
HISTÓRIA
Na západnom Slovensku, neìaleko starobylého mesta Trnava a kúpeºného centra Pie‰Èany,

2,6 km od obce Jaslovské Bohunice, je umiestnen˘ závod Atómové elektrárne Bohunice 
(SE-EBO). Elektrická energia sa tu vyrába v dvoch jadrov˘ch elektrárÀach V1 a V2. KaÏdá 
elektráreÀ má dva reaktorové bloky. K energetickej sieti boli ‰tyri bloky postupne pripojené 
v rokoch 1978 aÏ 1985 s celkov˘m elektrick˘m v˘konom 1 760 MW. V rámci celého energetického
systému v Slovenskej republike to predstavuje najvy‰‰í celkov˘ in‰talovan˘ v˘kon v jednej lokalite.

Pri v˘stavbe jadrov˘ch elektrární V1 a V2 sa prijala vo svete najroz‰írenej‰ia koncepcia 
tlakovodn˘ch reaktorov a pouÏil sa rusk˘ projekt VVER 440. Zariadenia primárnej ãasti elektrárne
V1 dodali ruské organizácie, zariadenia sekundárnej – nejadrovej ãasti sú ãeskoslovenskej 
v˘roby. V rámci rekon‰trukãn˘ch prác v elektrárni V1 boli in‰talované zariadenia a systémy
západn˘ch krajín. Dodávateºom celej technologickej ãasti elektrárne V2 pri roz‰írenej úãasti 
ãesk˘ch a slovensk˘ch podnikov sa stali ãeské závody ·koda PlzeÀ. Roãná v˘roba elektrickej
energie v jadrov˘ch elektrárÀach V1 a V2 je pribliÏne 12 000 GWh, ão predstavuje takmer 
‰tyridsaÈ percent produkcie elektrickej energie na Slovensku. Od roku 1987 dodáva elektráreÀ V2
teplo odberateºom mesta Trnava, obce Jaslovské Bohunice a od roku 1997 zásobuje teplom
mestá Leopoldov a Hlohovec.
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Jadrové elektrárne V1 a V2

HISTORICKÉ MÍªNIKY 
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Poãet reaktorov˘ch blokov 2 (JE V1)

2 (JE V2)
In‰talovan˘ v˘kon bloku 440 MW
Tepeln˘ v˘kon reaktora 1 375 MWt
Typ reaktora VVER 440, tlakovodn˘

V 230 (JE V1)
V 213 (JE V2)

Chladivo a moderátor demineralizovaná voda

TLAKOVÁ NÁDOBA REAKTORA
Rozmery - priemer 3 840 mm

- v˘‰ka 11 800 mm
- hmotnosÈ 215 t

Materiál uhlíková nízkolegovaná oceº

AKTÍVNA ZÓNA REAKTORA
priemer 2 880 mm
v˘‰ka 2 500 mm

Poãet palivov˘ch kaziet 276 (JE V1)
312 (JE V2)

Poãet tieniacich kaziet 36 (JE V1)
Poãet palivov˘ch prútikov v kazete 126
Materiál pokrytia zliatina zirkónu a nióbu
Poãet regulaãn˘ch kaziet 37
HmotnosÈ paliva v aktívnej zóne 42 t
Teplota vstupnej chladiacej vody 265 ± 2 0C
Teplota v˘stupnej vody 294 ± 2 0C
Tlak vody 12,26 MPa

PAROGENERÁTOR
Poãet parogenerátorov na blok 6
Parn˘ v˘kon 452 t/h
Tlak pary 4,6 MPa
Teplota pary 256 0C (JE V1)

260 0C (JE V2)
HLAVNÉ CIRKULAâNÉ âERPADLO
Poãet HCâ na blok 6
Príkon elektromotora 2 MW
Otáãky 1 500 ot/min.
Prietok chladiva 6 500 – 7 100 m3/h

TURBOGENERÁTOR
Poãet TG na blok 2
Menovit˘ v˘kon 220 MW
Otáãky 3 000 ot/min.
V˘stupné napätie 15,75 kV
Chladenie voda /vodík

KONDENZÁTOR
Poãet kondenzátorov˘ch telies 2
Vyhotovenie dvojdielne, dvojkomorové
MnoÏstvo chladiacej vody 35 000 m3/h
Max. teplota chladiacej vody 33 °C
Spôsob chladenia kondenzátorov cirkulaãn˘

chladiace veÏe s prirodzen˘m Èahom

CHLADIACE VEÎE
Poãet chladiacich veÏí 4 (JE V1)

4 (JE V2)
v˘‰ka 120 m

âerstvé palivo v kontajneri



BEZPEâNOSË JE PRIORITOU
V jadrov˘ch elektrárÀach V1 a V2 sa udrÏiava vysok˘ ‰tandard jadrovej bezpeãnosti. Doko-

nalá znalosÈ zariadenia, technická zdatnosÈ personálu a kvalifikovan˘ prístup prevádzkovateºa sa
premietli v navrhovan˘ch a realizovan˘ch úpravách. Spolu s odborn˘mi anal˘zami a závermi
medzinárodn˘ch i domácich odborn˘ch misií, ktoré elektrárne posudzovali najmä po roku 1990,
tvorili podklad na inÏinierske posúdenie a následn˘ návrh programov zameran˘ch na zvy‰ovanie
jadrovej bezpeãnosti oboch elektrární.

JADROVÁ ELEKTRÁRE≈ V1
V elektrárni V1 sa od uvedenia do prevádzky v roku 1978 uskutoãnilo viac ako tisíc technick˘ch

úprav. Proces zvy‰ovania jadrovej bezpeãnosti tejto elektrárne bol formulovan˘ do celkov. 
V rokoch 1991-1993 sa zrealizovala malá rekon‰trukcia. Následne vykonan˘ basic engineering
poskytol komplexnú anal˘zu stavu elektrárne s vytypovaním systémov, ktoré treba ìalej upraviÈ.
Rozsiahly program postupnej rekon‰trukcie, ktorú realizovalo konzorcium REKON (KWU Siemens a
VÚJE Trnava, a. s.) v rokoch 1996 aÏ 2000, uzavrel dôleÏitú etapu v histórii na‰ej najstar‰ej 
jadrovej elektrárne. Ukonãením rekon‰trukãn˘ch prác v roku 2000 dosiahla JE V1 medzinárodne
akceptovateºnú úroveÀ bezpeãnosti. Jadrová elektráreÀ V1 sa stala pilotnou a najbezpeãnej‰ou
jadrovou elektrárÀou typu VVER 440 V 230. Zrealizovaním postupnej rekon‰trukcie sa dokázala
modernizovateºnosÈ jadrov˘ch elektrární s t˘mto typom reaktorov na poÏadovanú bezpeãnost-
nú úroveÀ za rozumné náklady.

ElektráreÀ V1 preukázala schopnosÈ zariadenia pracovaÈ so  západn˘mi systémami, ktoré boli
poãas rekon‰trukcie nain‰talované. Najlep‰ím príkladom je ãinnosÈ in‰talovaného najmodernej‰ieho
digitálneho systému Teleperm XS pracujúceho v riadení a ochranách reaktora.

V‰etky medzinárodné hodnotenia oceÀujú, Ïe bezpeãnosÈ JE V1 sa v˘razn˘m spôsobom 
zv˘‰ila. Tento fakt vypl˘va aj zo záverov hodnotiacej misie MAAE i zo správy organizácie 
západoeurópskych jadrov˘ch dozorov WENRA z roku 2000. Súãasná úroveÀ jadrovej bezpeãnosti
a prevádzky JE V1 je v súlade s poÏiadavkami medzinárodn˘ch ‰tandardov.

JADROVÁ ELEKTRÁRE≈ V2
Program modernizácie a zvy‰ovania bezpeãnosti blokov JE V2 zah⁄Àa v˘sledky ãinností, ktoré

sa vykonali v uplynul˘ch rokoch a definuje v‰etky v˘znamné akcie vedúce k zvy‰ovaniu jadrovej
bezpeãnosti, dosiahnutiu pravdepodobnostn˘ch  cieºov podºa odporúãaní MAAE, spoºahlivosti
a hospodárnosti prevádzky po dobu ich projektovej Ïivotnosti a vytvorenie podmienok 
na predæÏenie Ïivotnosti.

Bezpeãnostn˘ koncept pre modernizáciu a zvy‰ovanie bezpeãnosti JE V2 spracovala 
inÏinierska, projektová a v˘skumná organizácia VÚJE Trnava. Stala sa aj  generálnym  projektan-
tom modernizácie oboch blokov JE V2. Program zvy‰ovania bezpeãnosti elektrárne V2 je rozde-
len˘ na dve ãasti – bezpeãnostn˘ koncept a samotnú realizáciu modernizácie JE V2, plánovanú
na tri etapy: do roku 2004, 2006 a 2008. Modernizácia zah⁄Àa 50 hlavn˘ch úloh.

Reaktorová sála JE V2



NIEKTORÉ OBLASTI MODERNIZÁCIE JE V2
Seizmické zodolnenie vybran˘ch zariadení primárneho okruhu     Nezávislé superhavarijné

napájanie parogenerátora     Opatrenia na zabránenie upchatia sania ãerpadiel havarijn˘ch
systémov      Zodolnenie vnútorného zariadenia barbotáÏnej nádrÏe       In‰talácia stabiln˘ch 
hasiacich zariadení na palube hlavn˘ch cirkulaãn˘ch ãerpadiel      Rekon‰trukcia vzduchotech-
nick˘ch zariadení miestnosti blokovej a núdzovej dozorne        Technické vylep‰enia pre havarijné
systémy

MONITOROVANIE RADIAâNEJ SITUÁCIE A ÎIVOTNÉHO PROSTREDIA
Skúsenosti z prevádzky jadrov˘ch elektrární SE-EBO poukazujú na mimoriadne priaznivú situáciu

v okolitom Ïivotnom prostredí. V˘sledky monitorovania ‰peciálnych laboratórií potvrdzujú, Ïe 
rádioaktivita Ïivotného prostredia sa tu vplyvom prevádzky jadrov˘ch elektrární nezv˘‰ila a
namerané hodnoty sú hlboko pod prípustn˘mi limitmi, ktoré povolili ‰tátne orgány. ÚroveÀ 
radiaãnej situácie pracovného prostredia, technologick˘ch procesov, v˘pustí z jadrov˘ch 
elektrární a ich okolia, ako i úroveÀ radiaãnej ochrany osôb pracujúcich v kontrolovanom pásme
elektrární je neustále sledovaná, vyhodnocovaná a archivovaná. Systém radiaãnej kontroly 
okolia jadrov˘ch elektrární sa uskutoãÀuje podºa vopred vypracovaného a dozorn˘mi  orgánmi
schváleného monitorovacieho programu. Okolie dlhodobo a nepretrÏite monitorujú Laboratóriá
radiaãnej kontroly okolia v Trnave. Pre skvalitnenie kontroly vplyvu prevádzky na bezprostredné
okolie bol vybudovan˘ teledozimetrick˘ systém, ktor˘ je v nepretrÏitej prevádzke. SúãasÈou 
teledozimetrického  systému je 24 meracích stanoví‰È, ktoré sú rozmiestnené v troch meracích
okruhoch do vzdialenosti 15 kilometrov od elektrární.

TELEDOZIMETRICK¯
SYSTÉM

Meranie radiaãnej situácie 
v okolí JE V1 a V2

Rozmiestnenia stanoví‰È:
areál SE-EBO
6 km okruh
15 km okruh


