasledujúcou 
IST),
- preveriť, že deformácia-priehyb vybraných stien HP, pri maximálnom tlakovom zaťažení PIS, je pod 
dovolenou hranicou (stanovenou projektantmi elektrárne).



Rozbor a vyhodnotenie výsledkov meraní tesnosti kontejnmentov EMO

Z nameraných hodnôt veľkosti úniku vzduchu z ochranných obálok na 1. 2. bloku a z rozboru netesností zistených 
pri skúškach vyplýva:
- Tesnosť hermetickej hranice - prístupnej hermetickej oblícovky, a skúšateľných hermetizačných uzlov 
(priechodky, poklopy, dvere a pod.) bola pred uvedením blokov do prevádzky dôkladne preverená a prípadné
netesnosti boli odstránené, o čom svedčia aj výsledky superkontrol.
- Integrálna tesnosť kontejnmentov 1. a 2. bloku JE Mochovce bola pred uvedením do prevádzky približne 
rovnaká. V porovnaní s ostatnými blokmi VVER 440 V-213 vo svete bola dosiahnutá najvyššia tesnosť
kontejnmentov JE VVER 440.
- Nameraná hodnota tesnosti oboch blokov je ovplyvnená najmä netesnosťami na neprístupných hermetizačných
uzloch skrytými pod betónom. 
- Tesnosť 1. bloku, nameraná pri 1.PERIS, sa v porovnaní s tesnosťou pri predprevádzkovej skúške zhoršila.
- Zhoršenie tesnosti 1. bloku EMO bolo spôsobené predovšetkým vznikom nových prístupných netesností: na 
hradidle a poklope šachty reaktora, zhoršovaním tesnosti poklopov (individuálne skúšky boli vyhovujúce) 
a postupným zhoršovaním tesnosti všetkých hermetizačných spojov - prirodzenou degradáciou ich kvality, napr. 
prasknutý zvar na hermetickej oblícovke.
- Tesnosť blokov EMO je ovplyvňovaná aj degradáciou kvality rozoberateľných spojov hermetizačných uzlov 
(poklopov, hermetických dverí, armatúr vzduchotechniky a pod.).

Počas prevádzkovania blokov JE VVER 440 dochádza vplyvom starnutia,  teplotného radiačného a chemického 
zaťaženia k postupnej degradácii materiálov hermetickej výstelky a všetkých hermetizačných uzlov – zvarov, 
tesnení a pod. 
Na blokoch JE, kde sa nerealizujú cielené hermetizačné práce, dochádza z uvedených dôvodov 
k postupnému zhoršovaniu tesnosti kontejnmentov a veľkosť úniku vzduchu meraná počas PERIS sa 
z roka na rok zvyšuje. 



Všetky uvedené metódy si vyžadujú veľmi podrobné rozbory konkrétnych tesniacich 
uzlov v náväznosti aj na zabudované prvky v železobetónových konštrukciách na hranici HZ 
(ako sú VTZ – potrubia, špeckanalizácia, drenáže atď.), ktoré môžu byť taktiež
pravdepodobným zdrojom sekundárnych netesností.

Okrem uvedených metód vyhľadávania netesností je pre udržanie resp. znižovanie 
veľkosti úniku vzduchu z HP potrebné používať aj nové lokálne resp. individuálne skúšky 
tesnosti:  

a) hermetickej výstelky bazénov – BVP a Šachty č.1
b) pántov hermetických dverí
c) vpustí špeciálnej kanalizácie
d) vzduchotechnických oddeľovacích uzáverov (APU) odvodných 

a prívodných systémov VTZ
e) oddeľovacích armatúr technologických systémov

Netesnosti hermetizačných uzlov zisťované pomocou nových postupov a metód si 
vyžadujú nové metódy ich odstraňovania. Medzi najefektívnejšie metódy odstraňovania 
predovšetkým skrytých a neprístupných netesností patria:

1. Metóda injektovania epoxidových živíc SIKADUR 52
2. Metóda injektovania polyuretánových hmôt BEVEDAN – BEVEDOL EF
3. metóda opráv sekundárnych netesností odkrývaním zálievkových betónov



Dôkladná analýza zistených netesností, predovšetkým sekundárnych, zjednoduší lokalizovanie 
skrytých netesností a umožní navrhnúť najvhodnejšie metódy ich odstraňovania.
Pri odstraňovaní netesností je potrebné postupovať tak, aby sa zabránilo šíreniu sekundárnych 
netesností mimo hranicu HZ nepremyslenými zásahmi. 

Napriek zisteným netesnostiam (z ktorých najväčší vplyv majú skryté netesnosti) a napriek 
zhoršovaniu tesnosti vplyvom degradácie tesnosti spojov hermetizačných uzlov, patrí tesnosť
kontejnmentov JE Mochovce medzi najlepšie zo všetkých kontejnmentov JE VVER 440. 

Bez dôkladnej starostlivosti o hermetickú hranicu sa však ich tesnosť môže postupne zhoršovať
natoľko, že nebude vyhovovať prísnym požiadavkám stanoveným v LaP pre bezpečnú prevádzku 
JE Mochovce.

So zvyšovaním tesnosti HZ rastú náklady na dosahovanie ďalších zlepšení jej tesnosti. 
Relatívne vysoká tesnosť kontejnmentov JE Mochovce, svedčí o relatívne malom počte 
a malej veľkosti existujúcich netesností. Udržiavanie a zvyšovanie tesnosti je spojené
s vyhľadávaním netesností, ktoré je v prípade JE Mochovce náročnejšie než na blokoch 
s horšou tesnosťou. 

Navrhované metódy vyhľadávania netesností a ich odstraňovania by mali zabezpečiť
minimalizovanie nákladov pri dosiahnutí čo najväčšej efektívnosti hermetizačných prác. 

Počas obdobia realizácie hermetizačných prác (predpoklad cca 3 roky) existuje vysoká
pravdepodobnosť zlepšenia hodnoty veľkosti úniku vzduchu z kontejnmentov 1. a 2. bloku 
EMO minimálne na úroveň tesnosti z pred 2-3 rokov, prípadne aj pod túto hodnotu. 



Ďakujem za pozornosť.


