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Na druhém výrobním bloku Jaderné elektrárny Dukovany energetici zahajují pravidelnou
odstávku bloku kvůli výměně pětiny paliva za čerstvé. Odstávka bude probíhat za
mimořádných preventivních opatření proti nákaze koronavirem. Operátoři začali snižovat
výkon bloku včera v deset hodin a elektřinu přestala dodávat v průběhu odpoledne.
Zbývající tři dukovanské bloky pracují v běžném režimu. Odstávka tak nebude mít vliv na
dodávky elektřiny v České republice.

  

Po pětiměsíčním provozu všech 4 bloků Jaderné elektrárny Dukovany dnes začala   odstávka
druhého výrobního bloku, která potrvá do poloviny listopadu. V jejím průběhu energetici vymění
72 palivových kazet za čerstvé, v plánu mají kontroly tisíců zařízení komponent a 41
investičních a technických modernizačních akcí.

  

Mimořádná ochranná opatření proti nákaze COVID–19 by podle předběžných plánů neměla mít
přímý vliv na délku plánované odstávky.      Energetici ale nechtějí ponechat nic náhodě. V celé
elektrárně platí přísná hygienická opatření, pracovníci prochází měřením teploty a v řadě
provozů už nyní platí povinné nošení roušek a respirátorů třídy FFP2, které eliminuje riziko
povinné karantény Respirátory jsme vybavili řídící operativní personál a další klíčové
pracovníky, abychom dosáhli maximálně dosažitelné úrovně preventivních opatření. Nejde
přitom jen o práce v rámci odstávky, ale musíme současně zajistit bezpečný provoz zbývajících
bloků,“ zdůrazňuje ředitel elektrárny Roman Havlín. O ochranných opatřeních více zde .

  

Zpřísněná ochranná opatření platí v obou českých jaderných elektrárnách. Společnost ČEZ
většinu z nich pro své provozy přijímá s předstihem před rozhodnutími vlády či doporučeními
hygieniků. „Samozřejmě jsme si vědomi toho, že patříme mezi kritickou infrastrukturu státu.
Bezpečný a bezemisní provoz našich zdrojů je důležitý pro provoz nejen firem, ale i domácností
a institucí jako jsou třeba nemocnice, a proto situaci nechceme podcenit,“ doplňuje člen
představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.
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Na odstávce jednoho bloku v Dukovanech se podílí přibližně 1500 zaměstnanců ČEZ a stejný
počet dodavatelů. Kromě samotné výměny paliva patří mezi hlavní plánované práce i kontroly a
čištění hlavní dělící roviny reaktoru, revize kompenzátoru objemu, kontroly těsnosti
parogenerátorů, údržba hlavních cirkulačních čerpadel, provedení repase vybraných
rychločinných armatur, revize nízkotlakých dílů parních turbín a pokračování výměny
podružných rozvaděčů s moderním přístrojovým vybavením.

  

Nejde přitom o poslední letošní odstávku jaderných bloků. Do konce roku čeká dukovanskou
elektrárnu ještě jedna výměna paliva v prvním výrobním bloku. plánovaná předběžně od
listopadu do konce letošního roku. Naopak druhá česká jaderná elektrárna Temelín má výměnu
paliva už za sebou. Více zde .

  

Jiří Bezděk
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