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Kam kráčaš jadrová 

energetika JE? 

Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 

 

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva,  

FEI STU 
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Jadrové elektrárne sú využívané v štátoch 

kde žije 2/3 populácie sveta.  

Country with nuclear energy 

Country without nuclear energy 

  

Krajiny s JE 

Krajiny bez JE  
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Krajiny s jadrovými reaktormi, resp. tie, 

ktoré sa chcú pustiť do výstavby.  
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JE vo svete (443 blokov) 

Source: WNA & IAEA 

North America 

 121   -    - 

Western Europe  

 134   1    1 

Central & Eastern  

Europe  

 70   8    5 

Asia 

 109   15   30 

Africa  

 2   -    - 

South America 
 6   1    1  In operation 

 Under construction 

 In planning 
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Rozdelenie reaktorov podľa regionov 

 a podľa typu 

LWGR
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 EÚ podporuje jadro - Zelená kniha EC 

Podľa stanoviska EK k zabezpečeniu zásobovania 
energiou v Zelenej knihe z roku 2000, musí byť 
jadro zachované ako súčasť súboru zdrojov, aby 
bola posilnená energetická bezpečnosť, zvýšila sa 
energetická nezávislosť a znížili emisie 
skleníkových plynov.  

 

Jadrová energia je jediným zdrojom, ktorý je 
schopný zaplniť medzeru v dodávkach elektriny, ak 
by bola drasticky redukovaná výroba z fosílnych 
palív ako plnenie záväzkov z Kjóta.  

Jadrová renesancia 
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Výroba el. energie v JE v krajinách EÚ 
MS share in EU-27 Nuclear Production in 2005

(Nuclear ~ 32% of total EU electricity production)

NL, 
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RO, 0.5%
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CZ, 2.5%BE,4.8%

SP, 5.8%

SE, 7.3%

UK, 7.9%
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Source PRIS
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Rozvoj jadrovej energetiky vo svete 



5. 12. 2011 10 

Odhady inštalovaného výkonu  
z JE vo svete v roku 2030, GW 

Krajiny s JE, ktoré 
deklarujú výstavbu 
nových blokov  

Nové krajiny 
deklarujúce 
výstavbu nových 
JE 

89 

195 

Severná 

Amerika  

3 

34 

Južná Amerika 

45 
56 

Europa 

7 

65 

Južná  
Azia 

29 

163 

Severná 

Azia a 

Pacifik 

9 

 Africa 

minimum 

maximum 

173 

526 

Source: inhouse Rosatom research, 2007 

4 JAR 
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Energetická sebestačnosť a Japonsko 

Energetická sebestačnosť 

Japonska je 4% ( s jadrovými 

zdrojmi stále len 20%)  

 Spotreba primárnej energie 

nad 20 000 PJ ( približne 40x 

viac ako SR) 

 Inštalovaný výkon v Japonsku 

je  281 GW  (Slovensko len ~  

6, 4 GW) 

 Japonsko produkuje 982 TWh 

 

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva, Japonsko 
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JE Fukushima, Japonsko 

12 



5. 12. 2011 13 

Príčiny havárie vo Fukušime: 

 Nadprojektová úroveň zemetrasenia 9.0M  

 a hlavne tsunami 14 m oproti 6.5m v projekte. 

 Výpadok elektriny z vonkajšej siete, odplavenie 

vedení 

 Poškodenie a znefunkčnenie záložných 

dieselgenerátorov. 

 Zaplavenie rozvádzačov, obmedzená kapacita 

batérií, skraty svorkovníc, požiare káblov... 

!!Strata schopnosti odvádzať zvyškový výkon z 

reaktora. 

13 
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Akú majú JE budúcnosť ? 
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12/5/2011 15 

Výrobné náklady s uvážením emisií v cene 60Euro/tCO2 
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Quo vadis  

Jadrová energetika? 
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Nové JE v Európe po Fukushime 

 

 Slovensko: 2 nové bloky v  Mochovciach – spustenie cca  2013 a 1 nový blok v Bohuniciach 
v príprave 

 Fínsko: prvý EPR (European pressurised reactor)- spustenie asi 2012. Finišuje príprava 
lokalít na ďalšie 2 bloky. 

 UK: diskusie o novej flotile reaktorov (10) na existujúcich lokalitách 

 Francúzsko: EPR (Flamanville) spustenie cca 2012; ďalší EPR (Penly) v príprave. 

 Rumunsko: Cernavoda 3 and 4 –spustenie v 2014/2015  

 Bulharsko: Belene 1 a 2 spustenie plánované na 2014/2015 

 Holandsko: Druhý blok v lokalite Borssele v pláne 

 Baltské krajiny: Litva, Lotyšsko, Estónsko joint venture (Litva) – nový blok po roku 2016 

 Poľsko: plán spustiť prvé dva bloky už v roku 2020 

 Taliansko: ENEL a EdF joint venture (SNI) – plány na výstavbu najmenej 4 EPR – po 
Fukushime pozastavené   

 Česká Republika: spustené výberové konanie a EIA proces na 2 bloky v Temelíne (2024), 
plány na 2 bloky v Dukovanoch - – po Fukushime urýchlené 

 Maďarsko: zámer vlády zdvojnásobiť výrobu energie v JE do roku 2020 

 Švajčiarsko: minimálne 1 nový blok do roku 2020, – po Fukushime pozastavené, koniec 
2034 

 Švédsko: plány stavať nové bloky na existujúcich lokalitách 

 Nemecko: – v januári predĺženie o 12 rokov, po Fukushime v marci 2011, koniec 2022  

 Turecko: zámer vlády stavať JE 
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Energetický strategický plán (2011-2020) pre EU (SET): 

• 20/20/20-Stratégia (2007, 2009)  

 • Bezpečnosť dodávok energie je narušená oneskoreniami v 

oblasti investícií a technologického pokroku. 

• 45% vyrobenej elektriny v EÚ v súčasnosti je nízko-uhlíkovej: 

jadrová (± 30%) a hydro. V roku 2020, viac ako tretina tejto 

kapacity by mohla byť stratená v dôsledku limitovanej 

životnosti zariadenia. 

• Z tohto dôvodu je potrebné vymeniť existujúce kapacity a 

predĺžiť ich dobu prevádzky. 

• Treba zabezpečiť alternatívy k fosílnym nosičom energie. 

• Musí byť vytvorená sieť obnoviteľných zdrojov a skutočne 

integrovaného trhu s energiou 

19 
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Figure 1

Replacement staggered over a 30-year period (2020 - 2050) 

Rate of construction : 2,000 MW/year
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Očakávaný vývoj jadrovej technológie 

 Predlžovanie životnosti súčasných JE 
 Budovanie III. generácie reaktorov a ich náhrada IV. generáciou   
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Prečo je potrebné stavať nový  

jadrový zdroj na Slovensku ? 

A. Jadrový zdroj je tradičný a overený zdroj 
energie vo svete i na Slovensku 

 

B. Jedine jadrový zdroj je schopný efektívne a 
ekologicky nahradiť chýbajúci výkon v SR v 

horizonte 2020-2025 

(Stratégia energetickej bezpečnosti SR) 
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Je možné stavať nový  

jadrový zdroj na Slovensku ? 

Áno, ak: 

- Je akceptácia verejnosti? 

- Je to „politicky priechodné“? 

- Existuje infraštruktúra?  

- Existuje lokalita? 

- Nájde sa investor? 

- Sú ľudské zdroje? 
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Aký typ JE je vhodný a reálny pre SR? 

- Spĺňajúci požiadavky slovenskej a európskej legislatívy EUR 
(European Utility Requirenments) 

- Tlakovodný (máme s ním skúsenosti a takmer 80% výkonu 
pochádza vo svete z PWR) 

- žiadny prototyp 

- aby sme mohli využiť čo najviac domácich dodávateľov, 

- aby bola prevádzka bezpečná, dlhodobá (60+), ekonomická 
a ekologicky bezproblémová 
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Existuje na Slovensku ľudský potenciál pre JE? 

         Jadrová kompetentnosť 

Vzdelávanie 

Národný základ 

Výskumné programy na  

národnej a  

medzinárodnej úrovni 

Medzinárodná 

spolupráca 
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Vzdelávanie v jadre 

 Základom odbornosti je univerzitné vzdelanie v danom odbore – nie 
doškoľovacie kurzy!!! 

 

 Príprava kvalitného inžiniera trvá 5 rokov, odborníka +3-5 rokov, 
Pedagóga + 10-15 rokov 

 

  Vzdelávanie bez praktických cvičení je nedostačujúce (praktiká majú 
vysoké náklady)  

 

 Vzdelávanie inštitúcie bez výskumnej činnosti degenerujú (každý učiteľ 
by sa mal venovať aj výskumu) 

 

 Jadrový priemysel v posledných 15 rokov neprejavoval výraznejší 
záujem o špecializovaných absolventov 
 Znižovanie stavov 

 Smiešne nástupné platy (UJD, VUJE, SE) 

 

 Najkvalitnejší (dnes aj priemerní) absolventi odchádzajú do zahraničia 
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Pri strategickom pohľade treba vziať do úvah: 

 

 SR má významné a ťažobne dostupné zásoby uránu najmä na východnom 
Slovensku (lokality Kuriškova-Jahodná, Novoveská Huta), ktoré skôr či neskôr 
bude chcieť využívať. 

 

 SR má nemalé množstvo vyhoreného jadrového paliva z reaktorov VVER-440 
(odhadom k roku 2015 to bude cez 1500 ton ťažkého kovu), ktoré musí skladovať 
a ktoré bude musieť likvidovať. Využitie tohto paliva na MOX palivo do nového 
typu reaktora by prispelo k riešeniu tohto problému.  

 

 SR má v súčasnosti sieť disponujúcu malým záložným výkonom, pre ktorú by bol 
blok nad 600MWe problémom. Z dlhodobého hľadiska je však prevádzka 600 
MWe bloku oproti 1700 MWe neekonomická. Investície do prenosovej sústavy, 
ktoré by riešili tento problém považujem aj vzhľadom na polohu SR za nevyhnutné 
a skôr či neskôr ich bude treba urobiť.  

 

 Vysoká výška investícií do projektu znamená, že ak by si štát chcel ponechať 
aspoň 51%, bude musieť investovať niekoľko mld. Euro. Ekonomickým riešením je 
dvojblokové usporiadanie, čo by síce ušetrilo náklady na 2. blok minimálne o 
cca 20%, ale znamenalo by to ďalšie miliardy navyše.  
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Jadro a klimatické zmeny 

JE – ktoré prakticky nevypúšťajú CO2 – budú aj 

naďalej dodávať elektrinu vo veľkom množstve s 

minimálnym dopadom na životné prostredie 

z hľadiska znečistenia ovzdušia.  

Jadrová energia ročne zabráni vo svete emisiám 

1,8 miliárd ton CO2, v Európe 550 mil. ton CO2 

Rovnaká úspora by sa dosiahla v Európe 

odstránením 140 miliónov áut z ciest. 
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Obavy z jadra 

Ľudia citlivo vnímajú riziko spojené s JE, ale sú 

ľahostajní k iným.  

Napriek Titaniku, havárii chemičky v Bhopale, 

požiaru lanovky v Kaprune, výbuchu Enschede – 

stavajú sa lode, chemičky a lanovky.  

Princíp „predbežnej opatrnosti“ v jadre vychádza 

z lineárnej bezprahovej teórie pre účinky nízkych 

dávok ožiarenia, ktorá sa nedá dokázať, lebo dávky 

od JE sú oveľa nižšie než z pozadia alebo 

z lekárskych postupov.  
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Energetické havárie 
 V USA ročne 40 000 úmrtí od vdychovania splodín spaľ. uhlia v el. 

  r. 1981 bronchitída od spaľovania uhlia v Anglicku - 15 600 úmrtí 

 Pri explózii plynu v Mexiko City 1984 bolo zabitých 500 ľudí a 

zranených 4 248 ľudí 

 Plynová havária si v ZSSR v roku 1989 vyžiadala 650 obetí 

 Únik metylizokyanátu v Bhópale zabil 2 850 ľudí a vážne zranil 200 

000 ľudí 

 26. apríl 1942 v Číne prišlo o život 1 549 ľudí pri explózii uhoľného 

prachu 

 Ropný priemysel zabil tisícky ľudí pri haváriách tankerov, vrtných 

plošín a pri explóziách. Najťažšia havária v Brazílii v roku 1984 stála 

546 životov 

 Černobyľ – 38 priamych obetí (do troch mesiacov). Niekoľko 1000 ľudí 

s možnými následkami. 

 Fukushima – nikto nezomrel na následky ožiarenia!!! 
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Porovnanie účinkov žiarenia 

Priemerné radiačné dávky od prír. a umelých zdrojov žiarenia 

Zdroj  Celosvetová priemerná ročná efektívna dávka (mSv) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prírodné pozadie     2,4 

Diagnostické vyšetrenia    0,4 6-krát menej 

Atmosferické skúšky zbraní   0,005 500-x menej 

Černobyľská havária    0,002  1200-x menej 

 Fukušimská havária   0,0002 12000-x menej 

 Výroba jadrovej energie   0,002 1200-x menej 
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Médiá nepotrebujú pravdu,  

tou sa dá ťažko zaujať pozornosť ! 

31 

85 % všetkých 

negatívnych 

článkov po 

Fukušime bolo 

napísaných po 

nemecky ! 
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Vďaka za pozornosť ! 
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Unit  MWe Year Reactor Containment 

6: 1067 1979   BWR 5    Mark II  

5:   760 1978   BWR 4    Mark I 

 

1:   439 1971   BWR 3    Mark I 

2:   760 1974   BWR 4    Mark I 

3:   760 1976   BWR 4    Mark I 

4:   760 1978   BWR 4    Mark I 

Quelle: Florida Power& Light 2011 

Internal emergency diesels 

Site Layout 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station                      
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Po zasiahnutí vlnou cunami 

34 
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Ø Asi 3/4 AZ bez vody: 

Ø Teplota pokrytia paliva ≈ 1200 °C. 

 

Zr + 2 H20  ►  ZrO2 + 2 H2 

 

Ø Exotermická reakcia ešte zvyšuje 

teplotu v AZ. 

 

Ø Hromadenie vodíka: 

§ Blok 1:        300 to 600 kg. 

§ Blok 2/3:     300 to 1000 kg. 

 

Ø Vodík sa vytláča cez kondenzátor 

do vnútorného kontajnmentu 

 (from wetwell into drywell). 

 Source: Areva NP 
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Ø Asi 1800 °C (Bloky 1, 2, 3): 

§ Tavenie pokrytia, 

§ Tavenie ocele a kovových prvkov 

Ø Asi  2500 °C (Bloky 1, 2): 

§ Globálne poškodenie pokrytia, 

Ø Asi 2700 °C (Blok 1): 

§ Vznik taveniny Uran-Zirkón. 

Ø Dodávka morskej vody do reaktora 

na zastavenie tavenia koria : 

§ Blok 1: 12.3.2011, 20:20 

      ► 27 h bez vody. 

§ Blok 2: 14.3.2011, 20:33  

      ► 7 h bez vody. 

§ Unit 3: 13.3.2011, 09:38 

      ►7 h bez vody. 
Source: Areva NP 
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Ø Primárny kontajnment: 

§ Projektovaný tlak:  4 - 5 bar  

 (1 bar = 10E5 Pa = 0,986 atm). 

 

Ø Tlak dosahuje cca 8 bar: 

Ø Drywell  je naplnený dusíkom,  

Ø Príchod vodíka z reakcie vody so 

zirkóniom v AZ,  

 

Ø Odpustenie tlaku z primárneho 

kontajnmentu cez ventil: 

§ Unit 1: 12.3.2011, 04:00, 

§ Unit 2: 13.3.2011, 00:00, 

§ Unit 3: 13.3.2011, 08:41.  

 
Source: Areva NP 
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Ø Bloky 1 a 3: 

§ Vodík exploduje v hale 

reaktora. 

 

Source: Areva NP 



5. 12. 2011 39 

Ø Blok 2 

§ Pravdepodobne došlo k poškodeniu 

kondenzačnej komory (wetwellu), čo 

ešte viac zvyšuje teplotu i tlak v 

reaktore. 

 

§ Vysokokontaminovaná voda z AZ sa 

dostáva mimo kontajnment. 

 

§ Nekontrolovaný únik plynov z 

kontajnmentu. 

 

§ Výrazný únik produktov štiepenia 

vodou i vzduchom. 

 

§ Čiastočný plán evakuácie z dôvodu 

vysokých dávok pre personál  JE. 

 Source: Areva NP 
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§ Celá AZ bola vyvezená zo 4 

bloku do skladu ešte pred 

zemetrasením. 

§ Blok odstavený 30.11.2010. 

§ Pravdepodobné netesnosti na 

bazéne skladu v dôsledku 

zemetrasenia 

 

Ø Následok: 

§ Natavenie paliva v otvorenom 

priestore 

§ Takmer žiaden záchyt plynných 

produktov štiepenia na bloku. 

 

Sklad vyhoreného paliva – 4 blok  

Source: Areva NP 
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41 

Radiačná situácia v Japonských provinciách 17.3. 2011 

Radiačná situácia v Japonsku 
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International monitoring system map (Bq/m3) 


