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VÝSLEDKY DOZOhU SOUSTAVY ČESKÉHO tf&ADU BEZPEČNOSTI PRÄCE

V RCCE 1988, NÄVRHY KE ZVÝŠENÍ TECHNICKÉ BEZPEČNOSTI

JADERNĚ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ing. Zdeněk Přibyle

Český víř8d bezpečnosti práce Prahe

Soustava Českého úřadu bezpečnosti práce vykonává do-

zor v oblasti jsderne energetických zařízení na základě us-

nesení předsednictva vlády ČSSR č. 195/1977 a usnesení vlá-

dy ČSR č. 282/1977 podle zákona č. 174/1968 Sb., o státnín

odborném dozoru nsd bezpečností práce. Základním předpiso-

vým dokumentem pro tuto oblast je vyhláška ČÚBP č. 105/

1982 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení

v jaderné energetice /v působnosti Slovenského úřadu bez-

pečnosti práce pak vyhlářka č. 106/1982 Sb., stejného náz-

vu i znění/.

Pozn.

V loňském roce byla dokončena novelizace obou předpisů

úřadů bezpečnosti práce a novelizované vyhlášky nabu-

dou účinnosti v letoSním roce.
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Kromě výše uvedené vyhlášky se Český úřad bezpečnosti

práce řídí řadou interních předpisů, které sjednocuji vý-

kon státního odborného dožeru v oblasti jaderně energetic-

kých zařízení při výrobě, výstavbě nebo provozu jaderných

elektráren. Především je to Metodika státního odborného

dozoru - část XI, podle které inspektoráty bezpečnosti

práce provádějí jednotný dozor nad

- dokumentacemi

- seznamem zařízení.

Dále pak při prověřování odborné způsobilosti organizací,

odborné způsobilosti pracovníků, při zkouškách zařízeni či

jejich částí, při oznamování rozsahu 8 sortimentu výroby,

při dovozu zařízení, při sledování podmínek evidence, při

uvádění zařízeni do provozu, při provozu a při trvalém vy-

řazení zařízení z provozu. Dalším interním předpisem jsou

stanoveny požadavky na odbornou způsobilost inspektorů

státního odborného dozoru pro jejich výkon dozoru v orga-

nizacích.

Rovněž jsou stanoveny jednotné požadavky pro prověrky

organizací 8 to formou položek kontrolních seznamů, které

obsahují základní požadavky předpisů. Jako příklad pro kon-

trolu výroby zsřízení jaderných elektráren a provozu

je uvádím pro informaci v závěru textu přednášky.

Soustava Českého úřadu bezpečnosti práce mé zpracován

i jednotný systém sběru informací z dozoru v oblasti jader-

ně energetických zařízení pomoci ASŘ, který umožňuje sbírat

informace z dozorů a přenášet je směrem k hospodářským, po-

litickým a odborovým orránům, včetně návrhů řešení ke zvýše-
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ní úrovně BOZP při výrobě, výstavbě a provozu jaderně
energetických zařízení.

V loňském roce ve spolupráci se Slovenským úřadem bez-
pečnosti práce a za účasti 76 účastníků legislativního ří-
zení probíhala novelizace vyhláSek obou úřadů bezpečnosti
práce /viz též poznámka v úvodu textu přednášky/. Práce na
novelizaci těchto předpisu byly úspěšně dokončeny a předpi-
sy po schválení v legislativních komisích předány do Fbírky
zákonu.

Velká pozornost byla věnována ze strany Českého úřadu
bezpečnosti práce obsahovému zaměření programů prověrek
pro výkon dozoru. Požadavky kontrolních seznamu, které pou-
žívají inspektoráty bezpečnosti práce /IBP/ při dozoru,
jsou vlastně /pomineoe-li základní soubor kontrolních sez-
namů/ rozpracováním požadavků výrobních dokumentací /techno-
logických postupů, technických podmínek a dalších dokladů/,
které se předkládají oprávněnými organizacemi orgánům
státního odborného dozoru /IBP/ ke stanovisku. Tyto kon-
trolní seznamy obsahují požadavky zaměřené ne rozhodující
operace ve výrobě a při kontrole jakosti. Takto je pak mož-
né ovířovat plnění jednotlivých požadavků již v dané fázi
výroby porovnáním skutečného fyzického stavu se stavem
požadovaným dokumentací.

V souvislosti s poruchou reaktoru v jaderné elektrárně
^aslevské Bohunice vyvstala do popředí otázka výkonu dozoru
nad crrvéc!Sním oprav zařízení nebo jejich částí včetr«6 do-
zoru neň výrobou náhradních dílů. Froto byly v souladu
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s v.yh!á5ki.u CÚRp č. l^VlScZ Sb., e metodikou SOD stencve-

n.v zázt.iy dozoru nao crovéděníx opřev v jaderné energeti-

ce výrobnía.i organizacemi, které se dojí shrnout do dvou

zákleoních postulátů:

- oprávněná organizace musí beze zbytku dodržovat podmínky

vydaného oprávnění /viz též § 5 vyhl. í. 1O5/19&2 Sb./

pri prováděni činnosti, tj. oprav a rekonstrukcí jaderně

. energetických ze i í zení,

- oprávněná organizace musí před zahájenia oprav předložit

příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce k posouzení

dokumentaci /technologické postupy oprsv nebo rekonstruk-

cí, technické podmínky, ČSN, individuální profraay ja-

kosti sped./ k vydání stanoviska.

Pochopitelně, že při provádění oprav nebe rekonstrukcí

budou orgány SOD /IEP/ kontrolovat:

- činnost pracovníků oprávněných organizací včetně schvále-

ných technologických postupů, technických podmínek, ČSN,

IFZJ,

- plnění požadavků na odbornou způsobilost pracovníků

/v oblasti svařování, defektoskopické kontroly, vyhotovo-

vání a úprav dokumentací, provádění a vyhoonorování

zkrušek/,

- dodržovaní technických hodnot a vlastností zákledních a

přídavných materiálů, polotovarů a částí zařízení,

- dodržování bezpečnostních zásad s postupů při zkouškách

/používaná zkušební média, dosahované technické hodnoty,

správnost a vhodnost šeřících zařízení včetně jejich



kalibrace, vyhodnocován: a dokumentování průběhu a vý-
sledků zkouäek/,

- zaznamenávání údaji o provedených opravách - rekonstruk-
cích do průvodní dokumentace.

V delí ím textu se zaměříme n» výsledky činnosti České-
ho úřadu bezpečnosti práce pri výkonu dozoru v organizacích.
Ten byl prováděn vlastně formou overovaní úrovně postupu
daných Metodikou SOD - eást XI.

Při ověřovaní výkonu dozoru v reaktorové hale Škoda,
k. p. Plzeň, byla projednána problematike porušení návarové
vrstvy v místech přechodu tělesa nádoby reaktoru do nátrub-
ku. Bylo konstatováno, že k poškození doSlo na tlakové ná-
době reaktoru sovětské výroby vlivem korozního praskání
pod nepétím, které je způsobeno zejaéns diletací a jí vyvo-
leným napětí ni soustředěným do oblasti přechodu.

S ohledem na rozdílnou tepelnou roztsžnost základních
materiálů třlesa nádoby a austenitického návaru je v tech-
nické dokumentPCi předepsána tzv. névarová vrstva o síle
3 mm, která musí být bezpodmínečně dodržena. Orfány dožeru
byla na základě technologické dokumentace ovcrera technolo-
gie reveřování nátrubků čs. reaktorů, Z8jištování a overo-
vaní jeho jekosti. bylo konstatováno, že při dodržení tech-
nologické kázně a provedení předepsaných zkouSek a .cntrol
ve výrobě je možnost výskytu obdobné závady u čs. reaktorů
ainimální.



- 6 -

byl n projednáno problematika opruvy zji2líné
zévady no renktoru v jaderné elektrární Jeslovskc Bohunice.
Byl předložen detailní technologický postup opravy včetně
muk-tv přístupu k nátrubkům a nácviku pracovníků úkonů
v reaktorové hale. Organizace k. p. Skoda Plzeň z«?pracove-
le všechny připomínky orgánů SOD.

ioučesně byla projednána žádost organizace o rozřífe-
ní o:révn?ní škeda k. p. Plzeň na výrobu Školních a expe-
rimentálních reaktorů, ^d organizace je požedováno doplnit
soubor technických hodnot těchto reaktorů tak, aby bylo
možné jednoznačně rozhodnout, zde tyto reektery spadají
pod režim vyhl. č. 1C5/1962 Sb.

fři ověřování výkonu dozoru v SONP Kladno, provozy
Kalírna a žíhárna, byla kontrolována provozní praxe z měře-
ní teplot v kalící peci. V peci byly instelovány delSÍ dva
termočlánky adříci teplotu pecní etaosféry u předního e
zadního čela pece. Radiační pyroaetr, kterýx je nastavová-
na regulace teploty v peci, nebyl ani evidován, ani řádně
ocejchován. Zavede byla organizací odstraněna.

Při ověřování výkonu dozoru v Sieaě k. p. iCodřeny
byla projednána problematika evidence a kalibrace sčřidel
uživených ve výrobě jaderně energetických zařízení. M l e
pak problematika úprevy zleučebního stendu, kontrola a za-
jigtční jakosti zkuiební deaineralizované vody, kdy pře-
kročení povolených mezních stavu aůže mít vliv na snížení
bezpečnosti zkoušených erastur. PoSadavky SOB byly ze stra-
ny organizace plně respektovány.
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Při ověřování výkonu dozoru v jaderné elektrárne Du-
koveny zninFřené ns prcvédční údržby e cprsv bylo zjiíténo,
že dokuoentsce pro provádění údržby 8 oprav neobsahuje pře-
depsané náležitosti a není 3Í ní I3P pro Jihomoravský kraj
vydáváno stónovisko. Bylo požadováno zpracování e zavedeaí
organizační ssfrnice k provádění údržby a oprav od provozo-
vatele, ve kteréo je třebf- určit jednoznačné prevonoci e
odpovědnost jednotlivých útvarů & pracovníků jaderné
elektrárny Eukcveny. Dále bylo zjiřtěno, že při rekonstruk-
ci napájení blokové dozorny na druhém výrobním bloku jader-
né elektrárny Dukovany prováděla činnost orgenizace Elektro-
mont Prehe bez příslušného oprávnění. IBP pro Jihomoravský
krsj z tčchtc nedostatku vyvodí příslušná sankční opatření.

Ježte cár poznámek k dalží činnosti ČÚBP

K získání přehledu o oprávněných organizacích, druhu
a rozsahu vydaných oprávnění byl zpracován seznen opráv-
nřných organizací a je
k čispozici k inforasci s využití všem IBP v ČSR i sousta-
vě SÚBP.

A-e zvýšení očborné úrovně preccvniků organizací a
k vytvořeni lepších podmínek pro jejich přípravu ke zkcuě-
kém byl zpracován základní soubor zkušebních otázek pro
pracovníky, které orpanizace přihlašuje ke zkouška* na IBP.
Jedná se o pracovníky, kteří budou pověřeni organizaci na
základě osvědčení o odborné způsobilosti k provádění zkou-
šek technických zařízení, k potvrzování průvodní technické
dokumentace, k provádění prohlídek, zkruček a revizí
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provozovaných technických zařízení v jaderné energetice.

Významnou roli sehrává i zpracování normativních

dokumentů Interatomenergo, ke kterým podává ČĎBP jako neo-

pomenutelný účastník odborná stsnoviska a aktivně se zú-

čestňuje mezinárodních jednání specialistů. V dubnu minu-

lého roku se zástupce ČÓBP zúčastnil mezinárodního jednání

Interetomenergo, které se konalo v MLR. Na něm byl projed-

nán 1. návrh NTD 01.01.50 "Základní požadavky na bezpečnost

jaderně energetických zařízení". Autorem návrhu byla dele-

gace SSSR. Čs. delegaci se podařilo prosadit zkrácení ná-

vrhu se zaměřením na problematiku atomových elektráren typu

VVER. Rovněž další doporučení směrem k úpravě definic a je-

jich sjednocení s definicemi používanými v materiálech

A5AAE byla akceptována.

Výsledky dozoru cři výrobě jaderně energetických

zařízeni

Výrobou jaderně energetických zařízení a jejich částí

se v ČSE zabývá cca 50 organizací, které mají k předmětné

činnosti oprávnění odborné způsobilosti vydané příslušným

orsánem SOI-

Výrobe se uskutečňuje převážně na základě speciální

technické dokumentace, technologických postupů a technic-

kých podmínek. Pozornost orgánů SOD je ve výrobních orga-

nizacích především zaměřena na požadavek zpracování typo-

vých technolocickych postupů pro opravy těch částí
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zařízení, u kttrých je předpoklad snížení úrovně funkčnosti

a zvýžerí výskytu poruch nspř.:

- opravy drážek funkčních ploch kolektorů, průlezů apod.

- výměna nátrubků různých světlostí,

- opravy spojení teplonosnych trubek,

- výměna herních částí kolektorů,

- opravy závitových míst primárních a sekundárních šroubů,

- opravy nevařevých ploch apod.

ŕodle výsledků dozoru IBP pro Jihomoravský kraj dochá-

zí k závadám ocelolitinových armatur provozu jaderné

elektrárny Dukovany. ČÚBP ve spolupráci s GŘ ČEZ vyvolal

jednání 38 účasti jaderné elektrárny Eukcvany, Sigmy k. p.

a FMHSE, na kterém požadoval, aby základní postup při

sjednávání dodávek armatur vycházel ze sjednaných technic-

kých podmínek. V konkrétním případě se jednalo o armatury

pro druhý okruh jaderné elektrárny. Pokud jscu vyráběny a

dodávány podle platných ČSN, je možné příslušnou dokumenta-

ci /ČSN'/ předkládat jako součást výrobní technické dokumen-

tace ke stenevisku orgánům SOĽ v souladu s vyhl. č. 105/

1982 Sb.

oylo dohodnuto, že v čokumenteci musí být jednoznačně

označeny ty části zařízení nebo jejich části, které mohou

ovlivnit technickou bezpečnost celku. Jsou-li subdodávky

těchto části v ČSSR vyráběny hromadně dle ČSN, mohou

být pro výrobu zařízení použity za předpokladu, že výrobní

organizace v dokumentaci specifikuje rozsah a způsob pro-

vádění vstupní kontroly s zkouřek. Protokoly těchto zkouřek
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budou nedílnou součástí průvodní technické dokumentace.

Déle byla dohodnuta záměna instalovaných ocelolitino-

vých ermatur za armatury s kovanými tělesy stejných technic-

kých hodnot, které byly v k. p. Sigma vyvinuty pro energe-

tické provozy.

Dozor ned provozem .jaderné elektérny Dukovany

Problematice provozu JE Dukovany bude věnována pozor-

nost i v ostatních přednáškách. Proto k této části jen

stručně. Orpán SCD při své dozorčí činnosti sledoval pře-

devším vzniklé poruchy a zúčastňoval se jednáni k jejich

rozboru. Dále byly sledovány příprava a provádění rekon-

strukce výměníků SAOZ. î ové výměníky jsou modulového prove-

dení a umožňují přepravu rřes omezený prostor provozní

místnosti. Orgenizece montáží byls volena tak, aby nedošlo

k odstavení technické vody, jež zároveň chladí vyhořelé

palivo. IBP se rovněž zúčastňoval tlakových zkoušek výmění-

ků, projednával výsledky provozních kontrol a hodnocení

stsvu provozovaného zařízení pro další provoz.

Během provozů reaktorových bloků se prováděly zkoušky

pc.iistných. ventilů parogenerátorů, zkoušky impulzních ven-

tilů e hlavních pojistných ventilů kompenzátorů objemu

/2. blok/. Sledoval se provoz armatur na sekundárním okruhu,

kde se projevila poréznost odlitků, poruchovost sedel a za-

dírání vřeten. Tyto nedostatky si vyžádaly opatření u se-

riově vyráběných armatur před jejich montáží v sekundárním

okruhu. '
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2-a provozu bvla rovněž provedené kontrols činnosti

montážních organizací při montáži zařízení I, a II. kate-

gorie zajištěného napájení.

Ľele byl prováděn dozor při tlakové a těsnostní

zkoušce primárního a sekundárního okruhu, tiskové zkouš-

ce svarových spojů a to s vyhovujícím výsledkem.

Dozor nad výstavbou JE Temelín

Problematice výstavby JE Temelín byla věnována samo-

statná přednáška. Proto k výsledkům dozoru jen stručně. Při

dozoru nad projektovou dokumentací byla vydáns stanoviska,

které se týkala zejména:

- dodatku úvodního projektu IV. B stavby. K uvedená doku-

mentaci nebyly připomínky;

- zadávacího programu zajištění jakosti pro III. a IV. hlav-

ní výrobní blok JE Temelín - V. stavba, ke kterému ngbyly

připomínky;

- Poznámka: Ke shora uvedené dokumentaci bylo vydáno stano-

visko dle § 2 odst. 1 vyhl. č. 105/1982 Sb.

- úvodního projektu "Přístřešek nadrozmerných prvků - útě-

žiště SA 6". Připomínka IBP se týkala neprístupnosti

hlavního vypínače el. proudu;

- úvodního projektu III. C stavby "Pomocná kotelna - hospo-

dářství topného plynu". Ve stanovisku IBP požadoval umís-

tění hlavního uzávěru plynu mimo objekt kotelny, upřesně-
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ni nepojení kotlů na společný komínový průduch a upřes-

nění ploch výfukových stěn;

- jednostupňového projektu na akci "Tryskací základna pro

povrchové úpravy PRSFA". Připomínky IBP se týkaly prove-

dení jeřábová dráhy a vypracování technologického postu-

pu pro montáž ocelových konstrukcí z hlediska zajištění

bezpečnosti práce.

IBP se zúčastnil i kolaudačních řízeních. Byly uplat-

něny zejména tyto připomínky:

- vrata nebyla zejistitelná v otevřené poloze a nebyl barev-

ně označen průjezdný profil,

- nebyl dořešen způsob údržby svítidel,

- nebyl zajištěn bezpečný způsob otevírání větracích oken,

- nebylo provedeno trvalé zakrytí topného kanálu,

- nebyly vypracovány místní provozní předpisy kotel»y,

- ne r8mpě skladu hořlavin chybělo zábradlí,

- u skladu dílny nebyla označena nosnost podlaží,

- nebyl zakryt otvor v podlaze,

- nebylo provedeno odvřtrání garáže.

Závěrem shrneme výsledky dozoru soustavy ČÚBP v oblas-

ti jaderné energetiky.

Na úrovni ČÚBP se dozor realizoval zejména na:
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- práce spojené s novelizací vyhl. ČÚBP č. 105AS62 Sb.

/resp. vyhl. SĎBP č. 106/1962 Sb./ a zpracování připomí-

nek k jejímu konečnému návrhu,

- metodické řízení výkonu dozoru směrem k IBP především

hodnocením materiálů z dozoru, přímou účastí pracovníků

ČÚBP při výkonu dozoru IBP v organizacích, prsccvním jed-

náním v ČÚBP za Účasti vedoucích odborů dozoru IBP, v je-

jichž útvarech byl vykonáván dozor v oblasti JE, posuzo-

váním kontrolních seznamů, které si IBP zpracovávají pro

výkon dozoru a účřstí při zkoušce inspektora SOD pro sa-

mostatnou činnost na úseku JS,

Dále pak ne zpracování zásad dozoru nad prováděním

oprav zařízení v jaderné energetice v souvislosti zejména

s pcruchou reaktoru /Jaslovské Bohunice/.

Na úrcvni IBP se realizoval výkon dozoru především

uplatňováním zásad metodikv SOD část XI, 2. výsledků dozoru

v oblasti výroby, provozu JE Ľukovany e nad výstavbou JE

Temelín prováděného v organizacích podle plánu úkolů sou-

stavy ČÚBP vyplynulo, že přes vysokou technologickou, tech-

nickou a kontrolní činnost jsou zjištovány v organizacích

nnríoststky. Je možno konstatovat, že dochází k poklesu poč-

tu závad v oblasti jakosti vyrábaných zařízení či jejich

částí. Na této skutečnosti se bezesporu podílí i soustava

ČÚBP systematickým výkonem prohloubeného dozoru v organiza-

cích, důsledným vyžadováním plnění ustanovení vyhl. č. 105/

1982 Sb. a vyvozováním sankcí za porušení předpisů, výrobní

kázně popř. nedostatků při zkouškách nebo v dokumentacích.
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I nadále se v daleko větší r.íře vyskytuji závady, kte-

ré osou zjiříovany pii koraplexníe* proví-rkácn /ve výrobních

naléch, dilnácn, komunilcscích, na strojním zařízeni apod./.

ťroto i nadále musí být do této oblasti zaměřen výkon

dožeru s dôsledným využitím zákonných oprávněni inspektorá-

tů cezpecnosti prace pii zjišťovaní nedostatjcu. v daisim

období je třeba zaměřit pozornost zejména na:

- dslší realizaci opatření ČÚBP a SÚBP k havárii v Černo-

bylu, t.j. dále prohlubovat systém dozoru při výrobě ja-

derně energetických zařízení, provozu JS Dukovany a při

výstavbě JS Temelín. Důsledně uplatňovat sankční opatření

za porušování požadavků vyhl. č. 105/1982 Sb., technolo-

gické a výrobní kázně a porušování předpisů k zajištění

bezpečnosti práce a technických zařízení. Půjde nyní

o dopracování zásad dozoru při provádění oprav a rekon-

strukcí včetně zpracování programu dozoru pro prověrky

oprávněných organizací;

- posouzení stávajícího způsobu vydávání stanovisek k do-

kumentaci podle § 6 odst. 1 vyhl. č. 105/1982 Sb.

/opravy, rekonstrukce zařízení na JS Dukovany/ s cíleni

stanovit výběr dokumentací k posouzení na IBP v přípa-

dech, kdy se jedná o opravy a rekonstrukce zásadního cha-

rakteru;

- ve spolupráci s IBP pro Jihomoravský kraj řeřit problema-

tiku změn technických podmínek výrobců, jejich splikaci

pro provozovaná zařízení na JE Dukovany.
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V oblasti mezinárodní spolupráce i nadále účinně spo-

lupracovat pfi tvorbě normetivně-technických dokumentů

Interatomenergo a zabezpečovat kvalitní stanoviska pro me-

zinárodní jednání specialistů.

Záměry SOĽ pro příští období

Český úřad bezpečnosti práce jako ústřední, objektivní

a nezávislý orgán státní správy na úseku bezpečnosti práce,

technických zařízení a stanovených pracovních podmínek i

nadále bude věnovat zvýšenou pozornost problematice technic-

ké bezpečnosti zařízení v jaderné energetice.

V loňském roce, jak již bylo uvedeno, skončily práce

na novelizaci vyhl. ČÚBP č. 105/1982 Sb. /resp. SÚBP č. 106/

19S2 Sb./. V každém případě se vydáním vyhlášky zkvalitní

stav ne úseku předpisů. Vytvoří se tak lepší předpoklady

k plnění povinností organizací a jejich pracovníků, též i

k výkcnu dozoru orgánů SCD nad bezpečností práce.

Již rozšířením působnosti vyhlášky na základní i pří-

davné materiály, zpřesnění členění jednotlivých zařízení,

budou vytvořeny podmínky pro výkon dozoru zařízení,

která přímo ovlivní řízení, regulaci a zabezpečovací systé-

my energetických bloků, bezpečnost provozu jaderně energe-

tických děl. Půjde nyní o to, zpraccvat k jednotlivým usta-

novením výklad, který napomůže k přesné aplikaci novely

v technické prexi. Dále pak je třeba ze stranv SOD důsledně

od orsanizací a jejich prsccvníků vyžadovat pln?ní ustano-
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vení předmětného předpisu a to

- zapracováním do kontrolních seznamů a programu dozoru

- úpravou metodiky SOD

- vyvozováním zákonných sankčních opatření při zjištění

neplnřní předpisem stanovených povinností.

Vydáním novely vyhlášek ovlivní i odbornou způsobilost

organizací a jejich pracovníků. I na tomto úseku dojde ke

zpřesnění postupů orgánů SOD /viz úprave metodiky SfD/.

Ve vazbě na toto upřesnění je třeba

- přepracovat soubor záklsdních zkušebních otázek ke zkouš-

kám oraccvníků na IBP

- rozšířit postup orgánů SOD pro prověřování odborné způso-

bilosti organizací s cílem prověřit, zda mají organizace

vytvořeny podmínky pro kvelitní činnost ve výrobě, montá-

ži, výstevbě e provozu jaderně energetických zařízení.

Z výsledků dozoru a legislativní činnosti ČÚBP v oblas-

ti jenerně enerretických zařízení je zřejmé, že k úspěšnému

zvládnutí dozorčí činnosti, která by vedlo k delšímu zlep-

šení úrovně technické bezpečnosti jaáerně energetických za-

řízení, je třeba

- soustavně a svstem8tickv zaji?tovet výkon dozoru jednotným

způsobem s využitím možností zákone č. 174/1S68 Sb.,

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- úsce spolupracovat s ČEKAE včetně plnění úkolů na úseku

mezinárodní spolupráce
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- promítet výsledky dozoru do praxe, zobecňovat zjištěné
nedostatky ke hledání optimálních forea k zajištění vyso-
ké jakosti ve výrobě, výstavbě a provozu

- zajiělovat aktivní účast při tvorbě normativních dokumen-
tů Interatomenergo.

Výroba zařízení a materiálů pro JS

Číslo
položky

1

2

3

4

5

Předpis

Vyhl.č.105/82
§ 5 odst. 1

Vyhl.č.lO5/B2
§ 6 odst. 1

Vjrhl.č. 105/82
§ 17 odst. 1

Vyhl.č.105/62
§ 10 odst. 1

Vyhl.č.105/82
§ 10 odst. 2

Sb.

Sb.

Sb.

Sb.

Sb.

Organizace má oprávněni pro
stávající rozsah výrobního
sortimentu

Organizace má kladné stanovisko
IBP k předepsané a používané
výrobní dokumentaci

Organizace projednala změny a
dodatky v dokumentaci dříve
posouzené orgány dozoru

Organizace IBP seznámila s plá-
nem výroby a strukturou vnitř-
ních kontrol pro stávající
období

Organizace dohodla s orgánem
dozoru rozsah archivované pr-
votní dokumentace a tuto
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10

11

12

13

Vyhl.č.105/62 Sb.
§ 11 odst. 1

Vyhl.«.105/82 Sb.
i 12

Vyhl.č.105/62 Sb.
§ 7 odst. 1

Vyhl.č.105/82 Sb.
§ 7 Odst. 2

Vyhl.C.105/82 Sb.
§ 8 odst. 1
pí srn. 8/

Vyhl.č.105/82 Sb.
§ 8 odst. 1
písat. a/

Vyhl.č.105/82 Sb.
§ 8 odst. 1
písm. a/-

Vyhl.č.105/82 Sb.
§ 8 odst. 2

dokumentaci archivuje

Organizace provádí zkouiky za-
řízení podle § 8 pověřenými
pracovníky s osvědčením

Organizace požádala a obdržala
od orgánu dozoru stanovisko
k dovozu zařízeni

Jakost a vlastnosti použitých
materiálů a zařízeni jsou dolo-
ženy atesty a protokoly s vý-
sledky zkoušek

Organizace dodržuje dohodnuté a
platné technické podmínky

Organizace provádí v součinnos-
ti s orgánem dozoru stavební
zkouiky zařízeni a tyto řádně
dokumentuje

Organizace provádí po úap&iné
stavební zkouřce tlakovou zkou-
Sku zařízeni

Organizace provádí projektem
stanovenou individuální zkouSku
zařízení

0 prováděni zkcužek organizace
orgán dozoru v předepsaném,
resp. dohodnutém termínu
předem informuje
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14 Vyhl.č.105/82 Sb.
5 e odst. 2

15 Vyhl.6.1O5/e2 Sb.
§ 8 odst. 5

16 Vyhl.č.105/82 Sb.
§ 8 odst. 5

17 Vyhl.2.105/82 Sb.
§ 9 odst. 2

18 Vyhl.č.105/82 Sb.
§ 9 odst. 1

19 Vyhl.č.1C5/82 Sb.
§ 19 odst. 2

Organizace zabezpečuje technic-
ká, organizační a bezpečnostní
opatŕtnl k provádění zkouEek
zařízení

Organizace ke stavební ckouio*
předkládá koapletní průvodní do-
kumentaci

Předkládaná dokuaentace je po-
tvrzena pracovníky s osvedčenia
dle § 11 vyhl.£.105/82 Sb.

Crganizace vystavuje k zai '.zení
průvodní technickou dokuaenteci
v předepsanéa rozsahu

Organizace má /na základě žá-
doiti/ -kladné stanovisko IBP
k průvodní těch, dokuaentaci
dl! § 17 odst. 2 vyhl.2.105/
1982 Sb.

Organizace projednala s SOD ná-
hradní řeěení pro zařízení vy-
robené a rozpracované ke dni
účinnosti vyhlášky
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Provoz zařízeni v JE

čís lo pol. Předpis

1 Vyhl.c.105/82 Sb.
5 15 pí«». •/

2 Vyhl.č.105/82 Sb.
§ 15 písm. b/

3 VYhl.č.105/62 Sb.
§ 15 Pisa. c/

4 Vyhl.č.105/82 Sb.
§ 15 píšu d/

Po dobu provozu zařízení provo-
zovatel :
Zabezpečuje provedení prohlídek,
zkouiek • revizí zařízení podle
této vyhláSky, tvláitnlch před-
pisu, pokynů s návodů výrobců,
popř. dalřlch požadavků orgánu
dozoru

Oznaauje nejpozději do 14 dnů
přede* orgánu dozoru, ke které-
•u dni podle heraonograau je
zařízení připraveno k provedení
revizí, prohlídek, zkouiek a
oprav

Uschovává a přehledně eviduje
průvodní tech. dokuaentaci,
jakož i dokumentaci o kontro-
lách, prohlídkách, zkouikách,
revizích e opravách zařízení po
c»lou dobu jejich provozování
až po úplné vyřazení z provozu

Vede previdelné zéznaay o průbě-
hu provozu, o dosahovaných pere-
aetrech, jakož i provozních ho-
dinách a daliích důležitých sku-
tečnostech souvisejících s pro-
vozem
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5 Vyhl.č.lO5/e2 Sb.
5 15 písm. e/

6 Vyhl.č.105/82 Sb.
5 5 odst. 1

7 Vyhl.č.105/82 Sb.
§ 6 odst. 1

8 Vyhl.č.105/62 Sb.
§ 7 odst. 1

9 Vyhl.č.105/82 Sb.
§ 7 odst. 1

10 Vyhl.č.105/82 Sb.
§ 8 odst. 1

11^ Vyhl.č. 105/82 Sb.
§ e odst. 2

12 Vyhl.č.105/82 Sb.
§ 8 odst. 3

Bezodkladně informuje orffány
dozoru o potrebe s rozsahu opřev
nebo rekonstrukcí zařízení

Cprav.v a rekonstrukce zařízení

Opravu a rekonstrukci provádí
organizace s příslušným oprávne-
ním

Před započetím opravy e rekon-
strukce předložila oprávněná or-
ganizace IBP dokumentaci podle
§ 6 odst. 2 vyhlášky

Jakost a vlastnosti materiálů a
zařízení použitých při opravě e
rekonstrukci doloženy atesty

Při oprevě a rekonstrukci dodr-
žovány dohodnuté technické pod-
mínky

Po ukončení opravy s rekonstruk-
ce provedeny příslušné zkoušky
podle § 8

Oprávnená organizace 14 dní pře-
dem oznámila IBP provádění
zkoušek

Pro opravované nebo rekonstruo-
vané zařízení oprávnřná organi-
zace vyhotovila nebo doplnila
paspcrt
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PROBLEMATIKA VÝSTAVBY, SPOUŠTĚNÍ A PROVOZU JAD2RNÉ
ELEKTRÄRNY DUKOVANY

Ing. Zdeněk Horníček
Český úřad bezpečnosti práce Praha

O jaderné energii plstí ještě více než o jiných ener-
giích, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Aby nám dobře slou-
žila, musí být technická zařízení tak dokonalá, aby nedošlo
k nekontrolovatelné štěpné reakci a nedovolenému Uniku ra-
dioaktivních látek z jaderné elektrárny. Tedy technická
bezpečnost zařízení musí být taková, aby se dosáhlo poža-
davků radiační a jaderné bezpečnosti.

Státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce /dále
jen "SOD"/ připadl úkol dozírat nad dodržováním kvality
technických zařízení, a to od projektování, přes výrobu,
výstavbu, montáž, uvádění do provozu, vlastní provoz, až
po likvidaci těchto zařízení. Dozor nad technickými zaříze-
ními v jaderné energetice je vykonáván v mnohem větším roz-
sahu než je běžné při výkonu dozoru v ostatních oblastech
a odvětvích národního hospodářství.
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Začátek stavby jaderné elektrárny Dukovany /dále jen

"JEDU"/ nebyl lehký. Stavba byla zahájena v roce 1977

po podepsáni "Mezivládní dohody mezi vládami ČSSR a SSSR

o budování JEDU". Pro co nejrychlejší uvádění energetických

bloků do provozu byl stanoven mimořádný postup ve všech

oblastech výstavby, protože stavba nebyla projekčně zcela

připravena. Současně s budováním nadzemních objektů se rea-

lizovaly podzemní inženýrské sítě. Staveniště elektrárny

soustřeaovalo velké množství lidí a techniky. Na stavbě

vznikala nová rizika, jež vyplývala ze řvláštního charakte-

ru stavby. Zaváděla se nová, neodzkoušená technická řešení

a technologické postupy. Při jejich realizaci nebylo možno

využít dosavadních zkušeností dělníků 8 techniků.

Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj

v Brně /dále jen "IBP Brno"/ poprvé ve své historii prová-

děl dozor nad výstavbou budov reaktorů, a to jejich herme-

tické zóny. Ta tvoří ne^en ochranu před průnikem radioak-

tivního záření, ale zabraňuje také úniku radioaktivních

látek z této zóny. Hranice hermetické zóny je poslední ba-

riérou, která brání šíření následků případné havárie. Pro-

to 39 celý hermetický prostor /cca 82 0C0 ar1/ zkoušen

přetlakem vzduchu /150 kPa/ na pevnost a těsnost.

Stěny reaktorové budovy o tlousi.ce 1,5 m jsou tvořeny

ocelovou výztuží s vnitřním a vnějším opláštěním. Ocelová

výztuž je smontována z armobloků žířky 3 m s výšky

6 až 12 m. Do takto smontovaných stěn byla ukládána betono-

vá směs, která má především funkci biologické ochrany pra-

covníků při provozu jaderné elektrárny. Proto bylo nutno
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zabezpečit především homogenitu uložených betonových směsí

a důsledně kontrolovat objemovou hmotnost betonu. Ta je

u těchto konstrukcí rozhodujícím bezpečnostním kritériem

jakosti betonu.

IBP při dozoru zjistil, že stavební organizace není

pro takovou náročnou technologii připravena. Nejzávažnějším

nedostatkem bylo to, že nebyla dodržována nejvyšší přípust-

ná výška pádu betonové směsi /I,5 ni/ a hrozilo nebezpečí

jejího rozmetání. Dále nebyly dostatečně připravovány spáry

při přerušování betonáže a betony nebyly správně ošetřová-

ny. Proto SOD rozhodnutím betonáže zastavil až do doby spl-

nění technických podmínek pro ukláóání betonů.

Pro stěny s takto uloženou betonovou směsí nařídil

organizaci provést dodatečný průkaz kvality betonových

stěn. Stavební organizace ve spolupráci s VÚT Brno proved-

la tzv. velkopokus s betonáží vysokých modelových stěn.

Výsledky těchto zkouřek byly uspokojivé.

Pro pracovníky organizací znamenala stavba zcela nová

rizika. Museli se pohybovat v konstrukcích ocelových prutů,

manipulovat s rozměrnými armobloky pomocí těžkých jeřábů,

přesní je usazovat a svařovat ve výfkách. Museli pracovat

s prostředky na zhutňování betonů v omezených prostorách

armobloků, pohybovat se po hladkých podlahách z nerez ple-

chů s množstvím Sachet, prohlubní a průlezů.

V průběhu výstavby hlavního bloku bylo nutno usazovat

do stavby rozmřrná hmotná zařízení - tlakové nádoby



reaktoru, parogenerátory, kompenzátory objemu, velkoobje-

mové nádrže atd.

Zvláštní pozornost věnoval IBP ochraně hermetického

opláštění před poškozováním, neboí, při stavebně montážních

pracech bylo opláštění neustále poškozováno přivařováním

lešení a pomocných konstrukcí. Investor a generální dodava-

tel stavby museli vydat seznam zakázaných činností provádě-

ných ns hermetická výstelce. Navzdory tomu byla prohlídkami

prováděnými před zkouškou těsnosti hermetických prostor

zjištěna značná množství poškození.

Cd roku 1981 docházely na stavbu technologické dodáv-

ky, ele pro jejich montáž nebyla stavební připravenost, ani

dostatek skladovacích prostor. SOD zjišíovsl při jejich

skladování vážné nedostatky. Proto zúčastněným organizacím

nařídil vypracovat náhradní řešení skladování.

Po zahájení technologických montáží sledoval SOD do-

držování podmínek zpřísněné montáže, nebol čistota vnitřních

povrchů montovaných zařízení má neobyčejný význam pro radio-

aktivní znečištění zařízení a omezení efektu radiačního po-

škození materiálů. Při kontrolách bylo zjištěno mnoho závad

a IBP Brno musel využít svých oprávnění pro sjednání

nápravy.

V květnu 1984 byla na 1. bloku provedena pevnostní

a těsnostní zkouška hermetických prostor. Těsnostní zkouška

musela být opekována a teprve potom vyhověla stanoveným

kritériím. Velikost dovoleného úniku byla Československou
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komisí pro atomovou energii /dále jen "ČSKAE"/ stanovena

ne 13 % úbytku hmotnosti vzduchu v hermetických prostorách

na začátku zkoušky a po uplynutí doby 24 hodin.

Zkoušky těsnosti hermetických prostor vždy neúprosně

ověří jakost provedených prací. Přesto, že stavební organi-

zace získala na výpomoc svářeče pro svěřování opláštění

hermetické zóny z organizací celé naší republiky a ti pro-

váděli tyto práce poprvé, byly výsledky zkoušky úspěšné.

Zkoušky však odhalily některé nedostatky. IBP Brno je

řešil tím, že stavební organizaci nařídil ohlašovat připra-

venost k betonážím, aby mohl provést dozor před uložením

betonových směsí. Současně nařídil montážním organizacím

ohlašovat připravenost k montážím stěn a stropů hermetické

zóny, šachet a bazénů v re8ktorovně, ke zkouškám těsnosti

komponent zajištujících hermetičnost zóny /záštitohermetic-

kých dveří, poklopů, klapek, průchodek atd.A

Spouštěcí práce jsou poslední fází výstavby jaderné

elektrárny. Můžeme je rozdělit na tři základní etapy -

přípravné období, období zkoušek, kdy v reaktoru ještě není

palivo, B období, kdy v reaktoru je již palivo.

Nejprve jsou postupně dokončovány montáže jednotlivých

částí zařízení a jejich pomontážní čižtění. Pro čištění

proplechováním je zapotřebí celá řada provizorií. Po jejich

demontáži a uvedení systémů ne projektované stavy je pri-

mární a sekundární okruh podrobován tiskovým zkouškám. Po

jejich ukončení jsou postupně, podle vzájemných vezeb,
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prováděny funkční 2koušky technologických systémů podle

předepsaných programů. Zařízení elektročásti slouží v této

etepě k napájení pohonů armatur B pod. a systémy kontroly

a řízení pro řízení funkčních zkoušek.

SOD ověřoval dodržování norem a technologických podmí-

nek a plnění podmínek oprávnění, které IBP Brno dodavatelům

montáží vyděl. Při montáži a zkouškách se objevily nedos-

tatky zařízení a jejich částí, jako např. regulačních arma-

tur, elektromotorů, těsnění filtrů, Čerpadel, ale i nedos-

tatky v důsledku Spatné montáže. Objevily se závady v elek-

tročásti, např. nebyla dodržena selektivita jištění, což si

vyžádalo změnu dimenzí kabelů. Později bylo zjištěno, že

nebylo dodrženo oddělené uložení kabelů tří nezávislých

systémů zajištěného napájení v kabelových kanálech. Z toho-

to důvodu musely být kabely překládány.

Podle postupu prací ohlašovaly montážní organizace

orgánům SOD termíny zkoušek a sjednávaly s ním účast při

zkouškách tlakových zařízení, elektrozařízení, systému kon-

troly a řízeni a zkouškách těsnosti prvků zajištujících

těsnost hermetických prostor. Konečné zkoušky systémů byly

dozorovány týmem inspektorů podle předepsaných programů.

Po jejich vyhodnocení k nim vydal IBP Brno stanovisko.

Postup spouštěcích prací byl ovlivňován připraveností

jednotlivých systémů pro další etapy uvádění do provozu.

Proto byly z programů spouštění sestavovány tzv. operativní

programy podle připravenosti zařízení ke zkouškám. SOD
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vyŽBdovBl připravenost zařízení pro každou zkoušku zvláší.
i odpovědnost pracovníků za řízení zkoušek.

Všechna zařízení podléhající vyhl. 5. 105/1982 Sb.
byla po namontování a úspěšném odzkoušení podrobena dozoru
za Účelem jejich zaevidovaní. Současně byla kontrolována
i průvodní technická dokumentace zařízení. Tato dokumentace
musí obsahovat nejen stav jakosti zařízení vyrobeného a
smontovaného, ale musí být provozovateli také podkladem pro
jeho správnou obsluhu, údržbu a určení životnosti. Podle
průvodní technické dokumentace musí provozovatel sestavit
plán údržby a provozních kontrol.

Ve fázi evidence zařízení zjistil SOD mnoho nedostat-
ků, zejména u elektrických zařízení a systému kontroly a
řízení. Vzhledem k tomu, že většina zařízení byla na stavbu
dodána před účinností vyhl. č. 105A982 Sb., byla evidence
zařízení ztížena množstvím náhradních opatření pro proká-
zání jakosti předepsané touto vyhláškou. Jen velmi malá
5ást zařízení měla stanovenou životnost. Po vleklých jedná-
ních určili výrobci zařízení a periody údržbových úkonů
technickými odhady. Určení termínů údržby bylo prvotní
s tím, že provozovatel je upřesní podle zkušeností z praxe.

V průvodní technické dokumentaci chyběly též údaje,
které měly uvést montážní organizace, např. o montážních
svarech, výsledky prohlídek a zkoušek, o materiálových kon-
trolách, údaje o zabudovaných armaturách, podpisy pracovní-
ků s osvědčením, která vydávaly jednotlivé IBP a pod. Na
montážní správy byly přeneseny velké úkoly, které
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v dokumentační oblasti nezvládly. To se projevovalo v závě-

rečných fázích montáží, při dokončování dokumentací, které

měly prokázat předepsanou jakost zařízení. Zejména se tím

opožäovslo zahájení dalších etap spouštění. V těchto obdo-

bích bylo potřeba posílit montážní správy o revizní techni-

ky, pracovníky technické kontroly a svářecí technology. Po-

sílení se však dělo až na zásah řídícího štábu stavby.

Poznatky z dozoru, záznamy o zkouškách, byly IBP Brno

podkladem pro vydání stanovisek k evidenci zařízení. Ve

stanoviscích byly uváděny zjištěné nedostatky /nedodělky/

s požadavkem ne jejich odstranění před zavezením peliva

do reaktoru.

Evidencí zařízení získal IBP Brno přehled o technickém

stavu všech důležitých zařízení. To je nutné pro posouzení

připravenosti zařízení k prvnímu zavezení paliva do reak-

toru.

Další důležitou činností SOD byla kontrola výsledků

revize zařízení. Revize je poslední kontrola důležitých za-

řízení před zavezením paliva. Zjištují se skryté vady, od-

straňují se zjištěné závady, zaznamenává se výchozí stsv

zařízení, který pak umožňuje možnost porovnání se stavem

během provozu. Současně se provádějí seřizovači práce.

První zavážení paliva do reaktoru je důležitým předě-

lem prací, kdy končí montáže v neaktivním prostředí. Proto

musí být připraveno nejen zeřízení,- ale i bezpečnostní

systémy i obslužný personál. Dále musí být připraveny
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programy zkoušek spouštění a je vyhlášeno tzv. kontrolova-

né pásmo. Zahájení aktivního spouštění projednává řídící

štáb stavby. Doporučuje zahájení delších etap spouštění na

základě kladných stanovisek státních dozorčích orgánů. Ak-

tivní vyzkoušení se skládá z fyzikálního a energetického

spouštění. Fyzikální spouštění má dvě etapy - 1. etapa: za-

vezení paliva do reaktoru, 2. etapa: experimenty pro ověře-

ní neutronovo-fyzikálních charakteristik aktivní zóny reak-

toru. Zahrnuje stupňovité zvyšování výkonu reaktoru, spou-

štění a seřizování turbogenerátorů, připojení generátorů

k síti, zpracování tepelných bilancí, zkoušky v různých re-

žimech chodu, včetně dynamických. Spouštění končí komplex-

ním vyzkoušením, kdy zařízení s systémy jsou vyzkoušeny

při 100 % výkonu energetického bloku po dobu 144 hodin.

Zahájení fyzikálního spouštění znamená i předčasné

užívání zařízení a objektů budoucím provozovatelem. Proto

IBP Brno prověřil provozní soubory a stavební objekty, zda

je zajištěna bezpečnost prscovníků obsluhy na komunikacích,

schodištích, výstupech, na obslužných a manipulačních sta-

novištích. Byly prověřeny předepsané doklady prokazující

bezpečný stav zařízení. Bylo zjištěno poměrně značné množ-

ství závad, které byly do jednotlivých etap spouštění od-

straněny. Značná pozornost byla věnována místnostem v her-

metické zóně, kde není možno dodržet všechny bezpečnostní

předpisy s ohledem na charakter hermetických prostcr. Pro-

to byla stěnovena bezpečnostní opatření po dohodě s odbor-

nými pracovníky dodavatelů.
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Před vydáním stanovisek SOD k jednotlivým etepám spou-

štění byl vždy kontrolován celkový stav připravenosti zaří-

zení k dené etapě.

Značným problémem bylo organizování montážních prací

na stavbě při tzv. sdružených montážích, kdy na pracoviš-

tích pracují společně pracovníci několika organizací. Tito

pracovníci byli řízeni podle velikosti skupiny na stavbě

buä vedoucími montéry nebo montážní správou. Chybělo však

organizační řešení odpovědnosti za celek. To se projevova-

lo v nepořádku na pracovištích, ve špatném stavu osvětlení,

v neudržování přístupových cest a technických zařízení,

zejména pohyblivých elektrických přívodů apod. Přesto byla

úrazovost na stavbě jaderné elektrárny Dukovany poměrně

nízká a SOD nemusel provádět žádná zvláštní opatření. Vý-

jimkou bylo opatření, které mělo zamezit tomu, aby svářecí

"bludné" proudy neohrožovaly pracovníky na stavbě.

Metody práce na stavbě se stále vyvíjely. Práce byly

postupně prováděny efektivněji a podstatně se zkracovaly

termíny montážních a spouštěcích prací. Druhá e třetí hy-

draulická zkouřka zařízení primárního okruhu byla spojena

v jednu. Rovněž tak byly spojeny první a druhá revize. Toto

opatření bylo umožněno kvalitnější prací a nebylo nutno

opakovat zkoušky zařízení a provádět jeho opravy a demon-

táž.

Výsledky kvalitnějšího a rychlejšího provádění prací

na stavbě je možno posoudit podle harmonogramu uvádění

jednotlivých bloků do zkuřebního provozu:
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1. blok ... 3. 5. 1985

2. blok ... 20. 3. 1986

3. blok ... 20.12. 19£6

4. blok ... 20. 7. 1987.

Dozor nad provozem zařízení JSW se řídí ustanoveními

§ 15 vyhl. č. 105/1982 Sb., kde je uvedeno, že po dobu pro-

vozu zařízení je provozovatel povinen:

a/ zebezpečovst provádění prohlídek, zkoušek a revizí zaří-

zení podle této vyhlášky, zvláštních předpisů, pokynů a

návodů výrobců, případně dalších požadevků orgánu dozoru,

b/ oznámit nejpozději do 14 dní předem orgánu dozoru, ke

kterému dni podle harmonogramu je zařízení připraveno

k provedení revizí, prohlídek, zkoušek e oprsv; pokud se

orgán dozoru chce zúčr-stnit revize, prohlídky, zkoušky

nebo opravy zařízení, oznámí to provozovateli,

c/ uschovávat a přehledně evidovat průvodní technickou do-

kumentaci, jakož i dokumentaci o kontrolách, prohlídkách,

zkouškách, revizích e opravách zařízení po celou dobu

jejich provozování až po úplné vyřazení z provozu,

d/ vést pravidelné záznamy o průběhu provozu, o dosahova-

ných parametrech, jakcž i provozních hodinách a dalších

důležitých skutečnostech souvisejících s provozem,

e/ bezodkladně informovat orgán dozoru o potřebě a rozsahu

oprav nebo rekonstrukcí zařízení.

Podrobný postup orgánu SOD při provádění dozoru v ja-

derné elektrárně je upraven v části XI. Metodiky státního
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odborného dozoru nad bezpečností práce.

Komplexní prověrka jaderné elektrárny mimo "kontrolo-
vané pásmo" se provádí lx ročně podle stanoveného programu
týmem inspektoru. Při této prověrce se postupuje obdobní
jako v "klasických" organizacích.

Prohloubený dozor za provozu jaderné elektrárny prová-
dí soustavně tým inspektorů, určený pro provádění dozoru
nad provozem, údržbou, opravami a rekonstrukcemi zařízení
elektrárny. Tento tým provádí dozor včetně "kontrolovaného
pásma".

Pro zajištění kvalitního dozoru nad provozem, údržbou
a opravami zařízení si IBP od provozovatele vyžádá:

- roční harmonogram provozu JE, v němž jsou stsnovena plá-
novaná odstavení během kalendářního roku,

- předpisy pro údržbu, zkoušky a kontrolu zařízení,
- provozní záznamy o údržbě, zkouškách, kontrolách a oprs-

vácn zařízení a plnění programů zajištění jakosti
zařízení,

- rozbory provozu a vzniklých poruch.

Na základě výše uvedených podkladů, dřívějších zjiště-
ní SOD a pokynů ČÚBP zpracuje IBP pldn a program prohloube-
ného dozoru na kalendářní rok. Tento se operativně upravuje
podle oznámení provozovatele, jak nařizuje
§ 15 vyhl. č. 10i>/1982 Sb.
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ťrohloubený dozor nad provozem jaderné elektrárny
zahrnuj? tyto úseky činnosti SOD:

- dozor při provozu jr-derne" elektrárny,
- dozor při údržbě prováděné mimo odstávky jednotlivých

bloku,
- dozor při údržbě zařízení prováděné v době odstavení

bloku,
- účast při zkoučkách zařízení,
- čozor při znovuuvádění odstaveného bloku do provozu,
- dozor při opravách s rekonstrukcích zařízení,
- dozor nad dokumentací /výrobní či montážní/,
- účast při zkouškách zařízení oprsvených či rekonstruova-
ných,

- vyšetřování příčin pracovních úrazu, provozních nehod
/havárií/, poruch technických zařízení a technických
příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání.

Při provozu jaderné elektrárny SOD sleduje:

- kvalifikaci obsluh jednotlivých zařízení,
- činnost obsluhy technických zařízení z hlediska zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení,

- vedení předepsaných záznamů o provozu zařízení,
- odstraňování závad s nedostatků zjištěných jak v době vý-
stavby, tak v době uvádění zařízení do provozu i jeho
provozu,

- evidenci zjiř.těných závad, návrhy technických řešení na
jejich odstranění, protokoly o realizaci technických
řešení, záznamy o vývoji vad a ?od,,

- dodržování požadavků ĚSN, ON, technických podnínek



s individuálních programů zajištění jakosti z hlediska
zejižtění bezpečnosti přece a technických zařízení a po-
žadevků ne udržení jakosti zařízení během jeho provozního
využívání,

a dále se vyjadřuje:

- k místním provozně bezpečnostním předpisům na obsluhu
• zařízeni,
- k programům prací a zkoušek zařízení.

Při údržbě zařízení prováděné mimo odstávky jednotli-
vých bloků SOD sleduje:

- kvalifikaci pracovníků provádějících údržbu zařízení,
- činnost těchto pracovníků z hlediska dodržováni požadavků
bezpečnosti práce a technických zařízení a z hlediska po-
žadavků na udržení jakosti zařízení během jeho provozního
využívání,

- plnění plánu preventivní údržby - plánu preventivních
kontrol /prohlídek/,

- odstraňování zjištěných závad podle návrhů technických
řešení a vyhodnocování oprav protokoly,

- provádřní funkčních zkoušek,
- provádění záznamů, vyhodnocení a evidenci o prováděných

pracech.

V průběhu přípravy odstavení bloku SOD sleduje:

- sestavení rozvrhu prací při odstávce /podle plánu provoz-
ních kontrol, dříve zjištěných závad a pod./,

- schvalování programu odstávky, koordinační harmonogram
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prseí,

- zsjiStční provedení opravy či rekonstrukce,

- zkoušky s měření jednotlivých zsřízení před opravou,

stanovení rozsahu opravy.

Před zahájením odstávky si SOD vyžádá:

- schálený plán /rozsah kontrol/,

- hermonogram prováděných prsseí - oprav či rekonstrukcí,

- podklady o přípravě personálu,

- technologické postupy.

V průběhu přípravy odstávky SOD projednává:

- technickou dokumentaci opravy /garanční opravy, typové

generální opravy, běžné opravy/ a kontrol technologických

skupin primárního okruhu,

- dokumentaci oprav sekundární části,

- podklady o přípravě personálu,

- technologické postupy.

V průběhu provádění revizí zařízení sleduje SOD

činnost příslušných pracovníků z hlediska správnosti a úpl-

nosti provádění, zejména u:

- vizuálních prohlídek,

- kontrol funkce zařízení,

- zajištovéní stavu materiálu,

- předepsaných měření,

- kontrol životnosti zařízení,

- vyhodnocení revizí.
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Při údržbě zařízení prováděné v době odstavení bloku

SOD sleduje:

- činnost pracovníků provádějících údržbu a opravy zařízení

z hlediska dodržování požadavků bezpečnosti práce a tech-

nických zařízení a z hlediska požadavků na udržení jakos-

ti zařízení během jeho provozního využívání,

- odbornou způsobilost pracovníků,

- odstraňování zjiřtěných závad,

- dodržovdní technologických postupů, ČSN, ON, technických

podmínek a individuálních programů zajištění jakosti,

SOD se zúčastňuje zkoušek zařízení v těch případech,

kdy si účast na zkoušce vyhradí vzhledem ke svým poznatkům,

dřivé zjištěným závadám, nedostatkům a pod. Vždy se však

účastní tlakových a těsnostních zkoušek primárního okruhu

a zkoušek těsnosti hermetických prostor.

SOD se dále zúčastňuje komplexních zkoušek před znovu-

uvedením odstaveného bloku do provozu. Při zkoušce sleduje

plnění programu náběhu bloku do provozu po plánované

odstávce.

V průběhu oprav a rekonstrukcí zařízení oprávněnou

organizací sleduje SOD zejména:

- činnost pracovníků oprávněné organizace, dodržování tech-

nologických postupů,

- odbornou způsobilost pracovníků k jednotlivým činnostem,

- dodržování ČSN, ON, technických podmínek a individuálních

progreraů zajištění jakosti,



- dokladování jakosti s vlastností materiálů a zařízení,

- doplnění průvodní technické dokumentace zařízení.

Při vyšetřování příčin poruch a provozních nehod

/havárií/ SOD:

- v případě havarijních situací, zejména takových, které

by vedly nebo mohly vést k nadlimitnímu úniku radioak-

tivních látek do okolí, postupuje v souladu s havarij-

ním plánem jaderné elektrárny a spolupracuje s ČSKAS

a s orgány hygienické služby,

- zajistí od provozovatele příslušnou dokumentaci k před-

mětnému řízení, provozní a údržbárske záznamy, dokumen-

taci související se zajištěním J8kosti a provozuschop-

nosti zařízení, vyžádá si doklady o odborné způsobilosti,

tělesné a duševní způsobilosti, o školeních, instruktá-

žích, zkouškách a přezkoušeních pracovníků majících

vztah ke vzniku události,

- vyžádá si příslušné provozní záznamy o průběhu provozu

/záznamy o hodnotách tlaků, teplot a dalších parametrů

zařízení/, případně záznamy z archivu systému Uren a

Hindukuš,

- v přípedě potřeby si vyžádá zpracování expertiz /posud-

ků/ výzkumnými pracovišti, vysokými školami, experty,

znalci apod.

Při provozu JE se SOĽ zúčastňuje jednání poruchové komi-

se jaderné elektrárny a dále:

- sleduje a podle potřeby na místě ověřuje poruchové stavy

vzniklé při provozu energetických bloků,

- sleduje realizaci navržených opatření k zamezení poruch.
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TECHNICKÁ BEZPEČNOST Pfil VÍSTAVBĚ JADERNÉ ELEKTRÁRNY

TEM3LÍN

TVORBA PŘEDPISO

Ing. Jitka N8Čeredcová

Český úřad bezpečnosti práce Praha

Úvod:

Dozor orgánů Státního odborného dozoru /déle "SOD"/

v jaderné energetice je zakotven usnesením předsednictva

vlády ČSSR č. 195 z roku 1977, o státním technickém dozoru

v oblasti jaderné energetiky a Zákonem č. 174/1968 Sb.

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Uvedeným

usnesením předsednictva vlády ČSSR bylo uloženo Českému

úřadu bezpečnosti práce a Slovenskému úřadu bezpečnosti prá-

ce vytvořit prohloubený režim jednotného státního odborného

dozoru nad vybranými komponenty jaderných energetických za-

řízení s cílem dozírat, zda příslušné projekční, výrobní,

montážní a provozní organizace dodržují technické předpisy

a podmínky; o výsledcích dozoru vydávat závazná stanoviska

a vydávat předpisy k zajiřtění technické bezpečnosti vybra-

ných komponentů jaderných energetických zařízení.

f<3 zákledě usnesení vydal Český úřad bezpečnosti práce
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vyhlášku č. 105/1962 Sb. k zajištění bezpečnosti technických

zařízení v jaderné energetice. Tato vyhláška stanovuje pos-

tup orgánů a organizací při navrnování, projektování, kon-

struování, výrobě, montáži, opravách a rekonstrukcích, při

uskutečňování výstavby včetně zkou*ek, provozu a trvalém vy-

řazování zařízení určených touto vyhláškou. Jedná se zejmé-

na o:

- tlakové nádoby a parní generátory pracující s radioaktiv-

ními látkami s přetiskem 0,07 MPa

- potrubí, rozdělovače a sběrače z potrubí včetně armatur

a čerpadla vybraných systémů o světlosti nad DN 70 a tla-

ku nad 0,07 MPa

- zařízení, která zabezpečují napájení, ovládání, regulaci,

ochranu, signalizaci a měření havarijních systémů dochls-

zcvání reaktoru

- stavební část hermetické zóny dimenzovanou na vnitřní

přetlak.

Dále vyhláška uprsvuje předkládání přípravné a projek-

tové dokumentace, kam pstří i zadávací rrogram zajištění ja-

kosti a program zajištění jakosti, předprovozní bezpečnost-

ní zprávy a program uvádění zařízení do provozu.

Generální projektant v rámci úvodního projektu je povi-

nen vypracovat seznam zařízení, ne které se vyhláška vztahu-

je. Tato zařízení orgány SOD dozorují ve fázi výroby, montá-

že, při rekonstrukcích, opravách, při provádění stavebních

prací a provádění určených zkoušek.
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Pro tyto činnosti musí orgsnizace získat oprévnční vy-

dané orgánem dozoru. Oprávněné organizace jsou povinny před

započetím uvedených činností ne vybraných zařízeních před-

ložit organům dozoru dokumentaci.

Orgány SOD se účastní zkoušek vybraných zařízení s po-

suzují jejich průvodní technickou dokumentaci, kterou zpra-

covávají oprávněné organizace.

dakost průvodní technické dokumentace, zkoušek zaříze-

ní, prohlídek a revizí provozovaných zařízení je ověřována

pracovníky, kteří získali k těmto činnostem osvědčení vyda-

né orgánem SOD.

VyhláSka ukládá také povinnosti organizaci při dovozu

určených zařízení a před uváděním zařízení do provozu.

Postup orgánů SOD při dozoru nad určenými zařízeními

jaderné elektrárny /dále "JE"/ je upraven Metodikou SOD

"Provádění dozoru v organizacích v oblasti jaderné energe-

tiky". Shora uvedené předpisy určují rozsah a způsob dozoru

orgánů SOD i při výstavbě JE Temelín.

Výstavba jaderné elektrárny Temelín:

Jaderná elektrárna Temelín je první atomovou elektrár-

nou v CSSR, kde budou instalovány čtyři reaktory typu

VVER 1000. Tedy elektrický výkon každého reaktoru bude

1CC0 MW. ťo uvedení do plného výkonu se stane největším
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zdrojem československé elektrické soustavy. Současně s výro-

bou elektrické energie bude JE Temelín zabezpečovat dodávku

tepla v horké vodě 180°C. V první etapě do Českých Budějovic

ve výši cca 300 MWh.

JE Temelín je umístěna v severní části okresu České

Budějovice, ve vzdálenosti cca 20 km od krajského města.

Prostor hlavního staveniště je vymezen obcemi Temelín, Březí

a Temelínec a nachází se v nadmořské výšce 500 m.

Silniční propojení jačerné elektrárny Temelín - je usku-

tečněno z rekonstruované komunikace České Budějovice - Týn

nad Vltavou a to v obci Březí. Železniční napojení je reali-

zováno vybudováním přípojné vlečky ze železniční tratě

Bívčice - Týn nad Vltavou. Pro zabezpečení elektrárny prů-

myslovou vočou bude realizováno vodní dílo Hněvkovice na ře-

ce Vltavě.

Přímým investorem stavby, je ĎEZ - Jaderná elektrárna

Temelín k. p., generálním dodavatelem technologické části

k. p. Škoda Plzeň, závod výstavby elektráren, a stavební

části státní podnik Vodní stavby Praha. Dále jsou uvedeny

organizace zajištující \ýstavbu určených zařízení ve smyslu

§ 1 odst. 2 vyhl. č. 105/1982 Sb. Dodavatelem stavební čás-

ti hermetické zóny je sdružený podnik Výstavba jaderné

elektrárny Temelín, který je součástí státního podniku Vod-

ní stavby Praha. Montáž ocelových konstrukcí, zejména tla-

kového kontejmentu, budou jako finální dodávku provádět

Hutní montáže Ostrava. Na výstavbě hlavního výrobního bloku

se bude podílet celá ředs dalších organizací, např. Sigma
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Modřany bude provádět osazení vnějších dílů hermetických

průchodek.

Na rozsáhlém staveništi JE Temelín je současně s vý-

stavbou hlavního výrobního bloku realizována ř8da objektů

nezbytných pro provoz budoucí elektrárny. Budovu pomocných

provozů staví Průmyslové stavby Brno, chladící věže a dílny

staví Armabeton Praha. Výstavbu dalších objektů

zajištují jednotlivé provozní jednotky sdruženého podniku

Výstavba jaderné elektrárny Temelín. Ocelovou konstrukci

strojovny montují Hutní montáže Ostrava. Současně se dobudo-

vává zařízení staveniště a sklady pro organizace, které bu-

dou provádět montáž technologie.

Orgány SOD při výstavbě elektrárny sledují nejen tech-

nickou bezpečnost určených zařízení, která je prioritní,

ale ve smyslu zákona £. 174/1968 Sb. též dozírají, zda orga-

nizace podílející se na výstavbě, zajišťují bezpečnost prá-

ce při výstavbě. Komplexní dozor u těchto organizací se pro-

vádí nejméně jedenkrát ročně. 0 tom, že organizace předpisy

k zajiřtění bezpečnosti práce a technických zařízení nedodr-

žují, svědčí ukládané ssnkce. Za nedodržování požadavků tý-

kající se bezpečnosti práce uložil Inspektorát bezpečnosti

práce v Českých Budějovicích organizacím v r. 1^85 pokuty

v celkové výši Kčs 3 000,-, v r. 1986 - Kčs 16 400,- a

v roce 1987 - Kčs 26 400,-. V roce 1988 byly uloženy organi-

zacím pokuty Kčs 275 400,- nejen za nedodržování požadavků

bezpečnosti práce, ale zejména Z8 nedodržování požadavků

vyhl. č. 105/1982 Sb.
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Součástí dozoru je i posuzování dokumentace vybraných

objektů zařízení staveniště včetně úČBsti orgánů SOD na je-

jich kolaudaci ve smyslu § 4 písm. b/ a c/ zák. č. 174/

1968 Sb. Z trvalých objektů elektrárny je dobudována 8 zko-

laudována budova generálních oprav.

Dozor orgánů SOD nad zařízeními určenými vyhl. č. 105/

1982 Sb. je zaměřen na jejich technickou bezpečnost. Náplň

vyhlášky je uvedena v předchozím textu a její realizace

v oblasti výstavby JE Temelín je uvedena dále.

Podle § 2 citované vyhlášky je stavebník povinen orgá-

nům SOD předložit návrh projektového úkolu a zadávací pro-

gram zajištění jakosti, dále úvodní projekt a program za-

jištění jakosti a před zahájením stavebních prací části pro-

váděcích projektů vyžádaných orgánem dozoru. Dozor nad pří-

pravnou a projektovou dokumentací vykonává Inspektorát bez-

pečnosti práce v Českých 3udějovicích a vydává k ní stano-

viska. Dále uvedená tabulka udává počet vydaných stanovisek

v letech 1985 - 1988.

rok

ÚP
jednostupňo

PÚ

PP

výj

1

i

1965

1

1986

11

1

1

1987

1

1

2

1988

5
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Ve stanovisku uvádí Inspektorát bezpečnosti práce kon-

krétní nedostatky dokumentace, které se týkaly zejména její

neúplnosti z hlediska požadavků vyhl. č. 5/1987 Sb., a nepl-

nění požadBvků technických norem při zpracování stavební i

technologické části.

Důležitým stanoviskem, které bylo k dokumentaci vydá-

no, je stanovisko k projektovému úkolu IV B stavby, tj. vý-

stavba 1. a 2. bloku. Připomínky uplatnil Inspektorát bez-

pečnosti práce v českých Budějovicích i k technickému pro-

jektu zpracovaným sovětským projektantem. Hermetická zóna

je vymezena kontejmentem a patří sem i transportní koridor.

Na základě dohody o vypracování technické dokumentace byly

vypracovány "Zásady a podmínky pro použití československých

norem 8 předpisů pro projektování jaderné elektrárny Teme-

lín s bloky WER 1000", na jejichž vypracování se podílel

i český úřad bezpečnosti práce a to ve spolupráci s FMPE,

FMHTS, FMVS, FMEP, MV ČSR, MSv ČSR, ČSKAE a ÚNM. Na základe

těchto zásad byly požadavky čs. norem a předpisů z oblasti

bezpečnosti práce a technických zařízení předány sovětské

straně pro jejich uplatnění v prováděcí dokumentaci. Jedna-

lo se zejména o části těchto předpisů a norem:

- vyhl. ČÚBP č. 105/1982 Sb.,

- vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb.,

- ČSN 01 1300 ČSN 33 0300 ČSN 34 0170 ČSN 35 0009

ČSN 18 0002 ČSN 33 0330 ČSN 34 0173 ČSN 36 9070

ČSN 18 0003 ČSN 32 2310 ČSN 34 1010 ČSN 38 1754

ČSN 18 0051 ČSN 33 2320 ČSN 34 1020 ČSN 38 1795

ČSN IS 4302 ČSN 33 3210 ČSN 34 1C50 ČSN 38 2156
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ČSN 27 0140 CSN 33 3220 ČSN 34 1340 ČSN 30 6461
ČSN 33 0160 ČSN 34 0165 ČSN 34 1640 ČSN 73 0540

ČSN 73 4108
ČSN 73 5105.

Normativně technické dokumenty Mezinárodního hospodářského
sdružení Interatomenergo /NTD IA2/:

V oblasti jaderné energetiky se tvoří jednotné předpisy
pro výstavbu a provoz jaderných elektráren. Cílem je sjedno-
tit požadsvky na JE v rámci sdružení členských států RVHP 8
SFRJ.

J?ro jednotný postup při této činnosti vydala Českoslo-
venská komise pro atomovou energii /ČSKAE/ Metodické pokyny
pro tvorbu, uplatňování a oznamování normativně technických
dokumentu hospodářského sdružení Interatomenergo v ČSSR.
Od roku 1967 však nastaly určité změny postupu uvedeného
v Metodickém pokynu.

Garantem za program normativně technických dokumentů
hospodářského sdružení Interatomenergo /NTD IAE/ v ČSSR je
ČSKAE. Tvorba programu NTD IAB řídí a zajišluje v ČSSR
ČSKAE ve spolupráci se zainteresovanými ústředními orgány.

Koordinační fiinnost a or.gsnizeci při vypracování a od-
souhlasení NTD IAE v ČSSR vykonává Ústav jaderného výzkumu
/ÚJV/ v fieži.
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Návrhy NTD IAE musí zpracovatel projednat s účastníky

připomínkového řízení. Neopomenutelným účastníkem řízení

je také Český a Slovenský úřad bezpečnosti práce.

Český úřad bezpečnosti práce připomínkuje NTD nejen z

hlediska bezpečnosti práce, ale zejména z hlediska bezpeč-

no it i technických zařízení.

Téma NTD je děleno do těchto okruhů:

- všeobecné zásady bezpečnosti jaderných elektráren,

- spolehlivost zařízení a potrubí,

- normy pevnostního výpočtu zařízení a potrubí jaderných

elektráren,

- základní materiály pro zařízení a potrubí jaderných

elektráren,

- předpisy pro kontrolu svarových spojů a návaru,

- základní předpisy pro svařování a ntvařování,

- předpisy pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení a potru-

bí jaderných elektráren,

- metrologická zajišťování provozu jaderných elektráren.

Eále je uveden okruh témat stanovených orgány státních

dozorů, který na výše uvedená témata navazuje a doplňuje

je:

- obecné zásady a kriteria pro zajištění bezpečnosti

jaderných elektráren,

- výbfr lokalit pro staveniště jaderných elektráren,

- projektování jaderných elektráren,

- konstrukce, výroba a provoz jaderně energetických zaří-

zení,
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- zřizování e provoz automatizovaných systémů řízení tech-

nologických procesů jaderných elektráren,

- zřizování 8 provoz systémů spolehlivého zásobování

elektrickou energií jaderných elektráren,

- zřizování a provoz systémů lokalizace ne jaderných elek-

trárnách,

- uvedení jaderné elektrárny do provozu a provoz,

- kontrola znečištění přírodního prostředí v lokalitě jader-

né elektrárny,

- štěpné materiály.

Při tvorbě NTĽ MHS IAE je na základě podkladů, návrhů

a připomínek vypracován 1. a 2, návrh. Součástí tvorby NTD

je projednávání a posuzování 1. a 2. návrhu na jednání

specialistů členských států. Dále je 2. návrh projednán na

poradě expertů, která ho doporučí Radě orgánů státního dozo-

ru v JE /ze ČSSR je to Hl ČSKAE/ a schvaluje aej Stálá komi-

se pro jadernou energetiku a elektroenergetiku zemí RVHP.

Seznam a distribuci schválených KTD IAE v ruském jazy-

ce a překladu zajistuje ÚJV Řež.

Schválené NTD IAE jsou závazné pro československé or-

gány a organizace ve smluvně-právnlch vztazích mezi státy,

které k těmto dokumentům při schvalování přistoupily.

K 1. 1. 1989 bylo schváleno 66 NTD IAE. Z uvedeného

počtu byly jako normy RVHP zavedeny pouze 3 NTD a 2 OK

v CSSH.



- 49 -

Zavádění NTD formou technických norem nebo právních

předpisů v ČSSR i ostatních zemích RVHP je zatím nedořeše-

no. Pro aplikaci v jednotlivých zemích je však nezbytné,

a proto bude předmětsm dalšího jednání.

Dalším z prostředků, jímž orgány SOD přispívají k za-

jištění jakosti určených zařízení, je povinnost organiza-

cí, které tato zařízení realizují, požádat orgány SOD

o oprávnění ke své činnosti. Příslušný IBP po prověření

odborné způsobilosti organizace vydá oprávnění s uvedením

podmínek pro výkon činností. Inspektorát bezpečnosti práce

v Českých Budějovicích vydal pro výstavbu JE Temelín

oprávnění organizaci o. p. Fozemní stavby České Budějovice,

závod Prefa, Veselí nad Lužnicí /dle § 5 vyhl. č. 105/

1982 Sb./ k výrobě plošných železobetonových- dílců

pro stavbu hermetické zóny s transportního koridoru jader-

ných elektráren typu VVER 100C. Organizaci Výstavba

JE Temelín bylo vydáno oprávnění pro výstavbu a montáž-

ní práce na hermetické zóně a transportním koridoru. Této

organizaci byl rozhodnutím Inspektorátu bezpečnosti práce

v Českých Budějovicích rozsah oprávnění k montáži, opravě,

údržbě elektrických zařízení do 1C00 V dodavatelským způ-

sobem a k výrobě rozvaděčů omezen na oprávnění

- k montáži el. zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu

do 1000 V

- k opravě a údržbě el. zařízení dodavatelským způsobem

v rozsahu do 1000 V.

Důvodem omezení rozs8hu tohoto oprávnění bylo zjištění, že



orrenizace nevyužívá oprávnění v plném rozsahu. Eále vydal

Inspektorát bezpečnosti práce v Českých Budějovicích osvěd-

čení třem pracovníkům o. p. Pozemní stavby České Budějovi-

ce, závod Prefa Veselí nad Lužnicí dle § 11 vyhl. č. 105/

1962 Sb., pro potvrzovaní průvodní technické dokumentace

vyráběných stavebních dílců a osvědčení pro potvrzování

průvodní technické dokumentace pracovníkovi ze sdruženého

podniku Výstavba jaderné elektrárny Temelín.

Základem pro další dozor nad určenými zařízeními je

posouzení dokumentace před započetím jejich realizace. Pod-

le § 6 vyhl. č. 1C5A9S2 Sb. byla předložena ke stanovisku

dokumentace transportního koridoru, který se na výrobním

bloku realizuje jako určené zařízení první. Stanovisko k do-

kumentaci bylo vydáno sdruženému podniku Výstavba jaderné

elektrárny Tenelín. Ľále bylo vydáno stanovisko k dokumenta-

ci pro montáž vnějších dílů hermetických průchodek pro

k. p. Sigma Modřany.

Ve smyslu § 12 vyhl. č. 105/1S82 Sb. 'byle vydána čtyři

stanoviska k dovozu zařízení. Jednalo se o čtyři kusy tlako-

vých zásobníků SAOZ, 13 kusů hermetických průchodek, 2 kusy

hermetických uzávěrů ze SSSR, dále 8 kusů hermetických uzá-

věrů z BLR a 65 kusů hermetických klapek z RSR. Největším

problémem při schvalování dovozu zařízení je nedostatečná

dokumentace. S ohledem na tuto skutečnost je nutno do

stanoviska o dovozu uvádět podmínky, za nichž lze zařízení

dovézt.
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ODBORNÄ ZPtrSOBILOST ORGANIZACÍ, POVINNOSTI OPHÄVNENÝCH

ORGANIZACÍ, POŽADAVKY NA PROVODNÍ A PRVOTNÍ TECHNICKOU

DOKUMENTACI PŘI VÝROBĚ ZAŘÍZENÍ PRO JADERNOU ENERGETIKU

Ing. Ivo Dršíák

Český úřad bezpečnosti práce Praha

I. Úvod:

Z důvodů důsledného uplatňování velni účinných tech-

nických, bezpečnostních a jiných opatření re výrobě zaří-

zení a jejich částí pro primární okruh jaderné elektrárny,

musí být ve výrobních organizacích zajištěno, že teto za-

řízení mají požadovanou bezpečnost, jsou schopna zabránit

nekontrolovatelnému rozvoji štěpné reakce, v požadované

míře izolovat radioaktivní látky obsažené v zařízeních,

jakož i produkty záření od životního prostředí za normál-

ního provozu i při maximální projektové nehodě kterékoliv

části zařízení.

S ohledem na mimořádný společenský význam této úlohy

se ve všech státech, rozvíjejících jadernou energetiku,

zřizuje státní, na projekčních, výrobních, provozních a

ostatních organizacích nezávislý dozor nad zabezpečením

požadované a nutné bezpečnosti technických zařízení.



Úkolem SOD soustavy Českého úřadu bezpečnosti práce

T Praze v oblasti výroby zařízení pro jadernou energetiku

je provádět dozor ve výrobních organizacích a právně regu-

lovat zajišťování technické bezpečnosti těchto zařízení.

Novelizovaná vyhláška CÚBP k zajištění technické bez-

pečnosti zařízení v jaderné energetice /dále jen "vyhláš-

ka"/ specifikuje termín "technická bezpečnost" takto:

"Technickou bezpečností se rozumí fyzický stav jedno-

tlivých zařízení, zajištující jejich pevnost, spolehlivost,

funkčnost a těsnost v rozsahu projektovaných mezních pro-

vozních stavů po celou dobi živostnosti. Její nedílnou sou-

částí je vedení technické dokumentace zařízení a technicko-

organizační opatření směřující ke spolehlivosti provozu

bez ohrožení osob nebo majetku."

Vyhláška rovněž specifikuje technické parametry jed-

notlivých typů zařízení, u kterých musí být citovaná tech-

nická bezpečnost bezpodmínečně zajištěna. Jsou to:

a/ tlakové nádoby a parní generátory pracující s radioak-

tivními látkami, jejichž nejvyšší pracovní přetlak

přesahuje 0,07 MPa a jeichž objem je větší než 10 litrů;

jsou to tlakové nádoby a parní generátory, které pracu-

jí s radioaktivními látkami a proto se na ně nevztahuje

vyhláěka ČtfeP č. 18/1979 Sb. o vyhrazených tlakových

zařízeních;

pod pojmem tlaková nádoba se rozumí nádoba tvořená zpra-

vidla kovovým pláštěm, ohraničujícím tlakový celek,a

privarenými potrubními hrdly po první obvodový svár mimo
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plást tlakové nádoby. Pokud je na hrdle před prvním

obvodovým svarem mimo plaší, nádoby privarená armatura

/i zabudovaná do potrubí/, případně na sobě navařené

i další armatury, tvoří tyto součást výstroje přísluš-

ného tlakového celku a jsou tedy součástí tlakové nádo-

by,

b/ čerpadla, potrubí, rozdělovače, sběrače z potrubí

a armatury s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím

0,07 MPa o světlosti nad CN 70 systému zabezpečujících

chlazení jaderného reaktoru,•systémů plnění, systémů nor-

málního a havarijního doplňování, systémů dochlezování

reaktoru, jakož i systémy dochlazování zařízení pro

skladování vyhořelého paliva,

c/ hydraulická a pneumatická zařízení, která zabezpečují

ovládání, regulaci, signalizaci, ochranu e měření při

provozu uvedených zařízení, s nejvyšším pracovním pře-

tlakem přesahujícím 0,07 MPa o světlosti nad DN 50,

d/ elektrická zařízení, která zabezpečují napájení, ovlá-

dání, regulaci, ochranu, signalizaci a měření havarij-

ních systémů, systémů řízení a dochlazování reaktoru,

jejichž technická bezpečnost může být v provozu ovliv-

něna výskytem neutronového toku,

e/ stavební část hermetické obálky /zóny/ dimenzovaná

na vnitřní přetlak, včetně zařízení zabezpečujících

její hermetičnost při maximální projektové nehodě.

Vyhláška se vztahuje rovněž na základní i přídavné

materiály s části /spojovací prvky, polotovary, části



potrubí, kolena, trubky, výkovky, průchodky, poklopy, dve-

ře a pod./ uvedených zařízení, pokud jejich jakost muže

ovlivnit technickou bezpečnost celku.

II. Odborná způsobilost organized k výrobě zařízení:

Je-li zařízení splňující technické parametry uvedeno

v "Seznamu zařízení" vypracovaném na základě ustanovení

vyhlášky Generálním projektantem jaderně-energetického

díla, pak:

vyrábět, provádět montáže, rekonstrukce, tuzemské

výrobní spolupráce a opravy zařízení a jejich částí, prová-

dět stavební práce, provádět montáže, rekonstrukce a opravy

elektrických zařízení, provádět údržbu zařízení a jejich

částí a potvrzovat průvodní technickou dokumentaci zařízení

mohou jen organizace, které mají pro tuto činnost oprávnění

/dále je "oprávněné organizace"/.

Oprávnění vydá orgán dozoru na základě písemné žádosti

organizace.

Organizace v Žádosti o vydání oprávnění uvede:

a/ název a sídlo

b/ název a sídlo nižší organizační složky, pro kterou žádá

oprávnění

c/ název a sídlo orgánu hospodářského řízení

d/ označení druhu požadovaného oprávnění a jeho rozsahu

e/ způsob zabezpečení výkonu činnosti, pro kterou požaduje

oprávnění z hlediska technického vybavení a odborné

způsobilosti pracovníků.
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Orgán dozoru po prověření odborné způsobilosti organi-

zace k činnosti, pro kterou je oprávnění žádáno, vydá opráv-

nění s uvedením podmínek nebo žádost zamítne.

Orgán dozoru /Inspektorát bezpečnosti práce, místně

příslušný výrobní organizaci/ přezkoumá, zda žádost podává

organizace, která bude činnost vykonávat a zda obsahuje

předepsané náležitosti.

Zjistí-li IBP, že je žádost neúplná nebo nesprávně vy-

plněna, případně, že nebyla podána právním subjeKtem orga-

nizace, ale ku př. pouze závodem, provozem a pod., vrátí

ji organizaci k doplnění potřebných náležitosti.

Na základě kladného výsledku přezkoumání žádosti, za-

hájí orgán dozoru prověřování odborné způsobilosti přímo

v organizaci či její nižší organizační složce, která má

činnost podle oprávnění provádět.

Při ověřování odborné způsobilosti orgán dozoru prově-

řuje s přihlédnutím k požadovanému rozsahu a druhu opráv-

nění:

- způsob zajištění vstupní kontroly se zaměřením na dokla-

dování a vyhodnocování jakosti vstupních materiálů, polo-

tovarů, dílů a dalších částí užívaných k výrobě zařízení,

odbornou způsobilost pracovníků vstupní OTK, skladů,

vnitropodniková opatření a předpisy k zajištění nezaměni-

telnosti materiálů, instrukce pro přenášení značek v pří-

padě dělení a pod.,



• úroveň kádrového a materiálového vybavení k provádění

vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, kontrol

vyrobeného, smontovaného nebo opraveného zařízení, pří-

padně základního, přídavného materiálu či částí zařízení;

jedná se zejména o vybavení měřící a přístrojovou tech-

nikou, prostředky diagnostiky a nedestrukSní defektosko-

pie včetně kvalifikovaných a zacvičených pracovníků

a stanovený systém provádění a dokladování vyhodnocených

zkonšek,

způsob a rozsah vedení prvotní dokumentace výroby zaříze-

ní či jejich částí, počínajíc ověřením uzavíraných Hospo-

dářských smluv ne zajištění dodavatelsko-odběratelských

vztahů s kooperujícími a subdodavatelskými organizacemi

/přesná specifikace objednávek s vyznačením, že se jedná

o dodávku k výrobě zařízení dle vyhlášky, sjednání tech-

nických podmínek dodávek a pod./, přes prověrku jedno-

značnosti pokynů konstrukčních kanceláří útvaru MTZ,

po ověření vnitropodnikového normativu určujícího tok

a "nabalování" prvotních dokumentů na výrobní příkazy,

které prochází se zařízením celým tokem výrobního proce-

su /materiálové průvodky, výdejky, technologické instruk-

ce jednotlivých operací, záznamy měřidel výrobních agre-

gátů, atesty chemických a mechanických laboratoří, kvan-

tometrů 8 pod./, včetně dokladů o povolení odchylek

ve výrobě,

zda jsou dostupné všechny zvláštní předpisy a technické

normy v konstrukčních kancelářích v případě, že se orga-

nizace podílí na konstruování zařízení,

zda je organizací stanoven způsob a organizace zajištění .
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jakosti a kontroly činností dle oprávnění, včetně nezá-

vislé vnitropodnikové kontroly, vymezení funkční odpověd-

nosti a pravomocí, zda jsou předepsány postupy a metodiky,

jednoznačné výkresy a mezní stavy, které se týkají kontro-

ly jakosti, předepsáno identifikační značení dílu zaříze-

ní v průběhu výroby a pod.,

- zda má organizace pro uvažovanou činnost pracovníky

s předepsanou kvalifikací, zda vede jejich evidenci a za-

bezpečuje pravidelné přezkušování a doplňování jejich

znalostí.

V případě, že požadované činnosti jsou částečně vyko-

návány samostatným střediskem či závodem organizace /statu-

tu/ a to mimo kraj sídla organizace, provede IBP příslušný

místu činnosti střediska či závodu prověření skutečností

nutných k vydání oprávnění.

Na základě kladného výsledku přezkoumání žádosti

a prověření organizace vydá orgán dozoru oprávnění organi-

zaci s uvedením podmínek pro výkon činnosti.

Oprávnění může být podmíněno plněním iSzce specifických

povinností, které jsou nutné k zajištění technické bezpeč-

nosti vyráběných zařízení, požadavky na bezpečnost práce

pracovníků při výkcnu určitých prací a pod. Oprávněná orga-

nizace je povinna dodržovat podmínky vydaného oprávnění.

Orgán dozoru označí oprávnění podle druhu vykonávané

činnosti takto:



a/ JE/ Z-a

výroba, montáž, rekonstrukce, opravy s zkoušky zařízení

uvedených v odstavci a/ /viz str. /

b/ JE/ Z-b

Z-c

výroba, montáž, rekonstrukce, opravy a zkoušky zařízení

uvedených v odstavci b/ nebo c/ /viz str. /

c/ JE/ Z-d

montáž, rekonstrukce a opravy včetně zkoušek zařízení

uvedených v odstavci d/ /viz str. /

d/ JE/ Z-e

provádění stavebních prací a zkoušky zařízení uvedených

v odstavci e/ /viz str. /

e/ JE/ PM

výroba přídavných materiálů pro svařování a navařování

zařízení mimo zařízení elektrických

f/ JE/ ZM, P

výroba pouze základních materiálů, polotovarů či částí

zařízení mimo zařízení elektrických.

V textové části oprávnění orgán dozoru specifikuje

jednek činnosti, na které se oprávnění vztahuje, a jednak

stanoví druhy a případně typy zařízení, které je organizace

oprávněna vyrábět.

Zjistí-li orgán dozoru, že oprávněná organizace nedo-

držuje podmínky uvedené v oprávnění nebo porušuje předpisy

k zajištění technické bezpečnosti zařízení, oprávnění

organizaci odebere.
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Toto své oprávnění samozřejmě využije orgán dozoru

až jako poslední represní opatření, když opatření předchozí

/rozhodnutí o odstranění zjištěných závad, finanční sankce/

nevedly k požadovanému zajištění technické bezpečnosti

vyráběných Z8řízení.

III. Povinnosti opráyněných organizací:

Oprávněná organizace je povinna před započetím činností

/viz výše/ předložit orgánu dozoru dokumentaci, případně ji-

né doklady, ke kterým vydá orgán dozoru stanovisko. Dokumen-

taci a jiné doklady je oprávněná organizace povinna předlo-

žit orgánu dozoru nejméně 30 dnů před započetím činností,

pokud orgán dozoru nerozhodne jinak. Dokumentace musí být

vypracována v návaznosti na bezpečnostní třídu zařízení

/viz Výnos ČSKAE č. 5/1979/ a musí v ní být jmenovitě uvede-

no, které části zařízeni mohou ovlivnit jeho technickou bez-

pečnost. Orgán dozoru je oprávněn si ponechat některé části

dokumentace. Organizace může zahájit činnost až po obdržení

souhlasného stanoviska orgánu dozoru k dokumentaci.

Dokumentací se rozumí zejména:

a/ konstrukční, stavební a montážní výkresy sestav a částí

zařízení, které musí obsahovat

1. označení předepsané jakosti a stavu hutních polotova-

rů, případně jiných částí, dílů a přídavných materiá-

lů, se stanovením technických dodacích podmínek

použitých materiálů

2. rozměry, tloušťky stěn a potřebné údaje pro jejich
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dimenzování

3. umístění, druh, rozměry, hodnoty součinitelů svarových

spojů a jejich klasifikační stupeň

4. druh zkoušek, zkušební média a jejich parametry

5. zkušební přetlak kompletně smontovaného zařízení

b/ výpočty / pevnostní, dimenzování elektrických obvodů ap./

vypracované podle příslušných technických norem, tech-

nických podmínek, případně nových poznatků vědy a tech-

niky, pokud se zainteresované organizace nedohodnou

s orgánem dozoru na předkládání výpočtů jinak,

c/ výpočty a důležité technické údaje o parametrech pojist-

ných zařízení /druh, velikost, propustnost, umístění,

jištění, ochrany, selektivita 8 pod./,

d/ technologické postupy výroby a výstavby včetně návrhu

na jejich ověření i pro případné opravy a rekonstrukce,

e/ montážní předpisy a technologické postupy montáže,

f/ technické podmínky pro výrobu, výstavbu, montáž, opravy

a rekonstrukce nebo jim na roveň postavené doklady,

které musí obsahovat

1. způsob, druh a rozsah tepelného zpracování zařízení

a jejich částí,

2. vstupní, mezioperační a výstupní /výrobní, montážní/

kontroly a zkoušky včetně určení přípustných mezních

hodnot a metodiky zkoušení,

3. požadavky na odbornou způsobilost výrobních, staveb-

ních a montážních pracovníků, jakož i pracovníků

provádějících kontrolu a vyhodnocování svarů,

4. průběhy zkoušek, jakož i způsob a rozseh ověřování

technického stavu zařízeni v provozu po celou dobu
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jejich životnosti,

5. údaje o spolehlivosti a plánované době životnosti

zařízení.

Technické podmínky stanoví způsob provádění a vyhodno-

cování kvality veškerých výrobních a montážních, popřípadě

i provozních a údržbárskych či opravárenských operecí,

které budou na jednotlivých zeřízeních či jejich částech

prováděny. Jsou nedílnou součástí dokumentace a dokladů

předkládaných oprávněnou organizací orgánu dozoru a po vy-

dání stanoviska se stávají pro organizaci závazné pro pro-

vádění operací a činností v nich uvedených. Organizace

jsou povinny ustanovení TP nejen dodržovat, ale při pro-

věrkách konaných orgánem dozoru jejich dodržování prokazo-

vat, at už vedením příslušné dokumentace nebo přímo

ve výrobních prostorách organizace.

•̂aždé zjištění, že některé ustanovení TP bylo organi-

zací porušeno, je orgány dozoru kvalifikováno jako poruše-

ní ustanovení vyhlášky a jeho důsledkem je uložení ssnkce

organizaci a rozhodnutí k odstrenění zjištěné závady.

Je samozřejmé, že rozsah technických podmínek bude

odpovídat předpokládané činnosti, podmínkou však zůstává,

že musí jednoznačně určovat sled a vyhodnocení jednotlivých

výrobních operací v celém výrobním toku a určovat požadavky

na ověření jakosti jednotlivých operací.
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Pro ilustraci je uveden obecný obseh těch, podmínek:

1. Všeobecná ustanovení /rozsah platnosti s identifikací
druhů a typů zařízení či jejich částí, které musí být
podle TP vyráběny, montovány, popř. provozovány, souvi-
sející TP, které msjí na zpracované přímou vazbu, popř.
jsou jejich součástí/.

2. Stanovení požadavků a podmínek při nutném odchýlení se
od TP.

3. Požadavky ns základní materiály užívané k výrobě jedno-
tlivých ěástí zařízení /specifikace materiálů, dodací
podmínky, atestace, vstupní zkoušky, skladování, přená-
gení značek při dělení a pod./.

4. Požadsvky na přídavné materiály pro svařování a nsvařo-
vání zařízení a jejich částí /specifikace, dodací pod-
mínky, atestece,vstupní zkoušky, skladování oddělené,
evidence vydávání, požadsvky ne sušení, sušení
při dílenském použití a pod./.

5. Svařování a navařování
- předepsané přídavné materiály pro svařování a navařo-
vání

- kontrolní desky /vzorky/ svarových spojů
- teplotní režim při svařování a navařování
- kvalifikace svářečů a požadavky na inženýrsko-tech-
nické pracovníky v oboru svařování

- pracoviště pro svařování a nsvarování, technická
zařízení

- sestavení pro svařování a navařování
- předepsané způsoby svařování a navařování.



- G3 -

6. Tepelné zpracování.

7. Strojní a ruční opracování, kontrola rozměrů a geometrie.

8. Opravy zjištěných vad.

9. Pokyny k zajištění bezpečnosti práce.

10. Metodika kontroly kvality jednotlivých operací.

11. Dokumentace o kontrole kvality.

Při objednávání zařízení a jejich částí, jejichž jakost

může ovlivnit technickou bezpečnost zařízení, jskož i při

zajišlování poddodávek a výrobních spoluprací, je oprávněná

organizace povinna v objednávce uvést bezpečnostní třídu

a skutečnost, že na objednávané činnosti se vztahují ustano-

vení a vyhlášky. Seznam dodavatelských organizací a organi-

zací provádějících výrobní spolupráci včetně konkrétních

činností je orgsnizece povinna předložit orgánu dozoru

do 15 dní po uzavření hospodářské smlouvy. Toto je nutné

zejména z důvodů ověření orgány dozoru, zda taková dodava-

telská organizace má k určitým činnostem oprávnění, zda

oznámila orgánu dozoru provádění činností a jejich rozsah,

aby bylo možno vykonávat nad výrobou dozor a tím chránit

zájmy objednatele pokud se týká dodržování předepsané

jakosti v průběhu výrcby.

Oprávněná organizace je povinna zpracovat obseh a určit

délku zaškolení a způsob ovřřování znalostí všech pracovníků

podílejících se ne činnosti podle oprávnění.

Oprávněná organizace je povinna stanovit způsob a orga-

nizaci zajiřtění jakosti a kontroly činnosti, vymezit funkční
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pravomoci a odpovědnost pracovníků podílejících se na čin-

nostech podle oprávnění.

Oprávněná organizace je povinna předepsat metodiky

a postupy kontrol jakosti zařízení a jejich částí a to pro

celý tok výroby až po finální vyzkoušení. Metodiky musí

obsahovat určení jednotlivých zkoušek včetně zkušebních za-

řízení, druhu a jakosti zkušebních médií, požadavků na

počet, funkce a odbornou způsobilost pracovníků podílejících

se na zkoušce, technologický postup zkoušky včetně doprav-

ních prostředků a případných manipulátorů a zásady bezpeč-

nosti práce při provádění zkoušky.

Oprávněná organizace je povinna zpracovat měrový řád,

stanovící požadavky na kontrolu, kalibrovaní a seřizování

měřících přístrojů a měřidel, zkušební zařízení a příprav-

ků pro měření a zkoušky při výrobě, montáži, opravách,

případně i provozu zařízení a jejich částí.

Oprávněná organizace je povinna zajistit stesty

a protokoly zkoušek dokumentující jakost a vlastnosti mate-

riálů a částí zařízení uvedených v dokumentaci, které mohou

ovlivnit technickou bezpečnost zařízení, fiozsah a provedení

atestu je organizace povinna projednat s orgánem dozoru,

pokud jeho forma není určena zvláštními předpisy.

Pokud není provádění činností uvedených v oprávnění

upraveno technickými předpisy a normami, jsou oprávněné or-

ganizace povinny dodržovat dohodnuté technické podmínky

a technologické' postupy.
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zařízení ucedená v odstavci b/ a c/ /viz str.

a části zařízení je výrobní oprávněná organizace povinna

vyhotovit technickou dokumentaci k příslušné fázi výroby.

Vzor této dokumentace zpracuje organizace jako přílohu do-

kumentace předkládané orgánu dozoru před zahájením činnos-

ti. Technická dokumentace se zpracovává ve dvou výtiscích,

z nichž jeden archivuje výrobce a druhý slouží oprávněné

montážní organizaci jako podklad pro sestavení průvodní

technické dokumentace /pasportu viz dále/ a předkládá se

orgánu dozoru při stavební zkoušce zařízení.

Oprávněná organizace je povinna oznámit orgánu dozoru

pro následující kalendářní rok /pokud se nedohodne s orgá-

nem dozoru jinak/ plánovaný rozsah a sortiment výroby zaří-

zení, jeho částí a výrobních spoluprací včetně specifikací

zařízení a termínů realizace.

Oprávněná organizace je povinna archivovat:

a/ prvotní technickou dokumentaci zařízení i jeho částí po

dobu nejméně pět let po ukončení výroby a to v rozsahu

dohodnutém s orgánem dozoru. Po uplynutí této lhůty je

oprávněné organizace povinna dokumentaci nabídnout pro-

vozovateli zařízení. Toto neplatí pro dokumentaci zá-

kladních a přídavných materi:-:lů, pcddodávek zařízení

e výrobních spoluprací,

b/ výrobní technickou dokumentaci a doklady včetně stanovis-

ka oreránu dozoru po celou dobu životnosti zařízení,

c/ technickou dokumentaci a průvodní technickou dokumentaci
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zařízení pc celou dobu životnosti zařízení.

Při výrobě zařízení se z komerčních i technických dů-

vodů často využívá dílů, částí, polotovarů, spojovacího ma-

teriálu a pod., které jsou vyráběny a dodávány podle plat-

ných norem ČSN.

V takových případech může oprávněná organizace před-

kládat orgánu dozoru příslušnou ČSN jsko součást výrobní

technické dokumentace ke stanovisku. V dokumentaci musí však

být taxativně uvedeno, které části jsou zhotoveny z dodávek

dle ČSN, do jaké míry mohou ovlivnit technickou bezpečnost

celku a jak jsou sjednávány technické podmínky dodávek

takových částí.

Části, vyráběné v ČSSR hromadně dle ČSN mohou být pro

výrobu zařízení použity za předpokladu, že oprávněná výrob-

ní orgcnizece zařízení v technické dokumenteci specifikuje

způsob provádění vstupní kontroly a zkoušek, které na čás-

tech dle ČSN bude vykonávat buä vlastníci silsmi nebo

prostřednictvím jiné oprávněné organizace dodavatelsky.

Protokoly o výsledcích takových zkoušek musí být součástí

průvodní technické dokumentace, ^e nejvýše žádoucí, aby

zejména při použití hutních polotovarů byly sjednány tech-

nické podmínky dodávek přímo mezi oprávněnou organizací

8 výrobcem polotovarů, čímž se snižuje riziko zaměnitel-

nosti jak materiálů, tak zejména hutních osvědčení

v obchodní organizaci ku př. n.p. Ferona.
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Je pochopitelné, že ve výrobním procesu nutně dochází

jak k odchylkám od předepsaných technologických postupů, či

tolerancí uvedených ve výrobních výkresech, tak k delším

drobným úpravám, které jsou v technické a technologické

praxi obvyklé.

Proto bylo nutno ve vyhlášce určit obecnou hrsnici,

kdy se jedná o běžné odchýlení od schválené dokumentace,

a kdy se jedná o změnu nebo dodatek k této dokumentaci.

Je tedy určeno, že každou změnu nebo dodatek k doku-

mentaci posouzené nebo dohodnuté s orgánem dozoru, kterou

se mění parametry zařízení i jejich částí, základní rozměry,

životnost, výkon, technologie výroby, kontrola ve výrobě,

výchozí materiály nebo způsob provozu, musí zpracovatel

předem projednat s orgánem dozoru, a to i v případě opravy

nebo rekonstrukce.

Má-li při činnostech podle oprávnění dojít k úkonům

vedoucím k uvedeným změnám, dotýkajícím se byt jen jedné

součásti zařízení, která je v dokumentaci uvedena jako

ovlivňující technickou bezpečnost celku, musí být tyto

před realizací projednány 3 orgánen dozoru. Toto je nutno

chápat jako změnu předpisu k zajištění bezpečnosti technic-

kého zařízení a technické bezpečnosti zařízení pro jadernou

energetiku a každé zjiřtění, že změna nebyla projednána

před její realizací, je ze strsny stétnlho odborného dozoru

posuzována jako porušení bezpečnostního předpisu se všemi

důsledky.
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Zde je nutno znovu připomenout, že některé části či

součásti zařízení mohou být vyráběny a dodávány podle plat-

ných ČSN. ČSN se tsk stává součástí výrobní technické doku-

mentace a dojde-li k její změně, vydané ve Věstníku Úřadu

pro normalizaci a měření v Prsze, která byla odsouhlasena

vžemi neopomenutelnými účastníky změnového řízení, tedy i

Českým úřadem bezpečnosti práce v Praze, nezbavuje to vý-

robce zařízení povinnosti projednat změnu s příslušným IBP

jako změnu výrobní technické dokumentace zařízení.

"aproti tomu o d c h y l k a od schválené dokumen-

tace je každá drobná změna zařízení či jeho části, vzniklá

ku př. následkem nepřesnosti při strojním opracování, sva-

řování, tvarování a pod., avSak nevedoucí ke změně technic-

ké bezpečnosti zařízení či jeho části.

Organizace každou odchylku zaznamenává do prvotní,

případně i průvodní technické dokumentace a její provedení

musí být schváleno a potvrzeno odpovědnými pracovníky Oftj,

technologie, popř. konstrukce e zejména pracovníkem opráv-

něné organizace s odbornou způsobilostí a osvědčením vyda-

ným orgánem dozoru ve smyslu příslušného ustanovení

vyhlášky.

V těchto případech projednávání odchylky s orgánem do-

zoru odpadá a IBP provádí průběžnou kontrolu nad úplným a

správným vedením prvotní, případně průvodní technické doku-

mentace při výkonu prohloubeného dozoru přímo v oprávněné

organizaci.
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V závěru výčtu povinností oprávněných organizací je

nutno se zmínit o povinnostech při dovozu zařízení.

Organizace před uzavřením smlouvy na dovoz zařízení

a jejich částí nebo organizace oprávněná k dovozu zařízení

a jejich částí pro svou potřebu, je povinna před uzavřením

smlouvy na dovoz požádat orgán dozoru o stanovisko k dovo-

zu. V žádosti musí uvést zamýšlený dovoz, stručný popis,

základní technické údaje a množství dováženého zařízení 8

jeho částí a zejména rozsah požadované průvodní technické

dokumentace.

IV. Požadavky na prvotní technickou dokumentaci:

Význam prvotní technické dokumentace je v některých

organizacích dosud nedoceněn, i když její přísné a co nej-

úplnější vedení prakticky jediné dokumentuje dodržování

technologické kázně při výrobě zařízení či jejich částí a to

po celou dobu jejich životnosti. Má tedy nemalý význam ;pko

důkezní doklad zajištování technické bezpečnosti a jakosti

zařízení při jeho výrobě v případě nehody nebo havárie.

S ohledem na význam prvotní dokumentace je vyhláškou výrob-

ci dána povinnost její rozsah, způsob vedení s archivaci

projednat s orgánem dozoru.

Do prvotní dokumentace je nutno zahrnout zejména:

- objednávky na hospodářské smlouvy,

- materiálové průvodky,

- výrobní příkazy,
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- pracovní deníky strojů a zařízení, do nichž jsou zapisová-

ny perametry prováděných operací přímo výrobními dělníky,

- deníky operativních rozhodnutí o odchylkách od výrobní

dokumentace B technolos-ií,

- svitky zapisovačů jednotlivých použitých měřidel,

- vyhodnocovací atesty chemických s mechanických laboratoří,

- seznamy svářečů, defektoskopických pracovníků a dalších

pracovníků podílejících se rozhodujícím způsobeni na za-

jištění jakosti zařízení,

- expediční listy a případně protokoly či zápisy o předání

zařízení,

- atesty a protokoly o ověřování jakosti a přesnosti měřidel

a zkušebních zařízení a přípravků používaných při výrobě

zařízení,

- stavební deníky,

- zkušební testy, připadne zápisy zkušebních komisí z ověřo-

vání znalostí určených pracovníků

8 další prvotní doklady, dle specificky vykonávaných čin-

ností, které mohou prokázat účinné zajišíování jakosti a

technické bezpečnosti vyráběných, montovaných či budova-

ných zeřízení.

V. Požadavky na průvodní technickou dokumentaci zařízení:

Oprávněná organizace je povinna vyhotovit a odevzdat

odběrateli spolu s vyrobenými, smontovanými, opravenými,

rekonstruovanými, vybudovanými a odzkoušenými zařízeními

průvodní technickou dokumentaci.
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Pro reaktory, parogenerátory a další tlakové nádoby

primárního okruhu musí průvodní technické dokumentace

obsahovat:

a/ pasport, který obsahuje zejména

1. přehled atestů a protokolů o kontrole jakosti

základního materiálu

2. přehled atestů a protokolů o kontrole jakosti

svarových spojů

3. údaje o tepelném zpracování

4. protokoly, zápisy a jiné záznamy ze zkoušek a kontrol

včetně jejich vyhodnocení

5. výsledky stavebních a tiskových zkoušek /pokud byly

provedeny/

6. protokol o měření těles zařízení

7. seznam svářečů /s vyznačením druhu a platnosti opráv-

nění/ provádějících svářečské práce

8. údaje o opr&vách vad v průběhu výroby

9. odchylky od výrobní dokumentace v průběhu výroby,

včetně jejich vyhodnocení z hlediska snížení životnosti

10. registrované vady

11. osvědčení o kontrole konzervace

12. osvědčení o kontrole balení

13. výkresovou dokumentaci

14. údaje o pojistných ventilech, základní armatuře a pří-

strojích pro měření, signalizaci, ovládání a automa-

tickou ochranu /pokud jsou součástí dodávky zařízení/

15. listy pro záznamy orgánů dozoru
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b/ návod k obsluze a pokyny pro údržbu včetně ověřování tech-

nické bezpečnosti během provozu po celou dobu životnosti

zařízení,

c/ záznamy o zabudovaných armaturách a bezpečnostní výzbro-

ji, atesty použitých prídavných materiálu, protokoly

o výsledcích zkcušek provedených v průběhu montáže a po

jejím skončení, osvědčení o jakosti a kompletnosti montá-

že, případně další doklady o skutečném stavu smontovaného

zařízení, které po montáži musí oprávněná organizsce

doplnit do pasportu.

Pro další strojní součásti uvedené v seznamu zařízení

musí být průvodní technická dokumentace zpracována do pss-

portů jednotlivých ucelených okruhů a větví či systémů.

Podkladem pasportu jsou technické dokumentace, jimiž jsou

tato zařízení vybavena ve výrobních organizacích.

Průvodní technická dokumentace musí obsahovat:

a/ pasport vyhotovený oprávněnou orgsnizací, který obsahuje

zejména

1. výkresy s vyznačením odchylek odpovídajících skutečné-

mu provedení tras s identifikovatelným označením sva-

rů, závěsů, podpěr, včetně jejich vyhodnocení z hle-

diska technické bezpečnosti

2. atesty použitých materiálů /hutních polotovarů, pří-

davných materiálů/, protokoly o individuálním vyzkou-

šení včetně protokolů o výsledcích předepsaných zkou-

šek a měření v průběhu e po skončení montáže

3. seznam svářečů /s vyznačením druhu a platnosti opráv-

nění/ provádějících svářečské práce při montážích
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4. osvědčení o jakosti a kompletnosti montážních prací

5. zápisy o kontrole a potvrzení o vnitřní čistotě

zařízení

6. seznsmy pracovníků, kteří vykonali defektoskopické

zkoušky, s vyznačením druhu a platnosti oprávnění

7. technickou dokumentaci jednotlivých zařízení a jejich

částí zebudovaných do větví, okruhů či systémů v rozsa-

hu č.1-15 pasportu podle předchozího odstavce /pas-

port reaktoru/

8. protokoly, zápisy a jiné záznamy ze zkoušek a kontrol

včetně jejich vyhodnocení

9. iídaje o opravách vad v průběhu montáže

10. listy pro záznamy orpánů dozoru

b/ návod k obsluze a pokyny pro údržbu včetně ověřování tech-

nického stavu v průběhu provozu po celou dobu životnosti

zařízení.

Pro elektrická zařízení uvedená v seznamu musí průvodní

technická dokumentace obsahovat:

a/ pasport zařízení obsahující zejména

1. atesty /osvědčení/ dílčích zařízení

2. protokoly o zkouškách a revizích

3. protokoly o individuálním vyzkoušení zabudovaného za-

řízení nebo prvku a to i za podmínek skutečného provozu

4. montážní výkresy s označením odchylek odpovídající

skutečnému provedení

5. listy rro záznamy orgánů dozoru

b/ návod k obsluze a pokyny pro údržbu včetně ověřování

technické bezpečnosti v průběhu provozu po celou dcbu
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životnosti zařízení.

Pro stsvební část hermetické zóny musí být průvodní

technická dokumentace zpracována do pssportů jednotlivýcn

prostorů a místností. Podkladem pasportu jsou technické

dokumentace , kterými vybaví výrobce jednotlivé prvky stav-

by /průchodky, záštitohermetické dveře, poklopy, armobloky

a pod./, přičemž:

a/ pasport musí obsahovat zejména

1, výkresy s vyznečením odchylek odpovídající skutečnému

provedení s identifikovatelným vyznačením svárů, prů-

chodek, poklopů, záštitohermetických dveří

2. atesty použitých materiálů, betonů, plechů, přídavných

materiálů, protokoly o výsledku zkoušek, vstupních

kontrol, kontrol v průběhu výstavby či montáže

a o individuálním vyzkoušení svarů a betonů

. 3, seznam svářečů / s vyznačením druhu a platnosti opráv-

nění/ provádějících svářečské práce při aontáži

4. osvědčení o jakosti a kompletnosti montážních prací

5. zápisy o kontrole a potvrzení o vnitřní čistotě

prostorů a místností

6. seznamy pracovníků, kteří vykonali defektoskopieké

zkoušky s vyznačením druhu a platnosti oprávnění

7. technickou dokumentaci jednotlivých zařízení a jejich

částí zabudovaných do prostorů a místností

6. protokoly o zkouškách pevnosti a těsnosti hermetické

obálky/

9. listy pro -záznamy orgánů dozoru

b/ návod k obsluze a pokyny pro údržbu včetně ověřování
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technické bezpečnosti v průběhu provozu po celou dobu

životnosti zařízení.

Správnost a úplnost průvodní technické dokumentace

potvrzuje pracovník oprávněné organizace, kterému bylo vy-

dáno osvědčení orgány dozoru.

VI. Závěr:

Uvedené povinnosti organizací představují zvýšení ná-

roků ze strany státního odborného dozoru na řídící a orga-

nizátorskou práci v samotných oprávněných organizacích,

zvýšení odpovědnosti pracovníků podnikových kontrol jakosti,

konstruktérů, technologů a ostatních středně-technických

kádrů, kteří rozhodující měrou ovlivňují dodržování techno-

logické kázně a tím jakost s technickou bezpečnost velmi

nákladných zařízení.

Účelem novelizace vyhlášky k zajištění technické bez-

pečnosti v jaderné energetice není zvyšování administrati-

vy či investiční náročnosti v oprávněných organizacích,

nýbrž specifikovat technickou bezpečnost jako rovnoprávnou

keteeorii bezpečnosti jaderné a radiační a konkretizovat

povinnosti vedcicí ke zvyšování jakosti a kvality při výro-

bě, údržbě a opravách zařízení, která představují špičku

československé strojírenské techniky a rozhodujícím způ-

sobem ovlivňují bezpečnost jaderně-energetických děl a tím

rovněž komerční a politické aspekty jejich výstavby

a provozu.
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POVINNOSTI OPRÁVNĚNÝCH ORGANIZACÍ PŘI PROVOZU JADERNÉ

ENERGETICKÝCH SLOKO, ÚDRŽBA JADERNĚ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ,

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRACOVNÍKU V JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH

Ing. Václav Gerner

Český tířsd bezpečnosti práce Praha

Vzhledem k tomu, že povinnosti opríhmSných organizací

při provozu jaderně energetických bloků a údržbě těchto za-

řízení vyplývající z vyhlášky č. 105/1982 Sb., jsou podrob-

ně uvedeny v ostatních příspěvcích obsažených ve sborníku,

zbývá se zmínit o povinnostech oprávněných organizací u vy-

hrazených technických zařízení.

Vyhrazená technická zařízení jsou:

- tlaková zařízení, která jsou určena vyhláškou

č. 18/1979 Sb.,

- zdvihací zařízení, která jsou určena vyhláškou

č. 19/1979 Sb.,

- elektrická zařízení, která jsou určena vyhláškou

č. 20/1979 Sb.,

- plynová zařízení, která jsou určena vyhláškou

č. 21/1979 Sb.



- 77 -

Při provozu jaderně energetických bloků a jejich údrž-

bě přicházejí do úvahy zejména následující povinnosti opráv-

něných organizací:

a/ u vyhrazených tiskových zařízení

- vyrábět, montovat, opravovat a rekonstruovat tato zaří-

zení smějí provádět organizace pouze na základě opráv-

nění; každý dohotovený kotel a tlakovou nádobu stabilní

musí výrobce podrobit stavební a první tlakové zkoušce,

rovněž tak po provedení opravy nebo rekonstrukce;

- nová zařízení musí dokladovat pasportem a předat jej

provozovateli;

b/ u vyhrazených zdvihacích zařízení

- organizace je mohou vyrábět, montovat, provádět gene-

rální oprsvy a rekonstruovat nebo je dodavatelským způ-

sobem opravovat a provádět revizní zkoušky jen na zá-

kladě oprávnění;

- u výtahů, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti

nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m, musí mít oprávně-

ní k opravám též organizace, která zařízení provozuje,

jestliže si sama provádí jejich opravy;

- každé nově smontované vyhrazené zdvihací zařízení musí

výrobce, případně montážní organizace, podrobit montáž-

ní zkoušce a výchozí revizi elektrického zařízení a vy-

hotovit pro ně knihu zdvihacího zařízení, pasport nebo

obdobný doklad; po opravách je organizace, která opravy

provádí, povinna provést ověřovací zkoušku v rozsahu

prováděné opravy a příslušné ČSN;
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c/ u vyhrazených elektrických zařízení

- smějí organizace provádět montáž, opravy a údržbu zaří-

zení a vyrábět rozvaděče nízkého napětí, pokud tyto

činnosti provádějí dodavatelským způsobem, jen na zá-

kladě příslušného oprávnění; dodavatelská organizace

je povinna před předáním el. zařízeni odběrsteli za-

jistit v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy

kontrolu zařízení /tj. revize, zkoušky atd./ a pořídit

o tom příslušné doklady a odevzdat je spolu se zaříze-

ním odběrateli;

- organizace, která vykonává montáž zařízení

1, na výrobu, přeměnu a rozvod elektrické energie

- v elektrárnách s jmenovitým výkonem nad 5 W*

- ve spínacích stanicích vn, vvn a zvn

- v transformovnách s jmenovitým výkonem jednotli-

vých transformátorů nad 1 MW

2. na přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie

- s celkovým jmenovitým výkonem nad 0,3 Mí*

- instalované v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo

v prostorách z hlediska úrazu el. proudem zvláší

nebezpečných

- v objektech určených ke shromažôování více než

250 osob

má povinnost oznámit Inspektorátu bezpečnosti práce

do 15 dnů před ukončením provedení montáže;

d/ u vyhrazených plynových zařízení

- montovat, opravovat zařízení, provádět na něm dodava-

telským způsobem revize a plnit tlakové nádoby na
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dopravu plynů, mohou jen organizace na základě oprávně-

ní; dodavatelská organizace na každém plynovém zařízení

před uvedením do provozu musí zajistit provedení výcho-

zí revize a vyhotovení zprávy o revizi, která je sou-

částí dodávky zařízení; po dokončení montáže je montáž-

ní organizace povinna provést přezkoušení zařízení, zda

odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a

technických zařízeni, požární ochrany a projektovaným

technickým hodnotám.

Jedním z rozhodujících faktorů při zajištování vysoké

jakosti jaderně energetických zařízení je lidský faktor.

Z tohoto důvodu Český úřad bezpečnosti práce vyhláškou

č. 105/1982 Sb., o zajištění bezpečnosti technických zaříze-

ní v jaderné energetice, požaduje, aby zkoušky po ukončení

výroby zařízení a před uvedením nových, rekonstruovaných

nebo opravených zařízení do provozu a prohlídky, zkoušky a

revize provozovaných zařízení a potvrzování průvodní tech-

nické dokumentace, prováděli jen pracovníci s předepsanou

kvalifikací a praxí, které organizace touto činností pověři-

la a kteří mají osvědčení o odborné způsobilosti vydané

nspektorátem bezpečnosti práce /dále je "IBP"/ na základě

dspěšně vykonané zkoušky.

Základním předpokladem je, aby pracovníka ke zkoušce

na IBP přihlásila organizace, se kterou je v pracovním pomě-

ru, podle svého sídla u místně příslušného IBP. Žádosti

o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení jsou na

jednotlivých IBP k dispozici. V žádosti se uvádí název a

adresa organizace, popřípadě její nižší složky, která žádá
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o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení, jméno

a příjmení pracovníka s uvedením data narození, čísla ob-

čanského průkazu, rodného čísla a adresy trvalého bydliště

pracovníka. Dále se v žádosti uvádí druh a rozsah požadova-

ného osvědčení, Údaje o vzdělání pracovníka a o délce a

druhu jeho odborné prexe a specifikuje se zařízení a čiii-

nost, kterou bude pracovník na základě osvědčení provádět.

IBP přezkoumá, zde žádost obsahuje všechny požadované úda-

je, v případě, že zjistí, že žádost je neúplná nebo nespráv-

ně vyplněná, vrátí ji žadateli, tj. organizaci, zpět s po-

žadavkem na doplnění potřebných náležitostí. V takovém pří-

padě, že žadatel přihlašuje pracovníka k prověření odborné

způsobilosti, který nesplňuje požadované vzdělání a délku

praxe a nebyla-li mu IBP udělena vyjímke, sdělí IBF žadate-

li, že nelze žádost přijmout s odkazem na požadované vzdě-

lání nebo délku odborné praxe.

Uchazeči o osvědčení musí mít ukončené úplné střední

odborné vzdělání:

a/ strojního směru pro zařízení uvedená v 5 1 odst. 2

písm. a/ a b/ vyhl. č. 105/1982 Sb.,

b/ elektrotechnického směru pro elektrická zařízení podle

§ 1 odst. 2 písm. c/ vyhl. č. 1C5/1982 Sb.,

c/ stavebního směru pro stavební část hermetické zóny,

tj. zařízení podle § 1 odst. 2 písm. d/ vyhl. č. 105/

1982 Sb.

V mimořádných případech, které jsou organizací řádně

zdůvodněny, může IBP na základě požádání orgenizoce povolit

výjimku z požadovaného vzdělání a praxe.
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Požadovaná praxe je pět let v oboru příslušných zaříze-

ní. Za odbornou praxi se považuje prvozní praxe /údržba, ob-

sluha, montáž, výroba apod./, konstrukční nebo projekční

praxe, a to v oboru příslušného zařízení podle § 1 odst. 2

vyhl. č. 105/1982 Sb. U pracovníků s vysokoškolským vzdělá-

ním příslušného směru postačí praxe dvouletá. Výjimku z pra-

xe IBP neudělí v případě, kdy délka praxe pracovníka je kra-

tší než jedna polovina praxe požadované. V takových přípa-

dech je žádost o výjimku bezpředmětná.

Pokud organizace pro svého pracovníka žádá o povolení

výjimky z požadovaného odborného vzdělání a praxe na zákla-

dě § 11 odst. 4 vyhl. č. 105/1982 Sb., uvede v této žádosti

údaje o pracovníkovi ve stejném rozsahu jak je uvedeno

v žádosti o provedení přezkoušení pracovníka /viz výše/ a

nevíc zdůvodnění, proč nemůže žadatel pověřit prováděním

činnosti na zařízení pracovníky, kteří splňují předepsané

požadavky.

Podle výsledků přezkoumání této žádosti sdělí IBP ža-

dateli své stanovisko k žádosti, případně udělí požadovanou

výjimku.

Za rovnocennou kvalifikaci pro potřeby § 11 odst. 2

písm. a/ vyhl. č. 105/1982 Sb., se považuje rovněž úplné

střední odborné vzdělání hutního či jiného technického smě-

ru, který svým zaměřením vyhovuje zamýšlené činnosti pra-

covníka organizace. V těchto případech není nutno realizo-

vat výjimku ze vzdělání. Ustanovení o délce praxe, jak bylo

výše uvedeno, zůstává nedotčeno.
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Pokud IBP po přezkoumání žádosti dojde k závěru, že žá-
dost obsahuje všechny potřebné údaje, sdělí písemně žadateli
termín a místo konání zkoušky, a to nejméně 30 dní předem.
Současně sdělí žadateli, že pracovník je povinen před zkouš-
kou předložit:

1. svůj občanský průkaz
2. doklady o odborném vzdělání /maturitní vysvědčení, dip-

lom/ a potvrzení organizsce o délce odborné praxe na pří-
slušném zařízení; potvrzení musí vystavit ta organizace,
ve které pracovník předepsanou odbornou praxi získal,

3. u pracovníků, kde je žádáno o získání odborné způsobilo-
sti revizního technika pro elektrická zařízení, požaduje
se bu3 předložení osvědčení revizního technika pro ele-
ktrické zařízení nebo pokud takovouto způsobilost praco-
vník nemá, je nutno předložit ještě:
a/ potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci na ele-

ktrických zařízeních, ne však starší jednoho měsíce,
b/ cvičnou zprávu o revizi elektrického zeřízení a hromo-

svodů - cvičná zpráva o revizi musí být vypracována
na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí a
v takových třídách objektů, pro něž je požadován roz-
sah osvědčení;
při zkoušce pro rozsah "bez omezení napětí" se před-
kládá vzorová cvičná zpráva o revizi el. zařízení
do 1000 V, odděleně pak pro el. zařízení nad 1000 V;
zvláštní vzorové cvičná zpráva o revizi el. zařízení
se vypracovává i pro el. zařízení v objektech se stup-
něm nebezpečí výbuchu a hromosvody.
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Zkoušky pracovníků za účelem prověření odborné způsobi-
losti provádějí jednotlivé IBP nejméně jedenkrát za čtvrt
roku, pokud ovšem obdržel v tomto období řádně vyplněné žá-
dosti.

Před vlastní zkouškou jsou ze strany IBP překontrolová-
ny předložené doklady uchazeče a pokud před zahájením zkouš-
ky jsou zjištěny nesrovnalosti mezi předloženými doklady či
údaji uvedenými v žádosti, je stanoven pracovníkovi náhrad-
ní termín zkoušky s tím, že do te doby je nutno nesrovnalos-
ti odstranit. 0 takovéto skutečnosti je ještě písemně infor-
mován žadatel.

Vlastní zkoušku provádí IBP tříčlennou zkušební komisí,
složenou z pracovníků IBP. Zkouška se skládá ze dvou částí:
písemné a ústní.

Při zkoušce prověřuje IBP u pracovníka rozsah jeho
znalostí podle požadovaného druhu osvědčení a to zejména:

a/ znalost předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technic-
kých zařízení včetně příslušných ustanovení vyhlášky
č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

b/ teoretické a praktické znalosti v oblasti jednak všeobec-
né a jednak s ohledem na příslušnou činnost a druh zaří-
zení podle § 1 odst. 2 vyhl. č. 105/1982 Sb.

c/ schopnost samostatného zpracování zpráv o zkouškách,
popřípadě revizích.
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Pro sjednocení úrovně prováděných zkoušek na jednotli-
vých IBP vydal Český úřad bezpečnosti práce soubor zkušeb-
ních otázek, který vymezuje rozsah vyžadovaných znalostí
pracovníků.

Podle druhu platnosti osvědčení je stanoveno takovéto

rozdělení:

1. JE/ P-a, JE/ P-b
"a" se značí zařízení podle § 1 odst. 2 písm. a/ vyhlášky

č. 1O5A982 Sb.,
"b" se značí zařízení podle § 1 odst. 2 písm. b/ vyhlášky

č. 105/1982 Sb.,

pro zkoušky zařízení podle § 8 odst. 1 písm. a/;
kontrolu průvodní technické dokumentace podle § 9 vyhláš-
ky č. 105/1982 Sb.;
zkoušky a revize provozovaných zařízeni podle § 15 vy-
hlágky č. 105/1982 Sb.,

2. JE/ P-c
zkoušky zařízení podle § 8 odst. 1 písm. b/; kontrolu
průvodní technické dokumentace podle § 9; zkoušky a revi-
ze provozovaných zařízení podle § 15 vyhl. č. 105/1982 Sb.

3. JE/ P-d
zkoušky zařízení podle § 8 odst. 1 písm. c/; kontrolu
průvodní technické dokumentace podle § 9; prohlídky a
zkoušky provozovaných zařízení podle § 15 vyhlášky
5. 105A982 Sb.,

4. JE/ P-zm, JE/ P-pm

kontrolu průvodní technické dokumentsce podle § 9 /v pří-
padě "zm" se jedná o záklsdní materiál, v případě "pmM



se jedná o přídavný materiál/, vyhi. č. 105/1982 Sb.

Podle požadavků organizací e vlastní pracovní náplně

pracovníků je možno druh platnosti osvědčení příslušně kom-

binovat s upřesněním činnosti /např. pracovníků se strojním

vzdělánín/ je možno po úspěšné zkoušce vystavit osvědčení

JE/ P-a,b, v němž je uvedeno, že pracovník je oprávněn

k provádění revizí a zkoušek tlakových zařízení užívaných

k ovládání zařízení uvedených v § 1 odst. 2 písm. c/ vy-

hlášky č. 105/1982 Sb.

Vydaný a používaný soubor základních zkušebních otázek

je rozdělen do jedenácti částí. Části I až III se používají

u všech pracovníků bez ohledu na požadovaný druh osvědčení

a zpravidla tyto otázky jsou obsaženy v písemné části ve

formě zkušebních testů.

Znalosti základních předpisů k zajištění bezpečnosti

práce a technických zařízení jsou zahrnuty v otázkách

I. části, ve kterých jsou zahrnuty následující oblasti:

a/ povinnosti organizací a pracovníků orgsnizací pro zajiš-

íování bezpečnosti a ochrany zdraví, tj. zejména

§§ 35 až 40 vládního nařízení č. 54/1975 Sb., §§ 135 a

272 Zákoníku práce

b/ působnost a oprávnění orgánů státního odborného dozoru,

zákon č. 174/1968 Sb.

c/ evidence a registrace pracovních úrazů a hlášení nehod

a poruch technických zařízení /vyhl. č. 110/1975 Sb./
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d/ posuzování prototypů strojů a zařízení podle vyhlášky

č. 143/1979 Sb. o výběru prototypů strojů a zařízení pro

posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a tech-

nických zařízení; co se považuje za prototyp, působnost

vyhlážky, postup při posuzování prototypu; zákon o stát-

ním zkušebnictví

e/ tvorba technických norem a postup při udělování výjimek

/zákon Č. 96/1964 Sb. a vyhl. č. 97/1964 Sb./, tvorba

technických podmínek; odchylky z ustanovení vyhlášky

č. 48/1982 Sb.

f/ povinnosti organizací při dovozu, vyhl. č. 59A983 Sb.,

kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajiš-

tění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení

/na která zařízení se vyhláška vztahuje, doklady k žádos-

ti o odborné vyjádření/

g/ všeobecné požadavky bezpečnosti práce stanovené v §§ 3

až 8 vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní po-

žadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zaří-

zení

h/ vyhrazená technická zařízení, základní rozdělení a pře-

hledné znalosti o vyhláškách

- č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková za-

řízení a stancví některé podmínky k zajištění jejich

bezpečnosti

- č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací za-

řízení a stanoví některé podmínky k zsjiStění jejich

bezpečnosti

- č. 20/1979 Sb., kterou se urfují vyhrazená elektrická
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zařízení a stsnoví některé podmínky k zajištění jejich

bezpečnosti

- č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová za-

řízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

bezpečnosti.

Druhá část otázek zahrnuje znalosti vyhlášky 5. 105/

1982 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v ja-

derné energetice, zejména:

- zařízení podléhající vyhl. č. 105/1982 Sb.,

- oprávnění organizací,

- povinnosti oprávněných organizací,

- náležitosti technických podmínek,

- účel a závaznost technických podmínek,

- oznamování zkoušek zařízení,

- oznamování rozsahu s tortimentu výroby, archivace

dokumentace,

- forma a obsah průvodní technické dokumentace,

- prvotní technická dokumentace,

- druhy stenovisek vydávaných orgány státního odborného

dožeru,

- postup při změnách a dodatcích k technické dokumentaci,

- povinnorti organizací při dovozu zařízení,

- evidence zařízení,

- uvádění zařízení do provozu / povinnosti orpávněných orga-

nizací/,

- povinnosti provozovatele jaderně energetického zařízení.
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V otázkách III. části je zahrnuto:

- princip funkce jaderného reaktoru

- princip činnosti jaderné elektrárny /dále jen "JE"/

- záklsdní schéma jaderné elektrárny typu VVER /primární a

sekundární okruh/

- možné ohrožení okolí z hlediska pravidelné činnosti JE

- možné ohrožení okolí z důvodů havárie JE

- technická bezpečnost JS, způsoby jejího zabezpečení a

dozorčí orgány

- systém zabezpečení JE při maximální projektové nehodě

- OŘJ - pcslání, povinnosti, funkce, organizační řád

- způsob zajištění přesnosti měřidel používaných při výrobě,

montáži a provozu zařízení JE.

Otázky zařazené do části IV - Základní teoretické zna-

losti mechanických vlastností kovů a jejich zkoušení

zahrnují následující oblasti:

- fyzikální vlastnosti kovů s slitin

- korozi kovů /základní druhy, příčiny, důsledky, ochranu/

- záklndní znalosti mechanických vlastností kovů /pružnost,

pevnost, plastičnost, houževnatost, tvrdost/

- zkoušení mechanických vlastností kovů /zkoušky tahem, tla-

kem, ohybem, krutém, střihem, rázové zkoušky vrubové hou-

ževnatosti/

- základní zkušební defektoskopické metody /kapilární

zkrušky, magnetické metody, ultrszvuk, rentgenové záření,

používání isotopů, význam defektoskopie/

- význam a druhy tepelného zpracování kovových materiálů

- materiály užívané k výrobě zařízení pro JE, záklsdní
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legůry a přísady.

V části V - Základní znalosti o konstruování, výrobě,

montáži, zkoušení, vybavování průvodní technickou dokumen-

tací a provozu tlakových nádob a jejich částí určených pro

zařízení v jaderné energetice. Otázky v této části zahrnují:

- primární okruh JE - schema, popis

- funkce a provozní parametry reaktoru, příp. parogenerátoru

s kompenzátoru objemu

- oprávnění k výrobě a zkouškám zařízení a jejich částí -

předpisy

- materiály k výrobě zařízení a jejich částí

- zásady značení základních materiálů používaných pro výro-

bu zařízení a jejich částí /přenášení značek, skladování,

dělení spod./

- zkoušky základních materiálů v průběhu výroby zařízení a

částí a jejich dokumentování

- tepelné zpracování částí, montážních celků a svarů zaříze-

ní a částí - předpisy a jeho dokumentování

- zásady při opravách nepřípustných vad v záklfídních mate-

riálech a svarových spojích

- požadavky na odbornou způsobilost svářečů a defektoskopic-

kých pracovníků při výrobě zařízení a částí

- předpisy pro hodnocení svarových spojů a návarů zařízení

a částí

- mezioperační zkoušky v průběhu výroby zařízení a částí,

jejich závažnost e dokumentování

- zkouřky po dokončení výroby zařízení a jejich částí

- stavební zkoužks zařízení

- zkoučka těsnosti a ne pevnost zařízení a jejich částí
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- kvalita vody pro tlakovou zkoušku zsřízení a jejich částí

- zásady bezpečnosti práce při tlakové zkoušce

- vysvětlete termín prvotní dokumentace /význam, záklsdní

druhy/

- vysvětlete termín výrobní dokumentace /povinnosti orgeni-

zace/

- vysvětlete termín průvodní dokumentace /povinnosti orga-

- vysvětlete termín stanovisko k zařízení /povinnosti orga-

nizace/

- změna a odchylka od výrobní dokumentace - zásady při úpra-

vě dokumentace

- povinnosti organizace při zajištcvání subdodávek a koope-

rací ve výrobě zařízení a jejich částí

- konkrétní otázky z předpokládané činnosti prscovníka

/organizační řády organizací, příkazy ředitelů, technolo-

gické pcstupy konkrétní výroby, technické podmínky apod./

- tlakové nádoby stabilní - § 173 vyhl. č. 48/1982 Sb.

Část VI - Základní znalosti o konstruování, výrobě,

montáži, zkouěení, vybavování průvodní technickou dokumen-

tací a prohozu armatur, čerpadel, potrubí a jejich částí

určených v seznamu podle § 4 vyhl. pro JE. Otázky v této

části zahrnují:

- kriteria pro zařazení armatur, čerpadel a potrubí mezi

zařízení dle vyhl. č. 105/1982 SB.

- princip činnosti armatur /druhy, funkce armatur v systé-

mech JS, pracovní prostředí armatur/

- požadavky na znečení, vnitřní čistotu, konzervaci,



- 91 -

skladování a balení armatur, čerpadel 8 potrubí

• zkouška na funkci a zadírání armatur

• výroba ohybů potrubí

oprávnění k výrobě a zkouškám zařízení a jejich částí -

předpisy

materiály k výrobě zařízení a jejich částí - jakost a do-

kumentace

zásady značení základních materiálů používaných pro výro-

bu zařízení a jejich částí /přenášení značek, skladování,

dělení apod./

zkoušky základních materiálů v průběhu výroby zařízení a

částí a jejich dokumentování

tepelné zpracování - předpisy a dokumentování

zásady při opravách nepřípustných vad základních materiá-

lů, polotovarů, svarových spojů

požadavky na odbornou způsobilost svářečů a defektoskopic-

kých pracovníků při výrobě zařízení a částí

předpisy pro hodnocení svarových spojů a návarů

mezioperační zkoušky v průběhu výroby zařízení a částí,

jejich závažnost a dokumentování

zkoušky po dokončení výroby zařízení a jejich částí

stavební zkouška zařízení

zkouška těsnosti a na pevnost zařízení

kvalita vody pro tlakovou zkoušku zařízení

zásady bezpečnosti práce při tlakové zkoušce

vysvětlete termín prvotní dokumentace - význam, zákl. dru-

ny

vysvětlete termín výrobní dokumentace /povinnosti organi-

zace/

vysvětlets termín průvodní dokumentace /povinnoeti orga-
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nizace/

- vysvětlete termín stanovisko k zeřízení /povinnosti

- zrniny a odchylky od výrobní dokumentace - zásady při

úpravě dokumentace

- povinnosti organizace při zejištcvání subdodávek a koope-

rací ve výrcbč zsřízení a jejich částí

- konkrétní otázky z předpokládané činnosti pracovníka

/organizační řády organizací, příkazy ředitelů, technolo-

gické postupy konkrétní výroby, technické podmínky apod./

- tiskové nádoby stabilní - § 173/1982 Sb.

V části VII - Záklc-:dní znalosti o výrobě, kontrole,

zkoušení s vybavování průvodní technickou dokumentací mate-

riálů určených k výrobě zařízení pro jadernou energetiku,

jsou zahrnuty tyto otázky:

- výběr surovin pro výrobu základních materiálů pro JE

- nasazování a uvolňování taveb pro zakázky JE

- značení materiálů, přenášení značek, značení při dělení

materiálu

- druhy a způsob provedení tepelného zpracování základních

materiálů a jeho dokumentování

- druhy, četnost příp. opakování zkrušek základních materiá-

lů v průběhu výroby a po ukončení výrcby - dokladování

- kvalita povrchu základních materiálů - zjištovéní drsnosti

- přípustné vady a opravy základních materiálů, kontrolní

metody dokumentování

- značení, barvení, balení či jiná povrchová úprava základ-

ních materiálů
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- atestace základních materiálů, předpisy pro vyhotovování

atestů

- konkrétní otázky z předpokládané činnosti pracovníka

/organizačíní řád podniku, příkazy podnikového ředitele

z oblasti JE, technologie výroby ZM, technické podmínky/

- tepelné zprecování e moření kovů - §§ 118 až 120 vyhlášky

č. 48A982 Sb.

Do části VIII - Základní znalosti o výrobě, zkoušení,

kontrole a vybavování průvodní technickou dokumentací pro

svařování a nevařování materiálů pro zařízení v jaderné

energetice jsou zahrnuty následující otázky:

- způsob provedení vstupní kontroly drátů a pásků

- z"ůsob skladování materiálů před zpracováním

- způsob odběru vzorků před uvolněním do výroby

- postup při navařování zkušebních vzorků

- způsob zajištění nezaměnitelnosti materiálů při výrobě

- druhy a způsob provedení tepelného zpracování - dokumen-

tování

- způsob a skladování navážené obalové hmoty

- kontrole při sušení elektrod

- značení a skladování elektrod před expedicí

- způsob kontroly při střihání pásků

- způsob atestování výrobků

- povinnosti organizace při zajištování subdodávek a koope-

rací

- konkrétní otázky z předpokládané činnosti pracovníka

/organizační řád podniku, příkazy podnikového ředitele

z oblasti JS, technologie výroby přídavných materiálů,
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obalových hmot, technické podmínky/

- svařování - §§ 110 až 112 vyhl. č. 46/1962 Sb.

Část IX - Základní znalosti o montáži, prohlídkách,

zkouškách, revizích a vybavování průvodní technickou doku-

mentací elektrických zařízení pro napájení vlastní spotře-

by, dieselgenerátorových stanic, napájení, ovládání, regu-

laci, ochranu, signalizaci s měření havarijních systémů

dochlazovéní reaktoru zahrnuje následující oblast otázek:

- způsob napájení vlastni spotřeby, rozvodné soustavy

- systém rozvoden 6 kV

- význam zajištěného napájení I. a II. kategorie - popis

systémů

- autonomní zdroje /popis, hlavní parametry, složení, režim/

- význam a činnost AZR

- význsm a činnost APS

- jednotlivé ochrsny elektrického bloku

- druhy signslizece

- dálkové ovládání regulačních a uzavíracích orgánů z BD,

ND 8 z místních ovládacích panelů, způsoby ovládání

- druhy osvětlení a systémy jejich napájení

- popište účel působení systémů:

a/ HO reaktoru

b/ zabezpečovací systém 1.0

c/ technologií a lokálních ochran PG

d/ ochran TG

e/ zabezpečení bloku

- sestava měřícího okruhu pro měření teploty, odporu, prů- i,

toku, tlaku, hladiny, otáček, chvění, posuvu koncentrace )j

kyseliny borité •
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- principy měření jednotkových veličin

- Čidla jednotkových veličin - popis

- schéma napájení SORR /měření neutronového toku/

- působení HO I. - IV. druhu na pohony SORR

- dvě příčiny vzniku signálu pro každý druh havarijní

oehreny

- hlavní regulační obvody bloku JE - způsob jejich funkcí

- princip funkce regulátoru ARM-5, ROM, TVER-O1

- princip regulace tlaku v 1.0, hladiny v PG, hladiny v KO,

tlaku v HPK pomocí přepouštěcí stanice do kondenzátoru

- systém vnitroreaktorové kontroly SURK HINDUKUŠ /složení

a základní funkce/

- programová kontrola IVS - URAN Aontrolní a diagnostické

programy/

- struktura a základní funkce IVS - URAN

- telekomunikační systém

- zkoušky zařízení před uvedením do provozu

- pasport zařízení /vyhotovení a potvrzování/

- provádění zkouíek a revizí zařízení

- postup při uvádění zařízení do provozu

- provoz za mimořádných podmínek

- údržba zařízení

- druhy revizí a jejich náplň - revizní záznamy

- organizační směrnice a nsřízení vydaná montážní příp.

provozující organizací

- elektrická zařízení - §§ 194 až 199 vyhl. č. 48/1982 Sb.

Uchezeči o osvědčení JE/ P-c musí vlastnit osvědčení

revizního technika elektro /§ 9 vyhl. č. 50/1978 Sb./ pří-

slušného druhu dle předpokládané činnosti.
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Pro potvrzování montážních výkresů s označením odchy-

lek odpovídajících skutečnému provedení /§ 9 vyhl. č. 105/

1962 Sb./ je možno předložit orgánům dozoru před zkouškou

potvrzení organizace o úspěšném absolvování zkoušky

dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb.

Část X - Základní znalosti o výstavbě, montáži, kontro-

lách, zkouškách a vybavování průvodní technickou dokumenta-

cí hermetické zóny jederné elektrárny zahrnuje tyto otázky:

- definice hermetické zóny a její funkce /popř. kontejmentu/

- stavební prostory hermetické zóny

- prvky hermetické zóny - čím se dosáhne hermetičnosti

- obvodové stěny hermetické zóny:

a/ opláštění

b/ výplň

- styky hermetického opláštění

- funkce betonových stěn a armobloků

- betony stínění - hlavní parametry

8/ Be 330

b/ těžké betony

c/ velmi těžké betony

d/ supertinitické betony

- předpisy a technické podmínky určující betonové stínění

- kotvení oblicovek a požadavky na kotevní prvky

- zkoušky a defektoskopie prvků HZ

- zkoušky těsnosti a pevnopti HZ

- defektoskopie železobetonových konstrukcí

- armobloky, armokoše, ocelobloky, ocelové buňky:

a/ požadavky na skladování



b/ požadavky na dokumentaci

c/ msnipulece

- kontrolní otázky z předpokládané činnosti /organizační

řád, příkazy codnikového ředitele z oblasti JE, techno-

logie výstavby a montáže, technické podmínky/

- stavební a montážni práce - § 146 vyhl. č. 48/19S2 Sb.

- práce ve výškach - §5 155 až 158 vyhl. 5. 46A982 Sb.

- betonárske a zednické práce - §§ 159 až 161 vyhl. č. 48/

1982 Sb.

- montážni práce - § 162 vyhl. č. 48/1982 Sb.

V části XI - Základní znalosti o výrobě, montáži, kon-

trolách, zkouškách a vybavovaní průvodní technickou doku-

mentací strojních částí hermetické zóny jaderné elektrárny

zahrnuje:

- funkce záštitohermetických dveří, uzávěrů speciální kane-

lizace, uzávěrů ventilačních průduchů, potrubních s kabe-

lových průchodek

- kotvení oblicovek a požadavky na kotevní prvky

- armobloky, armokoše, ocelobloky, ocelové buňky:

a/ požadavky na uskladnění

b/ požadavky na dokumentace

c/ manipulace

- oprávnění k výrobě a zkouškám zařízení a jejich částí -

předpisy

- materiály k výrobě zařízení a jejich částí - jakost a do-

kumentace

- zásady značení základních materiálů používaných pro výro-

bu zařízení a jejich částí /přenášení značek, skladování,
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dělení epod./

zkouřky základních materiálů v průběhu výroby a jejich

dokumentovaní

tepelné zpracování, předpisy a dokumentování

zásedy při opravích nepřípustných vad základních materiá-

lů, polotovarů a svarových spojů

požadavky ne odbornou způsobilost svářečů a defektoskopic-

kýc:i pracovníků při výrobě zařízení a částí

předpisy pro hodnocení svsrových spojů a návarů

mezioperační zkoušky v průběhu výroby zařízení a částí,

jejich závažnost a dokumentování

zkoušky po dokončení výroby zařízení a částí

stavební zkouška zařízení

zkouška těsnosti s zkouška na pevnost zařízení

vysvětlete termín prvotní dokumentace - význam, základní

druhy

vysvětlete termín výrobní dokumentace /povinnosti organi-

zace/

vysvětlete termín průvodní dokumentace /povinnosti orga-

nizace/

vysvětlete termín stanovisko k zařízení /povinnosti orga-

nizace/

změny a odchylky od výrobní dokumentace - zásady při

úpravě dokumentace

povinnosti organizace při zajištování subdodávek 8 koope-

rací ve výrobě zařízení a jejich částí

konkrétní otázky z předpokládané činnosti pracovníka

/organizační řády organizací, příkazy ředitelů, technolo-

gické postupy konkrétní výroby, technické podmínky spod./

svařování a termické řezání kovů - §§ 110 až 112
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vvhl. č. 4eA982 Sb.

- tepelné zpracováni kovů - §§ 118 e 119 vyhl. č. 48/

1982 Sb.

0 průběhu zkoušky každého pracovníka se vyhotovuje zá-

pis, ve kterém se hodnotí jeho znalosti způsobem vyhověl -

nevyhověl. Výsledek zkoušky se pracovníkovi sdělí. Po úspěš-

ně vykonané zkoušce zašle IBP pracovníkovi prostřednictvím

žadatele do 3C dnů od vykonání zkoušky osvědčení, ve kterém

je označen druh osvědčení a stanoven rozsah jeho platnosti.

Oznečení druhu osvědčení je vlastně patrné již z evidenčního

čísla, jak je uvedeno ne začátku přednášky, navíc v eviden-

čním čísle je zahrnuto i pořadové číslo vydaného osvědčení

/trojčíslí/ a číselné označení IBP, který osvědčení vydal

a poslední dvojčíslí značící rok vydání. Pořadová čísla jsou

vztažena k jednotlivým druhům zařízení.

V takových případech, kdy ší ad a tel žádá o rozšíření

druhu nebo rozsahu platnosti osvědčení, provede IEP přezkou-

šení pracovníka v rozsahu požadovaného rozšíření. Na základě

úspěšného výsledku zkoušky a předložení stávajícího osvědče-

ní, pak je vydáno žadateli osvědčení nové a staré osvědčení

se zakládá na IBP s doklady o přezkoušení. V nově vydsném

osvědčení je v těchto případech uvedeno, že toto osvědčení

ru?í tím a tím dnem osvědčení dossvsdní s uvedením jeho evi-

denčního čísle a IBP, který dosavadní osvědčení vydsl.

Jestliže nové osvědčení vydal jiný IBP, než který vydal os-

vědčení dosavadní, je kopií nového osvědčení o této skuteč-

nosti vyrozuměn.
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V takových přípedech, kdy znalosti precovníka při zkou-

šce jsou hodnoceny J8ko nevyhovující, je mu tato skutečnost

po zkoušce sdělena a zároveň předen nový formulář žádosti

o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení. Zažle-

li žadatel, tj. zaměstnavatelská organizace, žádost o prove-

dení opravné zkoušky pracovníka, je dále postupováno podle

uvedených zásad jako u rádné zkoušky.

Jestliže některý pracovník u zkouřky nevykáže potřebné

znalosti již potřetí, oznámí IBP tuto skutečnost žadateli

do 30 dnů od poslední opravné zkoušky a zároveň zda a kdy

pracovníkovi bude poskytnut ještě delší termín opravné zkou-

šky nebo, 2e pracovníkovi již další opravný terrain zkoušky

nebude poskytnut a o této skutečnosti IBP informuje i ostat-

ní IBP v ČSR a Slovenský úřad bezpečnosti práce.

Každý inspektorát vede evidenci osvědčení, které byla

vydána počle § 11 vyhl. č. 105A962 Sb. a zároveň vydaná

osvědčení je povinen archivovat 20 let od jejich vydání.

Po uváděnou dobu IBP vyhotoví na základě předložení žádosti

prscovníka duplikát osvědčení, ve kterém je uvedeno datum

vyhotovení. K této žádosti musí být přiložen kolek v hodno-

tě Kčs 10,-.

Pracovníkovi, kte-ý provádí činnost ne základě vydané-

ho osvědčení v rozporu s předpisy k zajištění bezpečnosti

práce a technických zařízení, může IBP, ktprý tuto skuteč-

nost zjistí, odejmout osvědčení, popř. omezit jeho rozsah,

po":ud sám toto osvědčení vydal. V případě, že osvědčení bylo

vydáno jiným IBP, je odebrání prováděno jeho prostřednictvíns.
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0 skutečnosti, že IBP omezil nebe odejmul vydané osvědčení,

jsou informovány všechny IBP v CSR a Slovenský úřad bez-

pečnosti práce. Odejmutí nebo omezení vydaného osvědčení se

provádí rozhodnutím ve správním řízení ne základě zjištěných

skutečností, které jsou projednány s pracovníkem e se zá-

stupcem organizace, která předmětnou činností pracovníka

pověřila. Stávající osvědčení je pracovník povinen na zá-

kladě rozhodnutí o odejmutí nebo omezení rozsahu, odevzdat

IBP, který rozhodnutí vydal, do tří dnů od nabyti právní

moci rozhodnutí. Podle 5 55 správního řádu se vylučuje

odkladný účinek odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze

odvolat do 15 dnů ode dne doručeni k českému úřadu bezpeč-

nosti práce v Prsze prostřednictvím IBP, který rozhodnutí

vydal.

V takových případech, kdy pracovníkovi byl omezen roz-

sah osvědčení nebo mu bylo osvědčení odebráno, může orga-

nizace o rozšíření rozsahu nebo vydání nového osvědčení

požádat IBP nejdříve do šesti měsíců ode dne nebytí právní

moci příslušného rozhodnutí o omezení rozsahu nebo odebrání

osvědčení. Ľále se v takovýchto případech postupuje jako

u řádné zkoušky.
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