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BEZPEČNOSTNÉ PROBLÉMY, SYMPTÓMOVO ORIENTOVANÉ 
HAVARIJNÉ PREDPISY, VPLYV JADROVEJ ENERGETIKY NA 
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SE a.s., AE o.z. Jaslovské Bohunice, Oddelenie jadrovej bezpečnosti, Jaslovské Bohunice 

SKRATKY: BD bloková dozorna 
EBP elektrárenské bezpečnostné problémy 
JE jadrová elektráreň 

KBF kritická bezpečnostná funkcia 
KO kompenzátor objemu 

LOCA Loss of Coolant Accident - havária so stratou chladiva 
MAAE medzinárodná agentura pre atómovú energiu 
IAAE medzinárodná agentúra pre atómovú energiu 
ND núdzová dozorna 

PASS pohavarijný systém odberu vzoriek 
P HP predpis pre havarijnú prevádzku 
PPR panel prístrojového relé 
SKR systém riadenia a kontroly 

VTZ vzduchotechnické zariadenie 

ÚVOD: 

Cieľom mojej prezentácie je priblížiť históriu, zavedenie a využívanie niektorých pojmov 
v jadrovej energetike. 

MAAE v roku 1990 iniciovala Program na pomoc krajinám východnej Európy a bývalému 
Sovietskemu zväzu pri hodnotení bezpečnosti ich prvej generácie JE VVER 440/213. Hlavnými 
cieľmi Programu boli: 

- identifikovať hlavné projektové a prevádzkové bezpečnostné problémy; 
- stanoviť medzinárodný konsenzus o prioritách bezpečnostných zlepšení; 
- poskytnúť pomoc pri posudzovaní úplnosti a adekvátnosti programov bezpečnostných 

zlepšení. 

Rozsah Programu bol v roku 1992 rozšírený, aby zahŕňal elektrárne s RBMK, VVER 440/213 
a VVER 1000, ktoré sú v prevádzke a vo výstavbe. Program dopĺňajú národné a regionálne projekty 
technickej spolupráce. 

Program je sledovaný prostredníctvom misií kontroly bezpečnosti daných elektrární na 
hodnotenie adekvátnosti projektu a prevádzkových predpisov - prostredníctvom správ Skupiny na 
Hodnotenie Bezpečne Dôležitých Udalostí (ASSET) posudzujúcich prevádzku, posudkov projektu 
elektrárne, včítane štúdií seizmickej bezpečnosti a predmetných stretnutí k všeobecným 
bezpečnostným problémom. 

Ďalej misie kontroly bezpečnosti na jadrových elektrárňach sledujú stav realizácie doporučení 
MAAE, hodnotia bezpečnostné realizované alebo navrhované zlepšenia, vykonávajú prierezové 
posúdenia bezpečnostných štúdií a výcvikové pracovné stretnutia. 
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MAAE tiež vedie databázu technických bezpečnostných problémov identifikovaných pre 
každú elektráreň a stav zavádzania bezpečnostných zlepšení. 

ČO SÚ TO BEZPEČNOSTNÉ PROBLÉMY? 
BEZPEČNOSTNÉ PROBLÉMY - sú bezpečnostnými záujmami, ktoré odrážajú 
odchýlku od súčasných uznávaných bezpečnostných predpisov pri projektovaní a prevádzke 

alebo 
potenciálne zhoršenie hĺbkovej ochrany elektrárne. 
Bezpečnostné problémy sú usporiadané podľa NÁZVU PROBLÉMU a špecifikované podľa 

OBJASNENIA PROBLÉMU, ktoré zahŕňa: 
technický popis bezpečnostného problému, 
identifikáciu odchýlok od národných a medzinárodných bezpečnostných noriem, 
spôsob, akým bol problém identifikovaný: 
prevádzkové skúsenosti z JE včítane nízkej spoľahlivosti zariadení a degradácie materiálu, 

spoločné a špecifické prevádzkové skúsenosti, 
výsledky posudzovaní bezpečnosti, 
výsledky pravdepodobnostných hodnotení bezpečnosti, buď zo zistení špecifických pre alebo 

obecných zistení získaných zo štúdii pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti iných elektrární. 

Prehľad bezpečnostných problémov 
Je dôležité odhadnúť kombinovaný vplyv všetkých závažných bezpečnostných problémov na 

bezpečnosť elektrárne. Tento prehľad bezpečnostných problémov je nevyhnutný pre vypracovanie 
integrovaného plánu zásahov pre prioritné opravné opatrenia. Integrovaný plán musí zabezpečiť, že 
opravné opatrenia sú kompletné a že sa nebudú nepriaznivo ovplyvňovať a harmonogram ich 
realizácie zaručí bezpečnosť v priebehu procesu ich zadávania. 

Hodnotenie vplyvu všetkých problémov na bezpečnosť elektrárne berie do úvahy ich vplyv na 
schopnosť hlavných bezpečnostných funkcií v prípade požiadavky na ich uplatnenie a na celkovú 
hĺbkovú ochranu elektrárne. Preto je prehľad spoločných bezpečnostných problémov uvádzaný 
podľa nasledovných hlavných okruhov: 

regulácia výkonu v normálnych prevádzkových stavoch, počas prechodových procesov, 
v havarijných stavoch a udržanie bezpečných podmienok v odstavenom stave, chladenia paliva 
počas normálnej prevádzky, počas prechodových procesov, po LOCA a počas odstavenia alebo 
výmeny paliva, a lokalizácia rádioaktívnych látok počas normálnej prevádzky a v havarijných 
podmienkach. 

Okrem toho sa ešte oddelene zvažujú projektové problémy v niektorých oblastiach, pretože 
tieto zasahujú takmer každý systém alebo zariadenie na elektrárni a teda ovplyvňujú schopnosť 
hlavných bezpečnostných funkcií. 

Tieto problémy sú spojené s nasledovnými oblasťami: 

klasifikácia a kvalifikácia komponentov 
prevádzková kontrola, 
meranie a regulácia, 
elektrické napájanie, 
chladenie a vzduchotechnika, 
vnútorné riziká 
vonkajšie riziká 
havarijné analýzy. 
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ČO JE TO BEZPEČNOSTNÁ DÔLEŽITOSŤ PROBLÉMOV? 
Bezpečnostná dôležitosť problémov - JE ODSTUPŇOVANIE PROBLÉMOV, KTORÝ 

DODRŽIAVA PRÍSTUP APLIKOVANÝ NA JE VVER 440/213 Z TECDOC-640 MAAE A 
Z IAEA EBP VVER-03 

Podľa toho sa užívajú štyri kategórie: 
Kategória L: Problémy v kategórii I. odrážajú odklon od uznávaných medzinárodných 
predpisov. 
Kategória II.: Problémy v kategórii II. sú bezpečnostným záujmom. Je zhoršená hĺbková 
ochrana. Na riešenie problému sa vyžaduje zásah. 
Kategória III.: Problémy v kategórii III. sú veľkým bezpečnostným záujmom. Hĺbková 
ochrana je nedostatočná. Je nevyhnutný okamžitý opravný zásah. Možno budú nevyhnutné aj 

dočasné opatrenia. 
Kategória IV.: Problémy v kategórii IV. sú najvyšším bezpečnostným záujmom. Hĺbková 
ochrana je neprijateľná. Na zvládnutie problému sa vyžaduje okamžitý zásah. Kým sa vyriešia 

bezpečnostné problémy, musia sa stanoviť kompenzačné opatrenia. 

Posúdenie bezpečnostnej dôležitosti problému je založené na hodnotení potenciálneho 
zhoršenia hĺbkovej ochrany. Za týmto účelom sa hodnotenie pridŕža koncepcie hĺbkovej ochrany 
uvedenej vINSAG-12, ktorá je zameraná na niekoľko úrovní ochrany, včítane postupných 
fyzických bariér zabraňujúcich úniku rádioaktívnych látok do okolia. 

ČO SA ROBÍ NA ZABRÁNENIE POŠKODENIA ELEKTRÁRNE ? 

V SE-EBO sa vypracoval a schválil dokument EBP-03 v ktorom sú bezpečnostné problémy 
zadefinované, usporiadané podľa názvu a podľa kategórií. Podľa tohoto dokumentu sa vypracoval 
BEZPEČNOSTNÝ KONCEPT, ktorý rieši napr.: 

spoľahlivosť SKR, 
klasifikácia komponentov, 
kvalifikácia komponentov, 
ergonómia BD, 
vnútorné zdroje napájania vlastnej spotreby pre riadenie poruchových a havarijných stavov, 
kvalifikácia odľahčovacích a poistných ventilov KO na prepúšťanie vody, 
atd'.. 

Školia sa: 

operátori BD z PHP (trenažér) 
prevádzkoví pracovníci, 
ostatní pracovníci, 
atd'. 

ČO SA ROBÍ K ZMIERNENIU NÁSLEDKOV POŠKODENIA ELEKTRÁRNE? 

Okrem iného: 
tvoria sa Symptómovo orientované havarijné predpisy 
buduje sa systém PASS (systém pohavarijného monitorovania vzoriek) 
atd'. 

Symptómovo orientované havarijné predpisy 
Na začiatku 80. rokov sa vo svete presadil nový prístup k predpisom pre havarijnú prevádzku, 

podľa ktorého operátor pri riešení situácie postupuje na základe symptómov a počiatočné správne 
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identifikovanie iniciačnej udalosti nie je nevyhnutné pre jej úspešné riešenie. Bezprostredným 
podnetom k zmene koncepcie predpisov pre likvidáciu havárií bola havária v TMI, po ktorej sa 
začala venovať dovtedy nebývalá pozornosť otázke spoľahlivosti ľudského činiteľa. Dôležitým 
nástrojom pre posudzovanie udalostí a pre vývoj predpisov sa stalo pravděpodobnostně hodnotenie 
bezpečnosti (PSA). Vďaka nemu sa pozornosť posunula od veľkých LOCA, ktorých zvládnutie 
v rámci stanovených kritérií úspešnosti je základom projektu bezpečnostných systémov, k malým 
LOCA (najmä s viacnásobnými zlyhaniami) a tiež k iným skupinám udalostí (ATWS - prechodové 
procesy so zlyhaním HO-I, roztrhnutie rúrky v PG, Black-out - úplná strata napájania vlastnej 
spotreby -), ktorým sa predtým nevenovala dostatočná pozornosť, prípadne sa v projekte vôbec 
neuvažovali. Výsledkom prác vychádzajúcich z týchto nových princípov boli symptómovo 
orientované havarijné predpisy - PHP (symptom-based Emergency Operating Procedures - EOP). 

Predpisy pre likvidáciu havárií v SE-EBO boli v 90-tych rokoch viackrát posudzované 
v rámci hodnotení bezpečnosti prevádzky a boli porovnávané s analogickými predpismi 
v západných JE. Výsledky týchto previerok konštatovali základné systémové nedostatky predpisov 
pre riešenie havarijných udalostí, medzi ktoré patrili: 

nebola k dispozícii systematická diagnostika, operátor sa mohol spoľahnúť iba na svoje 
vedomosti a úsudok 

predpisy boli striktne udalostne orientované, a preto sa opakovali identické sekvencie zásahov 
pre rôzne udalosti 

neboli vypracované stratégie pre korekciu omylov v diagnostike alebo reakcie na 
neočakávaný vývoj udalosti 

nebol k dispozícii návod na riešenie havárií s viacnásobnými zlyhaniami 
formálna stránka predpisu nevyhovovala podmienkam použitia predpisov 
predpisy neboli založené na princípe ochrany bariér. 

Vedenie SE EBO sa preto vr. 1993 rozhodlo pre bloky JE V2 vyvinúť nové predpisy na 
riešenie havárií založené na symptómoch v spolupráci s firmou Westinghouse. Na starších blokoch 
JE VI SE EBO sa v 90-tych realizoval rozsiahly program rekonštrukcie (malá rekonštrukcia 
a postupná rekonštrukcia) a vypracovanie a zavedenie EOP do používania na JE VI sa odložilo až 
na obdobie po ukončení rekonštrukcie oboch blokov elektrárne JE VI. 

Koncepcia predpisov PHP 
Koncepcia PHP je založená na nasledujúcich princípoch: 

Westinghouse vyvinul generický návod - Emergency Response Guidelines (ERG), obsahujúci 
stratégie pre riešenie spektra havarijných situácií (situácie s pravdepodobnosťou výskytu väčšou 
ako 10"8) a stratégie pre obnovovanie kritických bezpečnostných funkcií, vyvinuté pre tzv. 
referenčný blok typu Westinghouse. 

Stratégie sú navrhnuté ako univerzálne, takže sú použiteľné pre všetky bloky Westinghouse. 
Projektové rozdiely medzi každým konkrétnym blokom a referenčným blokom je možné zohľadniť 
bez zásadnej zmeny stratégií a bez narušenia logických väzieb medzi jednotlivými predpismi / 
podpredpismi. 

Vypracovanie predpisu pre havarijnú prevádzku konkrétnej JE na základe návodu ERG a 
ďalších pomocných dokumentov si zabezpečuje samotná elektrárenská spoločnosť, pričom spôsob 
využitia návodu ERG na vypracovanie predpisu EOP je presne definovaný. 

Údržbu a inováciu generického návodu ERG zabezpečuje centrálne Westinghouse. 
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Štruktúra PHP 

PHP je sieť predpisov založených na symptómoch. Výber optimálnej stratégie riešenia havárie 
závisí na jej správnej diagnóze. Pod pojmom diagnóza udalosti sa v predpisoch založených na 
symptómoch rozumie rozhodovací proces, ktorý vedie operátora do takého predpisu v rámci siete 
predpisov resp. kroku v konkrétnom predpise, ktorý dáva návod na riešenie aktuálneho stavu 
(prejavujúceho sa symptómami). Pre aplikáciu predpisu nie je nutná identifikácia príčiny 
symptómov (iniciačnej udalosti alebo sekvencie udalostí). Operátor sa orientuje a prijíma 
rozhodnutia iba na základe sledovaných symptómov. 

V PHP typu Westinghouse existujú dve základné možnosti pri riešení havárie: 

• Použitie udalostne orientovaného predpisu - optimálny postup (POP). Ak je možné na 
základe symptómov vybrať vhodný udalostne orientovaný predpis, poskytujúci stratégiu 
optimalizovanú pre riešenie danej udalosti a pre dosiahnutie bezpečného koncového stavu. 

• Použitie predpisu pre obnovenie kritickej bezpečnostnej funkcie (POF). Ak nieje možné 
identifikovať udalosť a určiť udalostne orientovaný predpis, ktorý situáciu uspokojivo rieši 
a príde k narušeniu niektorej z monitorovaných kritických bezpečnostných funkcií, je 
nutné bezpečnosť JE zabezpečiť na úrovni ochrany bariér, pričom stratégia postupu nie je 
závislá na konkrétnej havárii. 

Stav na JE V-2 

Symptómovo orientované predpisy pre havarijnú prevádzku na JE V-2 boli zavedené do 
používania od 1.12.1999. 

Predpisy sú udržované na základe zmien generického predpisu v rámci projektu údržby PHP, 
tzv. maintenance program. Ďalšími vstupmi údržby PHP je spätná väzba z trenažérových výcvikov, 
analýz a poruchových udalostí. Nová verzia predpisov PHP bude vydaná po zapracovaní zmien 
z PHP maintenance program 2000,2001. 

Skolenie personálu blokových dozorní z predpisu prebieha 2 krát ročne, v rámci výcviku na 
trenažéri v rozsahu po 2 dni a podľa potreby aj v rámci školiacich dní. 

Od zavedenia predpisu do používania nevznikol na 3. a 4. bloku SE-EBO signál /HO-I, HO-II, 
signál SZB/, pri ktorom treba použiť tento predpis. 

Stav na JE V-l 

Na JE V-l prebieha projekt vývoja a zavedenia symptómovo orientovaných havarijných 
predpisov s WEE Brusel. Vývojové práce sa zahájili v marci 2001 a v súčasnosti sú v štádiu Basic 
vypracované všetky predpisy. Vyvíjané predpisy boli priebežne testované na MFS (multifunkčný 
simulátor) a pripomienkované skúsenými operátormi. Súbežne s vypracovaním série predpisov 
prebieha výcvik personálu BD na trenažéri z týchto symptómovo orientovaných havarijných 
predpisov. Zavedenie predpisov sa predpokladá po ich validácii a ukončení výcviku operátorov 
v IV. štvrťroku 2003. 
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