
 

 

Stanovisko ÚJD SR k identifikovanej zámene materiálu u komponentov použitých pri 

výstavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce 

 

Pri internej pomontážnej kontrole jedným z dodávateľov, zabezpečujúcim montáž komponentov 

pri výstavbe JE Mochovce 3, 4, bola identifikovaná nezhoda materiálu pri dvoch T-kusoch potrubia 

DN15 inštalovaných na 4. bloku. Na základe výsledkov následne vykonaného auditu v spoločnosti, 

ktorá tieto komponenty dodala, sa SE MO34 rozhodli overiť aj zvyšnú časť dodávky tejto 

spoločnosti.  

Vzhľadom na uvedené zistenia bude preverená komplet dodávka potrubných dielov od tohto 

dodávateľa, pričom bol zvolený odstupňovaný prístup podľa dôležitosti komponentov z pohľadu 

jadrovej bezpečnosti. Pri najdôležitejších komponentoch bude vykonaná kontrola každého jedného 

kusu. Pri menej dôležitých sa začne kontrolovať percentuálne stanovená náhodná vzorka z 

jednotlivých dodávok, tak aby bola pokrytá každá jedna dodávka a šarža a v prípade negatívnych 

zistení sa rozsah kontroly rozšíri. Aktuálne stále prebieha sumarizácia a vytvára sa databáza 

nainštalovaných komponentov, celkovo pôjde o niekoľko tisíc kusov.  

Pravosť inšpekčných certifikátov sa overuje priamo u výrobcu hutníckeho polotovaru, ktorý 

certifikát vydal, a zároveň sa overenie vykonáva aj u oprávnených právnických osôb, ktoré 

potvrdili kvalitu a vlastnosti daného výrobku. Paralelne sa vykonáva pozitívna materiálová 

identifikácia, prípadne sa laboratórne overuje chemické zloženie dodaných komponentov. 

Momentálne už bolo vykonaných viac ako dvetisíc meraní spektrálnymi analyzátormi a žiadna 

ďalšia zámena materiálu zatiaľ zistená nebola. To znamená, že nebolo identifikované použitie 

materiálu nižšej triedy namiesto vysokolegovanej koróziiodolnej ocele. Doteraz vykonané analýzy 

však ukazujú, že v niektorých prípadoch materiál nainštalovaného komponentu nie je v zhode 

s deklarovaným materiálom v inšpekčnom certifikáte. To okrem iného znamená, že nainštalovaný 

materiál nie je v zhode s požiadavkami projektu jadrového zariadenia. 

ÚJD SR má jasne stanovené požiadavky na dokladovanie kvality a vlastností materiálu hutníckych 

výrobkov použitých na výrobu vybraných zariadení. V rámci prebiehajúcej inšpekcie ÚJD SR 

kontroluje akým spôsobom bude ich splnenie preukázané zo strany SE MO34 ako držiteľa 

povolenia pre výstavbu JZ. V prípade, že SE MO34 nebudú vedieť dostatočne spoľahlivo 

preukázať kvalitu a vlastnosti použitých materiálov, prípadne bude preukázané pozmeňovanie 

obsahu inšpekčných certifikátov v dodávateľskom reťazci, budú takéto komponenty vymenené.  

Momentálne nie je možné presne stanoviť či a v akom rozsahu príde k posunutiu termínu 

uvádzania 3. bloku Mochovce do prevádzky. Rozsah prípadného oneskorenia bude závisieť od 

výsledkov prebiehajúcich kontrol hutného materiálu a rozsahu opatrení, ktoré z nich môžu 

vyplývať. Z tohto hľadiska by boli najnepriaznivejšie zistenia, ktoré by vyžadovali výmeny 

niektorých komponentov hutného materiálu.  

ÚJD SR paralelne kontroluje a vyhodnocuje aj iné oblasti, preukazujúce technickú a kvalitatívnu 

pripravenosť 3. bloku na zavezenie paliva. Pokiaľ držiteľ povolenia nepreukáže splnenie všetkých 

legislatívnych požiadaviek, ÚJD SR povolenie na uvádzanie 3. bloku JE Mochovce 3, 4 do 

prevádzky nevydá. 

 

 

V Bratislave, 4. 5. 2020 


