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lí VOD

SPOLEHLIVOST ELEKTRÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA POSILITÍ A JADEHNÁ" PALIVA

Spolehlivá a ekonomická dolávka potřebného množství elektrické
energie je jednou ze základních podmínek rozvoje národního hospodářství
a kulturní úrovně obyvatelstva. Splnění těchto požadavků je podmíněno
vybudováním energetické soustavy (ES) a optimálním instalovaným výkonem
ES a 3 její optimální spolehlivostí. Malá spolehlivost elektrárenských :

bloků vyvolává buď nutnost většího instalovaného výkonu, nebo neplnění
dodávky požadované elektrické energie. Příliš velká požadavky na spoleh-
livost energetických bloku jaou bud nereálné z hlediska jejich dosažení,
nebo ekonomicky nevýhodné pro neúměrně vysoké investiční, provozní,
údržbáraká aj. náklady na jejich splnění. Elektrárenská bloky na jader-
ná paliva vyžadují navíc velkou radiační ochranu оЪз1ипу, okolního oby-
vatelstva i životního prostředí, která je podmíněna vysokou úrovní pro- j
vozní spolehlivosti. i

Dosavadní růst spotřeby elektrická energie vyžaduje stavbu nových i
elektrárenakých bloka o vzrůstajících jednotkových výkonech. Palivo-
energetická situace v Č3SR vyžaduje jednak spalování uhlí stále horších
vlastností v parních kotlích dosavadních elektrárenských bloku, jednak
výstavbu nových elektráren na jaderná paliva. Splnění požadavku na spo-
lehlivost elektrárenských zařízení na fosilní a jaderná paliva je pod-
míněno novými přístupy к projekci, konstrukci, výrobě, montáži, provo-
zu, opravám а к údržbě těchto zařízení, a to na základě uplatňování po-
krokových, výsledků vědeckotechnické činnosti v táto oblasti.

Československá vědeckotechnická společnost, odborná sekce energe-
tická zařízení, zaměřila hlavní pozornost na problémy spolehlivosti
energetických zařízení již před více než desexi léty. V roce 1976 se
u&Kutečnila celostátní konference na téma "Spolehlivost zařízení tepel-
ných elektráren, zejména kotlů". V návaznosti na tuto konferenci se
v roce 1978 konala celostátní konference se zahraniční účastí "Spoleh-
livost elektrárenských zařízení". Cílem současné, v pořadí třetí kon-
ference je seznámit technickou veřejnost s dosaženými výsledky různých
pracoviší u nás i v zahraničí v oblasti řešení spolehlivosti elektrá-
renských zařízení na fosilní a jaderná paliva. Úkoly pro vědecká a tech-
nické pracovníky zapojená do celého cyklu zdokonalování energetických *<
zařízení počínající výzkumem a technickým rozvojem, pokračující v eta-
pách budování a končící v provozu byly rámcově vytypovaný a formovány
na předcházejících konferencích a v podstatě zůstávají aktuální i nadá-
le. Jejich postupná rozpracovávání a uplatňování v praxi přispívá ke
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zvyšování spolehlivosti našich elektrárenských bloků a lze konstatovat,
že ae realizují dílčí fáze programu spolehlivosti.

P r o g r a m s p o l e h l i v o s t i tvoří systematický a
komplexní postup řešení spolehlivosti u budovatelů a provozovatelů za-
řízení. Do programu spolehlivosti patří soubory opatření, úkoly, postu-
py, termíny a náklady nutné к dosažení optimální úrovně spolehlivosti
sledovaných zařízení. Program spolehlivosti tvoří úkoly řídicí a tech-
nické* •

Ř í d i c í m i ú k o l y programu jsou především řízení a ko-
ordinace programu, ekonomická rozbory efektivnosti progrumu, společná
řízení technických úkolů vědeckých pracoviší, výrobců a provozovatelů,
výchova a školení, vytvoření morální a materiální motivace. Sídicí úko-
ly programu umožní optimální využití vědeckých a technických pracovní-
ků, finančních prostředků a dosažení maximálního efektu. Přestože apo-
lehlivost energetických zařízení sledují naše vrcholné orgány c. řeux
ji vědecká a technická pracoviště, není dosaženo jednotného přístupu
к řešení, tj. nepostupuje se podle komplexního programu spolehlivosti.

T e c h n i c k é ú k o l y p r o g r a m u podinimijí vlast-
ní řešení problému spolehlivosti ve všech etapách budování a provozu
elektrárenských zařízení. Bezpečný a spolehlivý provoz elektrárenských
zařízení se zabezpečuje:

a) preventivně, a to minimalizací výskytu nežádoucích situací

b) korekcí neboli včasným likvidováním nežádoucích situací

c) zpětnou vazbou, tj. analýzou problémů a trendů spolehlivosti a do-
poručeními pro řídicí a technickou činnost

Základem programu spolehlivosti je vědeckovýzkumná činnost pro
spolehlivost. Aplikací teorie spolehlivosti a jiných vědních oborů
jsou rozpracovávány metody к dosahování spolehlivosti ve všech etapách1

budování a provozu sledovaných zařízení. Systémové řešení dílčích úko-
lu epolehlivosti znamená vypracovat spolehlivostní matematické modely,
využít jich к výpočtům kvantitativních charakteristik spolehlivosti,
к řešsní konkrétních problému spolehlivosti. Výstižnost matematických
modelů, a tím úroveň výsledku řešení je- závislá na úrovni poznání pro-
cesů určujících spolehlivost a na dostatku informací o spolehlivosti
sledovaných zařízení neboli na zpětném toku informací o spolehlivosti.
Zavedení zpětnovazebnáho uzavřeného spolehlivostního informačního sys-
tému (SIS) v naší energetice umožnilo jak kvantitativní hodnocení spo-
lehlivosti pruvozovaných elektrárenských bloků, tak získání podkladů
pro řešení problému spolehlivosti zařízení dosavadních i nově budova-
ných. Cílem budovatelů energetických bloků je co nejdokonaleji vypro-
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jektovat a vybudovat tato zařízení, tj. dosáhnout jejich co největSí
v l a s t n í spolehlivosti. P r o v o z n í spolehlivost a u ja««
děrných elektráren jejich bezpečnost může v podstatě zabezpečit pouze
provozní personál. Lidské chyby v provozním stadiu mohou vést as ke ka-
tastrofálním následkům i u nejdokonaleji vybudovaných objektu. Lidský
činitel, dynamika provozu a údržba elektráren?kých zařízení jsou rozho-
dujícími faktory pro úroveň provozní spolehlivosti.

Problémy spolehlivosti elektrárenských zaříaení na fosilní a na

jaderná paliva se řeší převážně odděleně, přestože mají mnoho společ-

ných znaků, metod řešení atd. Elektrárenská zařízení na fosilní paliva

mají dlouholetý vývoj a využití v praxi a dosavadní pozornost je sou-

středěna především na zvyšování spolehlivosti provozovaných zařízení,

U jaderně energetických zařízení z hlediska obav veřejnosti z jejich

provozu se velká provozní bezpečnost a spolehlivost zabezpečuje již

v období přípravy a výstavby. Obecným cílem prací v oblasti bezpečnos-

ti a spolehlivosti jaderných elektráren je dosažení realistické analý-

zy všech možných havárií; na tomto základě se pak vypracovávají před-

pisy pro umístění, projektování, konstrukci a provoz, vyvíjejí se bez-

pečnostní systémy, které by následky eventuální havárie likvidovaly ne-

bo alespoň co nejvíce omezily. Zkušenosti z dosavadních poruch a havá-

rií prokázaly rozhodující podíl parogenerátorů, turbogenerátoru, hlav-

ních a pomocných 3ystámů cirkulace vody reaktoru, jaderné části systé-

mu, napájecího traktu, elektrických a pomocných zařízení.

Společný provoz elektrárenských zařízení na fosilní a jaderná pa-
liva v příštích desetiletích, společná problémy spolehlivosti obou ty-
pů zařízení, nutnost optimálně využívat kapacity vědeckých a technic-
kých pracovníků a pracovist i finančních prostředků vyžadují vzájem-
nou spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti spolehlivosti těchto za-
řízení. Současná konference .je první akcí společného setkání odborní-
ků a výměny zkušeností z oblasti spolehlivosti elektrárenských zaří-
zení na fosilní a jaderná paliva.

Pevně věřím, že cíle konference budou splněny a závěry konferen-
ce budou využity při rozvoji dalších prací v oblasti spolehlivosti i
při přípravě další společné konference.

Prof. Ing. li. Fikoan, DrSc.

odborný garant konference
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SPOLEhLIVOST ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY
Prof. log. Z. Ibler, DrSc. - ČSSR

Růstem instalovaných výkonu elektrizačních soustav, jednotkových
výkonů elektrárenských bloku se složitou technologií, budováním nadřa-
zené soustavy a propojováním soustav ae zvyšují nároky na spolehlivost,
hospodárnost a řízení těchto systimů. Metody teorie spolehlivosti umoš--
ňují vyjádřit matematickými modely napozorované jevy související a po~
ruchovoatí, se životností a s dalšími spolehlivostníiai vlastnostmi vý-
robků. Modely lse použít ke kvantitativní předpovědi chování energe-
tických zařízení v dalším provazu, pro vzájemné porovnávání různých al-
ternativ řešení mezi sebou nebo к návrhu sařízení a způsobu provozu se
zadanou úrovní spolehlivosti*

Výpočet zabezpečenosti provozu elektrizační soustavy

V provozu elektrizační soustavy (ES) jsou náhodnýrai veličinami za-

tížení, u zdrojů a přenosových sítí poruchové výpadky a doby oprav po-

ruch. Realizovaný model spolehlivostního výpočtu se dělá pro velké

elektrárenská bloky, které rozhodující mírou ovlivňují provoz elektri-

zační soustavy. Model používá spolehlivostních charakteristik jednotli-

vých bloků získaných ze spolehlivostního informačního systému při stále

obnovované bance dat.

Po řešení výpočtu pravděpodobnosti bezporuchového provozu jednot-
livých bloků se dělá výpočet provozní spolehlivostí elektrizační sou-
stavy. Pro předpověď zatížení elektrizační soustavy je zjednodušeně
uplutněn pravděpodobnostní přístup tak, že se zatížení uvažuje jako ná-
hodná proměnná a normálním rozdělením a jeho neurčitost je charakterizo-
vána směrodatnou odchylkou fe určenou z napozorovaných odchylek progra-
mového a skutečného zatížení.

V programu spolehlivostního výpočtu se nejprve dělá výpočet prav-

děpodobnosti bezporuchového provozu jednotlivých nasazených bloků podle

denního programu. Následuje výpočet pravděpodobnostních tabulek výpadku

v elektrizační soustavě systémem kombinace jednoho bloku s třetin atd.

až do zapojení všech bloků.

Dále зе dělá výpočet činitele zabezpečenosti soustavy f » který

je funkcí času a výkonové rezervy. Činitel zabezpečenosti zde vyjadřuje

pravděpodobnost, s jakou bude zatížení pokryto při příslušné výkonové

rezervě.

Nejdříve je vypočítán činitel ý pro skutečný výkon zdrojů sousta-

vy a zatížení, následuje výpočet výkonu zdrojů, který je nutný к dosa-
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žení dostatečná zabezpečenosti provozu elektrizační soustavy nebo vý-
kon» který je možné vyřadit při vypočtené vyšší zabezpečenosti, než je
zadaná.

Program spolehlivostního výpočtu umožňuje v přípravě provozu a v
dispečerském řízení včas nasadit potřebnou zálohu při nedostatku výko-
nu (najetí ze zálohy, přesun údržby, zahraniční výpomoc, přehodnocení
nasazení vodních zdrojů, mobilizace výkonu zdrojů v kritických hodinách
nízké zabezpečenosti), při dostatku výkonu objektivizuje rozhodnutí o
odstavení zařízení do zálohy a údržby.

V dalších pracích byla vyřešena syntéza spolehlivosti a hospodár-

nosti provozu elektrárenských bloků v elektrizační soustavě. Výše uvede-

ný program spolehlivostního výpočtu určuje počet nasazených bloků (ur-

čení nejnutnějšího výkonu z hlediska spolehlivosti) a program hospodár-

ného rozdělování výkonu udává podklady pro provoz s nejmenší spotřebou

paliva, resp. náklady včetně minimalizace ztrát v přenosu elektrické

energie.

Popis algoritmu pro výpočet hospodárného provozu bloků v elektrizační

soustavě při zadaná hladině spolehlivosti

Stručný výpočetní postup je přehledně znázorněn na obr. 1. Zde čás-

ti 1, 3» 4, 5 udávají základní vstupní údaje výpočtu. Vstupní údaje

v částech 1, 5 jsou relativně stálé, vstupní údaje v částech 3, 4 je

nutné zadávat při. každém výpočtu*

Část 2 představuje výpočet pravděpodobnosti výpadku každého bloku

pro vybrané doby t v rozmezí 0 ř 24 h« Výsledky tohoto výpočtu zustá-

vají uloženy v paměti a jsou к dispozici při každém řešení celé úlohy.

Část 6 představuje výpočet koeficientu zabezpecnosti Ф souboru

elektrárenských bloků vybraných podle části 3« Výpočet se dělá podle

algoritmu uvedeného v / 2/ » Výsledkem výpočtu je tabulka nasazených

bloku a hodnota činitele zabezpečenosti <f při dané rezervě. Dále se

zde určí eventuální možnost vyřadit určitý výkon, je-li zadaná hodnota

činitele zabezpečenosti <f z a d nižší než vypočtená (tj. skutečná) hod-

nota <f .

Část 7 představuje řešení chodu elektrizační soustavy v ustáleném

bezporuchovém stavu, do které pracuje vybraný soubor bloků. Výsledkem

výpočtu jsou hodnoty napětí a úhlu ve všech uzlech ES a hodnoty prvků

uzlové impedanční matice sítě 0^, ^±* Rifc + «I Xik^#

Část 8 představuje výpočet některých dalších veličin souvisejí-

cích aе ztrátovou rovnicí ES,
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Část 9 představuje prvou aproximaci hospodárného rozdělení čin-

ných a jalovýca výkonů. Např. při rozdělení činných výkonu .platí vztahy

rGl
•Gl

n_
i
i

•Li

rGS 2a 8

•GS 2 -г- n

kde 3 - pořadová číslo bloku (s = 1 je tzv, volná přípojnice)
n - celkový počet bloků.
n - celkový- počet odběrů

PTJ - odběr v uzlu i

P z - celková ztráty v síti

a_, b_ - koeficienty spotřební' charakteristiky bloku 3j
pro e-tý blok je spotřební charakteristika uvažována ve tva-
ru polynomu 2. atupne;

P - činný výkon s-teho bloku

Pomocí spotřební charakteristiky každého bloku spočteme dále celkovou
spotřebu paliva.

5ást 10 představuje kritérium konvergence. Toto kritárium volíme ve
tvaru:

<

• • 1 -f- n

1 -f- И

kde £. je zvolené malé kladné číslo

Části 12, 12, 13, 14: Je-li činitel zabezpečenosti provozu f3 vy-
počtený v části б menší nebo roven zadané hodnotě 'f za,j» vytiskne ?o-
Síta6 (nebo předá na obrazovku) výsledek Tisk 1 (část 15). Je-li^> 'f
a jde-li o časový interval větší než 6 h (část 12), vytiskne počítač
pouze hodnotu přebytečného výkonu (část 13) dispečer sám zvolí jeden ne-
bo více bloků к odstavení (část 14). Tím vsnikne nová skladba bloků, pro
kterou musí počítač opakovat výpočet od části 7 /Э/ •

- 14 -



Část 15: Jde o tisk výsledných hodnot, nedojde~li к odstavení žád-
ných bloků na základě části 14 (rozhodnutí dispečera). Jako výsledek po-
čítač tiskne tyto údajes

1. Tabulka nasazených bloků a jejich výkonu
2. činitel zabezpečenosti
3. Celková spotřeba paliva

Část 16: Tento blok se uplatní jen tehdy, dojde-li к zásahu dispe-
čera (část 14). V tskovém případě (i > 1) se nejprve vypočte celková
spotřeba paliva pro spouštění bloků vyčleněných pro odstavení.

část 17 určí, ada je odstavení vyčleněných bloků ekonomická či ni-

koli. Vypočítá se rozdíl mezi celkovou spotřebou paliva vypočtenou

v části 9 při prvém (i » 1) a při druhesi (i = 2) projetí celého cyklu,

tento rozdíl se násobí dobou, po kterou budou vyčleněné bloky odstave-

ny. Od tohoto rozdílu odečteme spotřebu paliva pro spouštění vypočte-

nou v části 16. Je-li rozdíl kladný, popř. převyšujе-li určitou zadanou

hodnotu, lze dát pokyn к odstavení*

Část 18: Jde o tisk výsledných hodnot, dojde-li к odstavení na zá-

kladě výpočtu 14, 18. Počítač tiskne stejné údaje jako v části 15*

Závěr

Teoretickým řešením a realizací programu z oblasti spolehlivosti
a hospodárnosti byl získán účinný prostředek na pomoc prc řízení elek-
trizační soustavy, počínaje automatickým zpracováním skutečných dob
bezporuchováho provozu a oprav jednotlivých, bloků, aproximací experi-
mentálního rozdělení těchto dob rozdělením teoretickým s určováním
příslušných parametru a konče předpovědí úrovně zabezpečenosti provozu
ES, potřebné výkonová zálohy a hospodárným řazením a rozdělením výkonu
na jednotlivá bloky tepelných elektráren* lešením bylo prokázáno, že
pravděpodobnostní metody ve vyhodnocování spolehlivosti umožňují při
řízení ES kvantitativní předpověď spolehlivosti systému. Spolehlivost-
ní výpočet zpřesňuje rozhodnutí o nasazených blocích a program hospo-
dárného rozdělování výkonů udává podklady pro provoz s nejmenší spotře-
bou paliva, reap, náklady.
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ИЯ НАДМНОСТй И КАЧЕСТВА ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ

С М . Каплун - СССР

На основе работ, выполненных в Сибирском энергетическом
институте [l-BJ, рассматриваются постановки эадач, методы
и результаты олтимиаационных исследований надежности во
взаимосвязи с основными свойствами качества для новых круп-
ных источников энергии в электроэнергетических системах (ЭЭС).

1. Комплексная и частные задачи оптимизации качества

Комплексная задача оптимизации качества источника энер-
гии заключается в минимизации приведенных затрат на серию
источников энергии и ее внешние связи 3 в зависимости от по-
казателей качества К и от характеристик способов его обеспе-
чения X при заданных характеристиках условий изготовления,
сооружения и эксплуатации в ЭЭС У и веданных вариантах пара-
метров и типоразмеров оборудования Z :

min3[K(X,Z),X,ZJy=y , К ^ Ко; Х ^ Х ^ л ; Z ^ Z ^ Z . (1)

Здесь показатели К =(Р5?,М,В,Э,...) - совокупности опре-

деляющих показателей надежности, маневренности, энергетичес-

кой (топливной) эффективности, экологичности и другие; огра-
Л£ JU.

ничения К , X ,z и другие зависят от заданных внешних
условий У = У и внутренних физико-технических факторов для
рассматриваемого вида источника энергии.

Задача (1) может решаться путем декомпозиции по свойствам
и способам их обеспечения на более простые и однородные согла-
сованные задачи. В этом случае условием достижения оптимально-
го качества является учет изменений основных его свойств при
итерационной оптимизации каждого отдельного свойства. Тогда
задача оптимизации надежностное учетом соответствующих изме-
нений энергетической эффективности Л В, маневренности Л М,
экологичности Д Э и других свойств АД принимает вид:

min3

н-Ч-хн*'>
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Здесь л н - характеристики способов обеспечения надеж-
ности - разных видов резервирования оборудования, его плановых
и неплановых ремонтов и технических обслуживании, диагностики,
контроля и эащиты, аварийного управления и ьф.;Ж>п^ - ограни-
чение на надежность энергоснабжения потребителей в ЭЗС; 13 ,
•••»Д- - ограничения на расходы топлива, материалов, на ха-
рактеристики маневренности, экологичности оборудования в ЭЭС
и другие»

Аналогично задаче (2) должны решаться задачи оптимизации
для других свойств качества источника энергии. Их итерационная
увязка приводит к решению задачи (1). Поэтому представляет
особый интерес рааработка методов решения задач типе (2) и их
вааимоувязки. Задача (2) также довольно сложна и может решаться
путем декомпозиции на частные задачи по отдельным способам
обеопечегшя надежности и но частям источника энергии, к которым
эти способы относятся. Методические основы решения совокупности
таких частных задач и комплексной задачи оптимизации надежности
рассмотрены ранее в ^lfSj. Здесь рассмотрим конкретные разрабо-
танные в ОЭИ методы и результаты расчетных исследований надеж-
ности с учетов изменений основных сопряженных свойств качества.

2» Система задач оптимизации надежности с учетом
сопряженных свойств

решаемых задач включает;
1) расчет и оптимизацию структурной надежности - на примере
крупных энергоблоков АЭС с водо-водяными энергетическими
реакторами (БВЭР) - с учетом изменений их рабочей мощности N ,
к.п.д.^ , показателей материалоемкости и удельных капиталовло-
жений, безопасности^^, живучести С, СО и управляемоспособностю
со с соответствующим резервированием и замещением энергоблока
в ЭОС [2,3J C^ťf - параметр потека отказов с нарушениями тре-
бований безопасности Б— hQ; С - коэффициент потеры мощности
при экстремальных условиях; OJ - коэффициент полных отказов;
U) - коэффициент противоаварийной управляемости [41);
2) расчет и оптимизацию нагрузочного резервирования по про-
изводительности - на примере первого контура АЭС с БВЭР -
с учетом изменений тех же показателей надежности и сопряженных
свойств [2,5];
3) расчет и оптимизацию ремонтных циклон для крупных паротурбин-
ных энергоблоков с учетом изменений показателей надежности, а
также N , ремонтных трудозатрат, удельных расходов мате-
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риалов и запасных частей [2,б];
4) вероятностный расчет долговечности новых ответственных

серийных деталей - неподвижных и вращающихся - а также крупных
уникальных узлов энергооборудования.

3. Оптимизация структурной надежности

Подробное расчетное исследование проведено для энергобло-
ков АЭС с ВВЭР мощностью 1000 МВт и выше - до 2000 IVIBT [_Я,3].

Оценивались, предварительно оптимизировались по уровню на-
дежности оборудования и сравнивал]/!сь между собой: количество
циркуляционных петель первого контура энергоблока, Р ТОМ Т-ГИС-
ле - количество главных циркуляционных насосов (ГдП) и паро-
генераторов (ПГ); варианты циркуляционных трубопроводов с глав-
ной запорной арматурой (ГЗА) и без нее; количество турбин во
втором контуре энергоблока; количество основных v резервных пи-
тательных (ПН) и конденсатных (КН) насосов. При выборе числа
циркуляционных петель рассматривались возможные варианты выво-
да энергоблока в неплановый ремонт при отказах оборудования
первого контура: I) немедленный останов и ремонт щ.л; обнаруже-
нии отказа; 2) оставление энергоблока в работе с частичной ра-
бочей мощностью до выходных дней (то есть до снижения суточно-
го максимума нагрузки в ЭЭС) и затем - останов для непланового
ремонта; 3) оставление энергоблока в работе с частичкой рабо-
чей мощностью до окончания непланового ремонта "на ход:/" отка-
завшего оборудования в первом контуре. Первый вариант осущест-
вляется как при наличии, так и при отсутствии ГЗА, если не воз-
можен ремонт "на ходу" агрегатов первого контура. Второй вари-
ант реализуется при наличии ГЗА путем отключения неработоспо-
собной циркуляционной петли, а при отсутствии ГЗА такая петля
оставляется "под заливом". Это сказывается на дополнительном
снижении рабочей мощности энергоблока. Третий вариант возможен
при наличии достаточно надежной ГЗА, если обеспечивается отклю-
чение отказавшего оборудования и его ремонт "на ходу" с соблю-
дением требований безопасности для ремонтного персонала.

Для каждого из сравниваемых вариантов выполнены следующие
расчеты:
1) расчет структурной надежности энергоблока;
2) расчет изменений показателей и характеристик сопряженных тех-

нических свойств - энергетической и топливной эффективности,
безопасности, живучести, управляемости;
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3) расчет капиталовложений,издержек и приведенных затрат с уче-
том надежности и изменений сопряженных свойств;

4) те же расчеты пп. î-з при увеличении элементной (прочностной)
надежности оборудования с помощью дополнительных капитало-
вложений и выбор уровня элементной надежности по критерию
минимальных приведенных затрат.
На основе расчетов пп. IŤ4 производился выбор вариантов струк-

туры энергоблока как без учета, так к с учетом предварительной
оптимизации элементной надежности для каждого варианта структуры.

Расчет структурной надежности выполняется методом дискрети-
зации - по типовым частям и по иерархии структуры энергоблока, а
также по временным (годовым) циклам эксплуатации.

Благодаря ряду структурно-множественных свойств источников
энергии, исследованных ранее [1,2], варианты структуры легко под-
разделяются на последовательность из типовых узлов, состоящих из
основных и резервных элементов оборудования, соединенных последо-
вательно или параллельно по надежности по отношению к разным уров-
ням работоспособности. В свою очередь, типовые узлы соединяются
как последовательные части подсистем, технологически параллельных
и совместно составляющих систему определенного функционального
назначения (например, системы первого или второго контура энерго-
блока) ; последовательно связанные по надежности системы образуют
энергоблок в целом. Типы узлов отличаются видом и режимом струк-
турного резервирования и восстановления, для каждого из которых
используются известные простые зависимости между надежностью эле-
ментов и узла [2,9]. Для этого производится дискретизация зада-
ваемых показателей надежности элементов по времени. На каждом
расчетном (годовом) отрезке времени послеремонтный параметр пото-
ка отказов принимается постоянным. Это также позволяет упрощать
расчетные соотношения. Любой вид зависимости параметра потока от-
казов от плановых ремонтов аппроксимируется во времени кусочно-
линейной зависимостью, то есть последовательностью пуассоновских
потоков отказов разного уровня, для которых получены наиболее
полные аналитические результаты [9].

При неполной определенности информации о надежности проекти-
руемого оборудования приняты интервальные соотношения между пара-
метрами потоков послеремонтных отказов и восстановлений, получен-
ные по литературным данным об эксплуатации энергоблоков с ВВЭР в
периоды приработки и нормальной эксплуатации. Эти данные коррек-
тировались в соответствии с вариантами типоразмеров и структуры
оборудования. Подобная обработка выполнена также для технической
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и экономической информации.
В результате расчетов для энергоблока с ЕВЭР-IOOO \2,3 ] полу-

чено, что при средней оценке надежности элементов оборудования и
других исходных показателей меньшие приведенные затраты обеспе-
чивает вариант с большим числом циркуляционных петель в первом
контуре (четыре вместо двух) и турбин - во втором KOHTV,-'; (две
вместо одной). Расчеты при "оптимистической" и "пессим^.-ыч'.окой"
оценках показали достаточную устойчивость этих результатов. Ш е с -
те с тем, определены целесообразные дополнительные капиталовложе-
ния на повышение надежности более крупных агрегатов энергоблока,
при которых они становятся наиболее эффективными. В этом случао
становится целесообразным энергоблок с ВВЭР-1ООО при ълглтъльш-
допустимом числе циркуляционных петель (две) и турбин (одна). Од-
новременно отпадает и необходимость в ГЗА. Кроме того, получено,
что экономически целесообразной является схема турбоуотатовки с
двумя питательными насосами половинной производительности! v с
тремя конденсатными насосами половинной производительности, из ко-
торых один - резервный.

Учитывая тесную связь мевду надежностью технологического обо-
рудования и безопасностью АЭС в целом, были проведены исследова-
ния целесообразной кратности структурного и информационного резер-
вирования подсистем безопасности энергоблока (ПСБ) и оперативного
управления ими (СОУ). Получено, что при существующих нормативах
безопасности минимально-достаточными являются четыре подсистемы
аварийного охлаждения реактора и локализации выбросов. Для каждой
из ПСБ необходимы независимые дублированные источники снабжения
материалами и энергией. Дублирование необходимо также для СОУ. Ее
дублированные прямые информационные каналы и каналы обратного воз-
действия на объект должны дополнительно иметь информационное ре-
зервирование по схеме "два из трех".

Интересные результаты получены при выборе структуры энергобло-
ка мощностью 800 МВт на буром угле для Канско-Ачинского ТОИ.ТКБНО--
энергетического комплекса. Здесь оказалась целесообразной моно-
блочная схема вместо дубль-блочной, при условии достаточного повы-
шения надежности котла с помощью дополнительных капиталовложений.

4. Оптимизация нагрузочного резервирования

Расчеты выполнялись для первого контура АЭС с ВВЭР-1000 [2,51.
В случаях, когда кратное структурное резервирование нецелесообраз-
но по техническим или экономическим условиям, может оказаться эф-
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фективным нагрузочное резервирование по производительности для
технологически параллельных главных и вспомогательных агрегатов
энергоустановки. Важным условием оптимизации является балансо-
вая увязка запасов производительности для агрегатов и их связей,
составляющих единую технологическую схему. При изменении запа-
сов производительности важно также учитывать их .влияние на ма-
териальные характеристики агрегатов, на их надежность и стои-
мость. Для этого были обработаны частично имеющиеся литератур-
ные данные об оборудовании первого контура АЭС с ВВЭР разной
производительности и выполнена экстраполяция на болыцую произ-
водительностью. При проведении балансовых и технико-экономичес-
ких расчетов учитывалась возможность оставления неизменными не-
которых элементов оборудования и лишь небольшого изменения дру-
гих элементов. Так, для первого контура, запас производительнос-
ти обеспечивается активным элементом - главным циркуляционным
насосом (ГЦН). Остальные элементы можно оставлять неизменными
до запаса 2о 25%, благодаря допустимому увеличению скоростей
рабочего тела. Выше этого запаса требуется увеличение размеров
парогенераторов. Учитывается также высвобождение части запаса
ГДН в работающих циркуляционных петлях при отказе других па-
раллельных петель. С другой стороны, учитывались вибрационные
и прочностные ограничения. В результате получено, что экономи-
ческий оптимум запаса для четырехпетлевого первого контура сос-
тавляет 254-28%. В этом случае при отказе одной петли остальные
три петли обеспечивают номинальную мощность и к.п.д. энергобло-
ка. При отказе двух петель другие две - исправные петли обес-
печивают мощность до 60ř65% и поддерживают к.п.д. на несколько
процентов выше, чем при отсутствии запаса. Этим оправдываются
дополнительные меры по гашению вибраций и другие. Основной эко-
номический выигрыш достигается за счет уменьшения затрат на
резервирование в ЭЭС и за счет уменьшения перерасхода топлива
при частичных отказах, либо благодаря уменьшению числа отказов
ценою менее значительных дополнительных капиталовложений. Кро-
ме того, обеспечивается более равномерная и устойчивая работа
реактора при отказах остального оборудования. Это улучшает его
надежность, безопасность и ядерно-физические характеристики, в
частности,эксплуатационный запас реактивности, кампанию реакто-
ра и коэффициент воспроизводства ядерного горючего.
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5. Оптимизация ремонтных циклов и временных запасов
Исследования проводались для энергоблоков мощностью 800 Ж т на

буром угле Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса [2,6j.
Сравнивались ремонтные циклы разной продолжительности (от 2 до 7 лет)
и соответственно - с разными последовательностью, содержанием и объе-
мом плановых ремонтов (текущих, средних и 1штгч тыльных),

Расчеты проводились в несколько этапов:
1) формирование потоков отказов и восстановлений без учета плановых

ремонтов методом статистической имитации;
2) наложение варианта плановых ремонтов и переформирование послере-

монтных потоков отказов и восстановлений с учетом инженерных осо-
бенностей плановых ремонтов - содержания, объема v. качества ре-
монтных работ, эффективности ремонтной диагностики, качества за-
пасных частей и материалов, доли зависимых повреждении и внезап-
ных отказов, увеличения межремонтного периода эксплуатации и др.;

3) оценка показателей надежности, к.гг.д., необходимого резерва в
ЭЭС, стоимости ремонтов и других технико-экономических показате-
лей, включаемых в приведенные затраты за срок службы энергоблока;

4) статистическая имитация ремонтно-эксплуатационных процессов в
соответствии с количеством энергоблоков в серии, сроками и усло-
виями их ввода в ЭЭС;

5) определение и сопоставление осредненных приведенных затрат по
серии для разных вариантов ремонтного цикла.
Для получения технико-экономических оценок была обработана об-

ширная эксплуатационная и ремонтно-нормативная информация для раз-
ных видов оборудования [б]. Восстанавливались распределения техни-
ческого ресурса элементов по ограниченным усеченным выборкам, выпол-
нялась их аппроксимация и экстраполяция на новые условия. Выполнена
статистическая обработка и экстраполяция величин ремонтных трудоза-
трат для элементов в зависимости от их производительности и типораз-
меров.

Результаты показали, что при ожидаемом интервальном уровне на-
дежности оборудования энергоблоков 800 МВт целесообразно принимать
з-?4 -летний ремонтный цикл. Вместе с тем, определены необходимые
увеличения технического ресурса наименее надежных элементов, а так-
же уменьшения продолжительности и стоимости их ремонта, при кото-
рых экономически целесообразен переход к ьтб летнему ремонтному
циклу.

Определены оптимальные запасы топлива с учетом надежности обо-
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I.
г)

рудования и добычи: в бункерах сырого угля - на 12-Нб часов, на
станционном складе - на (>f8 суток и в близлежащем карьере - до
8rio суток. Такие запасы "диктуются суровыми климатическими усло-
виями при открытой добыче угля.

6. Вероятностная оценка долговечности узлов и деталей
Методы вероятностной оценки долговечности в виде распределе-

ния технического ресурса разработаны на примере двух характерных
групп узлов и деталей энергоустановок [2,7,8]. Первая группа -
серийные неподвижные или вращающиеся детали, такие как трубы теп-
лообменников и рабочие лопатки турбин. Вторая группа - крупные
уникальные узлы, такие как роторы паровых турбин и их части.

Ддя первой группы нагрузка рассматривается как многомерный
случайный процесс (поле) гауссовского квазистационарного типа. Про-
цесс имеет усечения и характерные частотные спектры, отвечающие
эксплуатационным режимам, особенностям конструкции, управления и
защиты агрегатов. Шесте с тем, учитываются статистическое рас-
сеяние прочностных характеристик материалов и отклонения конструк-
тивных параметров, обусловленные технологией изготовления. Крите-
риями отказов служат ограничения по условиям безопасности, манев-
ренности, тепловой экономичности и другие, то есть характеристики
сопряженных свойств качества.

Для оценки статистических характеристик вынужденных колебаний,
случайных напряжений, деформаций и перемещений, а также сопутст-
вующих им изменений в материалах конструкций решается задача ста-
тистической динамики. Используется энергетический вариационный
метод. По статистическим характеристикам случайного процесса -
спектральной плотности и корреляционной функции - определяются
суммарное эквивалентное накопление повреждения, условная вероят-
ность, а с учетом распределения усталостной прочности материала
- также полная вероятность безотказной работы и распределение тех-
нического ресурса. Дополнительно учитываются статистические ха-
рактеристики сопутствующих воздействий рабочего тела, такие как
коррозия и эрозия поверхностного слоя конструкции.

Для крупных уникальных конструкций более эффективным оказался
квазистатический локальный подход. Рассматриваются временные се-
чения случайного процесса нагружения в виде распределений нагруз-
ки для нескольких точек или зон конструкции, наиболее критичных
к отказам. Вероятность безотказной работы определяется как компо-
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зиция распределения сопротивляемости и нагрузки. Такой упрощенный
метод позволяет рассматривать достаточно широкий спектр переменных
режимов нагрузки и отвечающих им сложно-напряженных состояний.
Тем самым решается задача количественной оценки взаимосвязи между
показателями долговечности и маневренности конструкции. Так, на-
пример, получено, что при переходе от базисного к полупиковому ре-
жиму нагрузки турбины мощностью 500 МВт гамма-процентный ресурс
ротора уменьшается в I,5f2 раза и более, в зависимости от отклоне-
ний технологических и эксплуатационных факторов.

Рассмотренные методы вероятностных прочностных расчетов приме-
няются для небольшого числа новых наиболее ответственных видов уз-
лов и деталей. Для оценки надежности других узлов и деталей ис-

°~ ' "" пользованы методы статистического анализа эксплуатационных данных
с последующей их экстраполяцией и экспертной коррективкой для
новых условий.

Полученные результаты позволяют сделать следующие методические
и практические выводы:
1. Учет надежности существеьно сказывается на результатах выбора

основных проектных решений для оборудования ТЭС и АЭС.
2. Результаты выбора проектных решений и способов обеспечения на-

дежности отличаются устойчивостью в условиях неполной опреде-
ленности исходной информации.

3. Для получения полного оптимального решения достаточно просто-
го наложения решений частных задач оптимизации надежности при
условии учета внешних эффектов и изменений сопряженных свойств,
То же относится к комплексной задаче оптимизации свойств ка-
чества источников энергии.
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SPOLEHLI703TJÍ IlfFORLIAČtff SXSTÉii PRO KLASICKÉ A JADERHÍ ELEXTRÍBNY

log. S. Jíra - ČSSR

Dosavadní zkušenosti s provozu elektrizačních soustav jednoznačně

ukazují, že základním předpokladem pro systematické zabezpečování poža-

dované vysoké úrovně spolehlivosti jejich chodu (která je nezbytnou

výchozí podmínkou pro plynulou a nerušenou dodávku elektrické energie

všem jejím spotřebitelům), je mj. i existence příslušného zpětnovazebně

uzavřeného spolehlivostního informačního systému (SIS) skládajícího se

z těchto dílčích systémů, resp. subsystému:

- z jednotné klasifikace, evidence a periodického hlášení (tj. vykazo-

vání) prvotních spolehlivoatních údajů získávaných při provozu, op-

ravách, resp. i při plánované údržbě technologického zařízení jed-

notlivých prvků elektrizační soustavy

- ze shromaždování, ukládání a uchovávání soustřeďovaných prvotních spo-
lehlivostních údajů ve formě centrální automatizované spolehlivostní
banky dat

- z vyhodnocování a z matematicko-statistického zpracovávání dat ulo-

žených ve spolehlivostní bance dat s organizovanými toky výstupních,

resp. výsledných spolehlivostních informací o sledovaných technolo-

gických zařízeních ve formě periodických statistických přehledů a mono-

tematických analýz, které musí umožňovat mj. z hlediska spolehlivosti:

: provozovatelům - nejúčelnější řízeni provozu a údržby

výzkumným a vývojovým pracovištím - nejvhodnější zaměření výzkumu a

vývoje nových typů zařízení.

projektovým, výrobním a dodavatelským organizacím - usměrnění a zdo-

konalení dalšího projektování, konstruování, výroby, montáže i po-

atupů při uvádění příslušných technologických zařízení do provozu

Současný stav realizace komplexního spolehlivostního informačního systé-

mu v elektrizační 'aonatavS C3oR

Podnětem к vytvoření а к postupné realizaci konplexního SIS pro
elektrizační 3oustavu ČSSR byl soubor opatření, vyplývající z příkazu
ministra prunyslu C3R č. 44/1970, v jehož rámci byl generálnímu ředitel-
ství ČEZ uložen i úkol revidovat dosavadní systém evidence poruchovosti
elektrárenských bloků tak, aby umožňoval kvantitativní i kvalitativní
hodnocení všech vzniklých případu neprovozuschopnosti těchto bloků na
základě teorie spolehlivosti.

Uvedený velice obsáhlý a odborně vysoce náročný záměr byl realizo-
ván v několika postupných etapách. Výsledkem úvodní etapy (na jejíž
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realizaci se kromě k.ú.o, ORGREZ podílely mj. i SVtfSS Běchovice,
EGlJ Praha a ČVUI Praha), bylo zpracování, vydání a zavedení do praxe
Pravidel pro elektrizační soustavu 5, 4/1S72 "Jednotná evidence, hláše-
ní a vyhodnocování provozní spolehlivosti parních energetických výro-
ben (PEV)n, na jejichž základe byl s platností od 1. ledna 1973
v elektrizační soustavě ČSSR realizován spolehlivostní informační sys-
tém parních energetických výroben (SIS-PEV).

Potřebný sběr prvotních spolehlivostních informací z jednotlivých

PEV v rámci tohoto SIS se uskutečňuje pomocí souboru speciálních formu-

lářů, tzv. měsíčních spolehlivostních hlášenek vyplňovaných poruchovos-

tními techniky příslušných PEV podle záznamu v provozní dokumentaci

(provozní deníky, provozní statistika, rozbory vzniklých poruch tech-

nologického zařízení, dokumentace o opravářských a údržbových zásazích),

resp. i dalších podkladových materiálu (zprávy odborných komisí pro vy-

šetřování složitějších případů poruch atd.). Aby bylo možné potřebné

třídění, resp. zpracování shromaždovaných dat prostředky výpočetní tech-

niky, je u spolehlivostních informací nemajících číselný charakter (ja-

ko je např. identifikace sledované PEV, technologického zařízení posti-

ženého poruchou včetně určení jeho provozně technických parametrů i vý-

robce, resp. dodavatele, příčiny vzniku poruchy apod,) pro vyplňování

apolehlivostních hlášenek použito souboru dílčích pomocných číselných

kódů.

Vyplněné měsíční spolehlivostní hlášenky ze všech sledovaných PEV
se pravidelně soustřeďují v odboru provozních analýz k.ú.o. ORGREZ,Br-
no, kde se dělá i nezbytná kontrola správnosti vykazovaných (číselně
zakódovaných) prvotních spolehlivostních údajů a prostřednictvím výpo-
četního střediska k.ú.o. OVTES, Praha, se zabezpečuje i jejich převe-
dení na osmdesátisloupcovs děrné štítky pro účely dalšího zpracování.

Přitom datovou základnu spolehlivostní banky dat PEV tvcří nejen
průběžně získávané číselně zakódované prvotní údaje z jednotlivých mě-
síčních spolehlivostních hlášenek, ale i průběžně doplňovaný archív
písemných podrobných rozborů všech vzniklých poruch technologického
zařízení sledovaných PEV.

Prvotní spolehlivostní údaje snímané ze zkontrolovaných souborů

děrných štítků (původně zpracovávané na děrnoštítkových strojích

ARITMA. T-320) jsou v současné době ukládány do diskových magnetic}

pamětí samočinného počítače ASVT (SSSR) s tím, že řídicí systém dr .0-

vé základny (tj. programové vybavení) tímto způsobem realizované spo-

lehlivostní banky dat PEV zabezpečuje:

- základní logickou kontrolu správnosti vstupních prvotních spolehli-

vostních informací převedených na děrné štítky
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- podle zadaného systému snímání příslušných souboru dat z děrných
štítku a ukládání do diskové paměti

- rychlé a operativní třídění, resp. výběr uložených informací

- průběžná doplňování uložených informací novými údaji

- spolehlivé uchovávání uložených dat a obnovu při jejich poručení

- potřebné výpisy uložených dat v požadovaném věcném i časovém členění

- analytické vyhodnocování a matematické zpracovávání uložených dat
pomocí příslušných výpočtových uživatelských programů

2 hlediska vytvoření nezbytné zpětné vazby daného SIS v oblastech

jeho společného vzájemně koordinovaného využívání ze strany jednotli-

vých provozovatelů i výrobců, resp. dodavatelů technologického zaří-

zení PEV je pak především důležitá skutečnost, že na základě mezire-

sortní dohody mezi PMPE a FlffiTS (resp. i FLIEP) jsou od roku 1376

k.ú.o. ORGREZ pravidelně čtvrtletně předávány

- středisku FUHTS pro spolehlivost energetických zařízení ve SVTÍSS

Běchovice duplikáty osmdesátisloupcových děrných Štítků s prvotními

epolehlivostnimi údaji z měsíčních spolehlivostních hlášenek

- útvarům řízení jakosti a spolehlivosti VHJ resortu 5Ч.ШТЗ а МЕР

kopie podrobných písemných rozborů všech vzniklých poruch vyráběných

resp. dodávaných zařízení

s tím, že se na pravidelných společných poradách zástupců organizací

všech tří zúčastněných resortů projednávají nápravná opatření к dosa-

žení potřebné úrovně provozní spolehlivosti technologického zařízení

sledovaných PEV a systematicky se sleduje jejich účinnost, resp. efek-

tivnost.

Lze konstatovat, že v době svého zavedení byl tento SIS nejen nej-

rozsáhlejším realizovaným SIS v ČSSR vůbec, ale i prvním SIS v resor-

tech energeticky členských zeiaí RVHP.

Pozitivních zkušeností z realizace daného SIS bylo prakticky vy-
užito

- při společném řešení tématu B-120 (resp. ?Т-б2) v rámci sekce 5. 2
Stálé komise RVHP pro elektrickou energii "Metody aplikace teorie
spolehlivosti pro řízení provozu velkých parních elektrárenských
bloků" prováděným pod koordinací ČSSR, čímž byl mj. i vytrořen vý-
chozí základ pro zavedení budoucího jednotného SIS uvedených elek-
trárenských bloků v rámci členských zemí RVHP

- při postupné tvorbě a realizaci komplexního SIS v oblasti dalších
článku, resp. prvků ES ČSSR, jejichž výsledkem bylo zpracování, vy-
dání a zavedení Pravidel pro elelctrizační soustavu č. 3/1975 "Jed-
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notná evidence, hlášení a vyhodnocování poruch ve vodních elektrárnách"-,
jakož i zkušební ověřování návrhu pravidel pro elektrizační soustavu
"Sledování provozní spolehlivosti jaderných elektráren typu WER n v JE
V-l Jaslovská Bohunice v období 1979 - 1982

- při novelizaci původního SIS-PEV, realizované v elektrizační soustavě
ČSSR s platností od 1. ledna 1982 na bázi pravidel pro elektrizační
soustavu č. 3/1981 "Sledování provozní spolehlivosti parních energetic-
kých výroben", jejímž hlavním cílem bylo respektovati

iiěkteré technologická zvláštnosti nově do provozu uváděného čs. parní-
ho elektrárenského bloku 500 MW

podstatně rozšířený objem zařízení i kvalitativně nová druhy techniky,
použité při realizaci ASŘTP u v poslední době nově do provoz\x uváděné
par ní elektrárenská bloky velkého jednotkového výkonu

postupné budování a realizaci společného jednotného SIS-PEV s bloky vel-

kého jednotkového výkonu v rámci propojených elektrizačních soustav

členských zemí RVHP

naléhavé potřeby rozšíření, resp. upřesnění doposud poskytovaných pr-
votních provozních informací o spolehlivosti a poruchovosti čs. výrob-
cům i dodavatelům zařízení PEV, umožňující v rámci účinnější zpětné
vasby daného SIS příslušnou optimální volbu nejvhodnějších nápravných
opatření v předvýrobních, výrobních a montážních etapách.

Kromě uvedeného výčtu byl původní SIS-PEV v plné míře využit i při
tvorbě a realizaci spolehlivostního informačního systému pro jaderné
elektrárny s reaktory WER-440, provozovaná v elektrizační soustavě ČSSR,
uskutečněná s platností od 1. ledna 1983 na základě vydání a zavedení
pravidel pro elektrizační soustavu č, 1/1983 "Sledování provozní spoleh-
livosti jaderných elektráren s reaktory WER-440". Při ní mimo podrobněj-
ší rozpracování některých specifických aspektů sledování provozní spoleh-
livosti jaderných elektráren byla navíc i prohloubena dosavadní klasifi-
kace projevu, příčin, mechanismu a původců poruch, především z hlediska
vlivu lidského činitele.

I když přesnější kvantifikace ekonomického přínosu realizace SIS-
FE7 je velice obtížná, dá se např. ze studií provedených v rámci koncer-
nu ČEZ konstatovat, že

- úspory vyplývající ze zvýšení provozní spolehlivosti, resp. z pohoto-
vosti 200 MW parních elektrárenských bloků o 1 % jsou šestkrát a osm-
krát vyšší než při snížení spotřeby paliva o 1 %

- s tím, že v úvahu přicházející možné snížení měrné spotřeby paliva je

T rozmezí maximálně 1-3 %t kdežto v oblasti spolehlivosti, resp. poho-

tovosti lze reálně dosáhnout úspor ve výši 10-15 %.

- 29 -



Uvedené údaje jsou v naprostém souladu s informací prvního náměst-
ka PMPE Ing. Rusnáka, CSc., který ve svám televizním vystoupení koncem
roku 1979 uvedl, že zavedením důsledného a kontrolovaného spolehlivost-
ního programu na základě zpětnovazebně uzavřeného SIS-PEV bylo v obdo-
bí let I976 - 1979 dosaženo zvýšení provozní spolehlivosti blokových
PEV, odpovídajícího cca 800 MW instalovaného výkonu.

Nástin výhledu nejbližších dalších realizačních záměru

S přihlédnutím ke skutečnosti, že v budoucím období budou přírůst-
ky spotřeby elektrické energie v elektrizační soustavě kryty převážně
výrobou, resp. výkonem nově do provozu uváděných jaderných elektráren,
zpracovává se již v současné době úvodní studie spolehlivostního in-
formačního systému pro další generaci jaderných elektráren s reaktory
WER-1000.

V souvislosti s připravovaným rozsáhlým programem rekonstrukcí

dosavadních 110 MW kondenzačních parních elektrárenských bloků pro te-

plárenský provoz jeví se nezbytným urychleně navrhnout a realizovat

spoleUivostní informační systém pro systémy centralizovaného zásobo-

vání teplem (SCZT) s tím, že jako eventuálního dílčího podkladového

materiálu bude možná využít přílohy 3 (Rozvod tepelné energie) pravi-

del pro elektrizační soustavu č. 8/1970 "Jednotná evidence, hlášení

a zpracování poruch ve výrobě a rozvodu energie", používaných v elek-

trizační soustavě ČSSR v létech 1971 - 1977.

Pro konečné dobudování komplexního SIS v elektrizační soustavě

ČSSR bude nutné navrhnout a realizovat SIS pro rozvod elektrická ener-

gie, kde dosavadní systim omezený pouze na sledování poruchovosti po-

dle pravidel pro elektrizační soustavu 4.2/1974 "Evidence poruch v roz-

vodu elektrická energie" je pro současné potřeby nedostačující.
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VYUŽÍVANÍ SFOLEHLIVOSTNÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMU KLASICKÍCH A JADERNÍCH
ELEKTRÁREN
Ing. L. Ochrana, CSc. - ČSSR

Základním požadavkem na nová pravidla pro elektrizační soustavu,
zabývajících se sledováním provozní spolehlivosti parních /1/ a ja-
derných /2/ energetických výroben, bylo uskutečnění změn, které by
vedly ke zkvalitnění výstupních informací 8 cílem jejich lepšího uži-
tí v praxi energetiky. Ke změnám došlo:

- v členění zařízení umožňující lepší identifikaci jeho jednotlivých
částí, zejména nových prvků systému kontroly a řízení

- v členění zpCsobu poruch zahrnující typ (pouze u jaderných elektrá-
ren), projev, příčinu, mechanismus a původce poruch, což jednoznač-
ně vymezuje jednotlivé faktory, které se dříve překrývaly a neumož-
ňovaly jednoznačný výklad

- v členění výrobců a dodavatelů zařízení tepelných elektráren (větší
podrobnost)

- v hodnocení technického stavu zařízení pomocí některých druhů pro-
stojů vyskytujících ее v energetice

Tyto skutečnosti se promítají i do hodnocení, které je popsáno

dále.

Struktura času

Základní rovnice skladby času v energetice je specifické a má
v současnosti tento tvar:

Ts TP
 + 7~P + ?г+ Z - Гц * Tůp • Г0„ [hj (i)

kde [ - čas provozu

*[" - čas záloh (zálohový prostoj) [hj

2~0 - čas poruch (poruchový prostoj) [hj

7"u - čas provedené plánované údržby fhj

Lá_- čas dlouhodobých prostojů (rekonstrukci) _

^•v- čas prostojů "jinými vlivy" ГЬЛ

L - čas sledování
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Čas provozu je dán vztahem:

/p ' tPl * ^p 2 [h] (2)

kde řl - čas bezporuchového provozu
Pl

*£" - čas poruchového snížení výkonu

čas záloh je déle členěn do pěti prostojů:

kde £ _ - čas prostoje, v němž byla dokončována oprava zarí- hj
zení, jehož porucha způsobila u bloku poruchové
anížení výkonu

7~ - čas prostoje vyvolaného provozními potřebami elek- [_hj
trizační soustavy

^T - čas prostoje vyžádaného provozovatelem pro předená- [hj
zení poruch podle /4/

f - čas prostoje vyvolaného nedostatečným přísunem po- [hj
" liva do elektrárny

/ - fies prostoje vyvolaného vnčjšími příčinami [_hj

Svým charakteren je odlišný čas L. v němž lze opravovat zaří-
/T*/ O

zení ( L ) a realizovat různá opatření zlepšující tepelnou ekonomii,p

provozní bezpečnost atd. ( L - , ) . Cas L _ slučujeme s Ln, takže
poruchový prostoj je pak dán součtem L + £, „ .

čas plánované údržby í je metodicky dále členěn podle velikosti
údržbových zásahu, což je pro další výklad nepodstatné. Svým charakte-
rem lze do plánované údržby počítat i i , .

čas prostojů "jinými vlivy" představuje vybrané případy provozu,
kdy nebyly splněny v souladu s definicí spolehlivosti technické pod-
mínky. Konkrétně jde o případy blíže specifikované v /4/, z nichž noj~
častěji užívané se vztahují к odchylným vlastnostem spalovaného paliva.
Důsledek "jiných vlivů" ae častěji než prostoj projevuje snížením vý-
konu ( L i ), což v rovnici (1) není zvléší podchyceno. Tyto prípsdy
zahrnujeme do í , nebot z hlediska definice spolehlivosti nebyly do-
držsny parametry dané technickými podmínkami.
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Rozpisem rovnice (1) dostáváme:

Г.

r provoz zálohový prostoj údržbový prostoj

+ 4 v * C o + Lzy W í4)

poruchový prostoj

Z hlediska technického stavu lze za bezvadný stav považovat stav
v Časech L a L a v časech i a L (v těchto časech celek ale
nemůže plnit svou fínkci z vnějších^příčinF.

Ukazatele spolehlivosti užívané v energetice

Současně s novými pravidly /1/, /2/ i novými dispečerskými úprava-

mi /3/ došlo i к změnám ve vyhodnocování ukazatelů spolehlivosti.

Za nejdůležitější změny lze v tomto směru považovat:

- důsledné používání ukazatelů spolehlivosti a názvosloví podle plat-
ných norem (ČSN 01 0102 a další)

- respektování nové skladby času podle rovnice (1) v ukazatelích spo-

lehlivosti

- zvýšený důraz na hodnocení spolehlivosti z hlediska technického sta-
vu zařízení

- hlubší hodnocení spolehlivostně exponovaných zařízení

- hodnocení způsobu poruch těchto zařízení

Většina ukazatelů spolehlivosti používaných v energetice byla již
dříve popsána např. v pracích /5/, /6/, /7/ aj. Proto jsou zde dále
uvedeny jen ty, které vyplynuly z nových přístupu hodnocení a jsou šir-
ší veřejnosti neznámé. Mnohé z nich se již v energetice vžily a použí-
vají se při hodnocení elektráren.

Základní filozofií při hodnocení poruchovosti bylo respektování

skladby času podle vztahu (4). Potom pro součinitel poruchovosti lze

psát:

. - /- času poruch _ L o * & z3 Г ]
o ~ čas sledováni j" L"J

a obdobně energetický ukazatel poruchovosti v procentech poru-
chového výpadku z dosažitelného výkonu ve tvaru:

ko,e =
( £ výpadek poruchami) . 100 _ Ao * Az3 ,Oft |V|
teoretická précé V čafle 7- " — ?=—" 1 0 ° L*J
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kde Ao - výpadky úplnými a Částečnými poruchami /MWh/

A^- výpadky způsobené opravami v Cas С - /MWh/

Pd - dosažitelný výkon /№/

Časy ь 2 v rovnici (5) a výpadky A^, v rovnici (6) nejsou
v praxi zanedbatelné a musí se s nimi počítat.

Tl

Obdobně lze čas i , uvažovat při vyhodnocování součinitele po-
hotovosti, součinitele provozní pohotovosti, součinitele technického
využití, součinitele operační pohotovosti a intenzity poruch.

Součinitel údržbového prostoje

tu + tdp

Z dalších ukazatelů se používá к hodnocení spolehlivosti souči-

nitel využití definovaný vztahem:

к - -$ M t8)

který vyjadřuje vliv částečných poruch. Korigované eoučinitole se při

vyhodnocování nepoužívají.

Z delších ukazatelů se používají střední doby '

- důsledků poruch

- provozu

- bezporuchového provozu
- mezi úplnými poruchami

Jsou počítány jako podíly součtu příslušných dob к součtům pří-

alušných stavů (poruch, provozu atd.).

Hodnocení spolehlivosti

V současné době se spolehlivost parních elektráren hodnotí na po-
čítači ASVT-M 4030 v k.ú.o. OVTES, Praha. Existuje celkem 14 programu
s možností členění:

- soustava FMPE
- ČEZ, SEP

- skupiny (500 MW, 200-210 MW, 100-110 Ш/, 50-55 MW, do 50 MW)
- jednotlivé elektrárny
- jednotlivé bloky

- kotle a turbíny
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Popis výstupních sestav jednotlivých programů El - E14 je uve-
den v /8/.

Spolehlivost jaderných elektráren se zatím hodnotí z hléšenek
гибпё. S postupným zahajováním provozu dalších jaderných elektráren
se práce převedou rovněž na počítač na základě jednotného návrhu vý-
stupních sestav, který se v současné době v ORGREZ dokončuje.

Součástí hodnocení je vnitrovazební systém návrhu nápravných
opatření uskutečňovaných v elektrárnách včetně hodnocení těchto
opatření.
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/4/ Provozní instrukce 2. 5, ČSED (včetně dodatku).

/5/ Hrabák, J.: Spolehlivost energetických zařízení. Skripta, Pardu-
bice, IV ČEZ 1981.

/6/ Jíra, S.: К aplikaci teorie spolehlivosti pro parní energetické
výrobny. Provozně vývojové práce ORGREZ, sešit 17/1973.

/7/ Ochrana, L.: Srovnání metod sledování a vyhodnocování spolehli-
vosti parních elektráren v ČSSR. Zpráva ORGHEZ OČ-69 z roku 1981.

/8/ Pospíchal, R. - Ochrana, L.: Návrh výstupních sestav z novelizo-
vaného informačního systému parních elektráren. Zpráva ORGREZ
OČ-69 z roku 1981.
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TOK INFORMACÍ A TVORBA БАНКУ DAT V IHFQRUAČNÍM SYSTÉMU SP0LEHLr7O5TI -
JADER1IE* ELEKTRÁRNY (ISS-JE)

Ing. K. Kolesa, Ing. I. Vejvodová - ČSSR

Získání hodnověrných informací umožňuje vyčlenit nejtypičtější
závady, které vedou k havarijním prostojům, k neplánovaným prostojům
a kf snižování ekonomická efektivnosti jaderných elektráren. Včasné
zjištění příčin poruch a vad na zařízeních umožňuje účinně zdokonalo-
vat toto zařízení počínaje stadiem projektování a konče stadiem pro-
vozu.

Opatřením federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojí-

renství č. 18/1981 ke sledování a hodnocení spolehlivosti energetic-

kých zařízení jaderných elektráren ČSSR je v ČSSR od roku 1981 vytvo-

řen informační systém spolehlivosti jaderné elektrárny. Ke splnění

úkolů, koncernu Škoda ve smyslu opatření FUffTS Ъу1о ustaveno středisko

ISS-JE Škoda a organizačně bylo začleněno ve VTÍEZ, Brno.

Cílem ISS-JE není pouze statistické zhodnocení provozu jaderných

elektráren, ale získání informací o tom jak a za jakých podmínek pra-

cují jednotlivá zařízení jaderné elektrárny (JE) a o získaných poznat-

cích informovat výrobce s cílem vyvolat realizaci nápravných opatře-

ní, hodnotit jejich účinnost, a tím vytvářet podmínky pro zvýšení

spolehlivosti provozu bloků JE.

Pro zabezpečení funkce ISS-JE je realizován tok informací

(obr. 1). Ze znázornění toku informací je patrné, že jsou vytvořeny

předpoklady pro to, aby se informace dostala pravidelnou cestou k vý-

robci, vyššímu dodavateli nebo dalším uživatelům napojeným na ISS-JE.

V současná době je do ISS-JE zapojeno deset VHJ-výrobců a devět vyš-

ších dodavatelů zařízení pro JE.

Středisko ISS-JE Škoda vytváří a udržuje banku dat, do níž jsou
ukládány prvotní infomace o činnosti jaderné elektrárny převzaté od
k.ú.o. ORGREZ, Brno. V současné době jsou v ní uloženy údaje o přibliž-
ně 800 poruchách na JE 71 v Jaslovských Bohunicích od zahájení provo-
zu v roce 1979. Jde především o takové poruchy, která byly zjištěny ae-
ai plánovanými údržbovými zásahy a které vyžadovaly okamžitou opravu,
a to bez zřetele na to, zda způsobily výpadek výroby elektrická ener-
gie. Hejsou v ní tedy zahrnuty poruchy, které byly zjištěny a odstra-
něny při plánované údržbě.

Vzhledem k tomu, 2e středisko ISS-JE má k dispozici počítač "

HP 1000, využívá pro implementaci banky dat na tomto počítači databá-

zového systému IMAGE 1000, který lze použít na minipočítačích HP řa-
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dy 21 KS v součinnosti з operačním systémem RTE - IV/B.

Hlavní výhodou ušití systému IMAGE je úspora strojového času pro-

jevující se zejména v těchto oblastech:

- Vývoj aplikačních programu.
struktura banky dat je definována a vytvořena bez užití zvláštních
programovacích technik

- tfdržba programů

během vývoje banky dat vzniká obvykle potřeba změnit strukturu ban-

ky dat. Vzhledem к vlastnostem systému IMAGE je možné vést zásady do

struktury s minimálním odrazem v aplikačních programech

- Možnost jednorázového dotazu

speciální dotazovací jazyk QUERY umožňuje formulovat i jednorázové

speciální dotazy к bance dat. Pro tyto dotazy není pak nutné vytvá-

řet program v programovacím jazyce

Systém IMAGE umožňuje tvorbu datových základen popsaných sííovým
modelem. Hrubé schéma banky dat ISS-JE je znázorněno na obr. 2.

Vlastní problematika vytváření banky dat zde nebude řešena. Bude

pouze vysvětleno, co banka dat obsahuje a co z ní lze získat, popř* ja-

ké možnosti nabízí dobudoucna.

Vlastní data, obsah hlášenek S. 1 - 5 , jsou v současné době pře-

dávána ve formě děrných štítku. Kromě textové hlášenky č. 2 se uklá-

dají do banky dat data ze všech ostatních hlášenek, a to tak, že data

ze štítku jsou převedena na magnetickou pásku podle požadavku systému.

Po zavedení systému ILIAGE a vstupních dat se může pracovat s bankou dat

pomocí aplikačních programů nebo se může použít QUERY a mít к bance dat

jednorázové dotazy.

Z banky dat lze v současné době získat výpis jakékoli poruchy uve-

dené v hlášenkách č. 1, 3» 4 a 5. S použitím dotazovacího jazyka QUERY

lze nalézt poruchy, které mají určitý společný znak, např. kolik bylo

poruch určitého zařízení ve zvolenim časovém období apod.

Dále jsou vytvořeny základní aplikační programy:

- Program J 1

Ztráty v ШПх způsobené poruchami na technologickém zařízení bloku JE.
Program má tři části. První část obsahuje součet ztrát způsobených
zařízením v dělení podle výrobců. Je v něm uvedeno, jaká část je způ-
sobena z vnitřních a jaká z vnějších příčin. Hodnoty jsou porovnány
ее stejným obdobím předcházejícího roku. Druhá část je shodná s první
s tím rozdílem, že dělení je podle vyšších dodavatelů. Ve třetí čás-
ti je obsah druhé části dále rozdělen až na výpadky výroby způsobené
jednotlivými zařízeními v porovnání se stejným obdobím předcházející-
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ho roku.

- Program J 2

Přehled základních spolehlivostních ukazatelů bloku JE.

- Program J 3

Přehled o počtu poruch v členění podle zařízení a vyššího dodavate-
le za sledované období.

- Program J 4

Přehled ukazatelů spolehlivosti jmenovitě sledovaných zařízení blo-

ku JE*

Program obsahuje devět vybraných ukazatelů spolehlivosti u jed-
notlivých zařízeníi

a) do konce roku 1982 byla takto sledována

~ hlavní cirkulační čerpadla

- turbíny

- alternátory

- napájecí čerpadla

- chladicí čerpadla

b) od roku 1983 jsou takto sledovaná zařízení rozšířena

- o kondenzátní čerpadla

- o čerpadla vodoproudých vývěv

- o VT regenerační ohříváky

- o chladicí čerpadla

- Program J 6

Výpis z údajů hláššnky č. 1 v členění podle vyššího dodavatele.

Program je určen vyšším dodavatelům a dává základní přehled o poru-

chách jimi dodaných zařízení na JE v členění podle výrobců,

- Program J 7

Výpis z údajů hlášenky 5. 1 v členění podle dodavatele a výrobce

v rámci dolávek pro vyššího dodavatel'e. Program je obdobou předchá-

zejícího a je určen výrobcům zařízení.

- Program U 1

Výpis z údajů hlášenky č. 3 pro konstrukci diagramu dob provozů a
prostojů v závislosti na dosažitelném výkonu.

Programy J I , J 2 a J 3 se vypracovávají pololetně a ročně. Prog-
ram J 4- se vypracovává ročně a programy J 6 a J 7 čtvrtletně. Časový
interval pro vypracovávání těchto výstupních programu vychází se zá-
sad přijatých pro práci ISS-JE. Ve skutečnosti banka dat umožňuje zvo-
lit libovolný časový interval.
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Je třeba zdůraznit, že objem a kvalita banky dat je přímo závis-
lá na kvalitě a na objemu vstupních informací, tedy informaci a ja-
derná elektrárny aaraé. Banka dat je stavěna tak, že možnost vytvořená
dalších aplikačních programu je značně široká, musí však být přesně
specifikovány požadavky. Taká objem vstupních dat může být několika-
násobný, a to jak co se týče množství, tak co se týče obsahu.

Z prvních zkušeností z činnosti střediska ISS-JE Škoda vyplývá,
jak mnoho záleží na přístupu výrobců к informačnímu systému spolehli-
vosti. Iíení-li chápán pouze jako určitý druh kontroly kvality jejich
výrobku vykonávaných nadřízenou organizací, 1ве ISS-JE využít jako
potřebný 2droj informací o provozovaných zařízeních. Realizace navr-
žených nápravných opatření vedla zatím vždy ke zvýšení spolehlivosti
zařízení.

Pro splnění nových požadavků výrobců a dalších uživatelů ISS-JE

na rozsah a kvalitu vstupních informací bude třeba hledat cesty

к získávání nových, doplňujících informací. Pro zkvalitnění analýz a

nápravných opatření by bylo třeba například rozšířit vstupní informa-

ce o vdajej

- o plánovaných opravách zařízení

- o zkouškách bezpečnostních systémů

- o preventivních prohlídkách

- o údržbě a opravách zařízení

Literatura

/1/ Popis informačního spolehlivostního systému Federálního minis-

terstva hutnictví a těžk.ího strojírenství pro energetická za-

řízení jaderných elektráren, FMHTS - odbor 701, SVTÍSS.

/2/ Hruška, T. - Vejvodová, I.: Databáze informačního spolehlivost-
ního systému jaderných elektráren ItIHTS. Výzkumná zpráva VÚEZ,
Brno.
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SYSTÉM R02B0KU A ROZŠIROVMTIA IN?ORMÍOIÍ Z BEZPEČNOSTNĚ VÍZNAMÍCH
PORIÍCH JAOROVÍCH ELEKIHAHHÍ
I n g . J . S u c h o m e l , CSc. - ČSSR

Úvod

Zber informácií ẑ  bezpečnostně významných poruch jádrových

elektráraí (JE), ich hodnotenie a rozširovanie poučení dalším zainte-

resovaným organizáciám je jedným z nejvýznamnějších aspektov trvalého

zvyšovania celkovsj úrovně bezpečnosti JE. Podrobná znalost týchto

událostí pomáhá predchádzat opakovanému výskytu problémov a vzniku

eěte vážnějších událostí. Dokazuje to aj případ havárie na JE Three

Mile Island v USA v r. 1979, pretože varovné příznaky sa prejavovali

už pr.d tým nielen na iných JE, ale aj priamo na JE TMI, avšak ich zá-

važnost nebola doceněná. Až po havárii sa doraz pri zaistovaní bezpeč-

nosti JE přesunul z oblasti hypotetických havárií do oblasti problé-

mov reálnéj prevádzky.

Toto úsilie má medzinárodný charakter. V rámci LIAAE на zavádza

aystém hlásenia neobvyklých událostí s bezpečnostným významom

(IAEA-IRS), v rámci RVHP sa připravuje obdobný systém. Rezort paliv a

energetiky CSSR připravuje systém, ktorý bude vyhodnocovat bezpečnost-

ně významná poruchy <ÍE a informácie z nich rozšiřovat tak, aby sa zís-

kalo ich co najúčinnejšie uplatnenie.

Súčasná situácie

T ČSSR existuje systém sledovania prevádzkcvej spolahlivosti JE

s WER podlá Pravidiel pre ES č. 1. Prevádzkovatelia JE hlásia formou

poruchových hláseniek události typu vád, poruch a nehod a radiačných

nehod miestneho charakteru, charakteru havárie technologického za-

riadenia a havárie v rozsahu celého objektu JE. Hlásenky obaahujú aj

rozbory poruch od prevádzkovatela a návrhy opatření proti opakovanému

výskytu poruchy.

tfroveň rozborov poruch z JE 7-1 Bohunice je velmi dobráa najma
z oblasti elektrosystimov a merania a regulécie. Objektivně sa uvádzajú
aj informácie o chybách obslužného personálu a na poruchovej komisi! за
při zaviněných poruchách prijímajú přísné kárne opatrenia. Prostred-
nictvom organizácie ORGRSZ sa výstupy zo systému prenášajú к dodáva-
telom zariadení JE z rezortov ?MHTS а РЫЕР.

V ZSSR je od r. 1977 zavedený jednotný systém zberu inforaácií

o poruchách a defektoch sariadení JE. V rámci 5. sekcie SKE RVHP sa

zavádza systém výměny inřorraácií o prevádzkovej spolahlivosti výroby
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energie v JE. 7 rámci HTD Interatomenergo sa připravuje systém zberu
statistických inforraácií o spolahlivosti zariadenx JE. Pocituje se ale
nedostatok vo výmene informácií o bezpečnostně výsnaraných udalostiach
• px4evádzke reaktorov WER 440 medzi krajinami KVĚT в cielom zobscňo-
vania skúseností a realizácie opatření proti výskytu poruch. Preto sa
v RVHP navrhuje aj další systém analysy a zobecňovania akúseností
z prevádzky JE s WER.

Podobné systémy existujú aj inde v zahraničí, 11AA23 zabezpečuje
výměnu informácií medzi účastníkmi systamu IAEA-IRS prostredníctvom
hláaenia neobvyklých událostí s bezpečnostným výanaraom, 7 USA vypraeo-
vávajú prevadzkovatelia JE správy o prsvádzkových udalostiach (LER).
leh rozbory robí jednak Komisia pre riadenie jádro ve j oblasti (íTRC) a
jednak samostatné jádrový priemysel proatredníctvom Střediska pre ana-
lýzy jadrovej bezpečnosti (líSAC) Výskumného ústavu elektrickej ener-
gie (EPRI) a Institutu prevádaky JE (INPO). Přínosy rozboru prevádzko-
yýoh skúseností JE sa ukázali velmi skoro; z rozboru 1000 správ LER
aa ukázala závažnost spolahlivosti elektrického napájania systeaov me-
rania, pričom vázna událost1 tohto typu přeběhla na JE Crystal River
о 2 týždne neskor.

Připravovaný systám v rezorte paliv a energetiky

V rezorte FLO?E sa připravuje zavedenie systáau hodnotenia a roa-
širovania informácií z bezpečnostně významných poruch JE s WER 440,
ktorý má prispiet к zvyeovaniu účinnosti systému sledovania prevádzko-
vej spolahlivoati JE а к zdokonaleniu spatnej vazby z prevádzky JE
к projektantom, prevádzkovateloa dalších blokov a dodávatelom zaxiade-
ní, к zvyšovaniu pohotovosti JE a výroby elektrickéj energie a v ne-
poslednej radě к efektívnejšiemu zameraniu riešenia úloh RVT.

Poverenámu pracovisku za zavádzanie systému sa ukládá:

- vyhledávat z poruchových hláseniek bezpečnostně významné události a

události, ktore v súhrne naznačujú existenciu bezpečnostně význam-

ného problému

- získávat z prevádzky JE doplnujúce informácie, ktorá sa neobjavujú

v hlásenkách, napr. zo skúšok zariadenx, ktore nie sú v trvalej pre-

vádzke, z preventivných prehliadok, z operativněj údržby, z běžných

a generálnych oprav a z prevádzkových kontrol základního materiálu

a zvarových spojov

- vypracovávat správy o bezpečnostně významných udalostiach

- vykonávat podrobné hodnotenie bezpečnostně zvlášt významných udá-
lostí, zoveeobecňovat poznatky a hladiska trendev za dlhšie obdobie
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a zisťovať tie poruchy, ktoré by potenciálně mohli mať závaznejšie
následky

- vykonávat' rozbory závažných událostí na zahraničních JE

- navrhovat1 nápravné opatrenia vyplývajúce z rozboru poruch na čs.
i zahraničných JE

- rozšiřovat1 prostredníctvom FMPE informácie o udalostiach zaintere-
sovaným organizáciám (štatny dozor ČSKAE nad jádrovou bezpečnostou,
atátny dozor nad bespecnostou technických zariadení, hygienický do-
zor, koncerny ČEZ a 3SP, prevádzkovatelia EBO a EDU, projektant
EGP, organizácia 0RGR3Z pre dodávatelov zariadení z rezortov PIJHTS
а РЫЕР, výskumné ústavy a vysoké Školy)

- vydávat* súhrnné rozbory bezpečnosti prevádzky JE

- připravovat' správy pře výměnu v rámci HVHP а MAAE

Příklady rozboru událostí na JE V-l

Ако příklad súhrnných rozborov bezpečnosti prevádzky JE bol vo
VlÍJE vypracovaný popis a rozbor bezpečnostně významných poruch JE
V-l Bohunice za roky 1980 - 1981. Poruchy boli zjednodušené popísané
tak, aby ich priebeh bol zrozumitelný aj airšiemu okruhu odbornej ve-
řejnosti. Ďalej boli údaje o poruchách JS V-l roztriedené podlá kate-
gorizácií poruch ZSSR a USA (1TSIC). Toto statistické spracovanie má
iba obmedzený význam, pretože zahraničně přístupy к zatriedovaniu nie
aú dostatočne známe a prejavuje sa aj subjektivný vplyv spracovatel'ov,
aj ked aú to vysckokvalifikovaní specialisti. Takáto kategorizácia ne-
umožňuje poznat bezpecno3tný význam poruch. Hlavné poučenie z poruch
JE musí preto vychádzat* z komplexnáho rozboru vykonávaného skúaenými
špecialistami.

Porovnanie ukazuje nižaí hlášený počet poruch JE V-l v porovnaní

во ZSSR, ale vyšší počet v porovnaní s PWR USA. Rozdiely sú dané spe-

cifickými požiadavkami na hlásenie událostí, napr. naše hlásenky

uvádzajú množstvo bezpečnostně nevýznamných poruch, ale na druhéj

straně neuvádzajú zistené defekty v zvaroch a materiáloch. Relativné

počty poruch na primárnom okruhu a poruch sposobených personálom na

V-l, v USA a ZSSR sú podobné. Kategorizácia potvrdzuje na JE V-l vyš-

aiu poruchovost turbogenerátorov, merania a regulácie, regeneračných

ohrievákov a menších čerpadiel, co je v zhode so sahraničnýni poznat-

kami.

Z poruch na turbogenerátoroch (TG) aa na V-li vyakytujú případy

správného i falošného zapracovania ochran TG, niekedy a nesprávným
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dobehom hlavných generátorov a generátorov vlastnej spotřeby. Tieto

poruchy boli ča3tou příčinou zníženia výkonu, připadne viedli až

к havarijněj odstávke reaktora, čo je nepriaznivé z hlediska čerpania

technických podmienok na palivo,

5alšou typovou poruchou boli nedostatky v spolupráci regulátora
reaktora a regulátorov turbín, najma pri výpadku „jedného TG so zodpo-
vedajúcim zničením výkonu reaktora. Výpočtová optimalizácia parametrov
regulátora turbíny, vykonaná v EGÚ Běchovice, viedla po realizácll na
V-l к zlepšeniu priebehu procesov.

Významný potenciálny vplyv na bezpečnost prevádzky 7-1 inali na-
sledujúee poruchy na elektrotechnicích zariadeniach:

a) Poruchy izolovaných vodičov 6 kV, ktoré mošu viest к strate hlavně-

ho i rezervného napájania vlastnej spotřeby, čo z hladiska jadrovej

bezpečnosti představuje kritičku udalosť

b) Skraty na vonkajších elektrotechnických rozvodniach 220 kV vyvede-
nia výkonu, apoaobené úletom z chladiacich věží

c) Zlyhávanie ističov s elektromagnetickým pohonom na rozvodných za-

riadeniach 0,4 kV vlastněj spotřeby, najma v případe výpadku velké-

ho motora v rozběhu

d) Falošná činnosti ochran turbogenerátorov pri krátkodobom přerušení

alebo poklese napatia napájania přístrojov

e) Poruchy kabelových spojok 6 kV motorov hlavných cirkulačných čer-

padiel

Z poruch v systéme ochrany a riadenia reaktora vyplývá potřeba

kontrolovat dobu pádu kaziet HRK počas kampaně reaktora, odstraňovat

příčiny jej predlžovania a v případe potřeby přehodnocovat havarijni

analýzy.

Pri výpadkoch TG dochádzalo niekedy к rozkolísaniu hladin v spo-

jených napájacích nádržiach, čo nože viesť к výpadkom TG а к hava-

rijnej odstávke reaktora.

Opakujúcou sa poruchou je neschopnost1 regulátora udršať hladinu

• parogenerátore pod havarijnou úrovňou pri výpadku TG. Vedie to к od-

stávke druhého TG a tým aj к HO reaktora. Je to příklad bezpečnostně

zvlášt významného problému, ktorý si zaslúži podrobné hodr.otenie.

Poruchy motorgenerátorov niekedy sposobovali falošné výpadky TG
při рок1езе napájania obvodov ich ochran. К zníženiu spolahlivoati
napájania vlaetnej spotřeby dochádzalo vtedy, keď nebol čo najrýchlej-
šie připojený rezervný LIG.
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Vyskytovali sa případy chybniho nastavenia obvodov merania, re-
gulácie a ochran, či už nesprávnou ícalibráciou alebo driftom, ktoré
by mohli byť bezpečnostně významné.

V niektorých přechodových režimoch došlo к porušeniu podnienok
rychlosti vychladzovania primárného okruhu, čo je potřebné respekto-
vat1 pri určovaní životnosti tlakových zariadení.

Z netěsností na technologických zariadeniach bola vačšina na
aekundárnom okruhu bez úniku rádioaktívnych látok. Opakovali sa pří-
pady vyrazenia tesnenia z přírubových spojov, napr. pri rozkolísaní
hladin v napájacích nádržiach. Úniky malého množstva Ra-látok do
kontrolovaného prevádzkového pásma sa vyskytli pri neteanostiach na
pomocných systémoch primárného okruhu a na obvodoch merania a regu-
lácie. Pozornost je potřebná věnovat těsnosti deliacich rovin hlav-
aých uzatváracích armatur a viek kolektorov parných generátorov.

Rozbor poruch JE V-l ukazuje, že prevádzka elektrárně .je bezpeč-

ná, bez nepriazniváho vplyvu na zdravie personálu a obyvatelstva.

Poruchy sa vyskytujú hlavně na sekundámom okruhu, aj ked niektoré

z nich majú vplyv aj na prinámy okruh. Porachy zariadení a.j chyby

obslužného personálu sú mesačne rozoberané na poruchových komisiách

EBO, kde sa prijxmajú také technické i káme opatrenia, aby sa udá-

losti neopakovali. 7 porovnaní so zahraničnými JE je úroveň bezpečnos-

ti prevádzky čs. JE V-l s reaktorom TVER 44-0 vysoká. Napriek tomu je

ale potřebná úroveň bezpečnosti prevádzky JE v ČSSR trvale svyšovať

a využit' к tomu aj poučenia z rozboru bezpečnostně významných poruch

JE.



S K f e l I O S T I ZO ZB"RU IÍDAJ0V PRE HODNOTENIE ŽIVOTNOSTI KOKPOlffilTTOV JA-

DERNÉ* ELEKTR&IHE V - l

I n g . SI. H r á s s k ý , I n g . M, Mikua - ČSSR

tfvod

Snahou autorov referátu bolo zhodnotit1 doterajšie skúsenosti ao
registrácie a archivácie údajov, ktorá aú nutná prs hodnotenie

životnosti komponentov jaderné elektrárně (JE) T7ER 440. Prvú velkú
skupinu týchto údajov tvoria úda.je charakterizujúce provádzkovi zataže-
nie, druhů skupinu tvoria údaje charakterizujúce stav raateriálu kompo-
nentov. Qbe skupiny navaá.jom aúviaia a ovpljrvnujú sa> Bola vykonaná
analýza údajov zberaných existujúcimi systéraarai na PC a 30 a bol na-
vrhnutý potřebný rozsah údajov a princip a podmienky realizácie auto-
matizovaného zberu.

Rozsah údajov nutných pre hodnotenie životnosti komponentov JE

Komponenty JE aú v priebehu prevádzky vystavovaná účinkom pre-
vádzkových režimov, ktoré sú charakterizovaná zmenaray prevádzkov;/ch
parametrov (tlak, teplota, prietok apod.)« Z hladiska hodnotenia ži-
votnosti týchto komponentov Je nutná tieto zraeny sledovat*. Okrem
týchto údajov sú potřebné i nasledujúce charakteristiky komponentov:

1. geometrické charakteristiky (rozměry, uloženia apod.)

2. metalofyzikálne vlastnosti (mechanická, fyzikálně, metalografické

vlastnosti, výsledky chemie, rozboru apod.)

3» zataženie vlastnou hmotnostou

4. výsledky nedeštruktívnych kontrol vykonávaných počas prevádzky JE

5» připadne změny predchádzajúcich parametrov

Hlavná pozornosť 3 e zameraná v tomto referáte na komponenty PO a
komponenty SO, ktoré výrazné ovplyvňujú prevádzku PO.

Hodnotenie životnosti komponentov PO JE vychádza zo znalosti lo-
kálně;) napatosti a deformácie komponenty. ITajpresnejší obraz o napa-
tosti komponenty podává priame meranie na tělese, ktoré sa však z pre-
vádzkových a ekonomických dovodov neprevádza. Preto je nutné napatost
určovať na základe nameraných prevádzkových parametrov pomocou výpoč-
tových metod.

EfajdoležitejSie prevádzkovó parametre sú z tohto hladiska tep3,o-
ty a tlaky média. Na základe predchádzajúcich teoretických úvah a
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experimentálnych prá« je možné aledovanie uvedených veličin omedsit
podmienkami:

_% dT v

«^ 2 0,1 К/а а Д T £ 5K
dt

0 0 0 5 8 к/д a Д T > 20K

с) Д Р ^ 0,5 MPa

tfdaje o tlakoch a teplotách, ktoré nesplňujú uvedené podmienky,

nie je potřebná z hladiska životnosti komponentov sledovat. Pretože

• prevádzke JE sa periodicky opakuje omedzený počet typov režimov, je

možné sledovat1 priamo len počty týchto režimov. К tomu je však nutné

tieto režimy identifikovat' a roztriediť podia doležitosti.

Popis súčasneho systému zberu a archivácie údajov

V súčasnej době sú na JE 7-1, údaje specifikované v časti 2,

zaznamenávané v prevádzkových záanamoch a denníkoch a na registračných

páskách.

TÍdaje v dennxkoch sni zapisované v hodinových intervaloch, a z to-

ho dovodu nie sú vhodná pre analýzu napatosti (velký 5aao7ý interval).

Okrem toho vieryhodnost ručně zapisovaných xldajov nie je velká.

Záznamy na registračných páskách sú sice priebežné, avšak tak is-

to nevhodné pre nepřesnost pri ich odčítaní.

Třetím a zřejmé najvhodnej3ím zdrojom údajov z prevádzky aú výpi-
sy programu POST Ы0НТЕМ. Záznam veličin týmto programom je vykonávaný
každých 8 sekund a zaznamenávané hodnoty sú zatažené zainiroálnou ohybou.
Rozsah zaznamenávaných veličin je volený operátorom. Spustenie tohto
programu prebieha automaticky pri zásahu HO 1 alebo je sp'osobene poky-
nom obsluhy RPP-16 ;3.

Ani jeden z popísaných spô sobov záznamu prevádzkových veličin nie

je úplné dokonalý a vhodný pře účely hodnotenia životnosti. Je to за-

príčinené tým, se tieto systémy neboli a nie sú určené pře účely ana-

lýzy životnosti komponentov. V súčasnej době je preto jediným výcho-

diskom z tejto 3ituácie vhodné kombinovanie všetkých adrojov prevádzko-

vých údajov.
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Qvegenie "beru nutných úda.lov a hodnotenie exlstu.iuceho ŝ aťirfa
z hladic^a úplnosti a efektivnosti

Sběr údaj o v z PO

Pre potřeby hodnotenia životnosti miest PO boli za obdobie
1978 - 1982 získaná údaje z prevádzky JE V-l. Tieto údaje boli zís-
Lcane z nrerádzkových záznamníkov. iídaje boli зргасотгапо áo graf o v
(t.bk a '-oplota v PO). Další postup vyhodnocovania за aakladui na

i'.rontic.lt typických prevádzkových režimov a uvedenými grafiai.

Typické prevádzkove režimy boli zo3tavené z pi-ojektových reží
niov JEs

I, геягтл spúštania
?„ prsou'>dový režim
3» liHvarijný režim
Д» režim sníženia a zvýaenia zataženi»
5я režim hydrotestu
b. režim utesnenia.

Vyhodnocovanle prevádzkových. režimov z prevádzkových záznamov
bolo urobené ručně bez použitia výpočtové^ techniky a bolo velmi prac-
né. 7 zápisoch за vyskytlo velké množstvo chyb, najma z počiatočného
obdobia prevádzky blokov, ktoré vyplývájú z přechodu na novů sústavu
,1ednotiek Si a ktoré znižujú celková doveryhodnost zápisov. Zápisy úda-
jov Y hodinových intervaloch neuvažujú registráciu rychlých zmien a
odpovedajúcich výpootovýcb režimov. Jedná за predovšetkým o režimy za-
hrnuté vo výpočtovom režime č. 3, ^d* režimy činnosti HO I. V niekto-
rých obdobiach zápisy veličin celkom chýbajú. Naviac prevádzkove zá-
znamy- neregistrujú všetky potřebné veličiny merané na komponentoch PO.
Pri analýze prevádzkových záznamov boli zistená netypická prevádzkove
režimy, ktoré neboli zahrnuti do projektových prevádzkových režimov.
Pre kritické miesta HCP bolo hodnotené poškodenie, ktorým prispievajú
к celkovému poěkodzovaniu, a bolo konstatované, že je zanedbatelné.
Preto sa s ich vplyvom na životnost komponentov nemusí uvažovat.

Podobná analýza bola vykonaná pre doetupné prevádskové záznamy
parametrov pomocných okruhov PO (ŠOV, dusíkový systém, potrubia spo-
jů júce PO а КО). V tomto případe možno konstatovat1, 5e záznamy sú pre
účely hodnotenia životnosti naprosto nevhodné, pretože obsahujú po-
třebné údaje v zanedbatelnom rozsahu.



Zber údajov a 30

Statistické prehlady poruchovosti i;ariaden£ jádrových elektrátní

ukazujú, že najvačší podiel na poruchovosti jádrovéj elektrárně má
sekundárný okruhj napr. na JE V-l v Jaslovských Bohuniciach za sledo-
váné obdobie činil podiel poruch sekundárného okruhu na poruchovost
cele;) elektrárně 70 %t pričom podiel poruch PO činil len 19,5 %. Je
nutné si tiež uvědomit, že poruchy niektorých zariadení sekundárného
okruhu spatné vplývajú na režim PO a t;m teda aj na komponenty ?0.,
Tento vplyv je prezentovaný zvýšeným namáháním komponent PC a teda

1 zvýšeným čerpáním životnosti.
v v

Z hladiska vplyvu 50 na životnost PO sú nejpodstatnější?» resi-

my výpadkov TG a odpojenia VTO. Pri výpadku TG je súčasne odpojený

příslušný systém VTO. I v tomto případe boli analyzovaná pr-evádzkove

záznamy SO a pokusili sme sa identifikovat režimy výpadku ]'G ч odpo-

jenia VTO. S ohladom na nepřesnost záznamov sa nám to však ~u.podaři-

lo v plnom rozsahu. Počty výpadkov TG zistené touto metódcu on roz-

chádzali s poctami v poruchových záznamoch a knihách závad. Poicbná

situácia nastala pri sledovaní počtu odpojení VTO.
v»

Spolehlivým zdrojom boli len výpisy programu POST Jiorten. Г. tých-

to výpisov boli urobená grafické priebehy teploty napájacej vody v PG,

tlaku páry v SO a tlaku a teploty v PO pri:

a) výpadku jednáno TG

b) výpadku jediného pracujúceho TG

c) výpadku oboch pracujúcich TG (súčasnom)

Ha základe týchto priebehov moano konstatovat, 2e režicy а) а Ъ)
sú charakterizovaná rychlou změnou teploty napájacej vody až o óO°C
v priebehu 3 minut. Prlebeh teploty napájacej vody len pri odpojení
VTO nie je zatial к dispozícii. Bude nutné zabezpečit sledovanie
týchto veličin:

a) počty všštkých odstavení VTO

b) počty všetkých odstavení TG

c) priebehy teploty napájacej vody do PG

Potom bude možné přistupit ku kvantitativnému hodnotanau vplyvu

prevádzky SO na životnost PO (najma PG).

Závěr

Aby bolo možné seriozně zvládnut celu problematiku vysočtov 2i—

votnosti komponentov JE, je nutné uviest do prevádzky automatizovaný

systém zberu, archivácie a vyhodnocovania prevádzkových parametrov.
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Pře tlakové a teplotně údaje snímané na PO a SO JE WER 440 vyplývajú

z predošlého hodnotenia nasledujúce závěry:

1* Upřesnit a stanovit typické prevádzkové režimy charakterizované
ověřeným priebehom tlaku a teploty komponenty

2* Pre špecifikáciu typických prevádzkových režimov bude potřebné ove-
rit příslušné priebehy tlaku a teploty tneraním

a) u reSimov s pomalými směnami p a T je postačujúca perioda zázna-

mu asi 10 minut

b) režimy s rychlými změnami p a T je nutné registrovat s maximál-

ncu periodou asi 4 a tak, aby boli hodnověrné zachytené maxima

a miniraá teplot

3. Ha základe počítačovej registrácie priebehu tlaku a teploty, ktoré
boli uvedené v predchádzajúcom výklade, zrovnávat tieto typické
prevádzkové režimy so zaznamenanými priebehami a určovat počty re-
žimov absolvovaných komponentem v hodnotenom období. Rozsah a prie-
behy typických prevádzkových režimov musia byt stanovené tak, aby
pokryli čo najvačší počet prevádzkových režimov, ktoré majú ne-
zanedbatelný vplyv na životnost komponentov

4« Vzhladom к tomu, že velká část komponentov v PO je použitá viac-

krát (6 slučiek) nie je za normálněj prevádzky nutné registrovat
v*

tlaky a teploty zo všetkých komponentov. Je třeba registrovat změ-

ny z dvoch komponentov v ustálenom stave a zo všetkých komponentov,

ktorých prevádzka sa od ustáleného stavu líši. Eegistrácia takých-

to údajov by mala byt riadená signálom z komponentu, ktorý priamo

odráža stav prevádzky (napr. u čerpadla napájacie napátie apod.)

5» Z dovodu hodnověrnosti výpočtu životnosti komponent JE WER 440 mu-

sia byt teploty meraná priamo na komponentoch (teploty kovu)
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Í SPOLEHLIVOSTI ELEICIRÍREII A JEJICH ZAŘÍZEJTÍ

Ing. J. řírabdk, CSc. - Č3SR

Sledování spolehlivosti československých elektrárenských bloků,

jejich dílčích zařízení a také spolehlivosti celých elektrizačních

soustav poskytlo poznatky o dosazených úrovních jednotlivých bloků a

dílčích zařízení a umožnilo nalézt vhodnou metodiku pro stanovení uka-

zatelů spolehlivosti elektráren nebo generujících zařízení celého

systému. Informační spolehlivostní systém (ISS) navržený v roce 1972

a zavedený od 1. ledna 1973 do elektrárenská praxe poskytuje úplné

informace o bezporuchovosti, pohotovosti, částečné informace o opra-

vách zařízení, tj. umožňuje odhad vhodného matematického mo lelu pro

tyto dílčí vlastnosti a dále poskytuje podklady pro analýzu porucho-

vosti v možnostech daných příslušnými pravidly pro sběr informací.

Uzavření toku informací ve výrobních resortech umožnilo systematicky

snižovat výpadkovost generujících zařízení elektráren, a to pi-akticky

již po půlroce po vydání opatření KIHTS 8/76, které toto uzavření to-

ku informací legalizovalo. Ekonomický důsledek tohoto opatření byl tak

prokazatelný, že na základě ISS pro uhelné elektrárny bylo vydáno оЪ-

dobné opatření pro elektrárny jaderné, ale taká pro dobývací velko-

stroje v Severočeském uhelnám revíru a pro motorové lokomotivy použí-

vané u Československých státních drah.

Zavedení informačních systiraů umožňuje měřit spolehlivost těch

zařízení, která ,jaou podle příslušných pravidel v 3ystérau sledována.

Jako míry spolehlivosti se využívá ukazatelů spolehlivosti podle ČSIT

01 0102, ČS2í 01 0103 a dalších. Všechny tyto normy obsahují tzv.

dvoustavové ukazatele spolehlivosti, kdy se předpokládá, že sledova-

ná dílčí nebo komplexní spolehlivostní vlastnost je vztažena ke 100í3

úrovni provozuschopnosti a je popsána jako zcela vyhovující, nebo

к nulové provozuschopnosti a je nevyhovující; míra plnění je udávána

provozuschopností.

Sledování stavu provozu a prostojů a současně i úrovně hlavního
parametru umožňuje hlubší poznání spolehlivostních vlastností neome-
zující se pouze na uvedené dva stavy, ale umožňuje popsat apolehli-
vostní vlastnosti sledovaného zařízení i při nižším plnění úrovně
hlavního parametru. Vzniká tak soubor ukazatelů pro hodnocení spoleh-
livosti složitého zařízení vhodný к posuzování i rozsáhlých systimů,
jako jsou elektrárny, elektrizační soustavy, ale taká soubory lokomo-
tiv ČSD (lokomotivní park), autobusu IJHD aj.
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Ukazatele složitých systému byly popsány jia dříve v /1/, /2/,

stejně jako algoritmus pro odvozování obdobných ukazatelů vyšších

systémů i .jeho praktická použití v /3/.

Dále stručně zrekapitulujeme, o jaké ukazatele jáe, uvedeme je
na příkladu elektrárenského bloku a elektrizačních soustav. Závěrem
naznačíme jejich praktická využití.

Ukn.r.atele spolehlivosti nekciikastavových (složitých) systétHU

Slsdujema-ii pohotový výkon při provozu enei-gatického bloku, na-

bývá tato veličina hodnot v intervalu cían-:m regulačním rozsahem, tj.

v rozmezí od technického niinima do výkonu jmenotiváho, popř, nabýVá

hodnoty nulové, opravaje-li se zařízení po poruše. Provozní stavy яз-

řízení, jako jsou zálohy, plánované opravy apod., nás při určovaní

náhodné složky pohotového výkonu nezajímají, pokud nemají nějaký

vztah к poruchám, jako např. opravy prováděná v zálohách, kdy эе pří-

slušné doby považují za doby na opravu.

Uvažujeme-li u elektrárenského bloku pouze dvě výkonové úrovně,

re kterých se můše vyskytnout, úroveň nulovou - poruchový prostoj a

řízení maximální - provoz na jmenovitém výkonu, je odhad pravděpodob-

noeti, že sledovaný blok buáe během dlouhého intervalu pozorování

(0; TJ v provozu, udán podílem součtu všech dob provozu t^ v tomto

intervalu, tedy

a obdobná pravděpodobnost pro poruchový prostoj bude

p(o> . JL__ , тш L (tlk + t o k)

Pravděpodobnosti p(l) obvykle říkáme součinitel pohotovosti (ve

smyslu dílčí spolehlivosti vlastnosti - pohotovosti).

Rozdělení dob t, (rozdělení dob mezi poruchami) s hustotou prav-
děpodobnosti f,(t) popisuje bezporuchovost bloku a rozdělení аоЪ t
(rozdělení dob na opravu) s hustotou íQ(t) jeho opravitelnost. Pře-
chod ze stavu 1 (100$ provozuschopný stav) do stavu 0 je způsobován
náhodně se vyskytujícími úplnými poruchami, к přechodu ze stavu 0 do
stavu 1 dochází po obnově ukončené za náhodnou dobu jejího trvání.

Velká elektrárenské bloky při poruchách některých 3vých pomocných

zařízení nepřecházejí do stavu 0, nýbrž do některého ze stavů provozu-

schopnosti mezi 100 55 a technickým minimem. Klesne-li např. při poru-
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se kouřového ventilátoru bloku o výkonu 200 IV'1 pohotový výkon bloku na

150 Ш , znamená pokles o 50 Ш v soustavě s celkovým pohotovým výkonem

10 000 Ш relativní snížení o 0,5 $>• To není zanedbatelná hodnota, uvá-

žíme-li, že v systému pracují desítky bloků a tyto částečná poruchy

mohou trvat současn* na několika blocích. Časový průběh blolcu sledova-

ného na n úrovních je znázorněn na obr. 1, Pravděpodobnosti výskytu

p № P(N2'

ОЪг. 1 - Znázornění odhadu rozdělení f Cli, t) pro blok o .jmenovitém
výkonu 200 ЮТ, 3 technickým minimem 50 > .jmenovitého výko-
nu sledovaného na výkonových úrovních odstupňovaných po
d • 50 MW

pohotového výkonu na úrovni i (i » 1,2, , n) označme p (I^H po-

sloupnost těchto pravděpodobností je odhadem hustoty pravděpodobnosti

okamžitého pohotového výkonu f (N).

Spolehlivostní funkce

E(H) - 1 - F(1I) (1)

kde P(N) je distribuční funkce rozdělení okamžitých pohotových výko-
nu, udává pravděpodobnost, se kterou bude okamžitý pohotový výkon

bloku vyšší nebo roven výkonu II.

Pomocí informačního spolehlivostního systému můžeme zjistit

i odhady rozdělení dob setrvání výkonu na určité úrovni, з hustotami

(2)

a funkcí spolehlivosti



Pro teoretický případ, kdy počet úrovní n-
notka Л t } 0 je

a časová jed-

f(N,t) (3)

spojitá hustota pravděpodobnosti pro rozdělení dvou proměnných. Husto-
ta f(N,t) je úplnou charakteristikou operativní pohotovosti. Pro ne-
spojité N je rozdělení znázorněno na obr. 1.

Jako ukazatele spolehlivosti provozu několikastavového systému

v praxi použijeme:

- posloupnost pravděpodobnosti p(ll̂ ) výskytu pohotového výkonu na
úrovni i

« aproximované rozdělení pravděpodobnosti dob setrvání pohotového vý-

konu na úrovni i (nebo častěji experimentální histogram četnosti)

- spolehlivostní funkci R(IT) = 1 - P(N) jako charakteristiku provozu-

schopnosti na úrovni i v libovolném časovém okamžiku

- spolehlivostní funkci %•("&.») jako charakteristiku provozuschopnos-

ti po dobu t na úrovni i pohotového výkonu

- зоиЪог rozdělení p(-Jj) E.j.(t.), reap» f(U,t) pro hodnocení operativ-
ní pohotovosti nebo funkci R(Nft) pro hodnocení operativní provozu-
schopnosti

Pro hodnocení elektrizační soustavy podle stejných ukazatelů byl

pro výpočet těchto ukazatelů z ukazatelů bloků navržen £ 1J reku-

rentní algoritmus

O (4)

kde g(i) je obecná charakteristika vybraná pro hodnocení systému,

předpokládá se

g(i) » 0 pro i <C 0 i • 0, 1, 2, ...., с

I
С a . m m

A ir

m

_ maximální pohotový výkon určitého bloku

- celkový počet bloků

11! " rozdíl pohotového výkonu mezi úrovněmi i; i+1
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Ha obr. 2 je znázorněna spolehlivostní funkce pohotovosti systé-
mu R(!T) vyjadřující pravděpodobnost, Se syatám bxide ve kterémkoli ča-
sovém okamžiku během doby pozorování na úrovni pohotového výkonu
x MW. Křivka charakterizuje provozuschopnost systému elektrárenských
bloku pracujících v čs. elektrizační soustavě v seskupení o výkonu
4800 MW.

RNIMW)

1.0
0,9
0,8
OJ
Ofi
05

°A
0?
02
0.1

1 1 1 )

0 A 8 12 15 20 24 28 32 36 A0 U x 100 MW

Obr. 2 - Spolehlivostní funkce pohotovosti systému. (Pravděpodobnost,
ze systém bude v kterémkoli časovém okamžiku během"dlouhé
doby pozorování na úrovni pohotového výkonu x Ш . )

Pro stejné seskupení bloků je na obr. 3 znázorněna pravděpodob-
nost beaporuchovjho provozu táže sestavy bloků po dobu 2; 8; 14;
23 hodin. Z průběhu .je zřejmá, že v průběhu 23 hcdin lze očekávat
výpadek 300 LIT/ s pravděpodobností 50 % a výpadek 500 HW s pravdě-
podobností 10 %, Během dvou hodin lze očekávat s pravděpodobností
0,1 ztrátu 80 LI7/.
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RtlMWi

= 2h

0,5-

4000 4200 4400 4 6 0 0 4800

4100 4300 4500 4700 4900

Obr. 3 - Pravděpodobnost bezporuchového provozu systámu 4900 MV7 bě-
hem doby t 3 2; 6; Í4; 23 h. (Během 23 h se v systému sni-
žuje pohotový výkon v důsledku poruch o cca 300 LT.V v prů-
měru; s pravděpodobností 0,1 dochází к výpadkům až 500 LT.V;
během dvou hodin dochází a pravděp dobností 0,1 к výpadkům
výkonu až 100 IIW.)

Obdobně lze vypočítat pravděpodobnost, že v systému přejde za

dobu t « 2 ; 8; 14; 23 h do provozuschopného stavu x Ш . Funkce potom

charakterizuje opravitelnost bloků pracujících v celé elektrizační

soustavě. Pro operativní řízení se tato funkce počítá pouze z údajů

bloků, které se opravují, s přihlédnutím, jak dlouho se již opravu-

jí 3

Využití

Výše uvedené ukazatele reálně charakterizují spolehlivost zaří-
zení za sledovaná období a vzhledem к pomalým změnám dílčích vlast-
ností jsou použitelné i pro predikci na období následující. V [4j
je naznačeno jejich použití pro stanovení optimální úrovně spolehli-
vosti generujících prvků při projektování soustavy, v fsj je uve-
den postup pro hodnocení přínosu elektrizačních pod3oustav v soustavě
integrované. Ukazatele lze přímo využít pro posouzení spolehlivosti
elektrizační soustavy, okamžité posouzení zabezpečení výroby elektric-
ká energie se zřetelem na okamžitou spotřebu a pro okamžitá hodnoce-
ní potřeby generujících záloh 1. řádu. Jsou použitelné pro výpočty
potřebných záloh podle C^J » kde zobrazují skutečnost podstatně lépe
než ukazatele získané aplikací markovských procesů a metod Hoňte Car-
lo, nebot neobsahují aproximační chyby. Rychlost výpočtu při použi-
tí algoritmu (4) umožňuje používání pro řízení v reálném čase.
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SPOLEHLIVOST ILIKTRÁ^ENoríCH BLOKU V Г.Ш 10 ŘÁDNÍ СИ PROVOZITÍOH STAVECH

ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY

Ins. F. Vokůrka, C5c. - ČSSR

Mimořádná provozní stavy elektrizační soustavy

7 kaads elektrizační soustavě dochází občas к mimořádným provcz-
ním stavům, která zpravidla bývají vyvolány náhodnou událostí, např.
poruchou některého zařízení, nesprávnou manipulací, přírodním vlivem
apod.

Mimořádné provozní stavy negativně ризоЬг na jakost dodávky

elektrická energie spotřebiteli^} dochází buď к besnapětovým stavům,

nebo je elektřina dodávána při nenormálních hodnotách icraitcčtu a na-

pětí. Důsledkem jsou ztráty v národním hospodářství, jejichž výše

závisí jednak na druhu, na intenzitě a na trvání abnormalit, jednak

na charakteristických vlastnostech konzumenta (průmyslové podniky

různých typů, doprava apod.). Je nezbytné uskutečňovat vhodná tech-

nická a organizační opatření s cílem omezovat vznik poruchových sta-

vů a pokud vzniknou, rychle a úspěšně je likvidovat.

Významnou kategorii představují mimořádné provozní režimy cha-

rakterizovaná abnormálními hodnotami kmitočtu a napětí; abnormality

obou elektrických parametrů se mohou vyskytovat samostatně nebo spo-

lečně v cele elektrizační soustavě či v její části, a to při synchron-

ním provozu soustavy nebo po jejím rozpadu. Z hlediska velikosti od-

chylek kmitočtu a napětí od jejich jmenovitých, resp. normálních pro-

vozních hodnot jsou zvláčtě významné izolované provozy částí elektri-

zační soustavy. Kmitočet i napětí v samostatná pracující 5á3ti se vy-

víjí v čase zcela nezávisle na provozních poměrech a na elektrických

param«*irech soustavy. Sěhem likvidace mimo rádního provozního režimu

se činí opatření mající za cil dosáhnout takových hodnot kmitočtu a

napětí.., aby byly splněny podmínky pro fázování na elektrizační sou-

stavu. Izolovaný provoz části končí buď přifázováním na elektrizační

soustavu, to znamená obnovením normálního 3tavu před poruchou, nebo

výpadkem všech zdrojů pracujících ve vyčleněné oblasti a úplnou ztrá-

tou napětí. Zásobování spotřebitelů se obvykle obnovuje záložními

cestami ze sousedních částí soustavy a zdroje v oblasti se anovu po-

stupně uvádějí do provozu.

Výskyt izolovaných provozů je zásadné závislý na konfiguraci

elektrizační soustavy a na územním rozložení výroben a rozhodujících

konzumů. Mimoto i výrazně záleží na tom, do kterého napěíového systé-

mu je elektrárna, reap, blok připojen. Bloky zapojené do systému
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110 kV jsou postihovány abnormálními provozními režimy ča3těji než

bloky pracující ao systémů з vyšším napětím.

Funkce bloků v mimořádných provozních stavech

^spěšné" obnovení normálního provozního stavu předpokládá, že

elektrárenské bloky jsou schopny v mimořádném provozním režimu poskyt-

nout elektrizační soustavě maximální podporu, to znamená pracovat

a abnormalitami kmitočtu a napětí bez nebezpečí výpadku a poškození

svého technologického zařízení a pouze s únosně zvýšeným čerpáním tech-

nického živ l,a exponovaných částí. Schopnost bloku pracovat při abnor-

málních kmitočtech a napětí může být omezována zejména zvýšeným dyna-

mickým namáháním lopetek parní turbíny, proudovým přetěžováním turbo-

alternátoru a motorů v systému vlastní spotřeby, nadměrným chvěním ně-

kterých soustrojí, nedostatečnou funkcí některého pomocného stroje

apod. U některých omezujících jevů, jako je např. dynamické namáhání

lopatek, proudové přetěžování, je spolurozhodujícím činitelem doba

mimořádného provozu.

Provoz elektrárenského bloku lze popsat stavovými veličinami Yi

(průtoky, tlaky, teploty, mechanické namáhání, otáčky, polohy regulač-

ních orgánů, proudy, . . . . ) , které jsou závislé na parametrech charak-

terizujících vnější i vnitřní podmínky provozu. Pro analýzu mimořád-

ných provozních režimů bloku vnucených vnějšími podmínkami, které při-

cházejí z elel<trizační soustavy nebo z její části, je odůvodněný zjed-

nodušující předpoklad, že veličiny Yi jsou funkcí pouze výkonu bloku P,

kmitočtu f a napětí U (napětí v systému vlastní spotřeby je definova-

telně závislé na svorkovém napětí turboalternátoru)

(P, f, U) (1)

Výběr je zaměřen na veličiny 1.t které dosažením svých mezních

hodnot znemožňují nebo omezují provoz bloku. Uapříklad nadproudove

ochrany motoru dovolují trvalý provoz do 105 % jmenovité hodnoty prou-

du, takže překročení nastavené hranice vede к odpojení motoru a pokud

jde o důležitý, nezálohovaný pomocný stroj, i к odstavení bloku. Dosa-

žení mezní hodnoty polohy regulačního orgánu (např. hydraulická spoj-

ky napáječky) omezuje výkon bloku.

Stanovení provozních schopností bloku

Způsobilost elektrárenského bloku pracovat při abnormalitách kmi-
točtu a napětí by bylo možné prokázat experimentálním provozem do vy-
členěná oblasti konzumu, tedy imitováním skutečného havarijního stavu
elektrizační soustavy. Vážným nedostatkem takto uspořádaného experi-
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mentu je rosSíření rizika i na technická zařízení spotřebitele.

Dosavadní zkušenosti ukazují, ze věrohodných a prakticky apliko-
vatelných výsledku lze dosáhnout s podstatně menším rizikem vhodnou
kombinací výpočetních metod a experimentálního měření. Početné jsou
analyzovány mimořádné provozní režimy turboalternátoru. blimoto se ivu-
aierických a grafických metod používá к základním odhadům chování sys-
tému vlastní spotřeby a navazujícího technologického zařízení se zá-
měrem předem odhalit limitující a kritická jevy, a přispět tak ke sní-
žení rizikovosti experimentu.

Vlastní experimentální měření ae dělá metodou náhradní zkoušky

r principiálním zapojení podle obr. 1. Při volbě konkrétního schématu

ji? třeba vycházet ze zepojení. bloků do soustavy, ze způsobu napájení

rlastm'ch spotřeb i z vnitřního zapojení bloků v elektrárně a respek-

tovat četné další faktory. Uvedené schéma vychází ae skutečného zapoje-

ni při měření na blocích 200 P.IW, kdy náhradní zkouška byla realizová-

na ve dvou samostatných etapách. V první etapě (zkoušky A) byl promě-

řován systém vlcstní spotřeby a navazující technologické zařízení zkou-

šeného bloku, jehož turbosoustrojí pracovalo do soustavy 400 kV při

normálním kmitočtu s výkonem 140 až 200 IT.7. Systém vlastní spotřeby byl

napájen proměnlivým kmitočtem (46 až 53 Hz) a napětím (4,7 až 6,9 kV)

z bloku sousední elektrárny. Ve druhé etapě (zkoušky B) byly na parní

turbíně měřeny charakteristické veličiny regulačního systému a dynamic-

ké namáhání lopatek posledních kol 1IT rotoru, a to v rozsahu kmitočtu

46 až 53 Hz. Jak vyplývá ze schématu na obr. 1, zkoušené turbosoustro-

jí bylo zatěžováno systémem vlastní spotřeby sousedního bloku, jehož

alternátor byl odstaven.

Závislosti (1) byly stanoveny z naměřených hodnot metodou regres-

ní analýzy v několika tvarech, z nichž jeden se uvádí (2) (index "i°

pro zjednodušení vynecháno).

Y =» A o + A 1 #P + A2.U + kyt + A4.P.U + Ag.P.f + Ag.U.f + kj Jj- +

+ A8 I" + A9 "T" + A1O "T" + All "4~ + A12 í"

Veličiny Y. a jejich mezní hodnoty daná např. nastavením ochran

nebo příslušným ustanovením provozního předpisu definují v souřadni-

cích výkon P, kmitočet f, napětí U oblasti, ve kterých je provoz bloku

trvale nebo s jistým časovým omezením přípus-ný. Tím jsou prakticky

stanoveny provozní schopnosti bloku v mimořádných provozních režimech

a abnormalitami kmitočtu a napětí»
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i ZUROJ

Zkoušky A

U v s « 4 . 7 + 6.9 kV

f w s »*6 -ř 53 Hz

Zkoušky В
u vs* 6 - 0 k v

f T S « « 6 -ř 53 Hz

LEGENDA

ZAPNUTO

VYPNUTO

Obr. 1 Principiální ichem. pro riřeni eystém Tlaetal apotřabj Ш a

paml turbíny /B/

Zásadní poznatkj a doporučení

Dosud vykonané výzkumné práce v problemetice mimořádných provoz-

ních režimu přinesly mnoho konkrátních a závažných poznatku; nejdůle-

žitější jsou uvedeny:

- Blok je schopen trvalého provozu з činným výkonem až jmenovitým

v rozsahu kmitočtu 48,5 až 50,5 Hz a v rozsahu svorkového napětí

0,90 až 1,05 jmenovité hodnoty svorkového napětí turboaltematoru}

hodnota účinníku se nezaručuje*

- Ostatní provozní režimy v rozsahu kmitočtu 46 až 53 Hz a napětí

cca 0,75 až 1,15 jmenovité hodnoty svorlcovaného napětí turboalter-

nátoru jsou omezeny časově, popř. i výkonově.
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Průvodními a omezujícími jevy mimořádných provozních režimů jsou
u turbosoustrojí dynamiclcá namáhání lopatek turbíny a proudová pře-
těžování turboalternátoru, v systému vlastní spotřeby a v navazují-
cím technologickém zařízení proudové přetěžování motoru, dosažení
mezní hodnoty tlaku nebo tlakové diference, dosažení mezní hodnoty
zdvihu regulačního orgánu, nedostatečná funkce pomocného stroje.
Např. omezující působení hydraulické spojky elektronapáječky na vý-
kon blolcu vyplývající z dosažení plného zdvihu regulačního orgánu
Z * 1,00 je znázorněn na obr. 2.

1,00

HYDRAULICKÁ SPOJKA

NAPÁJECÍ VENTIL

0,20-
U0 160 PlMW] 200

Obr* 2 Zdvih /Z/ aapijcelbe ventilu • ngol«2aibo
orfánu bydrmulieké «pojity n»páj»6ky
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Průběh proudu asynchronního motoru v závislosti na kmitočtu a napětí
záleží na druhu poháněného stroje, na způsobu regulace a na poměrném
zatížení re jmenovitém bodě (P = 200 Ш , f « 50 Hz, U = 6,0 kV). blez-
ní hodnota poměrného proudu je dána nastavením nadproudové ochrany
(trvale přípustný poměrný proud 1,05). К obr. 3 je třeba připomenout,
že napáječka je regulována hydraulickou spojkou, podavač uhlí variá-
toren, mlýn nemá regulaci otáček.

NASTAVENI NADPROUDOVÉ

Obr. 5 Poměrný proud (2/I a ) aotorfl napáječiqr, mlýn*,

pod»vača uhli
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- Motory pohánějící stroje, Která nejsou regulovány v závislosti na
výkonu bloku, představují vážnější omezení provozu systému vlast-
ní spotřeby, a tím i bloku, než motory pohonů regulovaných, která
se odlehčují snižováním výkonu bloku.

— Chování systému vlastní spotřeby při abnormalitách, kmitočtu je příz-

nivější, pokud se napětí udrží v normální provozní hodnotě.

Ze zásadních poznatku lze odvodit některá základní doporučení
pro nově budovaná elektrárenská bloky.

- Systém vlastní spotřeby a navazující technologické zařízení .je
třeba navrhnout tak, aby provozní schopnosti bloku byly dány
způsobilostí turbosoustrojí; další omezení jsou nežádoucí.

- Systém vlastní spotřeby napájet z odbočky turboalternátoru a zá-
ložně ze sítě pomocí regulačních transformátoru.

- Systémy řídicí, autonatizační, zabezpečovací а informační zásad-

ně napájet z nezávislého zdroje.

Závěr

Poznatky z výzkumu mimořádných provozních režimů se uplatňují

v praxi dispečerského řízení elektrizační soustavy, v provozu tepel-

ných elektráren a promítají se do projektu nových energetických výro-

ben i do návrhu technologických zařízení. Jejich důsledná a cílevě-

domá aplikace představuje významný přínos pro zlepšení provozní spo-

lehlivosti a bezpečnosti energetických bloků, a tím i ke zvýššní spo-

lehlivosti dodávky elektrické energie národnímu hospodářství. Z hle-

diska praktických potřeb зе pokládá za nezbytné pokračovat ve vý-

zkumných pracích v této speciální oblasti.
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DIE BEDEUTUNG DER SACHVERSTAiniGEUTaTIGKEIT FÜR DIE SICHERHEIT UND
ZUVERLÄSSIGKEIT- K2RNTECHI7I SCHER ABLAGEN

- EINE ANALYSE DER SITUATION III DER BUIIDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Dr. H. Danzmann - BDR

KERNENERGIENUTZUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Historische Entwicklung

Die Bundesrepublik Deutschland erhielt am 5. Mai 1955 mit dem

Abschluß der Pariser Verträge ihre volle Souveränität. Damit

erlosch auch das Verbot der Alliierten, Forschung und Entwicklung

auf dem Gebiet der Kernenergienutzung zu betreiben. In der Folge

setzte in der Bundesrepublik eine rasche Entwicklung ein. Es wurde

ein Atommisterium geschaffen und eine Atomkommission eingerichtet,

die das Ende 1957 verabschiedete Erste Deutsche Atomprogramm zur

Regelung der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen und das

Ende 1959 erlassene Atomgesetz erarbeitete. 1956 wurden in Karls-

ruhe und in Jülich zwei Zentren zur kernphysikalischen Forschung

und Entwicklung gegründet. Die ersten Forschungsreaktoren wurden

vorwiegend in den USA gekauft. Am 30. Oktober 1957 wurde als erster

Forschungsreaktor das sogenannte "Atomei" in Garching bei München

kritisch. Der erste in Deutschland selbst gebaute Reaktor war der

Forschungsreaktor Karlsruhe. Er wurde 1961 kritisch.

Die Entwicklung und der Bau von Reaktoren zur Energieversorgung,

also von sog. Leistungsreaktoren, wurde in der Bundesrepublik

mit der Vergabe eines Auftrages an die Allgemeine Elektricitäts-

Gesellschaft (AEG) und ihre amerikanische Partnerfirma General

Electric zum Bau eines 15-MW-Reaktors bei Kahl am Main einge-

leitet. Dieser Reaktor wurde 1960 kritisch und ist mit guten Ergeb-

nissen bis heute in Betrieb. Der Auftrag für Kahl leitete gleich-

zeitig die Entwicklung und den Bau von leichtwassermoderierten

Reaktoren in der Bundesrepublik ein.

In der zweiten Hälfte der Sechziger Jahre gingen in der Bundes-

republik drei Kernkraftwerke mit Leichtwasserreaktoren der Lei-

stungsgröße 250-300 MW in Betrieb, mit denen bewiesen werden sollte,

daß mit Kernkraft Strom konkurrenzfähig und sicher erzeugt werden

kann. Es waren dies die Anlagen Gundremmingen, Lingen und Obrigheim.

Gundremmingen war ebenfalls ein gemeinsam von AEG und General

Electric gebauter Siedewasserreaktor, Lingen wurde von der AEG
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bereits in eigener Regie gebaut und Obrigheim war der erste von

der Firma Siemens gebaute Druckwasserreaktor. Alle drei Anlagen

haben als sogenannte Demonstrationskernkraftwerke ihr gesetztes

Ziel erreicht.

Zu Beginn der Siebziger Jahre gingen die beiden 64 0-MW-Kernkraft-

werke Stade (Druckwasserreaktor) und Würgassen (Siedewasserreaktor)

in Betrieb. In Würgassen yab es beträchliche Anfangsschwierigkeiten,

Stade hingegen hat sich zu einem der zuverlässigsten Kernkraftwerke

der Welt mit ausgezeichneter Arbeitsausnutzung entwickelt.

In kürzester Zeit wurden dann die Leistungsgrößen der Anlagen noch

einmal verdoppelt. Bereits ein Jahr nach Würgassen ging mit Biblis

A ein von der Kraftwerk Union gebautes Kernkraftwerk mit 1200~MW-

Druckwasserreaktor ans Netz. Es folgten weitere Anlagen ähnlicher

Größe, die teils in Betrieb, teils im Bau sind.

Neben den Leichtwasserreaktoren wird in der Bundesrepublik Deutsch-

land auch der Bau der sog. fortgeschrittenen Reaktorlinien ver-

folgt. Bereits 1959 wurde der Auftrag zum Bau eines Hochtempera-

tur-Versuchs-Reaktors in Jülich gegeben. Der Reaktor ging 1969 in

Betrieb und hat bis heute die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt.

1972 wurde mit dem Bau eines Prototyp-Thorium-Hochtemperaturreak-

tors mit 300 MW Leistung nach dem Jülicher Kugelhaufen-Prinzip begon-

nen. Nach vielen Schwierigkeiten genehmigungstechnischer Art und

großen Finanzierungsproblemen scheint nun gesichert, daß der Tho-

rium-Hochtemperaturreaktor 1985 ans Netz gehen kann.

Die andere fortgeschrittene Reaktorbaulinie ist der Schnelle Brut-

reaktor. In Deutschland wurde zum Studium der Physik eines Brüter-

Cores (bestehend aus Plutonium und Uran-238) zunächst die sog.

"Schnelle Nullenergie-Anlage Karlsruhe (SNEAK)" errichtet und

1965 kritisch.Um Erfahrungen mit Natrium als Kühlmittel zu ge-

winnen, entwarf und baute die Firma Interatom die sog. "Kompakte

Natriumgekühlte Kernreaktoranlage (KNK)" in Karlsruhe. Nach zehn

Jahren Grundlagenforschung, Konstruktions- und Komponentenentwick-

lung wurde 1973 mit dem Bau eines Prototyp-Brutreaktors bei Kai-

kar, dem sog. SNR 300 (Schneller Natrium-Reaktor mit 300 MW
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Leistung) begonnen. Hersteller ist die von der Firma Interatom

gegründete "Internationale Natrium-Brutreaktor-Baugesellschaft

(INB)", in der die Bundesrepublik Deutschland und die Benelux-

Länder zusammenarbeiten.

Auch der Schnelle Brutreaktor hatte mit vielen Genehmigungs- und

Finanzierungsproblemen zu kämpfen. Nach den letzten Finanzierungs-

verhandlungen und Regierungsentscheidungen dürfte seine Fertig-

stellung sichergestellt sein. Die Inbetriebnahme wird für 1987 er-

wartet.

\•2 Gegenwärtige Situation

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind in der Bundesrepublik Deutsch-

land 15 Kernkraftwerke mit einer gesamten elektrischen Bruttolei-

stung von 10.358 MW in Betrieb und 10 Anlagen mit 11.3 29 MW in Bau.

Für 9 weitere Blöcke mit zusammen 12.843 MW sind Errichtungsge-

nehmigungen beantragt. Während bei den älteren Anlagen Siede-

und Druckwasserreaktor etwa gleich stark vertreten sind, werden

die neueren Kernkraftwerke ganz überwiegend mit Druckwasserreaktor

ausgerüstet. Fast alle kommerziellen Anlagen werden von der deut-

schen Firma Kraftwerk Union schlüsselfertig errichtet. Der der-

zeitige Anteil des Atomstroms an der gesamten Stromproduktion

liegt bei 17,4 %. Nach dem Energieprogramm der Bundesregierung soll

dieser Anteil bis 1995 auf 30 % steigen.

SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT KERNTECHNISCHER ANLAGEN

Die Zahlen über die gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutsch-

land installierte Kernkraftwerksleistung und noch mehr die über

den beabsichtigten Zubau geben bereits einen eindeutigen Hinweis

auf die Qualität der bisherigen betrieblichen Erfahrungen. Wenn

voii den betrieblichen Erfahrungen gesprochen wird, so sind damit

Güte und Einsatzbereitschaft der einzelnen Systeme, summiert über

die gesamte Anlage und die gesamte bisher aufgelaufene Betriebs-

zeit und schließlich noch einmal über die gesamte installierte
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Kernkraftwerksleistung gemeint. Hier dokumentieren sich die Er-

folge der Zuverlässigkeit, die den drei Sielen dient:

- Optimierung der Herstellung von Komponenten und Systemen im

Hinblick auf ihren Einsatz,

- Beurteilung der Einsatzmöglichkeiten von Komponenten und Sy-

stemen im Hinblick auf die geforderte Verfügbarkeit der Anlage,

- Auffinden von Schwachstellen innerhalb von Systemen bzi\/. Über-

prüfung des ausgewogenen Systemaufbaus im Hinblick auf die

Zuverlässigkeit.

Dem Begriff der Sicherheit ist der Humanbezug immanent. Sicher-

heitsmäßige Erfahrungen müssen Auskunft geben auf die Frage, in-

wieweit Menschen oder - allgemein - die Umwelt durch aufgetre-

tene Störungen gefährdet waren oder geschädigt wurden. Sicherheit

hat aber neben der empirischen noch eine projektive Komponente:

Es sind Überlegungen und Berechnungen anzustellen, inwieweit

Schäden durch postulierte Störfälle auftreten können. Reale

Störfallmöglichkeiten werden in Störfallanalysen, die im Rahmen

atomrechtlicher Genehmigungsverfahren durchzuführen sind, berech-

net, hypothetische Fälle sind der Gegenstand von Risikoanalysen.

Zuverlässigkeit und Sicherheit in kerntechnischen Bereich müs-

sen durch ein Kollektiv von Naturwissenschaftlern und Ingenieu-

ren gewährleistet werden. Sie arbeiten an unterschiedlichen Plät-

zen: Im Bereich der Forschung, bei den Herstellern, bei den Be-

treibern und bei den Sachverständigen. Jede Gruppe arbeitet in-

tensiv daran, einen hohen Standard zu erreichen oder zu verbes-

sern. Die Motivation ist unterschiedlich: Sie liegt teils im

Forscherdrang, teils im Eigeninteresse, teils in einer berufs-

mäßig kritischen Einstellung. Die letztere bestimmt im wesent-

lichen das Handeln des Sachverständigen bei der auftragsgemäßen

Begutachtung. Er ist der wahrhaft kritische Wissenschaftler oder

Ingenieur im Gegensatz zu den sich selbst so apostrophierenden

Verweigerern. Hier soll nun die Bedeutung dieser Gruppe für die
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Sicherheit und Zuverlässigkeit kerntechnischer Anlagen untersucht

werden. Dies soll in einer nüchteren Bilanz geschehen, die die Vor-

aussetzungen sowie Merkmale und Umfang der Tätigkeit der Sach-

verständigen beschreibt. Die Zusammenstellung der Aufgaben be-

schränkt sich auf das atomrechtliche Genehmigungs- und Aufsichts-

verfahren, doch es soll nicht unerwähnt bleiben, daß es die

gleichen Sachverständigen sind, die Sicherheitsforschung, Ri-

sikoanalysen und vieles andere mehr betreiben.

j. pi:R J'iCHVERSTÄNDIGE - DEFINITION UND QUALIFIKATION

3.1 Definition und Provenienz des Sachverständigen

3.1.1 Definition des "Sachverständigen"

"Sachverständige (Experten) sind Personen, die auf einem be-

stimmten Gebiet der Geistes-oder Naturwissenschaften, der Wirt-

schaft, der Technik oder anderer Tätigkeiten besonders bewandert

sind und deshalb zur Beantwortung von Fachfragen, die diese Ge-

biete betreffen, in besonderem Maße berufen erscheinen."/1/ Un-

abdingbare Voraussetzungen für den Sachverständigen sind Objek-

tivität und Unabhängigkeit. Beide erfordern, daß der Sachverstän-

dige angibt, wo bei seinen Schlüssen die gesicherten Erfahrungen

und Erkenntnisse aufhören und wo die Theorie beginnt. Nur was

sicher oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

richtig ist, darf als bewiesen betrachtet werden. Fachliche Un-

abhängigkeit bedeutet Freiheit bei der Lösung der Aufgabe und

Unabhängigkeit im Sachverständigenvotum /2/.

3.1.2 Der Sachverständige bei der Prüfung überwachungsbedürftiger

Anlagen

Ein besonders großes und besonders geschultes Potential an Sach-

verständigen wird im Bereich der Technik benötigt. Viele tech-

nische Anlagen sind potentiell gefährlich. Zum Schutz der Be-
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schäftigten und Dritter (d.h. der Allgeraeinheit) sind für diese

Anlagen Rechtsverordnungen und Vorschriften erlassen worden. Die

Ermächtigungsgrundlage für ihren Erlaß liefert § 24 der deutschen

Gewerbeordnung. Der Inhalt dieses Paragraphen sind die.überwachungs-

bedürftigen Anlagen. Als solche werden genannt: Dampfkesselan-

lagen, Druckbehälter, Druckleitungen, Aufzugsanlagen, elektri-

sche Anlagen, medizinisch-technische Geräte usw. § 24 c der Ge-

werbeordnung bestimmt, daß diese Anlagen von Sachverständigen zu

prüfen sind:

" Die Prüfungen der überwachungsbedürftigen Anlagen v/erden

von amtlichen oder amtlich für diesen Zweck anerkannten Sachver-

ständigen vorgenommen. Diese sind in technischen Überwachungs-

organisationen zusammenzufassen."

Als technische Überwachungsorganisationen gelten in der Bundesre-

publik in erster Linie die Technischen Überwachungs-Vereine.

3.1.3 Der Sachverständige im Kernenergierecht

§ 24 der Gewerbeordnung nimmt Energieanlagen aus. Als besonderes

Recht für Anlagen, in denen mit radioaktiven Stoffen und ionisie-

renden Strahlen umgegangen wird, gilt in der Bundesrepublik

Deutschland das Atomgesetz. Die Tätigkeit von Sachverständigen

im Bereich der Kerntechnik wird im Atomgesetz nur sehr allgemein

geregelt. In § 20 heißt es dazu:

" Im Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach diesem Gesetz und

den auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungon kön-

nen von den zuständigen Behörden Sachverständige zugezogen werden."

Diese grundsätzliche Feststellung könnte in Zukunft erheblich

präzisiert werden. In § 12 Abs.1 Nr. 11 des Atomgesetzes findet

sich die Ermächtigung zum Erlaß einer Rechtsverordnung über die

Anforderungen, die an Sachverständige im Sinne von § 20 zu stellen

sind. Diese Rechtsverordnung kann Anforderungen enthalten über die

Ausbildung, die beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie über
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ihre Zuverlässigkeit und Unparteilichkeit. Ferner kann geregelt

werden, welche Qualifikation Organisationen im Hinblick auf die

technische Ausstattung und die Zusammenarbeit verschiedener Fach-

richtungen erfüllen müssen. Eine solche Sachverständigen-Verord-

nung ist bisher noch nicht erlassen. Dennoch lassen sich aus die-

ser Vorschrift auch heute schon Rückschlüsse darauf ziehen, welche

Qualifikation ein Sachverständiger erfüllen muß, um im Rahmen von

§ 2ü des Atomgesetzes tätig werden zu können.

7- 1 .4 Pi :vonienz der Sachverständigen im Kernenergiebereich

Die nach § 20 des Atomgesetzes im atomrechtlichen Genehmigungs-

verfahren zugezogenen Sachverständigen sind privatrechtliche

Organisationen, öffentlich-rechtliche Instibutionen und Einzel-

personen.

Im Vordergrund steht die Beauftragung privatrechtlicher Organisa-

tionen. Ca. 80 % der gesamten Gutachtertätigkeit, einschließlich

begleitender Kontrolle, bei einem kerntechnischen Projekt liegen

bei den Technischen Überwachungs-Vereinen und der Gesellschaft

für Reaktorsicherheit /2/. Ihnen obliegt in erster Linie die Prü-

fung, ob und wieweit die nach dem Stand von Wissenschaft und Tech-

nik erforderliche Vorsorge gegen Schäden getroffen ist. Hierzu ge-

hört die Beurteilung kernphysikalischer, thermohydraulischer,

mechanischer, elektrotechnischer oder auch arbeitstechnischer

Fragen sowie die des Schutzes der Anlage gegen Einwirkungen von

außen, Störmaßnahmen oder sonstiger Einwirkungen Dritter.

Weitere im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren zugezogene pri-

vac.rechtliche Organisationen sind Ingenieurbüros oder handels-

rechtliche Gesellschaften. Bekannte Institutionen sind Motor

Columbus in Baden/Schweiz, das Batteile-Institut in Frankfurt

oder das Ingenieurbüro Zerna in Bochum. Sie werden zur Begutach-

tung von Einzelfragen oder auch größerer Komplexe - teils im Un-

terauftrag - tätig. Als beispielhafte Untersuchungsgebiete kön-

nen Explosionsdruckwellen, meteorologische Fragen, Baugrundeig-

nung oder Kühlturmauswirkungen genannt werden.
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Aus dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Institutionen werden

besonders zur Begutachtung von Spezialfragen verschiedene Behör-

den, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Universitäts-

institute usw. herangezogen. Hier häufig tätige Institutionen

sind Deutscher Wetterdienst, Bundesgesundheitsamt, Staatliche

Materialprüfungsanstalt, Bundesanstalt für Bodenforschung, Landes-

ämter für Umweltschutz u.a.m.

Schließlich werden auch besonders fachkundige Einzelpersonen,

z.T. im Unterauftrag, zur Begutachtung von Detailfragen zugezo-

gen. Hierbei handelt es sich zum großen Teil um Leiter von Uni-

versitätsinstituten, wissenschaftliche Mitarbeiter von Forschungs-

zentren oder auch Behördenmitarbeiter. Als für diese Gutachter-

gruppe typische Arbeitsgebiete haben sich Werkstofffragen»Brand-

schutz, Statik, Seismologie, Radioökologie u.s.w, ergeben.

Da im Bereich der Kerntechnik die Technischen Uberwachungs~Ver-

eine und die Gesellschaft für Reaktorsicherheit in der Bundes-

republik Deutschland die bei weitem bedeutendsten Gutachter-

crganisationen sind, sei die Behandlung der Sachverständigen-

Thematik im folgenden auf sie konzentriert.

3.2 Qualifikation von Sachverständigen der TÜV/GRS

3.2.1 Einheitliche Regelung

Für die einheitliche Ausbildung ihrer technischen Mitarbeiter,

die in atomrechtlichen Genehmigungs-und Aufsichtsverfahren ein-

gesetzt werden sollen, haben die Technischen Überwachungs-Vereine

(TÜV) und die Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) gemein-

same Richtlinien erlassen /3/. Die Richtlinien werden dem Fort-

schritt der Technik und den Änderungen in Gesetzen, Verordnungen,

Technischen Regeln, Richtlinien usw. regelmäßig angepaßt. Durch

diese Richtlinien soll gewährleistet werden, daß Mitarbeiter der

TÜV/GRS einheitlich in ihre Aufgaben eingewiesen werden, sich die

erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten aneignen und durch Wei-

terbildung erhalten und vertiefen.
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3.2.2 Voraussetzungen und Einweisung

Im atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren werden

für Begutachtung, begleitende Kontrolle (Vorprüfung, Werkstoff-,

Bau- und Druckprüfung, Abnahme- und Funktionsprüfung), wieder-

kehrende Prüfungen und Betriebsüberwachungen nur Mitarbeiter

eingesetzt,die über eine besondere Sachkunde verfügen. Diese

besondere Sachkunde wird erworben durch

- die Eingangsqualifikation (Studium an einer Technischen Hoch-

schule, Universität oder an einer staatlich anerkannten Fach-

hochschule) ,

- die Ausbildung (Ausbildung = Einweisung plus Weiterbildung)

in der Sachverständigenorganisation und

«•»

- die Berufserfahrung.

Die Berufserfahrung ist entsprechend ihrer natürlichen Reihen-

folge in der obigen Aufstellung zwar an letzter Stelle genannt,

jedoch kommt ihr allein wegen ihres Zeitaufwands eine große

Bedeutung zu. Sie wird ergänzt und kann in gewissen Grenzen

konzentriert werden durch eine systematische Ausbildung der

Mitarbeiter.

Bei der Ausbildung wird zwischen Einweisung und Weiterbildung

unterschieden. An der Einweisung nehmen alle neuen Mitarbeiter

teil. Sie soll die neuen Mitarbeiter mit den organisatorischen

Gegebenheiten sowie den grundlegenden und fachspezifischen An-

forderungen ihres neuen Arbeitsplatzes bekannt machen. Nach

Abschluß der Einweisung nehmen alle Mitarbeiter an der Weiter-

bildung teil. Sie dient im wesentlichen der Aktualisierung des

Grundwissens, der Vertiefung des Fachwissens und der Erweite-

rung des Fachwissens auf angrenzende Arbeitsgebiete.

Die Ausbildung der Sachverständigen der TÜV/GRS erfolgt nach

einer gemeinsamen Richtlinie, um eine einheitliche Ausbildung

von Sachverständigen sicherzustellen.
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Die gemeinsame Richtlinie der TÜV und GRS sieht drei Arten von

Seminaren vor, deren Teilnahme für neu einzuweisende technisch-

wissenschaftliche Mitarbeiter obligatorisch ist.

1. In einem sogenannten G-Seminar werden in 10 Grundthemen all-

gemeine Kenntnisse vermittelt. Sie reichen von den verfassungs-

rechtlichen Grundlagen und Organen der Bundesrepublik Deutsch-

land über die Mitarbeit von Sachverständigen bei der Weiter-

entwicklung von Rechtsvorschriften und Regeln der Technik sowie

Aufbau und Arbeitsgebiete der jeweiligen Organisation bis zur

Datenverarbeitung im technischen Bereich und im Verwaltungs-

bereich.

2. In einem sogenannten GK-Seminar werden in 13 Grundthemen

Kenntnisse zur Kerntechnik vermittelt. Sie reichen von den ein-

schlägigen Gesetzen und Verordnungen des Bundes und der Bundes-

länder über in-und ausländische Regeln der Technik, das atom-

rechtliche Genehmigungs-und Aufsichtsverfahren, Grundlagen der

Kernphysik, Aufbau und Funktion kerntechnischer Anlagen sowie die

Grundsätze ihrer Sicherheit bis zu Grundsätzen des radiolo-

gischen Arbeits- und Umgebungsschutzes.

3. In sechs sogenannten K-Seminaren wird jeweils eines der folr-

genden fachbezogenen Kerntechnik-Themen behandelt:

- Strahlenschutz und Standort

- Elektrotechnik

- Bautechnik

- Neutronenphysik und thermohydraulische Kernauslegung

- Komponenten

- Verfahrenstechnik, Systemtechnik und Betriebsüberwachung.
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Im Rahmen der Ausbildungsrichtlinie ist weiter vorgesehen, daß

neue Mitarbeiter in intensiven Besichtigungen typische kern-

technische Anlagen (vornehmlich Kernkraftwerke mit Leichtwasser-

reaktoren) kennenlernen.

Ferner fordert die Ausbildungsrichtlinie, daß auch die forensi-

schen Fähigkeiten gefördert werden, damit der Sachverständige

seine Arbeitsergebnisse Dritten in schriftlicher und mündlicher

Form logisch und plausibel mitteilen kann.

Le praktische Einweisung in den Fachabteilungen erfolgt durch

erfahrene und für diese Aufgabe geeignete Mitarbeiter. Der neue

Mitarbeiter wird dabei in zunehmendem Schwierigkeitsgrad unter

Ausicht von erfahrenen Mitarbeitern mit fachlich und zeitlich

abgegrenzten Aufgaben aus seinem späteren Tätigkeitsbereich

betraut. Er wird in angemessener Weise mit Tätigkeiten auf

angrenzenden Arbeitsgebieten vertraut gemacht. Darüber hinaus

gehört zum Einweisungsprogramm wesentlich die Mitarbeit bei

Gutachtenerstellungen, begleitenden Kontrollen, wiederkehrenden

Prüfungen und Betriebsüberwachungen.

3.2.3 Weiterbildung

Der Einweisung des Mitarbeiters folgt eine laufende Weiterbil-

dung, die sich nach den fachlichen Notwendigkeiten richtet. Ziele

der Weiterbildung sind

- Aktualisierung des Grundwissens,

- Vertiefung des Fachwissens,

- Erweiterung des Fachwissens auf angrenzende Arbeitsgebiete.

Der Mitarbeiter wird in der Regel etwa 5 % seiner Arbeitszeit

für Weiterbildung benötigen.

Die TÜV/GRS schaffen die Voraussetzungen zur Weiterbildung der
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Mitarbeiter, indem sie den Mitarbeitern

- die erforderliche Zeit zur Weiterbildung einräumen,

- die erforderliche Fachliteratur zugänglich machen,

- die Teilnahme an internen Fachbesprechungen, Weiterbildungs-

veranstaltungen in ihren Mitarbeiterschulen und an externen

Fachveranstaltungen ermöglichen.

Auch Seminare aus dem Bereich der Themen der Reihe GK (Grundthe-

ma Kerntechnik) und insbesondere der Reihe K (fachbezogene Kern-

technik-Themen) sind der Weiterbildung zuzuordnen, wenn sie neue

Sachviirhalte behandeln.

Der Umfang der Weiterbildung richtet sich nach den fachlichen

Notwendigkeiten für den einzelnen Mitarbeiter. Die fachlichen

Vorgesetzten sorgen für eine planmäßige Weiterbildung der Mit-

arbeiter. Ihre Aufgabe ist es auch festzustellen, wie sich die

Weiterbildungsmaßnahmen auf die Arbeit des Mitarbeiters aus-

wirken.

4. AUFGABEN DES SACHVERSTÄNDIGEN IM ATOMRECHTLICHEN GENEHMI-

GUNGS- UND AUFSICHTSVERFAHREN

4.1 Beteiligte im Verfahren

Entsprechend der föderalistischen Struktur der Bundesrepublik

Deutschland fällt auch die Genehmigung kerntechnischer Anlagen

in die Zuständigkeit der Länder. Allerdings übt der Bund, ver-

treten durch den Bundesminister des Innern, im atomrechtlichen

Bereich eine Recht- und Zweckmäßigkeitsaufsicht über das Handeln

der Länder aus.

Zuständig für die Genehmigung ist eine oberste Landesbehörde,

in der Regel das Wirtschafts- oder Sozialministerium des Landes,

in dem die kerntechnische Anlage errichtet werden soll.
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Dieser Behörde reicht der Antragsteller (in der Regel der Bau-

herr und spätere Betreiber der Anlage) seinen Genehmigungsantrag

mit allen erforderlichen Unterlagen, die vom Anlagelieferer an-

gefertigt worden sind, ein.

Die Genehmigungsbehörde prüft den vorgelegten Antrag und die

eingereichten Antragsunterlagen auf Erfüllung der Genehmigungs-

voraussetzungen. Sie beteiligt hierzu alle Behörden des Bundes,

der Länder, der Gemeinden und sonstigen Körperschaften, deren

Sustand.igk.eit berührt wird. Bei Meinungsverschiedenheiten ist

eine Weisung des zuständigen Bundesministers einzuholen.

Im Rahmen dieser Prüfung sind die vorgebrachten Einwände zu er-

örtern, zu bescheiden und die Genehmigungen auszustellen bzw.

zu versagen.

Zur Prüfung der Schadensvorsorge zieht die Genehmigungsbehörde

entsprechend § 20 des Atomgesetzes Sachverständige hinzu. Als

Sachverständige werden die Technischen Überwachungs-Vereine

und die Gesellschaft für Reaktorsicherheit eingesetzt. Hinzu

kommen in der Regel weitere Experten, zum Beispiel von Hoch-

schulinstituten oder Forschungseinrichtungen.

Zur Beratung des aufsichtsbefugten Bundesministers des Innern

steht die Reaktor-Sicherheitskommission, ein Gremium aus un-

abhängigen und ehrenamtlich tätigen Wissenschaftlern, zur Ver-

fügung. Die Reaktor-Sicherheitskommission befaßt sich mit Fra-

gen grundsätzlicher sicherheitstechnischer Bedeutung und gibt

Empfehlungen zur Genehmigung jeder kerntechnischer Anlage ab.

Außer dem atomrechtlichen Genehmigungsverfahren werden für

kerntechnische Anlagen auch baurechtliche, wasserrechtliche

und immissionsschutzrechtliche Verfahren durchgeführt, für die

die entsprechenden Fachbehörden zuständig sind.

Abbildung 1 zeigt das Zusammenwirken der im atomrechtlichen

Genehigungsverfahren beteiligten Stellen.
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ANTRAGSTELLER
ANTRAG

r
ÖFFENTLICHKEIT

(EINWENDER)

ZU BETEILIGENDE
BUNOESBEHDROEN

GENEHMIGUNGSBEHOROE
(OBERSTE LANDESBEHÖRDEN)

t GUTACHTER
(TOV.GRS)

r REAKTOR-
SICHERHEITSKOMMISSION

4Î
WEISUNG

ii
BUNDESMINISTER DES INNERN

t ZU BETEILIGENDE
BEHORDEN

ZUSÄTZLICHE
STELLUNGNAHMEN

ODER ABLEHNUNG

Abb. 1 :

Zusammenwirken der im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren

beteiligten Stellen
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4.2 Ablauf des Genehmigungsverfahrens

Mit der Antragstellung zur Genehmigung auf Errichtung und Be-

trieb einer kerntechnischen Anlage bei der obersten Landesbe-

hörde werden u.a. der Sicherheitsbericht und Angaben zur beab-

sichtigten Abgabe radioaktiver Stoffe eingereicht. Daraufhin

beauftragt die Behörde ihrerseits Sachverständige mit der Er-

stellung der erforderlichen Gutachten.

So wurden zum Beispiel für ein konkretes Verfahren im ersten

Schritt folgende Gutachten gegeben:

- Sicherheitsgutachten zum Standort und zur Konzeption der An-

lage

- Beurteilung der Auswirkung der Emissionen radioaktiver Stoffe

in die Luft

- Beurteilung der Auswirkung der Emissionen radioaktiver Stoffe

im Wasser

-Beurteilung des meteorologischen Einflusses, u.a. Auswirkungen

des Kühlturms

- Beurteilung der Geologie und der Bodenbeschaffenheit

- Standsicherheitsnachweise.

Je nach Standortverhältnissen ist das Einholen weiterer Gutach-

ten erforderlich, zum Beispiel zur Beeinflussung der Schiffahrt

durch Kühlwasserein- und auslaufbauwerke, zu seismischen Ver-

hältnissen etc.

Die Verbindlichkeit der Antragsunterlagen ist - mit Ausnahme

der Unterlagen zum Standort und den Auswirkungen der Anlage auf

den Standort und seine Umgebung - in der Regel zu diesem Zeit-

punkt nicht endgültig, da eine Auslegung bzw. Ausführung noch

nicht im Detail für alle Komponenten vorliegt und auch Forde-
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rungen der Genehmigungsbehörde, die aus Gründen der Sicherheit

erhoben werden, noch nicht bekannt sind. Der Grad der Verbind-

lichkeit und die Angaben in den Unterlagen müssen jedoch in

jedem Fall ein vorläufiges Gesamturteil über die Anlage und

ihren Betrieb ermöglichen.

Die zugezogenen Sachverständigen haben zu prüfen, ob die Anlage

am vorgesehenen Standort ohne Gefahr für die Umgebung errichtet

und betrieben werden kann. Insbesondere wird geklärt, welchen

Anforderungen die Systeme und Komponenten genügen müssen und

ob diese Anforderungen nach dem Stand von Wissenschaft und Tech-

nik erfüllt werden können. Es handelt sich hierbei naturbedingt

um theoretische Untersuchungen zur Beurteilung des Verhaltens

der Anlage unter Betriebsbedingungen und unter Einbeziehung

aller möglichen Störfalle an der Anlage. Die Ergebnisse der

Begutachtung werden in Sicherheitsgutachten zusammengefaßt und

der Genehmigungsbohörde vorgelegt. Damit wird in diesem Stadium

festgestellt, ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen

die erforderliche Schadensvorsorge,bezogen auf den Standort und

die Konzeption der Anlage,gewährleistet werden kann. In aller

Regel werden der Behörde zusätzliche konstruktive Maßnahmen und

Konstruktionsänderungen hierin vorgeschlagen.

Unabhängig von dieser Begutachtung werden der Antrag, der Sicher-

heitsbericht und die Kurzfassung acht Wochen am vorgesehenen

Standort ausgelegt und sind damit der Öffentlichkeit, die Ein-

wendungen gegen das Vorhaben erheben kann, zugänglich. Die er-

hobenen Einwände werden dann im Erörterungstermin diskutiert und

sollen der Genehmigungsbehörde zusätzliche Aspekte für ihre

Entscheidung liefern.

Parallel zum Verfahren auf Landesebene wird in der Reaktor-

Sicherheitskommission das Vorhaben ebenfalls beraten. Grund-

lagen hierzu sind sowohl die Unterlagen des Antragstellers als

auch die Gutachten der von der Genehmigungsbehörde zugezogenen

Sachverständigen. Als Ergebnis erhält der Bundesminister Em-

pfehlungen, die er als Weisung an die Landesbehörden weiterge-

ben kann. In der Praxis wird in der Bundesrepublik Deutschland
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kein Kernkraftwerksprojekt ohne Befürwortung durch den Bundes-

minister des Innern genehmigt.

Nach Vorlage der Gutachten kann die Genehmigungsbehörde eine

erste Genehmigung erteilen, die mit Auflagen (Nebenbestimmun-

gen) für den Antragsteller verbunden ist. Diese Auflagen be-

rücksichtigen die Empfehlungen und Bedingungen aus den Sicher-

heitsgutachten. Der Genehmigungsbescheid ist wiederum nach Be-

kanntmachung auszulegen und öffentlich bekanntzumachen.

Im Genehmigungsverfahren werden entsprechend dem Baufortschritt

und der Fertigstellung der zur Prüfung einzureichenden Unterla-

gen jeweils Teilerrichtungsgenehmigungen erteilt. Damit wird

gleichzeitig erreicht, daß bei einer Weiterentwicklung des Stan-

des von Wissenschaft und Technik die Anlage während der Errich-

tung noch angepaßt werden kann. Die 1. Teilerrichtungsgenehmi-

gung umfaßt den Anlagestandort, die Konzeption der Anlage und

erste Baumaßnahmen {z.B. Herstellung der Fundamente). Die wei-

teren Errichtungsgenehmigungen verlaufen nach dem gleichen

Schema.

Die Genehmigungen enthalten auf Vorschlag des Sachverständigen

u.a. auch Auflagen, die eine Detailprüfung aller sicherheits-

technisch wichtigen Systeme und Komponenten im Rahmen einer

"begleitenden Kontrolle" durch den Sachverständigen verlangen.

Unter dem Begriff "begleitende Kontrolle" werden die Tätigkei-

ten verstanden, die sich mit der Ausführung sowohl einzelner

Anlageteile als auch vollständiger Systeme befassen. Während

der begleitenden Kontrolle wird geprüft, ob das betrachtete

Teil den im Rahmen der Begutachtung festgestellten Anforderun-

gen genügt. Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden in Berich-

ten, Zeugnissen usw. niedergelegt.

Der gesamte Prüfumfang der begleitenden Kontrolle wird in fol-

gende Prüftätigkeiten unterteilt: die Vorprüfung, die Werk-

stoff-, Bau- und Druckprüfung und die Abnahme- und Funktions-

prüfung sowie jeweils deren Dokumentation.
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Die Tiefe dieser Tätigkeiten richtet sich nach der sicherheits-

technischen Bedeutung des entsprechenden Teils und ist in den

Genehmigungen festgelegt. In der Regel werden hierzu das Ver-

sagen des betrachteten Teils angenommen und die Auswirkungen

auf die Anlage und deren Umgebung analysiert.

Bei der Vorprüfung werden zunächst für alle sicherheitetech-

n.i seh wesentlichen Systeme und Komponenten anhand der Fertigungs-

unterlagen Beurteilungen erarbeitet für

- die konstruktive Gestaltung,

- die Dimensionierung,

- die verwendeten Werkstoffe,

- die Herstellungs- bzw. Fertigungsverfahren,

- den Aufbau von Schaltungen,

- die Montage,

- die Prüfbarkeit, Wartungs- und Reparaturzugänglichkeit,

- die verwendeten Meßgeräte und Meßfühler.

Bei der anschließenden Werkstoff-, Bau- und Druckprüfung wird

dann die tatsächliche Ausführung auf Übereinstimmung mit den

Vorprüfunterlagen geprüft und beurteilt.

Die Prüfung und Beurteilung der Ausrüstung von Komponenten und

Systemen sowie ihres funktionalen Verhaltens erfolgen schließ-

lich bei der Abnahme- und Funktionsprüfung. Diese Prüfungen

können auf Prüfständen, im Rahmen der vorbetrieblichen Untersu-

chungen oder bei den Inbetriebnahmeversuchen erfolgen.

Um einen überblick über die durchgeführten Prüfungen und die

Prüfergebnisse und damit auch eine Kontrolle über deren Voll-

ständigkeit und über die Güte des Systems bzw. der Komponente

zu gewinnen, werden die Ergebnisse der einzelnen Prüfungen in

Form von Dokumentationen übersichtlich geordnet und zusammenge-

faßt.
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Nach vollständiger Errichtung der Anlage und erfolgreichem Ab-

schluß aller Funktionsprüfungen (Vorbetriebsprüfungen) wird der

Reaktor mit Brennelementen beladen. Zu diesem Schritt ist die

Betriebsgenehmigung einzuholen.

Antragsunterlagen hierzu sind u.a.

- endgültiger Sicherheitsbericht,

- Programm für Erstbeladung und Inbetriebnahme,

- Betriebsorganisation,

- Schutz- und Sicherheitsvorschriften,

- Programm für regelmäßig wiederkehrende Prüfungen.

Die Betriebsgenehmigung erlaubt in der Regel die schrittweise

Inbetriebnahme der Reaktoranlage durch Zwischenschaltung von

Freigabeschritten; das heißt die Anlage wird auf definierte

Leistungsstufen angefahren, wobei jeweils die nächsthöhere

Stufe nur nach mängelfreiem Betrieb der vorangegangenen und ge-

sonderter Freigabe durch die Behörde zu erreichen ist.

Im Rahmen der Inbetriebnahme ist die bestimmungsgemäße Funktion

aller Komponenten und Systeme im nuklearen Betrieb zu bestäti-

gen. Alle wesentlichen Prüfungen werden im Beisein des Sach-

verständigen durchgeführt. Es erfolgt eine Überwachung des Be-

ladens und die Prüfung der nuklearen Instrumentierung. Die Un-

terkritikalität des Kerns wird gemessen und überwacht, die Wirk-

samkeit der Abschaltstäbe geprüft, ebenso die Belade- und An-

fahrinstrumentierung. Es erfolgen dann die Leistungsprüfungen

anhand eines detaillierten Programms.

4.3 Aufsichtsverfahren

Nach Erteilung der Betriebsgenehmigung obliegt der Betrieb ei-

nes Kernkraftwei-ks der Aufsicht der atomrechtlichen Aufsichts-

behörde, die die Einhaltung der Genehmigungsbedingungen und son-

stigen rechtlichen Vorschriften zu überwachen hat. Hierzu kön-

nen ihre Vertreter oder in ihrem Auftrag tätige Sachverständige

die Anlage jederzeit betreten und erforderliche Auskünfte vom

Betreiber einholen.
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Der Betreiber informiert hierzu die Behörde über Betriebsbe-

richte in regelmäßigem Turnus, ebenso meldet er außergewöhn-

liche Vorkommnisse, insbesondere Überschreitungen festgelegter

Betriebsparameter (Grenzwerte), und informiert über jeden

Wechsel des zur Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs ein-

gesetzten Personals und über alle Prüfergebnisse von Wieder-

holungsprüfungen. Bei besonderen Vorkommnissen, bei wichtigen

Wiederholungsprüfungen und bei genehmigungspflichtigen Änderun-

gen an der Anlage wird der Sachverständige des Genehmigungsver-

fahrens auch im Rahmen der Aufsicht im Auftrag der Aufsichts-

behörde tätig. Die Aufsicht des Bundesministers des Innern be-

steht im Aufsichtsverfahren in gleicher Weise wie im Genehmi-

gungsverfahren .

5. UMFANG DER SACHVERSTÄNDIGENTÄTIGKEIT

Die Sachverständigentätigkeit allein in den atomrechtlichen

Genehmigungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland (also

ohne Berücksichtigung von Tätigkeiten vor Verwaltungsgerichten

in Verwaltungsstreitverfahren) hat ein außerordentliches Volu-

men. Um dies zu verdeutlichen, seien beispielhaft für einige

Projekte der Zeitaufwand für Begutachtungen und Kontrollen,

der Personaleinsatz an sachverständigen Personen und der finan-

zielle Aufwand angegeben. So betrug der Zeitaufwand für die

Sachverständigentätigkeit im Zusammenhang mit Begutachtungen

und Prüfungen bei dem Kernkraftwerk Philippsburg I ca. 175 Mann-

jahre, bei dem Kernkraftwerk Isar I ca. 190 Mannjähre, bei dem >

Kernkraftwerk Unterweser ca. 130 Mannjähre.

Der finanzielle Aufwand für Begutachtungen und Prüfungen betrug

beim Kernkraftwerk Philippsburg I ca. 30 Mio.DM, beim Kernkraft- ,

werk Isar I ca. 25 Mio.DM, beim Kernkraftwerk Unterweser ,,

ca. 15 Mio.DM im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren und

ca. 16 Mio.DM für die Begutachtung im wasserrechtlichen Ver-

fahren, zusammen also 31 Mio,DM.
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Das Ausmaß des Personaleinsatzes für Begutachtungen und Prüfun-

gen bei kerntechnischen Anlagen soll schließlich nur eine Zahl

verdeutlichen: Beim Kernkraftwerk Isar I waren zur Begutachtung

allein der Anlagensicherheit ca. 240 Personen tätig.

Diese beispielhaften Zahlenangaben machen auch ohne exakte Ein-

zelaufschlüsselung den erheblichen Umfang an Sachverständigen-

tätigkeit deutlich, die für Begutachtung und Kontrolle bei ei-

nem Projekt erforderlich ist.

6. BILANZ DER SACHVERSTÄNDIGENTÄTIGKEIT

6.1 Die Sachverständigentätigkeit als Teil umfassender

Bemühungen

Zieht man eine Bilanz der Sachverstandigentatigke.it für kern-

technische Anlagen in der Bundesrepublik Deutschland, so sind

die Zahlen für den Aufwand nur Symptome; das entscheidende

Beurteilungskriterium ist und bleibt der Erfolg. Der Erfolg

ist in vielen Einzelpunkten nachprüfbar; entscheidend doku-

mentiert er sich aber in der Bewährung der Anlagen im Betrieb.

Für die betriebliche Bewährung wiederum sind die beiden Kri-

terien Zuverlässigkeit und Sicherheit entscheidend.

Hier erwächst dem Urteilssuchenden eine grundsätzliche Schwie-

rigkeit: Zuverlässigkeit und Sicherheit sind nicht allein das

Verdienst der Sachverständigen, sondern ebenso der Hersteller

und Betreiber, um nur die wichtigsten Gruppen zu nennen. Na-

türlich sind die Interessen nicht deckungsgleich: Für den

Betreiber ist eine hohe Verfügbarkeit entscheidend wichtig,

für den Sachverständigen ein hohes Sicherheitsniveau, mitunter

auf Kosten der Verfügbarkeit. Aufs Ganze gesehen erlaubt eine

Bewertung des erreichten Niveaus nicht die "jweisung spezieller

Verdienste an nur eine Gruppe. Darum sei hier, ohne den Versuch

zu unternehmen, die Sachverständigentätigkeit besonders heraus-
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zuheben, eine Bilanz der Zuverlässigkeit und Sicherheit deut-

scher kerntechnischer Anlagen wiedergegeben.

6.2 Betriebserfahrungen mit deutschen Kernkraftwerken

Die Betriebsergebnisse der Kernkraftwerke in der Bundesrepublik

Deutschland zeigen ein sehr unterschiedliches Bild: Die Durch-

schnittswerte der Arbeitsverfügbarkeit seit Aufnahme des kom-

merziellen Betriebs liegen je nach Anlage zwischen 34% und

86 % (Stand: Ende 1982) /4/.

Anlage

Kahl

MZFR

KWO

Würgassen

KKS

Biblis A

Biblis B

Brunsbüttel

GKN

KKI

KKU

KKP 1

Typ

SWR

DWR

DWR

SWR

DWR

DWR

DWR

SWR

DWR

SWR

DWR

SWR

Klemmen-
leistung

MW

16

57

345

670

662

1204

1300

806

855

907

1300

900

Arbeitsverfügbarkeit
seit

Übergabe 1982 1981
% % %

62,3

64,6

82,4

51,3

84,6

69,5

74,1

37,5

73,4

49,9

86,5

34,2

64,9

85,8

83,7

19,81)

87,3

89,9

85,6

51,11>

82,4

21,1^

84,9

66,3D

56,22

58,0

83,6

64,62

83,7

68,7

75,5

66,4

84,8

54,6

83,8

14,3

Dauer der
Jahresrev.

h

) 736

1083

1233

) -

872

1035

1051

-

1179

-

705

-

in
Betrieb

seit

1961 |

1966

1968

1971

1972

1974

1976

1976

1976

1977

1978

1979

1) Während 1982 überwiegend wegen Nachrüstung abgeschaltet

Lastbegrenzung 80 %

Tabelle 1 ;

Betriebsergebnisse der deutschen Kernkraftwerke 1982

-87 -



Erfolgreichste Anlage ist das Kernkraftwerk Stade mit einer

durchschnittlichen Arbeitsverfügbarkeit von 84,6 %, dicht ge-

folgt vom Kernkraftwerk Obrigheim mit 82,4 %. Hinsichtlich

seiner Zuverlässigkeit hat die Anlage in Stade international

eine Spitzenstellung inne. Schlußlicht ist das Kernkraftwerk

Philippsburg mit 34,2 %, nur knapp davor liegt Brunsbüttel

mit 37,5 %. Zur Zeit sind in der Bundesrepublik Deutschland

mehrere Kernkraftwerke mit Siedewasserreaktor im wesentlichen

wegen des Austauschs ganzer Rohrleitungssysteme abgeschaltet,

so daß sie die Bilanz ungünstig beeinflussen.

Die durchschnittliche Arbeitsverfügbarkeit der Kernkraftwerke

in der Bundesrepublik Deutschland lag bei 64,2 %. Der Mittel-

wert der Arbeitsverfügbarkeit der sechs größten deutschen Kern-

kraftwerke mit Druckwasserreaktor steigerte sich von 80,0 % im

Jahre 1981 auf 85,6 % in 1982. Spitzenreiter mit 89,9 % Arbeits-

verfügbarkeit war die Anlage Biblis A.

In der Bundesrepublik Deutschland informiert der für Reaktor-

sicherheit und Strahlenschutz zuständige Bundesminister des

Innern die Öffentlichkeit alljährlich mit einem "Bericht über

besondere Vorkommnisse in deutschen Kernkraftwerken". 1982 /5/

wurden insgesamt 142 meldepflichtige besondere Vorkommnisse re-

gistriert. Davon gehörte kein einziger zur Kategorie A, in der

diejenigen Fälle erfaßt werden, die sofortige Maßnahmen zur

Gewährleistung der Sicherheit des Betriebspersonals oder der

Umgebung der Anlage notwendig machen.

25 Fälle wurden in die Kategorie B eingestuft. Dabei handelt

es sich um Ereignisse, die zwar keine Sofortmaßnahmen zur Si-

cherheitsgewährleistung verlangen, deren Ursache aber aus Si-

cherheitsgründen umgehend behoben werden muß. 117 Fälle - das

sind 82 % - gehörten in die Kategorie C, in die alle anderen

Ereignisse eingestuft werden, die über Routinefälle hinausge-

hen. In insgesamt vier Fällen kam es zu im Vergleich mit dem

Normalbetricb erhöhter Aktivitätsabgabe, die jedesmal kontrol-

liert über den Kamin erfolgte. Die Dosisgrenzwerte der Strah-

lenschutzverordnung wurden in keinem Fall überschritten.
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Gut die Hälfte der Vorkommnisse trat spontan beim Betrieb des

Kernkraftwerkes auf. Sie wurden hautsächlich verursacht durch

Fehler, Schäden und Ausfälle von Komponenten oder Systemen.

Knapp die Hälfte der gemeldeten Vorkommnisse trat bei Prüfungs-

oder Instandhaltungsarbeiten auf bzw. wurde bei Prüfung oder

Instandhaltung entdeckt. Dazu zählen die Fälle, bei denen es

bei solchen Arbeiten zur Aufdeckung von Mängeln kam, die kei-

nerlei Auswirkungen auf den Betriebszustand der Anlage hatten

(z.B. Fehler an Systemen, die nur bei Störfällen in Betrieb

sind). Außerdem sind die Fälle enthalten, bei denen es während

der Durchführung von Prüfungen zu einem Vorkommnis kam (z.B.

durch Fehlbedienung).

Eine Aufschlüsselung der besonderen Vorkommnisse des Jahres

1982 nach Systemen enthält Tabelle 2.

System

Reaktorschützsystem einschließlich
Instrumentierung

Abschaltsystem

Reaktorhilfs- und Nebenanlagen
- Not- und Nachkühlsystem ein-

schließlich Zwischenkühlsystem
- Lüftungssystem
- Sonstige Hilfs- und Nebenanlagen

Notstromsystem
- Notstromdieselaggregate

- Sonstige Notstromanlagen

Reaktorkühlsystem

Wasser-/Dampfkreislauf
Kühlwassersystem einschließlich
Nebenkühlwassersystem

Turbine/Generator

Brennelementhandhabung

Sonstige

Gesamtzahl der Vorkommnisse 142 100

Tabelle 2:

Systemspezifische Aufschlüsselung der besonderen Vorkommnisse

in deutschen Kernkraftwerken im Jahre 1982
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Vorkommnisse
Anzahl

17

5

39

25

3

26

5

4

10

8

14

6
19

14
11

Prozent

12

4

27

18

2

18

4

3

7

5

10

4
13

10
8

•



Bei der Wertung dieser Aufteilung sind der unterschiedliche Um-

fang der Systeme (das Notstromsystem ist z.B. wesentlich kom-

plexer und umfangreicher als das Notspeisesystem), der unter-

schiedliche Prüfungsumfang (am Reaktorschutzsystem und an den

Reaktorhilfsanlagen z.B, werden in kürzeren Zeitabständen Wie-

derholungsprüfungen durchgeführt als an Turbine und Generator)

sowie die unterschiedliche Bedeutung der einzelnen Störungen

zu berücksichtigen. Daher ist ein rein zahlenmäßiger Vergleich

nicht sinnvoll. Unter Berücksichtigung der angegebenen Unter-

schiede lassen sich aus der Tabelle keine systemspezifischen

Schwachstellen ableiten.

Ein Drittel aller Vorkommnisse ist auf Komponenten- oder Bau-

teilversagen infolge von Ausfällen zurückzuführen. Diese ver-

gleichsweise hohe Zahl ist in Anbetracht der Vielzahl von Ein-

zelkomponenten und Bauteilen, die im Kernkraftwerk eingesetzt

werden, zu erwarten und in der Auslegung auch berücksichtigt.

So sind z.B. alle sicherheitstechnisch oder betrieblich wich-

tigen Komponenten oder Systeme mehrfach vorhanden (redundant).

Ein weiteres Drittel der Vorkommnisse ist auf Fehler bei Repa-

ratur, Wartung, Montage und Bedienung zurückzuführen. Dagegen

ist der Anteil von Vorkommnissen, der durch Fehler bei der Her-

stellung oder Auslegung von Bauteilen hervorgerufen wird, mit

8 % bzw. 15 % vergleichsweise niedrig.

Unter sonstige Ursachen fallen im wesentlichen Störungen, die

außerhalb des Kernkraftwerkes eingetreten sind, z.B. Netzstörun-

gen. Bei den ungeklärten Ursachen handelt es sich z.T. um Fälle,

bei denen die Ursache erst bei der nächsten Revision oder durch

eine längere Untersuchung geklärt werden kann, deren Ergebnis-

se noch nicht vorliegen. Für die verbleibenden Vorkommnisse

ließ sich eine eindeutige Ursache nicht ermitteln.

Die Betriebsbilanz des Jahres 1982, die der des Jahres 198"!

stark ähnelt, legitimierte den Bundesminister des Innern zu der

Feststellung, der Betrieb der deutschen Kernkraftwerke im Jahre

1982 sei als "unverändert sicher" einzustufen, die aufgetrete-
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nen Mängel seien "sicherheitstechnisch nicht gravierend" ge-

wesen.

6.3 Umgebungsauswirkungen deutscher Kernkraftwerke

Spezifisch für kerntechnische Anlagen sind die radiologischen

Umgebungsauswirkungen, über sie informiert ein jährlich erschei-

nender "Bericht der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag

über Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung". Eine wichti-

ge Tabelle dieses Berichtes informiert über die genetisch sig-

nifikante Strahlenexposition der Bevölkerung der Bundesrepublik

Deutschland in dem jeweiligen Berichtsjahr /6/.

1. Natürliche Strahlonoxposition

1.1 durch kosmisch».» Strahlung

1.2 durch terrestrische Strahlung von außen im Mittel
hei Aufenthalt im Freien ca. 0,43(43)
lifi Aufenthalt in Heusern ca 0.57 (57)

1.3 durch inkorporierte natürlich radioaktive Stoffe
Summe der natürlichen Strahlenexposition

2. Zivilisatorische Strahlenexposition

2.1 durch kern technische Anlagen
2.2 durch Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender

Strahlen in diT Medizin
2 2.1 kdntyendiaynostik ca. 0,5 (50)
2.2.2 Strahlentherapie <0,01 ( 1)
2.2.3 Nuklearmedizin <0,01 ( 1)
2.3 durch Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlen

in Forschung, Technik und Haushalt (ohne 2.4)

2.3.1 Tndustrieerzeuynisse <0,01 ( 1)

2.3.2 technische Strahlenquellen <0,01 ( 1)

2.3.3 Siörstrahler <0,01 ( I)
2.1 durch benitliche .Sirahlenexposition (Beitrag 7.ur mittleren

Slruhltinexposition der Bevölkerung)
2.5 durch Strahlenunfcille und besondere Vorkommnisse
2 t) chircn Fall-out von Kernwaffenversuchen
J.fi.l von außen im Freien <0,01 ( 1)
2.6.2 durch inkorporierte radioaktive Stoffe <0,01 ( 1)

Summe der zivilisatorischen Strahlenexposition

Tabelle 3:

ca. 0.3 ( 30)

ca. 0,5 ( 50)

ca. 0.3 ( 30)

ca. 1,1 ; i 10)

<0,01 ( 1)

ca. 0,5 (50)

<0,02( 2)

<0.01 ( 1|

0( 0)

<0.01 ( 1)

ca. 0.6 (fiO)

Genetisch signifikante Strahlenexposition der Bevölkerung der
Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1980 in Millisievert
(Millirem)
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In allen Berichten steht bisher als Wert für die Strahlenexpo-

sition aus kerntechnischen Anlagen < 1 mrem/a. Damit liegt die

zusätzliche Strahlenbelastung durch diese Anlagen bei weniger

als 1 % der natürlichen Strahlenbelastung und geht damit in

deren Schwankungsbreite unter. Weiter werden in dem Bericht

Strahlenexpositionen für höchstbelastete Personen, die sich

hypothetisch in der Umgebung der Kernkraftwerke aufgehalten

haben, angegeben. Schließlich wird eine Zusammenstellung der

radioaktiven Emissionen aller kerntechnischen Anlagen gegeben.

Alle Tabellen belegen, wie außerordentlich gering die radio-

iujischon Umgebungsauswirkungen der kerntechnischen Anlagen

in der Bundesrepublik sind.

7. SCHLUSSFOLGERUNG

Der Betrieb von Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutsch-

land ist nicht frei von Störungen, die aber in ihrer überwie-

genden Zahl sicherheitstechnisch nicht signifikant sind. In

der Vergangenheit aufgetretende sicherheitstechnisch bedeutsa-

me Störfälle wurden in allen Fällen beherrscht. Die Verfüg-

barkeit der Anlagen ist gewachsen, wobei insbesondere die

großen 1200-/13OO-MW-Kernkraftwerke mit Druckwasserreaktor

Arbeitsverfügbarkeiten über 80 % erzielen. Die radiologischen

Umgebungsauswirkungen der deutschen Kernkraftwerke, die sorg-

fältig über ein dichtes Meß- und Kontrollsystem erfaßt werden,

sind äußerst gering.

Diese positive Bilanz ist dem engagierten Bemühen der Gruppen

zu danken, die sich beruflich für die friedliche Kernenergie-

nutzung einsetzen. Eine wichtige Rolle fällt hier der Gruppe

der Sachverständigen zu. Durch den kompromißlosen Einsatz ihres

kritischen Sachverstandes erfüllen sie ein* Kontrollfunktion,

die für die kerntechnischen Anlagen in der Bundesrepublik Deutsch-

land hohe Zuverlässigkeit und einen außerordentlichen Sicherheits-

standard gewährleistet.
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APLIKAČNÍ PECBLfclY TEORIE SPOLEHLIVOSTI V PODIJÍNKÍCH JADERNÍCH
ELEKTRÁREN

Ing. J. Šech, CSc. - ČSSR

tívod

V současna praxi vyhodnocování spolehlivosti jaderných elektráren

již převládá pravděpodobnostní přístup. Jeterministický přístup považu-

jeme za jeho zvláštní případ a měl Ъу být aplikován pouze výjimečně.

Jes4 :.j.;ie však ukazatele spolehlivosti, jako jsou pravděpodobnost

poruchy P (t), pravděpodobnost bezporuchového provozu R (t), hustoty

pravděpodobnosti f (t), intenzita poruch Л (t), paremetr proudu po-

ruch A (t) a další, vypočítáváme 8 analyzujeme bez zřetele na sou-

vislosti, měli bychom si být vědomi některých zvláštností definice

pravděpodobnosti. Tyto zvláštnosti se promítají až do provozu samého.

Klasická a axiomatická definice pravděpodobnosti

Vezměme si např. zdánlivě plně vyhovující pojem pravděpodobnosti
samé. Často si neuvědomujeme, že pracujeme s klasickou, v minulosti na-
vrženou definicí. Právě tak jako definice statistické a geometrické
pravděpodobnosti je tato definice nepřesná, někdy i logicky sporná pře-
devším v tom, že nepokrývá celou oblast náhodných jevů. Časový i funkč-
ní výskyt poruch je právě takovým náhodným jevem. Jestliže je pravdě-
pod bnost náhodného jevu A dána podílem počtu prvotních jevů n (A)
příznivých výskytu náhodného jevu A, a počtu všech prvotních jevů n
podle vztahu

P (A) »

fa
pak si musíme uvědomit, že P(E^) je stejně možný prvotní jev pro

i • 1, 2, , n, pro který platí

E.)
1 Ji P nP (2)

Tím mohou vznikat a taká vznikají paradoxy, které neobstojí kritice
ze strany praxe. Proto bylo nutné přejít к tzv. axiomatické definici
pravděpodobnosti (Bernstein - Kolmogorov), která vychází z prostoru
elemantárních jevů a z malého počtu axiomů. Zároveň uvádí do souvis-
losti teorii pravděpodobnosti s teorií množin. Pravděpodobnost P
v prostoru elementárních jevůiWise o - algebrou «л? jevů je pak de-
finována jako reálná nezáporná normovaná í? - aditivní množinová
funkce na «Jx a platí pro ni vztahy:
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1.

2.

3.

P (A) £
P («ft) =* 1

во

p ( L J A±:

pro všechna A. Л

= Z p
i-1

(3)

(4)

C5)

jsou-li A^, Ag po dvou disjunktivní
množiny ze 6" - algebry ̂ 2

4. (BÍ) —»o (6)
pro i-**s, a pro vššchny indexy i a

C\ B. = 0, jestliže (B,, Bg ) je posloupnost množin

ze G~ - algebry A. a platí B i c B. -̂

Z axiomu lze pro praxi vyvodit důležité závěry:

a) každému náhodnému jevu A, a tím např. i poruše je přiřazeno
nezáporná číslo P (A)

b) pravděpodobnost jistého jevu se rovná jedné a je vůbec otázkou,

zda je předmětem našeho zkoumání

c) pravděpodobnost skupiny náhodných jevů se rovná součtu jejich

pravděpodobnosti, pokud jsou disjunktivní

d) pravděpodobnost sjednocení náhodných disjunktivních jevů A;

booleovského jevového pole se rovná součtu jejich pravděpodobností.

Zjednodušeně, ale důrazně lze tuto otázku uzavřít poznáním, že
jinak univerzální klasická definice je omezena na případy, kdy množi-
na elementárních jevů je konečná, vššchny jevy mají stejnou pravděpo-
dobnost výskytu a tato pravděpodobnost musí být známá.

Můžeme však dále odvozovat vztahy pro vzájemné vylučování možné-

ho A a nemožného jevu I, vztahy jevů vzájemně se slučující (tj.

P (A) S3 P (В.), je-li A c3), ale i pravidla pro vzájemně se nevylučují-

cí jevy. V praxi je nezbytná pečlivě rozlišovat disjunktivní a kon-

junktivní jevy, jinak dochází к omylům а к chybám i ve výpočtech uka-

zatelů spolehlivosti.

Úplná pravděpodobnost poruch

Tím se dostáváme к další důležité otázce, kterou je stochastic-

ká (pravděpodobnostní) nezávislost náhodných jevů, v našem případě

poruch. Pokud je náhodný jev A nezávislý na náhodném jevu В ,

platí vztah

B) - P (A) P (B) (7)
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Vztah (7) platí i tehdy, Jestliže P (A) nebo P (B) je nulový,

což jinými slovy znamená, £• J«v nemožný a libovolný ťáhož pokusu
Jsou také vzájemně nezávislé. Podobně lze uvést, že jev jistý a li-
bovolný a nemožný a jistý jsou rovněž nezávislá.

V táto souvislosti je nutné zdůraznit vztah

P САЛВ) . Г IP (Eai^ V I \ P (Eai} P ( V •

- P (A) P (B) (8)

který aplikačně v prostoru poruch v podstatě říká, že i opakování

téhož náhodnSho pokusu není ovlivněno výsledkem původního nebo před-

cházejícího pokusu, tj. předchozí porucha nemá být příčinou poruchy

následující. V praxi se tento jev (např. nekvalitní opravou) někdy

objevuje, a přesto je považován za stochasticky nezávislý»

Dosavadní zkušenosti, především vyčerpávající analýzy poruch a

jejich mechanismů nás nutí uvažovat v širších souvislostech než

v rámci dosud interpretované tzv, nepodmíněné pravděpodobnosti. Vznik

poruchy jeho nežádoucího stochastického jevu je nejen doprovázen, ale

velmi často definován určitými podmínkami. Tyto podmínky jsou zpra-

vidla také náhodné jevy, např. náhodný jev B. Potom se snažíme zjis-

tit pravděpodobnost náhodného jevu A (např. poruchy), naatal-li ten-

to náhodný jev В jako jev jistý. Tuto úvahu lze zapsat výrazem

P (A/B) - n ( A O B ) (9)
P (B)

kde n představuje počty těchto jevů (pro n (В)ф О). Vztah (9) lze

snadno převést na

P (A/B) - Vffi B? (10)
Po úpravě a rozšíření (10) na několik náhodných obecných jevů

A,, Apt ...., A a kombinací jevů s indexy 1 2í i < j < к •••

e..<p < r < s platí

P (Ap/Ar) P (Ar) (11)

což je v podstatě pravidlo o násobení pravděpodobností podmíněných ná-
hodných jevů. Využijeme-li těchto vztahů, lze spojení s tzv. úplnou
skupinou jevů B,, 3g» ..., В tJhož jevu a s aplikací pravidla o sčí-
tání pravděpodobností napsat, že

P (A) - P f ̂ ( А ± А 3±)J . ^ P (Ar\ B ±) - í x P (A/B±) P (3±) (12)
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což je výras často nazývaný úhrnná nebo úplná pravděpodobnost náhod-
ného jevu. Graficky jsou tyto vztahy znázorněny na obr. 1,

Jde v podstatě o sledovaný jev A a
o skupinu disjunktivních jevů В.,
resp. jejich sjednocení. Líusíms však
zdůraznit, ae jev A může nastat pouze
tehdy, nastane-li zároveň některý z B^,

Při vzniku poruchy (tj. jevu A)

platí také určité podmínky, kdy poru-

cha může vzniknout (např. prasknutí

j trubky za podmínky vysokého tlaku, a

dále např. při zvýšená teplotě,

vibracích atd. )„ Jestliže některá z těchto podmínek (vlivů) neexistu-

je, к poruše by nemŘlo dojít. Proto bychom si měli při vyšetřování

zjistit všechny podmínky poruchy, uvést a počítat nikoli a jednodu-

chou, ale a úplnou pravděpodobností.

Bayesův princip

Zkušenosti z oblasti spolehlivosti složitých a nebezpečných sys-

témů (jako jsou napí'. letadla nebo kosmická tělesa) nás však i v ob-

lasti jaderné energetiky nutí uvažovat a tvořit podle tzv. JJFÍIICÍDU

maximální^věrohcdnosti^ Ilezbude, než obnažit často již zapomenutý

Bayesův princip, který byl i 7 minulosti mnoho kritizován. Dnes všek

již víme, že kritika měla padat na nevhodná a nesprávné aplikace.

Při interpretaci Bayesova vzorce (vzorců) vycházíme z poznání,

že náhodný jev A (porucha) můEe nastat zároveň a některým z řady dis-

junktivních jevů, již označených B^, 3 2, ...,, В д а vyčerpávajících

jev A. Potom lze psát

A - L_/ (B,rN A) (13)

.. • В . е 0 pro i 4s j. Potom za předpokladu existence potřebných

У

P (B±/A)

kde
podmíněných pravděpodobností platí

P (Bi) P (14)

Rozhodování o neurčitosti pak podle Bayesova principu převádíme

na rozhodování o riziku. Pro daný výsledek experimentu musíme zvolit

rozhodnutí, které dokonce minimalizuje aposteriorní riziko. Jestliže

se pak množina možných rozhodnutí rovná množině možných parametrů

a pro ztrátovou funkci 1 platí

i '

i
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<
0, jestliže iP

1, jestliže t/*

potom musíme volit takový parametr, který má největší apoateriorní prav-

děpodobnost. Jestliže je navíc rozložení parametru rovnoměrné, pak

Bayesův princip přechází na již uvedený princip maximální věrohodnosti.

Jednoduše řečeno, Bayesův vzorec umožňuje určit, který z jevu 3. na-

stal spolu s jevem A, čili získáme hodnoty P (Bj/A). Dochází pak vlast-

ně к testování hypotéz reprezentovaných jevy В., nastal-li jev A. Pro

nejpravděpodobnější hypotézu pak platí

P (Bk) P (A/Bk) » max (15)

U tato koncepce je nutná se poněkud zastavit a porovnat ji

s předchozími. Obecná oblast pravděpodobnostních metod se v součas-

nosti rozděluje na tři oblasti:

a) teorie pravděpodobnosti, od které očekáváme vyřešení vzájemných
vztahu událostí, získání zákonu rozdělení pravděpodobnosti velkého
množství náhodných jevů, a konečně stochastické postupy řešení ra-
dy dalších, dosud neuvažovaných parametrů

b) klasická statistika pojednávající o matematických modelech se zře-

telem na vztahy rnezi hypotetickými údaji zkoušky a parametry mode-

lu pravděpodobnosti. Jsou to především statistická závěry, analýza

údajů a odhady к řízení jakosti

c) Bayesova metodologie, která se od obou předchozích podstatně liší.

Pokud se ve spolehlivosti hromadně vyráběných výrobku mužene opí-

rat o statistické údaje, u jedinečných objektu (např. reaktor,

přehradní zeď či most) se musíme spokojit s určitou nejistotou bez

testování. Bayesova pravděpodobnost vychází z názoru, že výsledky

experimentu jsou v podstatě subjektivního a nikoli přirozeného cha-

rekteru

Parametr proudu poruch opravitelných objevů

Stále ještě jsme svědky situací, kdy odbornici ve spolehlivosti
marně prosazují názor, že udrsovatelnost, opravitelnost, skladovatel-
nost, pohotovost a bezpečnost jsou dílčí vlastností spolehlivosti. Po-
kud by se začala uvažovat aspoň opravitelnost, pak bychom za další
problém aplikace teorie mchli označit nepostačující výpočty ukazatelů
spolehlivosti pouze pro neopravitelná výrobky» Naopak velká část prv-
ku jaderné elektrárny se naopak může považovat za opravitelná. Potom
nelze mluvit o intenzitě poruch, nýbrž o parametru proudu poruch de-
finovaném vztahu
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prav-

osti,

a-
last-
Pro

(15)

ího
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de-
ýza
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bez
ky
cha-

t i
э1-
Po-

slú
nr-

d t
(16)

kde m +- je střední hodnota počtu poruch m do sledovaného okamžiku t,
přičemž m je náhodný jev. ̂otom kompozice n proudů poruch dovoluje
celkový proud považovat za součet proudů prviců, čili

(17)

a zároveň

A(t) = Ж (t) + A"(t) + .... + An(t) (18)
Tím získáme jednoduchý podklad к výpočtu střední doby mezi porucha-

mi T, danou výrazem

T = X/A (19)

Pro к prvků se středními ioboini bezporuchového provozu

л
2»

1

T

p p p 3 +«
,t„+.y, získáae pro /I a 'I rovriěs jednoduchý vztah

3 ЪХ
3 ЪХ i

(20)
"Stír.L 2 e i i ifc

což je velmi důležitý výpočetní výraz pro opravitelná výrobky, zejmé-

na během ganaprocentní doby používání objektu. Tím vznikají i podmín-

ky pro vyšetřování stacionárního proudu, tj.Jl е 1/t .~=*konst.,

pro výpočty proudu oprav T r, které jsou důležitou charakteristikou

udržovatelnosti. Lze analyzovat i relace T jako charakteristiky bez-

poruchovosti, a T ,

Docela jinak bychom pak přistupovali к výpočtům komplexních uka-
zatelů spolehlivosti, kterými jsou součinitel pohotovosti, součini-
tel technickího využití a součinitel operační pohotovosti. V součas-
nosti nejsou respektovány ani platné normy energetiky, natožpak normy
spolehlivosti či normy RVHP. Jednotlivá součinitele nejsou srovnatel-
né se součiniteli používanými jinde ve světě a některá nejsou ani
přepočitateiná. Tak se např. úplně liší ukazatel pohotovosti používa-
ný ve spolehlivosti a v energetice. Totéž platí o ukazatelích využití.
V praxi se pak nerespektuje žádný z nich. V mezinárodním normativním
srovnání se např. americký součinitel pohotovosti rovná součiniteli
využití v energetice. Z toho plyne, že se můžeme snadno mýlit při
srovnávání základních údajů o jaderných elektrárnách.

Závěr

Výpočty ukazatelů spolehlivosti podle platných norem, pokud зе

respektují, vycházejí z klasické definice pravděpodobnosti. Aby se

nedospívalo к nesprávným výsledkům, je nezbytné pozorně sledovat dis-
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junktivnoat jednotlivých poruch jako náhodných jevů. Vyčerpávající po-

žadavek však :nů2e splnit pouse výpočet podmíněná pravděpodobnosti po-

ruch a odhadem rizika jedinečných výrobků metodou testování hypotéz.
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ilATIIIATICíť-? MÓDIL TECHNICKÉ "DIAGNOSTIKY
P r o f . I n » . 11. Pikinan, D r S c . , Doc. IHTDr. V. Skokan, I n g . 0 . Ubx'a, CSc. -

u-

System technická diagnostiky je v principu ucelený systém zjiaío-

vání technického stavu zařízení přímo v provozu, podle možnosti v Je-

ho činnosti a bez demontáže. Diagnostika dále umožňuje určování, popř.

signalizování mezního stavu před vznikem poruchy, odstavení zařízení,

a tím zamezuje vzniku tzv. postupných poruch.

Systém technická diagnostiky zvyšuje provozní spolehlivost, umož-

ňuje optimální využití životnosti zařízení, optimalizaci údržby, oprav,

provozu a 3níaení nákladů na údržbu, opravy a provoz. Její zavedení vy-

žaduje vsak náklady na vybudování, provádění a personální vybavení.

Požadavky na energetická zařízení z hlediska zabezpečení dodávky elek-

trického proudu, ekonomický efekt při zvýšení pohotovosti, malá život-

nost některých části a dílcích zařízení, velké náklady investiční, na

údržbu, opravy a provoz opodstatňují zavedení technická diagnostiky

u našich energetických bloků.

Systém technická diagnostiky zahrnuje soubor technických prostřed-

ků pro snímání měřených hodnot, jejich registraci, vyhodnocování a

uchovávání. Výstupem řsou ukazatele technického stavu zařízení, dopo-

ručení pro provoz, údržbu, opravy, rekonstrukce aj.

Metodický základ systému technické diagnostiky je tvořen souborem

algoritmu, podle kterých se v určené následnosti a v závislosti na

získaných údajích snímaných signálů, odhadu stavu a údajích SIS hodno-

tí technický stav nebo jeho vývoj u prvků, jednotlivých dílčích zaří-

zení a celku.

Hatematický model technické diagnostiky je exatní vyjádření zá-

kladrí myšlenkové koncepce diagnostického systému, Tvoří komplexní

teoretické vyjádření celého řešeného problému, charakterizuje měři-

telné vstupní a přímo měřitelné výstupní signály a vztahy mezi nimi,

ukazuje praktické cesty získání těchto systémů.

Matematický model technické diagnostiky vhodný pro aplikaci

u energetických bloků vychází z předpokladu rozčlenění celku na dílčí

zařízení a dále pak na vybrané poruchová prvky. Technický stav každé-

ho sledovaného zařízení nebo prvku může být popsán v libovolném okam-

žiku t konečným počtem měřitelných fyzikálně technických parametrů

(veličin), tzn. 2e technický stav je v libovolném okamžiku popsán

vektorem

s(t) - [a^t) 5
 3 n C t ) ]
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Dále se bude vycházet z předpokladu, že .jak technický stav s(t), tak
diesnosticlc;'' signál d(t) jsou náhodné procesy definované na základním
pravděpodobnostním prostoru.



'2

i-

M
pak úloha nalezení rekurentního vztahu pro li LзС"fc)

systému lineárních algebraických rovnic tvaru

II [s(t) dCtK)J ж Д ď± li fdCtjO d(tK)J

vede k řešení

(4)

Z těchto rovnic získáme koeficienty a potom a(t) je dána vztahem

s(t) & M [s(t) + /~ J » Г Cfi d(t.)
i=l

(5)

V systému (4) značí M Ld(t4) d(t^)J kovariance odpovídajících

náhodných veličin. Pro tento případ, za předpokladu, že s(t) a d(t)

jsou náhodná vektorové procesy, jsme zpracovali výpočtový program v ja-

zyku Fortran.

b) Předpokládejme, že T «* < 0; t У \T »</ jd(s):, s€T/ . Budeme hle-

dat výraz pro U Ls(t)/x j , Protože s(t) a dCt) jsou fyzikálně tech-

nické veličiny, které jsou velmi často řešením diferenciálních rovnic,

budeme předpokládat, že s(t) a d(t) jako náhodné procesy jsou řešením

stochastických diferenciálních rovnic (6), (7)

ds(t) ш a(t) s(t) dt + b(t) dw^(t) (6)

dd(t) » c(t) s(t) dt + e(t) dv^(t) (7)

Počátečními podmínkami jsou

s(0) е a j d(0) е d ; s je náhodnou veličinou s normálním rozdělením

s parametry m a íT } a(t), bít), c(t), e(t) jsou borelovsky měřitelné

funkce definované v intervalu <C 0; t

pro která platí

to
/ 2 b 2 ( t ) d t c2Ct) dt

Г °e2(t) dt
o

£>0

w-,(t) ; WpCt) jsou dva vzájemně nezávislé 7/ienerovy procesy,

w±(0) • 0 (i = 1,2, ).

V rovnici (7) vyjadřuje první člen na pravé straně zobrazení tech-
nického stavu v diagnostickém signálu. Přitom první cleny v obou rov-
nicích vyjadřují nenáhodný vývoj ofcou signálů. Působení náhodných vlivů
je dáno dalšími členy a předpokládá se, že v obou případech jsou dány
wienerovskými procesy korigovanými koeficienty b(t), c(t).
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Potom můžeme pro Ы |s(t) / J" J odvodit vztah

M s(t) k(s) z(a) d

kde: k(s) = o(s) . е (s) . r(s)

r(s) = řešení Riccatiovy diferenciální rovnice
Ф 2 2 —? 2

r » 2ar + Ъ - с . е .r

Počáteční podmínky jsou r(0) = (j

z(a) je řešení obyčejné diferenciální rovnice

z*+ za - uc я 0

okrajové podmínky jsou z(s) = 1 a za u se dosadí vztah

.-2

(3)

(9)

(10)

(11)u » c . e . r . z

Řešíme nejdříve Riccatiovu rovnici (9) a potom diferenciální

rovnici (10); získáme k(s) a z(s). Protože můžeme změřit diagnostický

signál d(s) v intervalu <CO,t^ , lze aplikací numerických metod pro

výpočet stochastického integrálu určit hodnoty integrálu ve vztahu

(8) pro danou realizaci d(s), a tím získat realizaci II a(t)/

Můžeme tedy psát

s(t) & M [s(t)//~] .„£* k(s) z(s) d d(a) (12)

kde d d(s) je diferenciál diagnostického signálu d(a).

Lze dokázat, že stochastická diferenciální rovnice (13) pro ur-

čení M [ s(t)/J^J a s\t) je ekvivalentní rovnici (8)

d £(t) - a(t) ̂ (t) dt + k(t) [d d(t) - c(t) 's(t) d(t)J (13)

Počáteční podmínka je s(0) » m

Velikost střední kvadratické chyby ze vztahu (3) je dána výra-

zem (14), a to jak pro odhad získaný z rovnice (8), tak pro odhad

z rovnice (13)

£ M fs(t) - S(t)] 2J 1/2 . /r^T) (14)
Pro určení koeficientu a(t), b(t), c(t), e(t), které se vyskytují

ve vztazích (6) a (7), lze vypracovat výpočtový program pro počítač.

Lze dokázat, že řešení rovnic (6) a (7) má tento tvar

a(t) m exp fj^a(s) dsf Г вп +£ exp Í-Jl3e.(u) du/ b(s) dv/,(3)| (15)

d(t) - s(u) du +/*e(u) dw?(u) (16)

Na základě vztahu (15) a (16) najdeme výraz pro střední hodnotu
a rozptyl procesu s(t), d(t). Označíme-li střední hodnoty M £s(t)J j
M [d(t)] a rozptyl 35 [s(t)] :, D[d(t)] , získáme vztahy (17) až
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(20).

M [s(t)I « m exp .^а(и) du (17)

D [a(t)J - exp {2 ^a(u) duj [ ff2 + .£texp [-2 *£ua(v) dvj b(u) duj (18)

M [d(t)] » т ^ с ( и ) p(u) du (19)

D [d(t)J -G"2 r^c íu) p(u) du] 2 +

du = I ( t ) + *£*е2(и) du

P(u)] dv

(20)

V rovnicích (19) a (20) je

p(u) » exp / / U 3 0 a (v) dvj

a(v)
b(v)

Vztahy (17) až (20) vyjadřují závislost střední hodnoty a roz-

ptylu procesu s(t), d(t) a koeficientu a(t), b(t), e(t), c(t).

Máme-li к dispozici dostatečný počet sledování procesu s(t) a

d(t), můžeme metodou statistické teorie odhadu ve spojení s metodou

nejmenšího kvadrátu zÍ3kat z těchto 3ledování funkční závislosti pro

M[s(t)] ; D Cs(t)] i li [d(t)j i D [d(t)J , takže levé strany rov-

nic (17) až (20) mohou být uvažovány jako známá. ?ak ze vztahu (17)

získáme vztah pro a(t)

a(t)
M L3(t)J

(21)

Dosazením vztahu (21) do rovnice Í18) a po úpravě dostaneme vztah

pro b(t)

1 - Г " J] (22)

kde у ш exp [ - 2 ̂ ťa(u) duj

Z rovnice (19) získáme vztah pro c(t)

c(t) (23)mpTt)

Dosazením z (23) do rovnice (20) získáme vztah pro e(t)

e(t) - [D*(t) - 1'Ct)] 1/2 (24)
Při ustálenim provozu lze očekávat, že koeficienty a(t), b(t),

c(t), e(t) zůstanou konstantní, a tím se značně zjednoduší příslušné

rovnice.

Při aplikaci předlošenáho postupu pro získání koeficientu a(t),

b(t), c(t), e(t) potřebujeme nejen ioetateený peS»t
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(17)

(18)

С19)

[20)

k-iho signálu i't), ale takí si^náli, kteří vyjadřují technický stav,

jež v2ak lse spravilia získat Jen pi'i lenontál:i nařízení po jeho od-

3tavem' z provozu.

Předností modelu je nož/aoat jeho programování pro počítač. Jsou-

li propojeny diagnostické přístroje na počítač, kontroluje počítač

technický stav sledovaných Sdstí. Aplikace modelu v pln4m rozsahu

přicházejí v úvahu pro náročný systém technické diagnostiky. Pro ener-

getická zařízení, pi'edev3ím pro bloky na fosilní paliva, přichází

v úvahu zavádění jednodušších systámá respektující nejporuchovější

zařízení bloků, jejich specifičnosti provozních podmínek, dosažitel-

nost diagnostických metod a zařízení. Proto přicházejí v úvahu zjed-

nodušené verze matematického modelu pro jednotlivá zařízení a elementy

bloku, přičemž tyto modely budou různé podle technických faktorů, cha-

rakteru náběhu postupných poruch a čerpání životnosti sledovaných za-

řízení a částí.

21)

(22)

(23)

(24)

t
IQ.
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РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ СХЕМ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ НА

ТЕШ СЭЛЕКТР ОСТАНЦИЯХ

P r o P . r l r .dor . . i n r . V . I . N i t u , Conf „ d r . i r u ? . C . l o n o s c u
- H . S . Homania

Технологические схемы теплоэлектростанций являются
комплексными схемами, в которых протекают потоки массы
и энергии, и которые требуют установок с высокой степенью
надежности.

Характерным для этих схем свляется наличие высокого

уровня автоматизации и в большинстве случаев резервирования

таким образом, что между компонентами возникает высокая

степень зависимости»

К расчету надежности комплексных схем можно подходить
дифференцированно в зависимости от целей расчета (на стадии
проектирования, эксплуатации и т.д.), от уровня располагаемой
информации о качестве оборудования, выбирая таким обравом
соответствующие математические модели*

В настоящее время с точки зрения математического модели-
рования можно использовать два способа практического подхода,
а именно; первый, основанный на принятии независимости компо-
нентов под вероятностным аспектом (методы биномиального или
полиномиального типа) или второй - с учетом их зависимости
(применение стохастических процессов марковского и полумар-
ковского типа).

Информационный уровень, связанный с оценкой первичных по-
казателей надежности компонентов схем требует выбора более
сложных моделей либо принятия упрощающих предположений. При
использовании статических данных пониженной точности выби-
раются более простые методы, а в случае точных оценок - более
комплексные методы, выявляющие использованную точность.

В настоящее время самые передовые работы по определению

надежности электростанций связаны с определением надежности турбо-

генераторных агрегатов для определения их готовности или для расче-

тов оптимизации резервов мощности на уровне электроэнергетических

систем. В этих случаях наблюдается за поведением блоков в целой
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или с разбивкой по главным компонентам , определяя глобально или
по компонентам вероятность работы и аварии, резервы времени и
энергии и т.д.

Особые вопросы, связанные с безопасностью атомных электро-
станциями сложность крупных агрегатов классических электростанций
/особенно на низкокачественном угле/ привели в последнее время к
необходимости проведения работ по прогнозированию надежности агре-
гатов, считаемых комплексными системами, используя первичные пока-
затели надежности подобных агрегатов, находящихся в эксплуатации.

1. Характеристики технологических схем теплоэлектростанций

Технологические схемы теплоэлектростанций можно разделять
на несколько категорий в зависимости от характеристик составляющего
оборудования:

- схемы с тепломеханическим оборудованием со средним уров-
нем автоматизации типа: подача охлаждающей воды, подпиточной воды,
топлива, золошлакоудаление и т.д.;

- схемы с тепломеханическим оборудованием с повышенным уров-
нем автоматизации /комплексные системы регулирования, защиты, бло-
кировки,/ типа : тепловой контур электростанции, в котором цирку-
лирует теплоноситель вода-пар и который включает котел, систему
трубопроводов, турбогенераторный агрегат, конденсатор, конденса-
ционный насос, регенеративные подогреватели;

- схемы с преобладающим электрическим оборудованием с повы-
шенным уровнем автоматизации типа: электропитание собственных
нужд.

Среди них, предметом настоящей работы являются технологи-
ческие схемы с тепломеханическим оборудованием, которые до насто-
ящего времени были в меньшей мере исследованы с точки зрения расче-
тов надежности. На рис.1 представлена схема главных функциональ-
ных групп, обуславливающих работу энергетического блока на низко-
калорийном топливе.

Тепломеханические установки с точки зрения мехнизма повреж-
дения входят в категорию элементов, представляющих собирательные
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явления устарения, причем авария происходит резко и имеет
серьёзные последствия на установки. Главными причинами аварии
являются совмещенные эффекты температуры и давления на металли-
ческие структуры, наложенные на эффекты, связанные с усталостью
и коррозией. Наличие узлов защиты и автоматизации приводит
к росту разнообразия аварий как в смысле ложных отключений,
так и возникновения аварий без значительных совместительных
явлений.

Комплекс этих эффектов приводит к тому, что на уровне
установки интенсивоность аварииJL(t) имеет форму, приведенную
на ри". 2. В период после приработки интенсивность повреждения
является в большей или меньшей мере возрастающей, в зависимости
от вида установки, но бесспорно возрастающей. Целью программ по
ремонтнопригодности является поддержание оборудования на более
пониженном уровне, задерживая предупредительно возрастание ве-
личины Д. •

Учет переменной во времени интенсивности аварии предпо-
лагает принятие для непрерывного времени работы и ремонта
функций распределения типа Вейбулла, нормальные, логнормальные
и т.п. При расчетах комплексных схем стремятся к упрощению
моделей, выбирая более простые функции распределения, среди
которых экспоненциальная функция занимает первое место. Ее
принятие возможно в следуюжих условиях:

- поддержание элемента путем предварительных ремонтов на
постоянном уровне интенсивности аварии;

- учет постоянного среднего уровня интенсивности аварии X
в период А Т;

- учет песимистического маргинального варианта принимая
максимальную интенсивность Я W Q„ .

Принятие этой гипотезы значительно упрощает математи-
ческое моделирование.

2. Математические модели для систем с независимыми
элементами

Принятие независимости компонентов систем технологичес-
ких схем электростанций является мало покрывающей гипотезой,
действительной лишь для определенных установок и при опреде-
ленных условиях.
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Эту гипотезу можно принять в следующих случаях?
- технологическая схема не имеет резервов либо имеет только

активные и полуактивные резервы;
- составляющие элементы технологически не обуславливаются

иди обуславливаются незначительно.

В эти категории можно включить комплекс паровых котлов про-
мышленных или городских ТЭЦ, комплекс питательных насосов, сеть
охлаждающего конденсата, линии тошшвоподачи паровых котлов, ком-
плекс градирен и т.п.

В этом случае первичными показателями надежности для компо-
нентов схем являются вероятности работы или аварии*

Самый удобный способ расчета - это способ эквивалентных схем
надежности, превращая технологическую схему в схему последователь-
ного или параллельного типа или их сочетания.

Если в качестве примера принимается система тг+1, самая рас-
пространенная в тепломеханических схемах, гле т\. - количество компо-
нентов, обеспечивающих номинальный функциональный уровень и обирай
резерв /встречаемый у питательных насосов, конденсационных насосов,
паровых котлов, сетевых насосов, угольных мельниц и пр./,то веро-
ятности возможных состояний системы даны зависимостью:

А- Я
При этом типе моделирования наличие резерва учитывается лишь

как активный резерв /биномиальная модель/.

Использование процесса случайного типа для той же системы
П.+1 позволяет определить вероятности в любых условиях резервиро-
вания. Например, для пассивного резервирования вероятности состоя-
ний следующие:

р , _!>_11_._. . р , оь
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Применение к системе размола с 4+1 мельницами с р-0,9615
приводит к вероятностям успеха 0,986 и 0,988 соответственно, при-
чем погрешность допустима /естественно, разницы возрастают, когда
учитываются и влияние коммутации резерва и т.д./

3. Математические модели для систем с зависимыми элементами

Комллек 'ые схемы как тепломеханические, так и электрические
имеют зависимые компоненты, так чтобы эволюцию во времени возможно
моделировать при помощи стохастических процессов типа Маркова,
сосредоточивая влияние в последнем или в последних состояниях
процесса.

Использование цепей Маркова первой степени /зависимость от
последнего состояния/ предполагает принятие экспоненциальных
распределений для непрерывных периодов времени работы и ремонта;
в противном случае надо использовать полумарковские процессы.

В настоящее время эти модели применяются обычно для комплек-
сных систем с большим количеством компонентов, для которых пред-
усматривается резервирование.

Первичными показателями надежности на уровне компонентов

являются интенсивности аварии ч ремонта, а для дополнительных

резервов - тип резерва, интенсивонссть повреждения в периоде

резервирования, длительность коммутации резерва и вероятность

включения резерва. В настоящее время уже разработаны своеобразные

программы расчета по типам установок.

Самым практическим способом подхода на уровне комплексных
схем является превращение технологической схемы в эквивалентные
схемы расчета путем замены подсистем последовательными элемен-
тами. При этом результмрует более упрощенная схема расчета. Ниже
дается пример моделирования.

4. Расчет надежности системы приготовления угольной пыли
на тепловой электростанции

Приготовление топлива на тепловых электростанциях, работающих
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на низкокачественном твердом топливе, является важным вопросом,
значительно влияющим на экономичную эксплуатацию электростанции.

При этом схемы приготовления являются в общем типа быстро-
действующих мельниц вентиляторного типа или с молотками и венти-
лятором с непосредственным дутьем в топку.

Мельницы рассчитываются по системе/г+2, мельниц в работе,
одна резервная и одна в плановом ремонте, причем обычной * 4,5 или

е.
Определение количества мельниц на один котел связано как с

располагаемой площадью для расположения мельниц вокруг котла, так и
с влиянием неготовности, вызванной авариированием одной мельницы.

Расчет надвжности системы пылепригстовления должен учитывать
следующие технологические аспекты?

- производительность, обеспеченная одной мельницей, изме-
няется во времени из-за износа размольных элементов;

- теплотворная способность твердого топлива изменяется во
времени особенно у низкокачественных топлив типа лигнита или битум-
ных сланцев / тем более если не производится предварительная

щах

- наличие программы плановых ремонтов и ревизий;
- возможность замены твердого топлива углеводородами,

4,1» Анализ влияния износа размольных элементов

Предприятие-изготовитель гарантирует для каждой мельницы
производительность, обеспечиваемую согласно характерной кривой
мельницы; приведенной на рис.3. Обеспечение производительности
между пределами JDLew„ и Д̂ -,̂  производится в условиях соблюдения
программы плановых ремонтов для замены изношенных размольных
элементов•

Для упрощенных расчетов между двуня ремонтами можно при-
нять в качестве характерной производительности среднюю производи-
тельность. Если потребуется большая точность, то плановый интервал
i'pj разделяется на несколько периодов, принимая для каждой
среднюю производительность.
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Если режим ремонтов строго соблюдается, то можно узнать
в допускаемых для кавдой мельницы пределах располагаемую среднюю
производительность, учитывая последовательность ремонта мельниц
(замена изнашиваемых элементов)*

Функция распределения располагаемой производительности ра-
ботающей мельницы получается в зависимости от скорости износа,
причем вероятности различных производительностей определяются
как отношение длительностей постоянной производительности к пе-
риоду Tpf. Это допущение является покрывающим, учитывая одно-
временность мельниц, находящихся на различных стадиях износа*

4.2. Анализ влияния качества угля

Большие изменения качества угля могут привести к сокращению

количества работающих мельниц количеством эквивалентных мельниц

из-за ненужного размола хвостов.

Если известна функция распределения качества топлива в виде:

Н«

где:

н2*
р 2.

п

н
п

п

Н
1+1 Г

и, если для упрощения расчета, она дискретизируется в характер-
ные интервалы в виде:

-ДН

н.
0,2

р-0,2

- I!0,1 Н
п 0.1

l0,2

'+0,2

где Н п - номинальная (проектная) теплотворная способность, а
Д Н - изменение теплотворной способности, вызывающее экви-
валентную неготовность (или готовность) угольных мельниц номи-
нальной производительности, то результирует функция распреде-
ления реальной производительности по отношению к номинальному
расчетному режиму (распределение отклонения качества топлива от
расчетного можно считать типа Гаусса).
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4.3. Анализ влияния качества мельниц

Поведение комплекса п

+ 2 мельниц случайное и зависит от

надежности типа мельницы. Учитывая программу плановых ремон-

тов, в принципе п+1 мельниц запрограммированы обеспечить

требуемый котлом расход угольной пыли.

В определенных случаях несоответствующее качество угля

или несоблюдение ремонтной программы приводит к принужденной

работе с п+1 эквивалентными мельницами, отказываясь от ре-

зерва для обеспечения номинальной производительности.

При расчете надежности этих систем для моделирования можно

использовать случайный марковский процесс с непрерывным временем

первой степени. На рис. 4 представлен анализ состояний, граф

переходов от одного состояния к другому и матрица интенсивностей

переходов (а •) в предположении, что резервная мельница является

полуактивным резервом с интенсивностью поврежденияЛ Н 7

 и про-

должительностью коммутации t r p 7 и что при авариях мельниц ре-

монты начинаются сразу-же без взаимообусловленности.

Матричное уравнение системы в стационарном режиме сле-

дующее: 5

" - [о] : С Р 4 - 1
i=0 x

где Pj - абсолютные вероятности состояний.

Решения системы при допущении, что резерв мгновенно

включается, следующие:

1-

где - интенсивности аварии и ремонта мельниц, а

~ интенсивность аварии резервной мельницы.

Общее время, когда система находится в состояниях 0-

следующее:

± = Р Tpf при условии что
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системы мельниц тип» 4+1
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Так как резерв не включается мгновенно и требует подготови-
тельного периода T-cci » н е в с е времена Т(, реальны» Если потребуется
резерв /переход от состояния 0 в состояние 1/,до коммутации система
находится в состоянии 2. Получаются следующие коррекции:

-• ТС£7. - общее время коммутаций в период Tpf , NICRZ. - среднее
количество коммутаций резерва.

Можно также пересчитать абсолютные вероятности Р|„ :

Получается функция распределения расхода угольной пыли или
количества работающих мельниц:

о А 2 3 4 - 5
Р5 П П ^i ^ Р

Бели резервная мельница находится в работе совместно с другими,

то система не имеет резерва и тогда вероятности состояний следующие:

В таблице 1 представлены сравнительные результаты в предпо-
ложении мельниц с различными качествами /X «0,001, 0,002, 0,003
соответственно с вероятностью работы 0,96, 0,926 и 0,893 /.Отме-
чается особая важность наличия резервной мельницы особенно для
меньше надежных мельниц, у которых вероятность обеспечения номиналь-
ного уровня снижается с 0,9178 до 0,567. При выполнении расчета
считалось, что резервная мельница не может повреждаться в периоде
ожидания, и продолжительность коммутации составляет 10 минут.

Из анализа всех влияний результирует функция распределения
случайного компонента: производительность мельницы, качество топли-
ва, количество работающих мельниц.
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Таблица 1

СРАВНЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ 4+1 (с резервом^ и 5 /без р е з е р в а /

t

•

i

с
Í

I
1

И

I

•

1

p í
Р £
Р 3
Р 4

?5
Р»

0

р

Система 4+1

0,001
Дбаварий/год/ /20 а

0,04
0,852
0,136
0,011
0,0004

-0
0

0,988
0,8514
0,0116

0,9874

0,9615

0,08
0,727
0,233
0,037
0,0029

- 0
0

О.,96
0,725
0,038

0,959

0,9269

30 аварийДоД;

0,12
0,621
0,898
0,072
0,0089

-0
=0

0,919
0,6198
0,0732

0,9178

0,8928

Л

Ро
Р 1
Р 2
Р 3
Р 4

р ;

р

Система 5

0,001

0,04
0,822
0,164
0,013
0,0005

«0
0

0,822

-

0,822

0,9615

/без резерва/

0,002

0,08
0,680
0,272
0,043
0,003

«0

0,680
J я

-

0,680

0,9259

0,003

0,12
0,567
0,340
0,082
0,01

=>0
0

0,567

-

0,567

0,8928



Их наложение позволяет определить функцию распределения
производительностк, обеспечиваемой размольной установки.

5. Выводы

Подход к расчету надежности технологических схем тепловых
электрг.станций производится в настоящее время на более комплексном
уровне благодаря быстрой эволюции работ по математическому модели-
рованию с или без использования марковских процессов. При расчетах
первого приближения не обосновывается комплексное моделирование,
D использование эквивалентных расчетных схем даже с принятием неза-
висимости компонентов.

В обоих случаях применение ЭВМ становится обязательным*

Гипотеза экспоненциальности поведения в работе и в периодах
неплановых ремонтов, хотя невсегда проверяется для технологических
компонентов, является предпочитаемой благодаря значительным упро-
щениям расчета особенно у комплексных схем.
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SIRCLI UDÁLOSTÍ A JSHO VYUŽITÍ PRO ANALÝZU PROVOZNÍCH STAVU JADEHIJÝCH
ELEKIRÍREIT
Ing. J. Staníček, Ing. M. Vopatřil, Ing. I. Sillík - PSSR

Úvod

Při řešení problematiky provozování jaderných elektráren Cev. ja-
derných bloků) vyvstal problém, ;ak vhodným způsobem stanovit a kvali-
tativně a kvantitativně popsat množinu provozních stavů, které mohou
nastat při postulaci poruchy zařízení jaderného bloku (JB) s násled-
nými odezvami regulačních obvodů, ochran i dalších zařízení. Z prací
vykonaných v Energoprojektu (EGP) vyplynulo, že nejvhodnějším nástro-
jem řešení uvedeného problámu při projekční činnosti je atrom událostí.

Metodika stromu událostí je popsána v Rasmussenově bezpečnostní
atudii ".'ash-1400. Pro potřeby EGP byla rcodifikovflna jak v logická
stavbě, tak i ve způsobu grafického zpracování. Pro analýzu provoz-
ních stavů jaderných bloků je v SGP používán od roku 1977.

i
Konstrukce a klasifikace stromu událostí

Prvním krokem při rozvoji stromu je postulace poruchy zařízení,
t j . iniciačního nežádoucího jevu (HVJ). Potom je nutné vybrat podsysté-
my JB, které by při svoleném nežádoucím jevu měly automaticky vstou-
pit do funkce, aby následky nežádoucího jevu minimalizovaly. Při zna-
losti těchto podsystémů a jejich funkce lze předběžně stanovit chro-
nologická pořadí, v jakim bi_lou na iniciační nežádoucí jev reagovat.
Událostí pak nazýváme reakci každého uvažovaného podsystému na
iniciační nežádoucí jev.

Při rozvoji stromu událostí se postupuje shora dolů. Strom se
skládá z geometrických symbolů s popisným označením. Iniciační nežá-
doucí jev má tvar kruhu, událost značící automatickou činnost je zná-
zorněna obdélníkem a oválem znázorňujeme událost značící působení fy-
zikálních zákonitostí. Z každé události vycházejí dvě větve, z nichž
pravá (označená znaminkem + ) znamená žádoucí a levá (označená zna-
ménkem - ) nežádoucí reakci podsystému. Pravá větev má vždy jen jednu
variantu, avčak levá může mít jednu nebo i více variant. Počet variant
levé větvs se rovná počtu podsystémů, které v daná události figurují,
přičemž včSchny tyto podaystómy pokládáme z hledi3ka spolehlivosti za
ehodná. Přesné určení varianty u levé větve události označujeme koso-
čtvercem.

Označení konečných analyzovaných 3tavi jaderných bloků je prove-
deno čtvercem s přiřazeným pořadovým číslem. ?ři číslování postupuje-
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me zprava doleva. Větev stromu, která je nejvíce vpravo (reakce všech
podsystJnů je žádoucí) má pořadová číslo 1 a větev nejvíce vlevo
(reakce všech pod3ystimů je nežádoucí) má nejvyčší pořadová číslo.

V praxi je Často nutni rozčlenit strom na menší části - podstromy.
V tomto případě jsou větve podstromu označeny trojúhelníky з alfanume-
rickým popisem. Pořadová čÍ3la větví podstromů se přiřazují zprava do-
leva. Nižší podstrom navazující na určitou větev vyššího podstromu za-
číná trojúhelníkem se stejným označením, jako má větev, na kterou na-
vazuje. Větve nejnižšího podstromu jsou označeny čtvercem a písmenem
Z a příslušnými pořadovými čÍ3ly.

Větví stromu událostí rozumíme posloupnost událostí odpovídají-
cí jednomu provoznímu stavu jaderných bloků, Znamená to, že se pro
konkrétní větev stromu z každé události uvažuje nejvýše jedna varianta.

Z hlediska výskytu analyzovaných událostí v jednotlivých větvích
lze rozdělit stromy událostí na dva základní typy:

a) Homogenní stromy událostí
Pod tímto termínem rozumíme takové stromy, u kterých зе v každé vět-
vi vyskytují všechny analyzovaná události

b) Nehomogenní stromy událostí
Pod tímto termínem rozumíme všechny stromy, nepatřící к typu a)

Stromy událostí obou těchto typů můžeme dále dělit na binární
(každá událost má pouze dvě varianty, tedy i levá větev každé události
má pouze jednu variantu) a několikarariantní.

Kvalitativní analýza stromem událostí

Účelem kvalitativní analýzy je vyspecifikování možných provozních
stavů jaderných bloků vyvolaných iniciačním nežádoucím jevem.

Po zvolení iniciačního NJ se vyberou základní události do stromu.
Aby byl výběr úplný, je třeba znát hodnoty parametru pracovních medií,
reap, zařízení, při jejichž dosažení vzniká požadavek na činnost och-
ran, blokád a regulačních obvodu jaderních bloků. Při rozvoji jednot-
livých větví stromu je nutné neustále zvažovat, zda výběr událostí je
úplný, resp. zda události jsou definovány tak, aby věrně а ргеМаале
postihovaly odezvy zařízení jaderného bloku na nežádoucí jevy.

Na obr. 1 je příklad stromu událostí. Je to značně zjednodušený
strom pro výpadek jednoho ze šesti hlavních cirkulačních čerpadel
(HCC). Skládá зе z pěti podstromů, z nichž druhý podstrom je nehomogen-
ní, ostatní čtyři jsou homogenní. Z toho plyne, že strom jako celek Ja
nehomogenní. Události uvažovaná ve stromu vedou ke 192 možným provoz-
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ním stavům jaderných bloku. Pro srovnání: strom událostí pro výpadek

jednoho ze šesti hlavních cirkulačních čerpadel v nezjednodušena for-

mě uvažuje přes 2o 000 provozních 3tavů jaderných bloků.

Dojde-li к výpadku hlavního cirkulačního čerpadla, je především

velmi důležitá okolnost, zda čerpadlo dobíhá vlastní setrvačností,

či zda došlo к výpadku, protože se zadřel rotor. Dále mají proběhnout

tyto hlavní automatická činnosti:

- zregulování výkonu reaktoru (R)

- zreguiování výkonu obou turbogenerátorů (TG)

- zregulování množství napájecí vody do parogenerátoru (PG)

(přitom je třeba rozlišovat, zda jde o parogenerátor v porušené smyč-

ce - amyčka s vypadlým hlavním cirkulačním čerpadlem, nebo o pšt paro-

generátoru v neporušených smyčkách). Tím máme vyspecifikovány základ-

ní události, jejichž pomocí je strom zkonstruován.

První, třetí, čtvrtý a pátý podstrom obsahují pouze vyspecifiko-

vané události. U druhého podstromu musíme uvažovat ještě další udá-

losti.

Pokud nedojde ke zregulování výkonu ani u jednoho turbogeneráto-

ru (při zregulování 1IR), bude tlak před turbogenerátorem stále klesat

(předpokládáme regulační ventily turbogenerátoru zablokovány v otevře-

né poloze) a při dosažení tlaku odpovídajícímu nastavení ochrany má

být automaticky odstaven jeden turbogenerátor. Iledojde-li к jeho odsta-

vení, následný pokles tlaku bude mít za následek vyslání povelu к od-

stavení druhiho turbogenerátoru.

Podstromy navazující na větve A 1 a A 3 prvního podstromu jsou

konstrukčně ahodná, pouze označení jejich větví se bude lišit (ozna-

čení větví podstromu navazujících na A 3 je В 9 + 3 13). Zbývající

podstromy podle našeho názoru komentář nepotřebují.

Kvantitativní analýza stromem událostí

Kvantitativní analýza spočívá ve stanovení pravděpodobnosti na-

stání možných provozních stavů jaderných bloků. Přijali jsme tyto

předpoklady:

1. poruchy podsystému, které se účastní událostí jsou nezávislé

2. varianty každé události se vzájemně vylučují

3. součet pravděpodobností variant každé události se rovná 1

Vlastní výpočet pravděpodobnosti té či oné varianty události ae

dělá obdobně jako u běžných spolehlivostních analýz. 27a základě zna-
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losti spolehlivostních ukazatelů (např, intenzity poruch a oprav) vy-
počítáme pohotovost, event. pravděpodobnost bеароruchováho provozu
podsystému, který ae události účastní. Tím získáme pravděpodobnost
kladné větve události a pravděpodobnost záporná větve je doplňkem do
jedničky.

Pravděpodobnost zvoleného provozního stavu jaderného bloku se pak
rovná součinu pravděpodobností variant událostí tvořících příslušnou
větev stromu. Tato pravděpodobnost je buď podmíněná vznikem iniciační
události (položíme-li pravděpodobnost iniciační události rovnou l)t»
nebo nepodmíněná (uvažujeme-1i pravděpodobnost vzniku iniciační udá-
losti).

Absolutní hodnoty takto získaných pravděpodobností velmi závisí
na vstupních údajích (hodnotách spolehlivostních ukazatelů jednotli-
vých podsystému).

Daleko větší význam vypočtených hodnot spočívá v tom, že umožňu-
jí určit pořadí jednotlivých provozních 3tavů jaderných bloků z hle-
diska pravděpodobnosti. Tím je dáno jedno z Icritarií výběru provoz-
ních stavů pro určení časového průběhu teplofyzikálních parametru
dynamickým modelem jaderného bloku.

výpočet pravděpodobnosti vzniku iniciační události stejně ja-
ko pro výpočet pravděpodobnosti variant záporných větví událostí je
vhodné použít stromu poruch.

Pro výpočty pravděpodobností větví stromu událostí byl v EGP vyvi-
nut program PRAVSUD, jehož zdokonalená verze byla označena PÍ. Program
muže pracovat s opravitelnými i s neopravitelnými prvky, přiSemž in-
tenzita jejich poruch může být buď konstantní (exponenciální model),
nebo časově proměnná (dvcuparametrický Weibullův model).

Závěr

Závěrem shrneme základní myšlenky referátu:

1. Strom událostí je logická metoda, která cnalyzuje následky vrcholo-
vé události, kdežto stromem poruch se analyzují její příčiny

2» Pro rozvoj stromu událostí je nezbytná dispoziční i funkční znalost
systému. Uvažují se automatické procesy

3. Stromem událostí lze stanovit pouze pravděpodobnosti nastání jed-
notlivých provozních stavů systému; hodnoty teplofyzikálních para-
metrů při těchto stavech se stanovují dynamickým modelem systému

4. Strom událostí ve spojení з dynamickým modelem vytváří novou kvali-
tu řešení provozních stavů jaderných bloků spočívající v racionali-
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aaci výpočtových prací a v hlubším propracování stromu událostí

5» Referát uvádí stručná zásadní myšlenky. Podrobněji je motodilca
stromu událostí popsána v literatuře.
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Ing. Р. Skvarka, CSo., Ing. Ы. Kreinničan - CSJR

tfvod

Pre zvýšenie výroby energie v elektrárni a energetickora systáme,

pre preukásanie bezpečnosti jádrová elektrárně ÍJE) slúžia apolahli-

voatné techniky: kvalitatívna a kvantitativná analysa.

Kvalitatívna analýza je najlepšie prezentovaná metodou analýzy

typu poruch a ich následkov.

Ku kvantitativným analysám patria hlavně bezpečnostní analýzy

(využívajú netódy stromu poruch a stromov událostí, analyticko a simu-

lačně programy) a analýza pohotovosti.

Analýza pohotovosti možno použil na predikciu a doaiahnutie vyš-

šej pohotovosti JE. V našich prácach /l, 2 / sme ако sledované para-

metre jádrových elektrární pri analýzách pohotovosti použili koefi-

cient vyusitia výkonu (LF) a koeficient technického využitia (OP).

0 týchto spoíahlivostných ukazovatelovi za jednotlivé kalendářně roky

зте našli iostatočný počet údajov z prevádzky blokov JE a podrobili

ame ich štatiatickej analýze.

V referáte uvádzame výsledky štatiatickej analýzy ukazovatelov

LP doaiahnutá metodou regresnej analýzy. Je to analýza vzhladom

- na pořadová číslo bloku na lokalitě JE

- na výkone bloku reaktora (100 - 300:, 301 - 500; 501 - 700; 701 -

- 900; )

- na výrobcovi reaktora

Definíciu koeficient vyušitia výkonu (LP) používáme podia IAEA

/ 3/» co zodpovedá pripravovanej SŤ SZV (38.420.01-50) a možno ho po-

čítat/ následovně

LP
T rB

kde A - výroba el. energie z bloku v J_MWhJ

T - kalendárny саз v aledovanom roku [h]

P-g- brutto doaiahnutelnsř výkon bloku [

(maz. výkon dosiahnutelný aspoň 15 h v kal. roku)

Regresná analýza koeficientu využitia výkonu

Ku konců roku 1982 bolo ve světe /2 / v prevádzke 298 blokov

jádrových elektrární (175 993 IR?) ao akúsenoatou 1б2б kalendárnych
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reaktor-rokov a vo výstavbě dalších 216 blokov (205 078 M7/).

Z prevádzkovaných blokov bolo 138 tlaicovodných (97 949

65 varných reaktorov (42 030 I,?,V), blokov typu W E R 440 bolo koncom ro-

ku 1982 v prevádzke 22 (2 NVAES, 3 KOLA, 2 Armánska, 2 Rovenská, 2 Lo-

viisa, 4 Kozloduj, 4 ÍTORD, 2 Bohunice, 1 Paícs) 3 prevádzkovou skúse-

nostou 84 reektor-rokov prevádzky kalendárnych rokov na plnom výkone.

Vytvořený súbor výpočtových programov umožňuje analyzoval/zhro-

mažden* lata o prevádzke blokov JE Z razných pohladov.

Ако základný metodický náatroj sme zvolili regresiu údajov podl'a

vzrastajúceho počtu rokov od zahájenia komerčněj prevádzky, hlavně li-

neárnu regresiu. Ако výběrové měřítko bol zvolený korelačný koefi-

cient (KK).

Korelačný koeficient vyjadřuje mieru vztahu medzi hodnotami x a y, te-

da s akou pravdepodobnosťou leží zadaný bod súboru na regresnej priam-

ke (krivke).

Zhruba možno stanovit intervaly pro KK

x а у sú nezávislá (zemietnutá hypotéza)

slabá závislost1 x а у

středná závislost1 x а у

dost silná závislost' x а у

potvrdenie hypot izy vztahu x а у

na (1 - KK) x 100 percentnej hladině významnosti

0,999 - 1 naprostá závi3losť z а у

(všetky body ležia na priamke)

V referáte budeme považovat za prijatel'nu zhodu takú aproximáciu,

ked KK>- 0,8.

Pre súbor údajov o LP tlakovodných reaktorov (PVdl) sme urobili

polynomická regresie

A - lineárnu regresiu do max. počtu rokov kým KK > 0,8

В - lineárnu regresiu do plního počtu rokov (17)

С - regresiu rovnicou paraboly

D - regresiu rovnicou lineárnej paraboly

Е - regresiu rovnicou hyperboly

P - regresiu rovnicou odmocninovej funkcie

Výsledky sú v tab. 1 a na obr. 1

0 -
0,2 -

0,5 -
0,8 -
0,95 -

0 ,
0 ,

0 ,

0 ,
0 ,

2
5
8

95
999
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Koeficienty regresie súboru LF z blokov s PY/R

Tab. 1

Typ regresiе

A a 0 + a i x

В a o + a i x

С a ( J +a 1 x+a 2 z

2 ^D a +a,x+a2X +а,зсг

Б a o + a 1 x " 1

P a o + a i x
0 » 5

Рос.
г.

7

17

17

17

17

17

a o

0,597

0,676

0,562

0,582

0,632

0,687

" 1

0,0124

-5.О7.1О"3

3,08.10"2

1,89.10~2

-1,03.10" 2

-1.99.10" 2

a 2

-l,99.1O~3

-3.91.1СГ4

a 3

-5,93.1O"5

KK

0,888

0,408

0,808

0,813

0,039

0,298

1 - LIH. KEGRESIA CEZ 7 ROKOV
2 - LIH. REGRESIA CEZ 17 ROKOV
3 - PARABOLA
4 - KUBICKÁ PARABOLA
5 - HYPERBOLA
6 - OJLIOCÍTIiroVÁ PUNKCIA
O - BODY §TAT. SIÍBORU

Obr. 1 - Aplikácia roznych regresií na subor údajov
o LP všetkých JE s PY/R

Z tab. 1 vidno, že prvých 7 rokov je dobře pokrytých priamkou,
ovšem pre subor 17 údajov už lineárna regresia nevyhovuje a najjlepší
korelačný koeficient má regresia rovnicou kubickej paraboly. Nevý-
hodou apracovávanáho súboru je to, še počet dát rapidně klesá po jed-
notlivé roky. Pre prvý rok prevádzky je evidovaných z PWR 116 údajov
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LP, v druhom roku 98, v siednom 56, v deviatom 21 údajov a v 17 roku,

ktorý ešte v regresi! uvažujeme len 4 údaje.

Vplyv pořadového čísla bloku na lokalitě JE na jeho spolahlivosť

Touto analýzou chceme určit, aký vplyv má pořadové číslo bloku na

lokalitě jadrovej elektrárně na LP, tedy, či skúsenosti montážnikov a

prevádzkovatelov pri druhých a dalších realisáciách blokov prinášajú

zvýšenu spolehlivost*. Tab. č. 2 udává výsledky regresne.j analýzy pre

prvé, druhé, tretie a štvrté bloky na lokalitě pre všetky bloky JE na

světe, ktorých údaje sú dostupné a posledný riadok udává regresnú

priamku pre všetky bloky bez ohladu na pořadové číslo. Porovnanie je

názorné aj z obr. 2, kde sú graficky tieto priamky vynesené.

Regresná analýza blokov JE podlá pořadového čísla na lokalitě a uka-

zovatela LP
Tab. 2

Рог.čís.bloku

1. bloky JE

2. bloky JE

3. bloky JE

4. bloky JE

všetky bloky
JE

Hoky

8
5
10
3
3

KK

0,864

0,863

0,863

0,884

0,905

P/P

183/78

56/30

17/2

9/2
218/102

regresná priamka

LF=0,014KK + 0,543

LP=O,0264XK + 0,56

LP=0,0219KK + 0,551

LP=O,O373KK + 0,611

LP=O,O129KK + 0,565

LF

H

Obr. 2 - Priebeh koeficientu využitia výkonu blokov (LP) v zá-

vislosti na poradovom čísle na lokalitě JE
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V tab. 2 i v ďalších pod stipcom R rozumieme počet ročných úda-

jov, cez ktoré bola přeložená regresná priamka pri uvedenom korelač-

nom koeficiente KIC. lídaj P/P znamená počet blokov, které tvořili

podklad к prvému a ku R-rocnimu priemernámu LF.

Pře donlnenie jev tab. 3 urobený výběr údajov LF pre tlakovodné

reaktory, prvé a druhá bloky na lokalitě a v tab. 4 rovnaká údaje pre

bloky W S R 440.

Regresná analýza LF prvých a druhých blokov na lokalitě JE a PYÍR

Tab. 3

řor. č. bloku

1. Bloky JE s ?WR

2. Bloky JE a PWR

Všetky bloky JE з РУЖ

R KK

7 0,87

5 0,92

7 0,89

P/P

66/39

35/16

L16/54

Regresná priamka

LF = 0,0149 KK + 0,579

LF - 0,03 KK + 0,574

LF = 0,0124 KK + 0,597

Regresná analýza L? prvých a druhých blokov na lokalitě JE s W E R 440

Tab. 4

řor. č. bloku

1. Bloky 3 WER +40
2. Bloky s WER 440
Všetky bloky s WER 440

R

8
5

3

KK

0,943

0,888

0,97

P/P

7/4
7/4
16/5

Regresná priamka

LF = 0,0353 KK + 0,557 j

LF = 0,0301 KK + 0,682

LF = 0,0262 XK + 0,635

Z tab. 3 vyplývá, že pre prvé a iruhé bloky na lokalitě tlakovod-

ných. reaktorov vo světe j e v extrapolovanom "nultom" roku prevádzky

(priesečník priamky з osou "y") LF rovnaký, snernica priamky je však

pre druhá bloky asi dvakrát strrašia. Tretie a štvrté bloky .^WR majú,

ако vyplývá z regresnej priamky pře všetky bloky з PWR, podstatné

lepšie výsledky.

Porovnanie výsledkov prvých a druhých blokov W E R 440 v tab. 4

dává jasný výsledok: druhé bloky ma;jú omnoho lepsie výsledky - v "nul-

tom roku" je LF druhých blokov o 13 % vyšší! Porovnanie tab. 2, 3 a 4

ukazuje, že LF pre všetky bloky s W E R je výrazné lepšie (o 4 % v abs.

člene a dvojnásobné v směrnici než je priemer vsetlcých blokov JE na

světe).

- 131 -

..... ... 1 \



Závislost' koeficientu využitia na výkone bloku reaktorov

Pře zistenie tejto závislosti sme rozdělili všetky bloky jádro-

vých elektrárna (tab. 5) do б výkonových skupin po 20 MW.

Závislost koeficientu využitia výkonu na výkone bloku reaktorov pře

všetky JE (216 blokov)

lab. 5

Čísle
skup.

1
2

3
4
5
6

Výkon
bloku

101 - 300

301 - 500

501 - 700

701 - 900

901 -1100

L100 -1300

R

9
6
a
5
б
д

KK

0,82

0,93

0,87

0,91

0,95

0,64

P/P

26/20

42/32
41/26

44/35

51/14

10/4

Regresná prianka

LF = 0,0223 KK + 0,412

LP = 0,0213 KK + 0,613

LP = 0,0144 KK + 0,625

LP = 0,0117 KK + 0,559

LP = 0,0139 KK + 0,534

LP = 0,0498 KK + 0,47

LP

10

60

30

67.2 6t

si,a ~
•59.-2

too soo чао aoo

Obr. 3 - Závislost LP na výkone bloku JE

Najvyššie LP majú bloky з výkonom 301 - 700 ОТ а v skupinách sme-

rom к vyšším i nižším výkonom LP klesá, ако to vidno i na obr. 4.

Závislosť koeficientu využitia výkonu na výrobcovi reaktora

Ако je mošna ohodnotit spolehlivost1 bloku podlá jednotlivých vý-

robcov reaktorov? Vybrali sme 4 výrobcov, tlcJcovodná reaktory fy

WestinghouBe, KV7U, VVER 440 a varná reaktory General Electric.
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Analýza LP podlá výrobců reaktora
Tab, 6

Typ

WH -
KW -
GE -
WER

bloku JE

PY/R

• PV/R

Bvm
440

R

8
7
8
8

0
0
0
0

KK

,991
.95
,86
.97

P/P

46/24
8/4

37/24
16/3

LP
LP
LP
LP

Regreaná

« 0,0121
и 0,0243
a 0,0152
• 0,0262

priamka j

KK + 0,5848
KK + 0,6822
KK + 0,532
KK + 0,635

Z tab. 6 aj z vyneseného porovnania na obr. 4 vidno, že najúspeě-

nejšie výsledky majú reaktory KWU a W E R 440, relativné najslabšie

varná reaktory General Electric.

KWU PWR

i/ven <tho

ЙОКУ

Obr. 4 - Vývoj koeficientu vyusitia výkonu roznych výrobcov

v prvých 8 rokoch

Závěry

Táto práca vznikla z myšlienky zistiť na statistickém subore dát

z JE vo avete, ci opakováním výstavby bloku JE na lokalitě, skuse—

nostami montážnikov a prev. personálu sa zvyšuje spoi'ahlivcst'. Vý-

sledky kap. 3 tuto hypotézu potvrdzujú.

V práci sú analyzované priebehy LP v rokoch od spustenia i vzhía-

dora к dal'sim pararaetrom - výkonu bloku, ide sme zistili silnú závis-

losť, silnú závi3losť viáno i na výrobcovi reaktorového aystanai. Je

zřejmé, že lineárna regresia, ktorú sme v práci použili, ̂ e vhodná len

do určitého roku elektrárně - max. 10 rokov. Testy ukázali, 2e priebeh

LP cez obdobie 15 - 20 rokov aa najlepíie kryje parabolickou sávia-

losťou.

Literatura

/1/ Škvarka, P. et.al,: Analýza prevádzkových vlastností JE a pre-

di.kcia spol'ahlivo3tn;'-ch ukazovatelov. 7ý-
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SPOLEHLIVOSTI SZoTťl.OJ HAVARIJNÍHO CKLA2EITÍ JAOERIJÍCH
YiEN S VYUŽITÍLI 3ILIULAGE LIONTE CARLO

I n g . J . Duaek - Č33R

tfvod

Nezbytným předpokladem provozu jaderně energetických zařízení je
bezpečnost jeho personálu i obyvatelstva v jeho okolí jak za provozu,
tak i v případě možných velkých havárií. Tento úkol by měl být splněn
při spolehlivém zásahu bezpečnostních systému. U jaderných elektráren
3 reaktorem 7VER-440 typu 213 je za základní projektovou havárii pova-
žováno prasknutí hlavního cirkulačního potrubí o průměru 500 ram v je-
ho chladné části s dvoukoncovým výtokera chladivá (havárie se ztrátou
chladivá, tzv. LOCA - Ьоэз of Coolant Accident). Dostatečný odvod tep-
la z aktivní zóny jaderného reaktoru by raěl při táto havárii zar&čit
aystém havarijního chlazení (SHCH).

Spolehlivostní analýza systému havarijního chlazení

Postup řeSení

Vyšetřovaný systém lze z hlediska funkčního určení a principu
působení rozdělit na pasivní (PS) a aktivní nízkotlaký (NTS) a vyso-
kotlaký (VT5) systém, -řidružit lze ještě přímo připojený sprchový
systám (SS) určený ke snížení t.;aku a teploty v hermetických boxech
а к současnému vymývání štěpných produktu z jejich atmosféry. Při ha-
várii LCCA 500 mm je nutná správná funkce pasivního, nízkotlakého a
sprchového systému. ?unkce těchto systémů musí být zabezpečena i v pří-
padě, že paralelně s havárií LOCA dojde i ke ztrátě napájení vlastní
spotřeby.

iJkolem systému havarijního chlazení je nejen pohotově a účinně
zasáhnout při havárii, ale zabezpečit i spolehlivá dochlazovaní v po-
havarijní periodě. Z hlediska spolehlivostní analýzy to znamená vy-
hodnotit jak jejich pohotovost (tj. pravděpodobnost, že systém v "re-
lativním klidu" nastartuje na vyzvání), tak bezporuchovost (pravdě-
podobnost, že se "pracující" aystém v daném času neporuší).

Analýza probíhala takto:

a) popis systému
b) určení funkcí důležitých pro analýzu systému
c) analýza poruch
d) sestavení funkčního spolehlivostního schématu, stromu poruch
e) sběr dat, kvantifikace stromu poruch
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f) numerické řešení problému (popř. i výběr vhodné metody)
g) analýza a ocenění výsledků, popř, náměty úprav systému

Jako zásadní v tomto postupu se ukázala analýza poruch, volba
vstupních dat a vhodné výpočtové metody. Úroveň těchto tří faktoru
ovlivňuje použitelnost a reprodukovatelnost výsledku nejvíce.

Popis a funkce systému

Pasivní systém je složen ze dvou podsystémů určených к zaplavení
aktivní zóny při poklesu tlaku pod 4 i б ЫРа. Každý z nich obsahuje
dva hydroakumulátory zaplavující zónu shora i zdola, oba systémy jsou
vzájemně nezávislé a spolehlivá funkce alespoň jednoho z nich je dos-
tatečná pro úspěšnou funkci. Zasahuje ihned bez zřetele na dostupnost
energetického zdroje,tlakové zásobníky horované vody se vyprázdní bě-
hem několika desítek sekund, kdy tuto funkci přebírá nízkotlaký systém.
Ten obsahuje tři vzájemně nezávislá smyčky s velkokapacitními čerpad-
ly, z nichž dvě jsou připojeny do potrubí hydroakumulátor-reaktor,
zbývající do chladná a horké větve třetí hlavní cirkulační smyčky. Vo-
da na sání čerpadel je dodávána z nádrží havarijní zásoby kyseliny bo-
rité, po jejich vyčerpání z jímky na podlaze boxu přes chladicí výmě-
ník. Jedna ze tří smyček je dostatečná pro spolehlivý zásah nízkotla-
kého systému. Elektrická napájení se předpokládá z dieselgenerátorů.
Sprchový systém je opět třísmyčkový s totožným napájením a s jištěním
jedna ze tří.

Předpoklady analýzy

Volba vrcholových událostí stromů poruch vycházela z výběrové
funkce systému, přičemž se chování jednotlivých prvků stromu poruch
chápalo binárně, tj. funkce-porucha. Předpokládal se exponenciální,
reap, konstantní rozdělení poruch jednotlivých komponent, u opravi-
telných komponent konstantní doba opravy. Periodická prohlídky u kon-
trolovatelných částí systémů byly v předepsaných časech považovány aa
okamžité a dokonalé.

Vstupní data

Vzhledem к nedostatku experimentálních dat byla ke kvantifikaci
stromů poruch použita literární data z rozsáhlého souboru dostupné
zahraniční a domácí literatury.

Sestavení stronů poruch

Stromy poruch vycházely ze zjednodušených spolehlivostních sché-
mat, která byla vytvořena na aákladě projektové dokumentace. Seatave-
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ny byly tři stromy poruch pro vyhodnocení nepohotovosti pasivního,

nízkotlakého a sprchov-ího systému a dva stromy poruch pro vyhodnocení

poruchovosti nízkotlakého a jprchovďho 3ystámu (doplňky pohotovosti a

bezporuchovosti do jedničky).

Stromy poruch obsahovaly postupně 44, 137 a 129 prvků, pro poru-

chovost pak 91 a 116 prvků. V případě nízkotlakého a sprchového systé-

mu byl stanoven i koeficient operační nepohotovosti.

Volba metody

Stromy poruch зе hodnotily metodou přímé simulace, která se

u těchto systémů ukázala jako vhodná s přijatelným nárokem na výpoč-

tový čas počítače. Pro tento účel byl v IÍJV Řež sestaven výpočtový

program SAF3D0-2.

Program SAFIDO-2

Program je sestaven v jazyce PORTRAIT IV pro počítač EC 1040 a vy-

hodnocuje poruchovost a nepohotovost komplexních systémů (do 500 prv-

ků) s uvážením periodických prohlídek (dvě - i nedisjunktní - skupiny

prvků} max. 500 prohlídek) a opravitelnosti systému. Využívá metody

Monte Carlo a umožňuje použít několik typů pravděpodobnostního rozdě-

lení poruch i oprav. Vyhodnotit lze systémy s pravděpodobností poruchy

řádově 10 (omezení je dáno počten testů Uonte Carlo a výpočtovým ča-

sem} jako příklad uveame • riioinocení nepohotovosti 123 - prvkového

stromu poruch s opravami s periodickými prohlídkami, které si vyžá-

dalo 0,8 £ ma/komp.teat J a poruchovosti 67 - prvkového stromu poruch

s časem 0,033 Г ms/komp.testJ ). Vstupními veličinami jsou střední

doby do poruchy a opravy jednotlivých komponent a booleovský popis

stromu poruch. Program je doplněn kreslicím programem GxC.

Zhodnocení výsledků

Nepohotovost se hodnotila v rozsahu jedné kampaně reaktoru

(7000 h), poruchovosti v období dvou týdnů. Prohlídky dieselgeneráto-

rů byly realizovány v týdenních, ostatních kontrolovaných komponent

v třítýdenních intervalech. Na připojených obrázcích je uvedeno pro

ilustraci funkční spolehlivostní schéma a některé ze získaných vý-

sledků.

Závěr

Řada variantních výpočtu umožnila zhodnotit "slabá" místa pro-

jektu, ocenit vliv vstupních dat, popř. kvantitativně ocenit někte-

í

J
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те projektoví či rešimové úpravy. Jako nejsávašnějčí ae v takto prove-
dené analyse projevily tyto události: neuzavření výtokováho ventilu
hydroakuraulátorů, neotevření elektricky ovládaniho ventilu pod jímkou
v hermetických boxech, neotevření pneumaticky ovládaných ventilu v her-
metických boxech a činnost dieselgenerátorů.

Spolehlivostní analýza prokázala možnosti a použití simulačního
přístupu, vytvořený výpočtový program umožňuje řešit i jiné stromy po-
ruch podobného typu.

Literatura
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0.0
70OO.

Obr, 4. Vliv /hor?«ni dat na ncpuhot t»vost sprohovřho sjs-
tému ÍJ- г-'ikl.var., 2- dvojnásobní u pěti vybra-
ných komponent, 3- dvojnásobné u v-Vo!) komponent)

0.0
7000.

Obr.5, Vliv zlepšení, dat na nepuhotovoRt sprchového sys-
trmu (1- zákl.var., 2- dvojnásobné u píti vybra-
ných komjiomut, 3- dvojnásobné u všnch komponent)
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VYUŽITÍ POČÍTAČE PŘI SPOLZIiLIVOSTlIÍ ANALÝZE SLOŽITÍCH
Ing. P. Babic - ČS3R

lívod

Nástrojem kvantitativní analýzy objektu je pravděpodobnostní po-
jetí bezpečnosti a spolehlivosti. Formálně, podle složitosti uvažova-
né struktury lze pravděpodobnostní rozbor funkčního i poruchového cho-
vání rozdělil io těchto tří oblastí:

a) analýza spolehlivosti jednotlivých prvků (výrobku)
b) analýza spolehlivosti skupiny prvků (speciální podsystém)
c) analýza spolehlivosti složitých systémů

Do prvé oblasti náleží kvalitativní rozbor možných typu funkce
i poruch prvku a rozbor režimu provozu (jak je prvek zatížen, zda pra-
cuje nepřetržitě; jak jsou organizovány kontroly provozuschopnosti,
opravy a výměny; kdy a jak je prvek udržován atd. ). Kvantitativní roz-
bor spolehlivosti prvku je doménou statistických teorií a speciálních
analýz jednak předpovídajících časový průběh výskytu poruch pomocí
různých modelů vzniku a šíření poruchy, jednak určujících, jak experi-
mentálně měřit spolehlivostní charakteristiky nebo jak vyhodnocovat
data z provozu. Řada postupu je dnes standardizována, viz např. ČSN
01 0103 a GOST 20738-75.

Znalost chování prvků té či oné struktury je potom výchozí infor-
mací pro strukturální spolehlivostní analýzu. Druhá zmíněná oblast je
doménou semimarkovských a markovských modelů /5/. Na téma záložní sy-
stémy neustále přibývají nové práce vyšetřující různé druhy redundance
a zvažující mnoho možných aspektu provozu.

Třetí oblast, jíž se týká tento referát, je dominou booleovských
modelu spolehlivosti /5/. II prvků i u 3ystému jako celku se uvažují
dva 3tavy: provozuschopný stav a porucha. Porucha celku je dána poru-
chou určitých prvků či 3kupin prvků, přičemž na historii, tj. na pořa-
dí poruch nezáleží. Spolehlivostní analýzu pomocí booleovských modelů
lze rozdělit do dvou fází:

1. sestavení spolehlivostního zobrazovacího schimatu
2. kvalitativní a kvantitativní analýzu na podkladě schématu

Nejběžnějšími schématy jsou stromy poruch, spolehlivostní bloko-
vá schemata a orientovaná srafy. Při kvalitativní analýze se schima-
tem definovaná logická funkce převede na neredundantní součet součinů
(metoda min. úspěšných cest). Při kvantitativní analýze ae z daných
charakteristik spolehlivosti prvků určují hodnoty spolehlivostních
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ukazatelů systórau. Dále jo možné určovat, kter-í nebezpečné kombinace
poruch jsou nejpravděpodobnější, nebo hledat citlivost celkových uka-
zatelů na změnu dílčích dat, odhadovat dosah nejistoty v datech, hle-
dat věrohodnost vypočtených ukazatelů atd.

Výše popsaný dvoustavový model lze rozšířit zavedením pojmu "udá-
lost" /2/. Událostí je jekýkoli přesně specifikovaný jev, o němž lze
rozhodnout, zda v konkrétním okamžiku je přítomen ve vyšetřovaném sys-
tému, nebo není. Dvouhodnotové logická proměnné indikující přítomnost
(1) či nepřítomnost (0) jevu potom nejsou svázány s prvky, ale a výsky-
ty událostí v systému. Tímto způsobem lze rozličit různé typy poruch
téhož prvku, podchytit lidský faktor nebo jiné vnější vlivy.

Ustálený stav obnovovaného systému

U složitých systémů, kde je provozuschopnost prvků obnovována
(elektrárenská zařízení sem patří), je dobrou praktickou aproximací
tento model:

a) Příčinný vztah mezi výskytem vyšetřované vrcholné události a výsky-
tem tzv. primárních událostí lze popsat stromem poruch.

b) Soubor primárních událostí představuje soubor náhodných jevů vzá-
jemně nezávislých ve smyslu teorie pravděpodobnosti.

c) V důsledku obnov se výskyt každé primární události cyklicky střídá
s obdobím její nepřítomnosti. Předpokládá se, že v každém cyklu tr-
vání události i doba do .jejího následujícího výskytu jsou náhodné
veličiny a že rozložení každé z obou těchto charakteristických dob
cyklu nezávisí na poctu už proběhlých cyklu obnovy (počínaje dru-
hým cyklem). Dále se předpokládá, že se systém vyšetřuje po dosta-
tečně dlouhé době, když už nastal stacionární stav.

d) Pro každou primární událost jsou známy číselné hodnoty dvou z těch-
to ukazatelů

T - střední doba mezi výskyty událostí (u dvoustavového modelu je
to střední dcba besoorucliového orovozu)

střední doba události (střední doba obnovení provozuschopnosti)

- pravděpodobnost přítomnosti události při stacionárním
3tavu ("ustálená nepohotovost", doplněk io jedné к sou-
činiteli pohotovosti)

Táž trojice bude plně charakterizovat i ustálený stav výskytu
vyšetřované vrcholné události.
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v-Jbolau tohoto modelu je snadný vý-.očet časových cha-

rakterijtik T a(_£/, je-li к dispozici analytický výraz pro celkovou

pravděpodobnost К . Při tomto modelu se výraz pro pravděpodobnost

převede na výraz pro frekvenci obnov K„/(7Í) vynásobením každiho sou-

činu pravděpodobností K. sunou převrácených hoir.ot odpovídajících

dobfZ//. Jsou-li v .součinu obsaženy taká doplňky (1-K.), do suny ae

místo 1/fS) umístí -1/9 . Přesnější popis je např. v /2, 4/. Ze zná-

mých hodnot pravděpodobnosti výskytu vrcholné události К a frekvence
3

obnov K/f
3 J1

se pak již jednoduše stanoví hodnoty

Program LCTR pro aiialýzu rozsáhlých booleovských modelů

Vstupem programu mohou být buď stromy poruch ípopis programu a

návod к použití vis /1/), nebo spolehlivostňí bloková schémata a

orientované, neorientované či smíšené grafy (doplnšk к návodu je v

/2/), Bloková schlraata nebo grafy jsou převedeny na strom poruch a

dále zpracovávány jako strom.

Co se týče číselných modelů, uživatel volí buď výše popsaný sta-

cionární model, nebo zadává hodnoty doby provozu. 7 případě stacio-

nárního režimu jsou určovány T, К а (£) , jinak se počítá pouze prav-

děpodobnost přítomnosti poruchy pro určitou dobu provozu ("okamžitá

nepohotovost"). 7 tomto případě lze libovolně kombinovat primární

události 3 konstantním, exponenciálním či Weibullovým rozložením

u prvků bez oprav a s exponenciálním rozložením poruch i obnovy u ob-

novovaných prvků.

V rámci jednoho běhu programu lze probírat libovolný počet stromu

či jiných schímat, přičemž číselná spolehlivostňí data lze pro stejně

pojmenované primární události sdílet (jménem j3ou maximálně čtyři pís-

mena nebo číslice). Dále lze v rámci analýzy jednoho stromu libovolně

opakovat číselný výpočet pro různé varianty spolehlivostnxch dat (za-

dávají se jen změny). Pormát všech typů štítků zadání je volný.

Illoubku výstupních tisků lze odstupňovat. Je možná tisknout např.

okamžité hodnoty pravděpodobností primárních událostí. Uživatel může

zadat výpia nejzávažnějších minimálních kritických řezů seřezaných po-

dle jejich příspěvku к celkové pravděpodobnosti. Dále je možné až

u třiceti primárních událostí určit jejich parciální vliv na celkovou

pravděpodobnost (zmšna pravděpodobnosti jediné poruchy z nuly na jed-

ničku).

Zadání stromu poruch spočívá v uvedení jmána výetupu, funkce a

vstupu každého logickího prvku (hradla) stromu:

VÍSTUP FU1TKCE (POČZT 73TUPU) VSTUP, VSTUP, ...
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IJa pořaií prvků atroniu nesáleší. Opakující se části stromu stačí po-

psat jen jeinou. Sálcladní logická funkce nit jí jmma OR, AND, IITV

(součet, součin, negace), dále jsou к dispozici např. výběrové funk-

ce Ы z N a nonekvivalence dvou vstupů. Uživatel si muže kromě toho

definovat dalaí logická funkce.

Zadání blokováno schároatu nebo grafu se zadává popisem všech

prvků (tj. bloků nebo hran grafu) ve forruŠ:

PRVEK (POČ.ÍPEČlíí UZEL - XCITCOVÝ UZEL) ргэ orientovaný

PRVEK (UZEL, UZEL) pro obousměrný prvek

Jména prvků a jmána uzli jsou nezávislá. ?rvky se ve schďmatu

mohou objevit několikrát, uzlová body musí být pojmenovány jednoznač-

ně. Algoritmus konstrukce stromu poruch pro událost, se signál (ener-

gie apod.) neprojde ze zadaného vstupního uzlu systánm na daný výstup-

ná uzel, je popsán v /2/.

Při analýze stromu poruch nejprve rozepisujeme složené logická

funkce pomocí tří základních operací. Potom probíhá zjednodušování

stromu vyhledáváním nezávislých skupin primárních událostí: vyskytují-

-li se určitá primární události vždy spolu jako vstupy hradla stejné-

ho typu, lze je nahradit jedinou událostí. Ve stromu poruch zůstává

už jen tato událost jako nová primární událost. Dojde-li к nahrazení

celého hradla, testuje se možnost sjednocení nová události s ostatní-

mi (původním, či novými) vstupy nadřízenáho hradla atd.

Jestliže ae ve stromu každá událost objevila jen na jednom místě,

dojde к redukci stromu na jedinou událos~. 2dys ne, zbývající struktu-

ra stromu se převede do reverzní polská notace a odhadují se nároky na

pamět a volí metoda výpočtu. Program LOIR je několikametodový, metody

jsou uspořádány do posloupnosti od přesná metody, přibližných analy-

tických a numerických metod až к hrubému odhadu. Začíná se přesnou

analytickou metodou nebo metodou zadanou uživatelem, přičemž program

v případě neúspěchu metody (nedostatek paměti) sám přechází к maně

ambiciózním metodám.

Základem analytických metod je, že každou logickou funkci lze vy-

jádřit ve formě logického součtu součinů. Pomocí tzv. absorpčních pra-

videl lze odstranit členy logicky redundantní, takže strom je převeden

na neredundantní součet součinů. Neobsahuj е-li tento výraz negace,

sčítance se nazývají minimální řezy. Při přesné metodě se výras dále

převádí na součet vzájemně se vylučujících součinu /3/, kdy lze od lo-

gických proměnných přímo přejít к pravděpodobnostem. Jestliže se do-

sazují pravděpodobnosti .již do souboru řezu, гхзка se odhad shora.

Odečtením sumy praviopodobností průniku dvojic řezů lze získat odhad

zdola. Hěkdy je však nutná omezit se jen na hledání součinu s omezeným
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počtem událostí. Jalco nou~ová moiinost je v programu Bayesúv rozklad

pravděpodobnosti pro různé kombinace ve stromu se opakujících primár-

ních událostí.

Závěr

Pomocí programu LOTR byla vyčíslena řada stromu, převážně z ja-

derná oblasti, nejrozsáhlejší aplikace byla při spolehlivostni analý-

ze napájení 3KŘ v projektech JE TIER. Různé dílčí strony tvořily cel-

kem 140 finálních stromu obsahujících 40 až 90 primárních poruch. Asi

třetinu 3tromů bylo možné díky automatická redukci zjednodušit tak,

že byly spočteny přesně. U zbytku většinou bylo nutné omezit se nej-

výše na trojice současně se vyskytujících poruch (někde i na dvojice).

Použitý algoritmus nejen umožní vystačit s operační pamětí i pro vel-

mi rozsáhlá 3tromy, ale redukováním objemu výpočtu se významně 3níží

potřebný strojový čac (řádově minuty i mině, podle metody).
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З^КА СНЫРАТСРА С Ч . С . ) О CJICTSLE

УПРАВЛЕНИЯ З Н Е Р Г С С Ь С Р У А С Е Л Н ^ М БЛСКА ( Э . Б . )

I n g . А. Р г г к о ч г - PLH

1. Введение

Увеличг.ваюпзяся сложность и размеры процессов технологических бло-
ков причиняется к росту и концентрации информационной и управляющей
аппаратуры в блочных щитах управления. Это создает опасность информа-
ционной перегрузки оператора, вследствие чего возрастает риск ошибочных
решений и связанных с этим экономических потерьи. Эту проблему мокко
изобразить общими качественными графиками /1/.

Иа графиков видно, что при превышении значения потока информации
(слишком быстрый их приплыв или слишком большое их количество), для
ухранения относительной надежности работы системы оператор - блок,
роль человека как решающего элемента, должни принимать автоматиризованные
системы• Должна произходить, связанная с этим автоматизация обработки
данных и применение в щитах управления новых форм визуального воспроизве-
дения для оператора в виде агрегированных и селективных информации»

2. Общая модель надежности системы оператор - блок

Оператор во время процесса управления пользованием блока является
одним из звеньев надежностной структуры этой системы. Испытания пока-
зали /2/, что оператор является в этой системе звеном наиболее податли-
вым на помехи.

Рассматривая систему оператор - блок как динамическую структуру,
условями надежной работы такой системы являются ограничения (рис. 3):

- для средств отображения информации (GCli): i (R) — i (j.)
- для средств управления (СУ): s ( Е ) — U (2)
где
I (R) - интенсивность потока информации поступающих к анализаторам (R)

оператора, истекающая из обеспечения правильности технологии
процессов,

S (Е) - интенсивность потока функциональных, действий управляющо-
-регулировочных,

С и М - соответственно пропускная (информационная) и функциональная
способность человека - оператора.
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или машина \ (ЭВМ) |
Тоток (

информации.

Рис. 1 Полезность информации до управления польэованием
блока в зависимости от éé количества для разных
оббемов автоматизации блока

ЖощаЬтоматичсаси*

Рухное системы
ипраЬлениЛ

1 веские
упраЬление

Рис. 2 Зависимость относительной надежности управления
пользованием блока от числа измерительно-управля*
юших операций /необходимых полному управление
опт процессом/
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Т.К* величины 1 и 1,1 как биологические постоянные не возможно

изменять, услозия надежности (1) и (2) сводятся к определению, что СОИ

и СУ нужно запроектировать согласно функциональный возможностям и воз-

можностям восприятия оператора.

Испытания величины параметра С, проводимые разными авторами пока-

зали, что эте величина не постоянна. Не вникая глубже в суть этой

проблемы, т.к. это не является целью реферата, отмечается, что для

сложных сигналов требующих реакции оператора, значение пропуском спо-

собности заключается в пределах 0,1 - 5,5 битов/сек.

Разновидность явлений влияющих на значения надежностных характе-

ристих действия оператора приводит к тому, что определение их в коли-

чественном виде является сложной проблемой. Считается даже /2/, что

формальный подход к этому явлению (в виде математической модели на-

дежности) в настоящее время рискованный в связи с необходимостью через-

мерных упрощений.

Тем неменее математический подход к этой проблеме применяется также

и к трактовке классической теории надежности. Иредлогается использование

количественных характеристик надежности действия оператора, перенесенных

из технических наук на человека, таких как например:

- средняя интенсивность ошибочных действий в течение определенного

времени,

- величина математического ожидания промежутка времени между ошибками,

- средняя интенсивность действий проведенных без ошибок,

- вероятность безотказного выполнения отдельных операции,

- вероятность ошибочного действия в определенном промежутке времени,

и другие.

Вышеуказанные характеристики не остаются без влияния на общую

функцию критериев пользования блока T.e.í

Кг = J(r+ro) К +ez min (3)

где
Кг
J
К
е z

- расширенные годовые затраты зыработки энергии
- капиталовложения э часности на системы автоматизации
- средние учетнье, годовые, переменные эксплуатационные затраты

K d - средние учётные, годовые дополнительные затраты, учитивающие
внешние помери связанные с эксплуатацией электростанции.

Через Х^, Xg, Xg .... X обозначено описаны выше надежностные характе-
ристики оператора.

Как сказано а начале, стремясь в часности к улучшению надежности
действия оператора, а также сохранению ограничений (1) и (2), применяется
системы автоматизации для преведения работы блока. Зводя такую систему,
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дающую оператору качестаенно новые возможности визуального представления

информации, o6u;;ie критерии принимают следующий вид:

) О (4)

где

д Кг - разница средних годовых затрат для варианта отнесения С блок

снабжен нп. классическими средствами автоматизации) и варианта

решения снабжения блока в информационные средства качественно

высшего уровня (нп. цифровую машину).

Б частном случае зависимость (•») сводится а виду:

иах Л Кг = мах

где

( д J, ЛЪ

(5)

A h , ^ d - соответственно изменения удельного расхода топлива а средне-

годового показателя функциональности блока вследствие изменений

надежностных характеристик оператора Ах., i = 1,2 ...... п.

Зависимост (5) - это неявная функция, весьма трудна для аналитическо-

го определения. 2ё определение кроме того требует длительных статистических

испытаний.

3. Возможности сормирозания соответственной информационной нагрузки

оператора

Показано /3/, что оператор характеризуется относительно постоянной

надежности действия в ситуациях граничной информационной нагрузки/ сохра-

нение условия (1) и (2). Б условиях информационной перегрузки (l(F.) > ")

увеличивается интенсивность потока отказов.

Под понятием отказа понимается здесь пропускание информации, оши-

бочное различение сигналов, опаздывание в их передачи и н.п. Также си-

туации выступают на блоке именно во время процессов пуска оборудования

или в ситуациях нарушения резаша работы, приводя, согласно (3), (*), (5),

к определенным экономическим потерям.

Возможности уменшения интенсивности отказов существуют на пути

формирования соответственной информационной нагрузки оператора» Это

состоит в соэдавании визуальных средств информации дающих агрегираванные

информации а также в соблюдении правил эргономии н.пр.:

- совершение относительных сравнений двух и больше величин, а не абсолют-

ной оценки их значений (н.пр. столбчатые графики на дисплее);

- совершение сравнений иногораэмерных вместо одноразмерных на ей характе-

ристиках (н.пр. наблюдение за пунктом работы насоса на ее* характеристи-

ках);
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- разные способы кодирования и перекодирования информации (н.пр. приме-
нение цветов, форма симболов на дисплее, мерйание её определенных
фрагментов оборудования и м.и.);

- подача оператору обработанное информации (в виде рассчитанных показа-
телей, совещальных сообщений и м.и.) ;

- увеличение "тепени автоматизации объекта и подача оператору информации
только в случае выступления помех.

Визуально воспроводится информация л помощью разных ССИ (показатели,
дисплеи, печатные машины).

Был проведен аналив /**/ способов воспроизведения информации на
трех видах дисплеев, работающих совместно с компютерной системой помощи
оператору блока:

- на дисплее событий (воспроизведение превышения параметров, состояния
приводов, помех)

- на дисплее измерений (воспроизведение аналоговых переменных, показа-
телей и м.и.)

- на дисплее схем (воспроизведение технологических схем с состоянием
приборов и величинами аналоговых переменных).

В каждом случае оценено количество информации отбираемых из
дисплея оператором. Был использован прибор статистической меры коли-
чества информации.

Для дисплея событий, принимая энтропию отдельного сообщения как
зависимость

10 : 50 : 10 v. 'ENT MJÉYN V.-J-I3
К =

Н(К) = Н ( а ) + Н (Ъ+с)

и анализируя множество (пробу) ок. ЗЗоо сообщений получено среднее ко-

личество информации заключённую а сообщении равной 26, d битов.

Для дисплея измерений был проанализирован отпечатор рапортов изме-

рений. Испытывая распределения вероятностей значения нескольких величин,

рассчитано среднее количество информации содержащейся на отпечатке:

- температуры свежего пара 1,а битов (макс. d,12 битов)

- температуры вторичного пара -*,2 битов (макс, о, 12 битов)

- давления свежего пара 3,8 битов (макс. 6,7 битов).

Затем была испытана степень редукции количества информации при

применении столбчатого графика в сравнении с аналоговыми измеренями для

контроля допускаемой температуры змеевиков подогревателя пара. Получилась

редукция с 12 до 3,1 битов.

- 152 -



Для дисплея ехеы применено правило концентрации информации в инфор-

мационных "центрах" постоянных и переменных, с методом подсчитывания ко-

личества информации как в случае дисплея измерений.

Вышеуказанные рассчеты позволяет в какой-то степени оценить,
насколко способности воеприямия и обработки информации могут справиться
с потоком информации псдзодимым их визуальных средств.

В общем виде мсгшо записать, что частота приема информации (f)

с оператором равна:

f _ информационная пропучкная способность оператора (с)

количество информации отбираемкх из дисплея.

= 5,5 битов/сек .г.ля анализированых примеровПринимая

fMZ

н ~ 'макс.
получено:

= 0 , 2 -1 = 5 сек)

1МР
1МР

= 0,1* я~ (Т. =* 7 сек) для макс значений

= 0,34 ч " 1 (Т. ~ 3 сек)

где
Т. - допускаемый предел контрола дисплея.

Это составляет существительное ограничение для быстроиэменягщихея

технологических процессов блока (во время пусков и остановок блока),

тем более, что это не единственные информации доходящие к оператору

в это время.

4. Заключение

Вышеуказанное рассуздения об надежности системы оператор-энергети-

ческиГ. блок касается только важного элемента - перегрузки информациями.

Показивают OH:I СЛОЖНОСТЬ проблемы обязанной с его информационной нар-

ностью (технические л психологические науки, эргономия). Зышеукааанные

аспекты должны учитиЕаться при проектировании безотказных систем опе-

ратор - энергетический блок.
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STATISTICltf PŘÍSTUP X KODKOCEITÍ BEZPEČNOSTI TLAKOVÍCH UÁDOB REAKTORU
TOR
Ing. L, Horáček, RNDr. 1,1. Brumovský, CSc. , Ing. J. Brynda - ČSSR

Hodnocení bezpečnosti a v sirčíra pojetí spolehlivosti tlakových

nádob reaktoru 77IR na základě statistického přístupu vychází z prin-

cipu interferenční teorie spolehlivosti. Uvedený přístup je užit ke

stanovení pr^vděpcIcbno3ti zplastizovúní velká oblasti základního ma-

teriálu tělesa tlakové nádoby reaktoru W Z R 440 přes celý průřez stěny

působením vnitřního přetlaku za normálních provozních podmínek. Odhad

pravděpodobnosti zplastizování dosahuje ua těchto předpokladů hodnoty

menší než 4,4.10 «

tfvod

Ocenění spolehlivosti složitých mechanických systémů typických

pro jaderná elektrárny (JE), diskutováno např. v /1/, nabývá v sedmde-

sátých a v osmdesátých litech na významu. Tuto skutečnost potvrzují

údaje uvedené v /2/, z nichž plyne, ze jen přímé odstranění následku

havárie v lokalitě JE Three ^ile Island з± vyžádá ná".:lady přibližně

1034 miliony dolaru. 2 těchto souvislostí vyplývá nutnost stanovit do-

statečně věrohodné a oprávněně konzervativní odhady spolehlivosti

systému JE.

Mezi kvantitativní metody, které lze ušít při hodnocení spolehli-

vosti těles tlakových nádob (TTN) reaktorů TVER, patří interferenční

teorie spolehlivosti snáaá táž pod označením "'stress - .Strength Over-

lap blethod" /3/, /4/. Vzhledem к oasové náročnosti řešení komplexní

problematiky zar.eříme pozornost na jediný případ z mezních stavů, kte-

ré jsou uvažovány v sávazné normě /5/. ̂ áni hodnocený mezní stav tě-

les tlakových nádob lze fyzikálně popsat výskytem události - zplaati-

zování velkí oblasti (řádově ni ) základního materiálu těles tlakových

nádob, oceli 15Ch21IPA, pres celý průřez stěny působením kvazistatické-

ho namáhání (vnitřního přetlaku) za normálních provozních podsiínek na

počátku provozu reaktoru TVIR 440. Objektivnímu posouzení spolehli-

vosti předcházelo statistické vyhodnocení výsledků přejímacích zkou-

šek pevnostních vlastností oceli 15Cb2IIPA ve 3tavu po celkovém tepel-

ném zpracování, viz /6/. Testovány a hodnoceny byly výsledky zkouiíefc

tahem z prvních jedenácti tlakových nádob, jejichž polotovary byly vy-

robeny v k.p. ЗХСЭА Plzeň.

Dále se budeme zabývat jednotlivými aspekty problematiky aplika-

ce pravděpodobnostní analýzy strukturní spolehlivosti.
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;:Í1 Základní princip netody а vybráni metodologická problémy

Interferenční teorie spolehlivosti vychází ze stanovení průniku

distribucí náhodných veličin popisujících komplexně pojaté namáhání

£ a únosnost (5 materiálu komponenty pro vybraná kritérium poruchy

К (výskyt mezního stavu). Uvedený průnik statisticky reprezentuje

všechny možná situace, v nichž namáhání £ překročí únosnost o f viz

např. /3/, /4/.

Pokud předpokládáme, že distribuce namáhání a únosnosti lze po-

psat Gaussovým, tj. normálním rozdělením, je možné stanovit hodr-otu

pravděpodobnosti P^ poruchy К poměrně jednoduše ze statistických ta-

bulek nebo ji vypočíst některou z metod numerická kvádratury. Přitom

pravděpodobnost P k je funkcí veličiny 2 = (P - 1) / Y tf\ + i^.vj?),

kde v„» resp. Vj- značí variační koeficienty náhodných veličin S ,

resp. o a P je nominální součinitel bezpečnosti definovaný vztahem

P =<^<r/V^£ «Mf. , resp.^-í/^ označuje střední hodnotu náhodné

veličiny^ , гезр. cf , tj. v námi uvažovaná aplikaci střední hodnotu

nominálního napětí, resp. meze kluzu R_0,2 při teplotě 350 °G. Před-

pokládáme-li, ze namáhání, resp. únosnost lze popsat normálním, resp.

Weibullovým dvouparainetrickým rozdělením, je možné vyjádřit výraz pro

pravděpodobnost P^ podle /4/, /6/. 2 výpočetních vztahů pro P^ vyplý-

vá, že jsou v těchto výrazech např. v případě užití normálního rozdě-

lení uvažovány i záporné hodnoty namáhání, resp. únosnosti, což je

ve sporu s fyzikálním smyslem těchto veličin. ?ckud jde o-únosnost,

lze navíc očekávat existenci jistá minimální tzv. prahoví hodnoty vět-

ší než nula. 7 mnoha situacích tyto rozpory nemají významný účinek na

získané pravděpodobnostní výsledky, protože lze prokázat jejich znač-

nou konzervativnost. 7 opačnám případě se užívá tzv. useknutých

"truncated" distribucí, popř. lze aplikovat dalíx vhodná typy rozdě-

lení. Volně vhodných typů distribucí se můžeme vyhnout, což umožňuje

značně konzervativní metodika vycházející z výhodných vlastností upra-

vených normálních rozdělení, která v tzv. oblastech "tails" překrýva-

jí distribuční funkce jiných běžně užívaných typů rozdělení /7/.

Analýza napjatosti těles tlakových nádob

Z analýzy pole napětí provedené podle /5/ klasickými determinis-

tickými metodami pevnostních výpočtu vyplývá, že aa kritické místo po-

dle kritária maximálního nominálního napětí Ise považovat pól elip-

tického dna. Vzhledem !c tomu, že materiál 15Ch2r,I!?A podle /6/ není

z hlediska pevnostních vlastností pro celé TTII homogenní, je výpočet

odhadu pravděpodobnosti splastizování realizován i v dalSíoh typic-

kých lokalitách - oblasti hrdel a hladké válcová části. Za dostatečně
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konzervativní o lhady střeJní hodnoty lze považovat tato nominální na-

pětí: 140 !.I?a v obla3ti hrdel, 175 !»E?a na hladké válcové části a

215 KPa v pólu eliptického ina. Tyto hodnoty jsou vesmČs podstatně

nižší než mez pružnosti nízkolegovaní cc.-li lSCjjZI.IFA ve stavu po cel-

kovém tepelném zpracovaní, "ení tedy třeoa aplikovat metodiku respek-

tující elastoplasticlc-5 chování materiálu /7/.

Variabilita namáhání a únosnosti materiálu

Variabil;tu namáhání charakterizovanou rozptylem nebo variačním

koeficientem lze stanovit dvěma odlišnými postupy, např. podle /3/.

Odhady hodnot V" na hrdloví sekci a na hladké válcové části byly ur-
3

ceny z výsledků tenzometrických m"ření uskutečněných na již vyrobe-

ných tělesech tlakových nádob reaktcrů W E R 440. V oblasti hrdel pla-

tí odhad V_ = 0,05, na hladké sekci Y = 0,025. Z pólu eliptického dna

nebyl к dispozici _->řiin-;l;ený počet výsledků moření, proto bylo užito

metod vycházející z rozvoje výsledného výpočetního vztahu pro napětí

do Taylorovy řady kolem středních hodnot jednotlivých náhodných veli-

čin. Odhad hodnoty V je v tomto případe roven 0,055.

Variabilitu únosnosti materiálu lze stanovit pouze vyhodnocením

výsledků experimentů. Statistickým zpracováním výsledků zkoušek tahem

oceli 15Ch2I.IFA při teplotě 350 °C ve stavu po celkovém tepelném zpra-
cování byly určeny odhady středních hodnot /^ff a variačních koefici-

entů Vf meze kluzu -^0,2 v jednotlivých lokalitách těles tlakových

nádob. Tyto odhůdy star.oven-i z výsledků přejímacích zkoušek je nutné

korigovat se zřetelem na jejich ovlivnění těmito faktory: orientací

vzorku, místem odběru po tlouštce stěny a po délce polotovaru (A a Z

konec původního ingotu). 3 analýzy dalších výsledků akouček vyplynuly

tyto konzervativní odhady: hrdlová sekce VJ" = 0,041, <f£//'= 401,2 ÚPa;

válcová část Vjf = 0,045, ftíf = 429,2 ÚPa; pól eliptického dna

Vj^ = 0,040, ^ j - = 443,7 Ж>а. Stupeň přiláhavosti distribuce RpO,2

к 7/eibullovu rozdílení dokumentuje pravděpodobnostní papír anázoměný

na obr. 1. Shodu s normálním rozdílením lze považovat za poněkud hor-

ší.
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Obr. 1 - Grafické znázornění výsledků zkoušek meze kluzu z pří-

rubových a hrdlových pr3tencú těles tlakových nádob

reaktoru VYER 440 do Y/eibullova pravděpodobnostního papíru

Diskuse výsledku

V oblasti hrdlové зексе je odhad nominálního součinitele bezpeč-

nosti P roven 2,86, Pravděpodobnost P, l z e odhadnout podle / 7 / hodno-

tou menší než 1,5.Ю"1^. Na hladké válcové části platí P = 2,45 a od-

povídající hodnota P, < 1,1,10 . Ua pólu eliptického dna byly sta-

noveny tyto odhady: f « 2,06 a P^ < 4,4.10" . Předpokládejme doda-

tečně, že se variační koeficient RpO,2 musí odhadnout nereálně velkou

hodnotou 0,06, kterou lze získat po sloučení nehomogenních souboru dat

z A a Z konce dna. 7 tom příoadě P v <L4»5.1O . Využijeme-li však so-

fističtějsího modelu s kombinací distribucí^- normální, (7-V.'eibul-

lovo dvouparametrická rozdělení s uvážením odpovídajících useknutí

viz /6/, získáme odhady P. v rozmezí (10~° až 10" ), jole jsou znázor-

něny na obr. 2 křivkou 1 v závislosti na hodnotě useknutí H distribuce

únosnosti. Přijatelný odhad H odpovídá podle zkušenosti mezi pružnosti,

tj. přibližně 280 až 300 ПРа. Křivka 2 reprezentuje méně konzervativní

tj. reálnější podmínky charakterizované hodnotou V^ в 0,05.
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200 220 240 2БИ ZB0 300

2ávi3lost pravděpodobnosti zplastizování P. polu eliptic-

kého dna na hoJnotě useknutí H distribuce H0,2 / křivka 1

V^f 0,06; křivka 2 1̂ = 0,05/

Obr. 2 -

Závěr

Primárním cílen tohoto příspěvku je ukázat perspektivy aplikace

interferenční teorie spolehlivosti v jaderná energetice. Diskutovány

jsou vybrané asp ekty spolehlivostní problematiky a stanovena pravdě-

podobnost výskytu mezního stavu podle /5/. Vypočtené značně konzer-

vativní odhady pravděpodobnosti zplastizování velká oblasti 'rádo-

vě m ) základního materiálu těles tlakových nádob přes celý průřez

stěny jsou pro normální provozní režimy na počátku provozu reaktoru

TVER 440 menší než 4,4.10~8.

Odhady pravděpodobnosti zplastizování P^ nejsou v tomto příspěv-

ku uváděny do souvislosti s výskytem možných společensky nepřijatel-

ných následků. Simultánní výskyt jevů zplaatizování a katastrofické

situace je nepochybně charakterizován pravděpodobností řádově nižší,

než jsou stanovená odhady P. , což představuje další avýsení míry kon-

zervativnosti získaných výsledků.
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PODKLADY PRO PRCJEKTOVjfcií VELÍCÍCH 3Y3TELIU CENTRALIZCV/uIÉIO ZÁSOBOV£lí
TEPLEIJ Z HLEDISKA PRLVCZII Í .SPOLEHLIVOSTI
I n g . I . S i l l í k - GSSR

lívod

Zvyšující se nároky na energii v pohledních létech, a zejména na-

pjatá energetická bilance v městských aglomeracích náročných na spotře-

bu jak elektrická energie, tak i tepla vedou к nezbytnosti věnovat po-

zornost vazbě zdrojů v rámci systému centralizovaného zásobování tep-

lem (SCZT) a elektrizačního systému (ES) a řešit ji tak, aby tyto dva

systémy byly v požadovaném souladu.

Toho lze dosáhnout v projekční fázi optimální volbou technických

parametrů komponent SCZT а ЕЗ, s požadavky na organizaci práce, s ná-

slednou kázní při odběru energií a realizací zvyšujících se požadavku

na spolehlivost provozu.

Řešení dílčího problému z hlediska provozní spolehlivosti je struč-

ně ukázáno na modelován SCZT.

Výchozí předpoklady

V rámci modelového SCZT lze uvažovat několik základních zdrojů

velkého výkonu, vzdálených od centra městské aglomerace 30-40 km, a

několik špičkových zdrojů malého výkonu, umístěných uvnitř městské ag-

lomerace.

Jako základní zdroj velkého výkonu nejlépe vyhovuje jaderný zdroj

Sdružená výroby elektrické energie a tepla (JEOT) s reaktorem typu TVER

440, resp. 1000 z hlediska dané energetická situace a se zřetelem na

nejbližší perspektivu. Klasické parní energetické výrobny (PEV) o vý-

konech 110 Ш , 200 Iú\7 a vyšších lze využít jako špičkové teplárenské

zdroje.

Konfiguraci zdrojů je nutné zvolit tak, aby

- v případě výpadku zdroje tepla (např. JEOT, resp. PEV) plnění potře-

by tepla v rámci SCZT vyhovovalo CSU 38 3350 ve smyslu zabezpečení

dodávky tepla

- splňovala požadavky kladené na její spolehlivost

- respektovala otázky životního prostředí a nároky na dopravu paliva

Začlenění jaderného zdroje do SCZT vede к nutnosti řešit také

otázku jaderná bezpečnosti. To znamená, že např. parametry topné vody
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a zařízení je nutné volit tak, aby v případě havarijních podmínek JEOT

nedošlo к průniku aktivity do tepelných rozvodu.

Všechny základní definice potřebné pro spolehlivostní analýzu

JEOT, PEV a rozvodů tepla jsou uvedeny v ČSN 01 0102, Ssil 01 0250 a

ST SEV 292-76. Vhodnou volbou jednotlivých vztahu lze pak dostatečně

dobře vyjádřit některé specifické provozní stavy zdrojů; nap?, u špič-

kových PEV operativní pohotovost vyjadřuje pravděpodobnost, že zaříze-

ní bude v libovolném okamžiku na úrovni jmenovitého výkonu a že zůsta-

ne na této úrovni alespoň po předem stanovenou dobu.

Při řešení spolehlivostní analýay SCZT je možná realizovat řadu

zjednodušujících předpokladů, které usnadní výpočtová práce a dosta-

tečně dobře reprezentují skutečný provoz systému, a to:

- všechny prvky systému jsou dvoustavové

- prvky systému jsou opravitelné nebo vyměnitelné

- systém a jeho prvky jsou systematicky udržovány

- poruchy prvků jsou na sobě stochasticky nezávislé

- předpokládá se exponenciální rozdělení poruch

- dodávka elektrická energie, resp. tepla se v důsledku poruchy snižu-

je o okamžitý výkon odstaveného zařízení

- při pokrývání denních diagramů potřeb obou druhů energií má před-

nost dodávka elektrické energie

- spolehlivost do lávky elektrické energie a tepla ae řeší nezávisle na

sobě

Spolehlivostní analýza JEOT

Při spolehlivostní analýze zabezpečená dodávky tepla z JEOT v prů-

běhu provozu zdroje v teplárenském režimu se doporučuje jako výchozí

podklad použít roční a denní diagramy trvání tepelného zatížení, které

umožní získat celkový přehled o požadavcích na provoz zdroje v expono-

vaných časových obdobích. Vhodným zjednodušením se dostatečně přesně

reprezentují jednotlivé typové denní diagramy ustálenými provozními re-

žimy zdroje, přičemž se podstatně sníží nároky na rozsah výpočtových

prací.

Základním problémem spolehlivostní analýzy JEOT je určit vazbu

mezi stochasticky zadanými poruchovými stavy a deterministicky urče-

nou dodávkou tepla na prahu zdroje v závislosti na výpadcích určují-

cích subsystému a jejich vlivu na práci zbývajících zařízení.

V rámci každého ustáleného provozního režiau při respektov-íní

ČSN 38 3350 ve 3myslu zabezpečení dodávky tepla byly iefinovány tyto

provozní stavy JECT:
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a) bezporuchový; zdroj vykonává požadovanou funkci v plnám rozsahu,

tj. všechny zařízení pracují bezporuchově a dodávka tepla se plní

na 100 %

b) s částečnou poruchou na zařízení

- zdroj vykonává předepsanou funkci v plném rozsahu, potřeba tep-

la se plní na 100 % i v případě poruchy na některém zařízení,

resp. subsystému

- zdroj vykonává předepsanou funkci pouze částečně s omezeným výko-

nem v důsledku poruchy na zařízení, resp. subsystému, dodávka

tepla vyhovuje požadavku ČSN 38 3350

c) s poruchovým prostojem; zdroj nevykonává předepsanou funkci ani

částečně v důsledku poruchy na zařízení, resp. subsystému

Při řečení spolehlivostní analýzy JEOT je nutné uvažovat běžná

a generální opravy rozhodujících komponent každého bloku a periodic-

kou výměnu jaderného paliva.

Na základě znalosti funkčního schématu a při respektování defi-

novaných provozních stavů se sestaví odpovídající logická schémata -

stromy poruch.

Důležitou otázku tvoří vstupní spolehlivostní údaje. Jako zdroje

dat je vhodná použít i několik pramenu, porovnávat, ověřovat a apli-

kovat prognostické modely. Zdrojem spolehlivostních údajů jsou in-

formační systémy líISJP Praha, ORGREZ Brno, odborné články a materiá-

ly, ^vedeným přístupem se získají dostatečně věrohodná a reprezenta-

tivní data.

Numerické výpočty vytvořených stromu poruch při znalosti spoleh-

livostních ukazatelů všech primárních poruch lze provést např. pomocí

programu LOTR (logical trees), který je určen к výpočtu spolehlivost-

ních ukazatelů systému popsanému složitým a rozsáhlým stromem poruch.

Spolehlivostní analysa PEV

Aplikace teorie spolehlivosti a využívání jejích výsledku při pro-

jektování, montáži a vlastním provozu PEV a jejich zařízení je jednou

z podmínek úspěšného rozvoje ?EV a umožňují:

- maximálně optimalizovat provoz PEV

- dosáhnout u nově řešených PEV požadované úrovně spolehlivosti

- navrhnout a realizovat opatření pro zvýSení provozní spolehlivosti

dosavadních PEV

- předpovídat provozní spolehlivost provozovaných PEV
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- vytvářet prognózy spolehlivosti nově projektovaných PEV

Na základě dlouhodob-áho systematického sledování a hodnocení
provozní spolehlivosti dosavadních PEV vznikl informační systám-
banka dat, který з minimálními nároky na pracnost poskytne objektivní,
včasná a dostatečně obsažná informace o poruchovosti PEV a který je
nezbytnou podmínkou pro zpracování údajů o provozní spolehlivosti PEV
a jejího technicko-ekonomickšho vyhodnocení, pro zpracování matematic-
kých modelů spolehlivosti a využití metod diagnostiky.

V současná době jscu к dispozici dva informační systámy - banka
dat k.ú. ORGRE3, Brno, a banka dat údajů ISS FliHTS, Praha. Oba vychá-
zejí ze společných hlášenek o poruchovosti PEV vyplňovaných podle
pravidel pro elektrizační soustavu č. 4 "Jednotné evidence, hlášení a
vyhodnocování provozní spolehlivosti parních energetických výroben".

Provozní spolehlivost primárních a sekundárních rozvodů tepla

Při spolehlivostní analýze rozvodu tepla SCZT je nutné v první
řadě kategorizovat teplárenské pojmy a stanovit rozsah primárních a
sekundárních rozvodu ve smyalu SsiT 13 1140 a ČSN 38 3350. Dále je dů-
ležité zvolit vhodnou metodu stanovení spolehlivostních ukazateli.

Jedaa z metod stanovení spolehlivosti rozvodů tepla využívá fy-
ziku poruch. Z podrobné znalosti všech vlastností a procesů probíha-
jících v materiálech použitých na rozvody se odvozují fyzikální nebo
fyzikálně chemické vlastnosti poruch. V podstatě jde u potrubí o po-
ruchy způsobená nepředpokládaným zvýšením namáhání (pevnostní poru-
chy) nebo chemickými, resp. fyzikálně chemickými vlivy (vodíková, kys-
líková a vnější koroze). Pak pomocí vhodného matematického modelu lze
předvídat spolehlivost a životnost rozvodů.

Druhou metodou je stanovení ukazatelů spolehlivosti z údajů
o provozu rozvodů. Vyžaduje to soustavné vedení záznamu o všech poru-
chách a jejich příčinách, o době provozu a oprav, o podmínkách provo-
zu a o jiných vlivech. Získat takové údaje bývá zejména u rozvodu tep-
la obtížné, protože je jich málo, jsou nepřístupné, což je způsobeno
některými typy jejich uložení. Zejména nepřístupnost rozvodů tepla mů-
že způsobit, že porucha, která se vyvíjí i několik let, je objevena
až po zjevném úniku topná vody. Tak se zaznamená pouze doba opravy,
po kterou zařízení vůbec neplnilo svou funkci. Zjednodušení vyhovuje
modelu spolehlivostní analýzy, ale nezachycuje podmínky hospodárného
provozu» Podobných připomínek je možné uvést mnoho, přesto je v sou-
časná době metoda stanovení spolehlivosti teplárenských sítí na zákla-
dě údajů z provozování nejdostupnější.
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Dosud nedořešenou otázkou je vliv místa poruchy v tepelné síti

na rozsah z hlediska dodávaného množství tepla, a tím i na spolehli-

vost soustavy jako celku. Bude nutná přihlédnout také к vlivu dispo-

zičního řešení soustavy а к tepelné akumulaci rozvodů a zásobovaných

objektů.

Spolehlivostní analýza SCZT

Metodika spolehlivoatní analýzy modelového SCZT je prakticky

shodná a metodikou uvedenou v kap. 3. Při pohledu na spolehlivost zá-

sobování teplem z hlediska spotřebitelů je ovšem nezbytné provést

úplnou funkční a spolehlivostní analýzu spotřební oblasti a definovat

provozní stavy zvlášt pro každou tuto oblast. К tomu jsou nezbytné

hlubší znalosti statických a dynamických vlastností systému, které

lze vhodně simulovat pouze odpovídajícími výpočtovými programy.

Pri definici provozních stavů se věnuje pozornost strategii plá-

novaných odstavení komponent systému, tepelné akumulaci rozvodů tepla

a spotřebičů, dopravnímu zpoždění při dodávce tepla atd.

Závěr

Referát stručně uvádí základní problémy metodiky projektování

velkých SCZT z hlediska provozní spolehlivosti. Podrobněji je proble-

matika popsána s řešením konkrétních případu v literatuře.
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СЦЕНКА ДОЛГОВЕЧНОСТИ БАЗОВЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ В ЫнНЕШ>ШШХ
РЕЖИМАХ

Г.П. Гладышев, к.т.н. - СССР

В современной электроэнергетике в последние 10-15 лет наблю-
дается тенденция разуплотнения графика электрических нагрузок* При
дефиците в энергосистемах маневренных мощностей к регулированию
привлекается базовые энергоблоки, работающие на органическом топ-
ливе.

Возможны ситуации, при которых ночью при полной технически
допустимой разгрузке оборудования на электростанции остается избы-
точная мощность, вследствие чего возникает необходимость останова
одного или нескольких энергоблоков. Опыт эксплуатации показывает,
что подобные ситуации встречаются достаточно часто и тогда энерго-
блока вынуждено эксплуатируются в режиме остановов на ночь. Вместе
с тем при проектировании и изготовлении базового оборудования по-
добные режимы не учитываются. Поэтому с це|ью выявления влжянжя
частых остановов и пусков на надёжность выполнены исследования на
энергоблоках 300 МВт при их работе с различной частотой вывода в
резерв» Исследовалось изменение состояния металла деталей ж узлов
котлов» турбин, паропроводов свежего пара и горячего промперегрева.

Номинальные характеристики энергоблоков:
мощность - 300 КВт, давление свежего пара на котле 25,5 МПа
(255 кГс/см2), температура перегретого пара 818/818 К (545/545°С),
топливо - мазут, газ, уголь.

Поверхности нагрева котлов и паропроводы изготовлены мз мало-
легированных хромо-молнбдено-ванадиевых и аустенитных хроыоникелие-
вых сталей. Корпусные детали турбин из малолегированной литой ста-
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Долговечность оборудования» эксплуатирующегося в базовом режи-

ме, характеризуется изменением прочности за счет уменьшения сечений

конструктивных элементов при коррозии и эрозии или за счет измене-

ния сврйств металла деталей и узлов под действием температуры в

условиях сложно-напряженного состояния или совместным действием

упомянутых факторов. Коррозию и эрозию защитными мероприятиями

можно осллбит? **ли предотвратить» Изменения СВОЙСТВ металла объек-

тивно соответствуют определенной температуре и поэтому избежать их

нельзя*

Известно, что при стационарных нагрузках у деталей из углеро-

дистых, хромо-молибдено-ванадиевых и хромоникелиевых сталей при

температурах соответственно 673 К(400°С), 723 К(45О°С) и 729К(525°С(

и выше становится заметной ползучесть, при которой условия разруше-

ния формируются постепенно в виде суммы двух непрерывно протекаю-

щих процессовв Один из них представляет собой зарождение во всем

объеме металла яовых пор, другой - рост ранее образовавшихся пор.

В сталях, обладающих большим ресурсом пластичности разрушению дета-

ли предшествует накопление значительной остаточной деформации.

При температурах 723-853 К(450-580°С) происходят фазовые и

структурные изменения, что ухудшает кратковременные механические

свойства. В частности, при сфероидизации перлита и бейнита увели-

чивается скорость ползучести, снижаются твердость, пределы проч-

ности и текучести, увеличиваются относительные удлинение и сужение.

Если сфероиды образуются преимущественно по границам зерен, то

уменьшается ударная РЯЗКОСТЬ.

Таким образом долговечность узлов и деталей теплоэнергетичес-

кого оборудования при эксплуатации в базовых режимах в условиях

сложного нагрухения и высоких температур определяется сопротивлени-

ем разрушению и деформационной способноешр, которые, в свою оче-

редь, зависят от микроструктуры, кинетики накопленной пластической
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деформации и повреждаемости при ползучеети<>

Безопасная и надёжная работа оборудования обеспечивается соз-

данием определенных (нормированных) запасов прочности» Введем разъ-

яснение термина "базовый энергоблок"о Иод эпгм имеется в виду, что

оборудование работает только в диапазоне технически допустимого ре-

гулирования нагрузки, а частота остановов в пределах расчетного

срока службы определяется исключительно остановами ДЛИ плановых и

аварийных ремонтов.

Опыт ремонтного обслуживания показывает, что ежегодно энерго-

блоки останавливаются Ч раз на текущий ремонт и один раз в четыре

года на капитальный» Отказы в работе характеризуются средней вели-

чиной параметра потоке отказов 0,5 отказа/1000 ч наработки. Остано-

вов в резерв не предусматривается. Таким образом зе расчетный срок

службы 1Сгч накапливается 130-150 остановов., Более частые остановы,

связанные • выводами в резерв или по иным причинам, уже не соответ-

ствуют базовому режиму. В зависимости от частоты пусков режимы ра-

боты могут квалифицироваться, как полупиковые или пиковые.

Проведенные исследования при базовых режимах работы показали»

что состояние узлов и деталей за наработку времени 1Сгч существен-

но изменяется. Механические свойства труб из хромо-молибдено-вана-

диевых сталей за 10 ч ухудшились (табл. I ) . Временное сопротивление

снизилось на 12,3$, условный предел текучести ка 24,6$. Относитель-

ное удлинение возросло на 11,2$. Ударная вязкость и твердость умень-

шились соответственно на 20,6$ и 10,2$. Вместе с тем, несмотря на

существенные изменения, все показатели остались в допустимых по

техническим условиям пределах*

Длительная прочность тех же труб, равная в исходном состоят

16 кГс/мм2 снизилась до 8,2 кГс/мм2, а остаточная деформация, изме-

ренная на паропроводах, в основном находилась в пределах 0,2-0,6$

при норме 1$ при температуре 818 К(515°С) за Ю 5 ч эксплуатации.
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В элементах оборудования, работащих при частых пусках и оста-

новах в условиях высоких температур, происходит накопление дефек-

тов кристаллической решетки с одновременным развитием процессов

ползучести. Дефекты накапливаются прежде всего в местах;наиболее

подверженных концентрации напряжений„ При этом при малоцикловых

нагружениях дефекты кристаллической решетки приводят к возникнове-

ние повреждения в поверхностных слоях металла. Элементы оборудова-
1 w';;.Turvar)i я термическую усталость» Действие термоусталости

принципиально отличается от механической малоцикловой усталости и

имеет сходство с механизмом деформирования при явлениях ползучести.

При термической усталости повреждения обуславливаются как уста-

лостью, так и ползучестью в зависимости от прочностных и пластичес-

ких характеристик стали, температуры металла, характеристик цикла,

микроструктуры и т.п. Напряжения при высоких температурах приводят

к изменениям структуры, свойственным ползучести, а циклическое

воздействие температурных напряжений вызывает процессы, характерные

для усталости о Межкристаллитные разрушения возникают при повышенных

температурах и малом числе циклов, транскристаллитные при понижен-

ных температурах и Зольшом числе циклов нагрукения.

Большое влияние на долговечность оказывает микроструктура. Так,

хромо-молибдено-ванадиевая сталь при температуре 793 К(520°С), име-

ющая микроструктуру феррит + Ю# перлита, разрушается при нагруже-

ниях 1,5x10 циклов. При микроструктуре феррит бейнита разру-

шение наступает при 4x10 циклов, а при микроструктуре ферррит +

10К> бейнита предельное число циклов увеличивается до 6,5x10^.

3 случае увеличения температуры испытаний до «38 К(565°С)

при тех же вариантах микроструктуры долговечность значительно сокра-

щается и соответственно равна I^xIO 3 циклов, 1x10^ циклов и 2x10^

циклов. Списанные циклические испытания проводились при деформации

за цикл нагружений 0,7£.
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Наработка
времени, ч

Таблица I

Изменение механических свойств металла труб из стали I2XIMS при наработках
времени от исходного состояния до ^

:Количест-
:во иссле-
дованных
: труб

Механические свойства

Временное '.Условный предел Относительное :Ударная :
сопротив- : текучести, Удлинение, :вяэкость, :
ление, \ \ °/о \ \

: кГс/мм2 : : кГсм/см2 :

Твердость,
НБ

Исходное
состояние

5000-25000

25000-
-45000

45000-
-65000

65000-
-85000

85000-
-100000

75
133

101

60

24

16

3-5
3-7

3-7

3-7

3-7

3-7

53,7
50,5

48,9

48,5

48,0

47,1

35,8

28,6

28,6

28,4

28,2

27,0

26,8
27,6

28,3

29,8

28,8

30,2

17,7

16,7

14,2

13,7

13,2

13,0

147

143

140

139

136

132
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Таблица 2

1 Условный
1 номер

энерго-
блока

s *

:Наработка:
:времени, :• •

ц
* •
щ Щ

• •

Число
пусков
с нача
ла экс
плуата
ПИИ

Топли-
во

Оборудование
Турбина Котел Паропроводы

Поврежденные элементы

i

1

«-•

\
1

i:
1

I

2

3

55000

50000

51000

177

253

201

уголь

уголь

уголь

I
2
3

I
2

I

2

«Уплотнения ЦВД
Лопатки диафрагм
•Рабочие лопатки

.Уплотнения ЦВД,ЦСД
•Рабочие лопатки
ЦВД

•Уплотнения ЦВД,
ЦСД, ЦНД

•Лопатки диафрагм

I . НРЧ

I . НРЧ
2. Пароперегреватель
3 . Необогреваемые

гибы

I . НРЧ

I

I

I

•Арматура

. Арматура

• Арматура

I.Стопорные и регу-
96000 Збб мазут лирующие клапана

2 . Ш и ЦСД
3.Рабочие лопатки

I* Пароперегреватель
2 . НР§
3.Сварные стыки
4.Необогреваемые гибы

I . Сварные стыки
промперегрева

2 о Сварные тройники
3. Арматура

91000 296 мазут
I.Стопорные клапана

ЦСД
2.Диафрагмы и лопатки

1 . НРЧ
2 . Пароперегреватель
3 . НеОбогреваемые

гибы

1. Сварные тройники
2 . Арматура
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Каждый зид нагружеяия иыеет характерное влияние на изменение

характеристик металла деталей и узлов оборудований. Так, при терми-

ческой усталости прочностные свойства несколько повышается, пласти-

ческие падают о При длительных статических нагрухениях наблюдается

обратное состояние.

Наибольшее влияние термической усталости проявляется в зонах

концентрации напряжений, ограниченных деформаций (гибы труб, участ-

ка приварки труб к коллекторам, отверстия в коллекторах) с,

При комбинированном действии ползучести и термоусталости долго-

вечность зависит не только от величины статических ш термоцикличес-

кмх нагрузок» но и очередности их приложений. При заданных (фикси-

рованных) значениях силовых и деформационных параметров наименьшая

долговечность имеет место при режимах предварительной ползучести,

наибольшая при предварительном териоциклировавии. Промежуточные зна-

чения долговечности наблюдаются при попеременном приложении длитель-

ной статической и термоциклических нагрузоко Влияние очередности при»

ложения нагрузок существенно возрастает при высоких значениях пара-

метров испытаний.

В основе работоспособности узлов и деталей оборудования энерго-

блоков дри длительном статическом, термоциклическом и комбинированном

деформировании лежат одни и те же процессы, приводящие к ускоренному

исчерпанию резервов пластичности металла»

Натурное обследование состояние паропроводов энергоблока, нара-

оотавшего 1,1.Ю^ч и имевшего к моменту обследования 229 пусков пока-

зало, что на отдельных трубах остаточная деформация достигла

0,90-0,97#, а длительная прочность оказалась ниже нормы на 1,7кГс/мм 2.

На паропроводе другого энергоблока с наработкой времени 9 , 4 * 1 0 \ при

числе пусков 225 на ряде труб наблюдалось снижение ударной вязкости

до 2,9-3,7 кГсм/см 2, временного сопротивления до 19,4-27,6 кГс/мм 2.

Остаточная дефармация превысила на отдельных трубах 1#. Аналогичное
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ухудшение свойств металла имело место и на другом оборудовании,

если наработка времени была близкой к 10 ч или превышала эту вели-

чину, а число пусков достигало 200 или было выше.

Наряду с исследояанием свойств метали? проводилась инструмен-

тальная диагностика ультразвуком и другими методами с целью выявле-

ния дефектов в местах концентрации напряжений: радиусных переходов

цилиндров высокого и среднего давления турбин, корпусах стопорных

и регулирующих клапанов, корпусах арматуры, гибов паропроводов и

питательных трубопроводов, на коллекторах, поверхностях нагрева и

других элементов котлов.

Результаты обнаруженных повреждений приведены в табл» 2. Из

данных видно, что при наработках времени около 5,0*10 ч повреждаются

главным образом на турбинах лопаточный аппарат и уплотнения, на паро-

проводах арматура. На котлах при этих наработках времени к числе

пусков до 200 повреждаются в основном НРЧ» При возрастании числа

пусков до 250 отмечены дефекты в металле пароперегревателе! и на

гиЗах необогреваемых паропроводов.

Увеличение продолжительности эквплуатации до 9«10 -1Сгч ж чис-

ла пусков до 300 и более приводит к появлению на турбинах трещин в

корпусных деталях. На котлах и паропроводах кроме отмеченных выше

дефектов, обнаруживаются повреждения в сварных стыкахв

Таким образом при использовании энергоблоков в режимах, не со-

ответствующих базовым, заметно возникновение и развитие дефектов,

присущих термоциклированию, малоцикловым механическим нагрузкам и

ползучестив Внешним проявлением процессов является изменение свойств

металла, а также возникновение дефектов в местах радиусных переходов,

сварных стыков, гибов тройников и других деталей, на которых имеются

места концентрации напряжений,,
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Наибольшее ухудшение СВОЙСТВ и появление дефектов имеет место
на энергоблоках, у которых до перевода в режим частых пусков дли-
тельное время соблюдался базовый режим, в резуяыахе чего накоплена
остаточная деформация 0,3-0,55*. Перевод после этого энергоблоков в
режимы с термоциклированием узлов и деталей приводит к их ускорен-
ному повреждению о

По полученным данным построены гистограммы зависимост» пов-
реждаемости котлов (рис. I), паропроводов (рис» 2) и турбин (рис.3)
от суммарного числа пусков с начала эксплуатации.

Следует отметить, что представленный материал характеризует
общую тенденцию зависимости надёжности оборудования базовых энерго-
блоков прйМлспользовании в маневренных режимах, связанных с часты-
ми пусками. В конкретных отдельных случаях состояние металла, воз-
никновение и развитие дефектов может значительно отличаться от дан-
ных, приведенных в докладао
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90-159 АО- f89 /90-259 240-289 290-359 340-389 390-439

I
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Рис. /. Гистограмма поЗреягдаемосгт/

90-159 № -189 190-239 2*0-289 290-359 340-389
ЛУС/СО&,

flue 2.

90-129 130-169 17О-2О9 210-249 250-299 290-329 330-3S9

I
%

Числа пуско в

Рис. 3. /Ъс/пограгтмо ooSp&tťSarerroCmi/
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PARNÍ TURBÍNY A SPOLEHLIVOST
Ing. J. Drahý, GSc., Ing. M. Randa, CSc. - ČSSR

Sledování provozní spolehlivosti parních turbín jak pro elektrár-
ny s fosilním palivem, tak pro jaderná elektrárny je v závodě Energe-
tické strojírenství, ŠKODA, k.p., Plzeň, organizováno v souladu s vy-
hodnocováním ostatních komponent tepelného cyklu. Práce na sledováni
provozní spolehlivosti byly zahájeny současně se zavedením systematic-
kého sledování provozní spolehlivosti v 5з« energetice a v SVTÍSS, Bě-
chovice, počínaje rokem 1973. V současná době se sleduje ve výkonové
třídě 1Ю uw celkem 39 strojů, ve výkonová třídě 200 MW celkem 19 stro-
jů a jedna turbína 500 М7Г, které jsou vesměs v provozu v našich elek-
trárnách pracujících na bázi fosilních paliv. V oblasti turbín pro ja-
derné elektrárny se v současné době sledují celkem čtyři turbíny v JE
Jaslovské Bohunice o jednotkovém výkonu 220 Ш , se zapojením vždy dvou
na jeden reaktor WER o výkonu 440 MV/e.

Systém sledování provozní spolehlivosti je ve výrobním závodě
provázán se skladbou běžného čísla, tj. s evidencí částí při jejich
výrobě podle schématu:

HLAVMI

SKUPIHA

SKUPIN*

T

X

T
T

1
J

• f •

X

T
PODSKUPIN*

UŠLO

X X
T

x B

POZJCE SOUČÁSTI

V KUSOVHIKU

Sledování provozní spolehlivosti je obecně rozděleno do tří úrovní,
a to do úrovně vlastních strojů z hlediska iodávky závodu Energetické
strojírenství v oblasti parní turbíny, který je vymezen ve statorových
částech vstupní armaturou ostré páry, zpětnou armaturou v odběrových
potrubích regeneračního systému napájecí vody a vstupním hrdlem do kon-
denzátoru; v rotorových částech pak spojkou mezi nízkotlakovým dílem a
rotorem generátoru. Další úroveň pak tvoří hlavní skupiny, např. vyso-
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OBR. 1-ZÁVISLOST PRŮMĚRNÉ VYPADKOVOSTI NA ROCE PROVOZU
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OBR. 2- ZÁVISLOST PRŮMĚRNÉ VYPADKDVOSTI NA ROCE PROVOZU
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kotlaková část s následující úrovní skupin součástí, např. VQ? rotor,

VT těleso apod. Provozní spolehlivost jednotlivých skupin součástí se

sleduje podle vzniklých výpadku, a to podle jednotlivých čtvrtletí,

aby bylo možné eventuálně analyzovat i možný vliv oprav strojů do je-

jich provozní spolehlivosti.

Obdobný systára sledování provozní spolehlivosti byl zaveden i v

oblasti turbín konstrukce ŠKODA pro jaderna elektrárny.

Současnou snahou závodu je rozšířit sledování i na stroje, které

jsou v provozu v zahraničí.

Výpadkovost turbín 110 Ш a 200 MW je zachycena na diagramech na

obr. 1 a 2. Střední doba mezi poruchami strojů 110 MW a 200 MW, opět

v závislosti na době od komplexního vyzkoušení, je v diagramech na

obr. 3 a 4. Tři stadia průběhu křivJíy výpadkovosti, která jsou typic-

ká z hlediska sledování provozní spolehlivosti, ukazuje obr. 5, a to:

1. období "zahořování", které je typická pro uvádění zařízení do pro-

vozu

2. stadium konstantní křivky výpadkovosti

3. období stárnutí strojů, kdy se projevují především dynamická prob-

lémy, opotřebení a důsledky teplotních a mechanických namáhání

V souvislosti s iiagramy výpadkovosti se ukazuje v e M příznivý

průběh uvedených ukazatelů spolehlivosti parních turbín ŠXODA.

Zmíněnou situaci vzhledem к zpětnovazebnosti systámu sledování

provozní spolehlivosti ovlivňuje v údobí "zahořování" vedle staveb-

nicového systímu parních turbín ŠKODA konstrukční dědičnost, jejímž

představitelem je napr. koncová nízkotlaková oběžná lopatka o délce

listu 840 mm, použitá prvně u parních turbín 200 MW (a nichž je v Č3SR

• provozu celkem IS strojů) a použitá pak rovněž u strojů 220 MW pro

jaderni elektrárny i u stroje 500 117/, dále důsledná aplikace ověřova-

cích měření, zejraína dynamických probláraů, at již v oblasti teplotního

namáhání či mechanického lanitání. Například u každého nově realizova-

ného typu dlouhých (koncových) oběžných lopatek se důsledně realizuje

známý cyklus od výpočtu vlastních kmitočtů lopatek po ověřovací měře-

ní dynamických namáhání jak v pokusn-í turbíně, tak i tenzometrickými

měřeními ve vlastních strojích v provozu.

V poslední době vzhledem к rostoucím nárokům z hlediska odběrate-

lů byly vykonány experimentální práce sejmina při zvýšeném tlaku

v kondenzátoru a při abnormálních hodnotách kmitočtu sítě. Měření by-

la provedena jak u koncových nízkotlakových stupňů strojů 110 MY/, tak

i u strojů 200 117/ (ve spolupráci s Výzkumným ústavem energetickým а зе
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OBR. 3-STŘEDNÍ DOBY MEZI PORUCHAMI PRO STROJE 110 MW
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OBR. 5-PRŮBĚH VANOVÉ KŘIVKY VÝPADKOVOSTI

Kv V.

1.5

1.0

I
\

\ 200 MW

1
1

j
W 150.10»

HODIN •
PROVOZU

specialisty Ústředního výzkumného a zkušebního ústavu ŠKODA)* napří-
klad měření u strojů 200 Ш ukázala výhodná vlastnosti koncových níz-
kotlakových oběžných lopatek užitého typu při změno kmitočtu sítě.
Tato měření jsou doplněna zjištováním meze únavy vlastních oběžných
lopatek (obr. 6), a to při druhem tvaru kmitu (prvý tvar je г frek-
venčního spektra "vymazán" užitím průběžné vaaby dvěma tlumicími drá-
ty z titanová slitiny) při různých ochranách nátěžných hran proti ero-
zi.

OBR. 6 - KŘIVKY ÚNAVOVÝCH PORUCH LOPATEK
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Tyto práce ji5 vlastně souvisejí s maximálním posunutím třetího
stadia "vanové" křivky charakteristické růstem součinitele výpadku
v důsledku vyčerpání životno-sti a opotřebení, u turbín popř. v dů-
sledku korozně erozního poškození, precipitací segregací po hranicích
zrn materiálu a související změnou mechanických vlastností materiálu.

Rovnaž tomuto třetímu stadiu života dílů parních turbín je v k.p.
ŠKODA věnována náležitá pozornost, která je rozdělena mezi:

a) sledování L.lvotnosti těles parních turbín vystavených účinkům zvý-
šených teplot

b) sledování životnosti rotoru parních turbín vysokotlakových a stře-
dotlakových dílů

c) sledování životnosti spojovacích šroubu těles parních turbín

Systém odběru vzorků je systematicky řízen ve spolupráci s řadou
institucí sektoru energetiky a strojírenství.

V oblasti sledování životnosti těles se systematický odběr vzorků
materiálu dělá asi po 40 000, 80 000 a 120 000 provozních hodinách.
П rotorů se dělá defektoskopická kontrola vývrtu a nejvíce exponova-
ných částí povrchu rotoru na základě analýz napjatosti včetně měření
vyvrtů rotoru.

U svorníku těles je předmětem kontrol jejich prodloužení a stav
materiálu.

Závěr

Předložený příspěvek shrnuje některi z aspektu provozní spolehli-
vosti a jejího sledování jakožto zpětnovazebního činitele v oblasti
parních turbín SKODA. Jsou popsány práce ve třech stadiích z hlediska
typického (tzv. "vanového") průběhu součinitele výpadkovosti a uvede-
ny některé z ukazatelů včetně opatření umožňujících zvýšit provozní
spolehlivost.
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PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST ?,\R!TÍCH TURBÍN PRVIJÍ ВКГЕЛЗКа 3TROJÍHIIY
Ing. S. Veselý, CSc. - GS3R

První brněnská strojírna, k.p., slaví v letošním roce 80. výročí
uvedení do provozu první parní turbíny. Do prvního pololetí IS83 bylo
vyrobeno 35З7 turbín, přičemž v období let 1946 - 1982 představovala
produkce 2358 kusů s celkovým výkonem 9589 MW.

Typová skladba vyráběných turbín je velice různorodá a vyplývá
z rozdílného účelu pou?.ití průmyslových parních turbín, které tvoří
jednu z hlavních čá3tí výrobního programu v oboru parních turbín a
uplatňují se např. v hutích, v chemických procesech, v potravinářskim
primyslu, v pr'imyslu papíru a celulózy atd. Zde jde o typu R, PR, P,
PTt PP výkonová třídy do 60 Ш (typové označení podle ČSU 08 0010).

Parní turbíny pro městsk! teplárny se dodávají převážně jako pro-
titlakové nebo protitlakovi s jedním regulovaným odběrem (typ R, PR),
dále pak kondenzační s topným odběrem (typ T, PT), a to bud pro parní
systém vytápění, nebo pro jednostupňový či dvoustupňový ohřev topné
vody výkonové třídy do 60 MV/. Dvoustupňový ohřev topn-i vody používaný
u moderních turbín přináší zvýšení elektrického výkonu při optimálním
rozložení ohřátí v obou výměnících ve srovnání s ohřevem jednostupňo-
vým. Podrobněji viz např. /1/.

Zvláštní skupinu tvoří turbíny pro pohon turbokompresoru, které
se používají převážně v chemických závodech na výrobu etylenu, čpavku,
sody, metanolu atd. /2/.

Z rozboru vyplývá, že v současné době je v provozu více než tisíc
parních turbín od výkonu několika desítek kV/ až do výkonový třídy
60 MW pro různá použití, a to jak u našich, tak u zahraničních provo-
zovatelů.

Tento stav umožňuje sledovat provozní vlastnosti soustrojí, spo-
lehlivost funkčních částí, poruchy a jejich příčiny. Základní podmín-
kou bylo určení výběru turbín, jejichž provozní výsledky se budou
sledovat. Zde byl odrazovým můstkem informační systím ORGREZ, savede-
ný pro turbíny v resortu ?MPS. Pro soustrojí mimo rámec ?ЦРЕ byl vy-
pracován systém měsíčních hlášení provozních výsledku.

Systematický výzkum spolehlivosti tepelných turbín První brněn-
ské strojírny byl zahájen v roce 1973 a provádí jej pracoviště "Výzkum
teplárenských zařízení". Některá údaje byly publikovány např. ve /3/.
Výsledky výzkumu za osm let sledování vybraných typů turbín jsou uvede-
ny v souhrnné zprávě /4/.
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Sledovaný ooubor se v nrúbčhu let 1973 - 1981 rozčířil s původ-

ních 62 na 72 parních turbín a v roce 1983 se zvětší až na 92} je

snaha nadále jej rozšiřovat, fíozdělení sledovaných turbín podle typů,

výkonových tříd a tlaku vstupní páry udávají tab. 1, 2, 3»

Soubor sledovaných turbín První brněnské strojírny, rozdělený podle

typů
Tab. 1

Typ

kondenzační turbíny - typ К

kondenzační turbíny s jedním regulovaným
odběren - typy P, T

kondenzační turbíny se dvěma regulovanými
odběry - typy PP, PT

protitlakove turbíny - typ R

protitlakove turbíny s jedním regulovaným
odběrem - typ PR

speciální typy

Počet kusu

14

6

9
31

8
4

Soubor sledovaných turbín První brněnské strojírny rozdělený podle

výkonu
Tab. 2

Výkonová třída /117//

do 4

4
6
12
25
50

Počet kusů

6
8

15
19
20

4

Soubor sledovaných turbín První brněnské strojírny rozdělený podle

vstupního tlaku p
Tab. 3

Po
Po
Pn
Po
Po

Tlak na
p o /ЫРа/

< 3,5
- 3,5

е (з,5,
- 9
> 9

rychlozávěrnsm ventilu

9)

Počet kusů

8

15
31
12
6
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Ukazatele spolehlivosti souboru v oblobí 1974 - 1981

Ukazatele jaou 3ouhrrmě uvedeny v tab. 4. Podrobnější rozbor
ukazuje, že 42 JJ parních turbín celého зоиЪоги dosahuje špičkových
výsledků, tj. součinitel pohotovosti je větší nebo roven 0,998, Pouze
tři stroje vykázaly součinitel pohotovosti nižší než 0,9 a jsou před-
mětem zvýčyné péče konstruktéru a vývojových pracovníku se zřetelem
na své mimořádně náročná provozní podmínky.

Souhrn celého souboru sledovaných turbín vykazuje součinitel po-
hotovosti 0,985 a potvrzuje, že velká spolehlivost těchto turbín je
vlastností trvalou.

Ukazatele spolehlivosti souboru 72 parních turbín První brněnské stro-

jírny za období 1974 - 1981
Tab. 4

Součinitel pohotovosti
Součinitel technické pohotovosti
Součinitel použitelnosti
Součinitel technického využití
Součinitel poruchových prostojů
Součinitel zálohových prostojů
Součinitel údržbových prostojů
Počet poruchových odstavení

0,985
0,892

0,869
0,650
0,012

0,219
0,091
779

Poruchy

Na obr. 1, 2 jsou znázorněny tzv. vanové křivky, které ukazují zá-
vislost počtu poruch nebo poruchových prostojů na stáří turbíny. Z roz-
boru vyplýrá, že doba náběhu je maximálně dva roky. 7e stabilizovaném
pásmu je průměrný počet poruch na jeden stroj 1,35 za rok. К vyčerpání
životnosti skříní a rotorů dochází v průměru po 30 létech provozu.
2 ekonomických rozboru vyplývá, že rekonstrukce po 15 - 20 létech pro-
vozu spojená 3 přelopatkováním turbín a další renovací je rentabilní.
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Příčiny poruch

Nejčastčjší příčinou poruch jsou nečistoty v olejovém systému,

která způsobily 67 poruch u 24 turbín, z toho v devíti případech způ-

sobily nečistoty poškození ložisek a v ostatních ovlivnily funkci re-

gulačních a pojistných orgánu.

К odstranění této závady se změnila technologie nátěrů vnitřních

prostor olejovího systému a byl zaveden nový způsob filtrace mazacího

a regulačního oleje pomocí samočisticích filtrů typu ? 854.100 vyrá-

běných v ZVS Adaraovská strojí.vny. filtry mají filtrační schopnost

12,5, 20, 40 f̂ fra, dají so čistit za provozu zpětným proudem oleje a

splňují požadavky na čistění oleje u turbín výkonové třídy od 4 do

60 MW.

Další vývoj směřuje к použití blokového uspořádání olejového

systému tak, aby jednotlivá bloky byly čištěny ve výrobním závodě.

Druhou nejčastější příčinou poruch bylo zasolování vřeten, pouz-

der a lopatek parních turbín. To představuje 18 poruch u 13 turbín.

Na dalších nísfcech figurují poruchy, jejichž příčinou je opotře-

bení funkčních částí převážně třením, jako např. ucpávková břity lo-

žiskových stojanů, vřeten, pouzder, ložiskových pánví atd.

únavové lomy lopatek, pružin a vlnovců jsou klasifikovány na

čtvrtém místě co do počtu poruch.

Hodnocení Doruch z hlediska výoadků

Vyhodnocení výsledku je v tab. 5.

Souhrn výpadků seřazený podle výrobních

bin První brněnská strojírny

3kupin u souboru parních tur-

Tab. 5

Poř.
čís.

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10

Výrobní skupina

statorová a rotorové lopatky

skříň s příslušenstvím

regulace

potrubí

kondenzace

zvláStní výstroj

mazání

rotor s přísluíenstvím

bez poškození součásti

výstroj

Výpadek
/MWh/

140285

134392

84380

20253
13822

13184
11160

8805
5317
1506

Poměr к celH
ku /55/

32,3
31.0

19,4
4,7
3.2
3,0
2,6
2,0
1,2
0,35
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Pokračování tab. 5

Рог.
ČÍ3.

11

Výrobní skupina

skříň 5T a iíT

C e l k e m

Výpadek
/LT.7h/

Ю40

434244

Poměr к
celku /%/

0,25

100,0

Životnost funičeních částí

Rozbořen četnosti poruch a intervalů výměny součástí byly získány

informace o životnosti rozhodujících funkčních částí parních turbín.

Některé výsledky jsou v tab. 6.

Hodnoty životnosti

něnská strojírny

některých funkčních částí parních turbín První br-

Tab. 6

Část Životnost
/hodiny/

5ást životnost
/hodiny/

lopatky

ucpávkové kroužky

břity ucpávek

rad. ložiska

ax. ložika

reg. kuželky s vře-
teny do 5 U?a

reg. kuželky з vře-
teny do 9

reg. kuželky s vře- |
jteny do 13 IIP a j

lenzovo oouzdro do
9 ЫРа

lenzovo pouzdro do
13 ЫРа

vlnovce тазе,

pojistný regulátor

100000

60000

100000

90000

100000

100000

65000

300C0

55000

30000

70000

J.5000

regulační clona

vřetena apouší. ven-
tilu

trubky chladiči oleje

trubky kondensátoru

parní síto

pojistné membrány

dýzové segmenty

ucpávková břity lož.

podávači injektor

odběrové klapky

snímače otáček

parovody

40000

45000

60000

100000

70000

30000

75000

30000

90000

70000

70000

100000

Závěr

Ze získaných hodnot intervalu bezporuchového provozu byl pro ce-

lý soubor sledovaných turbín vypracován vVeibullúv diagram dvoupara-

metrické funkce pravděpodobnosti bezporuchového provozu, který je na

obr. 3. Plyne z něho, 2e střední ioba bezporuchového provozu je trva-

le delší než 10CC0 provozních ho ti in, přičemž roční bezporuchový pro-
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voz má pravděpodobnost 60 %, dvouletý 30 %»

Některé parní turbíny sledovaného souboru mají více než 200 000 pro-

vozních hodin.

Literatura

/1/ Veselý, S.: Parní turbíny První brněnské strojírny pro veřejné
a průmyslové teplárny. Energetika 1983, č. 8.

/2/ Michele, F.: Dampfturbinen fur chemisch-technologische Komplexe.
Die Schwerindustrie der Tschechoslowakei, 1/1978.

/3/ Němec, J.: Výzkum spolehlivosti tepelných turbín První brněnské
strojírny. Strojírenství 29, 1979, S. 2.

/4/ Němec, J.i Výzkum provozní spolehlivosti tepelných turbín První

brněnské strojírny. Zpráva 5. V4 - 3883 - 10002 - 0,

VTZ, duben 1983.
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К Ш СОойАНПЯ НЯЦЕХКЫХ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

Академик м,А. ГлкЛоя, а.т.ч», С И . Логиков, к-т-к., ВЛД. Быков - СССР

Соэдэнче и освоение мощных, более экономичных турбогенераторов

для тепловых ~л атомных влектростанций -- олна из основных эадач совре-

менного турбогенерат-оростроения. Турбогенераторы обеспечивают основную

часть выработки электроэнергии в современной и перспективной электро-

энергетике, поэтому центральной научно-технической проблемой является

обеспечение их высокой надежное?^,

В последние годы в СССР были соацены к освоены в эксплуатации

турбогенераторы мощностью ЬОС-1200 МВт,, 3000 об/мин, существенно снижен

расход материалов иа киловвтт-ампгр елчничной мощности с одновременным

повышением показателей надежности и *,л.д. Рис о 1 /1/. Проведена большая

Рис. 1. Турбогенератор тчпа ТВВ-1200-2 мощностью 1200 1.1Вт, 300С об/мин

на испытательном стенде

работа по доводке конструкции и внедрению новых технических решений,

обеспечивающих снижение удельной повревдаемости и средней продолжи-

тельности аварийного простоя турбогенераторов. Б частности, удельная

повревдаемооть турбогенераторов 300 МВт снизилась примерно на 20-25 % ,

а длительность простоя на один отказ - на 35-40 %. Средний коэффициент

готовности генераторов мощностью 300 МВт достиг 0,yy6s а отдельные -

800 МВт эксплуатировались с коэффициентом готовности, равным О,Эу? /2/.
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Важность и сложность эффективного решения комплекса задач надеж-

ности турбогенераторов возрастает из-за сохраняющейся тенденции к росту

единичной мощности энергоблоков и усложнению эксплуатационных требований

к ниы. Повышение единичной мощности турбогенераторов достигается в основ-

ном за счет повышения линейной нагрузки, так как возможность увеличения

линейных размеров в генераторах ограничена условиями механической проч-

ности роторов и бандажных колец. При практически неизменной индукции

в зазоре единичная мощность турбогенераторов увеличивается в несколько

pas, при этом линейная токовая нагрузка статора увеличивается почти

в 2-2,5 раза. В этом случае потери в обмотках на единицу длины повы-

шаются в 5-6 раз. Такое повышения эффективности систем охлаждения

и надежной работы как этих систем, так и обмоток»

Наиболее совершенные из выпускаемых в С!СР в настоящее время се-

рийных турбогенераторов мощностью 5С0 и ЬОО МВт, 3000 об/мин типа ТВВ

имеют непосредственное водяное охлаждение обмотки статора, обмотки ро-

тора охлаждается водородом по многоструйной схеме с забором газа иа

зазора. Рис. 2. За счет такой схемы вентиляции значительно повышена

Рис. 2. Турбогенератор типа TBB-tíOQ-2, мощностью В0О МВт, 3000 об/мин.

эффективность охлаждения ротора. Ротор с такой схемой вентиляции пока-

зал высокую эксплуатационную надежность.

Надежность работы мощных турбогенераторов в значительной степени

определяется виброустройчивостью их конструктивных узлов, в частности,

таких элементов, как обыотка, сердечник и корпус. Виброустроичивость

обмотки статора определяется условиями крепления и действующими электро-

динамическими усилиями, пропорциональными квадрату тока статора. Поэтому

с ростом единичной мощности стремятся к ограничению роста токов аа счет

увеличения числа параллельных ветвей или числа фаа обмотки. Проведенные

исследования показали, что использование параллельных ветвей и шести-

- 189 -
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фааных обмоток статора обеспечивает значительное, в 1,5-£ раза, сниже-
ние электродинамических усилий, действующее на лобовые части обмоток
/3/. Однако в турбогенераторах 500-1200 МВт не представлялось возможный
получить удовлетворительную виброустройчивость только за счет снижения
электродинамических усилий путем использования прогрессивных схем соеди-
нения обмотки, на основе систем крепления, традиционных для турбогене-
раторов малой мощности. Для турбогенераторов типа ТВВ 500, 800 и 1200 МВт
была разработана и внедрена жесткая система креплений с использованием
уплотняющих формующих материалов, болтовых соединений и разборных эле-
ментов, рис. 3. Это позволило в несколько раз увеличить жесткость
крепления лобовых частей обмотки статора с термореактивной изоляцией,
ограничить уровни вибраций величинами порядка 110 мкм, обеспечить ста-
бильность вибрационного состояния' в процессе длительной эксплуатации /3/.

Рис. 3. Статор турбогенератора мощностью 1200 МЬт, 3000 об/мин.

Для обеспечения надежной работы в несимметричных режимах была
создана специальная демпферная система в торцявой зоне ротора в виде
посеребренных медных короткозамкнутых гребенок. В большом зубе уста-
новлены медные демпферные полосы. Раэработана надежная конструкция
узла контактных колец на токи до 6 кА. Диаметр контактных колец
уменьшен ? тем, чтобы их окружная скорость не превышала 60 м/с /1/.
Для обеспечения интенсивного теплоотвода устанавливается специальных
вентилятор, в кольцах предусматриваются сквозные охлаждающие отверстия.
Для повышения надежности используются двухпоточные уплотнения вала
кольцевого типа. Для снижения линейной скорости смазки и нагрева деталей
уплотнения диаметр вала под уплотнением уменьшен, расточка выполнена
таким обравом, чтобы максимально улучшить работу маслоуловителей.
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В последние годы для современных энергосистем и их объединений
одной из характерных тенденций является возрастание неравномерности
графиков нагрузки. Наряду с созданием специальных пиковых и полупиковых
установок к участию в покрытии переменной части графиков нагрузки во
все большей степени привлекаются конденсационные тепловые электростанции.
Блоки таких электростанций асе чаще используются Б режиме "двухсменной"
работы, при котором онл почти ежедневно останапл веются в периоды мини-
мума нагрузки и пускаются, когда нагрузка возрастает. ̂ озременные турбо-
генераторы должны обеспечивать надежную работу при 330 пусках и остано-
вах в год или 10СС0 - за период эксплуатации /2/. другим важным требо-
ванием является возможность работы турбогенератора с номинальной актив-
ной мощностью при потреблении реактивной мощности из сети, а также ра-
бота при широком диапазоне изменения активной и реактяэной мощности.

Работа турбогенераторов в условиях пиковых нагрузок изучалась
Рабочей группой 11-С1 СйГРЭ /<*/• Общие выводы рабочей группы следующие:
для турбогенераторов современной конструкции работа в условиях ежедневных
пусков и остановок или резко-переменных (пиковых) нагрузок не создает
особых трудностей, особенно если принять некоторые осуществимые для кон-
кретных типов машин меры, такие например, как поддержание генератора
в нагретом состоянии в период его остановки. 3 машинах старых конструкций
работа в таких режимах создавала серьезные проблемы, связанные с вааииными
перемещениями меди обмоток роторов и их пазовой изоляции, вызывающими
либо разрушение последней, либо появление термического небаланса ка-еа
замыкания между витками обмоток или перекрытия вентиляционных каналов*
Кроме того, на старых машинах наблюдались случаи увеличения вибрации
лобовых частей обмоток статоров иа-аа нарушения их крепления.

Для изучения возможных последствий работы турбогенераторов в режи-
мах ежедневных пусков и остановок и покрытия пиковых нагрузок важным
является проведение теоретических исследований и опытов на крупномасштаб-
ных моделях. Эти исследования должны охватывать все элементы статоров
и роторов*

При проектировании турбогенераторов, предназначенных для работы
в режимах ежедневных пусков и остановок, должны приниматься меры по
обеспечению надлежащего закрепления проводников обмоток статоров и ро-
торов. Как правило, в роторных пааах обеспечиваются скользящие поверхности
взаимного соприкосновения; для статорных обмоток применяется термореактив-
ная изоляция. 3 связи с большим увеличением частоты вращения роторов при
критических значениях частоты необходимо уделять анимание более точному
определению переменных напряжений в роторах, улучшению техники их балан-
сировки и устранению возможных очагов концентрации напряжений. Важны
также меры эксплуатационного характера, такие как обеспечение вовкожно
меньших изменений температур в периоды остановок.
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3 СТ"Р были проведены экспериментальные исследования турбогенерато-
ра ICC IJBT, сочлененном г; газовой турбиной при повышенном числе пусков
и остановок / 5 / . За два года генератор имел 300 пусков, лгрегат пускал-
ся два раза в сутки. За два года наблюдений вибрационное состояние ста-
тора изменилось незначительно. Несколько (на 1С-15 %) выросли аксиаль-
ные перемещения верхнего стержня обметки статора, однако при охлаздении
стержень возвращался внутри паза. Состояние крепления обмотки и сердеч-
ника статора изменились несущественно. Практически такяе не изменилось
тепловое состояние ротора.

На модели сердечника статора были проведены исследования с целью
определения механических напряжений в обмотке статора с. термореактивной
изоляцией, обусловленных изменением температур меди и изоляции при изме-
нении нагрузки. Перемещение стержня относительно сердечника были про-
порциональны разности температур между ними и соответствовали расчетным
значениям. Возникающие при этом в изоляции механические напряжения были
намного ниже значений, соответствующих пределу прочности» При охлаждении
стержня до окруказмцей температуры остаточных деформаций не наблюдалось /4/.

Исследования налрязсенно-деформационного состояния узлов ротора при
циклическом изменении теплового состояния показали, что центробежные си-
лы препятствуют перемещению проводников обмотки ротора вдоль паза, и
возникающие при этом напряжения сжатия в обметке значительно меньше те-
кучести материалов. При остановке генератора возможны перемещения обмо-
ток, однако их деформация, при этом, является упругой и размеры катушки
восстанавливаются.

В связи г повышенными требованиями к маневренности и надежности
турбогенераторов в ^ССР проводятся работа по созданию единой унифици-
рованной серии турбогенераторов 63-cSCO Í/IBT, 3CCQ об/мин. Турбогенераторы
единой серии будут изготавливаться всем заведми насей страны, другие ти-
пы турбогенераторов будут сняты с производства. Изготовление турбогене-
раторов по единым чертежам и технологии существенно повысят технический
уровень и надежность генераторов. Создаст возможность для широкой
производственно/, и технической кооперации меаду заводами, маневра
производственными мощностями, облегчит эксплуатацию и ремонт турбогене-
раторов, значительно снизит стоимость совершенствования и доводки вы-
пускаемых машин, будет способствовать широкому внедрению передовых
достижений отдельных заводов и институтов.

Анализ современных тенденций генераторостроения показал, что при
создании новых типов турбогенераторов прежде всего должны быть учтены
требования по обеспечению высокого уровня надежности машин* Для турбоге-
нераторов единой унифицированной серии эти требования удовлетворяют
следующим образом:

применяются только хорошо проверенные в длительной эксплуатации
конструктивные решения основных узлов;
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используются схемы охлаждения, способнее обесс^члть стабильное
тепловое «остсяние машины, оптимальные условия работы изоляции, необхо-
димые зеласы для работы в режимах кратковременных и длительных пере-
грузок;

используются такие конструктивные решения и выбираются такие уров-
ни электромагнитных нагрузок, чтобы уровень вибраций отдельных элемен-
тов генераторов был низким и стабильным;

принимаются меры, обеспечивающее надежную работу турбогенераторов
в расширенном диапазоне маневренных и анормальных режимов;

Наиболее совершенными в настоящее время в нашем стране являются
турбогенераторы серии ТВВ, в особенности турбогенератор типа ТЬБ-600-2,
мощностью ďOO ŮÍBT. Шашави этой серии имеют самые высокие показатели
надежности, в них применены наиболее отработанные конструктивные реше-
ния /1/. Поэтому единая унифицированная серия турбогенераторов 63-ЗСО 11Бт
разрабатывается на основе турбогенератороь серии ТБВ.

Шкала мощностей единой унифицированной серии (см. табл.) в основном

повторяет шкалу мощностей, применяемых в ССТ по ГОСТ 533-76.

Во вновь создаваемой серии общими являются следующие основные ре-

шения :

косвенное водородное охлаздение обыотки статора турбогенератора 63
в 11С МВт и непосредственное водяное охлаждение обмотки статора машин
большей мощности;

непосредственное водородное охлаждение обмотки ротора;
заполнение газонепроницаемого корпуса генер&тора водородом;
термореактивная изоляция обмотки статора;
жесткое монолитное крепление лобовых частей обмотки статора, плот-

ное закрепление стержней обмотки статора в пазах;
жесткое крепление сердечника в корпусе турбогенераторов 63 и 110 1Л;т

и эластичное присоединение сердечника статора к корпусу машин большой
мощности;

выносные опорные подшипники стоякового типа.

В настоящее время освоен в производстве отрезок серии турбогенера-
торов мощностью 63, 110, 160 ГЛВт и в 1984 г. будет изготовлен турбоге-
нератор 5СС МВт для ГРЭС Зкибастузского энергетического комплекса /1/.

В СССР проводятся КК? и ОКР по созданию надежных турбогенераторов
большой мощности свыше 1ССС «ЗБт, С ПОЛНЬШ ВОДЯНЫМ охлаждением. Изготовлены,
испытаны и находятся з опытно-промышленной эксплуатации два турбогенера-
тора мощностью ЗСС :.ПЗт, 3C00 об/мил /6/. Применение полного водяного
охлаждения дает возможность повысить надежность генератора за счет
существенного снижения температур нагрева обмоток и стали, а также
уменьшения перепада температур чаете;: машины при пусках и остановках,
используя регулирование температуры охлаждающей воды. Применение одного
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Огненные данные турбогенераторов единой унифицированной серии

Параметры

Полная мощность,
MB* A

Коэффициент
моадоети

Напряженке
статора, кВ

Номинальны» ток
возбуждения, А

Пппрягение
возбуждения, 3

К . п . д . , %

С К 3

Расход
материалов,
кг/КЗа

Переходная
реактивность, #

Давление
водорода в
корпусе, КПа

Мощность турбогенераторов

63

7d,75

O,tí

10,5

1315

206

У8,34

0,502

1,34

29,6

196

110

137,5

0,8

10,5

2070

321

98,5

0,474

1,12

30

196

160

loo, 2

0,Б5

18

23С0

ЗЬО

98,5

0,480

0,88

3 3

294

220

25о,о

0,В5

15,75

2633

317

98,7

0,4*8

0,85

26,tf

294

320

376,5

0,85

20

3492

342

У8,74

0,4*9

0,69

29,4

392

500

558

0,85

20

3739

509

У8,9

0,481

0,56

32,У

4 4 1

БОС

tióB,s

0 , 3

24

3764

611

98, Уч

0,*76

0,55

30,7

4 9 1

хладагента значительно упрощает введение системы автоматического регули-
рования температуры воды, с помощью которой возможно снизить разность
температур при работе я остановке машины и значительно уменьшить термо-
деформации частей генератора.

На рис« 4 показан продольный разрез турбогенератора 800 Шт с не-
посредственным охлаждением водой обмоток статора, возбуздения и демп-
ферной обмотки, "таль статора охлаждается силуминовыми плоскими охла-
дителями со змеевиками для охлаждаемой воды, запрессованным меэду паке-
тами активной стали. Водяное охлаждение имеют также экран и конструктив-
ные элементы торцевой, зоны статора. Турбогенератор с полным водяным
охлаждением отличается рядом конструктивных особенностей повышавших
надежность генератора 7?/i

- ^амонапорная система водяного охлаждения со свободным заливок
и глквои охлаждающей воды, помимо зала, с использованием высокого
центробежного напора воды для ее протока по минимально возможному числу
цепей охлаждения, с вращающимися коллекторами воды и водопроводами от
них к обмотка:.., механически соединенными только с бандажными углами,
прикрепленными к бочке ротора, что исключает их повреждения;
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Рис. 4» Турбогенератор мощностью ЬОО LJ3T, 3CCG об/мин с полный водяным
охлаадением

- особая схема и конструкция обмотки воэсувдения с выносом всех
электрических и гидравлических соединений к концам катушек, выведенными
аксимально за пределы лобовой части, с выполнением всех гидравлических
соединений при изготовлении катушек, что доступно технологически и для
контроля, а электрических соединений катушек, при укладке в ротор - без
вскрытия каналов проводников, что исключает течи каналов;

- водоохлаздающая демпферная обмотка ротора, которая кроме своего
прямого назначения, тлузшт также охлаждением стали ротора, бандажей и
rasa в машине, что исключает необходимость в системе и узлах вентиляции
и охлаждения и поддерживает его низкую и равномерную температуру в зазо-
ре по всей машине;

- сердечник статора, эхлаадаемый плоскими силуминовыми охладителями
с залитыми в них змеевиками, запрессованными мехду пакетами активной
стали, вместо радиальных вентиляционных каналов, что улучшает теплоотвод,
повышает плотность опресссвки, снижает вибрацию и шум; и др.

Сокращение сроков освоения в эксплуатации и обеспечение заданного
уровня надеаности мощных генераторов требуют решения проблемы прогнози-
рования их надежности до начала эксплуатации на этапах проектирования
и производства, когда надеяность "закладывается" з конструкцию и обеспе-
чивается технологией и организацией производства.

Генератор является восстанавливаеиым объектом, долговечность и
условия нагружения деталей и сборочных единиц которого существенно
различаются. Поэтому прогнозирование надежности генераторов до начала
эксплуатации или на ее начальной стадии базируется на прогностических
оценках надегности деталей и сборочных единиц. Математические модели
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анализа надежности генераторов позволяют обосновать требования к на-
дежности деталей и сборочных единиц, прогностические оценки надежности
которых вычисляются по статистическим данным об отказах в эксплуатации
или физических исследований моделей и макетов на стадии разработки ге-
нераторов /В/.

Статистический подход к прогнозированию надежности требует накоп-
ления достаточного объема информации об отказах сборочных единиц и
деталей, напряженное состояние материалов и характеристик внеиних
нагрузок которых соответствуют расчетным значениям в проектируемых
генераторах. В большинстве случаев такое соответствие исключено. Но
и при наличии соответствия накопление необходимого объема статистической
информации о так называемых износовых отказах сборочных единиц и деталей
генераторов, расчетная долговечность которых составляет сотни тысяч
часов работы, требует очень длительного периода наблюдений. При этой
возникает сложная вычислительная задача - определение вида к параметров
распределения по многократно усеченной выборке. Существующие методы обра-
ботки данных многократно усеченных выборок гипотезы о виде распределения
случайной величины - наработки на отказ.

Ниже рассматриваются вопросы физического подхода к прогнозированию
надежности мощных турбогенераторов.

Развитие физических основ прогнозирования надежности мощных гене-
раторов требует проведения исследований в двух направлениях:

изучение физических закономерностей накопления и суммирования
повреадений в материалах при различных условиях нагружения;

изучение влияния масштабного фактора на показатели долговечности
и разработка методов физического моделирования процессов старения ма-
териалов в натурных конструкциях.

Изучение физических закономерностей разрушения сопряжено с большими
трудностями как теоретического, так и экспериментального порядка даже
при исследовании материалов с упорядоченной структурой. Эти трудности
значительно возрастают при обращении к техническим материалам с существен-
но неупорядоченной структурой, формирующейся в процессе промышленной
технологии.

В настоящее время общепризнанным является кинетический подход к
объяснению физических механизмов, определяющих прочность материалов.
Основа этого подхода - признание того факта, что разрусение есть не
мгновенный акт, а протекающий во времени процесс, длительность которого
в конечном счете определяется временными характеристиками тех или иных
микрообъектов, движение которых ограничивает устойчивость материала по
отношению к внешним нагрузкам. В зависимости от предположении о природе
этих микрообъектов и характере их движения все многообразие существующих
теорий прочности MOZHO свести к двум основным концепциям - термсфлук-
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туационнкй (термокинетический) и диффузионно-дислокационный, причем обе
эти концепции базируются на общем кинетическом принципе.

Основные положения терыокинетичеокой концепции прочности и разру~
шения сводятся к следующему. Ыикрообъекты, движение которых лимитирует
прочность, суть узла кристаллической решетки - атомы, ионы или молекулы,
удерживаемые в положении равновесия энергий связи V' % При температурах,
отличных от абсолютного нуля, элементы узлов решетки находятся в состоянии
непрерывных тепловых колебаний относительно равновесного положения*
Вследствие хаотического характера теплового движения всегда имеется ко-
нечная, отличная от нуля вероятность тоге, что какой-то узел решетки
случайным образом приобретет энергию, превышающую энергию связи У й% и
не вернется в равновесное положение, т.е. произойдет элементарный акт
разрушения тела, возникает элементарное повреждение. Среднее время
меаду двумя последовательными энергетическими флуктуациями величины
равно

Г= Т о exp

где Т - средний период тепловых колебаний узла решетки (для атомов
в ионов Г о « Ю ~

1 2 - 10~ 1 3 с).

Приложение внешней нагрузки приводит к деформации кристаллической
решетки и уменьшению энергии связи

>, (2)

где У - коэффициент, имеющий размерность объема, по физическому смыслу
он может быть истолкован как пространственная характеристика элементар-
ного повреждения.

Эффективное уменьшение энергии связи приводит, согласно (1) , к
учащению флуктуации, приводящих к возникновения} элементарных повреждений,
т . е . приложение внешней нагрузки инициирует процесс накопления повреж-
дений. Формальное объединение выражений (1) и (2) дает основное уравнение
долговечности твердого тела в рамках термокинетической концепции.

т = г. exp
- <Г

кТ
(3)

Изменение долговечности с нагрузкой 0* и температурой Т, прогнози-
руемое уравнением (3) , действительно наблюдалось на некоторых объектах
с упорядоченной структурой (монокристаллы, ориентированные полимерное
волокна и т .п.) в ограниченных интервалах температуры и механических
напряжений.

Одной из важнейших прочностных характеристик металлов является
предел текучести 6" ф / 8 / :
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[i
6* 1 1/(11 1/(1 +J

Е0/кТ)
( 4 )

где 6" - предел текучести при температуре абсолютного нуля;
Е - константа, аналогичная энергии активизации разрушения;
Q" - скорость возрастания величины напряжения;
п. - константа, при которой 0 (з имеет сыысл нижнего предела

текучести металла.

Во второй из основных концепций о физической природе прочности
и разрушения за микрообъекты, перемещение которых монет привести к на-
копление повреждений, принимаются дислокации. При ненулевой температуре
имеет место неупорядоченное хаотическое движение дислокаций в материале.
Приложение механического напряжения вызывает диффузию (дрейф) дислокаций
в одном преимущественном направлении, совпадающем с направлением дей-
ствующей силы. Пока энергия, сообщаемая телу внешним напряаением, не
превышает некоторого значения V~ характерного для данного материала,
дрейф дислокаций носит обратимый характер, что соответствует упругой
диформации. При возрастании мехенического напряжения начинается скольже-
ние и группирование дислокаций - необратимый процесс, соответствующий
области пластической деформации, приводящей в итоге к разрушению.

Для технических материалов, имеющих сугубо неупорядоченную фраг-
ментарную структуру, необходимо считаться с тем, что элементарные акты
разрушения происходят не на атомном уровне; пространственно - временные
характеристики процесса накопления повреждений приближается к макроско-
пическим масштабам. Структуру технических материалов удобно представлять

— 2 — 4
как совок^упность кристаллитов, размеры которых 1 0 - 1 0 см. Кристалли-
ты в свою очередь состоят из ^убмикроскопических блоков, мозаичных зерен,
отличающихся друг от друга своей ориентацией (размеры порядка 10* см).

1 целью получения уравнения долговечности для таких материалов
приняты следующие физические предпосылки:

1. Разрушение технических материалов происходит на уровне кристалли-
тов (или мозаичных зерен), энергия связи ( " V * ) мевду которыми значительно
меньше энергии связи (~U~0) на атоыном уровне в кристаллах. Исследование
структуры подтверждает, что технические материалы разрушаются по границам
зерен. Это объясняет то обстоятельство, что прочность технических мате-
риалов существенно ниже, чем материалов с идеальной кристаллической
структурой, что в свою очередь определяет возросший в последние годы
интерес к исследованию структуры аеазеренных границ.

2. Приняв, что Т/~о «Zf~Q имеет реальный смысл учесть обратимый
характер процесса разрушения, v .e . воэмоаность фдуктуационного восста-
новления ранее нарушенных связей. Представим элементарный акт частоты
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разрыва ( V } связи мезду зернами по а н а л о г и я с ( 3 ) уравнением

exp
г

кТ
(5)

где Yo - характеристическая частота потери и приобретения энергии
фрагментом (зерном).

В состоянии равновесия при О - О и Т / О акты разрыва и восста-
новлсшия r-вязей равновероятны, т . е . V - = У« = Vл " exp (- i/„ / кТ)

* " о р О О

и материали но разрушается (?коль угодно долго. В результате получии
уравнение для частоты восстановления связей

(Г/ ^ о т ^ О \

( " «Г / '
( 6 )

При микроскопическом исследовании кинетики дислокаций была эксперимен-

тально установлена возможность исчезновения дислокационных скоплений

и даже целых полос скольжения, что указывает на частично сбразииый ха-

рактер процесса накопления повреждений при действии внешних нагрузок.

3. 3 ходе воздействия механических и тепловыа нагрузок характер

структуры и химический состав материала существенно не меняется, т.е.

не принимаются во внимание такие возможные явления, как изменение по-

верхностного наклепа, коррозия т.п.

Основываясь на изложенных предпосылках, кинетику распада п напряженных,

механически независимых связей мезду структурными элементами в материале

можно описать следующим образом. В состоянии, предшествующем приложению

нагрузки, имеется п неразорванных связей, к моменту времени t после

приложения нагрузки уцелело п связей. Изменение числа уцелевших связей

dn за промежуток времени dt находится из уравнения баланса

dn = dt (7)

Когда количество уцелевших связей достигнет некоторого критического
значения п , ресурс долговечности следует считать исчерпанным и факт
разрушения тела совершившимся. Если п - число связей, оказавшихся
разорванными к моменту разрушения, то

nk = no - n = no " r
 ^ D V B. (8)

На основе (7) и (З) получим обобщенное уравнение долговечности,

учитывающее частично обратимый характер разрушения.

i i г r-v'p
in i i к i г?—JI . (a)i + в' Y р П

- 199 -



Используя (5) и ( 6 ) , получим уравнение в безразмерной форме, ха-
рактериэугп;ее зависимость долговечности от нагрузки и температуры,
позволяющее проводить сравнение расчета с экспериментом.

где У

У =

N

N

1 + X
In

exp

У ( 1 - X й )•Г- (10)

f. ZS \ N =
\ Kl /

аналог уравнения (3); f - частота циклической нагрузки.

В области больших нагрузок, близких к пределу прочности материала,

вероятность ЕОсстановления разорванных связей пренебрежима мала, но при

этом весьма существенно перераспределение нагрузки менду уцелевшими

свяэами, происходящее в ходе накопления повреждений.

Для такого процесса уравнение, описывающее лавинообразное равру-

шение при предельно высоких нагрузках будет иметь следующий вид /8/:

/ "У и \ Г * / У" 0 \ / 7f О (N
- ехг\ *ч

где пк = % -
N

N

Принятие уревнения долговечности (9) в качестве физической модели

накопления провреждений в технических материалах требует проведения

экспериментальных исследований с цел*ю оценки степени согласования

расчетных и экспериментальных значений долговечности технических мате-

риалов, экспериментального определения параметров уравнения (9), опре-

деления возможности использования единой физической модели накопления

повреждений при различных видах нагрунения.

На рис. 5 изображены результаты испытаний на усталость полых медных

(кривые ц ) и стальных (кривые I) проводников. Сплошные линии определяют

зависимость долговечности согласно уравнениям (1С), (11), пунктирные

соответствуют закономерности (3).

Экспериментальные данные (рил. 5) хорошо согласуются с теоретической

зависимостью долговечности (10) от величины механических напряжений в ма-

териалах (медь и аустенитная сталь). Очень важно то, что наблюдается хо-

рошее согласование экспериментальных данных с уравнением долговечности

(10) в зоне небольших нагрузок. В этой же области экспериментальные

данные существенно отклоняются от уравнения долговечности, определяемого

зависимостью (3) (пунктирная прямая). Отклонение экспериментальных данных
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Риг. 5. Кривые зависимости долговечности от нагрузки полых медных
и стальных проводников

от линейной зависимости в координатах О - luN указывает на пра-
вильность и необходимость учета восстановления нарушенных связей
в области небольших нагрузок.

Опыт экспериментальных исследований усталостной прочности металлов
в целях определения физических параметров уравнения долговечности ука-
зывает на необходимость более точного определения механических напряжений
в материале.

Для дополнительной проверки некоторых теорий усталостной прочности
и разрушения была проведена обработка экспериментальных данных авторов,
а также данных, опубликованных в ряде работ /а/, применительно к уравне-
ниями ( 3 ) , (-i) и (1С). При этой наиболее удобной для сравнения оказалась
зависимость ограниченного предела выносливости от температуры. Результаты
сравнения приведены на рис. 6, из которого следует, что уравнение (4)
и уравнение (1С), несмотря на различие отправных физических предположений,
вполне удовлетворительно описывазэт результаты экспериментальных иссле-
довании, выполненных различными авторами. Уравнение (S) для меди оказы-
вается неприменимым.

Проводятся работы по уточнению закономерностей суммирования
поврездений в технических материалах, используемых в электромашиностроении.
Исследования проводятся с использованием методов ступенчатого нагруаения
образцов на нескольких уровнях нагрузки, когда образцы нагрулаются пред-
варительно на более низком уровне нагрузки, а разрушаются на более высоком.
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Практическое значение уравнения долговечности ('X) заключ&зтся
в том, что оно позволяет разработать методику ускоренных ^питаний ма-
териалов на усталость, поскольку значения параметров, определяющих
конкретную форму усталостной кривой, могут определяться по результатам
испытаний, проведенных при высоких нагрузках с меньшей затратой времени.

Большой и самостоятельной задачей является исследование физичес-
ких процессов накопления поЕреадений в твердых диолектриках в условиях
сложного нагрунения (нагрев, электрическое поле, механические напряжения).
Проводимые Б этом направлении исследования указывают на возможность
использования уравнения долговечности (10) в качестве основы для разра-
ботки физической модели накопления повреадений в твердых диэлектриках.

-п -:ос -чи

Рис. 6. Зависимость ограниченного предела выносливости меди от температуры.;
1 - данные R.D. Me Catnmon;
2 - данные Н.М. Kosenbers;
3 - экспериментальные данные авторов;
4 - расчет по кинетической теории;
5 - расчет по модифицированной теории кинетической теории;
6 - расчет по уравнению (4)
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PROBLEMATIKA ŽIVOTNOSTI A SPOLEHLIVOSTI VÝROBKU ÚPRAVY VODY VYPJCBĚ-
NÍCH K.P. ČKD DUKLA PRO 2LEXTRÍRITY NA POSILITÍ A JADERNÁ PALIVA
lne. M. Král - ČSSR

Zařízení na úpravu vody tvoří jednu ze základních částí všech
dnešních vysokotlakých elektrárenských bloků. Z tohoto hlediska je je-
ho bezporuchová funkce jedním ze základních požadavků na tato zaříze-
ní. Jistou výhodou dnešních stanic je periodický syst&n práce většiny
technologických aparátu úpraven vod, který umožňuje při havárii ně-
kterého aparátu využitím mimoradneho provozního režimu pokrýt poža-
davky na množství upravená vody. To je taká jedním z hlavních důvodu,
pro kter•.? se celosvětově v úpravnách vod pro energetiku, neprosadily
cykly. Na druhé straně však bezporuchová funkce těchto zařízení je vel-
mi závislá na relativně velkám počtu armatur a čerpadel většinou gu-
movaných nebo jinak protikorozně chráněných, kde provozní spolehli-
vost přes jistý pokrok stále zůstává nedořešena.

Náš podnik dodává pro vysokotlaké elektrárenské bloky tyto pro-
vozní soubory:

1. zařízení pro úpravu přídavné napájecí vody
2. bloková úpravy turbínového kondenzátu
3. zařízení pro úpravu doplňkové a cirkulační chladicí vody
4. termická odplynění

Pro tyto soubory vyrábíme základní zařízení oboru 436, kdežto
armatury, dopravní a dávkovači čerpadla, ovládací, řídicí a regulační
techniku, jakož i autokorozní ochranu včetně gumování nakupujeme od
specializovaných dodavatelů.

Naše základní výrobky tvoří zejména čiřiče, několikaúčelové filt-
ry, dvouproudé dvouvr3tvé filtry, flokulační komory, ionexové filtry
dvouproudně regenerované, směsné filtry s interní a s externí regene-
rací, pojistné filtry, termické odplyňovače, odměrne, rozpouStěcí a
zásobní nádrže včetně napájecích nádrží, ocelové, pogumovaná a nerezo-
vé potrubí včetně potrubí z plastických hmot.

Poruchy zařízení a ukazatele spolehlivosti úpraven vod dovaných 3c. P«
ČKD DUKLA nro bloky 100 !ДТ. 200 Ш a 500 ilff

Přehled četnosti hláaených poruch námi dodávaného zařízení v roz-
mezí let 1977 - 1982 uvádí tab* 1:

- 204 -



ТаЪ. 1

i

Soubor Rok

Pololetí

teplá úprava vody

chemická úprava
přídavné vody

úprava turbinového
kondenzátu

1977
I.II.

1 -

- 1

«• mm

1978
I.II.

- 1

1 -

1979
I. II.

1 3

- 4

1980

I. II.

2 2

1 -

1981
I.II.

2 1

1 -

1982

I.II.

4 1

Součet

17

1

7

Příčiny poruch na zařízení, které náš podnik konstruoval, projek-

toval, vyráběl i montoval byly u jednotlivých souboru tyto:

1. Soubor tepelné úpravy vody

- drhnutí ventilu u napájecí nádrže

- netěsnost na sběrné páry pro pojistné ventily

- netěsnosti přírubového spoje vyvolaná zpětným rázem, vyšleháním

těsnění

- mechanicky poškozené těsnění zpětné klapky

- netěsnost ve svaru teploměrné jínky

- porucha montážního svaru na vysokotlakém potrubí к uvolňovací

způsobená vibracemi

2. Soubor chemické úpravy přídavné vody

- chybná manipulace s armaturou smlsného filtru

3. Soubor úpravy turbínového kondenzátu

- únik celulózy a zanesení sít kondenzátních čerpadel prvního

stupně a podávacího čerpadla napáječky vlivem rázu

Z četnosti nahláaených poruch vychází i přehled ukazatelů spo-

lehlivosti, tj. velikosti součinitele pohotovosti kp daného podílem

součtů dob mezi poruchami a součtu dob oprav a dob mezi poruchami a

součinitele technického využití ktv daného podílem součtu dob provo-

zuschopnosti к součtu celkového časového fondu, uvedený v tab, 2«

Tab. 2

Tepelná úprava vody

Úprava turb. kondenzátu

kp

0,999
0,995

ktv

0,999
0,995

Středná doba mezi poruchami byla asi 8750 h.
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Z přehledné tabulky četnosti nahlášených poruch a z rozboru je-
jich příčin vyplývá, že jde o poruchy nahodile, které зе neopakují a
jejichž četnost je minimální.

Za celou dobu sledovaného období nedošlo к poruše zaviněné jedno-
značně chybnou konstrukcí aparátu vlastní výroby nebo chybnou výrobní
technologií, a nebylo tudíž nutné činit nápravná opatření. Pouze po-
ruchy souboru úpravy turbínového kondenzátu v elektrárně Počerady byly
řešeny komplexní racionalizační brigádou.

Bez zřetele na tuto skutečnost jsme rozborem provozních poznatku
získali další náměty na zlepšení kvality zařízení, které byly podkla-
dem pro naše další inovační práce.

Sledování spolehlivosti zařízení úpravy vody dodávaných к. тэ. SKD
DUKLA pro .jaderné bloky

Systém sledování poruch je zaváděn podle opatření ministra HTS
2. 18/81. Za tři sledované roky bylo nahlášeno provozovatelem JE-V1
celkem sedm poruch.

V roce I960 byla hlášena netěsnost zásobní nádrže H2TO, způsobené
nesprávně zvoleným těsnicím materiálem a nevyhovující kvalita uprave-
né vody v zásobnících demineralizovane vody. V tomto případě šlo
o znečištění upravené vody roztokem ITaCl a NaOH v důsledku nedovře-
ných pneumatických armatur.

V roce 1981 byla hlášena závada při vymývání anexových filtru,
jejíž příčina byle identifikována jako chybná manipulace. 7 témže roce
ее projevilo i nekvalitní pogumování na zásobníku HÓ1, ČÍBŽ došlo к ú-
niku HC1. V roce 1982 došlo opětovně к úniku HC1 v důsledku neuzavřené
armatury na přívodu do míchacích nádrží. Dále byla hlášena oorucha
membrány pneumatického ventilu a netěsnost v přírubovém spoji mezi na-
pájecími nádržemi, vzniklá rázem v důsledku chybné manipulace.

Další zvyšování spolehlivosti výrobku úpravy vody

Třebaže z uvedeného vyplývá, že poruchy na aparátech úprav vody,
které vyrábí k. p. ČKD DUKLA, jsou ojedinělého charakteru, věnujeme
hlavně při inovacích výrobků, nebo při dalších vývojových pracích po-
zornost dalšímu zvyšování spolehlivosti a životnosti výrobku. 7 rámci
atátního úkolu ? 19 - 123 - 404, který koordinujeme, je zařazen dílčí
úkol Об n7ýzkum a vývoj protikorozní ochrany zařízení pro fyzikálně
chemickou úpravu vody", na jehož řešení se převážně podílí Státní vý-
zkumný ústav ochrany materiálu, Praha. 7 roce 1981 a 1982 byly v rámci
tohoto úkolu řešeny čtyři problémové oblasti:
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a) ochrana čiřičů v kyselém i v zásaditém režimu
b) ochrana zařízení pro ionexove postupy
c) ochrana zařízení na demineralizovanou vodu
d) protikorozní ochrana odplyňovačů

Aby se daly výsledky výzkumu urychlené zavést do praxe, Ъу1а pů-
vodní metodika řešení rozšířena o provozní zkouSky reálných výrobku
opatřených zkušebním ochranným nátěrem či povlakem. Byly proto prove-
deny zkušební nátěry u dvou čiřičú pracujících v zásadité a v kyselé
oblasti, které зе budou dlouhodobě provozně sledovat. Pracujeme na ře-
šení povlaků nosičů scezovacích orgánu ionexových filtrů, ns. proble-
matice náhrady pogumování u potrubí a některých filtru. Tyto práce
jsou však dosti časově náročná a narážejí na další problémy, nap?, se
zastavením výroby některých nadějných nátěrových hmot či s opožďová-
ním investiční výstavby. Po zkušenostech z předchozích let však nelze
bez dokonalého dlouhodobého provozního ověření tato opatření zavést do
běžných dodávek.

V rámci inovace termických odplyňovačů jsme řešili tež otázku ži-
votnosti jejich vestaveb. Provozní zkušenosti s tlakovými odplynovači
nás vedly к tomu, abychom vlastní konstrukci rozprašovacích trysek pr-
vního kapkového stupně přepracovali tak, aby byla co nejmsně náchylná
na agresivní působení Op a COp na materiál rozvodu předehřáté vody a
trysek samých. Zvláště u vod s vyšaím obsahem agresivního COp zde
vznikaly velká korozní rychlosti, urychlené i velké rychlosti proudě-
ní a vibraci. Hová konstrukce tyto negativní vlivy v maximální míře
odstraňuje. Současně jsou všechny pro provoz nejdůležitější části pro-
vedeny z nerezového materiálu.

V chemických úpravnách vody jsme zavedli moderní, velmi ekonomic-
ké technologie denineralizace. Technika dvoгlproudé regenerace ionexo-
vých filtru je výhodná tím, 2e snižuje spotřebu dnes deficitních rege-
nerantů. ílaše stanice vybavené tímto systémem dosahují ve srovnání se
aouproudou regenerací polovičních nákladu na spotřebu zejména HC1.

V současní době rekonstruuje náš ústav řadu demineralizací vy-
bavených 3ouproudně regenerovanými filtry na systém protiproudné re-
generace Ъез přítlaku. I zde se dosahuje obdobných efektů. Tak napří-
klad v elektrárně Tušimice II se rekonstrukcí tří katexových filtru
dosahuje ročních úspor 450 - 500 t 31 % HC1, přičemž 1 t HC1 stojí
645,- Kčs. 7šecliny tyto зузтэгау filtru musí být vybaveny středními
scezovacími rošty. Y GSSR jsou к dispozici pro ovládání provozu těch-
to filtru prakticky pouze pneumaticky ovládané menbránová ventily,
které mohou být vybaveny zpoždovacími ventilky; při jejich provozu
však přesto dochází ke značným voiním rázům. Tyto rázy pak způsobují
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destrukce ro2tů. Zvláště u kruhového zapojení filtru, kde přívolní
trysy к filtrům mají velké dimenze a jsou i 100 m dlouhá, je stoupnu-
tí tlaku při rychlém uzavření armatury nad možnou mezí dimenzování
roštu. К rázům dochází i při doplňování filtru vodou po regeneraci a
•při uvádění filtrů do pracovní fáze. Ilevýhodou je, že se ochrana roš-
tu musí v těchto případech řešit individuálně podle dostupných mož-
ností. Mezi ně patří především správný způsob provozu zařízení. Pne-
umatické armatury se musí provozovat s co nejdelšími otvíracími či
zavíracími сазу. Filtr se musí zásadně odstavovat armaturou na vstupu
a uvádět do provozu rovněž touto armaturou současně s otevřenou vý-
stupní armaturou. Tam, kde při otvírání vznikají vibrace membrány, je
třeba instalovat obtok tito armatury, malá dimenze pro vyrovnání tla-
ků. Filtry se musí doplňovat vodou přes regenerační rošt s otevřeným
pracím potrubím tak, aby při stoupnutí hladiny až к výstupnímu hrdlu
nedošlo к rázu. V mnoha provozech зе osvědčilo tlumit rázy vzduchovým
polštářem. I když je problematika rázu v složitém trubním systému de-
mineralizace náročná, podařilo se ve všech případech, kde se rázy vy-
skytly, úzkou spoluprací s provozovatelem najít vyhovující řešení.

Problematika spolehlivosti je samozřejmě spojena i s dalšími
inovačními cíli a musí být řešena i vzhledem к ekonomickým požadavkům
na inovace. Takovýto postup je sice velmi náročný, vyžaduje mnohdy
hledat optimum celkových efektů, avšak v současné době je celospole-
Sensky velmi nutný.
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SLEDOVACÍ A HODITOCEUÍ SPOLEHLIVOSTI ELEXTR/.REÍTGKÝCH ZAŘÍZENÍ V KON-
CERNU VÍTKOVICE
Ing. P. Kunčický, Ing. 5. Elbel, II. Kawalec, prom. íyz. - ČSSR

Z hlediska dialektického materialisnu je libovolná zařízení při
plnění určených funkcí ve vzájemném působení s okolím» з člověkem,
který s ním pracuje, а з médiem, pro které je určeno. Přitom vznikají
různé příčinné vztahy jako formy projevu všeobecni vzájemné souvislos-
ti jevů. v přírodě. Souhrn množství různých vlivů na zařízení vede
к evoluci změn jeho ukazatelů jakosti a v souladu se zákony dialektiky
může vést к přechodu v jiný kvalitativní stav.

Proto změny, která probíhají v zařízení při jeho provozu jaou
zákonitým projevem vlastností všech materiálních objektů, tj. pohybu.
Můžeme omezit nežádoucí změny tak, aby odchylky jakostních ukazatelů
zařízení byly během určitého času v dovolených mezích, ale úplně vy-
loučit tyto změny nelze.

Zařízení nelze izolovat od vlivu prostředí, ve kterém pracuje, od
vlivu procesu, které probíhají v něm samém při plnění pracovních funk-
cí, od vlivů vznikajících během technologických procesů při výrobě za-
řízení. Všechny druhy energií - mechanická, tepelná, chemická, elektro-
magnetická - působí na zařízení a vyvolávají v něm procesy měnící jeho
původní charakteristiky.

Je nutne zkoumat zdroje a příčiny škodlivých vlivů na zařízená,
fyzikální podstatu procesů snižujících práceschopnost zařízení, pro-
zkoumat reakce zařízení na různi vlivy. Ha základě toho vytvářet tako-
vá zařízení, která mohou v průběhu daného časového úseku plnit dané
funkce bez obav z působení vnějšího prostředí.

Spolehlivost zařízení je jedním ze nákladních ukazatelů jakosti,
a tím i užitná hodnoty zařízení.

Zabezpečování spolehlivosti zařízení v projekci a v konstrukci,
během jeho výroby, montáže a vlastního provozu představuje rozsáhlou
činnost, která musí být plánována a velmi dobře řízena, aby byl vý-
sledný efekt co největší. Hutným předpokladem je shromáždit dostateč-
né množství informací o spolehlivosti, zhodnotit je a využít ke zlep-
šení konstrukce zařízení, ke zdokonalení jeho výroby i vlastního pro-
vozu. Je zde nutná úzká spolupráce výrobce i provozovatele zařízení.

Existence informačního apolehlivostního 3ystámu v energetice
umožnila, aby prakticky od roku 1976 také výrobci kotlů získali pře-
hled o provozní spolehlivosti svých zařízení a mohli navrhovat náprav-
ná opatření.
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VHJ VÍTKOVICE jako dlouholetý dodavatel zařízení pro čs. elektrár-
ny tyly od počátku zapojeny pri tvorbě informačního systému spolehli-
vosti (ISS) energetického strojírenství. Od roku 1976 pracuje ve VHJ
VÍTKOVICE komise pro sledování a hodnocení spolehlivosti energetických
zařízení. Je složena ze zástupců výzkumných ústavů, rozvoje a řízení
vědy a techniky, projekce a konstrukce, rozvoje oborů, prodeje, doda-
vatelsko- inženýrského závodu, odboru řízení jakosti, výrobních závodu
a montážní organizace.

Složení Komise se postupně měnilo v souvislosti s přechodem VÍT-
KOVIC na koncernová uspořádání, ale základní poslání a náplň činnosti
jsou stále stejná:

- pomáhat vedoucími odboru řízení jakosti při řešení otázek zvyšování
spolehlivosti energetických zařízení

- posuzovat závažnost informací o poruchách energetických zařízení

- doporučovat roztřídění informací o poruchách na útvary VHJ VÍTKOVICE

- posuzovat a podávat návrhy na opatření, popř. doporučení pro zlepše-
ní spolehlivosti energetických zařízení

- doporučovat návrhy zpráv pro KIH'JS o přijatých opatřeních ve VHJ VÍT-
KOVICE umožňujících zlepšit spolehlivost energetických zařízení

К zabezpečení veškeré činnosti související эе sledováním, hodno-
cením a zvyšováním spolehlivosti energetických zařízení je ve VHJ VÍT-
KOVICE organizován tok informací začleněný do informačního systásru
spolehlivosti energetického strojírenství. Určuje vazby mezi odborem
řízení jakosti, komisí pro sledování a hodnocení spolehlivosti energe-
tických zařízení, odbornými útvary, výrobními závody a vedením VKJ tak,
aby prvotní informace o poruchách byly podrobeny rozboru a sloužily
к přijetí nápravných opatření.

Hlavní činnost v oblasti sledování, hodnocení a zvyšování spo-
lehlivosti energetických zařízení byla ve VHJ VÍTKOVICE zaměřena na tla-
kový systém kotlů. V současná době pracuje v čs. elektrizační soustavě
19 bloků o jednotkovém výkonu 100 MW a 19 bloků o jednotkovém výkonu
200 VSI a kotli VHJ VÍTKOVICE.

Od roku 1976 bylo přijato 19 opatření. U dvou šlo o výzkum a vý-
voj nového řešení, ve 12 případech šlo o konstrukční a projekční pře-
pracování, v pěti případech byla přijata opatření ve výrobě, v jednom
případě v montážní organizaci.

tfčinnost opatření sledujeme ukazatelem spolehlivosti Л , počtem
poruch na km trubky a na 1000 hodin provozu. Ukazatel sledujeme zvlášt
pro jednotlivé části tlakového systému (přehříváky, přihříváky, výpar-
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ný syatim . . . ) . Pro ilustraci je v příloze I uveden vývoj ukazatele

spolehlivosti u ohříváku napájecí vody a u výparného systimu za obdo-

bí 1976 - 1982.

Se zahájením výroby komponentu jaderných elektráren byl ve VHJ

VÍTKOVICE rozšířen systém sledování spolehlivosti elektráren na fosil-

ní paliva také o systém sledování spolehlivosti jaderných elektráren.

Náš systém je zpracován na stejném principu jako u klasických elektrá-

ren v souladu s inforoačním spolehlivostním systémem FLIHTS. Pracuje od

roku 1981, zatím však vzhledem ke stavu rozestavěnosti jednotlivých

československých jaderných elektráren obsahuje pouze informace z pro-

vozu jaderné elektrárny V-l, kde hlavní komponenty primárního okruhu

byly dodány ze SSSR» nikoli československými výrobci.

U zařízení jaderných elektráren je situace z hlediska četnosti

poruch podstatně jiná než v elektrárnách klasických. Vzhledem к vel-

kým ekonomickým ztrátám spojeným s výskytem poruch a z nich vyplýva-

jících odstávek a oprav (velký jednotkový výkon bloku, složité pod-

mínky oprav spojená s nutností dezaktivace, práce v aktivním prostře-

dí aj.) dělají se na jaderných elektrárnách v době pravidelných od-

stávek na výměnu paliva rozsáhlé provozní prohlídky a preventivní

údržba (opravy) jednotlivých zařízení, které mají předejít vznik po-

ruch, event, snížit pravděpodobnost jejich výskytu na nejnižší možnou

mez. V současná době se začíná intenzívně rozvíjet i provozní diag-

nostika hlavních zařízení jaderných elektráren, která umožní nepře-

tržitě je sledovat během provozu, a tím dále snížit výskyt poruch.

Vzhledem к malé četnosti poruch jednotlivých zařízení ve sledovaných

časových úsecích nedává statistické zpracování údajů o poruchách JE

dostatečně komplexní a věrohodnou informaci o spolehlivosti toho či

onoho zařízení.

Považujeme proto za nezbytné současný informační systém sledová-

ní spolehlivosti JE upravit a dále doplnit takto:

la na základě analýzy uzlů zvýšeného namáhání (slabých míst) jednot-

livých zařízení (reaktor, parogenerátory, kompenzátor objemu, hlav-

ní cirkulační čerpadla aj.) upravit kod číselného označení zaříze-

ní JE tak, aby poruchy těchto uzlů byly jednoznačně identifikova-

telné ve všech etapách zpracování podkladů a nebyly ukryty pod oz-

načením poruchy jiného uzlu nebo vyššího celku.

V k. p. VÍTKOVICE se v současná době zpracovává návrh na úpra-

vu kódu číselného označení parogenerátoru a kompenzátoru* ob.jemu na

základě našich současných znalostí o slabých místech těchto zaříze-

ní

2. zahrnout io systímu sledování spolehlivosti jako samostatný зиЪ-
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systSm sledování výskytu vad (a jejich oprav) při periodických

provozních kontrolách v době plánovaných odstávek. Tyto údaje

umožňují spolu a údaji o'výskytu poruch získat komplexní informaci

o skuteční spolehlivosti jednotlivých zařízení a na základě této

informace přijímat potřebná opatření u výrobce i u provozovatele

3» zahrnout do systirau sledování spolehlivosti jako samostatný sub-
systém (event, v krajním případě závist jako samostatný systém)
sledování dodržování vybraných projektových parametrů při provozu
JE a evidenci odchylek od těchto parametrů. V souvislosti s tím je
nezbytni sestavit pro každá vybraná zařízení JE soubor parametru,
které mají rozhodující vliv na bezpečnost a spolehlivost, a kon-
frontovat tento soubor se souborem parametru, které se za provozu
JE skutečně sledují. Z důvodu objektivity údajů je nutné trvat na
tom, aby maximálně možné množství parametrů provozu bylo registro-
váno automaticky nepřetržitě nebo se stanovenou periodou. Získané
údaje budou podkladem pro zhodnocení pravděpodobnosti vzniku vad
(predikce spolehlivosti) a pro výpočty zbytkové životnosti

Význam rozvoje výroby elektrické energie pro rozvoj našeho národ-
ního hospodářství je nesporný. Je proto velmi důležité využí* všech
kapacit čs. elektráren, minimalizovat prostoje způsobené poruchami,
zmenšovat nucené výpadky elektrická energie, snižovat poruchovost a
zlepšovat spolehlivost jednotlivých zařízení.

Činnost výrobců i provozovatelů při sledování, hodnocení a zlep-
šování spolehlivosti elektrárenských zařízení je jedna z cest, jak do-
sáhnout většího využití kapacity 5s. elektráren.

- 212 -



Příloha I

Pr'tbeh ukazntele soolehlivosti v letech 1976-1982
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SPOLEHLIVOST ITAP.-ÍJZCÍCH ČEIÍPADEL
I n g . J . P o l á c h - Č33R

Л 31-.1 ITÍCH APJ.IATUR PRO ELIKTRÁTCTY

tfvod

Nedostatečná spolehlivost výrobku představuje velké ekonomické
ztráty pro národní hospodářství, přičemž současná úroveň spolehlivosti
strojírenských výrobku má značné rezervy. Z toho vyplývá i pro koncern
SIG1IA objektivní nutnost zabývat se systematicky a cílevědomě proble-
matikou zabezpečování spolehlivosti svých výrobků včetně čerpadel, ar-

' ir r, p >trub£ pro elektrárny na fosilní i jaderná paliva. Dostateč-
ná spolehlivost těchto výrobků je základním předpokladem efektivního
využití jejich konstrukčně technologických a provozních parametru.

Čerpací zařízení v elektrárnách se vyznačují velkým rozsahem
vlastností dopravovaných kapalin (teplota, chemická aktivita, abrazív-
nost) a výkonu. Rovněž rozsah typových řad promyslových armatur použí-
vaných v elektrárnách je velmi'široký. Z uvedených skutečností je
zřejmé, že zabezpečování spolehlivosti na základě dlouhodobých progra-
mů spolehlivosti je nožná realizovat v přiměřením rozsahu a s únosný-
mi náklady pouze pro vybraná druhy čerpadel a aimtur vyráběných kon-
cernem SIGIIA pro elektrárny.

V příspěvku jsou proto zahrnuty zkušenosti s využitím údajů o po-
ruchovosti napájecích čerpadel u elektrárenských bloku 200 Ш pro za-
bezpečování jejich spolehlivosti a stanovení vhodných ukazatelů spo-
lehlivosti. Dále je pojednáno o způsobech zabezpečování spolehlivosti
speciálních armatur pro primární okruhy jaderných elektráren při vý-
robě a montáži.

ITapájecí čerpadla elektrárenských bloků 200 LIW

V SSSR jsou u 200 M«í bloků použita hlavní napájecí čerpadla typu
30С-КШТ (pohon parní turbínou) a dvě záložní napájecí čerpadla 200-
-СТШ (pohon elektromotorem přes hydraulickou spojku s převodem do rych-
lá), každé na 50 í5 výkonu hlavního napájecího čerpadla. Pouze u parní
energetická výrobny (PEV) Počerady I jsou jako záložní napájecí čer-
padla použity dvojagregáty 200-CHR + 250-CHS.

U napájecích čerpadel se kladou velká požadavky na jejich provoz-
ní spolehlivost. Porucha napájení neznpjnená pouze výpadek bloku z hle-
diska výroby elektrické energie, ale daleko závažnějším důsledkem j3ou
nestacionární stavy, v nichž musí blok po poruče pracovat, nebot pra-
covní režim napájecího čerpadla je velmi úzce spjat s provozem kotle
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i turbíny. Požadavek bezpečn-Sho napájení parního kotle při všech pro-
vozních režimech znamená tedy dosáhnout především pohotovosti napáje-
cího čerpadla.

К získání dostatečných podkladu o poruchovosti napájecích čerpa-
del se dlouhodobě sleduje provozní spolehlivost v těchto ?EV a bloky
200 LI\Ví

Počerady I
Počerady II
Tušimice II
Chvaletice
Dětmarovice

bloky 1, 2, 3, 4
bloky 5, б
bloky 21, 22, 23, 24
bloky 1, 2, 4, 4
bloky 1, 2, 3, 4

Poruchovost napájecích čerpadel ST.G1IA se sleduje dvěma způsoby:

a) vlastním informačním systsmem spolehlivosti, navrženým k. p- SIGMA
Lutín

b) informačním systímem spolehlivosti PEV realizovaným v resortu
FL3HTS prostřednictvím 3třediska pro spolehlivost energetických za-
řízení v SVIÍSS

Získané údaje o poruchovosti sledovaných napájecích čerpadel blo-
ků 200 MW jsou podkladem pro vytvoření a udržování banky dat o poru-
chách, pro stanovení určených ukazatelů spolehlivosti, pro optimaliza-
ci údržbových režimů, pro stanovení rozsahu potřebných náhradních dí-
lů. Dále je možné na základě stanovená úrovně spolehlivosti napájecí-
ho čerpadla určit požadavky na spolehlivost jednotlivých dílů a kon-
strukčních uzlů, popř. podle použitého konstrukčního řešení stanovit
výslednou spolehlivost celého čerpadla.

Při hodnocení spolehlivosti třídíme poruchy:

a) na vnitřní - systematické
- náhodné

b) na vnější - systematické
- náhodné

Klasifikace těchto skupin poruch je v podstatě shodná s ČSH
01 0102. Pro příklad použití informačních systému spolehlivosti (ISS)
ke kvantifikaci úrovně spolehlivosti pomocí ukazatelů spolehlivosti
je vybráno napájecí čerpadlo 300-KHH. N a základě údajů IS3 stanovíme
empirické (statistické) průběhy pravděpodobnosti výskytu náhodných je-
vů, kter4 jsou podkladem pro analytické vyjádření modelu spolehlivosti,
tj. modelu, jenž jak4mukoli čerpadlu celého souboru přiřazuje pro li-
bovolný časový okanžik pravděpodobnost výskytu poruchy, ukončení opra-
vy nebo jináho náhodného jevu.
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Informační systám spolehlivosti SIGMA

Ко р. SIGLIA Lutín realizoval vlastní I3S prostřednictvím tzv.

strojních karet. Tyto strojní karty obsahují údaje potřební pro vý-

robce při stanovení ukazatelů spolehlivosti a rozboru příčin poruch

sledovaných napájecích čerpadel.

Pro hodnocení spolehlivosti byl zvolen komplexní ukazatel souči-

nitel pohotovosti, který vyjadřuje pravděpodobnost, že napájecí čer-

padlo v ustáleném provozním režimu bude provozuschopná v libovolně

zvoleném okamžiku. Pro systematické vnitřní poruchy je zvoleno normál-

ní rozdělení pravděpodobnosti, pro náhodná vnitřní i vnější poruchy je

zvoleno exponenciální rozdělení pravděpodobnosti. Systematické vnější

poruchy nejsou uvažovány, neboí výrobce nemůže ovlivnit jejich vznik.

Dále jsou stanoveny střední životy a střední doby oprav hlavních uz-

lů a prvku (oběžná kola, ucpávky, ložiska apod.). Vlastní výpočet

součinitele pohotovosti je proveden do 50 000 provozních hodin.

Ze získaných údajů a se zřetelem na to, že např. při revizi me-

shanická ucpávky je nutné demontovat radiální i axiální ložiska, byl

výrobcem pro udržení součinitele pohotovosti na minimální úrovni 0,99

navržen doporučený údržbový režim:

6
13

19
26
33
40

Interval

000 - 7

000 - 14

000 - 20

0C0 - 27
000 - 34

000

(provozní hodiny)

000
000

000

000
000

Doporučená údržba

revize mechanických ucpávek

revize vyrovnávacího zařízení, i
mechanických ucnávek, radiálních
a axiálního ložiska

revize mechanických ucpávek

revize čerpadla

revize mechanických ucpávek

doporučená GO

Informační systém spolehlivosti PE7

Od roku 1976 máme к dispozici údaje ISS-PEV, v němž napájecí čer-

padla patří mezi jmenovitě sledovaná zařízení bloků. Tento ISS posky-

tuje poměrně dosti úda.ju o poruchovosti, nevýhodou však je opožděné

získávání údajů, což vylučuje možnost operativních zásahů.

Pro zhodnocení úrovně spolehlivosti napájecích čerpadel 300-KrHT

byly použity údaje o poruchách за období let 1979, I960 a prvního po-

loletí 1981. Potřebné hodnoty počtu poruch a dob provozu mezi jednot-

livými poruchami včetně cenzorovaných dob provozu v tonto sledovaném

období byly aískány z hlásenek č. 2 a ze sestavy HL 4, kterou získává-
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me jalco nabídkový program I33-PEV. V uvedenim období bylo získáno
78 hodnot icb mesi poruchami, dob od počátku sledování do první poru-
chy a dob od poslední poruchy lo konce slodovaniho období} došlo
к 61 částečným nebo úplným poruchám u 18 sledovaných čerpadel. Pro hod
nocení spolehlivosti bylo uvažováno Weibullovo dvouparametrieké roz-
dělení s distribuční funkcí

P (t) •» 1 - э""\Г t at 0} b^- 0; d — 0;
neboí podle našich zkušeností vyhovuje teto rozdělení pravděpodobnosti
ve většině možných průběhů náhodně proměnných veličin při řešení spo-
lehlivosti u mechanických výrobku.

Jako ukazatele spolehlivosti byly zvoleny:

a) střední doba mezi poruchami T;

b) garma-procentní doba mezi poruchami t,«

S použitím metody kumulativní intenzity poruch byly výsledky hod-
nocení spolehlivosti napájecích čerpadel 300-КГОТ shrnuty do těchto zá-
věru:

1. doba mezi poruchami se řídí 7/eibullovým rozdělením pravděpodobnosti

a parametrem tvaru b = 0,65 a s parametrem měřítka d * 3150

2. střední doba mezi poruchami í • 4300 hodin

3. gamma-procentní doba mezi poruchami t->Q = 105 hodin, tj. s pravděpo-
dobností 0,9 můžeme předpokládat, 2e během teto provozní doby ne-
vznikne porucha

ITepříznivá hodnota parametru b (a s ním související hodnota t,«)
je zřejmě ovlivněna tím, še do hodnocení jsou zahrnuty všechny poruchy
včetně vněj ších systematických.

Speciální armatury pro primární okruhy jaderných elektráren

Velké nároky na kvalitu, na spolehlivost a především na bezpečnost
speciálních armatur vuči vnějšímu okolí vyvolávají velké požadavky na
dodržení uvedených vlastností.

Spolehlivost speciálních armatur je rozhodujícím způsobem aabezpe-
Sována především těmito způsoby:

1. konstrukcí armatur
2. volbou materiálu
3. kontrolou během výroby včetně defektoskopických zkoušek

ad 1. Konstrukce armatur -> nutnost dosáhnout dokonale těsnosti ventilu
vůči prostředí, ve leterára armatura pracuje, vyžaduje přechod
od klasických ucpávek na přivařena vlnovce z austenitických
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plechá v několikaplásstovém provedení a u šoupátek potom dů-

slednou aplikaci odsávaných ucpávek, pro něž se jako těsni-

vo používá teflon nebo kovové těsnění з možností provést

těsnicí svar po montáži. Hlavní uzavírací armatura primár-

ního okruhu - šoupátko Js 500 - má mimoto ještě kompletují-

cí pryžový měch, který je součástí biologické ochrany.

ad 2. Volba materiálu - s dodavateli jsou 3jednány technické podmínky,

které zpřísňují kritéria nad hodnoty zaručované materiálový-

mi listy. Dochází к zásadnímu přechodu na austenitická oce-

li, převážně typu 17 247. Tato ocel je již v prvovýrobě sle-

dována při chemickém rozboru s důrazem na dodržení nízkého

přípustného objemu uhlíku, fosforu, síry, mědi, a zejména

kobaltu, dále se zjištují obsahy nekovových vměstků, feritu,

v oblasti struktury ještě velikost austenitického zrna a

v oblasti mechanických vlastností зе рак klade důraz zejmé-

na na stanovení meze kluzu při teplotách na horní hranici

provozní teploty. Samozřejmostí je odolnost proti mezikrys-

talové korozi. Zpřísněná kriteria se promítají i do perlitic-

kých ocelí, kde se zejména v oblasti mechanických zkoušek po-

žaduje dodržení některých dříve nesledovaných vlastností, ja-

ko jsou zkoušky pevnosti a stanovení meze kluzu při zvýše-

ných teplotách, vrubová houževnatost při minusových teplo-

tách a stanovení podílu houževnaté složky materiálu.

ad 3. Kontrola během výroby - velká pozornost se věnuje měření drsnosti

těsnicích ploch pomocí drsnoměrů pro objektivnější hodnocení

proti dříve používaným srovnávacím etalonům. Rovněž měření

tvrdosti návarů pokročilo к tvrdoměrům s objektivnějším od-

čítáním hodnot a zanechávajícím menčí stopy na měřeném po-

vrchu. V nejbližší době se dále předpokládá přechod na ultra-

zvukové měření tvrdosti.

Defektoskopické ckouaky se dříve dělaly převážně prozářením.

Potřeby jaderná energetiky oi vynutily stoprocentní zkoušky

návarů a povrchů svarů (včetně povrchů úkosů pro svary) na

trhliny. V současné Jobe je propracována metodika kapilár-

ních zkoušek barevnou defektoskopií a na perlitických oce-

lích magnetická polávací zkouška, ^ezioperační kontroly tak

zachycují vadné těsnicí elementy již dávno před montáží a

před tlakovou zkouSkou. 2výšil зе i podíl zkoušek ultrazvu-

kem jak při hledaní vad ve svarech, tak i při měření tlouSt-

ky stěny. Nejnovější metodou defektoskopie je hledání netěs-

ností pomocí heliových hledačů, při němž зе kontroluje herae-

tičnost агло-tury vůči vnějšímu okolí. Jde o poslední zkušeb-
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.ií operaci na armaturách ve výrobním závodě. Heliová zkouš-
ka je zkouškou з nejvyšší citlivostí a je rozhodujícím fak-
torem pro garantování bezpečnosti obsluhy JE po strance
vnější těsnosti armatur.

7 souvi3losti s uvedenými kontrolními činnostmi bylo nutné přehod-
notit práci a vybavení pracoviší v laboratořích.

Závěr

Zvyšování spolehlivosti výrobků energetického strojírenství je
v koncernu SIGI.IA věnována stálá pozornost. Plnění tohoto úkolu napomá-
há i využívání poznatku z IS5-PEV a spolupráce s provozovateli.

Pro napájecí čerpadla jsou od roku 1977 stanoveny ukazatele spo-
lehlivosti (intenzita poruch a průměrný výpadek í.r.Yh na jednu poruchu),
Z jejich priběhu je zřejná tendence zvyšovat spolehlivost napájecích
čerpadel a výjimkou bloku 110 MY/, která již dožívají a budou vyžedovat
rekonstrukci. Z hodnocení spolehlivosti vyplývá, že vbudoucnu není
možné počítat s dalším výrazným snižováním bezporuchovosti a bude tře-
ba zaměřit se na účinnější zvládnutí provozních a údržbových režimu a
na zvýšení opravitelnosti. S tím bude souviset problenatika technické
diagnostiky. Získáni poznatky budou uplatněny rovnšž při zabezpečová-
ní spolehlivosti čerpadel jaderné elektrárny.

Vývoj nových typových řad spolehlivých armatur pro JE přinesl
současně i efekt v podobě kontraktu na dodávky těchto armatur do zemí
EVHP a především do SSSR v objemech značně převyšujících potřeby čes-
koslovenské energetiky.
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/1/ Vyroubal: Hodnocení provozní spolehlivosti napájecích čerpadel
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SPOLEHLIVOST XCTL2 BLOKU 500 Г.П7

Ing. J. Kučera, dipl. tech. V. Pospíšil - G3GR

Analýza poruchovostí kotle bloků 110 UV/ a 200 Ш!

Nejčastější příčiny poruchovosti kotlů

Jedním z úkolů při projektování a při technické přípravě kotle

bloku 500 MY/ bylo provést analýzu poruchovosti provozovaných kotlů

elektrárenských bloků o výkonu 110 a 200 I.IY.'.

Podle statistických údajů bylo zji?t"no, že výpadky bloků jsou

zaviněny ze 70 - 90 % poruchami kotlů. Poruchovost 200 HVí bloků (i kot-

lů) byla proti blokům o výkonu 100 I.TT7 více než dvojnásobná. Jasně se

zde projevila progresívnost poruchovosti s rostoucím výkonem, nejporu-

chovějším celkem parního kotle je jeho tlakový aystém, zejména EKO,

výparník, přehřívál-cový a přihřívákový systém, nejčastějšími příčinami

poruch byly ve sledovaném období (1973 - 1978) vady materiálu, popíl-

kový otěr zvláště u ЕКА, vady svarů, atruskování a zanášení. U kotlů

byly charakteristické poruchy koncových stupňů přehříválců a přihřívá-

ků vyrobených z austenitického materiálu jako3ti 17 483 (Sin, Cr). ITej-

větší poruchovost bloků byla zaznamenána v litech 1975 - 1976. Prudký

obrat ke snížení poruchovosti zejména tlakového systému kotlů nastala

po roce 1978 - viz přiložené tabulky.

Z rozboru poruchovosti kotlů vyplynuly pak požadavky a cíle na

projektová a technické řešení kotle bloku 500 !T,V z hlediska jeho spo-

lehlivosti a životnosti. Nejdůležitějším úkolem bylo nedopustit růst

poruchovosti v ponoru ke zvyšovanému výkonu (200 1Г.7 - 500 ГГ.У) a v po-

žadavcích energetiky byl 3tanoven pro strojírenství nelehký úkol: vy-

projektovat a vyrobit zařízení, které by mělo podstatně menší porucho-

vost než bloky 200 1IW,

Souhrn opatření к zabezpečení spolehlivosti kotle bloku 500 IIW

Blok 500 :,Til je největší v ČSSR vyprojektovaný, vyrobený a provo-

zovaný elektrárenský blok.

Kotel tohoto bloku je věžový se superponovanou cirkulací a s ohří-

váky vzduchu typu Ljungstróm. Kolem kotle je uspořádáno deset ventilá-

torovýcli mlýnů.

Parametry kotle:

množství vyráběné páry léOO t/h

teplota přehřáté páry 540 °C

tlak 17,40 LEPa
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teplota přihřátá pá.ry 540 °C

V kotli se spaluje hnědá uhlí, jehož

výhřevnost cca 10 720 kJ/kg
obsah vody 25 %
obsah popelu (v sušině) 44 %

Poměrně velká poruchovost kotlu 100 'IW, a zejména 200 MW bloku
v 70 létech v SSSR u mnoha odborných pracovníku vzbuzovala obavy, že
poruchovost kotle bloku 500 ЮТ přesáhne únosné hodnoty a vzniklé ztrá-
ty bloku budou větší než výhodyr která se od realizace očekávají. Ty-
to obavy potvrzovaly také zkušenosti, že s růstem jednotkového výkonu
a růstem parametrů progresivně roste také. poruchovost zařízení.

Provozuschopnosti a spolehlivosti kotle bloku 500 Ш bylo proto
od samého počátku projektových prací a dále pak v průběhu konstrukce,
technické přípravy i při vlastní výrobě a montáži věnována mimořádná
pozornost. V rámci projektového řešení kotle byl proveden rozbor pří-
čin poruch kotlů 100 a 200 MW bloků podle statistických údajů
"ORGREZ" a byly stanoveny tyto cíle:

- zabránit popíllcovámu otěru ohříváku vody (ЕКА). Popílkový otěr byl
jednou z nejčastějších příčin poruch 2XA. v kotlů 200 LTíf a 100 MW
bloků

- konstrukci výparníku volit se zřetelem na velikost spalovací komo-
ry (20 x 17 m), na očekávané dilatace a na tepelné pnutí těchto
ploch

- zabezpečit bezporuchový provoz a dlouhodobou životnost koncových

stupňů přehříváku a přihříváku páry

- prodloužit životnost a spolehlivost zařízení provozem kotle s klou-
zavým tlakem

- životnost tlakových částí počítat na životnost 200 000 h

- vyvinout a ověřit nový materiál pro koncové stupně přehříváku a při-
hříváku

- zabezpečit spolehlivost svarů tlakového systému. Vyloučit vady ma-
teriálu při hutním zpracování trubek

- vyloučit záměny jakosti materiálu při výrobě a montáži kotle

- provést výzkum a vývoj svařování částí kotle s cílem dosáhnout vyš-
ších součinitelů pevnosti příčných 3varů

0 náročnosti a šíři uvedených problémů svědčí skutečnost, že se
na jejich řešení podílela řada výzkumných pracoviší, útvaru a vyso-
kých škol, zvláště ČVUT v Praze za vedení prof. Ing. M. Pikmana, DrSc.
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Jen od roku 1978 bylo v tito oblasti zpracováno na 246 výzkumných a

vývojových zpráv, které prošly oponentním řízeními.

Spolehlivost kotle z hlediska projektového řešení, tepelného a pevnost-

ního vypočtu

Z rozboru příčin poruch vyplynulo, ze již projektové řešení veli-

kosti a tvaru spalovací komory kotle a řešení ostatních výhřevných

ploch mají vliv na spolehlivost a na životnost kotle, zejména z hle-

diska popílkovího otěru.

U věžového provedení, které Ъу1о pro kotel bloku 500 HV7 zvoleno,

vycházelo se z poznatku, že rychlost spalin a koncentrace popílku ve

spalinách bude po celém průřezu spalinovího kanálu rovnoměrná. АЪу ne-

bezpečí otěru bylo co nejmenší, byla v prostoru SKA zvolena poměrně

malá střední rychlost spalin (CCA 5,6 m/s). Poněvadž však kolem stěn

kotle v prostoru ЕКА lze očekávat zkratové poruchy, byly u kotle

v těchto místech zabudovány tzv. pasivní ochrany. 2vOlená nízká rych-

lost spalin měla však vliv na zvětšení výhřevné plochy, a tím i její

ceny.

Dalším problémem bylo řešit syst5m v;.'parníkového okruhu. Vzhleden

к parametrům kotle nebylo možné počítat з přirozenou cirkulací a by-

lo nutné rozhodnout mezi průtočným kotlem a kotlem se superponovanou

cirkulací- Protone se z výrobních, ale i z dilatačních a z pevnostních

důvodů rozhodlo vyrábět membránové stěny se svislými trubkami, byla

v podstatě jediná možnost použít systímu superponované cirkulace. len-

to způsob umožňuje vychlazování stěn výparníku bezpečně při všech vý-

konech kotle. Oběh vody výparníkein zabezpečují čtyři recirkulační

čerpadla, která dodala fa KSB. Pro případ poruchy některého z nich

jsou do systému zabudována ialší dvě čerpadla jako náhradní, takse je

oběh vody maximálně zabezpečen. Pro rovnoměrné proudění a vychlazová-

ní výpamíkových trubek je na vstupu každé trubky zabudována clonka.

Aby se trubky neucpávaly, je před každou clonkou zabudováno aíto.

Všechny výhřevné plochy jsou odvodnitelná, takže by nemělo docházet

к poruchám kotle způsobeným vnitřní korozí trubek.

Velká pozornost byla věnována i hydraulickým poměrům. Průtoky pá-

ry přes jednotlivé trubky jsou navrženy se zřetelem к předpokládaným

nerovnoměrnostem na straně spalin. Pro regulaci teploty přihřátá páry

bylo použito vstřiku napájecí vody, i když je tento způsob z hlediska

ekonomie méně výhodný. Je však proti bifluxu nebo trifluxu konstrukč-

ně a výrobně jednodušší a spolehlivý a z hlediska regulace zcela vhod-
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Při spalovaní hned .'ho uhlí u 100 a 200 IT.'i bloků způsobovaly častá

poruchy nánosy strusky, které se sa jistých podmínek uvolňují ve vel-

kých kusech a ucpávají odstruskovací zařízení kotle. U kotle bloku

500 íIW je odstruskovací zařízení řešeno odstřikovači ve spalovacím

prostoru a vynášecím rořtem, za kterým je umístěn drtič. Toto řešení,

osvědčená i u zahraničních kotlů^ mělo by zabránit potížím s odstrusko—

váním.

Pro pevnostní výpočet tlakového systému byly pro oblasti materiá-

lu, který pracu~'e v podmínkách creepu, použity hodnoty meze pevnosti

při tečení v tahu pro dobu 200 000 h. To by se melo projevit Jak ve

vetší životnosti tlakových Částí, tak i v jejich menčí poruchovosti*

Další opatření vedoucí ke 3nížení poruchovosti je provoz kotle

s klouzavým tlakem» V rozmesí výkcnů kotle 80 - 100 % je tlak páry vstu-

pující do turbíny konstantní 17,46 ЫРа. Při nižších výkonech tlak li-

neárně klesá, tsn. že tlakové části jscu při nižších výkonech mině na-

máhány vnitřním přetlakem.

Jedním ze závažných problémů byl pevnostní výpočet membránových

stěn, protože v ČSSR nebyla к dispozici jednotná směrnice nebo norma

pro její výpočet. Existující norma pro výpočet pevnosti trubek nepos-

tihuje problematiku výpočtu IJeS, kde je nutná předpokládat přídavné na-

máhání ze zatěžujících osových sil, z přetlaku (nebo podtlaku) ve spa-

lovací komoře, z tepelných dilatací, z nerovnoměrnosti tuhosti KeS aj.

Podrobné matematické řešení všech uvedených problému к dosažení bez-

pečné funkce a životnosti "eS bylo ještě ověřeno modelovými zkouškami.

Cílem rozsáhlého výzkumně vývojového měření na kotli bylo seřídit

provoz tak, aby odpovídal představám provozovatelu i projektantu, tj.

aby zařízení dosáhlo požadovaných paranetrů při zachování životnosti»

Veškerých měření bylo к tšmto účelům využito. Upravil se rovněž režira

najíždění.

Spolehlivost kotle

výroby a montáže

hlediska aateriálová problematiky a technologie

Jedním ze základních předpokladu spolehlivosti zařízení je použi-

tí kvalitního materiálu. Podle statistických údajů energetiky se vady

materiálu významně podílejí na poruchovosti kotlů 100 a 200 № bloků

a v průměru dosahují asi 10 % poruchovosti.

Pro výstupní přehříváky a přihříváky páry se v Č33R používala

austenitická chrom-aanganová ocel jakosti 17483 (17482). V důsledku

obtížného tepelného zpracování docházelo u tohoto materiálu к předčas-

né precisitaci l:irbidů po hranicích zrn, к rozsáhlé interkrystalické

korozi а к totálnímu rozpadu materiálu. Častá poruchy a havárie pře-
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hřívačů se vynutily přeičasn-í rekonstrukce a vý-nčny těchto částí kot-

iti. Tyto ne.sa.̂ ivní dúrledky a rochodnutí o výstavbě kotle blclci

500 IIW vedly к vývoji novi Ss. «uctenitická oceli jakosti 17341. Ocel

má smornó chemická složení 18 Cr; 12 ITi; ,2 Ко a je plně srovnatelná sa

zahraniční ocelí AISI 316. Pro použití tito oceli musel být rovněž

pojištěn vývoj svařovacích nc.fceri.-il'i a technologie svařování. Lze

konstatovat, že se tato nová ocel 17341 včetně technologie svařování

v praxi plně osvědčila a dosud se na ní neprojevily žádná závady.

Pro výrobu nenbránových stěn byly použity trubky ze znovu zave-

dené nízkoleeovaná oceli 15020, a to hlavně proto, že při dobrých me-

chanických hodnotách за vyšších teplot do 53 °C je tento materiál

snadno technologicky zpracovatelný. Hlavně ho není třeba po svařování

tepelně zpracovávat, což má při výrobě membránových stěn zásadní vý-

znam. Dále pro výrobu dodávání a přijímání trubek pro kotel bloku

500 Ы7/ byly uzavřeny mezi dodavateli a odběrateli trubek "zvláštní

technická podmínky", jejichž účelem bylo zabezpečit dodávky co nej-

kvalitnějších trubek. V těchto technických podmínkách se kladl zvlášt-

ní důraz na nedestruktivní 100 fí kontrolu stěn trubek na zjištění

trhlinek, vrubů, zdvojenin a neceiiatvoatí a prověřování materiálu po-

dle rozměrových norem 5Sil (425716; 426710; 426711) a Technickým doda-

cích podmínek podle G3II 420251. Ilembránová stěny a vnitřní závěsné

trubky jsou namáhány nejen vnitřním přetlakem, ale i značnými osovými

silami. Bylo proto nutns provist vývoj svařování příčných svarů na

těchto částech, aby se získaly vyšší svarové součinitele, než při-

pouští norma 027 070622, tab. 1.

Důležitým faktorem pro dosažení spolehlivosti vyráběnáho zaříze-

ní byla otázka kontroly. ?ro kontrolu dílců byly zpracovány u výrobců

"Technická směrnice" v nichž byly zakotveny zásaíy zpřísněni kontroly

rozměra pro 100 fí kontrolu jakosti použitých materiálů a jejich roz-

jněr (zvlažte u trubek pro tlaková části kotle) a rozsah nedestruktiv-

ní kontroly svarů. Požadavek 100 % kontroly výrobních svarů nelze

u výrobců splnit pro nedostatečnou kapacitu odborů technická kontroly;

svary se prozařovaly u výrobců v rozsahu 20 fo. I toto množství však

několikanásobně překračuje doporučení 011 05 6910.

Jiná situace však byla při montáži kotle, kde díky iniciativě

investora byla provedena 100 fa kontrola montážních svarů. 7 návaznos-

ti na projekční a na konstrukční práce se současně řešily i problémy

montáže. V prvím stadiu byly specifikovány požadavky na montážní plo-

chy a hlavně na mechanismy nezbytné pro uskutečnění montáže kotle

věžového provedení, kde celková výirka kotelny je 135 m« V další etapě

byly zpracovány montážní podmínky a postupy na 34 montážní skupiny.
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Tyto podmínky pak byly respektovány při zpřesňování projektu a při

konstrukčním zpracování jednotlivých sestav kotle,

S odstupen doby po uvedení bloku 500 Ш! do provozu lze konstato-

vat, že se vyřešené technoiocické problémy, a zejména přísnější kontro-

la rozhodujících výrobních a montážních operací osvědčila a očekávaná

výsledky přinesla.

Poruchovost ;:otle bloku 500 ?.K7 ve fázi zkušebního -provozu dodavatele

a v prvním období garančního nrovcsu

Ve fázi zkušebního provozu se vyskytlo (v období jednoho roku)

celkem 69 poruch kotle a 167 jiných poruch (poruchy napáječek, paroge-

nerátoru, autonomních ochran, ovládání apod.).

Ze 69 poruch kotle připadalo celkem:

21 poruch na netěsnost tlakovího systámu

4 netěsnosti byly zaviněny vadami příčných svarů provedených odporem

natupo

2 trubky praskly v místě podélného svaru praporek-trubka

2 trubky praskly v místě oblouku pro nepřípustné místní zeslabení

Ostatní netěsnosti byly zaviněny ucpáním trubek nečistotami a násled-

ným přehřátím materiálu.

Ostatní výpadky kotle byly zaviněny převážně proto, že zařízení

nebylo provozně vyzkoušeno, llapříklad častá poruchy vznikaly při na-

jíždění zařízení ze studeného stavu zahlcováním oběhových čerpadel pá-

rou, byly obtíže 3 dodržením hladiny v separátorech a problémy se

správnou funkcí vynášecích roštů. Tyto poruchy se následnými opravami

a úpravami během zkušebního provozu dodavatele podařilo odstranit.

Garanční zkoušky vykonané podle příslušných ČSÍI a směrnic prokáza-

ly požadováni a garantované parametry bloku. Po jednoletém zkušebním

provozu dodavatele bylo možné konstatovat, že ae opatření projektovaná

к dodržení spolehlivosti kotle osvědčila. Platí to např. prokazatelně

и kvality materiálu а и svaru tlakového systému kotle, kde pouze čtyři

pří3né svary trubek (asi 180 000 svarů) a dva podélná svary způsobily

poruchu a vynutily si odstávku kotle. Vyskytla se i větší porucha, a to

při hevárii výstupní čá3ti 'naitřních závěsných trubek, která byl?, zavi-

něna dočasným přerušením odběru páryj tím došlo к přehřátí trubek.
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Poruchovost kotle v prvním roce provozu

Vymizely poruchy způsobená neodzkouSeným zařízením. Poruchy tla-
kového systému zaviněné ucpáním trubek se vyskytovaly i nadále, a pro-
to se navrhuje konstrukční úprava zařízení, která bude průběžně umož-
ňovat odstranění vnitřních nečistot. Největší počet poruch způsobily
abraze, přestože již v projektu kotle byla táto problematice věnována
velká péče. Zatímco se abraze u kotlů 110 a 200 LOT bloků vyskytují
v oblasti ЕКл, U kotle bloku 500 se tyto abraze přenesly do oblasti
mezipřehříváku, který je umístěn pod ohřívákem vody. Zjištěné abraze
jsou pro všechny zainteresované organizace překvapivé. V současné do-
Ъё se tato závada řeší jednak dodatečnými pasivními ochranami ohrože-
ných trubek, jednak konstrukční úpravou mezipřehříváku.

Přes tyto závady se projekt kotle bloku 500 ЕП7 plně osvědčil, ko-
tel se snadno provozuje a dosahuje požadovaných parametru i se stále
se zhoršujícím palivem. Lze předpokládat, že se po provedení navrže-
ných úprav dosáhne plánovaná spolehlivosti zařízení a blok 500 Ш bude
dobrým reprezentantem naší energetiky a energetického strojírenství.
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~ 227 -



Р Ш PORUCN UA 1000 h PROVOZU

BLOKU ZOOMW

79 80 81

Ю

BLOW110 MW

77 Yb 79 80 81

- 228 -



о
PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST KOTLŮ VYROBÍ PRVNÍ BRNŽNSKÉ STRCJÍRNT
Ing. 2. Ďurča - ČSSR

Dosáhnout vysoké provozní spolehlivosti a životnosti perních kotlů

První brněnské strojírny зро1и з dobrými ekonomickými výsledky je hlav-

ním cílem při návrzích těchto zařízení.

Spolehlivost lze definovat jako obecnou vlastnost výrobku vyžadují-

cí schopnost plnit po stanovenou provozní dobu požadované funkce při za-

chování provozních parametrů.

Vyprojektovat však kotelní jednotku s touto vlastností vyžaduje

velkou zkušenostř přehled o současném stavu provozních výsledku těchto

zařízení a v neposlední radě znalosti výzkumných prací z této oblasti,

zvláště jde-li o kotle spalující nízkokalorická popelnaté uhlí, což je

v současnosti všeobecné.

Dále bych chtěl alespoň heslovitě poukázat na některé faíctcry ovliv-

ňující provozní spolehlivost, ktsré se při návrhu, výrobě, montáži, uve-

dení do provozu, vlastním provozu i údržbě nutnS musí bréfc v úvahu#

Hlavním zdrojem výpadku výroby elektrické energie a tspla je ob-

vykle kotel. Poruchovost ostatních zařízení kotelny je podstatné menší.

Havarijní výpadky kotlů z provczu jsou způsobeny převážně poruchami tla-

kového systému kotle, konkrétně trubkami výhřevných ploch. Značně poru-

chové jsou trubky svazku ekonomizérů, u nichž je hlavní příčinou poruch

popílkový otěr. Ty mají podle zkušeností také nejkratší životnost. Proto

je uspořádání těchto svazku věnována značná pozornost. Jde o dodržení

známých zásad, jako např. střední rychlost spalin ve svazcích by ne-

měla překročit 6 m/s, trubky mají být uspořádány v zákrytu, u všech ko-

len a prvních řad trubek svazku po proudu spalin se mé provést pancéřo-

vání, výšku svazku se zřetelem na odpor na straně spalin volit do 1 m;

zvláště důležité je, aby ve svazku nebo u stěny spalinového tahu ne-

vznikl místní zvětšený průřez pro spaliny (uličky). Je rovněž nutné po-

čítat s místem pro snadnou výměnu těchto svazků.

Nejporuchovější výhřevnou plochou kotle však je prehřívák páry, ne-

boí jeho trubky mají u velkých kotlů z celého tlakového systému největ-

ší výhřevnou plochu a jsou tepelně značně namáhány. Nejčastější příčinou

poruch zde bývají velké teplotní nerovnoměrnosti na straně spalin a

hydraulické nerovnoměrnosti na straně péry, dále výrobní závady trubek,

závady avarů a erozívní působení popílku. Při návrhu této výhřevné plo-

chy je třeba mít tyto činitele ovlivňující negativně spolehlivost zaří-

zení na zřeteli. Při návrhu hydraulického zapojení jednotlivých áílů

přehřívánu je třeba vážit možnosti skutečného průběhu teploty spalin

po šířce tahu, zvláště v oblastech ze spalovací komorou. Z hlediska
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spolehlivosti je také výhodnější dělat sálavé deskové přehříváky od-
vodnitelné.

Poruchovost výparného systému je proti předchozím výhřevným plo-
chám menší, i když zde jde o tepelně velmi exponovanou výhřevnou plo-
chu a navíc v některých případech je tato plocha podrobena teplotním
šokům z vodních ostřikovačů při čištění struskových nánosu. Zkouškami
však bylo ověřeno, že dlouhodobé ostřikovéní je možné bez nebezpe6í
nekontrolované a náhlé poruchy výparníku a vylučuje názor o neúměrném
zkrácení životnosti. V každém případě je však třeba dlouhodobě ostři-
kovat jen v míře nezbytně nutné a podle příslušných doporučených zá-
sad.

Spolehlivost výparníku kotle je omezena kvalitou napájecí vody.
Požadovaná kvalita napájecí vody je dána ČSN 07 7402. Zvléší přísné
požadavky se kladou na dodržení kvality u kotlů spalujících topné ole-
je, kde místní tepelné toky do stěn mohou dosahovat vysokých hodnot.
Aby se zamezily koroze vnitřního povrchu výhřevných ploch při dalších
odstávkách kotle, je třeba pamatovat na jejich konzervaci.

Dalším negativním jevem z hlediska spolehlivosti provozu kotle
je struskování spalovací komory. К této problematice bylo již prove-
deno mnoho výzkumů a napsáno mnoho výzkumných zpráv. Zhodnocení těch-
to výzkumů a současného stavu struskovéní u kotlů bloků 100 a 200 MW
е návrhem na zamezení struskování je obsaženo ve výzkumné zprávě VÚEZ
"Problematika spalování v ohništích velkých výkonu" z prosince 1981.
Prozatím však vodní ostřikovače odstraňují pouze následky. Někdy se
pro snížení struskování spalovací komory kotel provozuje s větším
přebytkem vzduchu, což společně s falešným vzduchem přisátým v tazích
kotle způsobuje zvýšení rychlosti spalin, a tím enormní opotřebení
trubek výhřevných ploch a zhoršení ekonomie provozu.

Je třeba se zaměřit i na odstruskovací zařízení, které při ne-
vhodném dimenzování nebo při nevhodné konstrukci může způsobovat časté
poruchy, zvláště při provozu se struskujícím palivem.

Pokud jde o ohříváky vzduchu z hlediska spolehlivosti, je z dosa-
hovaných výsledků zřejmé, že regenerativní typ je proti trubkovému vý-
hodnější. Trubky ohříváků včetně vložek jsou vlivem eroze popílku po-
měrně za krátkou provozní dobu prošlehány a někdy je část výhřevné
trubkové plochy zacementována popílkem jako pozůstatek poruch ekono-
mizéru. Erozívní proces trubek ohříváku vzduchu se pak ještě urychlu-
je se všemi důsledky pro zařízení. Naproti tomu regenerativní ohříváky
mají vlastní čieticí zařízení a podle zkušeností nejsou tak citlivé na
erozívní opotřebení. Opotřebovanou výhřevnou náplň lze také bez velkých
nároků na montážní mechanismy a na Čas vyměnit.
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Dalším zařízením, které ovlivňuje spolehlivost provozu totální
jednotky, je mlýnice. Foruchy vznikají převážně vniknutím větších ci-
zích předmětů do mlýnů nebo velmi abrazívními vlastnostmi popelovin
uhlí, které urychlují opotřebení mlecích a pancéřových desek mlýnu a
zkracují plánované provozní odstávky.

Vyskytují se i dodatečné požadavky provozovatele na možnost vy-
užití provozovaných kotlů pro špičkový a pološpičkový provoz, i když
ее s nim při projekčním řešení kotle nepočítalo, protože se ani ne-
požadoval. Pro spolehlivost tohoto způsobu provozování se v daném
případš, kde tlustostěnné čósti (zejména kotlové těleso) neskýtají
dostatečné rezervy v zatěžování kovu přídavnými teplotními pnutími,
napojuje varný systém na spodní části po dobu odstávky na cizí páru.
Tlak se udržuje až do startu kotle. Předpokladem je samozřejmě určit
přípustné rychlosti najíždění a odstávek a trvale zabudovanou pří-
strojovou technikou kontrolovat dodržení stanovených přípustných
rychlostí teplotních změn.

Dalšími faktory, které mají nezanedbatelný vliv na spolehlivost
kotle, jsou např.:

velikost kotelní .jednotky - ovlivnění poruchovosti je větší u větších
kotlů, neboí s výkonem kotle se úměrně zvětšuje i velikost jeho vý-
hřevných ploch a je stále obtížnější spalovat uhlí v rozměrných oh-
ništích; plyne z toho plynoucí větší nerovnoměrnost teploty spalin
• tazích kotle, větší hydraulické nerovnoměrnosti v přehřívécích péry;

výroba a montáž kotle - spolehlivost je ovlivněna hlavně kvalitou sva-
rů, zabezpečením průchodností všech trubek po moření a profukování,
dodržením geometrie uspořádání trubek svazků atd.;

způsob provozování kotle v počátečním období po dokončení montáže,
kdy ještě obvykle není v provozu automatická regulace a při ručním
řízení někdy ani nelze dodržet předepsané parametry, zejména nejsou-
-li seřízeny provozní měřicí přístroje;

úroveň řízení provozu ovlivňuje spolehlivost hlavně, kvalitou a bez-
poruchovostí regulačního systému a počtem informací, které tento re-
gulační systém dostává; rozhodující je zde hlavně kvalita čidel.
V neposlední řadě má význam i úroveň a kvalita údržby zařízení

Při navrhovaní našich nových kotelních jednotek respektujeme a
uplatňujeme nejen všeobecné známé zásady a doporučení к dosažení
spolehlivého provozu při dodržení požadované životnosti, ale vychá-
zíme hlavně ze zkušeností získaných z provozů a z vývojových a zá-
ručních měření u našich kotelních jednotek jak u nás, tak i v zahra-
ničí. Je samozřejmé, že bereme v úvahu i hodnocení poruchovosti kot-
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lů parních energetických výroben s bloky o výkonu 100 a 200 Ш podle
Pravidel pro elektrizační soustavu č. 4. Zde je však třeba poznamenat,
že výsledky strojového sledování poruchovosti energetických zařízení
mohou sloužit jen ke statistickému sledování poruch, nikoli к hodnoce-
ní skutečných příčin. Často j« totiž příčina poruchy zaměňována za je-
jí projev. К zjiStění skutečné příčiny poruchy, a tím i způsobu její
prevence zejména u systematicky se vyskytujících poruch je třeba ve
spolupráci provozovatele s výrobcem nebo i s dalšími příslušnými or-
ganizacemi provést rozbor příčiny poruchy, popř. proměřit poruchové
oblasti, odebrat a vyhodnotit vzorky a provést hlubší teoretické pro-
ckouméní. Někdy však jsou okolnosti poruch tak složité, že je nelse
zcela objasnit ani velmi podrobným prozkoumáním a je nutné se smířit
jen s přibližným vysvětlením. Je tedy zřejné, jak je vzájemná spoluprá-
ce zejména výrobce a provozovatele důležitá.

Je třeba se zmínit ještě o jedné věci. Při projektování nových
kotlů, zvláště pro spalování popelnatého uhlí, je otázka spolehlivosti
е životnosti kotlů FB vždy na předním místě. Uplatnění všech uvedených
opatření však tuto novou kotelní jednotku proti dříve projektovaným
kotlům z hlediska hmotnosti a ceny znevýhodňuje. U dříve projektova-
ných kotlů se nynější poznatky z oblasti spolehlivosti při spalování
stále nekvelitnějšího uhlí ani promítnout nemohly. Výrobce musí pro ob-
hájení ceny pracně a podrobně zdůvodňovat konstrukční, hmotnostní,
popř. další rozdíly u nového a starého typu kotle, přičemž někdy útvar
investora oblast spolehlivosti zařízení jaksi nebere v této fázi v úva-
hu. Je však známo, že se za velkou spolehlivost zařízení musí platit
předem - v investicích.

Z probrané problematiky je vidět, že dosažení vysoké provozní
spolehlivosti kotelních jednotek, zvláště větších výkonů, při stále se
zhoršujících vlastnostech spalovaných uhlí je náročný technický prob-
lém.

Heslem dneška však je dodávat pro naši energetiku a společnost
takové zařízení, která vedle vysoké provozní ekonomie budou mít právě
i" velkou provozní spolehlivost. To je a musí být pro nás, výrobce kot-
lů, jedním z. nejdůležitějších úkolů.
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DIAGNOSTIKA TLAKOVÉHO SYSTÉMU řCOTLE
Ing. J. Burda, Ing. J. Hřivnéč, J. Procházka, prom. fyz. - ČSSR

Na základě dlouhodobých zkušeností koncernového pracoviště ČEZ
pro otázky spolehlivosti provozu tlakových částí parních kotlů z hle-
diska exploatace materiálu a ve spolupráci s dalšími odbornými s vě-
deckovýzkumnými pracovišti jsou v celém koncernu ČEZ na blocích ICO a
200 Ш postupně zaváděny diagnostické metody a kontroly, jejichž cílem
je dosáhnout optimální doby provozu. Optimální dobou provozu se zde
rozumí takové doba provozu, po kterou je provoz přijatelně spolehlivý
při zachování ekonomické Údržby. Diagnostika tlakového systému kotle
je zaměřena na lokalizaci a na analýzu příčin poruchovosti, dále pak
na zjišťování stavu, popř. míry poškozeni s cílem stanovit reziduální
technický život jeho jednotlivých částí.

Pro potřeby diagnostiky je celý tlakový syatém parního kotle roz-
dělen podle jednotlivých výhřevných ploch:

a) na varné systémy a výparníky
b) na přehříváky a přihříváky
c) na komory a spojovací potrubí kotle
d) na kotlová tělesa

Dále se budeme zabývat pouze plochami ad a) - c). Diagnostikou
kotlových těles se zabývá ORGKEZ Praha, proto na tomto místě o ní ne-
bude řeč.

Na jednotlivé plochy jsou pro potřeby diagnostiky aplikovány ty-
to kontrolní metody a testy:

1. analýza příčin poruchovosti
2. statistické vyhodnocení poruchovosti
3* měření teplot
4» diagnostické testy
5» nedestruktivní defektoskopická kontrola
6. materiálové zkoušky z odebraných vzorku
7. přepočet životností
8. celkové zhodnocení technického stavu a určení zbytkového technické-

ho života

Déle se alespoň rámcově zmíníme o jednotlivých výhřevných plochách
a metodách, které .jsou na ně aplikovány.

Varné systémy a výparníky

Z analýz příčin poruch je zřejmé, že technický život je závislý
na mnoha faktorech. Z nich také pramení nestejné poškozování jednotli-
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výeh částí a z této skutečnosti musí vycházet rozdělení systému pro
účely diagnostiky.

Na varné systémy a výparníky se aplikují všechny dříve popsané
kontrolní metody a diagnostické testy. Jde zejména:

- o vizuální prohlídku, kdy se kontroluje 3tav plochy z celkového po-
hledu, deformace trubek, vybočení či vytržení z kotvení atd. Z to-
hoto celkového pohledu pak vycházejí detailní prohlídky bu3 z leše-
ní, či z pojízdné lávky; zde se hodnotí oxidická vrstva, její zabar-
vení a tloušťka, trhliny, rozsah, druh korozního napadení apod. Při
těchto kontrolách a s přihlédnutím к vyhodnocení poruchovosti (co
ее týče místního výskytu) jsou určena místa

- pro nedestruktivní defektoskopickou kontrolu. Při těchto kontro-
lách se dělá na kovově čistých površích magnetická, popř. kapilár-
ní zkouška na výskyt trhlin, dále se v oblasti svarů kontrolují
zejména přechodová pásma a místa ostřiku kolem ostřikovačů. V ob-
lasti vnitřních korozí (předpokládaných či zjištěných odběrem
vzorku) se aplikuje ultrazvukové metoda na měření tlouštěk stěn*
Korozní napadení kořenových částí svarů "se kontroluje prozářením
RTG Či izotopem

Na základě vyhodnocení poruchovosti a vizuální prohlídky jsou
určena místa

- pro materiálové zkoušky z odebraných vzorků. Výběr těchto míst se
stanoví pro každý typ kotle podle vizuálního hodnocení s přihléd-
nutím к vypočtenému či к předpokládanému největšímu tepelnému za-
tížení а к nebezpečí korozního poškozování. Ve specifických pří-
padech se odebírají vzorky i z míst jinak exponovaných. Odběry se
dělají na začátku provozu (tzv. nulté vzorky) a pak vždy po cca
20 000 - 30 000 provozních hodinách. Zásadou je, aby byl delší
vzorek vždy -pokud mcžno ze stejného místa jako předchozí.

Na takto odebrané vzorky jsou aplikovány všechny dostupné zkouš-
ky jako tahem, tahem za vyšších teplot, smáčknutím, tvrdosti, veške-
ré metalografické zkoušky a vizuální hodnocení з podrobným proměřením
geometrických tvarů (příměry, tloušíky stěn, oválity apod.).

Hodnocení celkového technického stavu, a tedy zbytkového technic-
kého života vychází jako komplexní závěr všech uvedených prohlídek a
testů. Přitom je třeba mít naparněti možnost dvojího postupu. Buď je
možné celý syctéa posuzovat jako celek a limitující část je ta nejhor-
ší, nebo rozčlenit celý systém na díly a výměny dělat postupně podle
rozdílného zbytkového technického života. Prvý spůsob zaručuje větší
spolehlivost provozu, druhý je náročnější na diagnostiku, ekonomicky
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je však výhodnější, nebol umožňuje lepší využití materiálu a snížení

nákladů na údržbu a obnovu. Obecně lze tvrdit, že životnost spodních

částí varných systémů a výpamíků je limitována korozním poškozováním

a přidruženými negativními vlivy vyplývajícími z teplotních změn nebo

jejich překračováním, části přechodníků pak nestabilním chlazením při

odpařování vody.

Přehříváky a přihříváky

Z analýz příčin poruch je zřejmé, že dobu technického života mu-

síme posuzovat po částech, které se liší velikostí parciálního poško-

zení. Přitom rozdělení plochy na tyto části vychází právě z analýz po-

ruchovosti, z měření teplot a z diagnostických testů.

Vlastní hodnocení technického stavu, resp, zbytkového technického

života vychází ze stejných kontrol a diagnostických testů jako a výpar-

níků a u varných systémů; přistupuje к nim déle hodnocení na základě

zkoušek tečení zateplá a přepočtu podle skutečných parametru. Přitom

provozní tlak a teplota jsou výsledkem vyhodnocení registračních zá-

znamů minimálně za tři roky provozu. Pevnostní přepočet a přepočet ži-

votnosti vychází z ČSN 07 0414, při použití ON 07 0415 a ČSN 07 0010.

Jednotlivé materiálové a geometrické hodnoty jsou vzaty z materiálo-

vých rozborů provedených pro danou část plochy..Při celkovém hodnocení

zbytkového technického Života můžeme opět postupovat dvojím způsobem,

jak bylo popsáno u výparníků a varných systému.

Obecně lze tvrdit, že limitujícími částmi jsou výstupní části a

vodorovné neodvoditelné části. Při použití různých materiálů (feritic-

ko-perlitické a austenitické oceli) se к těmto částem řadí přechodné

kusy. Při komplexním hodnocení stavu a technické doby života, kdy se

využívá všech dostupných údajů a výsledků zkoušek a měření, jsou tyto

části zpracovány přesněji a mohou se případ od případu lišit.

Komory a spojovací potrubí kotle

Z dosavadních zkušeností lze říci, že se poruchovost komor na

celkové poruchovosti tlakového systému kotle podílí zcela nepatrně.

Za nejzávažnější lze považovat trvalé deformace komor (prohnutí) způ-

sobené hmotností připojených detailu nebo nesprávnou funkcí vstřiku.

V některých případech dochází v oblastech vstřiku ke zkrácení tech-

nického života а к poruchám způsobeným tepelnou únavou. Někdy dochází

к poruchám komor erozí párou unikající obvykle z netěsných svarů ná-

trubků.

К hodnocení technického stavu, popř. zbytkového technického ži-

vota se používají opět stejné metody jako v předchozích kapitolách.
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U komor эе místo odběru vzorků (z technických důvodu není možný) dělá

přepočet komory na základě skutečných parametrů - tlaku, teploty, tlou-

š£ky stěny, ováli ty apod. Jednou z důležitých součástí diagnostiky je

vizuální kontrola odizolovaných komor a spojovacího potrubí, kde зе
•it

hodnotí hlavně stav a účinnost závěsů, u spojovacích parovodů pak při-

pojovací svary, na nichž jsou aplikovány metody na přítomnost trhlin

(ultrazvukové metody, kapilární zkoušky apod.); déle se kontroluje

tvrdost jak svarů, tak i přechodových разет.

Nejzávažnější kontroly se dělají na vyjmuté části spojovacího pa-

rovodu (obvykle kolena), kde se aplikjjí všechny rozbory podle OEG

13 1011, tzn. veškeré mechanické zkoušky včetně zkoušek zateplá s ná-

sledným přepočtem životnosti, metalografické hodnocení, vizuální, popř.

jiné (magnetická metoda na přítomnost trhlin) hodnocení jak vnitřního,

tak vnějšího povrchu.

Při výsledném hodnocení zbytkového technického života komor je

nutné komory posuzovat jako celek; jinak je tomu ovšem u spojovacího

potrubí, kde části s umístěnými vstřiky mají životnost podstatně krat-

ší. Vzhledem к tomu, že tato stanovení jsou mnohdy zatížena značnou

chybou, je třeba se vbudoucnu zabývat prohloubením metod na stanovení

doby technického života právě pro tyto elementy.

Je třeba upozornit, že pro všechny diagnostikované plochy musíme

znát tzv. vstupní údaje. К nim se řadí základní parametry jako tlak,

teplota, provozní hodiny, počet odstávek, rozměry, použité materiály,

konstrukční změny, tepelné a pevnostní výpočty apod. Bez těchto údajů

by bylo jen velmi obtížné dokonale zvládnout všechna úskalí diagnostiky

a dostatečně přesně určovat prognózy zbytkového technického života jed-

notlivých částí tlakového systému kotlů.

Závěrem se musíme zmínit o tom, že diagnostika tak, jak je zde po-

psána, je v současné době zaváděna a během doby dozná jistě mnoho změn,

které povedou ke zdokonalení celého systému, jehož konečnou fází mé být

co nejekonomičtější provoz s co možná nejmenším rizikem poruch.
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DŮVODY К II7OVACI ZAŘÍZENÍ VE VELKÝCH PÁKITÍCH
I n g . V. J í l e k - ČSSR

tfvod

Velké rekonstrukce a inovace elektrárenského nařízení mají při ob-
nově provozních vlastností strategický význam. S nástupem jadarná ener-
getiky v ČSSR skončila výstavba parních elektáren, která taká postupně
ztratí své dominantní postavení ve výrobě' elektrická energie. Přesto
parní elektrárny na fosilní paliva zůstanou .-ještě dlouho významnou vý-
robní kapacitou ve funkci základních zdrojů, nicméně v dalším období se
počítá s jejich využitím jako zdrojů pološpičkových a některé z nich
mají být účelně zapojeny do kombinované výroby elektřiny a tepla, Aby
parní elektrárny mohly i nadále spolehlivě plnit svá úkoly» je třeba
postupně přizpůsobit .jejich zařízení budoucím podmínkám a požadavkům
elektrizační soustavy. К takovému cíli smžřují velká inovační přestav-
by elektrárenského zařízení, které ve strategii dalšího rozvoje čs.
energetiky mají zabezpečit i dostatečnou spolehlivost parních elektrá-
ren vbudoucnu. Dosažený konečný efekt z inovačních rekonstrukcí zaříze-
ní v elektrárnách bude však záležet předevčím na tom, jak se podaří
správně vytipovat nejúčelnější inovační záměry a- jak se v daných mož-
nostech materiálového, výrobního i finančního zabezpečení inovací po-
daří prakticky uskutečnit žádoucí konkrétní inovační úpravy.

Budeme hovořit o nejporuchovějším zařízení v parních elektrárnách
a o hlavních příčinách, která zvýšenou poruchovost zařízení v minulých
létech především způsobily.

Vlastní spolehlivost bloků

Rychlý rozvoj techniky a závažné změny v palivových základnách
v minulých létech zásadně ovlivnily koncepci, konstrukci i provoz elek-
trárenského zařízení. Výrobní bloky každé nové generace byly konstruová-
ny se stále složitějším zařízením, s větším počtem nových prvků, byly
aplikovány nové druhy materiálů, v projektech elektráren byly realizo-
vány nové pokroková koncepce, zdokonalovaly se konstrukce, měnily se
metody výroby i montáže. 2 ekonomických důvodů narůstaly technické pa-
rametry zařízení, zdokonaloval se tepelný cyklus energetická přeměny,
vzrůstala úroveň automatizace obsluhy a řízení. 5 rostoucí složitostí
zařízení rostly i geometrickš rozměry zařízení, postupně se zvyšovaly
jednotková výkony bloků.

Tento progresivní vývoj ve stavbě parních elektráren byl však pro-
vázen skutečností, že vykazovaná spolehlivost bloků každé nové genera-
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се byla menší než spolehlivost bloků generace předcházející. Menší
spolehlivost bloku se projevovala zejmína v prvních litech provozu
zvýšenou provozní výpadkovostí, menší pohotovostí a kratší životnos-
tí v provozu nejvíce exponovaných částí zařízení. Negativně se na spo-
lehlivosti bloků projevily nedostatky v kontrole a v ověření nových
prvku konstrukce, zabezpečovacích systémů i systémů řízení. Časové
zpoždění v ověření prototypových konstrukcí a aplikace zkušeností na
další bloky nové generace nepřineslo, zejména u bloků 200 Ш , očeká-
vané zlepšení, "epríznivý vliv na spolehlivost bloků měly i úzce po-
jatá požadavky r.a úspory investičních nákladů při projektování někte-
rých elektráren.

Z hlediska dnešních zkušeností a nových poznatků z teorie spoleh-
livosti však můžeme konstatovat, že rostoucí poruchovost bloků se
zvětšováním jednotkového výkonu není nevyhnutelná; dnes již existují
metodické prostředky, jak "vkonstruovat" žádoucí spolehlivost do za-
řízení ve všech fázích budování nového zařízení. Relace ve vývoji
skutečně dosahovaných ukazatelů poruchovosti v jednotlivých výkonových
kategoriích bloků provozovaných v minulých létech v našich parních
elektrárnách můžeme sledovat na obr. 1.

i
I
g.

I
M.

1975 1976
Ura

1977 1978 1979 1980

Obr. 1 IbruchoToat parních elektrárenských bloku
• období lat 1975 - 1980

П 200 UT
1 100 - 110 КГ
Ш 50 - 55 W

t p - doba trvání besporuchového

provozu

ta - doba trváni poruchy
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Palivová základna

Hase velká parní elektrárny jsou vesměs orientovány na využívání
čs. uhelných zásob s převládajícím podílem na míněhodnotná* hnědá uhlí.
Spalování tohoto nízkokalorického, převážně vysсkopopеlnatáno a airna-
tého uhlí je stále příčinou mnoha vážných provozních problému, '-Milí se
do elektráren dodává ve sm?sích s velkou krátkodobou i dlouhodobou va~
riabilitou jakostních znaků se vzrůstajícím podílem míněhcdnotnlho uh-
lí s parametry neodpovídajícími projektu, 2IenSí výhřevnost a větší ob-
sah popela v palivu spalovanim v minulých létech v parních kotlích. by-
ly hlavní příčinou větší poruchovosti, zejména mlýnských okruhu &. zaří-
zení pro odvod tuhých zbytků a spalin; zvyšovaly poruchovost tlakových
systémů a v neposlední řadě byly i příčinou menšího výkonu kotlů, pro-
tože zhoršovaly postup tepla na výhřevných plochách zanesených strusko-
vými nánosy.

Spalovací zkoušky s vysokopopelnatýroi druhy uhlí o výhřevnosti
pod Ю GJ/t a obsah popela v sušině přes 45 ft potvriily, 2e se spalo-
vání tohoto iruhu uhlí projevuje vážnými iú.3ledky v provozu kotelního
zařízení. Snižuje se losažitelný výkon kotlů, zvyšuje se poruchovost
přehříváků páry, výparných systémů, ohříváků vody, vzrůstá opotřebení
exponovaných částí mlýnských okruhu, třídičů a podavačů paliva. Větší
obsah vody v palivu zhoršuje spolehlivost kotlů větší lepivostí uhlí
na dopravních cestách, zhoršuje podmínky pro spalování, podporuje níz-
koteplotní korozi výhřevných ploch.

Podle statistického Setření /4/ byly nejčastější příčiny tulných
a částečných poruchových výpadku způsobených palivem nejčastěji přičí-
tány popílkov-lnu otěru - podílem 22 %f nevhodným vlastnostem uhlí -
- 9 %» struskování - 9 %, výhřevnosti nižší než projektované - 8 %
a cizím předmětůn v palivu - 1 %,

Analýza poruchovosti parních kotlů

Z analýz poruchovosti vel'.:ých elektrárenských bloků /1/ jedno-
značně vyplynulo, že nejporuchovějším technologickým celkem v kategorii
elektrárenských bloků 100 - 110 Ш 1 200 Ш je parní kotel s pomocným
zařízením, viz obr. 2. V období let 1976 - 1980 činil podíl kotelního
zařízení na poruchové výpadkovosti výroby elektrické energie v průmě-
ru u bloků 100 - 110 Ш asi 80 %, v průměru u bloků 200 IT.Y asi 61 %,
Provoz parních kotlů byl nejčast"ji přeručovin poruchami způsobenými
ztrátou funkce některá části tlakového systímu, četné poruchy byly
registrovány na pomocním zařízení, «ejčastěji se poruchy projevovaly
abnormálním opotřebením výhřevných ploch, netěsnostmi cebo destrukcí
v důsledku aechanickího namáhání, tepelnou nebo .mechanickou "únavou ma-
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teriálu, poručením svaru, anecictěním, tvořenín nánosu a zastrusková-
ním. Nejčastějřím mechcnianeai poruch zaznamenaných na zařízeních ?ar-

• ních kotlů bylo opotřebení aktivních ploch popílkem, uhelným práškem,
vodou nebo párou, dále koroze, tepelná nebo mechanická únava aateriá-
lu, tečení materiálu způsobené dlouhodobým pusobením provozu nebo ne-
přístupným zvyšováním provozních teplot.

Kotelní zorizem
z toho'

== přihříváky
= páry

»prehříváky
Ke páry

HINivýparrafcy

^Ohříváky

Parní kotle s přirozenou
cirkulaci

vytav.
T-uhlí

Parní koti* pru tlačné

f ranulaéni ohniště
méněhodnotné hnědé uhlí

Parní elektrárny
s bloky 100-110мW

Parní elektrárny
ш bleky 200 MW

Obr. 3 Kdlly blMnícb Sáetl U«kovýeh *yet*au pareich
as porachoTia Týp»dku výroby elektrická uatrgim v

#l*fetráraéc» w «ladowoéa obdobf U* 1577 - 1979

Detailní analýzou poruch podle projevu ve výrobě elektrická ener-
gie byly zjištěny jako nejporuchovější Sáati parních kotlu tlaková sys-
támy, viz obr. 3. Ha poruchové V3;padkovo3ti výroby se podílely cca
59 % u bloku 100 - 110 ОТ a 44 % u bloků 200 Ш. Velká poruchovost
přebříváků a přihříváků páry byla v minulých létech způsobena hlavně .
nevhodnými vlastnostmi dříve použitého úspomšho chrom-mansanového
austenitického materiálu, překračováním dovolených teplot materiálu
v dů3ledku teplotních nerovnoměrností hlavně na straně spalin, nevhod-
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ným řešením dilatace stěnových přehříváku, vadnými svary, narušováním
stěn trubek vzájemným otěrem i dožíváním materiálu tepelnou únavou.
Přehříváky a přihříváky byly nejporuchovějšími částmi tlakových systé-
mu a podílely se na poruchové výpadkovosti 30,7 % u bloku 110 Ш1 a
26,3 % u bloku 200 Ш . U výparných systémů* kotlů bylo nejvíce poruch
způsobeno překračováním přípustných teplot trubek, tepelnou a mechanic-
kou únavou způsobenou tepelnými a hydraulickými nerovnoměrnostmi za
podpory působení chemickiho režimu a koroze. Netěsnosti systémů vznika-
ly z korozních účinku atruskových nánosů, vadami svarů a materiálu
i mechanickým poškozením trubek padající struskou. IJa poruchová výpad-
kovosti se výpamíky podílely 10,6 % u bloků 100 - 110 Ш a 11,3 %
u bloku 200 Ш .

Poruchy ohříváku vody byly způsobeny převážně nevhodným řešením
zadních tahů kotlů se zřetelem na vysoké rychlosti spalin a na erozív-
ní účinky popílku. Егоzívni působení popílku zejména na prvních řadách
trubkového systému zesilovala velká nerovnoměrnost proudění a vysoká
koncentrace popílku. Ha poruchové výpadkovosti se ohříváky vody podí-
lely 18,3 % u bloků 100 - 110 Ш a 6,3 Ť» u bloků 200 Ш . Analýza poru-
chovosti pomocných zařízení kotlů potvrdila značnou intenzitu poruch
na zařízení mlýnských okruhu., Rychlé opotřebení fiktivních částí mlýnu,
třídičů a dalších částí snižovala pohotovost tohoto zařízení a vyžado-
valo nepřiměřenou kapacitu ътс údržbu a opravy. Hlavními příčinami po-
ruch na trubkových ohřívácích vzduchu byly eroze a koroze trubek i ne-
dostatky jejich konstrukce, zejména při údržbě a čištění. Příčiny po-
ruch na kouřových ventilátorech lze hodnotit jako druhotné a následné
příčiny plynoucích z náročnějších podnínek pro jejich provoz. Jejich
dnešní stav stěží vyhovuje požadavkům zvýšeným v důsledku nevyhovují-
cího stavu elektrických odlučovačů popílku, vyzdívek a oplechování
kotlů. Jako další příčiny větší poruchovosti pomocního zařízení kotlů
lze uvést konstrukční nedostatky a dlouhodobé účinky strusky a popílku
na zařízení pro odvod a dopravu tuhých zbytku z kotle. Velký počet po-
ruch byl registrován na vynášecích a drtičích strusky, na bagrovaeích
čerpadlech i na některých částech potrubí hydraulického odstruskování.
Velké nároky na údržbu vyžadovaly i odlučovače popílku, zejména elektro-
filtry, které pro své značné opotřebení a menší účinnost zvyšovaly i
poruchovost kouřových ventilátoru.

Závěr

Nápravná opatření ovlivňující větší spolehlivost byla uskutečně-
na v aěkterých elektrárnách již v dřívějších létech. Různými raciona-
lizačními opatřeními v provozu a rekonstrukcemi zařízení se podařilo
výrazně snížit poruchovost především velkých elektrárenských bloků
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110 a 200 :.Гн tak, že se od roku 1977 jejich průměrná poruchovost sou-
stavně snižuje. Přes tento nesporný úspěch.nelze pokládat dnešní stav
za uspokojivý. Technické využití výrobního zařízení je stále nízká a
udržování zařízení v bezporuchovém provozu je neúměrně náročné. Zlep-
šení v tomto směru lze však očekávat jako jeden z výsledných efektu
postupně realizovaných inovačních programů. Aby byl efekt z inovace a
modernizace zařízení v daných možnostech materiálového, výrobního
i finančního zabezpečení co největší, je žádoucí správně usmšmit ino-
vační záměry a konkrétní inovační akce zaměřit především na zařízení,
která se nejvíce podílejí na poruchová výpadkovosti výroby elektrické
energie nebo к udržení provozuschopnosti vyžadují neúměrně velkou péči.

V souvislosti s požadavkem odstranit vlivy zhoršující se jakostí
perspektivních paliv, je třeba inovačními rekonstrukcemi přizpůsobit
zařízení budoucím provozním podmínkám a vytvořit správnou koordinaci
technických parametru zařízení s novými parametry budoucích energetic-
kých paliv. Inovační rekonstrukce je třeba řešit pro danou elektrárnu
individuálně s uvážením jejího technického stavu a perspektivního vy-
užití při výrobě elektřiny a tepla.

Zabezpečit inovační programy v elektrárnách je jedním z hlavních
národohospodářských úkolů pro sedm;/ a osmý pětiletý pián. Odpovědnost
za jejich úsměšne splnění má nejen energetika ale i energetické
strojírenství, nebgt konstrukční pojetí a realizace navrhovaných úprav
zařízení mohou zásadně ovlivnit budoucí spolehlivost celého výrobního
zařízení.

Provozní spolehlivost považujeme za hlavní ukazatel efektivnosti
inovace a modernizace zařízení v současných parních elektrárnách.
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SKÚSENOSTI ZO SLEEOVANIA SPOIÍAHLIVOSTI JADBOVEJ ELEKTRÁRNĚ V-l

Ing. P. Dubrovčák - ČSSK

S řozvojom jadrovej energetiky vystupuje problematika spol'ahli-

vosti jádrových syetémov stéle viac do popredia. Okrem základných mo-

tivujúcich faktorov ако sú hospodárnost a ochrana populácie a životné-

ho prostredia je to podmienené specifickými prevédzkovými podmienkami

a v neposlednom řade mimoriadnym záujmom veřejnosti o tuto novů tech-

nickú oblast. Pojem "spoíahlivost" je definovaný v ČSN Ol 0102 ако

obecná vlastnost objektu charakterizované schopnostou plnit1 požadované

funkcie při zachovaní hodnot stanovených prevádzkových ukazatel'ov v da-

ných medziech a v čase podlá stanovených technických podmienok. Této

obecné vlastnost zahrnuje rad dielčích vlastností ако je bezporucho-

vostí, udržovatelnosť, životnost', pohotovost1, bezpečnosť a iné. Při

sledovaní súčasnébo 3tavu spoíahlivosti jádrových elektrérni (JE) a

při návrhu komplexného systému zberu údajov o spoiahlivosti vychédzame

z pojmu "spolehlivost" definovánu v ČSN.

NajvaSším zdrojom i-trót efektivnosti sú náklady na odstranovanie

poruch a ich dosledkov. Zvlášť významné sa to prejavilo v energetike.

V priemyselne vyspělých átátoch vznikli v ddsledku tohoto poznatku

u výrobcov a užívatelov speciálně oddelenis zamerané na odstrénenie

příčin poruch, z ktorých postupné vznikli oddelenia pře spolehlivost.

Z analýzy pořúch a odstranovania ich příčin sa dospělo к vytvoreniu

oblasti, ktořá sa zaoberá meraním ukazovatellov spoíahlivosti, zisková-

ním příčin ich z mien, výpočtov spoíahlivosti novokonštruovaných prvkov

i celých zariadení a organizécie práce vedúcej к riadenému zdokonaíova-

niu spoíahlivosti. Hlavným zdrojom vstupov pře výpočty spolehlivosti

sú infořmačné systémy, preto i u nás pře sledovanie a hodnotenie uka-

zovateíov spolehlivosti bol zavedený od začiatku převédzky JE V-l in-

fořmačný spoíahlivostný systém (ISS), ktorý od 1. 1. 1983 bol inovova-

ný.

Sledovanie spolehlivosti vo VÚJE

V rámci dielčej úlohy A 01-125-107/01 "Kontrola, diagnostika a

spoíahlivost JEZ" sa okrem iných úloh rieši vo VÚJE aj úloha zberu a

hodnotenis údajov o spoíahlivosti JEZ. Fri riešení systému zberu a hod-

notenia údajov potřebných pře hodnotenie spolehlivosti vychédzame zo

zavedeného ISS na klasických elektrárnách i na JE V-l.

Systém zbeřu infořmácií o spolehlivosti podlá ČSN 01 0531 a podlá

nořmatívno-technickej dokumentácie vypracovávanej v rámci INTERATOM-
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ENERGO by mal poskytovat východzí materiál pre riešenie týchto úloh:

- ur&enie příčin a zákonitosti vzniku poruch a medzného stavu zariade-
nia

• hodnotenie ukazovateíov spolehlivosti JE a ich objektov

• odhalenie konstrukčních, technologických i prevádzkových nedostatkov
zariadení znižujúcich ich spolehlivost

- odBvodnenie kritérií poruch i medzných stavov objektov

- odhalenie detailov, mentážných jednotiek a kompletních zariadení li-
mitu júcich spolehlivost objektov

. optimalizácie noriem spotřeby náhradních dielov a objemov i periodi-
city údržby, oprév a kontroly stavu objektov v procese prevédzky

- určenie vplyvu prevádzkových podadenok na spolehlivost objektov

- zdokonal'ovanie konštrukcie projektovaného i prevádzkovaného zariade-
nia, prevédzkových inštrukcií a prevádzkových pravidiel

- hodnotenie efektivnosti opatření na zvýšeniе úrovně spolehlivosti

Z vyššie uvedeného prehl'adu požiadaviek na I S3 vyplývá, že systém
zberu a hodnotenia informécie by mal byť1 dostatoSne podrobný a mal by
obsahovat minimálně tieto údaje:

- údaje o poruchách

- údaje o závadách

- údaje o údržbě:

a) plánovanéj
b) neplánovanej

c) preventívnej

- údaje o opravách zariadenia:

a) plánovaných

b) neplánovaných

- údaje o skúškach zariadenia-

- údaje o prevádzkových záťažiach

- údaje o nedeStruktívnyeh kontrolách materiálov

- údaje o deštruktívnych kontrolách materiálov

- údaje o chemických režimoch

- údaje z diagnostických systémov

Údajs, ktoré vstupujú do výpoStov spolehlivosti sú:

- intenzita oprav (obnovenia prevádzkyschopnosti)
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- intenzita poruch

- frekvencia skúšok a údržby

- doba skúSky a údržby

- doba medzi skúškami a údržbami

Pře hodnotenie pohotovosti sú důležité doby prevádzky, doby pre-
atojov a výroba energie.

Pre hodnotenie životnosti komponentov aú doležité údaje o pre-
vádzkových záťažiach, o materiáloch a rozměrové údaje apod.

Doterajší 1SS sa týká viac menej zberu údajov o poruchách zaria-
dení a poskytuje dostatočne podrobné podklady pre hodnotenie pohoto-
vosti JE a pohotovosti jednotlivých blokov, ďalej poskytuje niektoré
podklady pře výrobcov zariadení. Podl'a pravidiel pře elektrizačnú sú-
stavu 6. 1 sa zberajú, evidujú a vyhodnocujú údaje uvedené v áiestich
hláseniach.

Hlásenie S. 1
MesaSný prehíad o poruchovosti zariadenia

Hlášeniе č. 2
Rozbor poruchy zariadenia

Hlášeniе 6. 3
Mesačný prehíad o prevádzke a prestojoch jednotlivých výrobnych blokov
JE

Hlášeniе 6. 4
Me sečný prehl'ad o prevédzke a prestojoch menovite sledovaných zariade-
ní JE

Hlésenie č. 5 a 6
Mesačný prehl'ad doplnujúcich údajov

Vyplněné formuláře sú skontrolované a spracovávané v OBGREZe, kde
за údaje přenesu na dierne štítky, ktoré spolu s kopiou hlésenia č. 2
sa odovzdévajú do VIJEŠ v Brně. VÚES spracováva údaje pře potřeby výrob-
cov a FMHTS.

V existujúcom systéme zberu informaci! o spol'ahlivosti, prvky za-
riadení sú kódované pat miestnym číselným kódom.

Při podrobnom preštudovaní jednotlivých hlášení zistíme, že nie-
ktoré údaje sa v hláseniach opakujú a niektoré údaje sa vobес nesledu-
jú, přeto vo V&JE v rámci "Vypracovania návrhu směrnic pře zber a re-
gistřáciu údajov pře hodnotenie spolehlivosti JEZ" sme ověřovali meto-
diky zberu údajov z prevédzky a preverovali sa zdroje údajov v «lek-
trárni V-l.
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Při zbere údajov potřebných pře hodnotenie spolehlivosti sme zia-
tili, že prakticky všetky potřebné údaje sú na elektrámi evidované a
archivované. Vo VÚJE sú zhromaždené a čiastočne spracované údaje o po-
ruchách nejporuchovějších systémov JE. Ако zdroje informácií slúžili
hlásenia o poruchách pre CRGREZ, zápisy z poruchováj komisie, knihy
závad, poruchové karty, evidenčné karty závad, prevádzkové denníky,
prevádzkové záznamy, pracovně příkazy a iné dokumenty.

Poznatky získané zo zberu

Prehladne 3d evidované údaje o poruchách, кtore sposobie zníženie
alebo výpadok výroby energie. Vyplňované hlésenia sú poměrné kompliko-
vané a niektoré údaje sa v hláseniach opakujú. Tie isté údaje sú aj
7 zápisoch z pon chove.i komisie.

Údaje v kniřu: závad SO sú neúplné a nedá sa identifikovat zaria-
denie a ani údaje o poruche nie sú dostatečné a lieto údaje slúžia pre
potřeby prevádzkového personálu a preventivnéj údržby.

Údaje v kartách oprav sa začali evidovat až začiatkom roku 1981
na oddělení elektro. Z týchto záznamov sa nedá identifikovat za.riade-
nie a nie je jednotný popis poruchy.

Údaje v evidenčne.i kartě oprav zahrnujú poruchy o zariadení me-
rania a regulácie. Karta obsahuje věetky údaje potřebné pre hodnotenie
epoíahlivosti. Tieto údaje sú zhromaždované na útvare MaR a sú vyhodno-
cované vo VÚJE. Je to jediný útvar, ktorý má na starosti prevádzku
i údržbu zariadenia a má spracované všetky údaje týkajúce ea spol'ahli-
•osti.

V prevédzkových záznamoch sú v hodinových intervalech evidované
prevádzkové parametre a časové údaje o prevádzke. Prevádzkové záznamy
nie sú nejvhodnějším meteriálom, ktorý slúžil ако podklad pre zber
údajov o spolehlivosti. Vhodnéjáím materiálem sú denníky o odpracova-
ných hodinách zariadenia, ktoré sú spracované z prevádzkových záznámov.

V prevádzkových denníkoch VRB sú okrem iného záznamy o skúškach
bezpečnostných systémoch a o připojovaní a odpojovaní zariadení ovlá-
daných z blokovéj dozorné. Spracovanie údajov z prevádzkových denní-
kov je pracné a údaje nie sú plné.

V pracovnách príkazoch sú údaje týkajúce sa oprav zariadenia a
použitých náhradných dielov. Formulář sa v priebehu 'času upravoval pod-
lá požiadaviek kladných na tuto dokumentáciu. Centralna údržba je čle-
něná na elektro a strojnú a tie sa dělej Specializujú na jednotlivé
typy zariadení, kde sa vyplnujú pracovné příkazy. Vo formulároch sú
kolonky na všetky údaje týkajúce sa spoíahlivosti. Z hlediska sledova-
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nia spol'ahlivosti by bolo Žiadúce tieto příkazy centralizovat.

Při zbere údajov o spolehlivosti zariadení JE sme sa střetli
8 pochopením prevédztcového a údržbového personálu a všetky požadované
údaje nám boli poskytované. Třeba však zdořaznit, že evidencia údajov
sa nevedie pře potřeby spoťahlivoati, ale pre iné účely a preto nemože
vyhovovat požiadavtcám kladeným na zber údajov. So zberom a spracováva-
ním údajov by sa málo uvažovat už v projekte а к tomu úSelu prisposo-
bit i niektoré záznamy a ořganizáciu prevádzky a údržby.

Na základe získaných skúseností zo zberu údajov o spolehlivosti
doporučujeme pře novo navrhnutý infořmačný spoťahlivostný systém při-
jat tieto zásady.

Infořmačný systém by mal poskytovat údaje prevádzkovatelovi, vý-
robcom, projektantom, výskumným ústavom i riadiacim orgánom.

Infořmačný systém by mal umožnit výměnu informaci£ v rámci RVHP
i v rámci MAAE.

Všetky údaje by mali byť evidované, spracovévané a archivované na
jednotlivých jádrových elektrárnách.

Do centrálnej banky dát by mali vstupovat1 spracované a vytřiedené
infořmácie. Centrálna banka dát a riadiace orgány by mali byť napojené
priamo na počítače elektrární pomocou terminálov.

Aby údaje mohli byl? spoločne spracované je potřebné vytvoriť jed-
notný systém kódovania zariadenia. Najpodrobnejšie a najpresnejšie je
členenie zariadenia v údržbě, preto předpokládáme, že ISS převezme kó-
dovanie zariadenia z jednotného systému údržby.

Údaje o poruchách doporučujeme rozdělit následovně:

a) poruchy, ktoré sposobujú výpadok alebo zníženie výroby elektrickéj
energie a tepla

b) poruchy, ktoré ohrozujú bezpečnost JE

c) závady a poruchy, ktoré nesposobujú zníženie výroby ani neohrozujú
bezpečnost1 prevádzky a okolia

Poruchy uvedené pod bodom a a b doporučujeme sledovat' tak ако do-
teraz, tj. vyplňováním hláseniek č. 1 a 2. Závady a poruchy uvedené
pod bodom с evidovať a spracovévať na JE a centrálnej banke dát posky-
tovat' spracované údaje.

Údaje o opravách a údržbě spracovévať na JE. ISS by mali vstupo-
vat^ údaje z jednotného systému údržby.

Doby prestojov a prevádzky zariadenia, ktoré je pohánané elektro-
motorom by sa mali sledovat1 automaticky puJítačom, kde je jediný cen-
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trálny časový údaj. Výsledky skúšok bezpečnostních systémov sledovat?
na jednotlivých JE a spracované údaje poskytovati centrálněj banke dát.

Ďalej je potřebné sledovati a vyhodnocovat* prevédzkové zátaže pre
urfienie Serpania technického života komponentov. Předpokládáme, že pri
určovaní příčin poruch zariadení 9a využijti diagnostické systémy zabu-
dované na jednotlivých JE.

Závěr

Na základe potrieb údajov o spolehlivosti JE pre jednotlivých
užívateťov je potřebné existujúci infcrmačný spol'ahlivostny systém roz-
šířit1 o zber údajov o údržbě, opravách, testoch a skúškach, závadách a
prevádzkové záťaže apod.

Pre sledovanie ukazatelův spolehlivosti v maximálnej miere využí-
vati výpočtovú techniku a pokial! možno vylučovat' vplyv íudského činite-
ía na zber údajov.

j
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SLFDOVANIE SFOÚAHLIVOSTI ZARIADENÍ JASROVEJ ELFKTRÁENE V-l V PREVÍDZKE
Ing. J. Ктоsena, š. Ondřejka - CSSR

Úvod

Základným posláním prevédzky jadrovej elektrárně je dodávati do
elektrizačnej siete električku energiu, pri dodržení

- zásad jadrovej, technickej, radiačnej bezpečnosti

- hospodárnosti prevédzky v porovnaní s ostatnými zdrcjmi energie
v dostatočne dlhom časovom porovnávacom období

V doterajšej prevádzke plnilo zariadenie i personál jadrovej
elektrárně (.JE V-l svoju funkciu na dostatočnej úrovni - viď nasledu-
júce výsledky plnenia plánu výroby elektrickéj energie.

Plnenie ročného plánu výroby elektrickej energie

Rok

1979
1980
1981
1982
1983

Plán
GWh

2000
3300
5000
5350
6000

Skutočnost

GWh

2 144,82
4 522,37
5 132,86
5 849,16

%

107,24
137,04
102,65
109,16

Plán výroby elektrickej enerfie za prvých pfft mesiacov r. 1983 je
plněný na 107,8 %.

Dobré výsledky činnosti blokov V-l od ich fyzikálneho apustenia
(1. blok v novembri 1978, 2. blok v тагеi 1980) sú dosledkom poměrné
apofahlivej činnosti zariadení a ich kvalitného prevádzkovania. V sna-
he udržatf vysoku technické droven prevédzky, prevádzkovatel1 věnuje po-
zornost1 sledovaniu tých aspektov, ktoré majú vplyv na zvýšenie a udrža-
nie vysokéj spolehlivosti zariadení, a na zdokonalenie kvality jeho
prevádzkovania.

Sledovanie spolehlivosti zariadenia v prevádzkových podmienkách

Metodika sledovania, vyhodnocovania poruch zariadení JE V-l nava-
zovala

- na metodiku sledovania poruch zariadení jadrovej elektrárně A-l
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(směrnica z г. 1970)

- na pravidla pre elektrizační! sústavu fi. 4 z r. 1977, a návazné pod-
klady

Metodika je definované vnútropodnikovou smernicou EBO ;s r. I960.
Předmětom záznamu sledovania boli případy:

. prevádzková vada, tj. porucha zariadenia bez dopadu na výrobu, hl'vne
však porucha "menovite sledovaných zariadení"

• prevédzková porucha alebo havéria v dosledku ktorej došlo ku zníženiu
výroby

• radiačně nehody, havárie

- narušenie zásad jadrovej bezpečnosti, tj. narušeniе limit a podmienok
bezpečnej prevédzky (bez ohl'adu na dopad výrobu)

- prevádzková spolehlivost menovite sledovaných zariadení: reaktor,
hlavné cirkulačně čerpadla, parné generátory, turbogenerátory, systé-
my cirkulačněj a technickéj vody, systém ochrany a regulácie

Hlásenky й. 2 a zápis z vnitropodnikovéj poruchovéj komisie sú zá-
kladnými podkladmi pre vyplnenie dalších hlášeni (6. 1 - б) т zrnyale
citovaných pravidiel pre elektrizační! sústavu č. 1. Hlásenia zbiera,
analyzuje stanovená organizácia rozboru energetiky - OEGREZ Brno. Z do-
terejšej praxe z pohíadu sledovania spolehlivosti vyplývá, že

- prakticky všetky údaje pre sledovanie spoíahlivosti sú predmetom
komplexu "prevádzkových záznamov"

• nie vSetky sú predmetom vySSieuvedených hláseniek

V súčasnosti prevádzková tel1 novelizuje vnútropodnikovú smernicu,
v návSznosti na novelizované pravidla pre ES, platné od 1. 1. 1983*
Vzhl'adom na rozdielne stanoviska dodavatel'a a odberatel'a informacií,
proces novelizácie směrnice je zdlíhavý.

Výsledky sledovania poruchovosti zariadení JE V-l

Nižšieuvedené výsledky sledovania poruchovosti je nutné brat1 do
úvahy s tým, Se v priebehu doterajšej prevádzky blokov V-l sa měnila
metodika sledovania poruch

- menovite neboli jednotné zahrnuté odstavenia blokov na GO, BO, resp.
do studenej zálohy

- v priebehu prevádzky за změnil rozsah menovite sledovaných zariadení

- měnil sa názor na zahrnutie do poruch znížení výkonu bloku pri peri-
odických plánovaných skúSkach blokových regulátorov
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V prílohe je uvedený prehlad:

1. straty na výrobe v dosledku poruchovosti

2. prehl'ad najdoležitejších strát na výrobe

Závěry, návrhy na opatrenia

Ако bolo uvedené, je životným zéujmom prevádzkovateía, aby pre
riadenie oprav a riadenie prevádzky jednotlivých zariadení mal к dis-
pozícii kvalitně údaje o spol'ahlivosti jednotlivých komponent. Analýzu,
objektivně posudzovanie výsledkov analýzy nie je možné v plnom rozsahu
zabezpečiť v prevédzke JE, tieto práce sú predmetom činnosti rezortných
ústavov.

Úlohou prevedzkovatel'a je poskytnut? úplné, kvalitné údaje o pre-
vádzke sledovaných zariadení. Za tým úSelom je postup práč v БВО v naj-
bližšej budúcnosti:

a) novelizovat' vnutropodnikovú smernicu, v náv*á*znosti na novelizované
pravidla pře ES 6. l a v úzkej aktívnej spolupráci s ORGHEZ-om Brno

b) podl'a požiadaviek výkonnej rezortnej organizácie, poskytnuti požado-
vané údaje o poruchách zariadení, o výsledkoch údržby a opřev, o vý-
sledkoch kontrol a skúšok zjriadení - počas oprav a spúštania

c) na budovanom 3., 4* bloku zaviest1 proces sledovania spolehlivosti
hajneskoršie к termínom fyzikálneho spustenia každého bloku

d) v náv&znosti na rokovanie so 2SSR, zapojit' sa do procesu jednotného
systému zberu informácií o poruchách JE typu VVER-440, vyvíjeného
v rámci RVHP
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S t r a t y na výrobe v ddsledku poruchovosti (a vyžiad. oprav) zariadenia JE V-l

?- obdobie r. 1979 - r. 1982
Tab. 1

N

Sok

prim. okruh

sek. okruh

elektro

UaRT

chémia

obsluha
Olí (cechov)

CÚ
řež.

iné orgc

nezist. přič.
vonk. pří6.

skiíš. ochr.

Vyž. opravv

S p o l u

1 9
výpadok
v MWh

17 906

64 379

17 060

943
1 950

694

519 460

622 391

Počet poruch celkové 182

Norm, na blok 182

7 9
% výpad-
ku

2,88

10,34

2,74

0,15

0,31

0,-U

83,47

100

1 9
výpadok
v MWh

83 973
69 028

31 778

3 820

174 585

363 177

196
115

8 0
% výpad-
ku

44,53
36,60

16,84

2,03

48,08

100

1 9 8 1
vypadok
v MWh

4 402

126 779

333 186

17 615

10 112

396
26 253

235
69 225

585 203

% výpad-
ku

0,7
21,7

56,9
3,0

1,7
0,1
4,5 ..

0,1
11,3

100

153
76,5

1 9
výpadok
v MWh

49 793
36 129
13 781

3 933

1 540

460
1 052

6 730

3 836
30 272

3 618

52 441

151 722

152
?6

8 2
% výpad-
ku

32,62

23,81
.9,08

2,59

1,02

0,30

0,69

4,43

2,53
20,34

2,38

34,56
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Tab. 2

ЧЛ

NajvS6ší výp. v MWh
za obdobie

VTO - nevh. konštrukcia
námraza - zníž. izol. pevn.
spojky HCČ - nevhodná

montáž
porucha GE - výpadk.

kliny
ulomené lopatky VT-rot.TG12
netěsnost na výti. ENČ
(korunka armat. tesnenia)
netěsnosti SC a údržba
R-220 kV
netěsnosti PO
oneskorený náběh bloku
- nespr.vypoč.konc. H3 03

S p o l u :

Ostatné výpadky:

1 9 '
MWh

2000
5000

25000

Г 9
%

1,02

0,25

1,27

1 9 í
MWh

140000
10652

23933

174585

5 0
*

7,12

0,54

1,22

1 9 8
MWh

44634
18306

271538

334478

) 1

2,27

0,93

1 9 8
MWh

6973
30032

13,82

S p

90202

6212
23040

5697
32549
6730

201435

2
%

0,35
1,58

4,59

0,32

1.17
0,29

1,65
0,34

0 1 U

spolu
1979-1982
MWh

211 607
63 990-

23 933

271 538
90 202

6 212
23 040

5 697
32 549
6 730

735 498

L 229 953

1 965 451

Celk. strata na
výrobe za uvede-
né obdobie
% z celk.straty

10,77
3,25

1,22

13,82

4,59

0,32

1.17
0,29
1,65
0,34

37,42

62,58

100



ОТНОСИТЕЛЬНО ПСЫЫаНИЯ НлДЕЛНОПТИ СПРИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ

В. Павлов, Б . Калчев - НРБ

Обеспечение безопасности A3? является одним из необходимых условий
развития ядерной энергетики. Определяющую роль в этом отношении имеют
системы б.'зопасности. Для обеспечения безопасности атомной станции
необходимо, чтобы надежность систем безопасности удовлетворяла опреде-
ленным количественным критериям» Эти критерии определяются на основе
принципа "равной надежности" / 1 / , при выборе вероятностного критерия
безопасности на уровне 1.10 / г о д . .

Сравнительный анализ надежности основных систем безопасности для
АЭС с реакторами типа ЗВЭР—140 / 3 / с критериами надежности показал
необходимость повышения надежности существующей спринклерной системы.

Для этой цели необходимо провести исследование разных способов по-
вышения надежности этой системы, а именно: степень резервирования;
изменение надежности некоторых элементов; время инспектирования обо-
рудования.

Для анализа надежности системы используется метод "Причинно-
-следственой диаграыы", вместе с его програмной реализацией / 2 / .
Исходные данные по надежности элементов взяты из / 4 / .

Для систем безопасности, находящихся в режиме ожидания, период
функционирования которых краток, самым существенным для оценки их
надежности является определение вероятности отказа системы з опреде-
ленном интервале времени. В связи с этим как основной показатель на-
дежности используется функция неготовности Q ( t ) в интервале времени
до 8640 ( h ) .

Для реализации этих исследований синтезированы четыре новых схем
спринклерной системы, различающеся по своей структурной и функциональной
избыточности. Для простоты приняты следующие означения для спринклернсй
системы С 7 " к - п " : где СС - спринклерная система; к - число насосов;
п - производительность одного насоса; п = I означает, что к а ^ ы й насос
имеет производительность 0,5 G H , Л = 2 каждый насос имеет производитель-
ность G H , GH - номинальная производительность системы. Рассмотрены
системы со следующими степенями резервирования насосов (Кр) и бака
аварийной подпитки (БАЛ) - ^
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_о« _ К р - о. /yj»s-2" - Кр = 3; ТЗ"<*-1" - Кр = 2;

кбап = 2 и i :6an = 2

(Существующая схема онрииклернси системы имеет Кр = 1,5) / 3 /

На рис. 1 и S показаны схемы СС"3-£" и W 4 - 2 " .

Ч ;
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Полученные результаты расчетов наделшостл показывают, что повы-
шение степени резервирования наборов (при исходных надежностных харак-
теристиках элементов) не привадят к существенному повышению надежности
системы, что объясняется недостаточной надежностью некоторых элешштсБ«
Но когда резервирование совмещается с резервирование!! ЕлП, надеянссть
системы значительно увеличается. Это хорошо иллюстрируется риг. 3, где
видно, что только схема 0С"4-2" удовлетворяет критерию надежности.

10'

/- сс"4-г"

3- СС'3-2".
й- СС"2-2"

10' t.h

При дальнейшем анализе этих схем рассматривается влияние надежности
некоторых элементов на надежность системы. Исходя из соображения о струк-
турной и вероятностной значимости элементов, рассматриваются следующие
из них: БАП, система контроля и управления включением насосов по одному
параметру (систему КУ), дизельгенератор (ДГ).

Расчеты проводятся для следующих значений надеаностных характеристик
элементов:
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ЕАП - = 1.1С" 7 = 1С"6 (h"1); = 1.Ю"5 (h"1)

= 5.1С5

Система W - ?г = 8,310,-э р 2 = l.io- п ч = а,310
-4

Результаты расчета показывают, что с повышением надежности ЕАП
и системы КУ повышается надежность системы, а диапазон изменения зави-
сит от степени резервирования системы.

Эти расчеты позволили определить такае сочетания надекности ЕьП,
системы КУ и степени резервирования так, чтобы система удовлетворяла
критерию надежности. Получились еледую^е результаты:

ССЗ-2" при Я б а п = 1.10"7 (h-1) Р к у = 8.310~
э

" 6
СС"4-1" при Л б а п = 1.10"° (h-1) Р~у = 1.10'0~

а

Сущее венным фактором повышения готовности системы является на-
дежность диэельгенератора. Поэтому исследовано влияние диэельгенератора
на надежность системы. Расчеты проведены для трех значении интензивностей
откааа дизельгенератора ( Л д г ) : 1,2510 (h"1}; 3,25 10 íh"1);

1,25 10 (к^ ) и для случаев с восстановлением и невосстановлением
дизельгенератора. На рис. 4 показано изменение Q(t) для системы
«ЗСЭ-2".

Результаты расчета для этой системы позволили определить требования
к надежности дизельгенератора, так чтобы система удовлетворяла критерию
надежности, а именно:

Л д г = 1*25 10 (tí*1 ) для невосстановливаемого ДГ

^ = 3.25 10" для восстанавливаемого ДГ

Для повышения надежности уже спроектированной системы важным спо-
собом является проведение инспектирования оборудования этой системы.
Поэтому исследовано влияние времени инспектирования насосов, системы
контроля и управления включением насосов и дизельгенератора на надежность
системы.

Расчеты позволили определить периоды инспектирования для этих
элементов. Тцне* = 360 (ь) - для длаельгенератора и системы КУ;
Тине. = 720 (h) - для насосов.

Повышением надежности каздой системы связано с вложением дополни-
тельных средств, которые зависят от способа и степени повышения надеж-
ности. Следовательно возможно получить определенную степень надежности
с наименьшими средствами. Это оптимизационная задача, которая в матема-
тической поле записывается так /5/;
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(1) Z o n m* = min Z (C.T.Hi)

К (C.T.Hi) ̂  R°

Z - приведенные затраты, которые зависят от:
С - структуры и резервирования системы;
Т - времени инспектирования оборудования;
Ri - надежности элементов;

R и Ro - еоотпетственно надежность и критерии надежности системы

Сложность решения этой задачи требует ее декомпозирования на три

«итерационно связанные задачи.

Приведенные затраты вычисляются по формуле

(2) Z = б" К + Е

где К - капиталовлогения для сооружения системи
б" - коэффициент эффективности капиталовложений
Е - эксплуатационные расходы

В связи с динамикой цен оборудования для АЭС расчеты проводятся
в относительных единицах* Для базовой системы (с одним каналом) при-
нимается К = 1.

Проведенная оптимизация определила выбор новой структурной схемы
епринклерной системы с повышенной степенью резервирования и соответ-
ствующими характеристиками надежности элементов (С? И Э-2 И ;.

Выводы

Проведенные исследования позволили определить оптимальную струк-
турную схему епринклерной системы с повышенной надежностью, которая
удовлетворяет критерию надежности, следовательно обеспечивает безопасную
эксплуатацию АЭС.
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TĚSNOST HERMETICKÝCH PRIESTOROV - lOLSŽITÍ ASPEKT SPOllAHLIVÍHO
PREVÁDZKOVANIA JÁDROVÝCH ELEKTRÁRNÍ
Ing. P. Baláž, Ing. í. Csekey - ČSSR

tfvod

Spofahlivo možno prevádzkovať len takú jadrovú elektráren, na
ktorej spoíahlivo fungujú aj všetky bezpečnostně systémy. Súčasťou
těchto systémov sú hermetické priestory (HP); sú to priestory, do kto-
rých sa v případe maximálnej projektovej havárie možu dostat1 uvolněné
radioaktivně látky. Mierou spoíahlivosti HP je tesnosť ich hranice
s vonkajšou atmosférou. Aby nedošlo к nedovolenému úniku radioaktív-
nych látok, musí byť táto těsnost1 dostatočne vysoká. Na základe požia-
daviek ČSKAE (vič Výnos č. 2/1979) je nutné teanosť počas spúitania,
ale aj pravidelné počas prevédzky jadrovej elektrárně (JE) kontrolovat'
a preukázať, že nevykazuje nedovolené hodnoty. Metody, ktorými sa táto
kontrola kvalitativně i kvantitativné vykonává, sú popísané v dalších
bodoch tohoto referátu. Hlavný doraz sa kladie přitom na integrálnu
skúšku těsnosti, ktorej výsledok představuje v oblasti těsnosti HP zá-
kladné hodnotiace kritérium.

Lokálně skúáky těsnosti (LST)

Stručný popis metod

Ide o zistenie těsnosti jednotlivých uzlov, tvoriacich hranicu
hermetickosti. Skúškam за tu podrobujú hermetické dveře s prielezom a
bez prielezu, montážně poklopy, potrubné priechodky, elektropriechodicy
ailové a kontrolně, zvary výstelky.

Metody kontroly, ktoré sa pri týchto skúškach aplikujú možno
stručné charakterizovat' následovně:

- vizuálna kontrola celistvosti hermetického spoja

- kontrola mýdlovým roztokom pri súčasnom vytvoření tlakového spádu na
očekávanej netěsnosti (napr. vakuovou komorou, integrálnym vákuom
alebo pretlakom v celom herm. priestore, pretlakom v kontrolnom prie-
st ore

- meranie výtoku vzduchu z kontrolného priestoru mapr. jeho doplňová-
ním cez systém merania prietoku, alebo meraním poklesu tlaku po na-
tlakovaní kontrol, priestoru)

- kontrola prítlačnej plochy gumového tesnenia (napr. metodou prilba-
vej farby, papierovými mierkami apod.)
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- niektoré iné metody (napr. snímániе zvukových, reap, ultrazvukových
signélov, halogenové a héliové hledače)

Uvedené metody slúžia jednak к vyhl'adaniu netěsností za účelom
ich néslednej opravy a jednak к zisteniu velkosti lokálneho úniku
(napr. na 1 bm tesnenia či zvaru, na 1 ks priechodky apod.), pre ktorú
existujú tiež určité oomedzenia.

V súčasnosti зо zabezpečením LST boli práce vo VlÍEZ zamerané pre-
dovšetkým na nasledovné metody:

Metody merania s pultom LST

Vyvinutý merací pult umožňuje činnost pri troch kontrolních me-
todách:

- metoda kontroly s mýdlovým roztokom (tlakovanie kontrolného priesto-
ru a nanášanie mýdlového roztoku)

- metoda merania nétoku vzduchu do kontrolného priestoru (meranie
prietoku pomocou rotametra)

- metoda merania poklesu tlaku v kontrolnom priestore

Vakuová bublinová metoda

Práce spočívali predovšetkým v aplikácii známej metody na konkrét-
né podmienky hermetickej výstelky JE. Bolo potřebné zostavit sadu va-
kuových komor potřebných tvarov, aby sa dali skontrolovat váetky loka-
lity na hranici hermetickosti. Komárky stí napojené na 1'ahkú prenosnú
vývevu s upraveným ovládáním.

Iné metody

Boli ověřené a osvojené aj dlalšie metody, ktoré prichédzajú do
úvahy pre použitie:

- metoda pril'navej farby - kvalita tesnenia na dverách sa s ohladom na
ochranu materiálov ověřila pomocou vývojky llelt-Chek (zo sady pre
farebnú defektoskopiu)

- metoda pomocou ultrazvukového hladača netěsností - na umělých netes-
nostiach bol s úspechom ověřený přístroj Helling (NSR).

Integrálně skúška těsnosti (1ST)

Stručný popis metodiky

Je to skúška těsnosti HP počas spúštania JE za účelom stanovenia
velkosti úniku. Táto skúška je zakotvená v harmonograme spúštania JE,
a to obvykle v etapě tesne před fyzikélnym spúštaním. Princip skúšky je
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nasledovný: Vžetky HP (tj. priestory, do ktorých за v případe maximál-

nej přojektovej havárie može dostať parovzdušná zmes) sa pospéjajú na-

vzájom tak, aby за mohli natlakováť vzduchom z kompresorovej stanice na

príslušnú tlakovú úroveň. Zároveň je nutné urobit* potřebné opatrenia

к tomu, aby všetky časti, ktoré tieto priestory oddelujú od vonžcajšej

atmosféry boli uzavřete (ventily, dveře apod.). S ohl'adom na možnoeť

poškodenia niektorých častí vniítri HP je nutné ich bu3 demontovat1, ale-

bo dehermetizovať (při dodržení určitej max. rychlosti zvyšovania tla-

ku).

Po natlakovaní sa atmosféra v HP ponechává určitú dobu stabilizo-

vat (vyrovnanie teplot, vnikanie vzduchu do pórov betonu)« Potom sa HP

oddelia od zdroja vzduchu a viastné meranie začne zaznamenáváním hodnot

tleku, strednej teploty a stredného parciálneho tlaku vodnej рагу v at-

mosféře hermetických priestorov. Hodnoty teploty a parciálneho tlaku

vodnej páry sa určuji! přiemerováním z viacerých snímačov. Merania sa

opakujú v určitých časových intervalech, priSom líbytok vzduchu z БР за

určí doseděním horespomsnutých hodnot do stavovéj rovnice, tíbytok vzdu-

chu za 24 hodin vyjádřený v % hmotnosti vzduchu v HP na začiatku skúš-

ky sa nazývá veíkost1 úniku L. Platí

2400
H

1 -
(P 2-P v 2)

< P l-P v l)
«/24 h

(Pa)

kde index 1 - začiatok skúšky

index 2 - koniec skúšky

H - doba trvania skúšky (h)

p - absolutný tlak atmosféry v HP (Pa)

p - pařciálný tlak vodnej pařy v atmosféře HP

T - teplota ataosféry v HP

Po ukončení skúšky sa može tlakovať cíalej pre účely meraní na vyá-

áej tlakovéj úrovni, popřípadě sa tlak z HP uvolňuje do vonkajšej at-

mosféry; opa't však s dodržením určité j max. rychlosti znižovania tlaku.

Konkrétny postup pri meraní a vyhodnocovaní je uvedený v dalších bodoch.

Meranie teplot

Ide o určenie parciálneho tlaku vodnej рагу а teploty atmosféry

v HP. Obe tieto veličiny je nutné do predošlej rovnice dosadiť ако střed-

né hodnoty z celého objemu HP. Metodika předpokládá, že při určitom dos-

tatočnom počte snímačov teploty atmosféry a snímačov teploty rosného bo-

du umiestených v určitých ucelených objemoch HP možno strednú teplotu

stanovit1 priemerováním naměřených hodnot cez parciálně objemy, pripada-

júce na příslušný snímač. Snímače teploty atmosféry i teploty rosného
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1 - Odporový anímaS teploty
2 - MeraS absolutnéj vlhkosti
3 - Konektorová skriňa
4 - NapájaSe snímaSov

5 - RozvádzaS е přepínačem
6 - Číslicový ohmmeter
7 - Meracia ústředna
8 - Riadiaca Jednotka

9 - TlaSiaren
10 - DierovaS
11 - Snímače dlemej pásky
12 - Terminál M3T

Cbr. 1. SCHEMA MERAITIA ТЕРЬОТУ ATMOSPŽRÍ A ROSUÉHO BODU



bodu budu umiestené na stojenoch a výložných ramenech, ktoré zaručia
ich lokalizáciu v príslušnom mieste podorysu i na danej výškovéj kote.
Stojany a v.ýložné ramene sú přenosné, skladacie, zabezpečené proti pře-
vrhnu tiu.

Vlastný záznam meraní urobí meracia ústředna Víte; jednak v ry"chlo-
tlačiarni a jednak na diernej péske. Záznam meraní meracou ústřednou je
zálohovaný - svorkovnice je vybavená ručnými prepínačmi meracích mieat
a výstupom na číslicový ohmmetr. Táto možnost1 záznamu sa využije len
v případe meracej ústředně. Schéma merania зо Specifikáciou vybavenia
je na obr. 1.

Meraniе tlaku v HP

Pře přesné meranie a registráciu priebehu tlakov sa zariadi pro-
vizorně pracovisko pre meranie tlakov. Celé meranie tlaku je riešené
ако meraci panel, zhdtovený na prenosnom laboratórnom stole. Odběrové
miesta sú dve:

a) vlastná tlakovacia trasa

b) impulzná rurka z hermetických priestorov

Zostava merania je volená tak, aby bolo možné merať tlak bud z od-
běru prvého, alebo druhého. Základným údajom z merania tlaku je údaj
z ortuťového U manometre. Ortutfový U manometer SCRV má špeciélnu optiku
s nóniom pre přesné odčítanie výšky stl'pca. Ďalěou časťou panelu sú
kontrolně manometre, ktoré budu slúžiť pre priebežné sledovanie tlaku
a zapisovacie tlakoměry, slúžiace pre trvalú dokumentéciu priebehu tla-
kov při 1ST.

Horepopísaným sposobom stanovíme přetlak atmosféry v HP voCi okoliu.
Absolutny tlak, ktorý sa dosadzuje do vztahu pre velkost úniku stanovíme
ако súčet nameraného přetlaku a tlaku atmosféry v danom mieste.

Vyhodnotenie meraní

Metoda celkového času

V tomto případe je hodnotiacim kritériom hodnota velkosti úniku
IJQ, zistená tak, že do rovnice pre veikosť úniku L dosadíme parametre:

pre index 1 - na začiatku 1ST
pře index 2 - na konci celej 1ST při danej tlakovej úrovni

Metoda krátkých intervalov

Počas eelej 1ST na určitej tlakovej úrovni budu merané a počítané
parametre pcdl'a odsekov "Meranie teplot" a "Meranie tlaku v HP" v Sašo-
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vých intervaloch 1 hodiny. Potom metodou krátkých intervalov spočítáme
v každom i-tom intervale (i... od 1 do N) hodnotu velkosti úniku
tak, že do vztahu pre veíkosť úniku L dosadíme

pre index 1 ..« me rani e na začiatku i-teho intervalu
pře index 2 ... meranie na konci i-teho intervalu

Dostaneme tým N-hodnot: LJQ až Lgjj. leh použitie je následovně

a) hodnoty L ^ zistené na začiatku skúšky (i ... 1 až 3) nám dajú prvý
obraz o velikosti uniku a aožu byť použité pre pružné rozhodovanie
o daláom priebehu 1ST

b) stanovíme priemernú hodnotu Iy, strednú kvadratickú odchylku Lg a
porovnáme ich s L

Metoda dlhých intervalov

Dlhé intervaly pri 1ST predstavujú časový interval 24-2 hodin. Me
todou dl'hych intervalov spočítáme v každom j-tom intervale L^. tak, že
do vztahu pře výpočet L dosadíme

pře index 1 ... meranie na začiatku j-teho intervalu
pře index 2 ... meranie na konci j-teho intervalu

j BÚ pořadové čísla věetkých prvkov množiny intervalov s minimalnou
dlžkou 22 a maximálnou dlžkou 26 hodin. Z hodnot L D- spočítáme strednú
hodnotu Ljj i strednú kvadratickú odchylku L^ .

V případe realizécie 1ST podía tejto varianty by zistená hodnota
LTJ-LT. bola základným hodnotiacim kritériom voči hodnotě povolenéj,
přetože prakticky vylučuje náhodné odchylky, ktoré možu ovplyvniť hod-
notu Ьщ.

Závěr

Skúšky hermetických priestorov JE sú typickým príkladom vyústenia
výskumno-vývojových přác až do realizačného stádia. Doležitá je té sku-
tečnost, že i vlastnú realizáciu vykonává výskumný ústav, tj. tím pra-
4;ovníkov, ktorý metody skúšok vyvíjel a ověřoval.

Integrélna skúška těsnosti HP JE за v podmienkach ČSSR bude reali-
zovat vobec po prvý krát. Niе je tiež známe, že by skúška podobného
rozsahu bola uskutečněná v iných oblastiach priemyslu.

tíspešné vykonanie skúšky bude dokazom vysokej odbornej i organi-
začně j úrovně realizačného tímu 7ÚEZ; úspěšné výsledky v podobě nízkéj
hodnoty velkosti úniku budu zase dokazom dobrej práce investora a do-
dá vatel'o v na JE. Oboje v konečnom dosledku znamená zvýšenu jadrovú bez-
pečnost JE, čo je základný ciel výskumno-vývojovej činnosti na oddělení
technickéj bezpečnosti JE 7ŮEZ Brno, pracovisko Tlmače.
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DIREXTIVEN ?UH oTZUEHILE.-.LEME UND - 3Y5TIME VCN KERNK3AFT.VERKEN
ZUR ANALYSE DER2N ZUVERLASSIGKEIT

Dipl.-Ing. E. Holló, Dipl.-Ing. S. Czako, Dipl.-Ing. A. Caiazár
- VR Ungarn

In Ungarn wurde im Kernkraftwerk Paks das erste energetiacne
Anfahren und die Inbetriebnahme dea mit dem Reaktcr Typ WER-440
betriebenen Blockes beendet. Wehrend dea Fortschr-i ttes der Errichtung
und der Vorbereitungen des Dauerbetriebea bekamen die Prufungen der
StSrungsanalyse und Sicherheitaberechnungen der einzelnen Hauptanlagen
und Systemen allmahlich mehr und mehr Wichtigkeit. Mit dieaer Thematik
befaast sich das Forachungsinstitut fur Elektrische Energie (VEIKI)
seit 1978. Am Anfang wurden die Fehlerfoi'men und Kenndaten der techno-
logischen Einrichtungen und dea Systems zwecks Analyse der Betriebs-
aterungen gepruft, z.Z. befaaaen wir uns in erater Linie mit der lo-
gischen Modellierung der StBrungen und dem Bstrieb des Steuersyateme,
in Hineichtlich auf die Bewertung der Zuverlaasigkeit.

In der vorliegenden Abhandlung wird zuerat der Zusammenhang der
beiden Themen mit Hilfe eines allgemeinen Blockschemaa gezeigt, dann
werden die zur Qualitats- und QuantitSteanalyse der Zuverleaaigkeit
der Kraftwerk-Steueraysteme empfohlenen Hichtlinien erSrtert. Die
eingehendere Zuaammenfasaung der erwehnten und empfohlenen Methoden
wurde im Rahmen der RGW-Zuaammenarbeit eratelit, die auf die Ent-
wicklung der Atomkraftwerk-Steuersyateme hinzielt und durch
INTERATCMENERGC koordiniert wird /1/; aie iat in der, aufgrund dea
mit der Internationalen Atomenergieagentur abgeachloasenen Vertragea
erarbeiteten VEIid-Dokumentation /2/ zu finden»

1. Der Zuaammenhant; der BetriebaatSrungaanalyae- und der
Zuverlassigkeitsběrecnnunga-Untarsuchungen

Das Ziel unserer Forschungs- und Entwicklungaarbeit iat die
Eratellung einer - in erater Linie auf Computereranwendung aufgebauten •
Ifethode, mit deren Hilfe

- bei UnfSílen die Ermeaaung und Bewertung der leichteren Schaden, bzw.
Betriebaatorungen,

• die Klárung der primaren Ursachen der Betriebsatorungen,
- die Bestimmung der zu erwartenden Auswirkungen der Betriebsstdrungen,
• die forlaufende Qualifizierung dea Betriebazuatandea, aowie der

Einaatzbereitschaft dea Systems, um den eventuell benotigten Zingritt
des Operators zuř fHrdern,

ermoglicht «ird.
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Die Eintwicklung des Verfahrena geachieht in mehreren, miteinander

eng verbundenen Schritten. Die Trennung der einzelnen Stufen ist will-

kGrlich und veranachaulicht prinaipiell die Reihenfolge und d*n zeit-

gerechten Fortachritt der Untersuchungen. Die einzelnen Phasen ko'nnen

zusammengefaast werden wie folgt:

- Sto'runganalyae-untersuchungen:

. Definierung dea untersuchten Systems, sowie die Bezeichnung von

dessen Grenzen,
. Aufteilung auf Teilsyateme (in erster Reihe in technologiecher

Hinsicbt),
. Autonomprufung der Teilsysteme an der Ein- und Ausgangsseite, die

Anschlflase in Eetracht gezogen,

. Anpaasung der Teilsyatemen, Eratellung eines Systemmodells,

. Erganzung des Syatemmodela durch Anschliessen von steuerunga-

technischen Elementen und Subaystemen.

- Zuverlessigkeitspriifungen:

. Aufsehldaaelung, Gruppierung und Vermessen der Syatemelemente,

. Datensammlung pro Element,

. Anschluaavariationen der Systemelemente,

. Bewertung und Schatzen der Zuverlaaaigkeit der Varianten,

. PrUfungen Uber die Zuverlaasigkeit des Systems.

Der Zuaammenhang zwischen den angefilhrten Phaaen - auf Blockschema-

-Niveau - wurde in Abb. Nr. 1. dargestellt. Laut dem im Prinzipeehalt-

bild gezeigten Verbindungsayatem enthalt daa Rechenverfahren Uber die

Zuverlaaaigkeit und Betriebaat6rungsanalyae die folgenden wichtigsten

Hauptelemente:

die Fehleriibertragungsmodelle, bzw. resultierendes Fehlerubertra-

gungamodell aind ein graphiaches Systemmodell von Baumstruktur, daa die

Verbindung der technologischen Prozesse und eteuerungaystene, deren

Parametervariante und Auswirkungakette wiedergibt. Das Ziel seiner

Erarbeitung war nach der Festlegung der mčgiichen Uraachen und Folgen

und der ParameterSnderungen, welche ihre Beobachtbarkeit sichern (Zu-

aammenstellen von MMHE-Tabellen - MMHE ungarische Abkurzung und diese

bedeutet: Analyse der Fehlerart und deren Jlfirkung - (Failure Mode und

Effect Analysis) - ), die Bestimmung der Ursache- und Folgeabbildungen

und der Fehlerubertragungsbilder. Darunter ist die Zuordnung dea

Uraache- und Folge-, aowie Bedingungaaystems in graphiacher Art, in

Fehlerbaumform zu verstehen.

Paaaivea Systemmodell: Vereinfachung des durch Auswahl der fQr

die gegebene Situation als wesentlich bezeichneten Ursachen und Bedigunga-

syateme gepriiften Syatems (und gleichzeitig das Weglaasen der in dieaer

Hinaicht unweaentlichen Zweige und Elemente).
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Aktives Systemmodell: Vereinfachung der aufgrund der von Steuer-
systemelementen gegebenen Messangaben, bz*. der von Zw»i*u»t»ndsigna-
l«n kommenden LogiJcinformationen aktuell untersuchten Zweige.

Dynamisches Modell: mit der Modellierung des Systems, als steuer-
technischen Abschnitt, ist die zeitliche Folge der aktuellen Fehler-
zweige zu bestimmen und der kritische Weg der Fehlerausbreitung kann
angegeben werden.

Aufgrund der Betriebsdaten, Herstellernormen, usw. kann eine
ZuverlMssigkeits-Datenbank erstellt werden, die die Angaben über das
Schadhaftwerdcn der Elemente (Häufigkeit, Reparaturzeiten, usw.)
speichert. Dad aktive Modell der Betriebsstörung mit diesen Kenndaten
ergänzt, kann als das Fehlermodell der gegebene aktuellen Schaltung
hergestellt werden.

Entsprechend den Analysezwecken ist die Computer-bewertung auch
von doppelter Richtung. Sie enthält einerseits die logische Bewertung
der Ereignisse der entstandenen Störungssituation, d.h. die Bestimmung
der, die gegebene Störung bedingenden Ursachen, bzw. der zu erwartenden
Folgen - in diesem Falle geschieht die Bewertung aufgrund des aktiven
Stfrungsmodells. Anderseits werden im untersuchten System die Fehler-
wahrscheinlichkeit bestimmenden Angaben statistisch festgesetzt - hier
wird der angegebene Datensatz aus dem Zuverlässigkeitsmodell der
aktuellen Schaltung gebildet.

2. Allgemeine Reihenfolge der Tätigkeiten bei der Zuverlassigkeitsanalyse
der Steuersysteme in Kernkraftwerken

Die Analyse eines Steuersystem ist - wie auch aus Abb. Nr. 1.
ersichtlich - eine komplexe Aufgabe, die Hauptphasen sind wie folgt:

a) Modellbau - d.h. Bestimmung der zeitabhängigen <Vahrscheinlichkeits-
beziehungen des erfolgreichen, bzw. erfolglosen Betriebes
beim untersuchtem System.

b) Datenvorbereitung - d.h. Erfassung und vorherige Bearbeitung der in
den Wahrscheinlichkeitsbeziehungen angegebenen Parameter,
bzw. der fehlerstatistischen Angaben.

c) Berechnung - d.h. in Kenntnis des Wahrscheinlichkeitsmodells und der
Eingangs-Fehlerangaben, die Bestimmung der resultierenden
Zuverl§3sigkeit3daten des Systems.

Das Steuersystem der Atomkraftwerke ist aus zusammengesetzten,
Computer- Mess und Kontroll-, Verriegelungs- Sicherheit-, und Regel-
-Subsyatemen aufgebaut. Die Bestimmung ihrer Zuverlässigkeitsdaten ist
ein mehrstufiges Verfahren, und aufgrund von seinem Charakters (es ist
kompliziert, erfordert grosse rechnerische Kapazität und hohe Genauigkeit)
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werden statt manueller Verfahren immer mehr die auf wirksame Computer-
prcgranme aufgebauten Methoden verwendet. Die Computerprogramnie können
gemäss der erwähnten nufteilung grundsatzlich in 3 Gruppen zuaeaunen-
gefasst werden:

- die qualitative Analyse durchführenden Programme, die den Modell-
aufbau erfüllen,

- die Datenverwaltungsprogramme, die hauptsächlich in Verbindung mit
,ie einer Atomkraftwerks-Datenbank Datenaufbereitung ausführen,

- Programme, die quantitative Analyse durchführen, mit denen die nu-
merischen Berechnungen erstellt werden.

Bei den in der Praxis verwendeten Verfahren wird diese eindeutige
Aufteilung der Funktionen und das Abtrennen nicht immer realisiert,
die Computerprogramme behandeln die qualitativen und quantitativen
Untersuchungen.oft organisch verbunden. Unter stehend werden die, der
erwähnten Aufstellung entsprechenden Aufgaben und die empfohlenen
Lösungen ermittelt.

2.1. Qualitätsprüfung bezüglich der Zuverlässigkeit des Steuersystems

Die Hauptphasen der Untersuchung ergeben sich wie folgt:

A. Analyse der Fehlerart und deren «irkung von System und denen Elementen
(englische terminologie: FMEA - Failure Mode and Effect Analysis)
Das Wesentliche des empfohlenem Verfahrens besteht darin, dass die
zur Verfügung stehenden Kenntnisse über den gegebenen Fehler in
Tabellenform systematisch zusammengefasst werden, und zwar gemäsa
folgender Charakteristiken:
- Fehlerdefinition
• Vermutliche Ursache des Fehlers und die zu erwartende Auswirkung
- Fühlbarkeit und Detektierbarkeit des Fehlers
- erwartende Häufigkeit und Zeitdauer des Schadhaftwerden.
Die aufzählenden Kennwerten werden für die Einheite des Systems -
die sind bis zum notwendigen Stromkreiselementtiefe abgebaut - in
tabellarischen Form gegeben.
Die Tiefe der a-priori Untersuchungen sollte für jeden Fall - falla
nötig, bis zum Stromkreiselement - getrennt bestimmt werden.

B. Aufstellung des logischen und Wahrscheinlichkeitsmodells der
Systemstörungen
Als logisches Modell zur Systemausfallbestimmung empfehlen wir die
auch international immer mehr verbreiteten sogenannten Fehlerbäume,
zur Beschreibung der logischen WirkungsVerbindungen zwischen den an
Einrichtungen gebundenen elementaren Störungen,
Das Wahrscheinlichkeitsmodell wird mit Inbetraentnähme der, an den
Fehlerböumen befindlichen elementaren Störungen zugeordneten Häufig-
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keitsangaben erstellt. Somit ist die Herstellung des Systemstorungs-
modells auf die folgenden Schritte aufzuteilen:
- Erstellung von Elementarfehlerbfiume aus den Tabellen, die während
der Analyser der Fahlerarten und deren Wirkung zusammengestellt
wurden. Bezüglich der Vereinigung der Terminologie und des Bezeich-
nungssystems des graphischen Fehlerformates geben wir die Empfehlung
im Anhang Nr. I. an, aufgrund der Dokumentationen /3, 4/.
Die Erstellung der PehlerbSume geschieht auf manuelle Weise, es
wurde im VEIKI eir systematisches Verfahren erarbeitet, das in
der Literatur /5/ zu finden ist;

- Erstellung des Systemfehlerbaum, durch Kopplung der zu den Einheiten
des Steuersystems gehörenden Elementarfehlerbäume. Die Zusammen-
stellung des Systemfehlerbaumes geschieht mit einem Comouterprogramm,
der die Fehlerbäume generiert. In Ungarn kann zu diesem Zweck ein
Kode des PANDA-Programmpakets vom Zentralen Physischen Forschungs-
institut verwendet werden /5/» es steLsn jedoch auch andere
Programme zur Verfügung (z.B. das amerikanische CAT);

- die Zuordnung der Wahrscheinlichkeitawerte zu den spontanen Fehlerer-
eignissen des Fehlerbaumes. Die Wahrscheinlichkeitswerte werden

aus den Fehler-Charakteristiken (Häufigkeit, durchschnittliche
Betriebszeit), bzw. Reparaturparameters (Häufigkeit, durchschnitt-
liche Reparaturzeit) gebildet. Die Wahrscheinlichkeitswerte werden
von den Ausgängen der Datenverwaltungsprogramme zur Verfügung
gestellt - siehe Abschnitt 2.2).

C. Bestimmung der Minmalmengen der, die Systemstb'rungen verursachenden
primären Fehler-Ursachenkombinationen (englische Terminologie:
MCS - Minimal Cut Set)

Die Minimal-Fehlerursachen-Xombinationen enthalten die Kombinationen
solcher elementaren Primfirereignisae, deren gleichzeitiges Vorhan-
densein zum Eintritt der gegebenen Systemstörung minimal erforderlich
und genügend ist.

Ihre Festlegung geschieht mittels Computerprogramme wobei man gemäsa
des Aufbaues der Algorythmen die auf analytischem Verfahren (Entwick-
lung laut Boole'scher Beziehung), bzw. auf Simulationsmethode (zufall-
mäasige, bzw. deterministische Simulation) aufgebauten Programme
unterscheidet. Von den zur Verfügung stehenden Codes mit verschiedenen
Prinzipien (analytisch- ungarisch PANDA; Simulation - italienisch
REMO - PREP-amerikanisch) werden bei VEIKI die Simulationsprogramme
angewandt.

2.2. Aufbereitung der Eingangs-Fehlerdaten

Die zur Zuverlfissigkeitsberechnung dienenden Eingangsfehlerdaten
und Reparaturangaben können aus 3 Hauptquellen stammen:
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- direkte empirische Angaben aus dem gegebenen Kraftwerk,
- indirekte Angaben aus funktionierenden Blöcken vom gleichem Typ,
- Projektions-, Herateller-, bzw. Teatdaten.

Unseres Erachtens wäre es beim Datensammeln zweckmässig, wenn
die einzelnen Atomkraftwerke innerhalb ihres eigenem Datenspeicher-
-Systems auch die Herstellung der zu den Zuverlässigkeitsbereehnungen
benötigen Daten durchführten.

In Ungarn ist die Prüfung bezüglich der Erweiterung der Datenbank
der KKW Paks in diesem Sinne z.Z. im Gange /6/. Somit können nicht nur
die den BehCrr'on zu übergebenden periodischen und im vorgeschriebenem
Format zusammengestellten Berichte, sondern auch die zu den Zuver-
lässigkeitsberechnungen benötigten Statistiken, bzw. die auf Anlagen
aufschlüsselte Fehlerzahlen hergestellt werden. Abb. Nr. 2.

Dat ensammlung

Felilers-
statistik

Statistisches

üb de 11

rep

Dat e nvorbereituns

Fehl er anzeig er von.
Einrichtung

T,

rep

Fehlerhäufigkeit [l/s]'
Reparaturhäufigkeit [ l/s]
durchschnittliche Betriebszeit [s]
durchschnittliche Reparaturzeit [s]

2. Abb.

Modell der Herstellung von Eingabedaten

Die Bildung der anlagenbezogenen Fehlerzeiger geschieht mittels
eines statistischen SchStzungsVerfahrens (maximum likelyhood-Methode,
Regressionsanalyse). Wir achlagen vor die Funktionen der Datenbanken
auch auf Lieferungen in diesem Gebiet auszudehnen.
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2.3. Quantitative Prüfung der Steuersystem-Zuverlässigkeit

Unter Quantitätsprüfung wird eine numerische Berechnung gemeint,
wobei in Kenntnis des Wahrscheinlichkeitsmodells des Systemfehlers
und der Eingangs-Fehlerdaten, die folgenden System-Zuverlässigkeita-
indexe bestimmt werden:

- R (t) - Wahrscheinlichkeit der Ausfallfreien Funktion in t angegeben,
- F (t) - Wahrscheinlichkeit der Ausfall in t angegeben,
- Tj _,„. - durchschnittliche Zeitdauer zwischen zwei Ausfall

d. s ch.
~ nj „„v, ~ Zahl der Ausfall bis t.d.scn«

Die Zuverlässigkeitsberechnungen werden mit Hilfe von Ccmputer-
programmen durchgeführt; es stehen in Ungarn die Codes REHC und KITS
zur Verfügung /7, 8/. Oie in Betracht zu nehmenden Betriebseigenheiten
(redundante, reparierbare, serviceföhige Einheiten), bzw. die verschie-
dene Fehlerkennzahlen (Einheiten, deren Verteilungstyp nicht konstant
ist, was die Fehlerhäufigkeit betrifft) werden durch die Berechnungs-
mßglichkeiten der erwähnten Codes bestimmt.

Die als Berechnungsgrundlage dienenden Basisbeziehungen (UND, ODER,
usw. logisches Gatter) sind in die Programme eingebaut. Es besteht
weiter die Möglichkeit, die von den Anwendern spezifizierten individuellen
Beziehungen in Betracht zu nehmen. Einige der in den Sicherheitssystemen
häufig vorkommenden Module werden im Anhang Nr. II. gezeigt /9/.

3. Analyse der Lage der inländischen Zuverlässigkeitsberechnung der
Atomkraftwerke

Unser Institut befasst sich seit 1978 - gemeinsam mit dem Zentralen
Physischen Forschungsinstitut (KFKI) - mit den Forschungs- und Entwick-
lungsthema der Thematik "Computeranalyse der Betriebsstörungen in Atom-
kraftwerken". VEIKI konzentrierte innerhalb der erwähnten Thematik
seine bisherige Tätigkeit in erster Reihe auf die Prüfung des Störungs-
verhaltens der Primär- und Sekundfirkreise der technologischen Haupt-
anlagen /5/.

Die Thematik der Zuverlässigkeitsberechnungen der Atomkraftwerke
wurde in Ungarn im Rahmen der "Sicherheitsanalysen" - de» Nationalen
Mittelfristigen Forschungs- und Entwicklungsplanes (CKKT) - eingeleitet.
Innerhalb dieser Thematik erarbeitete VEIKI im Jahre 1982 einen Konzep-
tionsplan über die Gestaltung eines einheimischen Mittelsystems, das
zur Berechnung der Zuverlässigkeit der Kraftwerksanlagen und Systeme
geeignet ist /9/. Die Realisierung des erwähnten Planes ist die Aufgabe
der Planjahre 1983 - 85; die Koordinierung der Verwirklichung wird von
VEIKI durchgeführt. Die Lösung der Teilaufgaben geschieht z.Z. in der
folgenden Arbeitsaufteilung:
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II, Anhang - Bezeichnende Steuermodelle von Kernkraftwerken

Punktione11е Logisслез Kodell
Schaltung

Wahrsoheinlichkeitsmodell

1. 3 —» 2 V/ahllogik

А В В С С А
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2. Einfache Redundanz

А В А В А В
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- die Qualitätsprüfungen (Modellbau) werden von VEIKI, KFKI und PAV
gemeinsam anlesalich der Betriebsstörungaanalyse durchgeführt; die
unter Erstellung befindlichen Fehlerbäume werden für numerische
Rechnungen geeignet gemacht;

- der Plan der Datensammlungs- und Speichersysteme wird z.Z. von PAV
KKW Paks erarbeitet, dieser erstrecht sich auf die statistische

Modellierung der Anlagen (Berechnung von
VO' rep

- die Berechnungen führen VEIKI und PAV durch, die Adaptation und
Inbetriebsetzung der Computerprogramme ist im Gange.

Aus den vorangehenden Erläuterungen i3t es ersichtlich, daas in
Ungarn die Zuverlässigkeitsberechnungen der Atomkraftwerke sich in der
Anfangsphase befinden.

Gleichzeitig mit der Erstellung der Berechnungsmittelgrundlage
werden z.Z. einige Ereignisstudien erstellt, die sich

- einerseits mit der Zuverlässigkeitsmodellierung von Hegelsystemen

der B16*cke Typ WER-440 (Auftrag der Internationalen Atomkraftwerks-

agentur) /2/t

- anderseits mit der Bewertung der Zuverlässigkeit, der Maschinengruppe

Atomkraftwerk Paks II, Ausbau Dieselgenerator (Auftrag der Hersteller-

firma)

befassen.
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