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Spúšťanie jadrových elektrární

Seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej kapacity medziskladu vyhoreného paliva VYZ

Manipulátor pre kontrolu parogenerátorov

Rekonštrukcia jadrovej elektrárne V1

Modernizácia jadrovej elektrárne V2

Spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov

Zvyšovanie výkonu blokov jadrovej elektrárne

Vodná elektráreň Yeghesis, Arménsko

Vývoj plnorozsahových simulátorov pre jadrové elektrárne

Vyraďovanie jadrovej elektrárne A1

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov

Komplexné hodnotenie stavu životného prostredia

Integrovaný informačný systém SE, a.s.

Výstavba VVN linky Varín–Sučany

Rekonštrukcia rozvodne Križovany a Medzibrod

Prezentácia VUJE, a.s.
2015

Aktivity VUJE
vo svete

Slovensko
Arménsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Rakúsko, Chorvátsko,
Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Hongkong, Indonézia, Irán,
Lichtenštajnsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rusko, Slovinsko,
Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Ukrajina, USA, Veľká Británia.
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Energetické zdroje a pracoviská VUJE
v Slovenskej republike

BANSKÁ
BYSTRICA

EBO

KOŠICE

EMO

TRNAVA
BRATISLAVA

JE v prevádzke
JE vo výstavbe
JE vo fáze vyraďovania
Vedenie 400 kV
Hlavná elektrorozvodňa

Pracoviská VUJE:

Vodné elektrárne

Trnava; Bratislava; Križovany; Mochovce; Košice

Tepelné elektrárne
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O spoločnosti VUJE
História a charakteristika
1. 1. 1977

Založenie Výskumného ústavu jadrových
elektrární š. p. Jaslovské Bohunice
vedecké vedenie spúšťania československých JE

1. 11. 1994 Privatizácia a prechod na akciovú spoločnosť
VÚJE Trnava, a.s.
orientácia na inžiniersku a projektovú činnosť,
komplexné zabezpečenie investičných akcií
15. 8. 2000 Transformácia na inžiniersku spoločnosť
VÚJE Trnava, a.s. – inžinierska, projektová
a výskumná organizácia
rozšírenie činnosti do oblasti rozvodných sietí,
klasickej energetiky a využitia obnoviteľných zdrojov
9. 7. 2004

Zmena obchodného názvu spoločnosti
na VUJE, a.s.
účasť na riešení medzinárodých výskumných projektov
21

Činnosti VUJE
v jadrovej energetike

Štúdia
Predprojektové
analýzy, štúdie
realizovateľnosti

Prevádzka
Výstavba
Projekt
Stavebné konanie,
bezpečnostná
dokumentácia
a predpisy, vedenie
projektov

Fyzikálne a energetické spúšťanie,
hodnotenie
zariadení

Bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky,
príprava personálu,
diagnostika

Projekt

Ukončenie
Vyvezenie paliva,
likvidácia prevádzkových médií

Spracovanie RAO,
vývoj a nasadenie
manipulátorov

Činnosti VUJE
v oblasti vysokonapäťových sietí

Prevádzka
Výstavba

Štúdia
Predprojektové
analýzy, štúdie
realizovateľnosti

Projekt
Stavebné konanie,
vypracovanie
a vedenie projektov

Zabezpečenie
a koordinácia prác,
hodnotenie efektívnosti, zaťaženia

Príprava personálu,
diagnostika, obsluha
elektrických staníc

Rekonštrukcia
Modernizácia
rozvodní, náhrada
liniek

Činnosti VUJE
v oblasti obnoviteľných zdrojov

Prevádzka
Realizácia
Štúdia
Projekt
Vývoj energetických
zariadení, technicko-ekonomické analýzy, environmentálne
riešenia

Realizácia a riadenie
projektov, zabezpečenie vedenia stavby

Výstavba zdrojov na
drevný odpad, prevádzkovanie malých
vodných elektrární

Komplexné hodnotenie prevádzky,
racionalizácia a zefektívnenie výroby
a rozvodu energií

Údržba a servis
Rekonštrukcia
energetických
zdrojov
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Mil. €

100 235 635

132 261 000

110 121 972

124 000 000

97 383 817

75 727 584

71 441 390

71 353 694

64 068 198

66 922 644

61 644 627

64 118 279

67 442 242

87 366 786

Ročný obrat
za roky 2001 – 2014
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Kvalifikačná štruktúra zamestnancov
2015

6%
Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

36 %
Stredoškolské
vzdelanie
(s/bez maturity)

58 %
Vysokoškolské vzdelanie
I. a II. stupňa
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Počet zamestnancov
Evidenčný stav k 31. 12.
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Organizačná štruktúra

0100 Útvar generálneho riaditeľa
0200 Divízia jadrovej bezpečnosti
0300 Divízia diagnostiky jadrovo-energetických zariadení
0400 Divízia prípravy prevádzky JE
0500 Divízia podpory prevádzky JE
0600 Divízia Školiace a výcvikové stredisko personálu JE
0700 Divízia radiačnej bezpečnosti, likvidácie JEZ a spracovania RAO
0800 Divízia informačných technológií
0900 Divízia obchodu, inžinierskych činností a služieb
1000 Divízia pre ekonomiku
1200 Divízia pre podporu riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy
1700 Divízia pre prípravu a výstavbu nových jadrových zdrojov
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Zabezpečenie kvality

Integrovaný systém manažérstva
• podľa noriem STN EN ISO 9001:2001 (kvalita),
STN EN ISO 14001:2005 (environment), OHSAS 18001:2007
(bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a podľa požiadaviek
schémy TickIT pre softvér
• Certifikovaný spoločnosťou
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)
• Akreditované kalibračné a skúšobné laboratóriá
• Certifikačný orgán pre certifikáciu vybraných
zariadení elektrárne
• Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa,
vydané Národným bezpečnostným úradom SR
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Certifikácia zariadení

• Prvý certifikačný orgán certifikujúci produkty na Slovensku
a v strednej Európe
• Akreditácia Slovenskou národnou akreditačnou službou
• Dokladovanie schopnosti vybraného zariadenia plniť
požadované bezpečnostné funkcie vo všetkých režimoch
prevádzky
• Časové, radiačné a prevádzkové starnutie vykonávané
v špecializovaných laboratóriách
• Testovanie zariadení na odolnosť voči vplyvom seizmických
udalostí
• Záverečná funkčná skúška zariadenia, kalibrácia a vystavenie
kvalifikačného protokolu
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0200
Divízia jadrovej bezpečnosti
• Termohydraulické analýzy a merania pre hodnotenie
bezpečnosti a posudzovanie bezpečnostných zlepšení
• Tvorba bezpečnostných správ, prevádzkových predpisov
a predpisov pre likvidáciu havárií
• Koncepčné otázky jadrovej bezpečnosti, rozbory udalostí
s vplyvom na bezpečnosť pri prevádzke JE
• Návrhy bezpečnostných predpisov a návodov
pre prevádzkovateľov jadrových zariadení
Vybrané projekty
• Pohavarijný monitorovací systém pre EMO
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0200
Divízia jadrovej bezpečnosti
• Zabezpečenie potrieb jadrovej energetiky v oblasti
termohydraulických výpočtových analýz a hodnotenia jadrovej
bezpečnosti blokov JE
• Príprava medzinárodne platných návodov a odporúčaní
pre programy MAAE
• Výpočty neutrónovo-fyzikálnych charakteristík aktívnej zóny
• Merania termohydraulických parametrov a vyhodnocovanie
technicko-ekonomických ukazovateľov prevádzky
• Analýzy spoľahlivosti systémov a technologických celkov,
štúdie pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti (PSA)
• Koncepcie bezpečnosti jadrových elektrární s reaktormi
WER 440
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0200
Divízia jadrovej bezpečnosti
Projekt:
Pohavarijný monitorovací systém pre EMO
• VUJE – generálny dodávateľ systému v rokoch 2002–2004
• Špeciálny pohavarijný monitorovací systém (PAMS)
pre I. a II. blok jadrovej elektrárne Mochovce
• Návrh a realizácia meracích systémov pohavarijného
monitorovania
• Umožňuje vykonávanie podrobnej analýzy priebehu poruchy
a jej lokalizácie
• Havarijné a seizmické zodolnenie vybraných meraní
• Pripojenie výstupov monitorovacieho systému do havarijných
riadiacich stredísk
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0300
Divízia diagnostiky jadrovo-energetických zariadení
• Návrh, vývoj a dodávka metód a jednoúčelových zariadení
pre špecifické potreby prevádzkovateľov JEZ
• Servis v oblasti skúšok integrity materiálov, diagnostiky
strojných zariadení a degradácie materiálov
• Odborné znalosti problematiky a prvotriedne technické
vybavenie
Vybrané projekty
• Seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej kapacity
medziskladu vyhoreného paliva VYZ
• Manipulátor pre kontrolu parogenerátorov
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0300
Divízia diagnostiky jadrovo-energetických zariadení
• Prevádzkové nedeštruktívne skúšky integrity materiálov
všetkých hlavných zariadení blokov
• Komplexné dodávky zariadení na údržbu, opravy
a dekontamináciu
• Medzinárodne certifikované diagnostické systémy
na sledovanie stavu zariadení JE
• Pevnostné analýzy a výpočty životnosti zariadení blokov
jadrových elektrární
• Kvalifikácia zariadení – zhodnotenie aktuálneho stavu
a dokladovanie ich funkčnosti počas normálnych a havarijných
podmienok prevádzky

35

0300
Divízia diagnostiky jadrovo-energetických zariadení
Projekt: Seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej
kapacity medziskladu vyhoreného paliva VYZ
• Generálna dodávka VUJE, v rokoch 1996–2007
• Trojnásobné zvýšenie skladovacej kapacity MSVP VYZ
použitím kompaktných zásobníkov vyhoreného paliva pri
zachovaní existujúceho počtu bazénov
• Seizmické zodolnenie vybraných stavebných konštrukcií
a technologických systémov
• Dodávka kompaktných zásobníkov a vyraďovanie pôvodných
zásobníkov vyhoreného paliva T12
• Monitorovanie stavu stavebných konštrukcií, technologických
systémov MSVP VYZ a paliva
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0300
Divízia diagnostiky jadrovo-energetických zariadení
Projekt:
Manipulátor pre kontrolu parogenerátorov ZOK-PG
• Realizácia automatizovaných metód nedeštruktívneho skúšania
pomocou výmenných modulov na vozíku manipulátora
• Diaľkové riadenie všetkých funkcií manipulátora v manuálnom
a programovom režime
• Nepriama vizuálna prehliadka vnútorných povrchov kolektora
kamerovým systémom
• Skúšanie vnútorných povrchov kolektora v prírubovej, kužeľovej
a valcovej časti metódou vírivých prúdov, v oblasti zvarov
ultrazvukom
• Skúšanie teplovýmenn. rúrok kolektora metódou vírivých prúdov
• Skúšanie mostíkov rúrkovnice kolektora metódou vírivých prúdov
• Zaslepovanie poškodenej teplovýmennej rúrky metódou
zavarovanej záslepky
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0400
Divízia prípravy prevádzky JE
• Previerky a zhodnotenie pripravenosti spúšťaného bloku
na prevádzku
• Vedecké vedenie spúšťania
• Teoretické podklady pre jednotlivé testy a stanovenie kritérií
ich úspešnosti
• Nezávislá podpora prevádzkovateľa pri zabezpečovaní jadrovej
bezpečnosti v procese spúšťania bloku
Vybrané projekty
• Spúšťanie JE
• Zvyšovanie výkonu blokov JE
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0400
Divízia prípravy prevádzky JE
• Príprava, realizácia a vyhodnotenie skúšok a testov
neaktívneho a aktívneho vyskúšania bloku
• Návrh harmonogramu a rozsahu testov spúšťania, metodiky
a postupy ich realizácie
• Vývoj, inštalácia a obsluha špeciálnych zariadení a systémov
spúšťania
• Odporúčania pre ďalšiu prevádzku spúšťaného bloku na
základe výsledkov predbežného a záverečného vyhodnotenia
testov
• Opakované spúšťanie prevádzkovaných blokov jadrovej
elektrárne po každej výmene paliva, a po významných
rekonštrukciách
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0400
Divízia prípravy prevádzky JE
Projekt:
Spúšťanie jadrových elektrární
• Vypracovanie a realizácia špeciálnych programov vedeckého
vedenia spúšťania
• Zabezpečenie fyzikálneho a energetického spúšťania všetkých
nových blokov JE v Česku a na Slovensku
• Inštalácia a nepretržitá obsluha Pultu fyzikálneho spúšťania,
Reaktimetra a Analytického meracieho systému pre kontrolu
stavu reaktora počas spúšťania
• Nezávislá kontrola pri jednotlivých etapách spúšťania
• Vyhodnotenie fyzikálneho a energetického spúšťania blokov
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0400
Divízia prípravy prevádzky JE
Projekt:
Zvyšovanie výkonu blokov JE
• Zvyšovanie výkonu blokov JE V2 a 1. a 2. bloku JE Mochovce
na 107 % pôvodného projektového výkonu reaktora
• Návrh, vypracovanie, realizácia a vyhodnotenie neštandardných
programov fyzikálneho a energetického spúšťania.
• V2 EBO – 18 neštandardných programov FS
a 35 neštandardných programov ES
• EMO – 2 neštandardné programy FS a 12 neštandardných
programov ES
• Termohydraulické testy na overenie bezpečnosti postupného
zvyšovania výkonu blokov a neprekročenie limitných hodnôt
• Dynamické testy na overenie schopnosti bloku prejsť pri
výpadkoch zariadení bezpečne na novú výkonovú úroveň
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0500
Divízia podpory prevádzky JE
• Bezpečnostné koncepty, štúdie realizovateľnosti pre zvyšovanie
jadrovej bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti energetických
zariadení
• Projekčné, dodávateľské a montážne aktivity pod celkovou
koordináciou VUJE
• Komplexné zabezpečenie technicky náročných investičných
akcií v oblasti rekonštrukcie a modernizácie
Vybrané projekty
• Rekonštrukcia JE V1
• Modernizácia JE V2
• Vodná elektráreň Yeghesis, Arménsko
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0500
Divízia podpory prevádzky JE
• Návrhy koncepcie zvyšovania jadrovej a prevádzkovej
spoľahlivosti s identifikovanými bezpečnostnými problémami
• Projektová dokumentácia v rozsahu projektu pre stavebné
konanie a projektu pre realizáciu stavby
• Dodávky potrebné na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení,
ich montáž a odskúšanie pred uvedením do prevádzky
• Projekčné, dodávateľské a montážne aktivity tiež pre klasickú
energetiku a priemyselnú sféru
• Zabezpečenie realizácie projektov v požadovanom čase
a kvalite skúseným tímom špecialistov
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0500
Divízia podpory prevádzky JE
Projekt:
Rekonštrukcia JE V1
• Generálny dodávateľ spolu s firmou SIEMENS 1996–2000
• Vypracovanie, kooperácia a kompletácia projektov pre stavebné
konanie a vykonávacích projektov
• Vypracovanie a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie
• Vypracovanie programov skúšok systémov a zariadení
• Realizácia a vyhodnocovanie skúšok uvádzania systémov
a zariadení do prevádzky
• Riadenie realizácie rekonštrukcie
• Vypracovanie a aktualizácia prevádzkových predpisov
• Koordinácia dodávateľov v oblasti dodávok, montáže a vlastné
dodávky a montáž
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0500
Divízia podpory prevádzky JE
Projekt:
Modernizácia JE V2
Výkon funkcie Generálneho projektanta 2001–2008
• Projekty pre stavebné konanie a pre realizáciu stavby
• Bezpečnostná dokumentácia
• Autorský dozor
Technická podpora Generálneho projektanta Generálnemu
dodávateľovi
• Prevádzkové predpisy
• Programy skúšok systémov a zariadení
• Koordinácia realizácie a vyhodnocovanie skúšok
• Aktualizácia dokumentácie skutočného stavu po realizácii
• Koordinácia montáže časti elektro a SKR
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0500
Divízia podpory prevádzky JE
Projekt:
Vodná elektráreň Yeghesis, Arménsko
• Stavba pre zahraničného investora Bazenc Jerevan
• Miesto realizácie Vardahovit, rieka Yeghesis,
v nadmorskej výške 1 950 m
• Vypracovanie dokumentácie technologickej časti
prevádzkových predpisov
• 2 Peltonove turbíny, každá s výkonom 6,2 MW,
s vertikálnymi trojfázovými synchrónnymi generátormi
• Dĺžka privádzača 3 700 m, max. prevádzkový spád 265 m
• Ukončenie realizácie a spustenie do prevádzky 8/2006
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0600
Školiace a výcvikové stredisko personálu JE
• Vývoj a realizácia simulátorovej techniky
• Výučba personálu jadrových elektrární v Školiacom
a výcvikovom stredisku VUJE
• Zaškolenie operátorov elektrických staníc pre rozvodné podniky
Vybrané projekty
• Vývoj plnorozsahových simulátorov pre jadrové elektrárne
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0600
Školiace a výcvikové stredisko personálu JE
• Návrh systému vzdelávania personálu jadrových elektrární
a elektrických staníc
• Vývoj a realizácia technických a programových prostriedkov
pre výučbu a výcvik
• Medzinárodná spolupráca pri vývoji simulátorov
(CORYS T.E.E.S.)
• Realizácia teoretickej prípravy personálu
• Výcvik na simulátoroch a plnorozsahovom trenažéri
• Preskúšavanie a udeľovanie licencií na výkon funkcií
• Výcvik operátorov trhu s elektrickou energiou
• Realizácia špecializovaných a medzinárodných kurzov
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0600
Školiace a výcvikové stredisko personálu JE
Projekt:
Vývoj plnorozsahových simulátorov pre JE
• Multifunkčný simulátor pre bloky typu VVER 440 typu V-230
• Vývoj v spolupráci s francúzskou firmou CORYS
v rámci programu PHARE
• Plnorozsahový simulátor riadiacich operácií
pre bloky VVER typu V-213
• Slúži pri výučbe personálu jadrových elektrární
v Školiacom a výcvikovom stredisku VUJE
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0700 – Divízia radiačnej bezpečnosti,
likvidácie JEZ a spracovania RAO
• Hodnotenie a modernizácia prostriedkov radiačnej kontroly
prevádzky jadrových zariadení
• Vývoj a aplikácia technologických postupov, technických
prostriedkov a návrh legislatívnych noriem pre vyraďovanie
jadrových zariadení
• Vývoj a aplikácia technológie úpravy, spracovania a ukladania
rádioaktívnych odpadov
Vybrané projekty
• Spracovanie kvapalných RAO
• Vyraďovanie JE A1
• Republikové úložisko RAO
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0700 – Divízia radiačnej bezpečnosti,
likvidácie JEZ a spracovania RAO
• Analýza účinnosti systému zabezpečenia radiačnej ochrany
personálu a uplatňovanie princípov ALARA
• Overovanie systémov monitorovania plynných exhalátov
z jadrových zariadení
• Správy o hodnotení vplyvov JEZ na životné prostredie
• Vypracovanie predpisov pre hodnotenie havárií a odporúčaní
pre zavádzanie opatrení na ochranu obyvateľstva v rámci
havarijného plánovania
• Zabezpečenie dodávok diaľkovo riadených manipulátorov
na vyraďovanie jadrových zariadení
• Vývoj a aplikácia technológií úpravy, spracovania a ukladania
RAO
• Hodnotenie funkčnosti a bezpečnosti povrchových
a hlbinných úložísk RAO
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0700 – Divízia radiačnej bezpečnosti,
likvidácie JEZ a spracovania RAO
Projekt:
Spracovanie kvapalných RAO
• Generálny dodávateľ technológie finálneho spracovania
kvapalných rádioaktívnych odpadov v Jadrovej elektrárni
Mochovce
• Účelom zariadenia je spracovanie rádioaktívnych koncentrátov,
vysýtených sorbentov a kalov
• Hlavné technológie spracovania sú cementácia a bitúmenácia
na filmovej odparke
• Uloženie spracovaných odpadov v Republikovom úložisku
rádioaktívnych odpadov v Mochovciach
• Odovzdanie systému do prevádzky v roku 2007
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0700 – Divízia radiačnej bezpečnosti,
likvidácie JEZ a spracovania RAO
Projekt:
Vyraďovanie JE A1
• Generálny dodávateľ I. etapy Vyraďovania JE A1, v r. 1999–2007
• Dosiahnutie radiačne bezpečného stavu JE A1
• Vývoj a využitie špeciálnych manipulátorov a vývoj technológií
pre spracovanie vzniknutých rádioaktívnych odpadov
• Zabezpečenie dodávky zariadení na transport
nemanipulovateľného vyhoreného jadrového paliva z JE A1
• Dekontaminácia vybraných priestorov a zariadení
• Obnova a inovácia technologických a informačných systémov
zabezpečenia pracovných podmienok pre personál JE A1
a ochranu životného prostredia
• Príprava podmienok pre II. etapu vyraďovania JE A1
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0700 – Divízia radiačnej bezpečnosti,
likvidácie JEZ a spracovania RAO
Projekt:
Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov
• Generálna dodávka VUJE, v rokoch 1997–1999
• Uskladnenie stredne a nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov
v špeciálnych vlákno-betónových kontajneroch
• Zvýšenie úrovne bezpečnosti pri manipulácii s RAO
• Zvýšenie ochrany životného prostredia
• Zabezpečenie monitorovania statických, hydrologických
a rádiohygienických charakteristík úložiska a jeho okolia
• Hodnotenie bezpečnosti ukladania rádioaktívnych odpadov
(bezpečnostné analýzy)
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0800
Divízia informačných technológií
• Aplikácia moderných smerov a trendov informatiky
vo všetkých oblastiach činnosti
• Implementácia najmodernejších informačných technológií
pre riadenie technologických, výrobných a ekonomických
procesov
• Certifikácia postupov pre vývoj softvéru v rámci noriem systému
kvality ISO 9 000
Vybrané projekty
• Komplexné hodnotenie stavu životného prostredia
• Integrovaný informačný systém SE, a.s.
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0800
Divízia informačných technológií
• Návrh, realizácia a inovácia technologických informačných
systémov pre energetické podniky
• Integrované informačné systémy na sledovanie a hodnotenie
bezpečnosti, dozimetrie, prevádzkových kontrol, chemických
režimov
• Využitie metód umelej inteligencie v oblasti manažérskych
informačných systémov
• Dlhodobé štatistické hodnotenie vplyvu priemyselných podnikov
na životné prostredie so zameraním na energetiku
• Analýzy a návrhy informačných systémov pre riešenie krízových
situácií a stavov núdze v energetickom hospodárstve
• Využitie virtuálnej reality a 3D animácií pri vypracúvaní návrhov
riešení pre potreby rekonštrukcie a modernizácie energetických
zariadení
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0800
Divízia informačných technológií
Projekt:
Komplexné hodnotenie stavu životného prostredia
• Spracovanie dát z lokalít SE, a.s.
(EBO, EMO, ENO, EVO a TEKO) od roku 1993
• Vypracovanie porovnávacích štúdií hodnotenia stavu a vplyvu
energetických zariadení SE, a.s. na zdravotný stav obyvateľstva
• Zhodnotenie stavu životného prostredia (ovzdušie, pôda,
poľnohospodárska produkcia, lesná produkcia, demografia)
vo vybraných lokalitách
• Využitie predovšetkým štatistických metód a grafických
prezentácií
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0800
Divízia informačných technológií
Projekt:
Integrovaný informačný systém SE, a.s.
• Aplikácie vyvíjané technológiou CASE na platforme ORACLE
• V rámci uvedeného projektu sú spracované moduly:
– Starostlivosť o hmotný investičný majetok
– Riadenie a hodnotenie prevádzky energetických zariadení
– Radiačná bezpečnosť
– Rádioaktívne odpady
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1200 – Divízia pre podporu riadenia
a prevádzky elektrizačnej sústavy
• Návrh a realizácia komplexných metód sledovania poruchovosti
a optimalizácie údržby na všetkých zariadeniach a linkách
elektrizačnej sústavy SR
• Koordinácia výstavby nových vedení veľmi vysokého
a vysokého napätia spoločne s návrhom ochrán
Vybrané projekty
• Výstavba VVN linky Varín–Sučany
• Rekonštrukcia rozvodne Križovany
• Rekonštrukcia rozvodne Medzibrod
• Energetický dispečing Žilina
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1200 – Divízia pre podporu riadenia
a prevádzky elektrizačnej sústavy
• Analýza spoľahlivosti dodávky elektrickej energie elektrizačnou
sústavou SR
• Školenia operátorov elektrických staníc
• Od roku 2007 zabezpečenie riadenia elektrických rozvodní
na strednom Slovensku
• Zber a spracovanie údajov o poruchách a prerušení dodávok
elektrickej energie
• Návrh a realizácia zberu, archivácie a vyhodnocovania dát
z rýchlych prechodových dejov
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1200 – Divízia pre podporu riadenia
a prevádzky elektrizačnej sústavy
Projekt:
Výstavba VVN linky Varín–Sučany
• Zabezpečenie a koordinácia výstavby 2 × 400 kV vedenia
Varín–Sučany
• Generálna dodávka VUJE, v rokoch 1999–2002
• Výstavba v náročnom horskom teréne stredného Slovenska
• Náhrada za dožité vedenie 1 × 400 kV
• Doplnenie a úprava rozvodní 400 kV Varín a Sučany
• Prepojenie vedení v uzle Sučany
• Zlepšenie bilancie záťaží
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1200 – Divízia pre podporu riadenia
a prevádzky elektrizačnej sústavy
Projekt:
Rekonštrukcia rozvodne Križovany
• Projekt financovaný z fondu na podporu odstavenia Bohuníc
(BIDSF)
• Prispôsobenie podmienkam rozvodnej siete po konečnom
zastavení Jadrovej elektrárne Bohunice, blok 1. a 2.
• Kompletná rekonštrukcia 7 polí rozvodne 400 kV, vrátane
železobetónových základov a nových oceľových konštrukcií
• Nová budova spoločných prevádzok
• Inštalácia a uvedenie do prevádzky transformátora T402,
káblové vedenie 110 kV z T 402 do poľa č.7 v rozvodni 110 kV,
vlastná spotreba polí
• Riadiaci a informačný systém
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1200 – Divízia pre podporu riadenia
a prevádzky elektrizačnej sústavy
Projekt:
Rekonštrukcia rozvodne Medzibrod
• Rekonštrukcia rozvodne R 220 kV na R 400 kV
• Výstavba dvoch systémov hlavných prípojníc a pomocnej
prípojnice, vrátane železobetónových základov pod prístroje
a oceľové konštrukcie
• Výstavba 6 nových polí, káblových kanálov a káblových trás
• Vybudovanie budovy spoločných prevádzok
• Vybudovanie stanovišťa transformátorov vlastnej spotreby
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1200 – Divízia pre podporu riadenia
a prevádzky elektrizačnej sústavy
Projekt:
Energetický dispečing Žilina
• Výstavba Slovenského elektroenergetického dispečingu
v Žiline formou generálnej dodávky pre SEPS, a.s.
• Od 1. 3. 2006 odovzdanie do prevádzky technológie nového
elektroenergetického dispečingu
• Náhrada v plnom rozsahu doterajšieho dispečingu,
umiestneného v objektoch Stredoslovenskej energetiky, a.s.
• Významná modernizácia systému riadenia
Elektrizačnej sústavy SR
• Prioritné postavenie nového dispečingu v riadení
Elektrizačnej sústavy v Slovenskej republike
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1700 – Divízia pre prípravu a výstavbu
nových jadrových zdrojov
• Riadenie inžiniersko-projektových prác a zabezpečenie
realizácie Dostavby MO34, pokračovanie v projekte DOSMO
• Riadenie úvodných predprojektových a projektových prác pre
nové jadrové zdroje
• Návrhy grafických a geografických informačných systémov pre
monitorovanie stavu životného prostredia
• Systémové riešenia so zameraním na reverzné inžinierstvo pre
energetické výrobne
Vybrané projekty
• Projekt dostavby EMO 3 a 4
• Nový jadrový zdroj – Jaslovské Bohunice
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1700 – Divízia pre prípravu a výstavbu
nových jadrových zdrojov
• Vedenie stavby a koordinácia styku s ostatnými účastníkmi
Dostavby MO34
• Vypracovanie dokumentácie, harmonogramov, zabezpečenie
dodávok a funkčných skúšok pre realizáciu Dostavby MO34
• Komplexná dodávka prevádzkových súborov Vzduchotechnika
reaktorovne a BPP, Radiačná kontrola, Laboratóriá a
Dekontaminácia priestorov a zariadení
• Príprava výstavby nového jadrového zdroja, vypracovanie
dokumentácie a riadenie vzťahov s objednávateľom
• Monitoring stavu ŽP, demografickej situácie a vybraných
charakteristík zdravotného stavu obyvateľov okolia
energetických zariadení
• Situačné plány JE s napojením na relačné databázy
technologických údajov
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1700 – Divízia pre prípravu a výstavbu
nových jadrových zdrojov
Projekt:
Projekt dostavby EMO 3 a 4
• Vypracovanie bezpečnostného konceptu, konceptu revízie
pôvodného projektu, analýz, návrhov na úpravy projektu
• Revízia technického projektu, bezpečnostnej a licenčnej
dokumentácie
• Dodávka kompletných prevádzkových súborov radiačnej kontroly
a vzduchotechniky
• Dokumentácia pre schvaľovacie postupy jadrového zariadenia
a jeho uvedenie do prevádzky
• Prevádzkové predpisy pre konvenčnú časť jadrovej elektrárne
• Dodávka systémov vnútroreaktorových meraní, systémov merania
koncentrácie bóru a výstupnej teploty z reaktora
• Preverenie seizmickej odolnosti reaktorovne a BPP
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1700 – Divízia pre prípravu a výstavbu
nových jadrových zdrojov
Projekt:
Nový jadrový zdroj – Jaslovské Bohunice
• Koordinácia a kompletácia štúdie realizovateľnosti na základe
zmluvy s ÚJV Řež, a.s.
• Súvisiace a vyvolané investície pre projekt NJZ
• Vyvedenie výkonu NJZ do elektrizačnej sústavy SR
• Koncepcia prepravy nadmerných a nadrozmerných komponentov
pre projekt NJZ
• Zásobovanie surovou vodou a vypúšťanie odpadových vôd pre
projekt NJZ
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Výskum podporovaný vládou
a rezortom energetiky
• Inovácia bezpečnostne významných systémov jadrovej
elektrárne s VVER 440
• Program zabezpečenia kvality prevádzky jadrovej elektrárne
• Optimalizácia rozvoja energetiky SR
• Koncepcia jadrovej bezpečnosti pre výkon dozoru nad
jadrovými zariadeniami
• Riadené starnutie a optimalizácia životnosti blokov jadrovej
elektrárne s VVER 440
• Monitorovanie podkritičnosti aktívnej zóny pri odstavovanom
reaktore v EMO
• Vývoj a realizácia simulátorových výcvikových prostriedkov
pre elektrické stanice
• Systém sledovania presnostných a spoľahlivostných
charakteristík reaktorových teplotných meraní
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Medzinárodná spolupráca
Rámcové programy EÚ
Účasť na riešení projektov zameraných na:
5. RP EÚ

•
•
•
•

Krízový manažment
Zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi
Bezpečnostné analýzy
Životnosť komponentov JE

6. RP EÚ

•
•
•
•
•

Krízový manažment
Moderné technológie spracovania RA odpadov
Bezpečnosť reaktorov VVER
Životnosť a materiálové problémy
Progresívne informačné technológie

7. RP EÚ

•
•
•
•

Manažment RA odpadov
Bezpečnosť jadrových zariadení
Pokročilé jadrové systémy
Radiačná ochrana

70

Program PHARE

• Rozšírenie multifunkčného simulátora na plnorozsahový
trenažér V2
• Úprava multifunkčného simulátora na plnorozsahový trenažér V1
• ZZ 9720 Inservice Inspection of Primary Circuit Components,
Risk Based Mainteance and NPP Crisis Cenre Organisation
and Equipment
• NS91/01 Confinement and improved ECCS evaluationPH
2. 1. 1997
• Reactor Core Monitoring System for Bohunice V2
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Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE)
• Riešenie výskumných projektov financovaných MAAE
• Riešenie medzinárodných projektov podporovaných MAAE
dodávkami technických prostriedkov
• Získanie podpory národných projektov v rámci koordinovaného
výskumného programu MAAE
• Organizovanie medzinárodných kurzov v oblasti jadrovej
energetiky financovaných MAAE
OECD
• IPSN CABRI Water Loop Project
Experimentálne overovanie vlastností jadrového paliva
s vysokým vyhorením pri haváriách so zmenou reaktivity
• Halden Reactor Project
Vybrané úlohy bezpečnosti a prevádzky jadrových elektrární
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Medzinárodná spolupráca

• EdF, Francúzsko – Robotická technológia pre dekontamináciu
a vyraďovanie JE A1, kalkulácia a programovanie
• Framatome, Francúzsko – dostavba EMO 1, 2
• Corys, Francúzsko – Vývoj a rekonštrukcia simulátorov
• US DOE, USA – Hodnotenie bezpečnosti arménskej JE
• ITU Karlsruhe, SRN – Termomechanika paliva
• Babcock, SRN – Riadiaci systém pre odpopolčekovacie
zariadenie elektrárne Huanheng, Čína
• NRG Arnhem, Holandsko
Prevádzkové kontroly (ISI) blokov JE v Holandsku a Švédsku
• Tecnatom s.a., Madrid, Španielsko
Dodávka systémov pre opravy JEZ (TACIS)
• JE Kozloduj, Bulharsko
Dodávka meracieho systému teplôt primárneho okruhu
• JE Rovno, Ukrajina – Dodávka reaktimera
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Medzinárodná spolupráca

JE Paks, Maďarsko
•Dodávka dekontaminačných zariadení pre PG
•Dekontaminácia šachty pre transportné kontajnery po havárii
•Vypracovanie a hodnotenie dokumentácie pre predĺženie
prevádzky blokov
•Rekonštrukcia systému technologickej dozimetrie
JE Qinshan I, Čína – Dodávka diagnostických systémov
prostredníctvom WESTINGHOUSE
JE EDU a ETE, Česká republika
•Dodávka diagnostických systémov, zariadení
pre mechanizáciu skúšok materiálu, zariadení pre opravy
•Dodávka analytického neštandardného meracieho
a vyhodnocovacieho systému pre EDU
•Dodávka pultu FS a účasť na FS a ES 1. a 2. bloku ETE
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Kontakt

VUJE, a.s.
Okružná 5, 918 64 Trnava
Slovenská republika
Telefón: + 421 33 599 1111
Fax:

+ 421 33 599 1200

E-mail:

vuje@vuje.sk

www.vuje.sk
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