ČEZ a. s., UJE a Česká nukleární společnost pořádají seminář

Možnosti nasazování bloků UJE ČEZ v PpS
Zámeček Dukovany 27. - 28. května 2003

Úterý 27. května 2003
10,00 - 10,30 hod.

Prezentace

10,30 - 11,00 hod.

Ing. Štěpanovský (Ing. Kubica)
Úvodní přednáška pořadatelů

11,00 - 11,30 hod.

Ing. Vrba
Obchodní strategie ČEZ v podmínkách vyvíjecího se trhu s elektřinou, nasazování
bloků a alokace podpůrných služeb s cílem maximalizace zisku

11,30 - 12,00 hod.

Přestávka

12,00 - 12,30 hod.

Ing. Burket
Regulace činného výkonu EDU z pohledu jaderného paliva

12,30 - 13,00 hod.

Ing. Mečíř
Regulace činného výkonu ETE z pohledu jaderného paliva

13,00 - 14,00 hod

Přestávka na oběd

14,00 - 14,30 hod.

Ing. Horčička
Regulace činného výkonu ETE z pohledu režimů a životnosti

14,30 - 15,00 hod.

Ing. Kubica
Regulace činného výkonu EDU z pohledu režimů a životnosti

15,00 - 15,30 hod.

Ing. Neužil (Ing. Pinter)
Operativní řízení činného výkonu bloků ČEZ z technického dispečinku, účast JE
na regulaci

15,30 - 16,00 hod.

Přestávka

16,00 - 16,30 hod.

Ing. Smíšek
Regulace činného výkonu bloků ČEZ-EDU z pohledu provozní ekonomie
a proměnných nákladů

16,30 - 17,00 hod.

Ing. Maryška
Regulace činného výkonu bloků ČEZ-ETE z pohledu provozní ekonomie
a proměnných nákladů

19,00 hod.

Neformální posezení účastníků semináře

Středa 28. května 2003
09,00 - 09,30 hod.

Ing. Papuga, Ing. Smíšek
Legislativa ČEZ-EDU pro oblast plánování a nasazování bloků UJE v regulaci
činného výkonu včetně certifikace

09,30 - 10,00 hod.

Ing. Bíca, Ing. Hledík
Zkušenosti s provozem (včetně testů) v regulaci činného výkonu

10,00 - 10,30 hod.

Přestávka

10,30 - 11,00 hod.

Ing. Kubica
Zkušenosti s provozem (včetně testů) v regulaci činného výkonu

11,00 - 11,30 hod.

Ing. Hledík
Příprava a realizace certifikačních testů ASRU v pilotním uzlu ETE - TR Kočín

11,30 - 12,00 hod.

Ing. Štěpanovský, (Ing. Kubica)
Závěr

Organizační pokyny
• Za EDU je garantem semináře vedoucí odboru výroby Ing. Miloš Štěpanovský, za ČNS je garantem semináře Ing. Daneš Burket.
• Pro prezentaci je možno použít PowerPoint nebo projektor na fólie.
• Sborník nebude vydáván, budou k disposici obdržené soubory přednášek v elektronické formě.
• Každý účastník si náklady na cestovné, nocleh a stravování hradí na cestovní příkaz.
• Z EDU bude organizována společná doprava do místa konání semináře a zpět (zajistí UJE 7310), časy odjezdů budou včas oznámené.
• Ve všech souvisejících záležitostech týkající se semináře, kontaktujte Ing. Jana Kubicu, 568 812 102, kubicj1.edu@mail.cez.cz

