
 
Prevádzka blokov v januári 2006 

 

SE-EBO V1 / JE V1  
Na začiatku mesiaca pokračovalo odstavovanie a vychladzovanie 
1. bloku na odstránenie netesností na deliacich rovinách dvoch 
pohonov regulačných kaziet. Po zrealizovaní opráv a vykonaní 
skúšok 8. januára blok opätovne dosiahol nominálny výkon.  
 

Na 2. bloku boli 8. a 9. januára striedavo odstavené oba 
turbogenerátory na plánované skúšky ochrán a blokád. Po 
ukončení skúšok na TG 21 sa v dôsledku vytvorenia silnej 
námrazy na blokovom transformátore T3 a vodičoch vyvedenia 
výkonu neuskutočnilo fázovanie turbogenerátora na energetickú 
sieť. Bol prifázovaný až po mechanickom odstránení námrazy     
9. januára popoludní. Po dvoch opravách, ktoré si vyžiadali 
odstavenie turbogenerátorov, bol 16. januára dosiahnutý 
nominálny výkon reaktora. V ostatných dňoch blok pracoval 
v režime primárnej regulácie. 
 
  

SE-EBO / JE V2  
Podľa požiadaviek dispečera prenosovej sústavy sa na 3. a 4. 
bloku aktivovala celý mesiac podporná služba a to sekundárna 
regulácia výkonu. Štvrtý blok poskytoval aj primárnu reguláciu 
výkonu.  
 
V januári vyrobili jadrové bloky Vé-jednotky 562 827 MWh a bloky 
Vé-dvojky 613 857 MWh elektriny. Do tepelných napájačov Trnava 
a Hlohovec z výmenníkovej stanice horúcovodov dodalo SE-EBO 
odberateľom 354 TJ tepla.  
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Januárová výroba elektriny v Slovenských elektrárňach  

 

V januári 2006 vyrobili Slovenské elektrárne spolu 2 595,0 GWh elektriny s medziročným indexom 1,055 a svoj 
obchodný plán splnili na 104,3 %. Bloky jadrových elektrární mali najväčší podiel na výrobe elektriny a to 69,7 
%. Spolu vyrobili JE 1 808,5 GWh. Podiel tepelných elektrární na výrobe SE bol 20,2 %, vyrobili 525,1 GWh. 
Prevádzka blokov bola zabezpečená tak, aby boli plnené dodávky silovej elektriny a podporných služieb. Vodné 
elektrárne vyrobili 261,4 GWh, čo predstavuje ich podiel na výrobe SE 10,1 %.  
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Výroba elektriny a tepla v SE-EBO V1 a SE-EBO   
Elektrina (GWh) 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok Spolu 

Január 249,149 293,272 305,479 308,378        1 156
od začiatku roka do 31. 1. 2006        1 156
Teplo do tepelného napájača (GJ)  354 397
od začiatku roka do 31. 1. 2006 354 397
  
Spracovanie a ukladanie RAO v SE-VYZ   
odpady spracované do vláknobetónových kontajnerov v BSC RAO (ks VBK) 22
počet uložených vláknobetónových kontajnerov do RÚ RAO (ks) 16
celkový počet uložených vláknobetónových kontajnerov do RÚ RAO (ks) 1 048

 



 
Úspešná pasovačka s novoročnými mrazmi v bohunických elektrárňach 
    

Príkaz riaditeľa SE-EBO ukladá opatrenia na zabezpečenie plynulej a spoľahlivej dodávky elektriny a tepla počas 
zimného obdobia. Na zimu sa pripravujeme už v letných a jesenných mesiacoch a realizovanými úlohami sa 
snažíme predchádzať nepredvídaným okolnostiam. No tohtoročné novoročné mrazivé počasie spôsobilo 
neočakávané problémy. Ukázalo sa, že príroda dokáže pripraviť pre nás ďalšie a ďalšie prekvapenia.  
V noci na 9. januára pri odstavenom TG 21 na pravidelné skúšky ochrán turbogenerátora bola zistená zvýšená 
koncentrácia kyslíka v napájacej vode. Zmenový personál vykonal predpísanú manipuláciu, ktorá však na druhej 
strane vyvolala zvýšený únik pary a kvapiek vody v priestore vyústenia potrubia na streche strojovne. Vplyvom 
extrémne nízkych teplôt počas noci a pomerne silnému nepriaznivému vetru, začala namŕzať zmes pary a vody 
v oblasti steny strojovne a hlavne v priestore blokového transformátora T3 a transformátora vlastnej spotreby 
T13. Výsledok pôsobenia ľudských činností a prírodných síl približuje fotografia. Len tí najstarší pamätníci v SE-
EBO si možno spomenú na podobný úkaz v minulosti na 110 kV rozvodni. Hoci na jednej strane je to nádherný 
a zaujímavý zjav, svojím spôsobom aj pekný, no vedeniu prevádzky JE V1 spôsobil nemalé starosti. Ráno pred 
ukončením nočnej zmeny sa na požiadavku dispečera pripravovalo plánované fázovanie TG 21 na sieť 
a zvýšenie výkonu reaktora 2. bloku. Prevádzka a správa majetku V1 stála pred problémom obnoviť 
prevádzkyschopnosť transformátorov a čo najrýchlejšie zabezpečiť dodanie dohodnutého výkonu do siete. 
O druhej popoludní boli transformátory pripravené na fázovanie turbogenerátora na sieť. 
Ďalším nepríjemným, ale pritom obdivuhodným dielom prírody bola výrazná námraza a obrovské kusy ľadu v 
spodných priestoroch telesa chladiacich veží. Svoje umenie tu predviedol mráz za pomoci vetra skutočne 
impozantne, ako dokumentuje fotografia. V minulosti na zabránenie tvorby námrazy stačili nainštalované tzv. 
ostreky, ktoré sa uvádzali do prevádzky v zmysle prevádzkových predpisov v závislosti od teploty okolia. Počas 
týchto neočakávaných mrazov však ani toto opatrenie nebolo dostatočne účinné. Dlhodobo bola situácia 
neúnosná. Vedenie elektrárne pristúpilo k netradičnému riešeniu. Čiastočnou reguláciou hydraulického 
zaťaženia veží sa postupne zvýšila teplota chladiacej vody v okruhu a aj počas trvajúcich mrazov sa zásadným 
spôsobom podarilo odstrániť námrazu z telesa chladiacich veží na akceptovateľnú úroveň. 
Bohunickí energetici vyhodnotia všetky problémy a udalosti, ktoré vznikli v dôsledku skutočne neobvykle 
tuhých a dlhotrvajúcich mrazov a prijmú adekvátne opatrenia, aby sa ani za podobných okolností už viac 
neopakovali.  
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O nových technológiách pre dekontamináciu jadrových zariadení 

 

Novými chemickými technológiami pre zariadenia dekontaminácie jadrových zariadení sa zaoberalo 38 expertov 
z deviatich štátov na seminári v ruskom Petrohrade.  
Odborníci prezentovali súčasné metódy dekontaminácie v jadrových elektrárňach s reaktormi typu VVER 
a RBMK, problémy zavádzania nových chemických postupov a metód do praxe, dekontamináciu povrchov 
a zariadení, skúsenosti z vyraďovania zariadení po ukončení ich prevádzky, možnosti znižovania produkcie 
rádioaktívnych odpadov pri realizácii dekontaminácie i dávkových príkonov na personál pri dekontaminačných 
prácach. Účastníci seminára si vypočuli aj príspevok o dekontaminácii hlavných cirkulačných čerpadiel v JE V1 
v roku 2005, kedy sa po prvýkrát od uvedenia do prevádzky tejto elektrárne počas plánovanej odstávky na 
výmenu paliva na oboch blokoch dekontaminovalo všetkých dvanásť hlavných cirkulačných čerpadiel.  
Experti sa zhodli na tom, že je potrebné, aby výskumné organizácie pokračovali v rozpracovaní normatívnej 
dokumentácie na dekontamináciu primárneho okruhu s dôrazom na opodstatnenosť realizácie práce a jej ceny. 
Takisto je dôležité napredovať vo výskume metód s využívaním nízkokoncentrovaných roztokov, optimalizovať 
technologické postupy dekontaminácie zariadení s cieľom znižovania produkcie rádioaktívnych odpadov 
a v neposlednom rade dopracovať technológiu dekontaminácie parogenerátorov pre JE s typmi reaktorov VVER. 
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