
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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Hrubé eohéma databáze ISS-JE
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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
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