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Přehled

Během roku 1990 přibyly zkušenosti z dalších 422 let provozu reaktorů bez větších nehod nebo havárií.
Pokračovala rostoucí mezinárodni spolupráce a potreba mezinárodních služeb v oblasti jaderné a radiační
bezpečnosti. Jaderný průmysl pracoval nejenom na tom, aby udržel vysokou úroveň bezpečnosti srovnatelnou
s úrovní v jiných velkých průmyslových odvětvích, ale i na tom, aby v mezinárodním měřítku sladil přístupy
k bezpečnosti. Podobný trend je zřejmý i při využití záření v průmyslu, ve výzkumu a v lékařství.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V BEZPEČNOSTI

MEZINÁRODNÍ AGENTURA PRO ATOMOVOU ENERGII

Na 34. zasedání všeobecné konference MAAE v září 1990 přijali představitelé členských zemí rezoluce na
podporu posílení mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti reaktorů a ochrany před zářením.

Během konference se konalo zvláštní vědecké zasedání o prodloužení životností jaderných elektráren.
Jednání se soustředilo na bezpečnostní problémy spojené se stárnutím JE (jako jsou únava materiálu, křehnutí,
účinky vysokých teplot na zařízení a zhoršování stavu elektrických a elektronických zařízení), protože starší
elektrárny pokračují v provozu ke konci své projektové životnosti i za něj. I když jsou problémy stárnutí
jaderných elektráren společné, používají státní dozory na jejich řešení různé přístupy. Všeobecně se uznává, že
pečlivým sledováním stavu systémů a jejich rekonstrukcí je možné zajistit bezpečný provoz elektrárny déle než
je projektová životnost. Elektrárna však musí trvale vyhovovat svým původním bezpečnostním kritériím a splnit
jakékoliv požadavky na zvýšení bezpečnosti, nově přijaté po udělení původního povolení k provozu.

Jednání prominentních představitelů jaderné bezpečnosti během zasedání všeobecné konference posoudilo
diskuse, které probíhaly během předcházejícího roku mezi představiteli organizací státních dozorů o inspekcích
a uplatňování rozhodnutí dozorů.

Během zasedání všeobecné konference byla podepsána dohoda mezi vládami Ukrajiny, Běloruska a býva-
lého SSSR na jedné straně a MAAE na straně druhé, která stanovuje principy, jimiž se Řdí provádění výzkumu
v novém Černobylském středisku pro mezinárodní výzkum.

MEZINÁRODNÍ ČERNOBYLSKÝ PROJEKT

Začátkem roku 1990 byl pod vedením mezinárodního poradního výboru zahájen mezinárodní projekt
hodnocení rozsahu kontaminace životního prostředí a následků na zdraví lidí v těch oblastech Ukrajiny, které
byly kontaminovány havárií čemobylské jaderné elektrárny v roce 1986, a hodnocení účinnosti přijatých
opatření na zajištění zdraví obyvatelstva. Koordinací projektu MAAE reagovala na žádost tehdejší sovětské
vlády. Projekt zahrnoval odběr vzorků a stanovení radiologických údajů, prověrku zdravotní situace v oblastech
zasažených radioaktivním spadem z havárie a hodnocení opatřen/ přijatých vládami tehdejšího SSSR a tří
zasažených sovětských republik na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. Zasaženými republikami jsou
Běloruská, Ruská a Ukrajinská, v nichž je asi 2700 postižených osídlení s celkovým počtem obyvatelstva skoro
milion lidí.

Závěrečná zpráva mezinárodního poradního výboru, který byl zodpovědný za zjištěné poznatky, byla
zveřejněna pro tisk i veřejnost na velkém mezinárodním jednání konaném 21. až 24. května 1991. Stejné
poznatky byly současně odevzdány tehdejším sovětským úřadům. Úplný text závěrů a doporučení mezinárod-
ního poradního výboru by měl být vydán samostatně. Závěry projektu mohou být shrnuty následujícím
způsobem:

- Obecně byly potvrzeny úrovně povrchové kontaminace uváděné v dostupné literatuře.
- Skutečné dávky ozáření obdržené obyvatelstvem, jakož i dávky očekávané v budoucnosti, jsou nižší než

byly původní odhady.
- I když mezi obyvatelstvem prověřovaných osídlení byly zjištěny negativní psychologické následky

a poškození zdraví nevyvolané účinky záření, nebylo zjištěno poškození zdraví přímo způsobené radiač-
ním ozářením.

I když všeobecná reakce úřadů v čase havárie z hlediska ochranných opatření byla většinou rozumná
a v souladu s mezinárodními návody, některá z realizovaných nebo plánovaných dlouhodobých opatření (např.
přesídleni nebo omezení konzumace poiravin)se zdají býtrozsáhlejší, než by bylo potřebné jen z radiologických
důvodů. Uznává se však, že musí být věnována patřičná pozornost i sociálním a politickým faktorům.

Tyto výsledky představují významný krok při hodnocení následků havárie a bezpříkladný projekt spolupráca.



HODNOCENI BEZPEČNOSTI REAKTORŮ V VER STARŠÍHO TYPU

Bezpečnost starších typů energetických reaktorů v tehdejším SSSR a v zemích východní Evropy se stala
předmětem mezinárodního zájmu a znepokojení. Odstavení čtyřbloků VVER-440/230 sovětského projektu v JE
Oreifswald v Německu přitáhlo pozornost k bezpečnostním problémům tohoto staršího typu reaktoru. V r. 1990
MAAE iniciovala hodnocení bezpečnosti reaktorů VVER-440/230 prostřednictvím prověrky projektování,
výstavby a provozování ve spolupráci s CEC a se Světovou asociací provozovatelů JE (WANO). Všeobecná
konference MAAE při svém zasedání v roce 1990 tento projekt schválila a vyzvala členské státy, aby ho
podpořily dobrovolnými příspěvky. Národní i mezinárodní zkušenosti z hodnocení deseti zbývajících bloků
VVER-440/230 - v Bohunicích (ČSFR), Kozloduji (Bulharsko) a Kole (Rusko) by mohly přispět k bezpečnosti
jaderné energetiky všude ve světě.

IOECD/NEA, CEC a WANO mají své programy týkající se bezpečnosti starších typů reaktorů VVER-440.
MAAE tyto organizace pozvala, aby se zúčastnily jednání a misí a optimalizovaly tak účinnost každé ze svých
činností. Mezinárodní poradní skupina pro jadernou bezpečnost (INS AG) vytvořila podskupinu, která tomuto
projektu poskytuje technickou pomoc.

MEZINÁRODNÍ PORADNÍ SKUPINA PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Tato skupina INSAG pokračovala v poskytování doporučení o základních problémech jaderné bezpečnosti.
Jednou zjejích hlavních činností bylo vypracování dokumentuo "kultuře bezpečností", což je množina takových
postojů a charakteristik organizací a jednotlivců, která klade bezpečnost na nejpřednější místo při všech úvahách
o provozování elektrárny. Kultura bezpečnosti má dvě hlavní součásti: organizační přístupy realizované
činnostmi vedení, a chování jednotlivců pracujících v rámci těchto organizačních přístupů. Úspěšné uplatňování
účinné kultury bezpečnosti v jakémkoliv jaderném zařízení závisí na angažovanosti každého pracovníka.
Dokument INS AG o kultuře bezpečnosti byl publikován začátkem roku 1991. Je určen vedoucím pracovníkům
všech organizací, jejichž činnosti mohou ovlivnit jadernou bezpečnost, a rozšiřuje koncepci kultury bezpečnosti
popsanou v předcházející publikaci INSAG.

AGENTURA PRO JADERNOU ENERGII OECD

NEA pokračuje v provozování svého Systému hlášení nehod v těsné spolupráci s činnostmi MAAE. Spo-
lečným cílem je vytvořit v blízké budoucnosti plně integrovaný systém. Obě agentury spolupracovaly i při
vývoji Mezinárodní stupnice jaderných událostí (INES) během jejího zkušebního období.

Obě ryto organizace dosáhly dohody o tom, jaké činnosti bude každá z nich vykonávat v oblasti úlohy
lidského faktoru v jaderné bezpečnosti. NEA studuje oblasti údržby a stresu operátorů v havarijních situacích,
MAAE se zabývá expertními systémy ve vztahu k jaderné bezpečnosti, modelováním lidského faktoru v pravdě-
podobnostním hodnocení bezpečnosti (PSA) a určitými aspekty zpětné vazby provozních zkušeností. Očekává
se, že podobně bude spolupráce uspořádána i v jiných překrývajících se oblastech, jako jsou studie těžkých
havárií a činnosti týkající se stárnutí elektráren.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

CEC v roce 1990 rozšířila spolupráci s bývalým SSSR a zeměmi východní Evropy. Po přijetí programu
pomoci při sociální a hospodářské obnově střední a východní Evropy usiluje o posílení spolupráce v jaderné
energetice na úrovni státních dozorů i provozovatelů. CEC plánuje věnovat na podporu jaderné bezpečnosti
a ochrany před zářením asi 50 milionů ECU. Kromě toho na spolupráci s Černobylským střediskem pro
mezinárodní výzkum bylo přiděleno asi 2 miliony ECU, které budou použity v tomto středisku a v příslušných
laboratořích CEC.

CEC se zúčastnila i mezinárodního čemobylského projektu, v němž převzala hodnocení rozhodovacích
procesů a pomohla vedoucím pracovníkům bývalého SSSR při rozhodování s použitím některých postupů
založených na analýze přínosů a nákladů (cost-benefit). CEC se také zúčastňuje zvláštního projektu MAAE na
hodnocení bezpečnosti starších typů reaktorů VVER-440/230 ve východní Evropě. Zúčastní se i prací mezi-
národního výboru pro následné činnosti sympozia prominentních expertů o elektřině a životním prostředí,
konaného v květnu 1990 v Helsinkách, jehož byla spolupořadatelem. V oblasti ochrany před zářením přijala
CEC legislativní předpis na rozšíření opatření, jimiž se řídí dovozy zemědělských produktů po čemobylské
havárii. CEC pravidelně upravuje seznam produktů, jichž se regulace netýká. Stanovila též maximální dovolené
úrovně radioaktivního zamoření potravin po jaderné havárii anebo radiační havarijní situaci.



SVĚTOVÁ ASOCIACE PROVOZOVATELŮ JADERNÝCH ELEKTRÁREN

WANO s centrálou v Londýně a s regionálními středisky v Paříži, Moskvě, Tokiu a Atlante (Georgia, USA)
se dostala na čelo mezinárodního úsilí o dosažení vynikající úrovně v provozních a bezpečnostních charakte-
ristikách jaderných elektráren. Pod vedením řídícího výboru a dvou pracovních skupin zřízených pařížským
a moskevským střediskem začala WANO formulovat program bezpečnosti bloků VVER-440/230. Jeho cílem
je zdokonalit (pravděpodobně s podporou CEC) mnohá zařízení důležitá pro bezpečnost a zlepšit řízení
elektráren a zajištění kvality. WANO v této oblasti koordinuje své úsilí s podobným úsilím MAAE.

MEZIVLÁDNÍ PANEL O ZMĚNÁCH KLIMATU A KONFERENCE OSN O ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ A ROZVOJI

Problémy životního prostředí, zvlášť skleníkový efekt, odlesňovaní (likvidace tropických pralesů) a okyse-
lování vod, jsou i nadále v popředí sociálního a hospodářského zájmu mnoha zemí. Vědní obory jaderné
bezpečnosti a ochrany před zářením k tomu mohou poskytnout koncepční a metodické přístupy, které mohou
být užitečné při řešení některých z těchto důležitých problémů. Organizace spojených národů byla vyzvána, aby
řídila a koordinovala příslušné akce mezinárodních organizací na řešení těchto problémů, protože to jsou
problémy regionálního i globálního významu. Dvě z těchto akcí jsou pro MAAE zvlášť zajímavé: Zřízení
mezivládního panelu o změně klimatu (1PCC) ze strany WHO a programu OSN pro životní prostředí (UNEP)
na analýzu předpovědí globální změny klimatu způsobené vypustenú CO2 a na formulaci strategie pro zvládnutí
takových změn; a rozhodnutí uspořádat v roce 1992 v Rio de Janeiru konferenci OSN o životním prosďedí
a rozvoji (UNCED). V roce 1990 MAAE přispěla materiálně jak panelu IPCC, tak přípravnému výboru
UNCED, aby zabezpečila, že energie včetně jaderné bude považována za integrální součást jakékoliv strategie
reakce.

SYMPOZIUM EXPERTŮ O ELEKTŘINĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Sympozium prominentních expertů o elektřině a životním prostředí se konalo v Helsinkách v květnu 1991.
Diskutovalo se o problémech, které mají k jaderné bezpečnosti jen nepřímý vztah, jako jsou vlivy emisí
z elektráren produkujících elektrickou energii na globální životní prostředí. Jednání dospělo k závěru, že
zlepšování účinnosti v celém elektrickém systému od výroby až po konečné užití může významně přispět ke
snížení emisí a jiných vlivů na životní prosffedí, ale že toto zlepšování účinnosti nestačí k tomu, aby se vyloučilo
poškozování životního prostředí. Použití jaderné energie mfeto klasických paliv může vést k podstatnému
snížení emisí CO2. Jaderná energetika je rovněž neklasickým energetickým zdrojem s nejvyššůn potenciálem
použití v širokém měřítku při konkurenceschopných cenách. Bezpečnost jaderné energetiky a tedy její přijatel-
nost je však stále zpochybňována. Obnovitelné energetické zdroje kromě vodní energie představují podstatnou
část jakékoliv strategie snižování nepříznivých vlivů, ale je nepravděpodobné, že by mohly pokrýt větší podíl
celkové potřeby elektřiny za současného stavu technologického rozvoje.

SLUŽBY MAAE V BEZPEČNOSTI

TÝMY PRO PROVĚRKY PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI - OSART

Mise OSART, které jsou vysílány na základě požadavků členských zemí, vykonávají třítýdenní podrobnou
prověrku všech aspektů bezpečnosti provozovaných jaderných elektráren. Mise jsou prováděny mezinárodními
týmy expertů z různých oblastí důležitých pro bezpečnost provozu. Pro každou misi se vytvářejí zvláštní týmy
OSART s experty vybranými tak, aby pokrývali celou šířku národních přístupů k bezpečností. Mise pre-OS ART
na elektrárny ve výstavbě jsou vykonávány podobným způsobem, ale s důrazem na řízení projektu a na kvalitu
prací v lokalitě a přípravy spouštění. Diky svému mezinárodnímu složení mise OSART pomáhají zlepšovat
výměnu provozních a bezpečnostních zkušeností mezi elektrárnami po celém světě. Do června 1991 navštívilo
48 provozních a předpro vozních misí 42 jaderných elektráren a lokalit ve 24 zemích. Těchto misí se zdčastnilo
přibližně 450 konzultantů a pozorovatelů ze 30 zemí. Plnění doporučení misí OSART je kontrolováno při
následných návštěvách jednotlivých elektráren vedoucím mise a dvěma nebo třemi členy týmu OSART.

Rychle se rozvíjející spolupráce v jaderné bezpečnosti mezi Východem a Západem vyvolala rostoucí počet
žádostí o prověrky jaderných elektráren a lokalit ve výstavbě ve východní Evropě. Tyto návštěvy obecně zjistily,
že jsou potřebné základní organizační změny, aplikace moderních principů řízení, vypracování komplexních
opatření na zajištění kvality, a posílení postupů ochrany zdraví při práci.



TÝMY PRO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNĚ VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ- ASSET

Program MAAE Týmy pro hodnocení bezpečnostní významných událostí (ASSET) vychází ve svém řídícím
principu z. názoru, že pro účinné předcházení jaderným haváriím je třeba zabývat se nejenom přímými příčinami
minulých bezpečnostní významných událostí, ale také jejich klíčovými příčinami. Nedostatky zařízení, perso-
nálu nebo předpisů tak mohou být zjištěny a opraveny dřív, než mohou vést k nehodě. Mezinárodní týmy expertů
vykonávají analýzy klíčových příčin tčch bezpečnostně významných událostí, které byly vybrány organizací
provozovatele JE a státním dozorem. Vypracovávají závěry o vhodnosti a úplnosti nápravných opatření a do-
poručují dodatečné činnosti na pomoc při předcházení budoucím nehodám.

Do května 1991 navštívilo 21 misí ASSET 35 jaderných elektráren ve 14 zemích. V r. 1990 se konaly dva
semináře ASSET, jeden ve Francii a jeden ve Španělsku, o nehodách JE v těchto zemích, které byly klasifiko-
vány na úrovni 3 stupnice INES. Novým typem činností ASSET v r.1990 byla výcviková zasedání (semináře)
o zjišťování a výběru bezpečnostně významných událostí a o metodice ASSET pro analýzu klíčových příčin.

SLUŽBY MEZINÁRODNÍHO POSUZOVÁNÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO HODNOCENÍ RI-
ZIKA - IPERS

MAAE v roce 1988 zahájila program Služby mezinárodního posuzování (IPERS) jako odpověď na potřeby
členských zemí pomoci a poradit v oblasti PSA. Mise IPERS zkoumají plánované nebo minulé činnosti PSA,
aby posoudily, zda jsou v souladu s nejlepšími současnými postupy, apokud je to potřebné doporučují zlepšení
analytických přístupů. Kolektivní mezinárodní zkušenosti týmů IPERS a použití formalizovaných předpisů pro
posuzování tak doplňují výsledky národních posuzování. Každé mise IPERS se zúčastňuje čtyři až pět
konzultantů. V roce 1990 se uskutečnily tři mise IPERS: na JE Borssele v Holandsku (druhá ze třech fází), na
1. a 2. blok JE Forsmark ve Švédsku a na JE Černavoda v Rumunsku.

INTEGROVANÉ HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI VÝZKUMNÝCH REAKTORŮ - INSARR

Od roku 1971 MAAE periodicky posuzuje bezpečnost těch výzkumných reaktorů, které byly členským
zemím poskytnuly podle smlouvy o projektu. V poslední době byly tyto služby posuzování rozšířeny na všechny
výzkumné reaktory v programu Integrované hodnocení bezpečnosti výzkumných reaktorů (INSARR). Typická
mise INSARR představuje týdenní pobyt skupiny, tvořené jedním nebo dvěma zkušenými experty z jiné země
a jedním nebo dvěma experty z pracovníků MAAE. V r.1990 byly provedeny 4 mise INSARR do Bulharska,
Íránu a bývalého SSSR, takže celkový součet je 100 misí ve 31 zemích.

SLUŽBY PROVĚŘOVÁNÍ TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ - ESRS

MAAE nabízí členským státům program Služby prověřování technických bezpečnostních opatření (ESRS),
hlavně na prověrku podmínek umísťování jaderných zařízení a rizika od externích událostí. Prověrky bezpeč-
nosti lokalit jaderných elektráren zahrnují prověrku dokumentace, diskuse se specialisty a návštěvy elektrárny
a jejího okolí. Důležitými charakteristikami okolí, které mohou ovlivnit bezpečnost, jsou geologické poruchy,
přehrady na vodních tocích nad elektrárnou, a zdroje možných explozí. V roce 1990 se uskutečnilo osm misí
ESRS, jichž se zúčastnili 34 experti z 12 zemí. Rozsah a povaha těchto prověrek byly různorodé, společným
tématem byly seismické problémy.

PORADNÍ TÝMY PRO OCHRANU PŘED ZÁŘENÍM - RAPAT

Program Poradní týmy pro ochranu před zářením (RAPAT), který už probíhá sedm roků, vykonává
hodnocení národních služeb v ochraně před zářením a jejich příslušných národních infrastruktur. V r. 1990 týmy
RAPAT navštívily 5 zemí, a to Bolívii, Libyi, Rumunsko, Srí Lanku a Uruguay. Podobně jako i v jiných
navštívených členských zemích je spolupráce a pomoc těmto zemím zaměřena na zdokonalení infrastruktury
v ochraně před zářením, přičemž nejakutnějšími problémy je obvykle zřízení státního dozoru a jeho zajištění
pracovníky.

POKROKY V BEZPEČNOSTI JE
PŘEDCHÁZENÍ HAVÁRIÍM A ZMÍRŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ

Pečlivě se prověřuje schopnost současné generace kontejnmentů jaderných elektráren odolat vážnějším
haváriím, než jsou maximální projektové havárie. Analýzy a experimenty ukazují, že nejnovější elektrárny
mohou odolat podmínkám při tak těžkých haváriích, jaké v jejich původních projektech nebyly uvažovány.



Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti stárnoucích jaderných elektráren je důležitou oblastí jaderné bezpeč-
nosti. Koncem roku 1990 bylo asi 120 reaktorů na celém světě starších než 15 let a 40 jich bylo starších než
20 let. MAAE zřídila komplexní mezinárodní program, jehož cílem je zlepšovat porozumění degradačním
procesům tykajícím se stárnutí, včetně únavy materiálu, křehnutí a zhoršování stavu elektrických a elektronic-
kých přístrojů.

Pokročilé projekty bezpečnosti budoucích reaktorů jsou v různých stadiích rozpracovanosti, od stadia
koncepční prověrky projektu až skoro do stadia povolování projektu nebo dokonce přípravy výstavby. Pokročilé
projekty vycházející z typů reaktorů používaných v současné době, obvykle nazývané "evoluční", budou
k dispozici v polovině devadesátých let. "Revoluční' projekty s novými koncepcemi reaktorů budou následovat
až potom, protože je potřebné vybudoval a provozovat jejich prototypy.

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A ANALÝZA LIDSKÉHO FAKTORU

Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti (PSA) je uznáváno jako potřebný doplněk "deterministických"
analýz bezpečnosti JE, a je v některých zemích vyžadováno jako součást povolovacího procesu. Kromě
tradičního použití PSA, orientovaného na vyšetřování projektů elektráren a na klasifikaci dominantních přís-
pěvků k riziku, je PSA stále víc používáno pro řízení provozní bezpečnosti. Byly dokončeny mezinárodní
návody pro vypracovávání studií PSA, které představují metodické standardy, a v rámci výzkumného programu
koordinovaného MAAE se uskutečnilo jejich procvičování. Tyto činnosti jsou doplňovány tím, že studie PSA
vypracované v členských zemích jsou posuzovány službou ÍPERS MAAE. Velkým mezinárodním krokem
směrem k používání numerických kritérií pro definování úrovně bezpečnosti (tzv. "bezpečnostní indikátory")
bylo dokončení bezpečnostní zprávy o úloze PSA a o pravděpodobnostních kritériích v bezpečnosti jaderných
elektráren v r. 1990.

Důležitost lidského faktoru v jaderné bezpečností je prokazována jak analýzami PSA, tak provozními
zkušenostmi. MAAE uspořádala několik jednání o sběru údajů o spolehlivosti Člověka, o modelování chyb
člověka ve studiích PSA, a o použití počítačové podpory a expertních systémů pro zvýšení spolehlivosti
operátorů.

ZPĚTNÁ VAZBA PROVOZNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH ZKUŠENOSTÍ

Oznamování jaderných událostí veřejnosti bylo zdokonaleno zavedením Mezinárodní stupnice jaderných
událostí (INES) v květnu 1990 na zkušební období jednoho roku. Klasifikace bezpečnostní významnosti
jaderných událostí je založena na sedmi úrovních a třech "atributech" (radiační účinky v lokalitě JE, radiační
účinky mimo lokality JE, a zhoršení ochrany do hloubky). Události jsou klasifikovány jenom tehdy, když mají
buď jadernou nebo radiologickou bezpečnostní významnost. Zkušebního ověřování systému INES se zúčastnilo
26 členských zemí s provozeiu jaderných elektráren, které se zavázaly zasílat do MAAE předběžné informace
o událostech na úrovni 2 a vyšší do 24 hodin, aby mohly být okamžitě rozeslány dalším zemím.

V r.1990 došlo do Systému hlášení nehod IRS MAAE 170 zpráv, čímž celkový počet zpráv v databáze
dosáhl skoro 1100. Hlášeným nehodám dominovaly poruchy zařízení (asi polovina) a chyby člověka (asi
čtvrtina). Podrobná analýza klíčových příčin ukázala, že skoro 30% nehod bylo způsobeno projektovými
nedostatky, a dalšími závažnými příčinami byly chyby v provozování a nedostatky v údržbě, nedostatky ve
výrobě a v montáži, a nedostatečné písemné předpisy.

RADIAČNÍ ÚČINKY, KONCEPCE OCHRANY A KONTROLA
OZÁŘENÍ

DOPORUČENÍ MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO RADIOLOGICKOU OCHRANU

Po dlouhých konzultacích schválila Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (ICRP) koncem r.1990
nová komplexní doporučení. Velkou změnou je snížení dávkového limitu pro profesionální ozáření z 50 mS v
na 20 mS v za rok. Pružnost při používání tohoto limitu je dána možností obdržet dávku až 50 mSv za rok, pokud
je střední dávka za období 5 let omezena hodnotou 20 mSv za rok. Dalším požadavkem je, že za určitých
okolností budou použita specifická dávková omezení, která ve většině případů budou podstatně nižší než
dávkové limity.

Snížení profesionálního dávkového limitu vyplynulo z kombinace několika faktorů, včetně zdokonaleného
hodnocení rizika od jednotky dávky ozáření. Revidované odhady obdržených dávek po atomovém bombardo-
vání Hirošimy a Nagasaki ukázaly, že dávky, které způsobily pozorované zvýšení počtu nádorových onemoc-
nění, byly nižší než se dřív odhadovalo, z čehož vyplývá větší riziko na jednotku dávky. Navíc se zvýšily odhady
zvýšení počtu nádorových onemocnění, které jsou očekávány u přeživších osob, použitím zdokonalených



předpověclních modelů. Spojeným účinkem těchto a jiných změn je zvýšení odhadovaného rizika na jednotku
dávky 3 až 4krát. Změnil se i přístup k doporučování profesionálních dávkových limitů. Dříve byl tento přístup
založený na porovnání s profesionálními smrtelnými pracovními úrazy v bezpečnějších průmyslových od-
větvích. Nový přístup vychází z vyšší úrovně rizika, která je považována za přijatelnou při pravidelných
plánovany'ch pracovních činnostech.

Očekává se. že snížení profesionálního dávkového limitu bude mít malý dopad, pokud vůbec nějaký, na
většinu uživaielů radioaktivních látek, i když pro některé údržbárske činnosti v jaderných elektrárnách a v ji-
ných jaderných zařízeních může být potřebné upravit pracovní předpisy. Největší dopad bude pravděpodobně
při určitých důlních podzemních činnostech, kde roční dávka může překročit 20 mSv jenom od vnějšího ozáření,
a ještě včiší dávky mohou pracovníci dostat od inhalovaného rudného prachu a dceřiných produktů radonu.
Vzhledem k očekávaným těžkostem při použití nových profesionálních dávkových limitů předpokládají nová
doporučení ponechat dosavadní limit 50 mS v za rok až do uskutečnění potřebných změn v pracovních postupech
a zařízeních.

Nová doporučení se samostatně zabývají pravidelnými plánovanými činnostmi (nazývanými "praktické
činnosti'), u nichž se očekává zvýšení radiačního ozáření osob, a "intervenčními činnostmi" pro snížení ozáření
v neplánovaných situacích (jako jsou havárie). Zdůrazňuje se, že dávkové limity jsou určeny jenom pro
plánované činnosti a že nesmí být považovány za jediný způsob kontroly, ale spá za současí komplexního
systému ochrany před zářením. Dávkové limity nejsou vhodné pro intervenční činnosti v takových situacích,
jako je snižování ozáření od přírodních zdrojů radiace (např. radon v budovách) nebo v případech zbytkovti
kontaminace z těžkých havárií. Takovéto intervenční situace by se měly řídit tím, jak jsou tato intervenční
opatření oprávněna (zabezpečit, že přinesou víc dobrého než škody) a jak jsou opatření optimalizována (tak aby
přinesly maximální čistý přínos).

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY A JEJICH MEZINÁRODNÍ SOULAD

Po čemobylské havárii se stala zřejmá potřeba harmonizace - sladěni radiačních standardů. Nedostatek
standardů, např. pro kontrolu použití kontaminované potravy, vyvolal problémy v mezinárodním obchodě
i v důvěře veřejnosti. Jako pokus naplnit tuto potřebu se provádí revize Základních bezpečnostních standardů
i- ochraně pred zářením (BSS) z pohledu nových doporučení ICRP. Aby byla možná co nejširší mezinárodní
účast, probíhá revize prostřednictvím Meziagenturního výboru pro radiačníbezpečnost (IACRS), který;~ skládá
z představitelů MAAE. Mezinárodní organizace práce (ILO), NEA, Světové zdravotnické organizace (WHO),
Potravinové a zemědělské organizace OSN (FAO) a Panamerické zdravotnické organizace (PAHO). Výbor
IACSR bude usilovat o zajištění souladu mezi revidovanou versí BSS a jinými standardy (např. Evropských
společenství). Standardy BSS budou většinou revidovány tak, aby měly formu požadavků státního dozoru, které
by mohly být přímo použity členskými státy při vypracování jejich vlastních předpisů v ochraně před zářením.

Pro účinné zavedení standardů BSS je třeba, aby každá země měla v ochraně před zářením lakovou
infrastrukturu, která obsahuje legální rámec pro povolování a kontrolu postupů týkajících se ozáření radiací
nebo radioaktivními látkami. Další potřeby jsou: opatření pro kontroly a jiné činnosti týkající se dodržování
předpisů, technické schopnosti poskytovat takové služby jako je dozimetrie osob a monitorování životního
prostředí, a kvalifikovaný personál pro hodnocení programů ochrany před zářením.

Mise RAPAT zjistily, že ve více než polovině z více než padesáti zemí navštívených v letech 1984 až 1990
jsou infrastruktura anebo jiné mechanizmy kontroly nedostatečné pro zavedení takového programu radiační
bezpečnosti, který by odpovídal povaze a rozsahu zdrojů záření používaných v těchto zemích. Navíc existuje
všeobecný nedostatek vycvičeného personálu a dlouhodobých strategií pro zlepšení situace. Roste přesvědčení,
že pokud MAAE poskytuje nějaké zemi drahé a moderní přístroje, měla by v této zemi existovat efektivní
infrastruktura a program radiační bezpečnosti.

MAAE pomáhá členským zemím posilovat jejich infrastrukturu radiační bezpečnosti několika způsoby,
včetně hodnocení bezpečnosti, výměny informací, vzdělávání a výcviku. Větší pozornost by měla být věnována
poskytování koordinované dlouhodobé pomoci, spíš než reagování na jednotlivé požadavky. Kromě toho se
zvýšený důraz klade na realistické hodnocení lidských kapacit a materiálních zdrojů, které jsou k dispozici na
pomoc v různých oblastech a na podporu regionálních projektů radiační ochrany, které mohou sloužit několika
zemím.



MEZINÁRODNI SPOLUPRÁCE V BEZPEČNOSTI

ČINNOSTI MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ

MEZINÁRODNÍ AGENTURA PRO ATOMOVOU ENERGII

Na 34. zasedání všeobecné konference MAAE v září 1990 představitelé členských zemí potvrdili zprávu
Rady guvernérů MAAE a generálního ředitele a přijali rezoluce na podporu posílení mezinárodní spolupráce
v oblasti bezpečnosti reaktorů a radiační ochrany. V návaznosti na všeobecnou konferenci se konala dvě jednání
týkající se bezpečnosti: dvoudenní jednání o prodloužení životnosti JE a jednodenní jednání prominentních
představitelů jaderné bezpečnosti. Kromě toho byla podepsána dohoda týkající se výzkumu v novém Černobyl-
ském středisku pro mezinárodní výzkum.

Zvláštní vědecké jednání o prodloužení životnosti JE
Mezi hlavní problémy stárnutí JE patří únava materiálu, křehnutí, účinky vysokých teplot na zařízení

a zhoršování stavu elektrických a elektronických zařízení. Pokud má provoz JE pokračovat déle než je původní
projektovaná životnost, je často potřebné elektrárnu rekonstruovat. Různé země se vyrovnávají se stárnutím
elektráren a s otázkami prodloužení životnosti různým způsobem. Některé vyžadují periodické hodnocení
bezpečnosti jako podmínku pro pokračování v provozování, zatímco jiné vyžadují přehodnocení jen při
předložení žádosti o prodloužení životnosti.

Nejvážnějším problémem při prodlužování užitečné životnosti jaderných elektráren je snížení účinků stárnutí
prostřednictvím preventivní údržby při udržení nízkých nákladů na výrobu elektřiny. Všeobecně se přijímá, že
pečlivým monitorováním systémů a jejich rekonstrukcí je možné zajistit bezpečný provoz elektrárny déle než
je projektovaná životnost. Elektrárna však musí trvale vyhovovat svým původním bezpečnostním kritériím
a splnit jakékoliv požadavky na zvýšení bezpečnosti, nově přijaté po udělení původního povolení k provozu.
Pro elektrárny s uvažovaným prodloužením životnosti je kromě toho důležité udržovat přiměřené záznamy
o provozu a údržbě.

Zvláštního vědeckého jednání konaného během všeobecné konference MAAE se zúčastnili výzkumníci,
provozovatelé, projektanti a státní dozory. Přednesené referáty se týkaly národních přístupů a pojednávaly
o takových specifických aspektech jako je měření a ovládání, žíhání tlakových nádob a postupy preventivní
údržby, jakož i o obecnějších problémech, s nimiž se potýkají rozvojové země, jako jsou standardizované
elektrárny, rekonstrukce pro zvýšení bezpečnosti a vývoj metod prodloužení životnosti.

Prodloužení životnosti přináší pro elektrárenské společnosti výhody i obtíže. Výhodami je zvýšení bezpeč-
nosti prostřednictvím přehodnocení bezpečnosti a výměny zařízení, nižší kapitálové náklady než by vyžadovala
výstavba nových zařízení, pokračující využívání stávající lokality pro výrobu elektřiny a menší opozice ze strany
veřejnosti. Mezi obtíže patří nedostatek náhradních dílů pro starší elektrárny a problémy s údržbou, která
používá původní dokumentaci vycházející z projektových zásad, jež nemusejí splňovat novější bezpečnostní
standardy. Při porovnávání výhod a nevýhod se účastníci shodli, že za předpokladu rozumného kompromisu
mezi bezpečnostními požadavky pro starší a novější elektrárny by starší elektrárny neměly představovat větší
riziko než nové. Z hlediska ekonomického přínosu toho, že není nutno stavět novou elektrárnu a že je možné
pokračovat v bezpečném využívání staré elektrárny nad její původní projektovanou životnost, se rozdíly mezi
starou a novou elektrárnou stávají přijatelné. Tyto rozdíly mohou být kompenzovány rekonstrukcí tam, kde je
to podstatné, a posílením ostatních oblastí, jako je kvalifikace a zkušenosti operátorů a pracovníků údržby
starších elektráren a zdokonalení havarijních předpisů a postupů zvládnutí nadprojektových havárií. Důležitá
jsou i školení a základní i opakovací výcvik personálu. Účastníci také uznávali potřebu mezinárodní spolupráce
v metodách pro zjišťování a řešení účinků stárnutí elektrárny a ve společném úsilí o zodpovězení základní
otázky: Co je dostatečně bezpečné? - What safe is safe enough?

Jednání prominentních představitelů jaderné bezpečnosti
Prominentní představitelé jaderné bezpečnosti na jednodenním uzavřeném jednání diskutovali o nových

národních, bilaterálních a mezinárodních činnostech týkajících se bezpečnosti. MAAE referovala o diskusích,
hodnotících postupy státních dozorů, které organizovala během posledního roku. Každá diskusní skupina byla
tvořena představiteli národních organizací státního dozoru ze třech nebo čtyř zemí.

Byly též předneseny výsledky z druhého semináře o vztahu mezi jadernou bezpečností a zdravím veřejnosti,
organizovaného Agenturou pro jadernou energii (NEA) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) v Paříži [1]. Tento seminář se kromě jiného zabýval společnými cíli, ale různými přístupy k bezpeč-
nosti, které přijímají "společenství jaderné bezpečnosti" a "společenství ochrany před zářením", a jak by se tyto
přístupy měly sbližovat. Různí se napr. interpretace termínů jako je "riziko" a "optimalizace" a liší se i názory
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obou společenství na to. jak by měly byt hodnoceny události s extrémně malou pravděpodobností. V posledních
letech došlo ke značnému vývoji v obou těchto oblastech, včetně1 revize základních doporučení v ochraně před
zářením Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (ICRP), rostoucí pozornosti venované radonu v budo-
vách, prací na definování kvantitativních bezpečnostních cílů, a pokroků v prevenci a zvládnutí těžkých nad-
projektových havárií. Co se např. týká nových doporučení ICRP, je shoda v torn, že jaderný průmysl by měl
zvládnout nově doporučované" dávkové limity, i když by mohly vzniknout problémy při určitých činnostech
v dolech a pro některé skupiny kvalifikovaných pracovníků v JE.

Byly diskutovány aktivity některých zemí. Byl popsán kanadský přístup, který zajišťuje, že reaktory splňují
své původní bezpečnostní požadavky při periodické aplikaci moderních postupů hodnocení. Byl přednesen
souhrn bezpečnostního hodnocení čtyř bloků VVER-440 staršího typu V-230 v JE Greifswald v Německu, které
vedlo k jejich odstavení. Byl popsán současný stav reaktorů RBMK (chlazených lehkou vodou, moderovaných
grafitem) v tehdejším SSSR. Mezi opatřeními na zvýšení jejich bezpečnosti jsou změny zařízení a záležitosti
předpisů. Protože však starší elektrárny s reaktory RBMK nevyhoví současným bezpečnostním požadavkům
ani s těmito zdokonaleními, budou provozovány na sníženém výkonu 70%. Dále bylo navrženo, že do roku 2000
bude odstaveno 12 bloků.

Vytvoření Černobylského střediska pro mezinárodní výzkum

Během jednání všeobecné konference byla podepsána dohoda mezi vládami Ukrajiny, Běloruska a teh-
dejšího SSSR na jedné straně a MAAE na druhé straně, kterou byly stanoveny principy, jimiž se bude řídil
provádění výzkumu v novém Černobylském středisku pro mezinárodní výzkum. Tato dohoda též určuje úlohu
MAAE při rozvoji a koordinaci výzkumu a rozšiřování jeho výsledků a definuje zařízení a služby, které budou
poskytnuty svazovou i republikovými vládami.

Čemobylská elektrárna a její okolí poskytují výjimečné možnosti pro vědecký výzkum radiačních účinků
v pohavarijních podmínkách. Mezi předměty zájmu jsou jak oblasti s vysokým ozářením, lak oblasti, v nichž
úrovně záření poklesly, ale jsou stále nad normálními úrovněmi. To vedlo sekretariát MAAE k tomu, aby
vypracoval návrh na zřízení střediska a pomohl Ukrajině a dalším zainteresovaným stranám při vytvoření rámce
pro účast v těchto pracech.

Základní informace pro několik projektů spolupráce byly připraveny při několika pracovních jednáních
vědců z Ukrajiny a z dalších zemí v Černobylu v lednu 1991. Výzkumný program měl být zahájen v polovině
roku 1991 a má zahrnovat práce na dekontaminaci, na obnově životního prostředí, na zvládnutí likvidace
výsledných odpadů, a na přenosu radionuklidů potravinovými řetězci k člověku. Uvažuje se i o biologické
dozimetrii a havarijní dozimetrii použitím termoluminiscence cihel, nádobí a keramiky, o epidemiologických
studiích a o analýze elektronové spinové rezonance lidských zubů.

MEZINÁRODNI ČERNOBYLSKÝ PROJEKT

Začátkem roku 1990 byl pod vedením mezinárodního poradního výboru zahájen mezinárodní projekt
hodnocení rozsahu kontaminace životního prostředí a následků na zdraví osob v Ičch oblastech Ukrajiny, které
byly kontaminovány havárií černobylské jaderné elektrárny v roce 1986, a hodnocení účinnosti přijatých kroků
na zajištění zdraví obyvatelstva. Koordinací projektu MAAE reagovala na žádost tehdejší sovětské vlády.
Projekt obsahoval odběr vzorků a potvrzení radiologických údajů, prověrku zdravotní situace v oblastech
zasažených radioaktivním spadem z havárie a hodnocení opatření přijatých vládami tehdejšího SSSR a tří
zasažených republik na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. Zasaženými republikami jsou Běloruská,
Ruská a Ukrajinská, v nichž je asi 2700-postižených osídlení s celkovým počtem obyvatelstva skoro milion lidí.
Mezinárodní tým složený ze specialistů v lékařství, psychologii, výživě, znečištění životního prostředí a ochraně
před zářením navštívil kontaminovanou a kontrolní oblast koncem března 1990. Prověřil informace poskytnuté
vědeckými ústavy, nemocnicemi, klinikami a zemědělskými organizacemi v celé postižené oblasti, vládními
orgány v Moskvě. Minsku a Kyjevě a občany některých vesnic a místními vedoucími představiteli.

Na přípravu plánů činnosti, sledování jejich plnění a přípravu závěrečné zprávy byl zřízen 21čl'*nný
mezinárodní poradní výbor. Tito specialisté v lékařství, ochraně před zářením, výživě, psychologii, znečištění
životního prostředí, radioepidemiologii a hodnocení dávek pracovali pod vedenou I. Šigematsa, ředitele Ústavu
pro výzkum radiačních účinků v japonské Hirošimě. Výbor se poprvé sešel v Minsku a Kyjevě v dubnu 1990.
Tým projektu pracoval společně během léta a podzimu 1990. MAAE vytvořila dočasný úřad v Gomelu
v Bělorusku na pomoc více než dvěmastům expertů, kteří se prací zúčastnili. Vládní úřady tehdejšího SSSR
a postižených republik poskytly pomoc formou dopravy, ubytování a úhrady životních nákladů. Činnost expertů
byla poskytnuta bezplatně a technická zařízení potřebná pro projekt byla propůjčena organizacemi a soukromý-
mi společnostmi. Projektu se zúčastnily následující mezinárodní organizace: Komise evropských společenství
(CEČ), Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní organizace práce (ILO),
Vědecký výbor Spojených národů pro účinky atomového záření (UNSCE AR), Světová zdravotnická organizace
(WHO), Světová meteorologická organizace (WMO) a MAAE.
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Projekt obsahoval pět hlavních úloh:

- Kompilace historie průběhu událostí, které vedly k současné radiologické situaci
- Prověrka hodnocení kontaminace životního prostředí
- Prověrka hodnocení radiačního ozáření
- Hodnocení klinických zdravotních účinků z radiačního ozáření a prověrka všeobecné zdravotní situace
- Prověrka ochranných opatření
Závěrečná zpráva mezinárodního poradního výboru, který byl zodpovědný za zjištěné poznatky, byla

zveřejněna pro tisk i veřejnost na velkém mezinárodním jednání konaném 21. až 24. května 1991 [2,3,4], Stejné
poznatky byly současně odevzdány tehdejším sovětským úřadům. Úplný text závěrů a doporučení mezinárod-
ního poradního výboru by měl být vydán samostatně.

Závěry projektu mohou být shrnuty následujícím způsobem:

- Úrovně povrchové kontaminace uváděné v dostupné literatuře byly obecně potvrzeny.
- Skutečné dávky ozáření obdržené obyvatelstvem, jakož i dávky očekávané v budoucnosti, jsou nižší než

byly původní odhady.
- I když mezi obyvatelstvem prověřovaných osídlení bylo zjištěno poškození zdraví nevyvolané účinky

záření a negativní psychologické následky, nebylo zjištěno poškození zdraví přímo způsobené radiačním
ozářením.

- I když reakce úřadů v čase havárie z hlediska ochranných opatření byla všeobecně rozumná a v souladu
s mezinárodními návody, některá z realizovaných nebo plánovaných dlouhodobých opatření (např.
přesídlení nebo omezení konzumace potravin) se zdají být rozsáhlejší, než by bylo potřebné jen z důvodů
radiologických. Uznává se vsak, že patřičná váha musí být věnována i sociálním a politickým faktorům.

Tyto výsledky představují významný krok v hodnocení následků havárie a bezprecedentní kooperační akci.

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI REAKTORŮ VVER STARŠÍHO TYPU

Bezpečnost starSích typů energetických reaktorů v republikách bývalého SSSR a v zemích východní Evropy
se stala předmětem mezinárodního zájmu (tab.I). Odstavení čtyřbloků VVER-440/230 sovětského projektu v JE
Greifswald v Německu přitáhlo pozornost k bezpečnostním problémům tohoto staršího typu reaktoru. V roce
1990 vyjádřila MAAE příslušným členským státům zájem a znepokojení mezinárodního společenství a setkala
se s všeobecně příznivou odezvou na nabídku pomoci. Na tomto základě MAAE iniciovala hodnocení bezpeč-
nosti reaktorů VVER-440/230 prostřednictvím prověrky projektování, výstavby a provozování ve spolupráci
s CEC a se Světovou asociací provozovatelů JE (WANO). Všeobecná konference MAAE při svém zasedání
v roce 1990 tento projekt schválila a vyzvala členské státy, aby ho podpořily dobrovolnými příspěvky. Realizaci
projektu sleduje řídící výbor složený ze specialistů Bulharska, ČSFR, Francie, Německa, Španělska, Švýcarska,
bývalého SSSR a Velké Británie a poskytuje mu technickou orientaci. Záměrem hodnocení je určit podmínky
potřebné pro pokračování provozu těchto reaktorů po přísně omezené období.

Tab J Reaktory VVER-440/230

Lokalita

Novovoroněž (Ukrajina)

Kola (Rusko)

Greifswald

Kozloduj (Bulharsko)

Bohunice (ČSFR)

Blok

3
4

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2

Zahájení provozu

1972
1973

1973
1975

1974
1975
1978
1979

1974
1975
1981
1982

1979
1981
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Cílem prvé fáze projektu VVER je pomoci zemím, v nichž jsou provozovány starší typy reaktorů VVER-440,
vykonat komplexní prověrku bezpečnosti ve světle všech dostupných mezinárodních zkušeností, což jim umožní
rozhodnout se o budoucím provozním a bezpečnostním stavu těchto elektráren. Konkrétním cílem této prověrky
je zjistit jakékoliv projektové nebo provozní slabiny, které by mohly ohrozit bezpečnost těchto elektráren,
a zhodnotit možná zdokonalení. Pracovní plán obsahuje následující kroky:

- Prověrka koncepčního projektu mezinárodními experty (eab.II).

- Mise na prověrku bezpečnosti každého reaktoru pro zhodnocení specifických projektových nedostatků
a způsobu vedení provozu v každé elektrárně.

- Studie obecných bezpečnostních problémů, jako je křehnutí .lakové nádoby reaktoru a použitelnost
koncepce "únik před prasknutím".

Tab.II Poznatky z prověrky projektu VVER-440/230

Podstatné roždíly mezi elektrárnami

Přednosti
Dobré zkušenosti z provozu aktivní zóny
Realizovaná zdokonalení původního projektu
Konzervatismus původního projektu pro vybrané maximální projektové havárie
Dobré zvládnutí křehnutí nádoby reaktoru

Nedostatky
Nedostatečné vybavení systémů kontroly a řízení
Nedostatečné napájení vlastní spotřeby
Neúplné havarijní analýzy
Možnost poruch s jedinou příčinou typu common-mode

V rámci projektu jsou též zkoumány výsledky misí MAAE pro hodnocení bezpečnostně významných
událostí (ASSET) na JE Greifswald (Německo), Bohunice (ČSFR) a Kozloduj (Bulharsko). Druhá fáze projektu
bude soustředěna na pomoc postiženým zemím při hodnocení navržených změn elektrárny a při jejich realizaci.
Očekává se, že zkušenosti získané tímto projektem v jednotlivých státech i mezinárodně přispějí k bezpečnosti
jaderné energetiky všude na světě.

IOECD/NEA, CEC a WANO mají své programy týkající se bezpečnosti starších typů reaktorů VVER-440.
MAAE tyto organizace pozvala, aby se zúčastnily jednání a misí a optimalizovaly tak účinnost každé ze svých
činností. Mezinárodní poradní skupina pro jadernou bezpečnost (INS AG) vytvořila podskupinu, která tomuto
projektu poskytuje technickou pomoc.

MEZINÁRODNÍ PORADNÍ SKUPINA PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Tato skupina INS AG pokračovala v poskytování doporučení o základních problémech jaderné bezpečnosti
a v roku 1990 uskutečnila své záměry o "kultuře bezpečnosti" [5]. Kultura bezpečnosti je definována jako
množina takových postojů a charakteristik organizací a jednotlivců, která klade bezpečnost na nejpřednější
místo při všech úvahách o provozování elektrárny. Odezva na předcházející publikaci INSAG o základních
principech bezpečnosti [6] vyjádřila široký mezinárodní zájem na rozšíření koncepce kultury bezpečnosti tak,
aby mohla být aplikována v konkrétních případech. V soulade s tím je zpráva INSAG o kultuře bezpečnosti
zaměřena na nejvyšší představitele vedení všech organizací, jejichž činnosti mohou ovlivnit jadernou bezpeč-
nost. Zdůrazňuje, že koncepce kultury bezpečnosti má dvě hlavní součásti: organizační přístupy realizované
činnostmi vedení, a chování jednotu" vců pracujících v rámci těchto organizačních přístupů. Úspěšné uplatňování
účinné kultury bezpečnosti v jakémkoliv jaderném zařízení závisí na angažovanosti každého pracovníka
organizace, včetně těch, kteří se zúčastní vytváření základních přístupů a rozhodování vedení, jakož i každého
jiného pracovníka.

Skupina INSAG uvažovala i o bezpečnosti budoucí generace jaderných reaktorů. Zpráva připravená k to-
muto předmětu diskutuje vývojové zdokonalování existujících elektráren a bezpečnostní charakteristiky žádou-
cí pro všechny budoucí elektrárny. INSAG také zkoumalapředmět pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti
(PSA) a plánuje publikovat zpráva o následujících aspektech PSA: schopnosti a omezení, zdokonalení metodik
a interpretace výsledků, a budoucí použití.
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PORADNÍ SKUPINA PRO STANDARDY JADERNÉ BEZPEČNOSTI

Skupina NUSSAG pokračovala v poskytování doporučení o zdokonalování mezinárodních standardů pro
bezpečnost jaderných energetických reaktorů, publikovaných MAAE, známých jako standardy jaderné bezpeč-
nosti (NUSS). Skupina NUSSAG považuje za důležité zajistit, aby výsledky z MAAE a z jiných mezinárodních
bezpečnostních služeb byly přiměřeným způsobem zahrnuty do budoucích revizí dokumentů NUSS. NUSSAG
vypracovává návody k vykonávání prověrek bezpečnosti, které by zohlednily poznatky z diskusí oponentních
skupin k metodice PSA, k doplnění revidovaných návodů pro deterministické metody projektování, a k progra-
movému vybavení důležitému pro bezpečné provozování jaderných elektráren. Reviduje také dokumenty
týkající se zajišťování kvality tak, aby odrážely moderní postupy h'zení kvality, které upřednostňují dosažení
správného stavu hned napoprvé před vyhledáváním a odstraňováním chyb.

AGENTURA PRO JADERNOU ENERGII OECD

Výbor pro činnosti státních dozorů
NEA má dva výbory, které koordinují její činnosti v jaderné bezpečnosti: Výbor pro bezpečnost jaderných

zařízení (CSNI) a nedávno zřízený Výbor pro činnosti státních dozorů (CNRA). Zodpovědnosti výboru CNRA
se týkají legislativních činností, udělování povolení k provozu a inspekcí jaderných zařízení z hlediska bezpeč-
nosti, a představují cenné fórum pro výměnu informací a zkušeností mezi orgány státního dozoru členských
zemí NEA. Výbor CNRA posuzuje takové vývoje v jednotlivých zemích, které by mohly ovlivnit požadavky
státního dozoru v jiných zemích. Cílem je pomoci členským zemím lépe porozumět motivaci nově zamýšlených
požadavků dozorů kdekoliv ve světě. Poskytuje i možnost nabízet náměty na zdokonalení anebo na způsoby,
jak se vyhnout nežádoucímu nesouladu mezi postupy dozorů v různých zemích. Prověřuje hlavně současné
postupy a provozní zkušenosti.

Výbor CNRA se soustřeďuje hlavně na energetické reaktory a ostatní jaderná zařízení, jež jsou nyní
budována a provozována. Uvažuje též o důsledcích nových projektů energetických reaktorů a jiných typů
zařízení pro dozor nad jadernou bezpečností a zkoumá i jiné záležitosti, které mu předal řídící výbor NEA. PS
realizaci svého programu CNRA spolupracuje v záležitostech společného zájmu s CSNI, s Výborem NEA pro
ochranu před zářením a zdraví veřejnosti (CRPPH) a s Výborem NEA pro likvidaci radioaktivních odpadů
(RWMC).

V roce 1990 výbor CNRA uspořádal zvláštní jednání, na němž se diskutovaly přístupy dozorů k lidskému
faktoru v provozní bezpečnosti. Dozory zjistily více aspektů týkajících se zdokonalování výkonnosti lidského
faktoru, ale některé z nich si vyžadují zvláštní důraz. Jedná se hlavně o projektové zdokonalení blokových
dozoren, jako jsou panely pro zobrazování bezpečnostních parametrů, počítačová pomoc operátorům a optima-
lizace ručního a automatického řízení. Bylo zdůrazněno, že ruční řízení by mělo být projektováno tak, aby
činnosti člověka samy o sobě nezpůsobovaly poruchy. Aby se minimalizovaly chyby člověka, mělo by se přesně
postupovat podle předpisů a měly by být stanoveny kompetenční požadavky na operátory, pracovníky údržby,
vedoucí pracovníky a výcvikový personál. Měly by být stanoveny i standardy výkonností pro personál elektrár-
ny a výkonnost organizace provozovatele by měla být částečně posuzována i na základě schopnosti plnit tyto
standardy. Nejvyšší důležitost byla připsána údržbě a bylo identifikováno několik konkrétních způsobů pro
zvýšení výkonnosti člověka v této oblasti.

Kromě toho výbor CNRA zřídil pracovní skupinu o postupech dozorů, která umožňuje výměnu informací
a zkušeností z národních přístupů a povzbuzuje společné studie.

Společné činnosti s MAAE
MAAE se zúčastní jednání CSNI i CNRA a mezi oběma agenturami existuje vynikající koordinace. MAAE

iniciovala program na vývoj databáze pro účely ochrany před zářením a udržuje těsné kontakty s Informačním
systémem NEA o profesionálních dávkách ozáření (ISOE) s cílem eventuálního partnerství.

Jako společná činnost NEA a MAAE pokračuje hlášení nehod jaderných elektráren. Většina zpráv z člen-
ských zemí OECD je stále předávána prostřednictvím NEA. Diskuse mezi oběma agenturami o Systému hlášení
nehod (IRS MAAE) a o Mezinárodní stupnici jaderných událostí (UNES) došly k závěru, že by bylo významným
přínosem, kdyby existovaly podobné formuláře hlášení a stejní národní koordinátoři.

V oblasti lidského faktoru bylo v roce 1990 navrženo memorandum o porozumění mezi MAAE a NEA,
týkající se činností, které každá agentura bude zabezpečovat. NEA bude studovat oblasti údržby a stresu
operátorů v havarijních situacích, zatímco činnosti MAAE budou pokrývat expertní systémy týkající se
bezpečnosti, modelování lidského faktoru v PSA a určité aspekty zpětné vazby z provozních zkušeností.
Očekává se, že takové dohody o spolupráci budou vypracovány i pro další překrývající se oblasti prací, jako
jsou studie těžkých nadprojektových havárií a činnosti týkající se stárnutí elektráren.
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

CEC v roce 1990 rozšířila spolupráci s tehdejším SSSR a zeměmi východní Evropy. Po tom, co přijala
program na pomoc sociální a hospodářské obnově střední a východní Evropy, usiluje o posílení spolupráce
v jaderné energetice na úrovni státních dozorů i provozovatelů. CEC plánuje věnovat asi 50 milionů ECU na
podporu jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením. Bulharsko, ČSFR, Polsko a bývalý SSSR už ukázaly
zájem a s Maďarskem byly navázány předběžné kontakty. Rumunsko podalo žádost o spolupráci v ochraně před
zářením.

Spolupráce mezi Euratomem a tehdejším SSSR v jaderné bezpečnosti bude probíhat podle podmínek dohody
o spolupráci. V rámci celkové dohody o spolupráci mezi EC a SSSR byl vytvořen společný podvýbor pro životní
prostředí a jadernou bezpečnost. CEC též připravuje projekt spolupráce s výzkumným střediskem v Obninsku,
vypracovaný organizací WHO, na sledování pracovníků ozářených při čistění po černobylské havárii. Už
probíhá spolupráce s Černobylským střediskem pro mezinárodní výzkum v oblasti vlivu černobylské havárie
na životní prostředí. Na spolupráci s túnto střediskem je určeno asi 2 miliony ECU, které by měly být použity
ve středisku i v odpovídajících laboratořích CEC.

CEC se zúčastnila i mezinárodního černobylského projektu, v němž převzala hodnocení rozhodovacích
procesů a pomohla sovětským vedoucím pracovníkům při rozhodování s použitím určitých postupů založených
na analýze přínosů a nákladů (cost-benefit). CEC se také zúčastňuje zvláštního projektu MAAE na hodnocení
bezpečnosti starších typů reaktorů VVER-440/230 ve východní Evropě.

CEC přikládá vysokou prioritu zvýšení jaderné bezpečností pomocí následujících prostředků: posílení
systému státního dozoru nad jadernou bezpečností, rekonstrukce jaderných zařízení, porovnávací analýzy rizika
z výroby energie jadernými a konvenčními způsoby (včetně lékařského ozařováno a vytvoření mezinárodní
databáze pro porovnávání rizika. Zúčastní se také prací mezinárodního výboru pro následné činnosti sympozia
prominentních expertů o elektřině a životním prostředí, konaného v květnu 1990 v Helsinkách, jehož byla
spolupořadatelem. Plánuje klást i nadále zvláštní důraz na záležitosti týkající se informovanosti a výchovy
veřejnosti v oblasti radioaktivity a ochrany před zářením a bude pokračovat ve svém rozsáhlém programu
výzkumu jaderné bezpečnosti. Pokračuje v konzolidaci a kde je to možné i v rozšíření spolupráce CEC
s MAAE, již považuje za klíčový bod mnohostranných činností v jaderné bezpečnosti.

V oblasti ochrany před zářením přijala CEC legislativní předpis na rozšíření opatření, jimiž se řídí dovozy
zemědělských produktů po černobylské havárii. CEC pravidelně upravuje seznam produktů, jichž se regulace
netýká. Stanovila též maximální dovolené úrovně radioaktivního zamoření potravin po jaderné havárii anebo
radiační havarijní situaci. Konečně CEC vykonávala v roce 1990 více podpůrných akcí v rámci základních
opatření pro ochranu osob, které se podrobují lékařskému vyšetření nebo radiačnímu léčení, tykajících se
dozimetrického porovnávání a prověrek výchovy a výcviku lékařského personálu. CEC také organizovala
seminář o dozimetrii v diagnostické radiologii ve spolupráci s WHO a s Mezinárodní komisí pro radiační
jednotky a měření (ICRU).

SVĚTOVÁ ASOCIACE PROVOZOVATELŮ JADERNÝCH ELEKTRÁREN - WANO

Asociace WANO s centrálou v Londýně a s regionálními středisky v Paříži, Moskvě, Tokiu a Atlante
(Georgia, USA) se dostala na čelo mezinárodního úsilí o dosažení vynikající úrovně v provozních a bezpečnost-
ních charakteristikách jaderných elektráren. Pod vedením řídícího výboru a dvou pracovních skupin zřízených
pařížským a moskevským střediskem začala WANO formulovat program bezpečností bloků VVER-440/230.
Cílem je zdokonalit (pravděpodobně s podporou CEC) jejich mnohá zařízení důležitá pro bezpečnost a zlepšit
vedení elektráren a zajištění kvality. WANO v této oblasti koordinuje své úsilí s podobným úsilím MAAE.

EVROPSKÁ A AMERICKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOSTI

Dvě velké konference poskytly příležitost pro regionální výměnu informací o záležitostech jaderné bezpeč-
nosti. Jednou byla Evropská nukleární konference (ENC '90), pořádaná Evropskou nukleární společností (ENS)
v Lyonu ve Francii v září 1990, a druhou bylo zimní jednání Americké nukleární společnosti (ANS) ve
Washingtonu v listopadu 1990. Během jednání ANS bylo ohlášeno ustanovení Dozorného výboru jaderné
energetiky (NPOC). Tento výbor NPOC je složen z výkonných ředitelů provozovatelů JE a z představitelů
výrobců jaderných reaktorů a dodavatelů stavební části JE, kteří vypracovali "strategicky plán výstavby nových
jaderných elektráren". I když tento plán respektuje mnohá politická, dozorná, technická i ekonomická omezení,
přece jenom stanovuje strategii na jejich překonání, aby bylo možné splnit cílový termín poloviny 90. let pro
příští objednávky jaderné elektrárny.
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MEZIVLÁDNÍ PANEL O ZMĚNÁCH KLIMATU A KONFERENCE OSN O ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ A ROZVOJI

Problémy životního prostředí, zvlášť skleníkový efekt, odlesňovaní (Iik\ idace tropických pralesů) a okyse-
lování vod, jsou i nadále v popředí sociálního a hospodářského zájmu mnoha zemí. Vědní obory jaderné
bezpečnosti a ochrany před zářením k tomu mohou poskytnout koncepční a metodické přístupy, které mohou
být užitečné při řešení některých z těchto důležitých problémů. Organizace spojených národů byia vyzvána, aby
řídila a koordinovala patřičné akce mezinárodních organizací na řešení těchto problémů, protože to jsou
problémy regionálního i globálního významu. Dvě z těchto akcí jsou pro MAAE zvlášť zajímavé:

- Zřízení mezivládního panelu o změně klimatu (IPCC) ze strany WHO a Programu OSN pro životní
prostfedí (UNEP) na analýzu předpovědí globální změny klimatu způsobené výpustěmi CO2 a na
formulaci strategie pro zvládnutí takových změn.

- Rozhodnutí uspořádat v roce 1992 v Rio de Janeiru konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji
(UNCED).

V roce 1990 MAAE přispěla materiálně jak panelu IPCC, tak přípravnému výboru UNCED, aby zajistila,
že energie včetně jaderné bude považována za integrální součást jakékoliv strategie reakce. Přípravný výbor
UNCED v srpnu 1990 v Nairobi vypracoval program této konference v roce 1992. Jako součást diskuse na
konferenci bude předložen odsouhlasený mezinárodní program na období po konferenci s pokračováním do
21. století, nazvaný "Agenda 21". Vztah mezi energií a životním prostředím je částí tohoto programu.

Během roku 1990 předložil panel IPCC zprávu, která se stala základem diskuse na druhé konferenci
o světovém klimatu (SWCC) v Ženevě v říjnu a listopadu 1990. Emise, které jsou důsledkem činností člověka,
významně zvyšují koncentraci plynů vytvářejících skleníkový efekt s následným oteplováním zemského po-
vrchu. Bez zásahů na snížení emisí se během příštího století předpokládá globální oteplení o 2-5°C, což je trend,
jaký nemá obdobu za posledních 10 000 let. Toto oteplení by do konce příštího století vedlo ke zvýšení hladiny
moří o 30-100 cm.

Výroba a užití energie přispívá k tvorbě skoro poloviny plynů vytvářejících skleníkový efekt, které vznikají
z činností člověka. Konference SWCC došla k závěru, že zvýšení účinnosti využití energie je v mnoha zemích
nákladově nejúčinnější z okamžitých opatření na snížení emisí CO2 a jiných plynů vytvářejících skleníkový
efekt, vznikajících při výrobě energie, ale současně podpořila sledování jiných možných alternativních zdrojů
energie, z nichž nevznikají plyny, vytvářející skleníkový efekt, anebo jenom jejich malé množství.

Rozvojové země s velkým množstvím obyvatelstva potřebují elektrickou energii na uskutečnění svých
rozvojových programů. V těchto zemích nemůže šetření hrát velkou roli, protože užívají jenom omezené
množství energie. I když jsou obnovitelné zdroje energie a účinnost využití energie důležité, není možné
přiměřeným způsobem naplnit budoucí světovou energetickou potřebu, pokud se nebude rozvíjet i jaderná
energie. Oživení jaderné energie ve vyspělých zemích může snížit nárůst CO2 a učinit jadernou energetiku
přitažlivější i pro rozvojové země. Země, které extenzívně využívají jadernou energii, jsou schopné výrazně
snížit emise CO2. Úsilí o jadernou bezpečnost tedy musí trvale pokračovat, aby se tato technologie stala
přijatelnější pro veřejnost.

SYMPOZIUM EXPERTŮ O ELEKTŘINĚ A ŽIVOTNÉM PROSTŘEDÍ

Sympozium prominentních expertu o elektřině a životním prostředí se konalo v Helsinkách v květnu 1991
[7-10]. Sympozium bylo svoláno společně CEC, někdejší Radou vzájemné hospodářské pomoci (RVHP),
MAAE, Mezinárodní agenturou pro energii OECD, Mezinárodním institutem pro aplikovanou systémovou
analýzu, OECD/NEA, Ekonomickou komisí OSN pro Evropu, UNEP, Mezinárodní bankou pro obnovu
a rozvoj, WHO a WM0.

Na sympoziu se diskutovalo o problémech, které mají k jaderné bezpečnosti jen nepřímý vztah, jako jsou
vlivy emisí z elektráren na globální životní prostředí. Charakter a množství těchto emisí závisí na způsobu
výroby elektrické energie. Konstatovalo se, že všechny velké palivové cykly v systémech vyrábějících elektřinu,
včetně jaderného, jsou schopny dodávat elektřinu s poměrně nízkým rizikem pro zdraví veřejnosti i pro životní
prostředí, pokud jsou založeny na současné úrovni technologie. Výjimkou jsou emise CO2 z klasických paliv.
Výsledky porovnávacích hodnocení rizika z různých energetických systémů ukazují, že při normálních provoz-
ních podmínkách mají jaderná energetika a systémy založené na obnovitelné energii tendenci k dolnímu okraji
spektra zdravotního rizika a že na horním okraji tohoto spektra jsou systémy založené na uhlí a ropě.

Jednání dospělo k závěru, že zlepšování účinnosti v celém elektrickém systému od výroby až po konečné
použití může významně přispět ke snížení emisí a jiných vlivů na životní prostředí, ale že toto zlepšování
účinnosti nestačí na to, aby vyloučilo poškozování životního prostředí. Použití jaderné energie místo klasických
paliv může vést k podstatnému snížení emisí CO2. Jaderná energetika je také neklasickým energetickým zdrojem
s nejvyšším potenciálem použití v širokém měřítku při konkurenceschopných cenách. Bezpečnost jaderné
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energetiky a tedy její přijatelnost je však stále zpochybňována. Obnovitelné energetické zdroje představují
podstatnou část jakékoliv strategie snižováni nepříznivých vlivů, ale je nepravděpodobné, že by - s výjimkou
vodní energie - mohly za současného stavu technologického rozvoje pokrýt větší podíl celkové potřeby
elekďiny. I když náklady na kilowatthodinu elektřiny z těchto obnovitelných zdrojů klesají a budou dále klesat,
představují tyto zdroje pouze 0,3% celkové energie a neočekává se, že by se tento podíl v několika příštích
desetiletích zvýšil nad 3-5%.

Účastníci vyzvali k vytvoření všeobecné, mezinárodně koordinované databáze o zdravotních a environmen-
tálních následcích různých zdrojů energie a k vytvoření koordinačních a pojistných mechanizmů mezi různými
mezinárodními organizacemi, které mají zájem anebo hrají roli v zdravotních, energetických a environmentál-
ních oblastech, aby se tvořivým způsobem zabývaly širokým rozsahem výzkumných, politických a jiných
problémů. Výsledky sympozia poskytnou užitečné vstupy pro konferenci UNCED.

SLUŽBY MAAE V BEZPEČNOSTI
TÝMY PRO PROVĚRKY PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI - OS ART

V současné době, kdy je v provozu okolo 420 jaderných energetických bloků a je udělováno jen málo
povolení k provozu pro nově vybudované bloky, se hlavní pozornost národních dozorů a mezinárodních
organizací soustřeďuje na podporu provozovatelů v jejich úsilí dosáhnout vynikajících výsledků ve všech
činnostech týkajících se bezpečnosti. V rámci programu MAAE Týmy pro prověrky provozní bezpečnosti
(OS ART) a na požádání národních autorit vytváří MAAE skupiny mezinárodních expertů a koordinuje jejich
činnost při třítýdenních podrobných prověrkách postupů provozní bezpečnosti na jednotlivých jaderných
elektrárnách.

Prověrky OSART se soustřeďují více na postupy řízení než na zařízení a zvláštní pozornost věnují úloze
výkonnosti personálu. Každý tým je tvořen zkušenými experty v různých disciplínách ve vztahu k provozní
bezpečnosti, včetně organizace, vedení, výcviku, provozu, údržby, technických služeb, ochrany před zářením
a havarijního plánování. Během technické výměny názorů mezi prověřovateli a jejich partnery z navštívených
elektráren jsou problémy podrobně diskutovány a vypracovávána možná řešení. Kritéria použitá experty jsou
odvozena z nejlepších mezinárodních postupů a mohou být i náročnější, než jsou požadavky státního dozoru.
Cílem prověrky OSART není určovat, zda bylo dosaženo adekvátní úrovně bezpečnosti, ani porovnávat úrovně
bezpečnosti mezi navštívenými elektrárnami. Základním cílem je spíš identifikovat možná zdokonalení, která
by měla být včleněna do budoucích pracovních programů elektrárny, aby se tím zvýšila provozní úroveň
bezpečnosti. Program OSART dosáhne maximální účinnosti tehdy, když všechny země přispějí vysláním
expertů, aby se zúčastnili jako prověřovatelé, a když také požádají o provedení prověrky svých vlastních
jaderných elektráren.

Do června 1991 experti z členských zemí s jadernými elektrárnami ve výstavbě nebo v provozu uskutečnili
48 provozních a předprovozních misí na 42 jaderných elektráren a lokalit ve 24 zemích (tab.III). Těchto misí
se zúčastnilo přibližně 450 konzultantů a pozorovatelů ze 30 zemí. Plnění doporučení misí OSART je kontro-
lováno při následných návštěvách jednotlivých elektráren vedoucím mise a dvěma nebo třemi členy týmu
OSART. Výsledky misí OSART byly publikovány v několika svazcích, poslední je [11].

Tab.III Poslední mise OSART (do června 1991)

Rok

1990

1991

Měsíc

Leden
Duben
červenec
Září
Říjen
Listopad
Listopad

Leden
Duben
Červen

Zemé

Španělsko
Československo
Bulharsko
Rumunsko
Bulharsko
Finsko
Čína

Švédsko
Československo
Bulharsko

Elektrárna

čofrentesb

Temelín"
Belenec

Cernavoda0

Kozloduj 5
Loviisa1,2
Guangdongc

Ringhals3,4
Bohunice 1,2°
Kozloduj 1-4d

Typa

BWR
VVER
VVER
PHWR
VVER
VVER
PWR

PWR
VVER
VVER

Výkon (MWe)

975
2x1000
2x1000
5x700

1000
2x465
2x985

2x960
2x440
4x440

Vysvětlivky:3 BWR-varný reaktor, VVER-vodovodní reaktor sovětského projektu, PHWR-tlakový těžkovodní reaktor, PWR
- tlakovodní reaktor, bSchváleno vydání zprávy, "Předprovoznínávštěva, část mise na prověrku bezpečnosti

Rychle se rozvíjející spolupráce v jaderné bezpečnosti mezi Východem a Západem vyvolala v roce 1990
více žádostí o prověrky jaderných elektráren a lokalit výstavby ve východní Evropě. Důsledkem toho bylo, že
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počet žádostí o mise pre-OSART poprvé převýšil počet žádostí o mise OSART. Mnoho z těchto návštév obecně
zjistilo potřebu základních organizačních změn, aplikace moderních principů managementu, vypracování
komplexních opatření na zajiStění kvality, a posílení postupů ochrany zdraví při práci.

Mise na některé provozované jaderné elektrárny ve východní Evropé také zjistily nedostatky technických
zařízení, včetně pokročilých systémů kontroly a řízení. Důležitější ale je, že odhalily vážné nedostatky v přístu-
pech k managementu, které jsou dominovány striktními hierarchickými strukturami, omezováním informační
politiky a předností výroby před bezpečností, což ztěžuje rozvoj skutečné kultury bezpečností. I když jsou
v mezinárodním společenství k dispozici technické znalosti a kvalifikovaný personál, hlavním cílem v nových
politických a hospodářských podmínkách je začlenit je do mezinárodního rámce a poskytovat patřičnou pomoc.
To vedlo k doporučení okamžitých zdokonalení v několika kritických oblastech: výcviková střediska, systémy
vnitroreaktorové kontroly, zdroje havarijního elektrického napájení, detekce úniků, kapacity systémů havarij-
ního chlazení AZ, předpisy a informace pro operátory.

Zatímco se celkový počet misí OSARTa pre-OSART stabilizoval na úrovni asi jednémise za měsíc, přichází
více žádostí o prověrky omezeného rozsahu. Ty jsou prováděny týmy technické výměny (TEXT), složenými ze
specialistů na příslušné problémy. Metody prověrky jsou stejné jako u misí OSART, ale jejich rozsah je
omezenější, týmy jsou obvykle menší a období prověrky může být často zkráceno na dva týdny. Do dubna 1991
se uskutečnilo pět návštěv TEXT, které se zabývaly takovými různorodými problémy, jako je vedení provozu
a připravenost na havarijní plánování (Koeberg, Jižní Afrika), dobré provozní postupy (Point Lepreau, Kanada),
rekonstrukce elektrárny (Bohunice, ČSFR) a příprava na provoz (Guangdong, Čína). V Příloze I jsou shrnuty
zjištěné problémy a připravené návrhy z výsledků posledních prověrek OSART.

Návody OSART, vydané poprvé v roce 1988, byly revidovány na základě zkušeností a jsou připraveny
k publikování. Vypracování návodu pre-OSART se blíží k ukončení.

TÝMY PRO HODNOCENÍBEZPEČNOSTNĚ VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ - ASSET

Během roku 1990 rostl zájem o program MAAE Týmy pro hodnocení bezpečnostně významných událostí
(ASSET), který je zaměřený na předcházení nehodám jako prostředku dosahování vynikající úrovně provozní
bezpečnosti. Vroce 1990 se na požádání členských zemí uskutečnilo 8 misí ASSET a na rok 1991 bylo požádáno
o 14 misí. Do května 1991 navštívilo 21 misí ASSET 35 jaderných elektráren ve 14 zemích (tab.IV).

Tab. IV Nedávné mise ASSET (do května 1991)

Rok

1990

1991

Měsíc

1

1

7

7

9

10

11

12

1

1

2

2

3

4

4

5

Zemé

Německo

Némecko

Francie

Německo

Maďarsko

ČSFR

Bulharsko

Španělsko

Pakistan

Belgie

Španělsko

Mexiko

J.Korea

Holandsko

SSSR

SSSR

Elektrárna
Greifswald bloky 1-4

Greifswald bloky 1-4

Gravelines

Greifswald bloky 1 -4

Pakš

Bohunice bloky 1,2

Kozloduj bloky 1-4

Vandeilos blok 1

KANUPP

Doel, Tihange

Trillo

.aguna Verde blok 1

Všechny JE

Borssele

Kola bloky 1,2

tovovoroněž 3,4

Typa

VVER

VVER

PWR

WER

VVER

VVER

VVER

GCR

PHWR

PHR

PWR

BWR

PHWR.PWR

PWR

VVER

VVER

Typ činnosti

Mise

Realizační mise

Seminář

Seminář

Seminář

Mise

Mise

Seminář

Realizační mise

Seminář

Seminář

Mise

Seminář

Seminář

Mise

Mise

* VVER: tlakovodnf reaktor sovětského projektu; PWR: tiakovodnireaktor; GCR:plynem chlazený reaktor; PHWR: těžkovodnf
tlakový reaktor; BWR: varný reaktor.

Zatímco mise OSART se zaměřují na provozní postupy elektrárny, mise ASSET se soustřeďují na řízení
programů elektrárny pro předcházení nehodám a vycházejí z podrobných prověrek bezpečnostních zkušeností
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z provozu, z nichž zjišťují klíčové příčiny bezpečnostně významných událostí. Výkonným nástrojem pro
podrobné analýzy je pokročilá melodika ASSET. Základem přístupu je to, že pro účinné předcházení jaderným
haváriím je třeba zabýval se nejenom přímými příčinami minulých bezpečnostně významných událostí, ale také
jejich klíčovými příčinami. Nedostatky zařízení, personálu nebo předpisů tak mohou být zjištěny a opraveny
dřív, než by mohly vést k nehodě. Klíčovým faktorem v dlouhodobém bezpečném provozu jaderných elektráren
je účinné řízení komplexního programu předcházení nehodám. Takový program zajišťuje optimální úroveň
kvality mezi třemi základními elementy: personálem, zařízeními, a vztahem mezi člověkem a zařízeními
(man-machine interface) tak, jak je vyjádřena v příslušných předpisech. Tři následné bariéry pomáhají vyloučit
nedostatky, které by mohly vést k nehodám či haváriím:

- Systematický program kontroly kvality
- Účinný program preventivní údržby
- Komplexní program provozních kontrol a prověrek elektrárny
Od roku 1986 vykonávaly mezinárodní týmy expertů v rámci programu ASSET analýzy klíčových pffčin

významných událostí, vybraných organizacemi provozovatelů a státními dozory. Po každé misi ASSET vypra-
cuje tým závěry o vhodnosti a úplnosti nápravných opatření a doporučí další Činnosti na pomoc při prevenci
budoucích nehod.

Příklady poznatků ASSET

V roce 1990 proběhly tři mise ASSET na JE Griefswald, Bohunice a Kozloduj jako část misí ASSET
vyžádaných pro starší typy reaktorů VVER-440/230. Později byla uskutečněna další mise ASSET na JE
Greifswald, která měla pomoci při realizaci doporučených krátkodobých nápravných opatření. Dva semináře
ASSET se soustředily na události s vysokou bezpečnostní významností: jeden ve Francii o nehodě klasifikované
na úrovni 3 stupnice INES na JE Gravelines, a jeden ve Španělsku také o nehodě na úrovni 3 na JE Vandellos.

Událost na JE Gravelines se týkala snížené provozuschopnosti jednoho bezpečnostního pojistného ventilu
na kompenzátoru objemu po dobu jednoho roku z důvodu nevhodné údržby při předcházejícím odstavení na
výměnu paliva. Tato událost neměla žádné skutečné následky. Obecná poučení z události potvrdila, že klíčovým
faktorem při prevenci zhoršování úrovně ochrany do hloubky elektrárny je profesionalita personálu údržby.
Tento princip byl potvrzen i mnoha dalšími bezpečnostně významnými nehodami v uplynulých letech na jiných
elektrárnách. Důležitost větší profesionality operátorů by měla být rozšířena i na ostatní obslužný personál
pracující současně s nimi. To by mělo být kombinováno s hlubším porozuměním bezpečnostním důsledkům
činností personálu a s lepší kontrolou kvality jejich konečného produktu. To se nejlépe dosáhne trvalou
kontrolou během provozu.

Požáry v jaderných elektrárnách představují trvalý bezpečnostní problém. Mezi lednem 1990 a dubnem 1991
bylo hlášeno 8 požárů. Událost na JE Vandellos se týkala zhoršení provozuschopnosti systému pro chlazení
paliva po tom, co požár na jedné turbíně měl za následek rozsáhlé poškození elektrických kabelů a zaplavení
základové části budovy reaktoru. Tato událost neměla žádné radiologické následky, ale rozsáhlé poškození
ohněm a zaplavení částečně přispělo k rozhodnutí ponechat elektrárnu odstavenou po pouhých 17 letech
provozu. Obecné poučení z této havárie potvrzuje, že pro předcházení haváriím je podstatný rozsáhlý program
provozních kontrol elektrárny. Je věcí vedení elektrárny, aby identifikovalo ty přetrvávající nedostatky, které
by mohly vést k havarijním událostem, a aby zajistilo, že jsou realizována včasná příslušná opatření. Důležitými
preventivními opatřeními jsou kvalifikace kabelů a dalších zařízení jako odolných proti požárům, oddělení
zálohovaných zařízení, dýmová signalizace, provozuschopnost vhodných zařízení a výcvik požárníků.

Další důležitou činností v roce 1990 byla příprava realizační mise ASSET na JE Karači (KANUPP)
v Pakistanu s těžkovodním tlakovým reaktorem. Účelem realizační mise bylo pomoci organizaci provozovatele
při realizaci opatření vyplývajících z mise na tuto elektrárnu v roce 1989. Hlavním cílem je vyjmout z reaktoru
dvě tlakové trubky na metalografický výzkum, který by umožnil lépe porozumět mechanizmům vedoucím
k rozsáhlé korozi v reaktoru v mezerách mezi tlakovými trubkami chladivá a beztlakovými trubkami moderá-
toru. Očekává se, že závěry z tohoto výzkumu poskytnou podklady pro rozhodnutí o potřebě oprav. Realizační
mise ASSET byla zahájena počátkem roku 1991 a bude pokračovat jednotlivými etapami po celý rok.

Mise ASSET doposud zjistily několik oblastí, v nichž by zdokonalení zvýšila schopnost vyloučit nehody
jaderných elektráren:
Projekt

- Nedostatečně se uvažuje prevence požárů, které mohou ovlivnit provozuschopnost bezpečnostních
systémů

- Neminimalizuje se možnost poškození uvnitř tlakového rozhraní primárního okruhu v důsledku lokálního
přetlakování kvůli explozivní rekombinaci radiolytického vodíku ve varných reaktorech

Provoz
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- Personál údržby nedostatečně dodržuje předpisy
Řízení

- Nesystematické ověřování úrovně přípravy personálu, provozuschopnosti zařízení a vhodnosti předpisů
před každým náběhem

- Nedostatečně účinná preventivní údržba proti zhoršování stavu zařízení, kvality personálu a předpisů
během provozu

- Nedostatečná schopnost programu provozních kontrol elektrárny zjišťovat včas přetrvávající zhoršování
stavu

- Program zpětné vazby provozních zkušeností není doposud založen na systematické analýze klíčových
příčin všech odchylek, které jsou "pod stupnici"' INES

Novým typem činností, zahájeným v roce 1990, jsou semináře ASSET, na nichž jsou prezentovány
přednášky o metodách zjišťování a výběru bezpečnostně významných událostí a o metodě vyšetřování ASSET.
V roce 1990 se tyto semináře konaly v Německu a v Maďarsku. {Poznámkapřekladatele: V únoru 1992 se stejný
seminář ASSET konal v Senci pro pracovníky SEP i ČEZ).

SLUŽBY MEZINÁRODNÍHO POSUZOVÁNÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO HODNOCENÍ RI-
ZIKA-IPERS

MAAE v roce 1988 zahájila program Služby mezinárodního posuzování (IPERS) jako odpověď na potřeby
členských států pomoci a poradit v oblasti PSA. Mise IPERS posuzují plánované nebo minulé činnosti PSA,
zda jsou v souladu s nejlepšími současnými postupy, a pokud je to potřebné doporučují zlepšení analytických
přístupů. Kolektivní mezinárodní zkušenosti členů týmů IPERS a použití formalizovaných předpisů pro posu-
zování tak doplňují výsledky národních posuzování. Každé mise IPERS se zúčastňuje čtyři až pět konzultantů.
V závislosti na cílech studie PSA konkrétní elektrárny se posuzování IPERS může soustřeďovat na následující
body:

- Úplnost úkolů a platnost technických přístupů navrhovaných pro PSA
- Obecná platnost předpokladů, modelů, údajů a analýz použitých v PSA
- Platnost získaných výsledků
- Platnost a použitelnost modelů PSA při pomoci provozu
- Platnost a použitelnost modelů PSA pro splnění specifických cílů
V roce 1990 byly provedeny tři mise IPERS: na JE Borssele v Holandsku (druhá ze třech fází), na 1. a 2.

blok JE Forsmark ve Švédsku a na JE Čemavoda v Rumunsku. Do prosince 1990 bylo ukončeno šest misí IPERS
(tab.V). Tato posuzování ve všech případech vedla ke konkrétním poznatkům a doporučením zlepšení. Dalších
šest misí IPERS bylo vyžádáno.

Tab. V Nedávné činností IPERS (do června 1991)

Termín Země Elektrárna Typ

1989

5-6

8-9

11-12

SSSR

Holandsko

Čína

Gorkij

Borssele

Guangdong

NDHP

PWR

PWR

1990

3

6

10

Švédsko

Holandsko

Rumunsko

Forsmark bloky 1,2

Borssele

černavoda

BWR

PWR

CANDU

1991

5

5

Holandsko

J. Korea

Dodewaard

Koribtok3

BWR

PWR

Poznámka: Jedna elektrárna může vyžádat několik misfIPĚRS pro různá fáze PSA.

'NDHP: jaderná výtopna; PWR: tlakovodní reaktor; BWfí: varný reaktor.
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Mise 1PERS jsou prováděny podle postupů vypracovaných MAAE [12], které jsou v souladu s návody
MAAE pro provádění PSA. V roce 1990 byly navrženy zdokonalené postupy IPERS, které berou do úvahy
zkušenosti z ukončených misí. Záměrem jo upravovat postupy trvale a rozšířit jejich rozsah tak, aby pokrývaly
2.úroveň studií PSA a v konečné fázi všechny aplikace PSA.

Kromě toho, že mise IPERS podrobně posuzují modely PSA a kde je to žádoucí poskytují návody na
zdokonalení, zvažují také, zda modely elektrárny správně respektují projektové charakteristiky analyzované
elektrárny. To je zvlášť důležité pro rekonstrukci starších elektráren a také pro ty elektrárny, které jsou ve
výstavbě a jejichž projektové charakteristiky by bez úpravy nesplnily současné bezpečnostní standardy.

Program IPERS zlepšuje soulad studií PSA v mezinárodním měřítku. Protože jsou nyní PSA rozsáhle
používány zeměmi provozujícími nebo budujícími jaderné elektrárny, a to jak pro hodnocení projektu, tak pro
řízení provozní bezpečnosti, je tento soulad potřebný k tomu, aby pomáhal zvyšovat důvěru v použité metodiky
z hlediska získaných poznatků a podporovat mnohem rozsáhlejší použití PSA v každodenním rozhodování.

INTEGROVANÉ HODNOCENI BEZPEČNOSTI VÝZKUMNÝCH REAKTORŮ - INSARR

Od roku 1971 MAAE periodicky posuzovala bezpečnost těch výzkumných reaktorů, které byly členským
zemím poskytnuly z MAAE podle smlouvy o projektu. V poslední době byly tyto služby posuzování rozšířeny
na všechny výzkumné reaktory v programu Integrované hodnocení bezpečnosti výzkumných reaktorů (INSA-
RR). Hlavním cílem misí INSARR je radit organizacím provozovatelů a státním dozorům, jak zlepšovat ochranu
před zářením a jadernou bezpečnost výzkumných reaktorů a jejich příslušných experimentálních zařízení.
Typická mise INSARR představuje týdenní pobyt skupiny expertů na příslušném zařízení. Tito experti spolu
s pracovníky MAAE a externími specialisty jsou pro každou misi najímáni zvlášť. Týmy INSARR se mohou
soustřeďovat na projektové nebo provozní aspekty v závislosti na specialitách požadavcích.

Kolektivní zkušenosti z 324 výzkumných reaktorů představovaly ke konci ledna 1991 více než 10 500 roků
provozu (tab.VI). Skoro 70% z těchto reaktorů bylo v provozu více než 20 roků. V roce 1990 bylo spuštěno šest
nových výzkumných reaktorů: dva v Číně a po jednom v ČSFR, Indii, Íránu a Mexiku. Pět reaktorů bylo
odstaveno: čtyři ve Velké Británii a jeden v USA. Většina z 9 výzkumných reaktorů ve výstavbě a ze 14
plánovaných jsou v rozvojových zemích. Počet výzkumných reaktorů v celém světě je porovnatelný s počtem
jaderných elektráren, ale počet zemí s výzkumnými reaktory (včetně mnoha rozvojových zemí) je mnohem větší
než s jadernými elektrárnami.

Tab. VI Provozované výzkumné reaktory (leden 1990)a

Alžír
Argentina
Austrálie
Bangladéš
Belgie
Brazílie
Bulharsko
Čína
ČSFR
Dánsko
Egypt
Filipíny
Finsko
Francie
Holandsko
Chile
Indie
Indonésie
Irák
Írán
Izrael
Itálie
Jamajka
Japonsko
Jižní Afrika
Jugoslávie
Kanada
KLDR

1
5
2
1
5
4
1

12
4
2
1
1
1

2 0 h
3b

2
6
3
2
2
2C

6
1

18
1
3

14
1

Kolumbie
Korea J.
Libye
Maďarsko
Malajsie
Mexiko
Německo
Norsko
Pákistán
Peru
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Turecko

SSSR
USA
Velká Británie
Venezuela
Vietnam
Zair

Celkem

1
3
1
3
1
4

25
2
2
2
3
1
3
2 c
2
2
4
1
2

25
92
11

1
1
1

324d

a Informace z databáze výzkumných reaktorů MAAE
b Včetně 1 reaktoru v Spojeném výzkumném středisku CEC vPettenu
0 Neúplná informace
d V celkovém počtu je zahrnuto 5 výzkumných reaktorů na Tajvanu
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Mise INSARR navštívily v roce 1990 zařízení v Bulharsku, Íránu a tehdejším SSSR (dva výzkumné reaktory
v Moskvě). Do dubna 1991 bylo uskutečněno 104 misí INSARR ve 32 zemích (tab.VII). V lednu 1991 mise
INSARR navštívila 10 MW výzkumný reaktor v Ústavu jaderného výzkumu v Kyjevě na požádání úřadů
Ukrajiny. Kromě toho týmy INSARR navštívily v dubnu 1991 dva výzkumné reaktory v Chile a jeden v Brazílii.

Tab. VII Mise INSARR a jiné mise MAAE na výzkumné reaktory mezi rokem 1981 a dubnem 1991

Zemé

Brazílie

Bulharsko

Egypt

Filipíny

Finsko

Chile

Indonésie

Irák

frán

Jamajka

Jugoslávie

Kolumbie

Korea Jižní

Maďarsko

Malajsko

Mexiko

Norsko

Pákistán

Peru

Rumunsko

Řecko

SSSR

Španělsko

Thajsko

Turecko

Ukrajina

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Zair

1981-1985

1985

1983

1981

1982(2)

1985(2)

1983

1982(2)

1982

1981(4)

1985

1981

1983

1982

1982

1982

1984

1984

1985

1984

1986-1990

1990

1987

1986

1986(2)

1988(2)

1990

1986

1987

1988(2)

1989

1986

1986(4)

1987,1988

1987

1986

1990(2)

1986

1987

1986

1988

1989

1991>1995

1991

1991(2)

1991

Poznámka: V závorce je uveden počet prověřovaných zařízeni, pokud je větší než jedna

Výsledky misí INSARR obecně ukazují přijatelnou úroveň provozní bezpečnosti navštívených výzkumných
reaktoru. Tyto reaktory jsou vybaveny zvláštními technickými bezpečnostními opatřeními na zvládnutí očeká-
vaných provozních situací i jiných málo pravděpodobných událostí. Bylo však doporučeno mnoho opatření,
která by podpořila dosažení cíle dobrých bezpečnostních charakteristik. Větiina z těchto doporučení se lýka
problému posílení státního dozoru nad jadernou bezpečností a vylepšení bezpečnostní dokumentace reaktora.
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SLUŽBY PROVĚŘOVÁNI TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ- ESRS

MAAE nabízí členským státům Projekt Služby prověřování technických bezpečnostních opatření (ESRS),
hlavně na prověrku podmínek lokality jaderných zařízení a rizika od externích událostí. Prověrky bezpečnosti
lokalit jaderných elektráren zahrnují prověrku dokumentace,diskuse se specialisty a návštěvy elektrárny a jejího
okolí. Důležitými charakteristikami okolí, které mohou ovlivnit bezpečnost, jsou geologické poruchy, přehrady
na tocích nad elektrárnou, a zdroje možných explozí.

V roce 1990 bylo uskutečněno osm misí ESRS (tab.VIII), jichž se zúčastnilo 34 expertů z 12 zemí. Rozsah
a povaha těchto prověrek byly různorodé. Ve čtyřech případech byly elektrárny ve výstavbě, ve dvou případech
byly už v lokalitě provozovány bloky, a ve dvou případech nebyla výstavba ještě zahájena. Opakovaly se
problémy seismicity. V některých případech to vyžadovalo vyhodnotit aktivitu nebo kapacitu geologického
zlomu. Jindy byly prověřovány seismické projektové požadavky na konstrukce a zařízení. Ve všech případech
odpovědné orgány vycházely vstříc doporučením misí ESRS. Pro většinu z těchto elektráren zahájila MAAE
i následné činnosti v rámci misí ESRS.

Tab. VIII Mise služeb prověřování technických bezpečnostních opatření v roce 1990

Měsíc

3

4

5

6

6
10

11

12

Zemé

Polsko

ČSFR

Irák

Bulharsko

Bulharsko

Pákistán

Rumunsko

Rumunsko

Elektrárna
Zarnowiec

Temelín

Tikrit

Belene

Kozloduj

Chasma

Černavoda

černavoda

Služba
Prověrka lokality omezeného rozsahu

Prověrka lokality

Prověrka lokality

Prověrka lokality

Prověrka lokality

Prověrka lokality

Prověrka stavebních nedostatků

Prověrka spektra odezvy základů

PORADNÍ TÝM V PRO OCHRANU PŘED ZÁŘENÍM - RAPAT

V programu Poradní týmy pro ochranu před zářením (RAPAT), který už probíhá sedm roků, se vykonává
hodnocení národních služeb v ochraně před zářením a jejich příslušných národních infrastruktur. Program
RAPAT pomáhá členským zemím identifikovat potřeby, stanovovat priority a určovat směry dlouhodobého
vývoje. Poznatky z 52 misí RAPAT od roku 1984 (tab.IX) zdůrazňují potřebu posílení národních infrastruktur.
Ani velký počet standardů radiační bezpečnosti není zárukou dobrých bezpečných postupů.

Tab. IX Mise RAPAT (do prosince 1990)

Rok Zemé
1984

1985

1986

1987
1988

1989

1990

Čína, Irák
Chile, Malajsie, Nikaragua, Turecko

Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Island, Keňa, Mexiko, Panama, Portugalsko, Venezuela,
Zair, Zambie

Kolumbie, Jordánsko, J.Korea, Peru, Filipíny, Súdán, Sýrie, Tanzanie
Bangladéš, Kostarika, Pobřeží Slonoviny, Etiopie, Řecko, Guatemala, Indonésie, Jamajka,
Madagaskar, Nigérie, Senegal, Vietnam

Kamerun, Kuba, KLDR, Salvador, Ghana, (rán. Mongolsko, Maroko, Thajsko, Zimbabwe

Bolívie, Libye, Rumunsko, Srí Lanka, Uruguay

Pro dosažení a udržování požadovaných cílů v ochraně před zářením, hlavně při rychle se rozvíjejícím
používání ionizujícího záření pro lékařské a jiné aplikace, je potřebná přiměřená národní infrastruktura. Tato
infrastruktura se skládá ze třech hlavních elementů:

- Legislativa a předpisy stanovující právní, technické a administrativní požadavky
- Mechanizmy usnadňující uplatňování předpisů pomocí oznamování, registrace a povolování zdrojů záření
- Technické schopnosti poskytování různých bezpečnostních služebjakojeradiačnímonitorování (osobní

dozimetrie, monitorování životního prostředí) a plánování pro případ havárie
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Na mezinárodním sympoziu o infrastruktuře v ochraně před zářením, pořádaném MAAE v Mnichově v roce
1990 [13], byla podána informace, že ve více než polovině členských států jsou kontrolní mechanizmy radiační
bezpečnosti nedostatečné. V mnoha zemích chybějí potřebné prostředky pro uskutečňování bezpečnostní
politiky založené na mezinárodních doporučeních. V některých zemích jsou nedostatečná zařízení, v jiných
zemích si zodpovědnost nárokuje několik institucí, a v několika málo zemích musí být státní dozory teprve
zřízeny. Příliš často je nedostatečná základní legislativa i návazné moderní předpisy. Navíc je nedostatek
vycvičeného a znalého personálu a neexistuje dlouhodobá strategie, jak tuto situaci napravit.

I když poznatky a doporučení z misí RAPAT stále více a více nacházejí odraz v politice MAAE, je potřebné,
aby členské země vynakládaly trvalé úsilí na posílení infrastruktur v ochraně před zářením tak, aby mohly být
přijaty a zavedeny základní standardy radiační bezpečnosti a moderní technologické poznatky v této oblasti.

SYSTÉM MAAE REAKCE NA HAVÁRIE

Po černobylské havárii v roce 1986 byly ratifikovány dvě mezinárodní konvence: Konvence o pomoci
v případě jaderné havárie anebo radiologického nebezpečí (Konvence o pomoci), a Konvence o včasném
oznamování jaderných havárií (Konvence o oznamování). Podle těchto konvencí má MAAE zvláštní operativní
úlohu při reakci na velké jaderné havárie anebo radiobiologická nebezpečí. Tato úloha spočívá v oznámení
anebo poskytnutí konkrétních informací či pomoci kterékoliv zemi, která může být takovou havárií zasažena
Od té doby MAAE uvádí do činnosti základní prvky systému reakce na havárie (ERS).

V centrále MAAE ve Vídni byla zřízena jednotka reakce na havárie. Tuto jednotku je možné zavolat denně
kdykoliv během 24 hodin, aby uvedla do činnosti systém ERS, a může být rychle doplněna vycvičeným
technickým a administrativním personálem. Systém ERS se periodicky přezkušuje, aby byla záruka, že bude
fungovat tak, jak je požadováno. Komplexně byl systém prověřen v dubnu 1990 po důkladném výcviku
personálu. Poučení z této prověrky jsou realizována Druhá prověrka systému ERS se očekává koncem roku
1991.

MAAE bude pokračovat ve svém úsilí zdokonalit účinnost systému ERS prostřednictvím zlepšení svých
plánů na reakci a jejich realizačních předpisů, výcviku personálu a koordinace s členskými zeměmi a jinými
organizacemi, ale i prostřednictvím pravidelného přezkušování. Hlavní předmět pozornosti se však bude
přesouvat na zajištění schopnosti každé členské země přijat oznámení a předat informace do MAAE včasným
způsobem. MAAE má také zájem, aby členské země byly schopné přijat kritické radiologické informace
z MAAE anebo z okolních zemí a informovat svou veřejnost rychle a vhodným způsobem tak, aby bylo
ochráněno jejich zdraví a bezpečnost. Byl vypracován návod na využití národních a mezinárodních organizací
při plánování jejich programů reakce na havárie.

Kvalita funkce systému ERS byla prokázána reakcí na radiologické havárie v Gioanii v Brazílii v roce 1987
a v San Salvadoru v roce 1989.1 jiné události s malým nebo žádným radiologickým vlivem ukázaly silnou
potřebu informací o nehodách, které by mohly zasáhnout veřejnost a životní prostředí.

Na MAAE se stále více obracejí státní představitelé jako na zdroj spolehlivých a autoritativních informací.
MAAE například rychle poskytla ověřené informace členským zemím a jiným mezinárodním organizacím
o havárii jaderného zařízení v Usť Kamenogorsku v bývalém SSSR v roce 1990 bez radiologických následků.
Kromě toho poskytla MAAE veřejným sdělovacím prostředkům a členským zemún rychlé informace o podstatě
a možných důsledcích požáru na JE Vandellos v roce 1989. Schopnost MAAE reagovat na takovéto a jiné
nepředvídané události je zvažována při dalším zdokonalování každodenní užitečnosti systému ERS a jeho
existujících kapacit.

Rychlé hlášení pohavarijmch údajů

Podle Konvence o oznamování má každý stát, na jehož území vznikla jaderná havárie, předat informace
o následcích havárie jiným postiženým státům a příslušným mezinárodním organizacím. Podle Konvence
o pomoci mají být vyměněny informace mezi státem žádajícím o pomoc a ostatními státy nebo organizacemi
nabízejícími pomoc. Tyto konvence tedy vyžadují rozsáhlou výměnu informací během havarijních situací. Státy,
které se ke konvencím připojily, MAAE a příslušné mezinárodní organizace musí tedy být připraveny pracovat
se značným rozsahem informací, včetně radiologických, meteorologických a technických informací o elektrár-
ně, které musí být pravděpodobně shromážděny ihned po velké jaderné havárii s únikem značného množství
radionuklidů do životního prostředí.

V souladu s těmito konvencemi MAAE vypracovává strategii a návody pro členské stáry a jiné mezinárodní
organizace, jak zvládnout tyto informace a výměnu údajů během havárie nebo havarijní situace, aby nedošlo ke
zmatku a aby byl naplněn účel těchto konvencí. K tomu MAAE připravuje dokument.
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Tento dokument navrhuje použít pro výměnu Údajů odsouhlasených formulářů, což by snížilo pravděpodob-
nost vynechání důležitých údajů, zabezpečilo konzistentní použití příslušné soustavy jednotek a vyhnulo se
obtížím s překladem v situaci, kdy jednotlivci pracují pod účinkem stresu. V čase, kdy havárie nebo havarijní
situace je v nejintenzívnější fázi, se výměna informací musí soustředit na nejdůležitější informace a údaje,
potřebné pro splnění podmínek těchto konvencí. Formalizovane texty mohou být předávány telexem, faxem,
elektronickou poštou nebo globálním telekomunikačním systémem (GTS) organizace WMO, a mohou obsaho-
vat obecné informace i jiné podstatné informace a údaje v sériových řetězcích údajů. Každý řetězec údajů bude
tvořen číslem řádku, identifikujícím přenášený údaj, s následujícím údajem ano - ne, číslem nebo nějakým
textem, podle toho. co je pro příslušný údaj příslušné. Pro usnadnění použití takových formátovaných systémů
poskytne MAAE členským zemím počítačové programové vybavení, jehož prostřednictvím mohou být auto-
maticky dekódovány do angličtiny, francouzštiny, ruštiny nebo španělštiny kódované informace a údaje
v elektronicky přenášených formátech.

PUBLIKACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

Rostoucí důraz na bezpečnost v programu MAAE vedl k vypracování značného množství publikací, které
jsou buď plně věnovány bezpečnosti anebo mají na bezpečnost významný vliv. Kvůli přehlednosti a logické
struktuře byl vyvinut nový hierarchický systém. Kromě toho budou publikace shrnuty do oblastí použití
orientovaných na uživatele.

Hierarchická struktura publikací Bezpečnostní série MAAE je následující:
- Bezpečnostní základy: Základní cíle, koncepce a principy zajištění bezpečnosti
- Bezpečnostní standardy: Základní požadavky, které musí být splněny pro zajištění přiměřené bezpečnosti

při zvláštních činnostech nebo oblastech použití
- Bezpečnostní návody: Doporučení na základě mezinárodních zkušeností, týkající se plnění základních

požadavků,
- Bezpečnostní postupy: Praktické příklady a podrobné metody, které mohou být použity při aplikaci

bezpečnostních standardů nebo bezpečnostních návodů
Bezpečnostní základy a bezpečnostní standardy jsou vydávány po schválení Radou guvernérů MAAE,

bezpečnostní návody a bezpečnostní postupy jsou vydávány pod autoritou generálního ředitele MAAE. Další
kategorie bezpečnostních zpráv obsahuje nezávislé zprávy skupin expertů o bezpečnostních záležitostech,
včetně vývoje nových principů, pokročilých koncepcí a významných problémů a událostí. Tyto zprávy jsou také
vydávány pod autoritou generálního ředitele MAAE. Existují i další publikace MAAE, které též obsahují
informace důležité pro bezpečnost, zvlášť série vydávající referáty ze sympozií a konferencí, série technických
zpráv (s důrazem na technologické aspekty) a série TECDOC (obvykle informace v předběžné formě).

ČINNOSTI TECHNICKÉ SPOLUPRÁCE

Jednou z klíčových činností MAAE je pomoc členským státům při dosažení samostatnosti v mírovém
využívání atomové energie. Tímto způsobem agentura podporuje přenos jaderné technologie a pomáhá při
posilování národních infrastruktur v jaderné a radiační bezpečnosti. Zřízení těchto infrastruktur je zodpověd-
ností členských států, ale rozvojové země se na MAAE hodně spoléhají pň jejich vytváření nebo zdokonalování.
V každé zemi by infrastruktura měla odpovídat stupni a rozsahu jaderných činností, vyžadujících bezpečnostní
úsilí. Služby MAAE na hodnocení bezpečnosti a výměnu informací, sympozia, technická jednání, programy
koordinovaného výzkumu a projekty technické spolupráce prokázaly svou účinnost při podpoře národních
infrastruktur v jaderné bezpečnosti.

Odbor jaderné bezpečnosti MAAE během posledních pěti let trvale zvyšoval podporu projektům technické
spolupráce. V souladu s tím rostl počet projektů. Během roku 1990 se 40 technických pracovníků zabývalo 178
projekty, z nichž se asi třetina týkala problémů jaderné bezpečností a dvě třetiny se zabývaly činnostmi
v ochraně před zářením. Dvacet projektů bylo v roce 1990 ukončeno. Dva reprezentativní projekty jsou popsány
dále.

Ochrana před zářením v Brazílii
Se zavedením technologie jaderného palivového cyklu požádala Brazílie o pomoc při zdokonalování

vlastních zařízení a při výcviku vlastního personálu pro rutinní a havarijní monitorování ozáření personálu.
MAAE poskytla expertní služby na chromozomální aberaci a postupy biologického hodnocení, na interní
radiační monitorování a celotělové počítače, a na kontrolu kvality termoluminiscenční dozimetrie (TLD),
společně s přístrojovým vybavením pro ochranu před zářením. Kromě toho byl místní personál vycvičen jak
v Ústavu pro ochranu před zářením a dozimetrii v Rio de Janeiru, tuk v zahraničí. Projekt ochrany před zářením
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byl realizován ve dvou fázích. V první fázi byly poskytnuty přístroje a výcvik týkající se zvládnutí havárie
v Goianii a následných činností. Druhá fáze je financována Německem a jednak pokračuje v některých činnos-
tech týkajících se zvládnutí následků této havárie, ale poskytuje i expertní služby a TLD systém pro dosažení
vyšší úrovně ochrany před zářením v lékařské praxi (nukleární medicína, rentgenová diagnostika a rádioterapie).
Byl vypracován systematický a účinný program kontroly kvality a zajištění kvality, včetně vypracování národ-
ního přehledu zdrojů záření. Tyto činnosti pokračují v rámci jiných projektů MAAE.

Mise na bezpečnostní prověrku lokalit v Bulharsku
V červnu 1990 byla organizována mise na bezpečnostní prověrku lokalit pro JE Kozloduj a Belene

v Bulharsku. Prověrka se týkala všech důležitých aspektů výběru, kvalifikace a ověřování lokality, např.
demografických podmínek, disperzních charakteristik výpustí v atmosféře a ve vodních tocích, a hodnocení
externích událostí vyvolaných člověkem i přírodními vlivy. Závěrečná zpráva mise byla předložena bulharským
úřadům v červenci 1990. Následný projekt byl začleněn do programu technické spolupráce MAAE na roky
1991-1992 s cílem realizovat naléhavá doporučení uvedená v závěrečné zprávě.

Plán krátkodobých akcí je zaměřen na objasnění bezprostředních problémů týkajících se seismické bezpeč-
nosti. Souhrnný plán činností, včetně systematického zpracování všech problémů týkajících se lokality a se-
ismické bezpečnosti JE Kozloduj a Belene, bude proveden bulharskými orgány. Základem vyšetřování budou
použitelné předpisy, návody a jiné příslušné dokumenty MAAE. V rámci tohoto nového projektu poskytne
MAAE systém na sběr a zpracování údajů, speciální programové vybavení týkající se úloh obsažených v plánu
činností a expertní služby ve formě prověrkových, poradních a následných misí. Předpokládá se i několik
stipendií pro výcvik bulharských specialistů v různých oblastech.
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POKROKY V BEZPEČNOSTI JE

Předcházeni haváriím a zmirňováni'jejich následků

Schopnost současné generace kontejnmentů jaderných elektráren odolat vážnějším haváriím, než jsou
maximální projektové havárie, je pečlivě posuzována Jsou k dispozici některé prostředky, které představují
dodatečnou rezervu v bezpečnosti za podmínek těžkých havárií. Příkladem je zesílení kontejnmentových
konstrukcí na snížení úniků, kontrolované filtrované ventilování pohavarijní atmosféry kontejnmentů na snížení
přetlaku, a rozšíření opatření ochrany do hloubky o činnosti pro zvládnutí nadprojektových havárií. Každé
z těchto opatření má své přednosti a navzájem se nevylučují. Analýzy a experimenty ukazují, že většina
novějších elektráren může odolat takovým podmínkám těžkých havárií, které v jejich původních projektech
nebyly plánovány.

V rámci programu MAAE na zvládnutí nadprojektových havárií začala v roce 1988 série střetnutí s cílem
získat a kodifikovat poznatky o těžkých haváriích a o způsobech jejich zvládnutí. Pojem zvládnutí nadprojek-
tových havárií (accident management) se týká těch činností operátorů a jiného obslužného personálu, které mají
zabránit poškození aktivní zóny a tlakové nádoby a porušení kontejnmentů a zmírnit následky úniku produktů
štěpení. Cílem je vypracovat uživatelský manuál o zvládnutí nadprojektových havárií v JE. Manuál se bude
týkat hlavně hodnocení zranitelnosti elektrárny a převodu strategií zvládnutí nadprojektových havárií do
symptomově orientovaných havarijních předpisu.

Při přípravě manuálu byly vzaty do úvahy výsledky různých jednání pořádaných MAAE v roce 1990, které
se zabývaly chováním kontejnmentů v podmínkách těžkých havárií, havarijními provozními předpisy a zvlád-
nutím nadprojektových havárií, a využitím různých systémů pro zvládnutí havárií.

HAVÁRIE S REAKTIVITOU

Možné následky nežádoucího zvýšení výkonu v energetických reaktorech byly známy už od prvých dní
jaderné energie. Takovéto havárie vyvolané reaktivitou se v počátcích výzkumných reaktorů skutečně staly, a to
vedlo k přijetí bezpečnostní filozofie zaměřené na vyloučení jejich vzniku, anebo na jejich ukončení vnitřními
charakteristikami reaktoru či bezpečnostními systémy pro havarijní odstavení, pokud už vznikly.

Havárie v Černobylu v roce 1986 přitáhla pozornost k destruktivnímu potenciálu havárií vyvolaných reak-
tivitou v jaderných elektrárnách. V mnoha zemích byla proto zahájena prověrka potenciálních havárií vyvola-
ných reaktivitou v jejich vlastních elektrárnách. MAAE jako reakci na doporučení z jednání věnovaného
černobylské pohavarijní prověrce v srpnu 1986 a z následného jednání expertů zahájila program hodnocení
zbývajících bezpečnostních otázek týkajících se havárií vyvolaných reaktivitou a výměny informací o takových
haváriích a o příslušných experimentech s palivem. Byl připraven návrh dvou částí dokumentu, obsahujícího
výsledky tohoto programu. Prvá část obsahuje přehled havárií vyvolaných reaktivitou a druhá část sumarizuje
novější práce o nadprojektových haváriích vyvolaných reaktivitou. V hlavních závěrech se odráží konsenzus
členských zemí, které se programu zúčastnily:

- Přechodové procesy a havárie vyvolané reaktivitou zůstávají důležitým aspektem bezpečnosti energeti-
ckých reaktorů. Novější prověrky maximálních projektových havárií i nadprojektových havárií vedly
k lepšímu mezinárodnímu porozumění potenciálních příčin takových událostí a jejich významnosti.

- Kestandardnískupiněmaximálníchprojektovýchhaváriínebylonuoiožádnéhaváriepřidávatneboměnit.
- Metody analýz havárií vyvolaných reaktivitou jsou dobře vyvinuty. Pro přesné řešení většiny havárií

s reaktivitou jsou potřebné třídimenzionální kódy přechodových výpočtů neutronové kinetiky vzhledem
k velké prostorové asymetrii při těchto haváriích. Jednodušší metody mohou být použity pouze tehdy,
když jsou dostatečně ověřeny podrobnějšími výpcx."*. Pro analýzu nadprojektových havárií s některými
havarijními řetězci se zředěním boru je žádoucí vyvíjet a aplikovat zdokonalené modely míšení a transportu.

- Schopnost předpovídat chování paliva během havárií s reaktivitou je velmi důležitá. Pro neozářené palivo
a pro rychlé přechodové procesy existuje dobrá experimentální databáze. Pro vysoce ozářené palivo a pro
pomalejší přechodové procesy je však databáze nedostatečná. Tuto mezeru by měl zaplnit probíhající
program zkoušek v Japonsku.

- Přezkoumání nadprojektových havárií nevedlo k větším změnám v projektech reaktorů. V některých
případech byly doporučeny a realizovány změny v provozních předpisech a v zařízeních systémů.

Vypočítané frekvence havárií s reaktivitou jsou používány jako prostředek při rozhodování: pokud je
frekvence havárie vedoucí k poškození AZ dostatečně nízká, není potřebná žádná dodatečná ochrana. Předpo-
vědi frekvence mnoha nadprojektových havárií s reaktivitou však mohou být citlivé na způsob modelování chyb
člověka, protože v mnoha havarijních řetězcích jsou pro jejich vznik potřebné mnohonásobné chyby člověka.
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BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY NADPROJEKTOVÝCH HA VÁRU A KONTEJNMENT

Jediné současné mezinárodní návody nebo standardy týkající se kontejnmentů jaderných reaktorů jsou
uvedeny v dokumentech Standardy jaderné bezpečnosti (NUSS) MAAE. Byly připraveny na základě souhlasu
všech členských zemí, které mají programy jaderné energetiky, a odrážejí současný stav, který je většinou
založený na přístupu maximálních projektových havárií (MPH). V současné době se uvažuje o revizi kódů
a návodů NUSS tak, aby odrážely vývoj v hodnocení nadprojektových havárií ("těžkých havári/") a jejich
důsledků na existující projektové požadavky.

MAAE hodnotí charakteristiky kontejnmentů při podmínkách nadprojektových havárií s použitím součas-
ných projektových požadavků a postupů. V oblasti projektování kontejnmentů bylo zřejmé, že koncepce MPH
je používána všemi členskými státy. Rozdíly v projektech kontejnmentů jsou způsobeny hlavně různými
národními přístupy a typy reaktorů. Existuje široké přesvědčení (podložené značným rozsahem analytických
prací), že projekty kontejnmentů mají značnou bezpečnostní rezervu, která je schopna zvládnout většinu
havarijních řetězců s poškozením AZ. V některých zemích byly aplikovány metody pravděpodobnostního
hodnocení bezpečností (PSA) na kontrolu dostatečnosti projektů kontejnmentů a na pomoc pň rozhodování, zda
je nutné zahrnout do projektových úvah některé externí události (jako pád letadla). Aplikace PSA je však
omezena poměrně velkými nejistotami ve výsledcích.

Bezpečnostní zpráva ukončovaná MAAE se zabývá jistými aspekty zatížení kontejnmentů a reakcí na taková
zatížení. Zpráva zkoumá rezervu kontejnmentového systému a nabízí obecné poznatky týkající se možných
úvah o budoucích zdokonaleních projektu. Abstrakt a hlavní závěry zprávy MAAE byly předneseny během
druhé mezinárodní konference o projektování a provozování kontejnmentů v říjnu 1990 v Torontě v Kanadě
[1]. Na této konferenci, která se z mnoha národních perspektiv i pohledů státních dozorů zaměřovala na otázku
projektování kontejnmentů a na schopnost kontejnmentů zvládnout těžké havárie, se dospělo k pozoruhodnému
stupni souhlasu. I když individuální technická řešení problémů kontejnmentů musí být specifická pro jednotlivé
systémy, obecná podstata tohoto problému - nadprojektové havárie - není pro ně specifická. Obecný souhlas
byl v tom, že projekty kontejnmentů mají dostatečné bezpečnostní rezervy.

Kontejnmenty byly projektovány konzervativně, a proto mají značnou rezervu bezpečnosti, která umožňuje
zvládnout nejenom MPH, ale i většinu havarijních řetězců s poškozením AZ. Všeobecně se souhlasí, že není
důvod k tomu, aby správně vyprojektovaný, postavený a udržovaný kontejnment byl ohrožen dřív, než je
dosažen !,5násobek tlaku při MPH; ve skutečnosti by kontejnment pravděpodobně vydržel mnohem víc.

Budoucí projekty by měly zvážit použití pasivních protiopatření a možnosti zvládnutí těžkých havárií a jejich
zmírnění. Klíčové aspekty, které by měly být zváženy při projektování elektráren na dosažení optimami
schopnosti zvládnout ohrožení kontejnmentů, jsou podle MAAE následující:
a) Elektrárny by měly být projektovány tak, aby pří MPH vykazovaly velmi malý únik, který zodpovídá

provozním charakteristikám reaktorového systému. Měla by být stanovena laková projektová pravidla,
která dávají vysoký stupeň důvěry, že kontejnmentový systém bude fungovat tak, jak se očekává,
během celé doby životnosti elektrárny. Pokud jsou tyto podmínky splněny, bude výsledkem výrazná re-
zerva, která může zvládnout i nadprojektová zatížení.

b) Projekt by měl zvážit zabezpečení a prokázání toho, že pokud bude kontejnment podroben nadprqjekto-
vým zatížením, pak se poruší způsobem, který má nejméně nepříznivé následky. To vyžaduje upravit
projektová pravidla tak, aby byly vyloučeny nejméně žádoucí způsoby porušení kontejnmentů. Hodno-
cení způsobů porušení může být pro většinu zatěžovacích podmínek provedeno statickou analýzou.
Vhodným způsobem by měly být uváženy nejistoty v zatíženích odhadovaných ve scénářích těžkých ha-
várií.

c) Protože je důležité zabezpečit integritu kontejnmentů po celou dobu životnosti elektrárny, musí se už na
úrovni projektu uvažovat s možností provozních kontrol tlakového rozhraní kontejnmentů. Pro každou
potřebnou údržbu, opravu nebo výměnu zařízení, která jsou důležitá pro udržení integrity tohoto rozhra-
ní, musí být přijata opatření. Bude potřebné zvážit použití trvalého on-line monitorování úniků.
Zkoušky vykonávané během odstávek elektrárny poskytují jenom omezený stupeň důvěry v zabezpeče-
ní trvalé integrity.

d) Pro nové a zvlášť pro standardizované projekty kontejnmentů by mělo být prokázáno, a to jak analytic-
ky tak i modelovými zkouškami (v měřítku nejméně 1:10), že strukturální integrita bude udržena i pH
stanoveném limitu tlaku (např. při trojnásobku projektového (laku).

e) Projekt kontejnmentového systému by měl zabezpečit konzervativní tloušťku betonu pod aktivní zónou,
která by udržela roztavenou AZ v betonové šachtě v základové desce. Předvídá se použití materiálů
odolných vysokým teplotám a speciálních vysokoteplotních betonů a použití takových opatření, která
rozptýlí zbytky aktivní zóny geometricky po velké oblastí.
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ZVLÁDNUTÍ STÁRNUTÍ ELEKTRÁREN

Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti stárnoucích jaderných elektráren je důležitou úlohou, která se týká jak
jaderného průmyslu, tak vládních orgánů zodpovědných za bezpečnost. Jeho důležitost bude vzrůstat se
zvyšováním průměrné doby života JE. Koncem roku 1990 bylo asi 120 reaktorů na celém světe starších než
1S let a 40 jich bylo starších než 20 let. Z hlediska bezpečnosti musí být stárnutí JE efektivně zvládnuto tak, aby
zajistilo, že požadované bezpečnostní rezervy jsou udrženy po celou dobu života, včetně prodloužené životnosti.

MAAE podporuje činnosti týkající se bezpečnostních aspektů stárnutí JE už od roku 1985. V roce 1989
začala komplexní mezinárodní program doporučený v roce 1988 poradní skupinou pro bezpečnostní aspekty
stárnutí JE a prodlužování životnosti. Celkovým cílem je povzbuzovat poznávání degradačních procesů vyvo-
laných stárnutím, včetně únavy materiálu, křehnutí a zhoršování stavu elektrických a elektronických přístrojů,
a vyvíjet metody a návody, jak udržet proces stárnutí pod kontrolou, aby to umožnilo bezpečný a spolehlivý
provoz,

V letech 1989 a 1990 byl důraz kladen na zdokonalování poznávání jevů stárnutí a na metody hodnocení
a zvládnutí stárnutí. Metodika pro zvládnutí stárnutí bude použita ve výzkumných studiích zvládnutí stárnutí
a prodlužování životnosti elektrárny, které budou realizovány prostřednictvím výzkumných programů, koordi-
novaných MAAE. Tyto výzkumné studie mají za cíl vypracovat praktické metody detekce a zmirňování účinků
stárnutí a hodnocení bezpečnostních rezerv určitých typů zařízení.

Paralelní úsilí bude zaměřeno na vypracování dokumentů o hodnocení degradace způsobené stárnutím
a účinnosti programů zvládnutí stárnutí a o periodickém přehodnocování bezpečnosti elektrárny ve světle
vývoje bezpečnostního myšlení a pokroků technologie. S použitím výsledků konference MAAE o bezpečnosti
jaderné energetiky v září 1991 ve Vídni a výsledků diskusí prominentních expertů o postupech státních dozorů
týkajících se monitorování a hodnocení stárnutí elektráren budou vypracovány dokumenty o bezpečnostních
postupech. Tyto diskuse se týkají širokého rozsahu problémů včetně požadavků státních dozorů na monitorování
a hodnocení degradace způsobené stárnutím zařízení elektráren, rozsahu, organizace a provádění přehodnoco-
vání bezpečnosti elektrárny, bezpečnostních principů a standardů jako základu pro přehodnocování bezpečnosti,
zásad pro rozhodování o ukončení doby života elektrárny, a informací pro veřejnost o bezpečnosti stárnoucích
elektráren.

V dlouhodobější perspektivě se plánuje využít těchto dokumentů o bezpečnostních postupech, spolu se
zkušenostmi z výzkumných studií, pro služby MAAE v oblasti bezpečnosti na pomoc členským zemím při jejich
rozhodování o bezpečnosti starších elektráren. Dalšími částmi dlouhodobé strategie udržení požadovaných
bezpečnostních rezerv a bezpečnosti elektráren po celou dobu životnosti jsou koordinovaný výzkumný program,
výměna informací, výcvikové kursy a vývoj návodů pro účinné zvládnutí stárnutí při projektování budoucích
elektráren.

POKROČILÉ KONCEPCE BEZPEČNOSTI BUDOUCÍCH PROJEKTŮ REAKTORŮ

Budoucí vývoj jaderné energetiky závisí na vývoji nové generace jaderných energetických reaktorů.
Koncepce jejich bezpečnosti leží v širokém rozsahu od zdokonalení existujících projektů až po radikálně
inovované návrhy [2]. Tyto koncepce mohou být rozděleny do třech kategorií:
1) Evoluční zdokonalení existujících moderních energetických reaktorů (hlavně lehkovodních a těžkovod-

ních typů), které splňují vysoké standardy bezpečnosti a prokázaly bezpečnost v provozu. Tyto koncep-
ce vedou k elektrárnám tak podobným už existujícím, že jejich povolení státním dozorem bude
bezproblémové a dosažitelné v krátkém čase.

2) Lehkovodní a těžko vodní elektrárny, které představují další vývojový stupeň od existujících projektů
a které rozsáhle využívají pasivní bezpečnostní systémy. Tyto koncepce budou vyžadovat mnohem roz-
sáhlejší projektování a také hlubší prověřování státním dozorem.

3) Radikálně nové koncepce budoucích elektráren s takovými charakteristikami, které mají za cíl zvyšovat
bezpečnost ne postupně, ale velkým skokem. Dřív než se začne s rozsáhlým podrobným projektováním
a s prověřováním státním dozorem, bude muset být jejich vhodnost potvrzena s větší důvěrou.

První dvě kategorie mohou být považovány za různé stupně vývojového zdokonalování současné generace
jaderných energetických reaktorů, zatímco třetí bude takovou inovací nebo radikálním kursem, který by měl být
sledován, pokud bude pokračovat zájem veřejnosti o výjimečné úrovně bezpečnosti.

První kategorie, která zahrnuje těsné vývojové potomky elektráren, jež jsou nyní v provozu, je tvořena
reaktory, jejichž hlavní charakteristiky už byly dobře prokázány a jejichž projekt je založen na zkušenostech,
takže mohou být realizovány poměrně brzy. Bezpečnostní charakteristiky těchto elektráren mohou být státnún
dozorem zhodnoceny poměrně lehce, takže jejich povolení může být v zásadě zajištěno bez většího zpoždění.

29



Příkladem je pokročilý varný reaktor výrobců General Electric Co., Toshiba Corporation and Hitachi Ltd.
s výkonem 1356 MWe, jehož konstrukce začala v Japonsku v roce 1991.

Ještě vyšší úrovně bezpečnosti jsou v zásadě možné u jaderných elektráren druhé a třetí kategorie, přičemž
cílem je zvýšit bezpečnost na tak vysokou úroveň, kterou by většina lidí považovala za absolutní. Zda to bude
v praxi možné dosáhnout, to se ještě musí prokázat. Druhá vývojová kategorie je představována pokročilejšími
koncepcemi reaktorů, které obecně mají menší výkony, jako jsou pokročilý projekt pasivního reaktoru 600 MWe
(AP600) výrobce Westinghouse Electric Corporation, nebo zjednodušený BWR výrobce General Electric Co.
(také 600 MWe). Tyto reaktory používají pasivní bezpečnostní systémy a některé nabízejí úplně pasivní systémy
havarijního odstavování a chlazení a vyhýbají se potřebě vnějších zdrojů energie pro jakékoliv bezpečnostní
funkce. Funkce kontejnmentu bude zdokonalena na takovou úroveň, že plánování ochrany obyvatelstva po
těžkých haváriích bude technicky zbytečné. Úplné podrobné projekty takových pasivních bezpečnostních
systémů ještě nejsou k dispozici, ale odchylky od minulých postupů budou zřejmě tak výrazné, že bude potřebná
rozsáhlá prověrka ze strany státního dozoru před vydáním povolení výstavby. Koncepce v této kategorii zvýší
bezpečnost vysoko nad současné bezpečnostní cíle formulované mezinárodní poradní skupinou pro jadernou
bezpečnost.

Koncepce reaktorů, někdy nazývaných inovované nebo radikální, jsou nyní v počátečním stadiu a nemohou
být realizovány dřív, než budou jejich principy prokázány a než bude jejich projekt podroben dalšímu posouzení
ze strany státních dozorů. Takové reaktory by měly poskytnout dodatečnou ochranu proti všem haváriím, ať už
s interními nebo externími iniciátory. V některých zemích se takové inovované koncepce mohou zdát přitažlivé,
ale výstavba takových elektráren nebude prakticky možná ještě nejméně jedno další desetiletí.

Na základě tolika koncepcí těchto reaktorů zařadila MAAE do svého programu nároky 1991-1992 projekt
nazvaný hodnocení projektů elektráren z hlediska bezpečnosti.

Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti a analýza lidského faktoru

STUDIE RIZIKA A SPOLEHLIVOSTI ČLOVĚKA:
METODY PSA, APLIKACE A NÁVODY

Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti (PSA) je uznáváno jako potřebný doplněk "deterministických"
analýz bezpečnosti JE, a je v některých zemích vyžadováno jako část povolovacího procesu. Kromě tradičního
použití PSA, orientovaného na vyšetřování projektů elektráren a na klasifikaci dominantních příspěvků k riziku,
je PSA stále víc používáno k řízení provozní bezpečnosti.

Během posledních pěti let bylo dosaženo významného pokroku při překonávání hlavních omezení PSA,
včetně takových problémů jako jsou závislé poruchy a zvlášť vícenásobné poruchy s jedinou společnou příčinou
typu common-mode, a zásahy člověka. Rostoucí potřeba stále jednoduššího používání modelů PSA pro
rozhodování týkající se bezpečnosti a potřeba snadného inovování PSA a rozšíření jeho rozsahu vedly k zave-
dení koncepce "živých" PSA. V některých členských zemích probíhá úsilí o dosažení praktické realizace
takových koncepcí.

MAAE prostřednictvím svého programu návodů PSA podporuje vypracování široce přijímaných předpisů
pro provádění PSA a pro analýzy specifických problémů. Nejlepší nápady společenství technických expertů
PSA jsou integrovány a aplikovány prostřednictvím koordinovaného výzkumného programu. MAAE kromě
toho podporuje aplikace PSA pomocí rozsáhlého programu "případových" studií. MAAE také vypracovala
počítačový soubor PSAPACK, který umožňuje provádění PSA na personálních počítačích a snadné inovování
živých PSA na jednotlivých elektrárnách.

Byl připraven základní dokument programu návodů PSA o úloze PSA a pravděpodobnostních kritérií (PSC).
Procedury pro provádění PSA a pro zacházení s poruchami common-mode a s chybami člověka procházejí
konečnou prověrkou. Nedávno byla publikována zpráva [3] se základy použití počítačových programů pro
hodnocení PSA, s návody pro jejich výběr a s přehledem dostupných programů pro PSA na 1. úrovni. Byly
publikovány i Postupy pro provádění nezávislého posuzování pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti [4],
které slouží jako návody pro program mezinárodních služeb posuzování zkušenými experty (IPERS).

Během roku 1990 bylo dosaženo výrazného pokroku i v koordinovaném výzkumném programu referenčních
studií o pravděpodobnostním modelování havarijních řetězců. Tento program od r. 1987 pomáhá zabezpečit
využití nejnovějších postupů PSA v 17 členských zemích. Platnost výsledků PSA je kontrolována skupinou
zkušených posuzovatelů. Pro různé typy reaktorů byly vytvořeny tři pracovní skupiny, jmenovitě pro reaktory
VVER-440, tlakovodní reaktory typu Framatom a těžkovodní reaktory typu CANDU. Každý účastník ve
skupině studuje tutéž iniciační událost na standardním systému, definovaném skupinou. Pro podrobné analýzy
byl každou skupinou vybrán jeden speciální havarijní řetězec.
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Doposud každá skupina vypracovala stromy událostí pro vybrané iniciační události, vypracovala stromy
poruch pro systémy pracující v havarijních řetězcích vybraných pro podrobné studie, přiřadila spolehlivostní
údaje událostem s poruchami zařízení, určila příspěvky poruch common-mode a zásahů člověka a provedla
kvantitativní analýzy na úrovni havarijních řetězců. Nyní jsou porovnávány výsledky a získané poznatky.

Na vyžádáni MAAE bylo vypracováno 16 případových studií a byly dokumentovány jednotným způsobem
několika mezinárodně uznávanými experty. I když se hlavní část těchto studií soustřeďuje na aplikace PSA
(11 případů), dva případy se týkají i metodologických problémů a dva případy aspektů posuzování. Aplikace
zahrnují použití PSA při poskytování návodu pro povolování prodloužení doby života jaderných elektráren
státními dozory, při rozhodování o rekonstrukcích na zvýšení bezpečnosti, a při klasifikaci a řešení potenciál-
ních bezpečnostních problémů. Několik případových studií bylo publikováno [5,6].

Činnosti MAAE v oblasti PSA se jako celek zaměřují na vytváření mezinárodně uznávaného rámce pro
vypracovávání PS A a na prokázání širokého spektra aplikací PSA a jejich přínosu pro státní dozory, provozo-
vatele a dodavatele. Obecným cílem je zvýšit kvalitu PSA a zajistit, aby PSA plnily své zamýšlené cíle
a významně přispívaly ke zvyšování jaderné bezpečnosti.

Pravděpodobnostní kritéria bezpečnosti

Pravděpodobnostní kritéria bezpečnosti (PSC) jsou kvantitativním vyjádřením pravděpodobnosti vzniku
nežádoucí události za dané období Času. Těmito událostmi mohou být zdravotní následky na jednotlivé osoby
z obyvatelstva nebo na personál elektrárny, havarijní úniky, nebo poškození aktivní zóny. V roce 1990 MAAE
ukončila zprávu o úloze PSA a PSC v bezpečnosti JE. Tato zpráva představuje výrazný mezinárodní krok
směrem k použití Číselných kritérií při určování úrovně bezpečnosti (tzv. "bezpečnostní indikátory").

Zpráva vymezuje tři oblasti rizika: horní část, v níž je příslušné riziko považováno za nepřijatelné a jsou
proto potřebné projektové změny; střední část, v níž je riziko přijatelné jenom tehdy, jsou-li přijata praktická
opatření na jeho snížení: a dolní část, v níž je riziko považováno za tak dostatečně nízké, že je přijatelné a nejsou
potřebná žádná další opatření na jeho snížení. Uznává se ale, že je obtížné přesně definovat hranice mezi těmito
třemi úrovněmi s přesnými hodnotami rizika. Kromě toho při praktických aplikacích PSA existují ve výpočtech
rizika určité nejistoty. Pro hodnocení výsledků PSA v tomto rámci by tedy tato kritéria neměla být používána
jako absolutní pravidla dovolující nebo nedovolující provoz JE.

V tomto rámci je potom zbytečné definovat zvláštní úrovně pro staré a nové elektrárny. Uznává se však, že
obecně by nebylo praktické snižovat rizika z provozovaných elektráren na úrovně požadované pro nové
elektrárny. I když stále ještě neexistuje mezinárodní souhlas o příslušných úrovních, které by měly být přijaté
pro všechny míry rizika, dochází ke sbližování názorů na tři z nich, a to jmenovitě na dolní úrovně cílových
hodnot pro individuální riziko úmrtí, pro velké úniky mimo lokalitu, a pro poškození AZ (tab.I).

Tab J Dolní úrovně pravděpodobnostních kritérii bezpečnosti v rámci třech oblastí

Riziko

Individuální riziko

Velké úniky mimo JE

Poškození AZ

Cílová hodnota

10"6/elekfrárnu-rok

10"6/reaktor-rok

10"5/reaktor-rok

Poznámky

Okamžitá úmrtí

Téžké společenské důsledky

Žádný jednotlivý havarijní řetězec by neměl mít převažující
příspěvek; včetně externích rizik

Budoucí práce v této oblasti směřují k dosažení mezinárodního souhlasu o kritériích společenského rizika.
To si žádá konkrétněji charakterizovat různé složky společenského rizika, včetně odporu veřejnosti k haváriím
s velkými následky. Tato kritéria by měla být poměrně jednoduchá a srozumitelná a měla by respektovat
nejistoty v těch výsledcích PSA, které předpovídají společenské důsledky. Společenská nebo skupinová rizika
by navíc měla být integrální částí hodnocení přijatelnosti jaderné elektrárny.

LIDSKÝ FAKTOR

Analýzy spolehlivosti člověka

Důležitost spolehlivosti člověka pro bezpečný provoz jaderných elektráren se uznává už dlouho. Cílem
analýz spolehlivosti Člověka je přiřadit dané skupině činností pravděpodobnosti chyb člověka za určitých
podmínek v určeném čase. Důležitý vstup do procesu povolování představuje formalizovane hodnocení bez-
pečnosti provozu elektrárny. Taková hodnocení bezpečnosti jsou ve stále větší míře vykonávána za použití PSA.
Existuje tedy důležitá potřeba zahrnout do tohoto kvantitativního rámce vliv činností člověka na bezpečnost
V souladu s tím je stále vyšší úsilí věnováno sběru údajů o chybách člověka a zdokonalování modelů chování
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človeka tak, aby se v PSA vytvořil realističtější popis chovaní operátoru. Kromě toho je potřebné kvantifikovat
příspěvky činností člověka k nepohotovosti systémů, aby se optimalizovala pohotovost elektrárny,

V únoru 1990 MAAE uspořádala jednání technického výboru o sběru údajů a modelování spolehlivosti
člověka s cílem zkoumal nové trendy a vývoje v členských zemích v oblasti analýz spolehlivosti člověka
a hlavně diskutovat o zahrnutí modelů spolehlivosti člověka do PSA. Publikované zdroje o chybách člověka
jsou však řídké a národní i komerční omezení vedou k dalšímu ztížení dostupnosti těchto údajů. Ve skutečnosti
byly na jednání potvrzeny jediné tři snadno dostupné zdroje údajů, hlášenky poruch od provozovatelů JE, zprávy
o nehodách do systému MAAE, a zpráva NUREG/CR-1278 [7]. Jaderná počítačová knihovna údajů pro
hodnocení reaktorového výzkumu je dostupná jenom omezeným způsobem. Analytik zabývající se spolehlivostí
člověka je tedy nucen získávat údaje potřebné pro úplné analýzy ze subjektivních, neempirických zdrojů, což
nevyhnutelně vyiváří problémy s jejich použitelností, se zaujatostí expertů a s inými příslušnými nejistotami.

Vazba člověka se zařízeními
Velký pokrok ve vývoji automatizační techniky v minulých letech vedl ke značnému snížení cen zařízení,

což mělo za následek rostoucí využívání automatizace v mnoha činnostech. Stejné platí i v jaderné energetice.
Musí se však pečlivě zajišťovat rozumná rovnováha mezi automatizací a ovládáním člověkem, aby byla
zabezpečena maximální bezpečnost i pohotovost. Proti technologii a inženýrství existuje určitá zaujatost,
a částečně je tomu tak kvůli obtížím při kvantifikaci chování člověka (např. předpovídání chyb). Pokud navíc
operátoři mají jen dohlížet na komputerizované systémy, které v rostoucí míře přebírají jejich funkce, a očekává
se od nich zásah jenom v těžkých situacích, na něž automatizované systémy nemohou přiměřeně reagovat, potom
se pro ně kvalita pracovního prostředí siává méně uspokojivá. Operátoři ztrácejí respekt před svou prací
a propadají sebeuspokojení. V červenci 1990 uspořádala MAAE v Mnichově mezinárodní sympozium o rov-
nováze mezi automatizací a činnostmi člověka v jaderných elektrárnách [8]. Při porovnání přístupů různých
zemí se zjistily značné rozdíly: Názory na to, zda komputerizované systémy by měly jenom pomáhat operátorům,
nebo zda by měly od nich přebírat i některé rozhodovací úlohy, se různily.

V závislosti na zvoleném přístupu musí být úloha operátora dobře definována. Některé země dávají přednost
plně komputerizovaným blokovým dozornám, což degraduje člověka na poměrně pasivního pozorovatele.
Interaktivnější přístup se snaží o větší rovnováhu, když komputerizované podpůrné systémy vedou operátory
a pomáhají jim, ale povzbuzují použití jejich zkušeností a znalostí. V tomto druhém případě operátoři hrají
v blokové dozorně centrální úloho a to jim pomáhá uchovávat si uspokojení z jejich práce. Během sympozia
byly diskutovány i některé konkrétnější problémy. Například pro lidskou mysl je Často obtížné zpracovat velké
množství stále složitějších informací z komputerizovaných systémů, což vytváří spolehlivostní problém. Jinou
zajímavou oblastí je nedostatek znalostí o slabých článcích vazby člověka se zařízeními a neexistence systema-
tické metodiky pro identifikaci a prevenci havarijních situací. Jestliže projektanti snímají z operátorů zodpo-
vědnost tím, že zvyšují automatizaci provozu, potom vzniká i otázka, zda operátoři nesou odpovědnost v případě
chybné funkce. Různé diskuse ukázaly, že mezi experty z oblastí řízení a instrumentace není souhlas o tom,
v jakém rozsahu by měla být automatizace zaváděna do provozu JE, Bylo proto navrženo konat periodické
diskuse na sledování tohoto vývoje a zkušeností.

SOFTWARE PRO BEZPEČNOST KRITICKÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ

Software (počítačové programy) je mimořádně složitý a pokud není dobře vyzkoušen, nemusí být dostatečně
důvěryhodný. Chyby v softwaru nejsou způsobeny nedostatkem znalostí. V zásadě je si každý softwarový
inženýr jistý účinky každé instrukce, která je prováděna. Chyby v softwaru vznikají jako výsledek vztahů mezi
těmito složitýmiinstrukcemi.které jsou ve fázi navrhování softwaru nepředvídatelné. Softwaroví profesionálové
přijímají chyby při vypracovávání programů jako běžné a nevyhnutelné, a když je počítačový systém poprvé
instalován, často se v něm objevují chyby, takže se stává spolehlivým někdy až po dlouhé sérii oprav. Při aplikaci
na bezpečnost kritických jaderných zařízení je takový přístup nevhodný a nebezpečný. Bezpečnostní systémy
musí pracovat vždy, když je to potřebné, a operátoři reaktorů nemohou čekat na vývoj systémů během jejich
používání, aby při tom zvýšili jejich spolehlivost na přijatelnou úroveň.

Jaderná energetika proto vyžaduje náročné standardy, které přesně určují, co může být očekáváno od
softwaru, který musí být posuzován orgány státního dozoru. Tyto standardy ještě neexistují, ale pokrok probíhá.
Jaderná elektrárna Darlington v Kanadě ve spolupráci s univerzitou v Kingstonu a s provozovatelem Ontario
Hydro vypracovala formalizovaný postup analýzy, který zaručuje, že software bude splňovat požadované
specifikace a nebude se chovat nežádoucím, nebezpečným způsobem.

Darlingtonská práce představuje analýzu existujícího navrhování softwaru. Na tomto základě byl navržen
komplexní přístup k navrhování, dokumentování a hodnocení počítačových systémů [9]. Tento přístup by měl
umožnit použití softwaru v mnoha aplikacích na bezpečnost kritických jaderných zařízení, protože umožňuje
systematické porovnávání chování programu s technickými specifikacemi, kterým musí počítačový systém
vyhovět.
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Hlavní prvky tohoto přístupu jsou:
Formální dokumentování požadavků na software:

Realizátori a posuzovatelé systému mohou zanedbat většinu podrobnost/ složitého pracovního prostředí, pokud
jsou jim úplně a přesně stanoveny požadavky na chování počítačového systému.
Navrhování a dokumentování modulární struktury:

Složitost způsobená vazbami mezi samostatně napsanými složkami programu může být zjednodušena použitím
programování orientovaného na objekty, za předpokladu, že vazby jsou přesně a úplně dokumentovány.
Dokumentování funkcí programu:
Účinek programu může byt přesně specifikován a dokumentován použitím tabulámích výrazů představujících
matematické funkce.
"Trojitýpřístup" k hodnocení:

Existují tři základní přístupy k hodnocení složitých softwarových produktů: zkoušení, systematická kontrola
a certifikace lidí a procesu. Hodnocení složitého systému vyžaduje použít všechny tři přístupy. Certifikace
softwarových inženýrů zůstává obtížným a otevřeným problémem.

EXPERTNÍ SYSTÉMY

Zavedení počítačů na blokové dozorny jaderných elektráren vedlo k používání informačních displejů,
signalizačních mnemotabel a dalších přístrojů, které pomáhají operátorům dělat jejich práci lépe. Jak už ale bylo
uvedeno, tato nová zařízení mohou někdy přetížit operátory blokové dozorny velkým množstvím informací,
které je často obtížné rychle zvládnout. Vznikla proto potřeba předkládat údaje v lépe strukturalizované formě,
se schopností vyjádřit priority různých informací, za použití počítačových systémů na podporu operátorů. Úsilí
se zaměřuje na přeměnu těchto pomocných systémů z poměrně jednoduché prezentace skutečního stavu na
pomůcky pro rozhodování se schopností diagnostikování, analýzy trendů a hodnocení opatření na obnovení
bezpečného stavu.

V této souvislosti začínají expertní systémy hrát důležitější úlohu, v níž se využívají velké báze znalostí na
poskytování rad operátorům, kteří stojí před obtížnými situacemi. Rozsah úloh, při kterých je možné využít
expertních systémů, zahrnuje zvládnutí údajů o elektrárně, výcvik, monitorování podmínek a stavu bezpečnosti,
analýzu a diagnostiku výstražných signalizací, zvládnutí nadprojektových havárií a havarijní plánování.

V nedaleké budoucnosti budou expertní systémy používány jenom k tomu, aby poskytly operátorům
pomocnou radu, ale ne k přímému ovládání funkcí elektrárny, a neočekává se, že by jejich včlenění do celkového
projektu systémů změnilo existující, ověřené přístupy k bezpečnosti. Rozhodnutí využít postupy expertních
systémů musí být založeno na jasně definovaných kritériích. Zvlášť dôležitejšou otázky systémového softwaru,
báze znalostí, kvality a spolehlivosti. Bude také nezbytné pečlivě zkoumat problémy ověřování softwaru
a udělování povolení k používání takových pokročilých systémů.

MAAE organizovala v říjnu 1990 jednání technického výboru a seminář na demonstraci softwaru pro
expertní systémy, aby byla schopna lépe porozumět pracem, které jsou v této oblasti prováděny. Padesát
účastníků z různých zemí tam předvedlo své produkty. Kromě toho probíhá koordinovaný výzkumný projekt
vývoje expertních systémů týkajících se bezpečnosti, jehož se zúčastňuje 12 zemí.

ÚDRŽBA

Vyšší spolehlivost a pohotovost zařízení má přímý* vliv na bezpečnost jaderných elektráren. Obě tyto
charakteristiky mohou být podstatně zlepšeny optimalizací údržby zařízení a zdokonalením programů preven-
tivní údržby. Koncepce údržby zaměřené na spolehlivost (RCM) proto v jaderné energetice přitahuje značný
zájem. Analýza RCM představuje systematický přístup k hodnocení pro vývoj nebo optimalizaci programů
údržby. RCM používá logiku stromů rozhodování pro stanovování požadavků na údržbu zařízení podle
bezpečnostních a provozních následků každé poruchy a podle degradačního mechanizmu odpovědného za
poruchu.

Práce na RCM byly zahájeny Výzkumným ústavem elektrické energie (EPRI) v USA asi před 5-6 lety.
Protože tento přístup poskytl užitečné výsledky, byl zaveden i v některých jiných zemích. Jako odezvu na
rostoucí potřebu operátorů v jaderných elektrárnách na celém světě začala MAAE v roce 1990 v rámci RCM
program údržby rientované na bezpečnost s cílem vypracovat mezinárodní návody.

Důležitost účinných programů údržby pro zajištění přijatelných úrovní bezpečnosti je uznávána i orgány
dozorů. Například v USA začala NRC hodnotit činnosti údržby už před několika lety. V roce 1988 byl navržen
komplexní předpis pro údržbu, který podrobně předpisuje, jak má být údržba prováděna. Průmysl tento předpis
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obecně kritizoval, proiože ho považoval za zbytečný. Následně NRC vykonala ve všech komerčních jaderných
elektrárnách inspekce údržby, při nichž prověřovala provozní parametry a údaje, aby vyhodnotila účinnost
činností údržby. Zjistilo se. že existující programy údržby jsou obecně přiměřené, ale současně NRC doporučila
přijat cíle založené na provozních charakteristikách a monitorovat výsledky, aby to zajistilo přijatelnou kvalitu
údržby.

V červenci 1991 schválila NRC nový předpis pro údržbu. Tento nový předpis je založen na provozních
charakteristikách a nic nepředepisuje. Jeho účelem je monitorovat účinnost činností údržby, aby se trvale
zajistila vysoká kvalita údržby během celé doby života elektrárny. Předpis pro údržbu vyžaduje od provozova-
tele, aby sledoval provozní charakteristiky r.ebo stav bezpečnostně významných konstrukcí, systémů a zařízení
v porovnání s předepsanými cíli. Předpis uvažuje při plánování činností údržby pohotovost i spolehlivost, aby
se mezi nimi dosáhla přiměřená rovnováha. Období zavádění tohoto nového předpisu je pět let. Návod státního
dozoru na realizaci předpisu má být hotov v polovině roku 1993.

USA nejsou jedinou zemí, v níž státní dozor kontroluje údržbu elektrárny. Ve Velké Británii Inspektorát
jaderných zařízení (Nil) pravidelně posuzuje a schvaluje programy údržby jednotlivých jaderných elektráren.

Zpětná vazba provozních bezpečnostních zkušenosti

MEZINÁRODNÍ STUPNICE JADERNÝCH UDÁLOSTÍ

Oznamování jaderných událostí veřejnosti bylo vylepšeno zavedením Mezinárodní stupnice jaderných
událostí (INES) v květnu 1990 na zkušební období jednoho roku. Cílem je zajistit, aby bezpečnostní významnost
jaderných nehod byla okamžitě a přesně oznámena veřejnosti a oznamovacím prostředkům. Klasifikace bez-
pečnostní významnosti jaderných událostí je založena na sedmi úrovních a třech "atributech" (radiační účinky
v lokalitě JE, radiační účinky mimo lokality JE, a zhoršení ochrany do hloubky). Události jsou klasifikovány
jenom tehdy, když mají bud jadernou nebo radiologickou bezpečnostní významnost. Události čistě průmyslové
bezpečnostní významnosti nejsou klasifikovány, ale jsou označovány jako "mimo stupnice". Zkušebního
ověřování systému INES se zúčastnilo 26 členských zemí s provozem jaderných elektráren, které se zavázaly
zasílat do MAAE předběžné informace o událostech na úrovni 2 a vyšší do 24 hodin, aby mohly být okamžitě
rozeslány dalším zemím. Stupnice byla ve většině zúčastněných zemích přijata dobře a některé z nich zřídily
pro využití této stupnice dálnopisné informační služby (tab.H).

Tab. II Jaderné události hlásené do systému INES (do června 91)

Rok

1974

1987

1988

1989

1990

1991

Spolu

Počet
hlášených

událostí

1

1

1

1

22

24

50

Klasifikace INES

Mimo
stupnice

Pod
stupnicí

1

3

6

10

Ve stupnici - úroveň

1

1

8

B

17

2

1

1

11

8

21

3

2

2

4

MAAE organizuje rozsáhlý výcvik pracovníků členských zemí v klasifikaci bezpečnostně významných
událostí, včetně semináře konaného v červnu 1990. Kromě toho uspořádala procvičování klasifikace událostí
pomocí stupnice INES v Německu a v Maďarsku. (Poznámka překladatele: V ČSFR uspořádala MAAE
prostřednictvím SEP-EBO seminář o stupnici INES a o metodice ASSET v únoru 1992 v Senci). I když byla
stupnice INES původně určena k použití v energetických jaderných reaktorech, diskutuje se i o jejím použití
v jiných jaderných činnostech, jako je výroba a obohacování paliva, přepracování paliva, zpracování a usklad-
nění paliva, doprava paliva a odpadů, výzkum, přípravu radioizotopů a ozařování. Stupnice nebude rozšiřována
na nejademá zařízení ani na lékařská nebo vojenská zařízení.

Revidovaný manuál pro uživatele systému INES byl vypracován najednání MAAE v říjnu 1991.
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SYSTÉM HLÁŠENÍ NEHOD MAAE:
TRENDY HLÁŠENÝCH UDÁLOSTÍ

Na normálním bloku jaderné elektrárny se za rok stane od deseti do třiceti neobvyklých událostí, i když
téměř žádná z nich nevede k jaderné havárii. Když však dojde k vážné havárii, často se ukáže, že jí předcházely
události nebo podmínky (prekurzory - předchůdci), které - kdyby jim vedení elektrárny dobře porozumělo -
měly vést k realizaci preventivních opatření. Informace o takových událostech jsou obvykle prověřovány orgány
státního dozoru, aby se našly ty z nich, které mají větší bezpečnostní významnost. Podrobné analýzy mohou
vést k lepšímu pochopení jak klíčových příčin, tak specifických prekurzorů havárií. Důležitá poučení pak mohou
být přenesena k jiným provozovatelům v naději, že takové události se na jiných elektrárnách nestanou.

Na základě studie různých národních a mezinárodních systémů hlášení nehod zavedla MAAE Systém
hlášení nehod (IRS), jehož cílem je zpřístupnit tyto analýzy mezinárodnímu jadernému společenství [10]. Ke
konci roku 1990 obsahovala databáze IRS-MAAE 1081 zpráv, z nichž bylo v roce 1990 obdrženo 170 zpráv,
v porovnání s 230 zprávami v roce 1989 - tab. III. (Poznámka překladatele: ČSFR z provozu 8 bloků předložila
podrobné zprávy o 19 bezpečnostně nejvýznamnějších provozních událostech, čímž je plněn požadavek IRS-
MAAE hlásit nejméně 0,5 událostí na blok za rok. Další zprávy jsou připraveny k odeslání.)

Tab. Ill Země přispívající do Systému hlášení nehod IRS MAAE

Argentina
Belgie
Brazílie
Bulharsko
Kanada
Čína
ČSFR
Finsko
Francie
Německo
Maďarsko
Indie
Itálie
Japonsko
Korea J.
Mexiko
Holandsko
Pákistán
Jižní Afrika
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
SSSR
V.Británie
USA
Jugoslávie
Celkem

Stav účasti
Účastník
Přes OECD/NEA
Účastník
Účastník
Účastník
Pozorovatel
Účastník
Účastník
Přes OECD/NEA
Přes OECD/NEA
Účastník
Účastník
Přes OECO/NEA
?řes OECD/NEA
Jčastník
Účastník
Účastník
Účastník
Účastník
Účastník
Přes OECD/NEA
Přes OECD/NEA
Jčastník

Účastník
Přes OECD/NEA
Účastník

Bloků v provozu
2
7
1
5

20
.

8
4

56
26

4
7
-

41
9
1
2
1
2
9

12
5

45
37

112
1

417

Počat správ IRS
8

28
6

11
56

19
31

103
69

9
27
13
80
20

.
14

6
4

24
21
22
97
56

269
12

1005

Zprávy IRS-MAAE představují jenom malou část z celkových informací o neobvyklých událostech, protože
v provozu je víc než 240 jaderných bloků. MAAE proto aktivně usiluje o zdokonalení účasti členských států
v systému IRS-MAAE, který se výrazně rozšffil po čemobylské havárii. Aby pňspěla k líčinnějšímu využití
provozních zkušeností obsažených v síti IRS-MAAE a k přiměřenějšímu využití shromážděných údajů, vypra-
covala MAAE několik studií:

- využití PSA konkrétních elektráren pro hodnocení nehod JE,
- ztráta chladivá z vysokotlakých do nízkotlakých systémů,
- přístupy k určování významnosti událostí.
V budoucnosti bude kladen větší důraz na výběr konkrétních typů nehod pro podrobné analýzy.
Jednou z výhod systému IRS-MAAE proti národním systémům je to, že odráží provozní zkušenosti velkého

množství jaderných elektráren v různých podmínkách na celém světě. Bezpečnostní významnost neobvyklých
událostí a poučení z nich jsou často velmi složité aobvykle je obtížné vidět mezi takovými událostmi souvislosti.
Během několika minulých let byla věnována velká pozornost analýze klíčových příčin a bylo dosaženo pokroku
v chápání souvislostí problémů mezi různými typy elektráren. Klíčovou příčinou je vždy ta nejzákladnější
úroveň příčin, jejíž zjištění a odstranění by zabránilo vzniku neobvyklé události. Například program MAAE
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Týmy pro hodnocení bezpečnostně významných událostí (ASSET) vychází z toho, že klíčovými příčinami
většiny neobvyklých událostí jsou nedostatky v provozních kontrolách (pravidelné zkoušky, kontroly a údržba).
Analýza minulých událostí až k jejich klíčovým příčinám může pomoci zabránit opakovanému vzniku podob-
ných událostí v jiných elektrárnách.

Klíčové příčiny znamenají pro různé lidi různé věci a také ne všichni provozovatelé používají stejné
prostředky nazabránčníopakovanému vzniku podobných událostí. Podle jedné definice musí být klíčová příčina
odstranitelná "realistickými" řešeními (neboli nápravnými opatřeními).
Kritéria pro "realistická" řešení jsou:
a) měla by zabránit opakovanému vzniku událostí,
b) měla by být v možnostech vedení elektrárny,
c) měla by provozovateli umožňovat plnit jeho cíle (např. ekonomickou výrobu energie).
Analýzy IRS-MAAE sestávají ze dvou částí:
1) zprávy o národním vyšetřování neobvyklých událostí,
2) podrobné analýzy a diskuse mezinárodních expertů o hlášených událostech.

Každá zpráva obsahuje výsledky analýzy klíčových příčin událostí a jejich kategorizaci, což jednak před-
stavuje uspořádaný systém, s jehož pomocí mohou být porovnávány počty a charakter podobných opakovaných
událostí, a jednak poskytuje podrobné poznatky, jak zabránit vzniku dalších podobných událostí. Analýza
klíčových příčin se soustřeďuje na personál, na předpisy a na zařízení, protože to jsou hlavní příčiny havárií.
Tyto tři kategorie chyb představují příčiny 89% všech neobvyklých událostí hlášených do systému IRS-MAAE
v roce 1990 (obr.l). Zbývajících 11% je tvořeno přírodními událostmi, neznámými příčinami atd. Tyto základní
kategorie mohou být dále rozčleněny do podkategorií klíčových příčin. Jedna možná kategorizace klíčových
příčin je uvedena v tab.I V. Na obr.2 je uvedeno rozdělení podkategorií podle sestupné frekvence jejich výskytu
událostí.

Zalfzenf
4 8 %

Jiné
1 1 %

Ptrsonil
26%

Obr 1 Kategorie klíčových příčin pro všechny neobvyklé události hlášené
do Systému hlášení nehod MAAE v r. 1990
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Obr. 2 Struktura klíčových příčin událostí hlášených
do Systému hlášení nehod MAAE v. r. 1990

TabJV Kategorizace klíčových příčin

Chyby personálu
Nedostatečná soustředěnost: Osoba není náchylná k úplnému selhání, ala přesto udělá chybu. Lidé nejsou vždy na sto procent bděli.
I když je někdo vycvičený, znalý a zkušený, používá všechny správně nástroje na velmi dobře projektovaném systému a používá pro
příslušnou činnost správné předpisy, přece může udělat chybu, ztratit souvislost myšlení nebo schopnost koncentrace.
Nedodržování předpisů: Vyskytuje se obvykle tehdy, když činnosti v elektrárně vrcholí, což vytváří podmínky pro nedostatečné
dodržovánípředpisů.
Nedostatky v programech: Program řídící vykonávané práce neposkytuje potřebnou orientaci - zodpovědnost vedení elektrárny.
Nedostatky ve výcviku: Součást nedostatků v programech; výcvik nezajistí, že událost se nebude opakovat. Pravděpodobnější klíčovou
příčinou je projektový nedostatek.
Nedostatky v komunikaci.
Nedostatky předpisů
Neúplné předpisy: Porucha zařízení obvykle vyvolá přechodový proces a příslušný předpis neposkytuje dostatek informací.
Nesprávné předpisy: Projeví se v případě pokusu o zvládnutí přechodového procesu bloku.
Poruchy zařízení
Projektové nedostatky:Ob/yMe jsou zdrojem náchylnosti čtověkakselhání; všechno by málo být projektováno tak, aby bylo odolné proti
jakémukoliv neodbornému zacházení.
Nedostatky v údržbě: Obvykle chybí přiměřená preventivní údržba (podobné nedostatkům v programech); někdy kvůli včasnému
nevykonání pracovního příkazu.
Nedostatky ve výrobě nebo instalaci
Předčasnéopotrebovánr. Subjektivní podkategorie; skutečnou klíčovou příčinou může být nedostatečný program preventivní údržby, to
je nedostatek v programech.

Kategorizace příčin maze poskytnout cenné podrobné poznatky o tom, kde se klíčové příčiny koncentrují,
a pomoci při jejich dalším vyšetřování. Například asi 79% všech klíčových příčin za rok 1990 tvoří případy,
v nichž selhal člověk. V dalších 23% případů mohlo hrát významnou úlohu pň zabránění vzniku neobvyklých
událostí vedení elektrárny.

Seminář o využití neobvyklých událostí pro zvýšení bezpečnosti elektrárny

Zpětná vazba provozních zkušeností přispívá k bezpečnosti elektrárny, af už je v provozu, ve výstavbě nebo
jen plánována, jako jsou tfeba pokročilejší projekty. MAAE spolu s NE A OECD organizovaly ve Vídni seminář
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o "teorii a praxi" využili informací, které jsou rozšiřovány národními a mezinárodními systémy hlášení událostí.
Bylo přítomno víc než sto účastníků a přednesené referáty se týkaly oblastí:

- systémy hlášení neobvyklých událostí,
- zprávy o neobvyklých událostech jako prostředek zvýšení bezpečnosti,
- hodnocení událostí (získané poznatky a nápravné činnosti),
- účinnost zpětnovazebního procesu,
- cíle systémů hlášení,
- účinnost systémů hlášení.
Na semináři se diskutovalo i o nových elementech v procesu zpětné vazby z provozních bezpečnostních

zkušeností, které by mohly zdokonalit hlášení neobvyklých událostí a současně ulehčit pokrok k lepší mezi-
národní spolupráci a k dokonalejší komunikaci s veřejností. Účastníci zdůraznili důležitost kombinace analy-
tických a praktických elementů ve zpětnovazební bezpečnostní smyčce.

Zdůraznili rovněž, že vývoj kultury bezpečnosti v jaderné energetice naznačuje, které další kroky by měly
být realizovány při hlášení nehod, včetně minimalizace počtu přenosových bodů ve zpětnovazební smyčce,
vývoje prostředí více orientovaného na uživatele, vývoje pravidel pro rozhodování, praktické realizace dlouho-
dobých a krátkodobých nápravných opatření, a respektování veřejnosti jako další hybné síly pří zvyšování
bezpečnosti.

Důraz na tomto semináři byl kladen na poučení, přijatá opatření a poznatky z výsledků hlášených událostí
pro zvýšení jaderné bezpečnosti. Byl to první ze seminářů navrhovaných MAAE v této oblasti. Na všech
stupních semináře se zúčastnila i WANO. Mezi MAAE a NE A-OECD pokračují diskuse o tom, jak dosáhnout
užší koordinace. Hlavním předmětem diskusí je jediný Mezinárodní systém hlášení nehod (IIRS) se středisky
ve Vídni a Paříži. Jako nejvhodnější oblast spolupráce mezi MAAE a WANO se jeví analýza neobvyklých
událostí.

ANALÝZA UDÁLOSTÍ ELEKTRÁREN POUŽITÍM PSA

Skutečnost, že v posledních několika letech bylo vypracováno více studií pravděpodobnostního hodnocení
bezpečnosti PSA pro konkrétní elektrárny, volá po jejich dalšún využití. Jednou z možností je analýza
provozních událostí. Účelem takových analýz je charakterizovat relativní důležitost nehod ve světle rizik
zjištěných z původní PSA a získat podrobné poznatky na pomoc při hodnocení konkrétních projektových
a provozních problémů elektrárny, když v ní vznikají nehody. Protože však provozní události zřídkakdy přesně
sledují havarijní řetězce modelované v PSA, měly by být vypracovány takové metodické kroky, které by tento
soulad zajistily.

Jedna případová studie, která analyzovala tři události použitím nejmodernějších výpočtových programů PSA
a počítačových modelů PSA pro konkrétní elektrárny, ukázala výhodnost určování bezpečnostní významnosti
událostí vyjádřené podmíněnou pravděpodobností tavení aktivní zóny. Podrobné poznatky týkající se zranitel-
nosti elektrárny při možných nebezpečnějších průbězích skutečné události jsou užitečné pro prověrku její
strategie ochrany do hloubky. Z hodnocení událostí na konkrétních elektrárnách mají prospěch i jejich PSA
studie, protože jsou při tom inovovány a kontroluje se tím úplnost modelů původní PSA.

INDIKÁTORY BEZPEČNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK

Jedním z nejobtížnějších úloh vedení jaderných elektráren i státních dozoruje sledovaní úroveň bezpečnost-
ních charakteristik a zjišťování odchylek od trvale vysoké úrovně bezpečnosti. Jako pokus zdokonalit tento
proces, stanovit cíle a sledovat dosahované výsledky jsou vypracovávány a široce využívány numerické
indikátory celkových provozních charakteristik a také bezpečnostních charakteristik.

V březnu 1990 MAAE svolala jednání poradní skupiny na diskusi o vývoji indikátorů provozních bezpeč-
nostních charakteristik, které by byly používány jako preventivní nástroj. Poradní skupina se shodla na tom, že
tyto indikátory, které komplexně monitorují celkové riziko elektrárny, jsou pravděpodobně nejlepším
vyjádřením bezpečnosti elektrárny a představují ideální nástroj pro vedení na sledování stavu bezpečnosti. Je
však obtížné takové indikátory vypracovat a zavést, protože vyžadují integraci velkého množství informací
o stavu programů, zařízení a personálu v elektrárně. Modely spojené s takovými indikátory jsou velmi složité
a nesnadně se s nimi manipuluje.

Poradní skupina diskutovala o potřebě bezpečnostních indikátorů na několika úrovních (např. na úrovni
nejvyššího vedení elektrárny, na úrovni jednotlivých útvarů elektrárny, a na úrovni nejvyššího vedení orgánů
státního dozoru), o charakteristikách ideálních bezpečnostních indikátorů, o metodách vývoje indikátorů již
dnes dostupných nebo takových, které vyžadují další vývoj, a o postupech jejich ověřování.
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Existují však i jiné, snadněji získate Iné indikátory, kteří jsou nenahraditelné jako pomoc vedení elektrárny
zavést vlastní systémy pro sledování bezpečnosti. I když jsou takové indikátory specifické pro konkrétní
elektrárny a jsou vyvíjeny pro uspokojení místních potřeb, mají společné některé obecné principy a mohou být
použity prakticky kdekoliv. MAAE uspořádala v září 1990 jednání o vývoji a možném použití bezpečnostních
indikátorů, vycházejících z limitů a podmínek konkrétní elektrárny, aby pomohla usměrnit mezinárodní vývoj
v této oblasti. Tento přístup, který je v současnosti sledován v několika členských státech, zřejmě může
poskytnout bezpečnostní indikátory dobré kvality (i když jenom na lokální úrovni) bez použití složitých modelů.

ZPĚTNÁ VAZBA Z MISÍ OSART A NÁSLEDNÉ MISE OSART

MAAE trvale přehodnocuje svůj program týmů pro prověrky provozní bezpečnosti (OSART), aby zlepšila
jeho užitečnost. Zpětná vazba probíhá několika způsoby. Členové týmů vyplňují dotazníky s popisem problémů,
které je zajímají, a s návrhem vylepšení. O vyjádření k tomuto procesu a ke konkrétním misím jsou žádány
navštívené elektrárny a jejich provozovatelé. Nejnovějším krokem jsou následné návštěvy elektrárny vedoucím
týmu OSART a dvěma nebo třemi jeho členy za 12 až 18 měsíců po původní návštěvě. Tyto návštěvy vyjasňují
nedorozumění, která mohla vzniknout, což umožňuje účinnější průběh budoucích prověrek OSART.

Při následným návštěvách OSART se obecně zjistilo, že každý návrh na zdokonalení byl pečlivě prostudován
a provozovatel se zabýval 60 až 90 procenty doporučení nebo návrhů, nebo v nich dosáhl uspokojivých pokroků.
Tam, kde se ukázal malý nebo žádný pokrok, byla opatření často mimo možnosti elektrárny. Obecně čím lepší
je technické zdůvodnění navrhovaného zdokonalení, tím větší je naděje na jeho realizaci.
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Příloha I

Problémy a návrhy z nedávnych misí OS ART

Nejnovější problémy a návrhy z misí OSART v letech 1989-1990 jsou uvedeny v připravované zprávě
MAAE, předcházející souhrny byly uvedeny ve zprávách MAAE TECDOC 4S8,497 a 570. Dále bude uveden
výtah ze všech osmi oblastí prověřovaných misemi OSART.

VEDENÍ, ORGANIZACE A ADMINISTRACE

Důležité funkce nebyly vždy vykonávány systematickým a strukturalizovaným způsobem. V některých
případech bylo pozoruhodné, že přímo řediteli elektrárny nebo jeho náměstku bylo podřízeno příliš mnoho
organizačních útvarů. V těchto případech byly navrženy mezistupně vedení.

V některých případech bylo třeba, aby ředitelé byli více angažováni v každodenní práci elektrárny a aby
navštěvovali její útvary, protože by jim to umožnilo lépe hodnotit stav elektrárny a dávalo by jim to příležitost
setkávat se s pracovníky personálu na jejich pracovních místech, čímž by vyjadřovali zájem vedení o všechny
aspekty života elektrárny.

Ve většině případů existovaly přiměřené programy zajištění jakosti, ale byla potřebná jejich zdokonalení.
Mezi návrhy byla kontrola postupů a programů kontroly jakosti.

VÝCVIK A KVALIFIKACE

Většina programů výcviku byla shledána uspokojivou, ale někdy trpěly nedostatkem financí. Ve větSině
přYpadůbyliplnoúvazkovíinstniktcfidcfcfekvaUfikovaní,^
na částečný úvazek nebo jako vedoucí stážování, by potřebovali výcvik v inštruktorských schopnostech.

Programy počátečního výcviku měly obecně dobrou kvalitu, ale byly schopné zdokonalování v takových
oblastech, jako je zlepšení výcviku na trenažérech, vývoj výcviku zvládnutí nadprojektovych havárií, a struk-
turalizovanější program stážování.

V mnoha elektrárnách programy pokračovacího (nebo opakovacího) výcviku nebyly tak dobré, jako program
počátečního výcviku. Programy výcviku personálu blokových dozoren byly obecně uspokojivé, ale nebylo tomu
tak obecně pro jiné skupiny personálu, jako je údržba nebo technické útvary.

PROVOZ

Ve všech navštívených elektrárnách byly provozní předpisy a instrukce obecně dobře připraveny a pro
kontrolu jejich zdokonalování byly k dispozici patřičné systémy. Bylo však potřebné zdokonalit systémy
kontrolující dočasné změny předpisů. Některá vylepšení byla doporučena pro havarijní předpisy a jejich použití.

Provozní historie navštívených elektráren vykazovala vysokou pohotovost, která se stále vylepšuje. Počet
havarijních odstavení reaktoru se snižuje díky dobré aplikaci analýzy klíčových příčin. Na jedné elektrárně však
bylo doporučeno zřídit komisi pro snížení počtu havarijních odstavenia dodržovat přísnější postupy schvalování
náběhu reaktoru po jeho havarijním odstavení ze strany vedení elektrárny.

ÚDRŽBA

Organizace činností údržby se mezi jednotlivými elektrárnami výrazně lišila, ale ve většině z nich byla
účinná. Jen v několika elektrárnách bylo nutné doporučit zjednodušení struktury údržby.

Většina elektráren má vhodnou kontrolu prací a počítačové systémy historie údržby. Mise OSART často
doporučovaly posílení programů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Odstávky byly organizovány přijatelným způsobem a všechny elektrárny měly uspokojivá zařízení na
obstarávání a skladování náhradních dílů. V některých však bylo doporučeno vytvořit dobré podmínky pro
pracovní prostředí a programy kontroly životnosti skladovaných částí, aby bylo možno dosáhnout požadovaných
výsledků.

TECHNICKÉ SLUŽBY

Plně se uznává důležitost činností provozních kontrol pro bezpečny a spolehlivý provoz jaderných elektráren
a ve většině z nich existovaly dobré předpisy pro provozní kontrolní zkoušky. V některých případech však obsah
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a formát předpisů pro zkoušky nebyly ilplné ve vzájemném souladu a v jiných neodpovídaly dobré mezinárodní
praxi. Výsledky byly správné zaznamenávány, ale bylo jenom málo programů pro komplexní analýzu tendencí.

Základní prvky přiměřeného hodnocení a zpětné vazby provozních zkušeností byly k dispozici. Mnohé
poznatky svědčily o trvalém zdokonalování v této oblasti s těsnější spoluprací mezi provozovateli, orgány
státního dozoru a mezinárodními institucemi, ale v některých elektrárnách bylo zapotřebí výraznějších opatření,
aby se účinněji využilo provozních zkušeností jiných organizací na posílení provozních charakteristik elektráren.

Programy úprav elektráren byly obecně dobře řízeny tak, aby zajistily hodnocení navrhovaných modifikací
pied jejich realizací. V některých elektrárnách byly vypracovány úpravy týkající se těžkých nadprojektových
havárií.

OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM

Uspořádání činností v ochraně před zářením se v jednotlivých elektrárnách lišilo z důvodů různých systémů
státního dozoru a organizačních struktur, ale programy ochrany před zářením byly obecně uspokojivé. Většina
elektráren si stanovuje cíle ve formě ročního dávkového úvazku. Analýza ozáření (prověrka ALARA) ve spojení
s plánováním prací byla běžná. V několika elektrárnách se použití digitálních samoodčftacích dozimetrii pro
kontrolu dávek považuje za neúčelné. Všechny elektrárny používají respiratory, ale ne všechny mají program
ověřování fyzické způsobilosti personálu.

Limity výpustí z elektráren byly často stanoveny jako poměrné hodnoty autorizovaných limitů. Ve všech
elektrárnách byly monitorovány vzácné plyny, ale ne všechno přístrojové vybavení mělo dostatečný rozsah pro
havarijní podmínky.

Monitorování životního prostředí okolo jaderných elektráren se vykonává všude. V osídlených oblastech se
obecně odebírají vzorky vzduchu a analyzují se i četné jiné vzorky, včetně potravy a pitné vody.

CHEMICKÉ REŽIMY

Všechny elektrárny mají stanoveny limity chemických parametrů, vycházející z technických specifikací
dodavatelů paliva a hlavních zařízení. Ve všech se používají běžné mezinárodní postupy týkající se chemické
úpravy chladivá primárního okruhu, ale v úpravě chladivá sekundárního okruhu existují výjimky.

Záznamy a hlášení výsledků chemických analýz byly uspokojivé. Většina elektráren používá počítačové
systémy, ale siřeji by mělo být využíváno grafické předkládání analýz trendů a historických záznamů. Labora-
toře byly přiměřeně vybaveny v souladu s mezinárodní praxí. V některých případech bylo doporučeno použít
on-line monitory.

Všechny elektrárny instalovaly systémy odběru vzorků po havárii, ale některé z nich by mohly byt vylepšeny.

HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ A PŘIPRAVENOST
Základní prvky přiměřených havarijních plánů pro lokalitu JE i pro okolí existují ve všech elektrárnách.

V některých případech bylo doporučeno zlepšit vazby mezi různými organizacemi a zlepšit realizační postupy.
Zařízení pro reakci na havarijní situace jsou dostatečná. Zlepšení byla navržena z hlediska možnosti pobytu

operátorů na blokové dozorně a vybudování nouzové dozorny pro odstavování bloku.
Obecně existují komplexní programy výcviku. Všechny elektrárny uznávají potřebu periodického, komplex-

ního, integrovaného procvičování za spoluúčasti všech organizací reagujících na havarijní situace v lokalitě
i mimo lokality JE, ale v některých případech bylo potřebné zdokonalit programy výcviku a frekvenci i rozsah
procvičování.
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Příloha II

Spolupráce státních dozorů: Příští desetiletí
E.Ryder, Zdravotní a bezpečnostní dozor, Velká Británie

MAAE trvale podporuje dosahování vysoké úrovně bezpečnosti v provozu jaderných elektráren, která závisí
na člověku i na systémech. Potíže při zajišťování odpovídající úrovně bezpečnosti v různých zemích jsou zřejmé:
hospodářská vyspělost, průmyslové tradice, standardy a zyyklosti, legislativní rámec i komerční politika jsou
v jednotlivých zemích značně rozdílné. Státní dozory musí svým vlastním způsobem prosazovat národní
standardy, a právě tyto standardy hrají důležitou úlohu při rozvoji účinné národní kultury bezpečnosti. Vypra-
cování a zavedení mezinárodních standardů je však mnohem obtížnější. Musejí být nejdříve definovány na
základě nejlepších národních standardů, a jednotlivé státní dozory pak musejí přispět k zavedení jak národních,
tak mezinárodních standardů.

Činnosti MAAE tykající se státních dozorů vyvrcholily vypracováním série dokumentů Standardy jaderné
bezpečnosti (NUSS), které dávají doporučení o záležitostech tykajících se bezpečnosti jaderných elektráren
v oblasti povolovací, organizační i technické. Tyto dokumenty jsou členským státům k dispozici na použití pro
podporu jejich národních činností a tvoří základ bezpečnostní pomoci MAAE.

Co tedy musejí státní dozory v příštím desetiletí udělat, kromě toho, že budou udržovat tyto dokumenty na
současné úrovni a podporovat soulad mezi mezinárodními bezpečnostními standardy? Dá se argumentovat, že
pokud se má jaderná energetika rozvíjet v celém světě i nadále, bude to vyžadovat pokračující spolupráci státních
dozorů, protože přetrvávající pochybnosti veřejnosti o jaderné bezpečnosti mohou byt rozptýleny jenom tehdy,
pokud veřejnost uvidí, že státní dozory jednotlivých zemí se shodují v bezpečnostních záležitostech, a bez
souhlasu veřejnosti nebude možný pokrok.

Minulost
Mnohé členské státy se dobrovolně vyjádřily, že jejich vlastní národní předpisy a standardy jsou v souladu

se standardy NUSS MAAE, a některé z nich se vyjádřily, že jdou dále než doporučení MAAE. Jedním z důvodů
v pozadí původního programu NUSS, který začal v roce 1974, bylo pomoci těm státům, které začínaly
s jaderným programem, aby pokračovaly bezpečným způsobem na základě poznatků ze zkušeností zemí
s rozvinutými programy jaderné energetiky. Na dokumenty NUSS se pro účely svého vlastního státního dozoru
plně spoléhá několik států.

Havárie černobylské jaderné elektrárny v roce 1986 představovala pro rozvoj mezinárodních standardů
jaderné bezpečnosti výrazný impuls. Lidé ve všech zemích s programy jaderné energetiky chtěli být ujištěni, že
jejich vlastní zařízení byla vybudována a jsou provozována podle mezinárodních standardů bezpečnosti nejvyšší
úrovně. Zřejmě není překvapující, že v tak složité technické oblasti s poměrně mladým průmyslovým odvětvím
neexistoval žádný komplexní bezpečnostní předpis, na nějž by se mohly všechny státy odvolávat jako na
reprezentanta nejvyšších mezinárodních standardů. Předpisy a návody NUSS byly tehdy uznány za nejlepší
dostupné mezinárodní standardy, a byly potom prověřovány, zdokonalovány a znovu aplikovány. Že to bylo
dosaženo během necelých dvou let po čemobylské havárii, to svědčí o zdravých základech původních doku-
mentů NUSS a o pozoruhodném stupni spolupráce mezi státními dozory, který byl dosažen pod vedením MAAE.

MAAE však musí pracovat v rozsahu daném omezeními svého mandátu a struktury, a musí tedy postupovat
na základě dohody. Výsledné standardy tak představují mezinárodní konsenzus mezi nejlepšími praktickými
postupy, ale nevyhnutelně směřují spíš k nejnižší společné základně, než aby představovaly soubor těch
nejlepších standardů. To je důsledkem i té skutečnosti, že standardy byly vypracovány tak, aby umožňovaly
určitou pružnost ve výkladu a umožnily tak každému členskému státu přizpůsobit si je svým vlastním zvykům
a postupům.

Dokumenty NUSS představují dobré praktické postupy, ale nejsou závaznými standardy a nejsou tedy
všeobecně používány. Bylo to potvrzeno v roce 1988, když MAAE vydala výsledky dotazníkové akce (IAEA-
TECDOC-485) o postupech státních dozorů, založených na předpisu MAAE pro vládní organizace. Rozsah
reakcí 30 členských zemí s jadernými programy byl překvapivě široký, i když se berou do úvahy nepřesnosti
spojené s takovými dotazníky. Základní koncepce přístupů státních dozorů se zdály být dobře pochopeny, ale
praktické činnosti státních dozorů se široce měnily z důvodů historických, ústavních, právních a jiných.

Důležitost nejenom praxe, ale i teorie v jaderné bezpečnosti byla zvýrazněna v roce 1986 ve výzvě P.Wal-
kera, ministra energetiky Velké Británie, aby MAAE zlepšila své činnosti při spolupráci státních dozorů. Řekl,
že je důležité nejenom mít dobré psané standardy jaderné bezpečnosti, ale ty musí byt správně a účinně
interpretovány a zavedeny do praxe.
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MAAE tuto výzvu přijala a má nyní program hodnotících diskusí mezi prominentními představiteli státních
dozorů. Cílem těchto diskusí je umožnit výměnu informací a zkušeností takovým způsobem, který umožní
nalezení a doporučení nejlepších praktických postupů, a umožní každému účastníku prověřit si režim své vlastní
země sebekritickým, ale konstruktivním způsobem. Důraz je kladen více na otevřené, neformální kolegiálni
diskuse mezi experty, než na přednášení formálních postojů. Věří se, že úroveň porozumění mezi těmito
prominenty při zvládání společných problémů, ať už technických nebo politických, zlepší schopnost dosáhnout
opravdového a dohodnutého pokroku v záležitostech státních dozorů.

Budoucnost
Současný zájem o bezpečnost jaderné energetiky zvyšuje tlak na mezinárodní standardy. Pro vlády a státní

dozory je jednodušší odvolat se na společné mezinárodní standardy, než aby musely vysvětlovat, proč existují
rozdíly mezi jejich jadernými elektrárnami a elektrárnami v sousedních státech.

Kromě toho jaderný průmysl dospěl. Při současné přestávce v rozvoji na celém světě je i dostatek času na
přemýšlení a na nový vývoj, který je založen na těžce získaných zkušenostech. Výrobci reaktorů začínají vyvíjet
pokročilé projekty s větším důrazem na pasivní a inherentní bezpečnostní charakteristiky. Tyto projekty budou
od státních dozorů vyžadovat rozhodnutí, jak interpretovat národní standardy na tyto nové projektové charak-
teristiky. Tato nová oblast by tedy znovu měla představovat příležitost pro široký souhlas o standardech.

Třetí faktor je představován silnými komerčními tlaky v sektoru energetiky. Trh reaktorů se vyvíjí a jenom
nemnoho přežívajících výrobců doufá, že budou schopni prodávat elektrárenským společnostem ve více zemích.
Zřejmou cestou ke snížení nákladů je standardizace projektů a jejich příjímání jako bezpečných a schopných
obdržet povolení k provozu ve všech zemích. USA se trvale pohybují tímto směrem v rámci svého vlastního,
potenciálně velkého domácího trhu. Evropská společenství se začínají pohybovat podobným směrem, když
jejich komisař pro energii Cardosa de Cunha prosazuje myšlenku společného panevropského typu reaktoru pro
jaderné elektrárny. Program rozvoje nebo dokonce náhrady jaderných elektráren tak bude povzbuzovat i mezi-
národní bezpečnostní standardy.

I když úloha dosáhnout mezinárodní dohody o bezpečnostních standardech bude i nadále obtížná, neměla
by být nemožná. Podobná úloha byla už vyřešena v jiných srovnatelných oblastech. Například civilní letecká
dopřávaje technicky složitá, ale musí být přijímána v různých zemích, takže musí být provozována, obsluhována
a udržována podle stejných standardů na globálním základě, protože její bezpečnost je životně důležitá pro
miliony. Způsob, jímž civilní letecké autority dohodly a provádějí své předpisy, může ukazovat cestu i pro
jadernou energetiku.

Obtíže jsou však značné. Standardy jaderné bezpečnosti jsou složité a mají mnoho různých forem. Některé
jsou vyjádřeny pomoci cílů na vysoké úrovni neboli bezpečnostních cílů, jiné jsou vyjádřeny kvalitativní formou,
která umožňuje pružnost při jejich aplikaci, ale ponechávaje otevřeny pro subjektivní kritiku a neporozumění.
Na praktičtější úrovni existují inženýrské projektové normy, schválené národními nebo mezinárodními insti-
tucemi. Mnohé z nich jsou svou podstatou deterministické. Reprezentují nejlepší inženýrské praktické postupy
a jejich splnění je snadné, ale postrádají pružnost. V nejhorším případě mohou postrádat některé aspekty, které
by byly zachyceny pravděpodobnostními kritérii.

Pokrok směrem k mezinárodním standardům může být bržděn i národní prestiží a rozdfly v právním,
technickém a ústavním uspořádání mezi jednotlivými státy.

Otázka mezinárodních standardů je často směšována s otázkou jejich povinného uplatňování. Předpokládá
se, že mezinárodní standardy budou potřebovat nadnárodní dozor nebo inspektorát. Avšak není tomu tak.
Mezinárodní organizace zodpovědné za bezpečnost v letecké dopravě a v jiných formách transportu si vypra-
covaly společné standardy, které jsou uplatňovány národními orgány, jako je tomu i v případě předpisů MAAE
pro bezpečnou dopravu radioaktivních materiálů.

Vývoj technologií na podporu jaderné energetiky může mít vliv i na povahu příštího vývoje mezinárodních
standardů jaderné bezpečnosti. Stále více jsou používány zdokonalené analytické techniky s využitím metod
pravděpodobnostního hodnocení. Předností a omezení těchto metod začínají být dobře chápány. Klíčovým
bodem je, že ty to metody dávají numerické výsledky, a je tedy potřebné stanovit numerická kritéria. Mezinárod-
ní poradní skupina pro jadernou bezpečnost MAAE už prověřuje dobré praktické postupy a jako cíl pro těžké
havárie stanovila pravděpodobnost menší než 1 z 100 000 za rok. Mnohé země si jako cílovou hodnotu rizika
úmrtí z ozáření pro osobu žijící v blízkosti jaderné elektrárny stanovily pravděpodobnost menší než
1 z 1 000 000 za rok. Pravděpodobnostní odhady rizika vycházejí z konkrétního zařízení elektrárny, takže tyto
dva cílové limity by snad mohly sjednotit všechny podrobné standardy, i s uvážením nejistot, které jsou odhadům
rizika vlastní. Získání důvěry veřejnosti bude sice i tak záviset na vytvoření přesvědčivých důkazů, že tyto cíle
jsou dosahovány, ale z těchto standardů aspoň bude jasné, které cíle byly stanoveny a jak jsou porovnatelné
s jinými riziky moderního průmyslového života.
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Závěry
Jademáenergetika představuje značný potenciál, který může pomoci uspokojovat rostoucí potřebu elektrické

energie a zmirňovat znepokojení nad poškozením životního prostředí výrobou elektrické energie z klasických
paliv. Zkušenosti ukazují, zeje oprávněný opatrný přístup k rozvoji jaderné energetiky, diktovaný znalostí jejího
destniktivního potenciálu, který by mohl být uvolněn při havárii. Spolupráce prosazovaná MAAE pomohla
projektantům, konstruktérům, provozovatelům a státním dozorům sdílet zkušenosti a údaje, což pomohlo
zabezpečit, že ve všech zemích s programy jademé energetiky existují základní standardy a předpisy. Poďeba
věnovat jaderné bezpečnosti větší pozornost, kterou připomenuly dvě velké havárie reaktorů během posledních
necelých deseti let, i pochybnosti v myslích veřejnosti však zdůraznily nutnost další spolupráce v příštím
desetiletí. Státní dozory se budou muset plně zúčastnit vypracování mezinárodních standardů, což nejenom
povede k dosažení nezbytné úrovně bezpečnosti, ale bude.to i široce oceněno.
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Příloha III

Dlouhověkost jaderných elektráren:
Prodloužení doby života z perspektivy bezpečnosti
K.C.Rogers, Státní dozor nad jadernou bezpečností, NRC, USA

Požadavky na elektřinu trvale rostou v celém světě. Přírůstky obyvatelstva spolu s rostoucími potřebami na
hlavu vytvářejí tlaky na systémy výroby a rozvodu v rozvinutých i rozvojových zemích. V rozporu s těmito
rostoucími potřebami však trvale stárnou infrastruktury výroby energie. Starší zařízení, pokud nejsou pečlivě
udržována, vykazují častější poruchy, sníženou účinnost a zastarávání a jsou tak méně schopná pokračovat
v uspokojování stávajících potřeb elektřiny, natož nových potřeb.

Jak by tedy tyto země měly pokračovat v uspokojování stávajících a rostoucích potřeb energie? Často se
navrhují úspory. Snahy o úspory mohou být užitečné a rozhodně by měly být podporovány, ale úspory mohou
mít jen omezený dosah. Jiným řešením jsou nové výrobní kapacity, ale nová výroba energie jakéhokoliv druhu
je drahá a často náročná na dobu výstavby. V některých zemích je kromě toho stále obtížnější najít vhodné
lokality. Je tedy zřejmé, že jsou důležité jak úspory energie, tak nové výrobní kapacity. Vzhledem k omezením
obou těchto způsobů bude většina zemí nucena udržovat svoje existující elektrárny co nejdéle, pokud mohou
být provozovány bezpečně a ekonomicky. To se bude týkat všech typů výrobních kapacit, ale zvlášť důležité to
bude pro zařízení pracující v základním zatížení, z nichž většina jsou uhelné anebo jaderné elektrárny. Zatímco
ze starých uhelných zařízení jsou k dispozici značné provozní zkušenosti, se staršími jadernými zařízeními se
zkušeností nashromáždilo mnohem méně. Některé zkušenosti z uhelných elektráren jsou přímo použitelné i pro
starší jaderné elektrárny, ale většina rozdílů mezi jadernými a uhelnými elektrárnami představuje nový typ
problémů na řešení.

Potřeba udržet provozuschopnost existujících jaderných elektráren je zvlášť výrazná ve Spojených státech,
které mají v průměru starší kapacity jaderných elektráren než je většina JE ve zbytku světa Zatímco skoro dvě
třetiny jaderných elektráren ve zbytku světa jsou staré méně než 10 let, v USA mají dvě třetiny JE více než
10 let. USA samozřejmě nejsou jedinou zemí, která stojí před problémem stárnutí existujících reaktorů. Ve
Velké Británi např. jsou v provozu reaktory od poloviny padesátých let, a některé země mají elektrárny starší než
20 let.

Poněkud libovolně stanovené období 40 let, na něž má většina jaderných elektráren v USA v současné době
povolení k provozu, klade další omezení na postoje státního dozoru ke stárnutí. Nejstarší povolení k provozu,
udělená komerčním jaderným elektrárnám, začnou končit v roce 2000. K prodloužení jejich provozu nad 40 let
bude třeba jejich povolení k provozu obnovit Návod na takové prodloužení je nyní připravován státním dozorem
NRC v USA. Jiné země mají na udělování povolení k provozu různé požadavky, a buď musí anebo nemusí
zvažovat otázku prodlužování povolení, které bylo předtím uděleno na pevně stanovenou dobu. V každém
případě se však budou muset stárnutím elektrárny zabývat.

US A a řada dalších zemí proto zahájily programy, které se zabývají problémy týkajícími se stárnutí jaderných
elektráren. I mezinárodní organizace mají v této oblasti probíhající programy. Speciálně MAAE realizuje
několik programů týkajících se bezpečnostních aspektů stárnutí jaderných elektráren. Mezi tyto programy patří
návody pro sběr údajů a uchovávání záznamů a výzkumné studie o hodnocení a řízení bezpečnostních aspektů
stárnutí jaderných elektráren.

Problémy týkající se prodloužení doby života

Zhoršování stavu zařízení z důvodu stárnutí má mnoho forem, protože materiály, zařízení a systémy, z nichž
se jaderná elektrárna skládá, jsou vystaveny širokému rozsahu okolních podmínek a provozních charakteristik
či předpisů. Mezi mechanizmy stárnutí patří ozáření, vysoké teploty a tlaky, parní prostředí a korozívni
chemikálie v pracovním prostředí elektrárny, dále podmínky tepelného a tlakového cyklického zatěžování,
vibrací zařízení a mechanického opotřebování při provozu, až po možná zhoršení způsobená postupy zkoušek.
Skoro každá část reaktoru je vystavena nějaké formě degradace týkající se stárnutí, počínaje samotnou tlakovou
nádobou až po tepelné výměníky a konstrukce, potrubí, čerpadla a armatury, a elektrické systémy, které tvoří
zbytek elektrárny. V závislosti na zařízení a podmínkách může degradace týkající se stárnutí zahrnovat křehnutí,
únavu, korozi, praskání, mechanické opotřebování a creep.

I když poruchy jednotlivých zařízení představují problém z hlediska provozu a mohou být problémem
i z hlediska bezpečnosti, výraznější problémy z hlediska bezpečnosti se netýkají ani tak úrovně jednotlivých
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zařízení, ale spíš komplexnější úrovně subsystémů a systémů, protože klíčové bezpečnostní systémy jsou obecně
projektovány tak, aby zvládly jednoduché poruchy aktivních zařízení. (Pro některá pasivní zařízení, hlavně
tlakovou nádobu reaktoru a tlakové rozhraní primárního okruhu, sice není možné zvládnout jednoduché poruchy
tůnto způsobem, ale v těchto případech je bezpečnostní rezerva zaručena jinými způsoby).

NRC se zvlášť zabývá vícenásobnými poruchami s jedinou společnou příčinou typu common-mode a aktivně
zkoumá ty problémy, v nichž byly zjištěny. Bylo například podrobně vyšetřováno několik způsobů degradačního
stárnutí trubek parogenerátorů, které byly zjištěny, a jejich potenciální bezpečnostní riziko bylo vyřešeno
prostřednictvím několika opatření. Pozornost se nesoustřeďovala na netěsnost jedné trubky a dokonce ani ne na
její prasknutí. Spíš byla pozornost věnována náhlým poruchám více trubek - poruchám typu common-mode.
Takovéto poruchy by mohly vzniknout v podstatě rovnoměrnou degradací trubek, čímž by se bezpečnostní
rezerva snížila natolik, že při tlakových přechodových procesech nebo při seismické události by mohloprasknout
mnoho trubek současně. To by mohlo umožnit únik velkého množství primárního chladivá do sekundárního
okruhu, takže od následného vysokého tlaku by otevřely pojistné ventily na parovodu mimo kontejnmentu, což
by dovolilo primárnímu chladivú dostat se formou havárie se ztrátou chladivá přůno do vnější atmosféry bez
zachycení kontejnmentem. Pro NRC tedy bylo důležité stanovit příslušné požadavky na systémy řízení a na
činnosti operátorů, které by minimalizovaly možnost takových poruch.

Dalším předmětem zájmu je ztráta ochrany do hloubky. Hlavní starostí bezpečného projektování reaktorů
je použít pro předcházení haváriím a pro zmírňování jejich následků zálohované a různorodé systémy. Například
systém havarijní ochrany reaktoru, systém havarijního chlazení aktivní zóny, systém sprchování kontejnmentu
a systémy havarijního elektrického napájení jsou projektovány tak, aby poskytly vícenásobné možnosti pro
zmírnění následků celého spektra přechodových procesů nebo havárií elektrárny, včetně porušení tlakového
rozhraní reaktoru. Je-li však toto technické zálohování a různorodost bez vědomí operátorů postupně snižováno
z důvodu stárnutí, může dojít k významné zíráte spolehlivosti technických bezpečnostních systémů a ke snížení
bezpečnostních rezerv.

V jaderných elektrárnách došlo za dlouhých let jejich provozu k více případům zhoršeného stavu zařízení
nebo dokonce k poruchám zařízení z důvodu různých procesů stárnutí. Většina z takových případů měla
poměrně malé následky, ale v několika případech byly následky vážné. Nejvýznamnější poruchy měly za
následek dlouhá období výpadku provozu, drahé opravy a občas dokonce poranění nebo smrt zaměstnanců
elektrárny od neradiačních účinků. I když nedošlo k úmrtí ani k poranění osob z veřejnosti, přesto takové
případy týkající se zaměstnanců elektrárny zvýrazňují důležitost stárnutí.

I když z minulých provozních zkušeností bylo zjištěno více jevů stárnutí a byly vypracovány různé příslušné
způsoby jejich zvládnutí, přece jenom ještě neznáme všechno, co o jevech stárnutí potřebujeme vědět. Provozní
zkušenosti poskytují nové důkazy situací, které nebyly očekávány, a další výzkum i velmi dobře známých
problémů ukazuje, že některé z našich počátečních předpokladů nebyly přiměřené, protože naše chápání nebylo
úplné. Prodlužování doby života proto musí být prováděno pečlivě a zevrubně.

Zvládnutí problémů stárnutí
Naštěstí existuje široká škála prostředků, které mohou být použity pro "zvládnutí" stárnutí. Pojem zvládnutí

stárnutí se týká předpovídání nebo zjišťování takové situace, kdy se stav nějakého zařízení nebo systému zhoršil
natolik, že je ovlivněna jeho funkčnost, a k tomu jsou přijímána příslušná nápravná opatření. Z hlediska
bezpečnosti je funkčnost ovlivněna tehdy, když normální nebo havarijní funkce zařízení důležitých pro
bezpečnost už nesplňují spolehlivostní cíle, potřebné pro přiměřenou ochranu, anebo když se tento systém začíná
stávat potenciálním bezpečnostním hazardem.

Existují početné postupy zjišťování stárnutí a navrhování nápravných opatření. Mezi postupy zjišťování
(detekce) patří: trvalé nebo periodické monitorování (např. akustické emise pro zjišťování netěsností armatur,
nebo měření neutronového šumu z degradace tepelného stínění); vizuální nebo nevizuálni kontroly zařízení,
buď během provozu či při odstávkách (např. zkoušení trubek parogenerátoru vírivými proudy nebo ultrazvukové
zkoušky pro detekci trhlin v potrubích, svarech a přírubách); a periodické funkční zkoušky zařízení (např.
cyklování armatur v bezpečnostních systémech ve stavu horké rezervy na jejich otevření a zavření). Mezi
nápravná opatření patří výměna zařízení, programy snižování neutronového toku prozmírněníkřehnutí, kontrola
chemických režimů pro minimalizaci potenciálu koroze, koroze-eroze a intergranulární korozní praskání pod
napětím, nebo takové postupy jako žíhání tlakové nádoby reaktoru na místě pro obnovení požadovaných
mechanických vlastností (tento postup ještě nebyl použit na komerčních reaktorech v USA, ale byl už použit
jinde).

Udržováníbezpečné provozuschopnosti starší jaderné elektrárny je analogické udržování provozuschopnosti
v podstatě každého staršího zařízení. Koneckonců všechny stroje jsou sestaveny z částí, které samy o sobě mají
omezenou životnost v provozním prostředí stroje, které určuje jeho projektovou životnost. Stroje mohou být
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sice ponechány v provozu déle, než je jejich projektovaná životnost, ale jenom za určitých podmínek. Například
automobily mohou jezdit déle než 200 000 až 300 000 kilometrů, ale aby to bylo možné, vyžadují velkou
generální opravu, jako prevŕtaní bloku motoru a výměnu pístních kroužků a ventilů. I když takové mechanické
opotřebení obecně pro většinu zařízení důležitých pro bezpečnost nepředstavuje problém, stejná koncepce
výměny zařízení pro udržení jejich funkční schopnosti může být aplikována pro vyloučení cyklické únavy nebo
jiných forem degradace.

Je třeba zdůraznit, že problémy stárnutí se nedají řešit pouhým použitím toho, co se nazývá "konzervatis-
mem". Zkušenosti ukazují, že konzervatismus není vždy konzervativní. Když přidáme jednu bezpečnostní
rezervu na druhou ve víře, že to pokryje všechny možné nebo analyzované chyby nebo neznalosti, můžeme tím
nechtěně vytvořit situaci, která vůbec neníkonzervativní, aniž bychom si to uvědomovali. K takové situaci může
dojít, pokud nějaké opatření přijaté pro zvýšení rezervy proti jednomu typu rizika snižuje rezervu proti jinému
typu rizika. H. Lewis z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře ve své vynikající knize Technological Risk
(W.W. Norton and Co., New York, 1990) ilustruje, jak může takový nekonzervatismus vzniknout, i když spíš
v oblasti projektu než stárnutí. Všímá si, že křídla letadla je možné vyrobit silnější, aby se snížila i tak malá
pravděpodobnost jejich strukturálního poškození za letu, ale letadlo by se tak stalo těžší a hůř ovladatelné, mohlo
by nést méně paliva a mít mnohem náročnější letové charakteristiky, což by vedlo k čistému zhoršení bezpeč-
nosti.

Podobně i když je testování dobrá věc, nemusí být více testování nevyhnutelně lepší. Více testování je někdy
méně bezpečné, protože kontroly a testování nemusí být nevyhnutelně inherentně bezpečné. Samotné testy
zařízení mohou klást na zařízení omezení. To bylo zjištěno v případě dieselgenerátorů, u nichž požadavky na
zkoušení rychlými starty ze studeného stavu způsobují značné opotřebení a zátěž pro dieselmotory. Testy tak
mohou ve skutečnosti snižovat bezpečnost, pokud se při nich dieselagregát dostane do takového stavu, že by
selhal právě tehdy, když je ho potřeba. Podobně kontroly mohou způsobit opotřebení zařízení nebo zvýšit
pravděpodobnost chyby při následné montáži, pokud byla pro kontrolu potřebná demontáž.

Co je potřebné?

Jedním z důležitějších elementů při zvládnutí degradací týkajících se stárnutí je potřeba bázy znalostí
z historie elektrárny pro stanovení zbytkových bezpečnostních rezerv velkých zařízení a systémů důležitých pro
bezpečnost. Znalost počtu cyklů, který zařízení a systémy absolvovaly, maximálních teplot a tlaků, kterými
prošly, celkového počtu hodin provozu a kumulativního vystavení korozivním chemickým prvkům může být
přímo vztažena na velikost degradace, kterou zařízení a systémy utrpěly. Když se inventář jaderné elektrárny
stává starším a některá zařízení a systémy se blíží svým provozním limitům, roste potřeba dobrých záznamů
0 historii zařízení. Tyto záznamy jsou zahrnuty v databázích, které mnohé společnosti v USA vytvářejí.

Při hodnocení problémů vyplývajících z problematiky stárnutí se také stává stále důležitější hodnocení
klíčových příčin poruch. Tato hodnocení, která zjišťují základní důvody nebo příčiny, proč došlo k nehodě, jsou
potřebná pro úplné odstranění provozních slabin, včetně těch týkajících se stárnutí.

Dalším kritickým prvkem je potřeba dalšího výzkumu. Výzkum může být samozřejmě použil pro zkoumání
jasně definovaných problémů a pro vývoj vhodných způsobů jejich zvládnutí. Mezi tyto způsoby patří vývoj
pokročilých postupů monitorování a oprav, a pokud je to vhodné, i technických podkladů pro zmírnění zbytečně
restriktivních opatření, která snižují bezpečnost. Například lepší pochopení vztahu mezi fyzikálním mecha-
nizmem degradace a následnými vlivy na spolehlivost a provozní charakteristiky, společně s lepšími způsoby
předpovídání rychlosti degradace v čase, mohou umožnit stanovit přesnější požadavky na rozsah a frekvenci
kontrol a údržby. Poznání, které mechnizmy stárnutí jsou důležité pro riziko, může pomoci při stanovení priorit
při údržbě zařízení a konstrukcí pro účinné zvládnutí jejich stárnutí. I pro odhalení potenciálně nových zdrojů
degradace, doposud v praxi nepoznaných, dokud se nestanou problémy v existujících elektrárnách, může být
využit výzkum. Zlepšené porozumění chování zařízení s různým stupněm stárnutí během abnormálních podmí-
nek může být dosaženo pomocí experimentů s urychleným stárnutím, kontrolovaných testů a vývojem lepších
výpočtových modelů pro zkoumání provozních charakteristik materiálů a zařízení. Výzkum může poskytnout
1 dodatečné schopností rychlého a účinného zodpovězení nových otázek, když vznikají. Několikrát v minulosti
byla NRC schopná rychle vyřešit významné nové bezpečnostní problémy, protože měla k dispozici nashro-
mážděné množství výzkumných údajů vysoké kvality a experty schopné tyto problémy zkoumat.

Aby bylo výzkumné úsilí co nejúčinnější, musí být technicky dostatečně široké a schopné asimilovat
poznatky ze všech hodnověrných zdrojů. Ukazuje se, že jedním z nejdůležitějších, cenově nejefektivnějších
a nejproďuktivnějších elementů výzkumného programu NRC je spolupráce domácího i zahraničního výzkum-
ného úsilí. Srwlečný výzkum poskytuje příležitost pro synergizmus, který vzniká ze širokého rozsahu pohledů
a přístupů. Účinně rozšiřuje finanční investice každého z partnerů prostřednictvím společného využívání
drahých zařízení, rozdělení pracovních kapacit při experimentování a analýzách, vyloučení duplicit prací,
a společného využití důležitých informací.
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Mezi novější příklady účinné mezinárodní spolupráce, jíž se zúčastnila NRC, patří pětiletý program
spolupráce o integritě parogenerátorů mezi Francií, Itálií, Japonskem a výzkumným ústavem elektrické energie
(EPRI) z USA: tříletý program spolupráce o integritě potrubí, jehož se zúčastňuje sedm dalších zemí a EPRI;
program spolupráce s Německem a Velkou Británií na zkoušení a hodnocení tlakové ocelové nádoby reaktoru
JE Gundremmingen v SRN; spoluúčast se 14 dalšími zeměmi na mezinárodním programu spolupráce při
výzkumu rychlosti růstu cyklických trhlin studiem vlivu provozních pracovních podmínek na praskání ocelí
v lehkovodních reaktorech (LWR); dlouhodobý program spolupráce s Francouzským komisariátem pro atomo-
vou energii při výzkumu stárnutí kabelů; a členství v mezinárodním programu spolupráce o korozním praskání
pod napětím za účinku ozáření vnitroreaktorových částí. Výsledky těchto výzkumných úsilí jsou i nadále
využívány při vypracování návodů státního dozoru NRC.

Výzkum by měl využívat i relevantní zkušenosti z jiných průmyslových odvětví. I když jaderná energetika
samozřejmě má nějaké výjimečné aspekty, přece jenom mnohá zařízení, materiály a pracovní prostředí jsou
stejná jako v petrochemických závodech, elektrárnách na zpracování fosilních paliv, letectví, lodích a jiných
složitých systémech. Zkušenosti z těchto nejademých průmyslových odvětví by měly být využívány všude, kde
je to možné.

V seznamu činností potřebných pro vyřešení degradace způsobené stárnutím je i rostoucí potřeba programů
výcviku, aby se prohloubilo poznání a porozumění těmto jevům ze strany elektrárenského personálu. Znalost
základních fyzikálních procesů, které mohou v elektrárně nastat, může zlepšit schopnost operátorů reagovat na
přechodové procesy a jiné události. Operátoři i další personál proto potřebují více podrobných znalostí jevů
stárnutí a při vývoji poznání musí být udržováni na nejmodernější úrovni. Protože porozumění jevům stárnutí
se přenáší do změn v provozu jaderných elektráren, musí být personál elektrárny vycvičený i v nových
předpisech.

Konečně existuje potřeba přistoupit systémově k výzvě, kterou zvládnutí stárnutí představuje. Stárnutí
a údržba jsou v symbiotickém vztahu, proto nemůže být stárnutí řešeno izolovaně. Požadavky na údržbu jsou
samozřejmě ovlivňovány potřebou čelit účinkům stárnutí. Postupy údržby však naopak mohou stárnutí i urychlit.
Jak už bylo naznačeno, může být náchylnost k haváriím posílena, nebo i dokonce vyvolána účinky stárnutí.
Stárnutí má jasný dopad na kvalifikaci elektrických zařízení z hlediska jejich odolnosti vůči pohavárijnfm
podmínkám. Pro stárnutí mohou být důležité i některé činnosti člověka; například chyba člověka může způsobit
dodatečné zatížení systému a tak urychlit stárnutí. Problém stárnutí tedy nemůže být řešen jenom z pohledu
účinků fyzikálního prostředí na materiály a zařízení. Musí se naopak uvažovat jak vlivy různých činností na
stárnutí, tak vlivy stárnutí na celý syssém.

Program USA
V USA je nyní rozpracováván proces obnovování existujících povolení k provozu a definuje se rozsah

problémů, které musí být vyřešeny pro zajištění bezpečného provozování jaderných elektráren. Státní dozor
NRC nedávno publikoval závěrečné předpisy, podle nichž se bude řídit obnovování povolení k provozu
jaderných elektráren. Tento předpis (10 CFR Pan 54) a příslušná dokumentace budou stanovovat, co musí být
provozovatel schopen prokázat státnímu dozoru, aby mohla NRC rozhodnout, že elektrárna může bezpečně
pokračoval v provozu po uplynutí původních povolených 40 let. Tento předpis povolí provozovat elektrárny po
dobu dalších 20 let. Několik ze starších elektráren se připravuje požádat o obnovení povolení k provozu.
Očekává se, že v roce 1991 o to požádají elektrárna Yankee Rowe v Massachusetts s tlakovodním reaktorem
167 MWe a elektrárna Monticello v Minnesotě s varným reaktorem 536 MWe.

NRC má i rozsáhlé probíhající výzkumné činnosti v rámci svého výzkumného programu stárnutí jaderných
elektráren, který podporuje její předpisové činnosti a poskytuje poznatky pro provozní rozhodnutí ovlivňující
nyní provozované elektrárny během jejich stárnutí. Tento program se týká všech hlavních zařízení a fyzikálních
jevů, o nichž je známo, že jsou problémové, a jak už bylo naznačeno, je v něm zahrnuta rozsáhlá spolupráce
s jinými zeměmi. Tento program bude pokračovat na určité úrovni i po ukončení vydávání předpisů, protože se
očekává, že budou i nadále vznikat nové problémy. (Například u některých typů poruch parních generátorů není
možná jejich indikace pomocí zkoušek vířivými proudy. Tato mezera v detekčních schopnostech naznačuje, že
mohou být potřebné nějaké úplně nové metody zkoušek.)

Závěry
S přiměřenou pozorností může většina nyní provozovaných jaderných elektráren pokračovat v bezpečném

provozu po dlouhý čas. Máme dostatek provozních zkušeností a technických znalostí, abychom byli schopni
vypracovat způsoby monitorování, kontroly, zkoušení, údržby a náhrady stárnoucích systémů a zařízení.

V problému stárnutí elektráren jsme však ještě jenom na začátku. Je potřebné vynaložit velké úsilí pro
identifikaci těch zařízení, která jsou nejvíce náchylná na stárnutí, pro stanovení priorit na údržbu zařízení
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a konstrukcí, a pro určení, kolik z nich se má kontrolovat nebo zkoušet, jak často je opravovat nebo nahrazovat,
a které signály degradace by nás měly varovat. Při vývoji metod diagnostiky a monitorování a pokročilých
systémů kontroly a řízení pro monitorování a prověrky zařízení jaderných elektráren musíme být ještě mnohem
více tvůrčí a prozíravější. Jednotlivé elektrárny musí rekonstruovat svou historii provozu, zřídit základní
informace a zdokonalit uchovávání svých záznamů. A konečně je potřebný i další výzkum pro zlepšení
porozumění některým jevům stárnutí, jako je únava.

Toto úsilí umožní včas zjišťovat degradace způsobené stárnutím a včas zahájit činnosti údržby a monitoro-
vání pro zpomalení nebo kompenzování účinků stárnutí. Toto úsilí bude rozhodně vyžadovat přidělení nemalých
fínančních zdrojů od vládních organizací a provozovatelů jaderných elektráren. Pro některé elektrárny mohou
byt náklady na udržení bezpečného provozu při prodloužení životnosti anebo na jiné faktory nepřijatelné. Pro
většinu elektráren však bude možné prodloužit bezpečné provozování za původně očekávaný termín ukončení
provozu. Existující jaderné elektrárny s realizací konzervativních opatření a vývoj dodatečných kapacit pro
výrobu elektřiny budou schopné pomoci uspokojit světovou potřebu elektrické energie v budoucnosti.
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Příloha IV

Bezpečnost budoucích jaderných elektráren
HJCouts, Mezinárodní poradní skupina pro jadernou bezpečnost
(JNSAG)

Důležitost elektřiny v téměř všech oblastech moderního života v tomto století trvale roste. Elektřina se stala
životně důležitou pro skoro všechen lehký i těžký průmysl přímo i okrajovým způsobem a její úloha při
zvyšování kvality života se stala centrální. Tato důležitost je snad nejlépe ilustrována téměř chaosem, který
vzniká při náhodných rozsáhlých výpadcích výroby nebo rozvodu elektřiny v některé části světa.

Rostoucí závislost na elektřině vedla k tomu, že spotřeba této formy energie všude trvale roste, i když
používání jiných forem energie v mnoha částech světa klesá. Rostoucí tlaky od růstu počtu obyvatelstva a od
úsilí o zlepšování ekonomiky však také přispívají k zvyšování škodlivých účinků na životní prostředí, včetně
účinků podnikání týkajících se energie. To vede ke konfrontaci mezi požadavky na energii a poškozováním
životního prostředí.

Jedním výsledkem je nebezpečí od skupin, které obhajují snížené používání energie a spoléhání se na větší
používání neznečišťujících způsobů výroby této energie, zejména elektrické. Na úsilí o snížení nákladů na
výrobu elektřiny použitím energie slunce a větru jako primárních zdrojů byly už věnovány velké částky peněz.
Tyto náklady byly sníženy, ale ne dostatečně k tomu, aby se dosáhlo konkurenceschopnosti těchto netradičních
zdrojů, a zdá se, že takový cíl-může být dosažen jenom v některých oblastech, kde výroba elektřiny konvenč-
nějšími způsoby je přirozeně drahá. Mezitím v mnoha částech světa, které jsou průmyslově rozvinutější, byla
rychlost budování nových kapacit výroby energie snížena různými tlaky a poklesla životně důležitá rezerva mezi
dostupností elektřiny a požadavky na ni. Existuje široká obava, že mnohé země se přibližují k situaci, kdy
prohlubující se nedostatek elektřiny bude mít zvyšující se nepříznivé účinky na jejich hospodářství a na úroveň
života jejich lidu.

Je faktem, že jaderné elektrárny nevyvolávají takové poškození životního prostředí, jako elektrárny vyrábějí-
cí elektřinu spalováním fosilních paliv. Z toho vyplývá, že obrat k větší závislosti na jaderné energii by snížil
poškozování životního prostředí výrobou elektřiny. Na druhé straně existují široké obavy z nebezpečnosti
jaderných elektráren. Tyto obavy jsou z větší části důsledkem havárií elektrárny Three Mile Island (TMI) v roce
1979 a Černobylské JE v roce 1986. Třebaže množství radioaktivních materiálů uvolněných při havárii TMI
bylo příliš malé, než aby komukoliv ublížilo, černobylská havárie způsobila úmrtí asi třiceti z těch pracovníků
elektrárny, kteří se snažili zmírnit její následky, a mohla přispět reálným, ale nezjistitelným způsobem k výskytu
nádorových onemocnění, hlavně v bývalém Sovětském svazu. Pozitivním důsledkem obou havárií bylo to, že
vedly k četným zdokonalením bezpečnostních aspektů jaderných elektráren, zvlášť s reaktory těch typů, u
kterých došlo k havárii.

Tyto okolnosti přivedly mnohé lidi k tomu, aby znovu vážili příslušné otázky aktuální bezpečnosti jaderných
elektráren provozovaných v současnosti a očekávané bezpečnosti elektráren, které mohou být postaveny v bu-
doucnosti.

Bezpečnost současných jaderných elektráren
V nedávno vypracované zprávě o bezpečnosti jaderné energetiky mezinárodní poradní skupina pro jadernou

bezpečnost (INSAG) analyzovala bezpečnost existujících jaderných elektráren, které využívají reaktory chla-
zené a moderované lehkou nebo těžkou vodou. Byly použity dvě metody, jednak kontrolou historických
záznamů, a jednak použitím výsledků, pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti (PSA). Zjistilo se, že
technologie bezpečnosti použitá pro lehkovodní i těžkovodní elektrárny je tak podobná, že pro oba typy
elektráren může být použita jediná analýza. Tyto typy elektráren navíc jsou pravděpodobně jediné, které budou
v rozumně blízké budoucnosti budovány a provozovány. Technologie ostatních provozovaných elektráren jsou
podstatně odlišné a jejich provozní historie je mnohem méně rozsáhlejší. Neprojevuje se také žádný zvláštní
zájem zahájit v nejbližší době konstrukci více elektráren tohoto druhu.

Výsledky této analýzy byly porovnány s cíli, které INSAG formulovala ve své dřívější publikaci Základní
principy bezpečnosti jaderných elektráren (Bezpečnostní série MAAE Č.75-INSAG-3,1988). V ní bylo stano-
veno, že cílem pro existující jaderné elektrárny je taková úroveň bezpečnosti, aby pravděpodobnost havárie
s vážným poškozením aktivní zóny byla menší než 1 za 10 000 roků provozu reaktoru. Pravděpodobnost, že
vážná havárie vyvolá požadavky na ochranná opatření vokolí elektrárny, by neměla převýšit 1 za 100 000 roků
provozu reaktoru. Pro budoucí elektrárny se požadují cílové hodnoty bezpečnosti nejméně ojeden řád vyšší.
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INSAG poznamenala, že existující historické záznamy s jednou vážnou havárií za asi 5000 roků provozu
reaktorů se přibližují k tomuto cíli pro existující jaderné elektrárny, a očekává se, že pokračující provoz bez
vážné havárie během několika následujících let bude znamenat úplné dosažení tohoto cíle na základě historic-
kých záznamů.

Pro určení důsledků PSA pro bezpečnost existujících elektráren využil INSAG analýzy vykonané pro NRC
v USA. které byly uveřejněny v dokumentu NUREG-1150 {Referenčnídokument rizika reaktorů, 1987J a které
obsahují výsledky studií PSA vypracovaných pro pět jaderných elektráren v USA s použitím mnohem dokona-
lejších a hlubších metod, než byly do té doby použity kdekoliv jinde. Závěry studie jsou v souladu s tím, že
úroveň bezpečnosti těchto pěti elektráren je vyšší než je cíl INSAG pro pravděpodobnost těžkých havárií
a v rozsahu přesnosti analýz se zdá, že elektrárny splňují i druhý cíl. INSAG poznamenal, že některé jiné
elektrárny s obecně podobnými projekty jako pět analyzovaných by individuálně nesplnily své cíle z důvodu
nedostatků v projektech, které by měly být odstraněny změnami v projektu nebo v provozních režimech.

INSAG také uvedl, že pro NRC byla vypracována i další studie, která analyzuje důsledky frekvence méně
vážných havárií, které by mohly poškodit aktivní zónu, kdyby tomu nezabránila ochrana do hloubky. Trvalé
snižování frekvence těchto "prekurzorů" naznačuje, že těžké havárie jaderných elektráren v USA jsou nyní
mnohem méně pravděpodobné, než byly před deseti lety. Toto zlepšení je možné připsat mnoha změnám
bezpečnosti, které byly provedeny po havárii TMI. Tyto změny byly realizovány i v jiných zemích, a proto
závěry o zvýšení bezpečnosti by měly být platné i tam.

Tyto úvahy vedly INSAG k závěru, že existující jaderné elektrárny chlazené a moderované lehkou i těžkou
vodou jako třída splňují své cíle, ale některé z elektráren mají podstatné nedostatky ve svých bezpečnostních
charakteristikách, a pro ně by měla být realizována náprava

Bezpečnost budoucích reaktorů chlazených vodou
Nyní budované nebo plánované elektrárny s lehkovodními nebo těžkovodními reaktory jsou přímými

potomky existujících typů. Mají však četná zdokonalení bezpečnosti, která jsou založena na zkušenostech a která
využívají možností nabízených pokročilou technologií. INSAG uvedl, že tyto elektrárny, budované a provozo-
vané v souladu se základními bezpečnostními principy uvedenými v INSAG-3, by měly být schopné splnit
i vyšší cíle pro budoucí elektrárny.

To by znamenalo, že ve světě obsahujícím až tisíc jaderných elektráren těchto typů, což je víc než
dvojnásobek nyní existujících elektráren, budou těžké havárie mimořádně řídké. Interval mezi takovými
haváriemi, které by těžce poškodily jadernou elektrárnu kdekoliv ve světě, by měl být v průměru sto let. Do
další havárie tak těžké, že by byla potřebná ochrana obyvatelstva v okolí, by mělo uplynout tisíc let.

Příkladem jaderné elektrárny s evolučními vylepšeními, o nichž byla řeč, je pokročilý varný reaktor
(ABWR) budovaný v Japonsku jako společný projekt průmyslu Japonska a USA. Dalším příkladem je nová
linie tlakovodních reaktorů zaváděných ve Velké Británii. Třetím příkladem je linie elektráren vyvíjených
společně Francií a Německem.

Kromě těchto elektráren, které jsou už dostupné pro výstavbu nebo budou v tomto stavu v nejbližší době,
existují jiné projekty vodou chlazených reaktorů, které se výrazně spoléhají na pasivní bezpečnostní opatření,
nevyžadující žádnou zvláštní pohonnou energii pro jejich fungování. Cílem je zajistit, aby jakákoliv ztráta
energie, zvláště elektrické, nevedla ke ztrátě schopnosti funkce bezpečnostních opatření. Tyto projekty se nyní
soustřeďují na elektrárny, které by vyráběly menší množství elektřiny než dodávají současné lehkovodní
elektrárny, ale to není nevyhnutelným rysem těchto pasivních projektů. Příkladem projektovaných elektráren
pasivního typu jsou tlakovodní a vamé koncepce reaktorů výkonu 600 MWe, sponsorované ústavem EPRI
v USA. Pasivní koncepce ještě nebyly dotaženy do stadia podrobných projektů, takže ještě nebyly podrobeny
posuzování orgány státního dozoru.

Všechny nedávné projekty jaderných elektráren s reaktory chlazenými vodou rozsáhle využívají v obvodech
řízení a kontroly mikroelektroniku. V součástech řízení a instrumentace je včleněna umělá inteligence, která
pomáhá a usměrňuje provozní personál v normálních i nenormálních podmínkách. Trend je směrem k takovým
projektům měření a řízení, které mají rychlejší reakci a vyšší spolehlivost funkce, a které trvale snižují možnost
chyb člověka, které by mohly přispět k poškození elektrárny.

Spekulativnější projekty

Byly navrženy i jiné koncepce jaderných elektráren, v nichž jsou obsažena opatření, jejichž cílem je
dosáhnout ještě vyšších úrovní bezpečnosti. Mezi ně patří vysokoteplotní plynem chlazený reaktor (HTGR)
navržený společností General Atomic, integrální rychlý reaktor (IFR) v USA, a koncepce PIUS (inherentní
procesy s úplnou bezpečností) sponzorovaná asijskou filiálkou Brown Boveri.
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Ty to koncepce jsou v různých stadiích vývoje. Zaostávají za projekty reaktorů chlazených vodou z hlediska
pravděpodobného termínu jejich dostupnosti ajejich ekonomické vlastnosti ještěmusí být prokázány. Vzhledem
na velké kapitálové investice potřebné na dotažení nového projektu do stadia komerčního využití zůstává
konečná realizace těchto koncepcí ještě nejasná.

Závěry
Tlaky na celém světě na spoléhání se na neznečišťující způsoby výroby rostoucího množství elektřiny vede

k potřebě znovu uvážit zvýšené používání jaderné energie. Přehled INSAGu ukazuje, že existující jaderné
elektrárny s reaktory lebkovodních a těžkovodních typů jsou už na úrovni bezpečnosti vyšší, než požadují
konzervativní bezpečnostní cíle pro tyto elektrárny (s malými výjimkami, které by měly být napraveny),
a podobné elektrárny nyní projektované nebo budované by měly splnit ještě přísnější požadavky stanovené pro
budoucí elektrárny. Tyto úrovně bezpečnosti budou výjimečně vysoké. Pokud budou potřebné ještě vyšší úrovně
bezpečnosti, bude možné je včas dosáhnout dalšůn evolučním vývojem nebo přijetím radikálnějších koncepcí.
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