
 
 

Prevádzka blokov v marci 2006 
 
SE-EBO V1 / JE V1  
 

1. blok 
Blok v marci pracoval spoľahlivo, bezpečne a ekonomicky bez neplánovaného výpadku výroby. Na požiadanie 
SEPS, a.s. boli odstavené 5. marca turbogenerátory TG11 a TG12 na opravu vedenia. Pracovníci SEPS, a.s. totiž 
pri kontrole vedenia z Križovian do EBO V1 zistili odcudzenie zemného lana na stožiari. Pretože bez ďalšieho 
zabezpečenia zemného lana, ktoré zostalo na stožiari pri odpílených častiach, hrozilo riziko jeho pádu na štátnu 
cestu Trnava – Zavar, bolo nutné skontrolovať a zabezpečiť ukotvenie koncov zemniaceho lana na špici 
stožiara. Na konci mesiaca, pred blížiacou sa plánovanou odstávkou, bol reaktor 1. bloku prevádzkovaný na 
výkonový dobeh a 27. marca bol kvôli prebytku výkonu spôsobenej zvýšenou výrobou vo vodných elektrárňach 
odstavený turbogenerátor TG11 do dispečerskej zálohy.  

 
2. blok 
Na 2. bloku bol zaznamenaný 18. marca osemhodinový neplánovaný výpadok výroby. Týkal sa opravy 
turbogenerátora TG22. Medzi plánované odstavenie patrili skúšky ochrán a blokád 12. a 13. marca na oboch 
turbogenerátoroch. Z dôvodu zvýšenej výroby vo vodných elektrárňach bol 26. marca takisto ako na 1. bloku 
odstavený t urbogenerátor TG21 do dispečerskej zálohy. Podľa požiadaviek dispečera prenosovej sústavy sa 
poskytovali na 2. bloku podporné služby a to najmä primárna regulácia. 

 
SE-EBO / JE V2  
 

3. blok 
Blok pracoval spoľahlivo počas celého mesiaca. Podľa požiadaviek dispečera prenosovej sústavy sa priebežne 
poskytovala pre potreby elektrizačnej sústavy primárna a sekundárna regulácia výkonu. Posledný deň v 
mesiaci bola odstavená TG32 z dôvodu veľkej výroby elektriny vo vodných elektrárňach. 

 
4. blok 
V prvej dekáde bol blok prevádzkovaný v stabilnom režime s trvale zaradenou sekundárnou reguláciou výkonu. 
Signalizovaný nárast teploty ložísk oboch turbogenerátorov TG41 a TG42 bol príčinou ich odstavenia 
10. marca. Šetrením bolo zistené, že závada vznikla na trase meracích obvodov. 11. marca pokračovala 
prevádzka bloku s jedným turbogenerátorom do 16. marca. V ďalších dňoch blok pracoval v stabilnom režime 
so zapnutou sekundárnou reguláciou výkonu. Nasadenie vodných zdrojov si vyžiadalo od 23. do 29. marca 
zníženie výkonu bloku, keď pracoval iba turbogenerátor TG42 v sekundárnej regulácii. Do konca mesiaca bol 
blok v prevádzke s oboma turbogenerátormi a zapnutou sekundárnou reguláciou výkonu. 

 
V marci vyrobili jadrové bloky Vé-jednotky 581 704 MWh a bloky Vé-dvojky 530 442 MWh elektriny. Do tepelných 
napájačov Trnava a Hlohovec z výmenníkovej stanice horúcovodov V2 dodalo SE-EBO odberateľom 253 TJ. 
 

- VK a MK- 
 

Výroba elektriny a tepla v SE-EBO V1 a SE-EBO   
Elektrina (GWh) 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok Spolu 

Marec 294,020 287,684 292,636 237,806        1 112
od začiatku roka do 31. 3. 2006        3 330
Teplo do tepelného napájača (GJ)  253 057
od začiatku roka do 31. 3. 2006 896 226
  
Spracovanie a ukladanie RAO v SE-VYZ   
odpady spracované do vláknobetónových kontajnerov v BSC RAO (ks VBK) 21
počet uložených vláknobetónových kontajnerov do RÚ RAO (ks) 16
celkový počet uložených vláknobetónových kontajnerov do RÚ RAO (ks) 1 080

 

 



Marcové lokálne zemetrasenie aj lokalite bohunických jadrových elektrární 
    

Seizmická sieť Malé Karpaty, ktorej prevádzku zabezpečuje SE-EBO, zaregistrovala 13. marca o 8, 28 hod. 
lokálne zemetrasenie na všetkých jedenástich seizmických staniciach – Hradište, Smolenice, Špačince, Pustá 
Ves, Dobrá Voda, EBO, Plavecké Podhradie, Lakšár, Lančár, Buková a Katarínka. Hodnoty zaznamenaného 
maximálneho horizontálneho zrýchlenia Amaxh sa pohybovali od 0,20 v Lakšári až do 5,00 cm/s2 v SE-EBO, na 
seizmickej stanici nachádzajúcej sa v areáli JE V2. Táto hodnota maximálneho zrýchlenia je výrazne menšia ako 
hodnota PGA=344 cm/s2, ktorá bola stanovená pre zemetrasenie revíznej úrovne zodpovedajúcej úrovni 
maximálneho výpočtového zemetrasenia s pravdepodobnosťou výskytu raz za 10 000 rokov. Vnútorný 
seizmický monitorovací systém SYSCOM JE V1 a JE V2 nezaznamenal zemetrasenie úrovne varovania 
personálu blokovej dozorne, ktorý zodpovedá 100 cm/s2. Zemetrasenie nemalo vplyv na prevádzku a jadrovú 
bezpečnosť bohunických jadrových blokov. 
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Desaťročie činnosti závodu SE-VYZ a jeho aktivity v záverečnej časti jadrovej energetiky 

 

Decénium činnosti závodu SE-VYZ, ktorý sa zaoberá 
činnosťami realizácie záverečnej časti jadrovej energetiky, si 
pripomenuli účastníci seminára 16. marca v Piešťanoch. 
Dôležité úlohy boli závodu dané do vienka už pri jeho vzniku – 
vyraďovanie všetkých jadrových zariadení na Slovensku, 
spracovanie, úprava a ukladanie rádioaktívnych odpadov 
a starostlivosť o vyhorené jadrové palivo. Dnes sú tieto úlohy 
pretavené do konkrétnych podôb – k záverečnej fáze sa blíži 
prvá etapa projektu vyraďovania jadrovej elektrárne A1. Závod 
prevádzkuje Bohunické spracovateľské centrum 
rádioaktívnych odpadov, bitúmenačnú a vitrifikačnú linku na 
spracovanie rádioaktívnych odpadov a fragmentačné 
pracovisko na kovové rádioaktívne odpady, Republikové 
úložisko RAO v Mochovciach, ktoré svojimi bezpečnostnými 
štandardmi patrí k špičke v rámci európskych 
štátov. Seizmicky je zodolnený a skompaktnený medzisklad 
vyhoreného jadrového paliva. Perspektívne sa pripravuje aj 
projekt hlbinného úložiska. Tieto výborné pracovné výsledky 
sú dielom pracovného kolektívu, ktorý tvoria vysoko 
špecializovaní odborníci vo všetkých profesiách, ale aj 
všetkých, ktorí sa pričiňujú o plnenie každodenných 
náročných úloh. 
Záslužnú prácu zamestnancov VYZ-u v prospech slovenskej 
elektroenergetiky ocenil vrchný riaditeľ úseku prevádzky, 
správy majetku, technickej podpory a údržby SE, a.s. Ing. 
Ignác Pňaček. Prioritu jadrovej a radiačnej bezpečnosti 
v činnostiach VYZ-u, ktorý získal certifikát EMS, zdôraznil 
okrem iného vo svojom vystúpení jeho riaditeľ Ing. Martin 
Slezák. Na prvé kroky novovytvoreného závodu spojené 
s likvidáciou JE A1, zavádzaním spracovateľských technológií, ukladaním odpadov a formovaním kolektívu 
zamestnancov si zaspomínal aj prvý riaditeľ Ing. Jozef Jamrich.  
V zaujímavých prezentáciách predstavili zástupcovia VYZ-u dosiahnuté výsledky závodu. Ing. Vojtech 
Nižnanský vo svojom vystúpení informoval o zrealizovaných aktivitách prvej etapy projektu vyraďovania JE A1. 
Spracovanie rádioaktívnych odpadov bolo predmetom vystúpenia Ing. Jána Alberta. Výstavbou a prevádzkou 
Bohunického spracovateľského centra RAO sa zaoberal Ing. Miroslav Kövér. Ukladanie RAO v Republikovom 
úložisku v Mochovciach prezentoval Ing. Ladislav Éhn. S činnosťou medziskladu vyhoreného paliva oboznámil 
účastníkov seminára Ing. Miroslav Božik. Bezpečnostné aspekty prevádzky SE-VYZ ozrejmil Ing. Ján Horváth.  
V predpoludňajších hodinách si niektorí účastníci seminára so záujmom prezreli priestory Bohunického 
spracovateľského centra rádioaktívnych odpadov a Medziskladu vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach. 
Desaťročný jubilant nadväzuje na dosiahnuté úspechy už v nových podmienkach. Od 1. apríla tohto roku sa 
odštepný závod VYZ stal súčasťou spoločnosti GovCo a partnerom pre Slovenské elektrárne, a.s., do ktorých 
vstupuje taliansky investor Enel. 
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