Technické údaje
Reaktor /R/
Poãet reaktorov /reaktorov˘ch blokov/
Typ reaktora
Tepeln˘ v˘kon reaktora
Elektrick˘ v˘kon reaktora
Rozmery tlakovej nádoby reaktora
- v˘‰ka
- priemer
- hmotnosÈ
Poãet palivov˘ch kaziet
Poãet regulaãn˘ch kaziet
Palivová vsádzka
Teplota vstupnej chladiacej vody
Teplota v˘stupnej chladiacej vody
Tlak chladiacej vody

2
VVER 440/V 213
1 375 MWt
440 MW
11 800 mm
3 840 mm
215 t
312
37
42 t
265 ± 2 °C
294 ± 2 °C
12,26 MPa

Parogenerátor /PG/
Poãet parogenerátorov na 1 reaktorov˘ blok
Parn˘ v˘kon PG
Rozmery PG
- dæÏka
- priemer
- hmotnosÈ
Poãet teplov˘menn˘ch rúrok
Tlak pary
Teplota pary
Teplota napájacej vody

6
452 t/h
11 800 mm
3 210 mm
145 t
5 536
4,6 MPa
260 °C
223 °C

Hlavné cirkulaãné ãerpadlo /HCâ/
Poãet HCâ na 1 reaktorov˘ blok
Prietok chladiva

6
6 500 - 7 100 m3/h

Turbogenerátor /TG/
Poãet TG na 1 reaktorov˘ blok
Menovit˘ v˘kon TG
Otáãky rotora TG
Teplota vysokotlakovej pary /VT/
Tlak vysokotlakovej pary (VT)
Teplota nízkotlakovej pary /NT/
Tlak nízkotlakovej pary (NT)
V˘stupné napätie generátora

2
220 MW
3 000 ot/min.
256 °C
4,3 MPa
216,5 °C
0,363 MPa
15,75 kV

Chladiace veÏe
Poãet chladiacich veÏí na 1 reaktorov˘ blok
V˘‰ka chladiacej veÏe
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zaãiatok v˘stavby
spustenie 3. bloku
spustenie 4. bloku
zaãiatok programu Zvy‰ovanie
jadrovej bezpeãnosti a seizmickej
odolnosti JE V2
aktualizovanie Bezpeãnostnej správy
po 10. rokoch prevádzky JE V2
schválenie Programu modernizácie
a zvy‰ovania bezpeãnosti JE V2
vypracovanie 1. ãasti
Bezpeãnostného konceptu
vypracovanie 2. ãasti
Bezpeãnostného konceptu
zaãiatok realizácie ãiastkov˘ch
projektov MOD V2

Jadrová elektráreÀ V2
V roku 1976 sa v Jaslovsk˘ch Bohuniciach zaãala
budovaÈ jadrová elektráreÀ V2 s dvoma reaktormi
VVER 440 zdokonaleného typu V 213. Generálnym
projektantom bol Energoprojekt Praha, generálnym
dodávateºom stavebnej ãasti Hydrostav Bratislava
a technologickej ãasti ·koda PlzeÀ.
Technologická schéma a parametre jednotliv˘ch
médií sú s mal˘mi v˘nimkami zhodné so susednou
jadrovou elektrárÀou V1. V˘razné rozdiely sa t˘kajú
spôsobu riadenia prevádzky a vybavenia bezpeãnostn˘mi systémami. Takmer celá technologická
ãasÈ elektrárne bola dodávkou ãesk˘ch a slovensk˘ch podnikov. Tretí blok dosiahol minimálny kontrolovan˘ v˘kon 7. augusta 1984, ‰tvrt˘ blok 2. augusta
1985. Do trvalej prevádzky sa uviedol tretí blok
14. februára 1985 a ‰tvrt˘ blok 18. decembra 1985.
Vybudovaním systému centralizovaného zásobovania
teplom pre‰la jadrová elektráreÀ V2 na kombinovanú
v˘robu elektriny a tepla. SúãasÈou tohto systému je
tepeln˘ napájaã do Trnavy, Jaslovsk˘ch Bohuníc
a skleníkov v MalÏeniciach, ktor˘ bol uveden˘ do
prevádzky v roku 1987. O 10 rokov neskôr bol sprevádzkovan˘ tepeln˘ napájaã do Leopoldova a Hlohovca.

Reaktorová sála

Tepelná schéma jadrovej elektrárne V2
A
B1
B2
C

‰tiepna reakcia jadra U235

StrojovÀa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

reaktor
parogenerátor
hlavné cirkulaãné ãerpadlo
hlavná uzatváracia armatúra
kompenzátor objemu
barbotáÏna nádrÏ
elektroohrievaãe
sprchy kompenzátora objemu
aktívna zóna
palivová kazeta

11
12
13
14
15
16
17
18
19

chladiaca voda primárneho okruhu
para z parogenerátora
napájacia voda do parogenerátora
chladiaca voda kondenzátora

elektropohony regulaãn˘ch kaziet
absorpãná ãasÈ regulaãnej kazety
palivová ãasÈ regulaãnej kazety
vysokotlakov˘ diel turbíny
nízkotlakov˘ diel turbíny
generátor
transformátor
separátor - prihrievaã pary
kondenzátor

Vyvedenie v˘konu

20
21
22
23
24
25
26
27
28

kondenzaãné ãerpadlo 1. stupÀa
bloková úprava kondenzátu
kondenzaãné ãerpadlo 2. stupÀa
nízkotlakové ohrievaãe
napájacia nádrÏ
napájacie ãerpadlo
vysokotlakové ohrievaãe
chladiaca veÏa
ãerpadlo ohrievacej vody

Projektová príprava

BezpeãnosÈ prevádzky

Bezpeãnostn˘ koncept

Súãasná úroveÀ jadrovej bezpeãnosti blokov jadrovej elektrárne
V2 je v súlade s poÏiadavkami Úradu jadrového dozoru
Slovenskej republiky (ÚJD SR) a medzinárodn˘ch ‰tandardov
pre prevádzkované jadrové elektrárne. Zvy‰ovanie bezpeãnosti prevádzky úrovne a prevádzkovej spoºahlivosti je
kontinuálny a dlhodob˘ proces. Po spustení blokov jadrovej
elektrárne V2 v rokoch 1984 a 1985 do komerãnej prevádzky
sa v rokoch 1993 - 1996 uskutoãnilo prehodnotenie bezpeãnosti
JE V2, ktorého súãasÈou bola vypracovaná Prevádzková
bezpeãnostná správa po 10. rokoch prevádzky JE V2.
Proces zvy‰ovania bezpeãnosti zaãal v roku 1994 realizáciou
úloh investiãnej akcie programu Zvy‰ovanie jadrovej
bezpeãnosti a seizmickej odolnosti JE V2. Zámery zvy‰ovania
bezpeãnosti sú v súlade s dokumentom IAEA-EBP-WWER03 - Bezpeãnostné problémy a ich odstupÀovanie pre
jadrové elektrárne typu VVER 440/213, vydan˘m
Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE)
v apríli 1996. V roku 1997 schválilo vedenie SE, a.s.
Program modernizácie a zvy‰ovania bezpeãnosti
JE V2 (MOD V2).

V auguste 1996 vydal ÚJD SR rozhodnutie ã. 4/1996,
v ktorom súhlasí s ìal‰ou prevádzkou blokov JE V2
a ukladá 54 úloh. 50 z nich bolo splnen˘ch v rokoch
1996 - 1997. Zvy‰né 4 boli pre rozsiahlosÈ a ãasovú
nároãnosÈ rie‰enia po dohode s ÚJD SR preradené do
Bezpeãnostného konceptu. Bezpeãnostn˘ koncept pre
program modernizácie a zvy‰ovania bezpeãnosti
JE V2 bol vytvoren˘ za úãelom zosumarizovaÈ bezpeãnostné a prevádzkové poÏiadavky, zoskupiÈ ich do celkov
podºa väzby na systémy a navrhnúÈ rie‰enia bezpeãnostn˘ch problémov. V˘chodiskov˘mi podkladmi pre
tvorbu Bezpeãnostného konceptu boli dokumenty ako
materiál IAEA-EBP-WWER-03, v ktorom boli identifikované
spoloãné bezpeãnostné problémy, ich kategorizácia
podºa bezpeãnostnej dôleÏitosti a odporuãené nápravné
opatrenia. ëal‰ím podkladom boli poÏiadavky a skúsenosti prevádzkovateºa ako zabezpeãenie spoºahlivej
prevádzky, odporúãania a závery z poruchov˘ch komisií,
poÏiadavky dozorn˘ch a verejnoprávnych orgánov
a in‰titúcií SR, závery in‰pekcií poÏiarnej ochrany
a bezpeãnosti pri práci, závery a odporúãania z previerok
medzinárodn˘ch misií, modernizaãné a prevádzkové
skúsenosti prevádzkovateºov JE VVER 440/V 213,
opatrenia vypl˘vajúce zo záverov bezpeãnostn˘ch anal˘z
a poÏiadavky na zlep‰enie technicko-ekonomick˘ch
parametrov blokov ako zv˘‰enie v˘konu, regulácia
v˘konu a predæÏenie Ïivotnosti. Bezpeãnostn˘ koncept
pre modernizáciu a zvy‰ovanie bezpeãnosti JE V2
spracovala InÏinierska, projektová a v˘skumná
organizácia VÚJE Trnava, a.s. Bezpeãnostn˘ koncept
slúÏi ako základn˘ dokument pre Program modernizácie
a zvy‰ovania bezpeãnosti JE V2.

Bloková dozorÀa

V˘mena 400 kV blokov˘ch vypínaãov

Na základe Bezpeãnostného konceptu vypracováva generálny
projektant VÚJE Trnava, a.s. pre jednotlivé úlohy modernizácie
(UM) projektovú dokumentáciu, ktorá slúÏi pre realizáciu UM
rozdelenú v troch etapách. Termíny predkladania projektovej
dokumentácie sú stanovené v podmienkach rozhodnutia
ÚJD SR ã. 250/2001 z novembra 2001.
Termíny predkladania projektovej dokumentácie
III. etapa
projektové zmeny rie‰iace opatrenia I. kategórie

II. etapa
projektové zmeny rie‰iace opatrenia II. kategórie

I. etapa
projektové zmeny rie‰iace opatrenia III. kategórie
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

predlÏovanie Ïivotnosti
zvy‰ovanie v˘konu
realizácia úloh MOD V2

projektová ãinnosÈ
predprojektová
príprava

2. a 3. krok programu MOD V2
1. krok programu MOD V2
projektovaná prevádzka 4. bloku JE V2
projektovaná prevádzka 3. bloku JE V2
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1985
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1995
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Rozsah projektovej dokumentácie MOD V2 je celkovo
rozãlenen˘ do 152 úloh modernizácií, sumarizovan˘ch do
nasledovn˘ch ãinností:
• v‰eprofesné (stavebná ãasÈ, seizmické zodolnenie a spoloãné)
95
• mechanická ãasÈ
22
• elektro
19
• systém kontroly riadenia
16

2010

2015

2020

2025

2030

Zvy‰ovanie v˘konu blokov
a predæÏenie Ïivotnosti

Realizácia úloh modernizácie
Realizácia úloh MOD V2 sa zabezpeãuje vo väzbe na
projektovú a dodávateºskú prípravu. Realizácia prevaÏnej
ãasti úloh je úplne alebo ãiastoãne viazaná na odstávky
blokov. V rozhodnutí ã. 214/2000 ÚJD SR ukladá
Slovensk˘m elektrárÀam, a.s., vypracovaÈ zadanie
na jednotlivé opatrenia, ktoré obsahuje Bezpeãnostn˘
koncept, ako aj harmonogram ich realizácie v troch
etapách s cieºom zv˘‰iÈ úroveÀ bezpeãnosti JE V2
v súlade s odporúãaniami MAAE pre JE typu VVER
440/213.

Harmonogram realizácie úloh modernizácie
podºa správy MAAE IAEA-EBP-WWER-03
ostatné opatrenia
opatrenia I. a II. kategórie
opatrenia III. kategórie
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2008

Úlohy zvy‰ovania jadrovej bezpeãnosti
a seizmickej odolnosti v rámci predsunut˘ch
akcií:

• Rekon‰trukcia sania sprchového systému z podlahy boxu
• Seizmické zodolnenie hlavn˘ch komponentov primárneho

Zámer zvy‰ovaÈ v˘kon blokov JE V2 vychádza z realizovaného programu MOD V2, ktor˘ vytvára predpoklady
na predæÏenie Ïivotnosti na 40 rokov a zv˘‰enie elektrického v˘konu dvoch blokov, v porovnaní s teraj‰ím
dosahovan˘m v˘konom, spolu o 122 MW - 62 MW
zv˘‰ením tepelného v˘konu reaktorov a 60 MW
zlep‰ením úãinnosti sekundárnych okruhov blokov.

Práce v strojovni

Úlohy Programu modernizácie a zvy‰ovania
bezpeãnosti JE V2 sa dot˘kali bezpeãnostn˘ch oblastí:

• Seizmické zodolnenia
• PoÏiarna ochrana
• Poistné ventily kompenzátora objemu
• Úprava veka primárneho kolektora parogenerátora
• Dochladzovanie primárneho okruhu
• Systém havarijného napájania
• Technická voda dôleÏitá
• Parné, napájacie a vysokoenergetické potrubia
• Vzduchotechnika dozorní a bezpeãnostn˘ch systémov
• Monitorovanie chemického reÏimu
• Radiaãná ochrana a monitorovanie

Dôvodom zvy‰ovania elektrického v˘konu je vyuÏiÈ
v˘konové rezervy reaktorov, ktoré sú projektované na
440 MW a v súãasnosti dosahujú v˘kon 422 MW
a 425 MW. V˘konové rezervy reaktora a ìal‰ích
komponentov elektrárne sa zv˘‰ia po realizácii
bezpeãnostn˘ch a prevádzkov˘ch vylep‰ení v rámci
programu modernizácie elektrárne V2.
Bezpeãnostné anal˘zy potvrdzujú, Ïe je moÏné
bezpeãne prevádzkovaÈ technologické zariadenie
elektrárne na zv˘‰enom v˘kone. Perspektívne sa
uvaÏuje zv˘‰iÈ tepeln˘ v˘kon reaktorov na 107 %
v roku 2010, keì bude ukonãená v˘mena pôvodného
paliva za gadolíniové.

okruhu 1. etapa

• Stabiln˘ hasiaci systém na palube hlavn˘ch cirkulaãn˘ch
ãerpadiel

• Rekon‰trukcia blokovej a núdzovej dozorne
• Modernizácia systémov vnútroreaktorového merania
• Nezávisl˘ systém superhavarijného napájania
parogenerátorov

• Vyhrievanie nádrÏí bórneho koncentrátu
• Rekon‰trukcia tlakov˘ch systémov chladiacej vody
• Rekon‰trukcia chladiãov sprchového systému

Veko primárneho kolektora parogenerátora

Seizmické zodolnenie objektu

