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Анализ на комуникацията между операторите на БЩУ в процеса на 
вземане на решение при авария “Скъсване на тръбичка в ПГ”

Георги Петков и Момчил Пеков

Резюме
Представени са резултатите от изследване на надеждността на 

екипи на БЩУ чрез метода “Оценка на Работата на Екип" по архиви от 
обучението с ПМС-1000 на АЕЦ "Козлодуй" в случай на авария ’’Скъсване на 
тръбичка на ПГ'. Показани са предимствата от екипната работа на 
операторите: а) вземането на колективно, а не индивидуално решение; 6) 
положителното влияние на инициираната комуникация в екипа, изисквана по 
инструкция.

Analysis of Communication between MCR Operators in Decision-making Process 
in ‘SGTR’ Accident, M. Pekov and G. Petkov. The paper presents an investigation results 
for MCR operators' reliability by Performance Evaluation of Teamwork method, based on 
FSS-1000 training archives in KNPP in case of “SGTR" accident. The advantages of 
operators’ teamwork are shown: a) group decision-making vs. individual one; b) positive 
influence of crew initiated communication consisting of orders and reports that are required by 
instmction.

Увод
Ефективната работа на операторите на БЩУ в екип, както и на всяка 

взаимодействаща група, произтича от няколко фундаментални характеристики 
-  интегриране, координиране, синхронизиране, комуникация и ръководство [1].

Екипът от оператори се нуждае от успешно интегриране на 
индивидуалните операторски мисли и действия. Всеки от операторите има 
конкретна и уникална роля, като коректното й изпълнение допринася за 
колективния успех. Това означава, че причините за неуспеха на екипа могат да 
се дължат не само на неспособността и ненадеждността на всеки от членовете 
на екипа, но също така и на тяхна колективна грешка при отказа им да 
координират и синхронизират индивидуалния си принос към общото дело.

Груповият мисловен процес за работата в екип става особено критичен и 
решаващ за изпълнението на екипа в случаите на сложна и динамична 
обстановка (като при аварийните и преходните процеси на АЕЦ), когато стресът 
от ситуацията върху членовете на екипа и спешността на задачите често стават 
предпоставка за включване и на други променливи и “катализатори'1 за 
погрешни действия на отделните оператори и на екипа като цяло. В такива 
случаи работната атмосфера е много динамична, екипът е заплашен от 
възникване на непредвидени обстоятелства (например, нарушения и грешки), 
операторите са подложени на голямо информационно натоварване и темпът на 
измененията може да нараства. Изходът за екипа в такива ситуация е добрата 
комуникация, която може да способства не само за правилното разпределяне и 
координиране на задачите и синхронизиране на манипулациите, но също така и
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за допълването на индивидуалните процеси на познание и подпомагане на 
ръководителя на групата при вземане на обективно необходимото решение в 
дадената ситуация.

Оценка на комуникацията в екип на БЩУ чрез метода ОРЕ
Методът за Оценка на работата на екип (ОРЕ) дава възможност за 

отчитане на динамичните разлики между достигнатите знания в хода на 
познавателния процес на операторите в екипа и възникването между тях на 
нуждата от естествена комуникация [2]. Той се състои от надеждностни модели, 
представени като ориентирани графи, на процесите на познание и комуникация, 
които се основават на квантифицирането на индивидуалния за всеки оператор 
контекст на ситуацията посредством последователно прилагане на метода 
"Нарушение на Обективните Граници" и “Комбинаторния Модел на Контекста”. 
Резултатите са използвани както за получаване на вероятността за 
познавателна грешка (ВПГ)/познавателен успех на всеки един оператор, така и 
на ВПГ/вземане на правилно решение на екипа от оператори. Вероятността за 
възникване на естествена комуникация между двама оператори в екипа се 
оценява като разликата в индивидуалните вероятности за познавателен успех 
на тези оператори.

Поради сложността и динамичността на процесите в АЕЦ задължително 
се прилага иницииране и формализиране на комуникацията не само в екипите 
на блочния щит за управление (БЩУ), но и при техните разговори с 
операторите извън БЩУ, диспечерите и т.н. В инструкциите за работното място, 
технологичния регламент, работните и аварийните процедури се отбелязват не 
само правата, задълженията и субординацията на даден оператор, но и 
конкретните разпореждания и доклади, които той трябва да извърши в дадена 
ситуация. Тази инициирана комуникация също може да бъде моделирана и 
влиянието й върху ВПГ на екипа може да бъде оценено с помощта на метода 
ОРЕ.

Ще предстай^м накратко резултатите от изследването чрез метода ОРЕ 
на влиянието на естествената и инициираната комуникацията върху 
надеждността на три екипа на БЩУ, всеки от които е проиграл сценария 
“Скъсване на тръбичка на ПГ” два пъти по време на редовното си обучение на 
ПМС-1000.

Особености на изследваните сценарии и ОРЕ модела
Изследването се основава на построения ОРЕ модел на събитието 

„Скъсване на тръбичка в парогенератор на ВВЕР-1000” (SGTR). Данните за 
модела бяха взети от тренировъчната програма на ПМС-1000, 
експлоатационните инструкции и аварийните процедури на 6-ти блок на АЕЦ 
„Козлодуй”. Наличните средства на ПМС-1000 позволиха да бъде извлечена 
информация за регистрираните събития, контролираните технологични 
параметри и наблюдаваните действия на операторите и инструкторите. 
Възможностите на цифровата аудио-визуална система бяха използвани: за
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моделиране на поведението и процеса на познание на операторите; за 
прогнозиране за вероятните фактори на влияние върху действията на 
операторите, комуникацията и вземането на решение в екипа, както и за 
оценяване на техния ефект. Поради липса на индивидуални микрофони за 
записване на разговорите на всеки от операторите при проиграването на 
сценария времето на разпорежданията на дежурният инженер на атомен 
енергиен блок (ДАЕБ) беше записвано в предварително подготвена бланка от 
инструктора, следящ занятието по аудио-визуалната система.

Описанието на тренировъчното занятие и хронологията на аварията са 
изложени напълно в [3] и частично в [4].

Два от екипите и съответните оператори (от общо 6 изследвани архива) са 
допуснали грешки/нарушения, които променят хода на аварията и изискват 
специално внимание към използваното оборудване и процедури. Действието е 
незатваряне на въздушници от системата YR, която се използва за сваляне на 
налягането в I контур. Това води до скъсване на мембраната на барботажния 
бак (ББ) и повишаване на налягането и влажността в котейнмънта. Допускането 
едновременно на два теча от първи контур -  през скъсаната тръбичка в ПГ и от 
въздушниците (YR) на I контур през ББ към контейнмънта е надпроектна 
авария, тъй като съвместява две проектни аварии. По-долу са показани 
резултатите за влиянието на комуникацията върху надеждността на екипа за 
сценарий с нарушение (17а) и сценарий без нарушения (18а).

Използваният модел на комуникация в екипа от оператори на БЩУ на 
ВВЕР-1000 е представен на Фиг. 1. Мисловните процеси на познание, 
комуникация и вземане на решение са итеративни процеси. С оглед на 
простотата и консервативността на модела е използвана еднократна итерация 
и за двата графови надеждностни модела, включващи процесите на 
индивидуалното познание, взаимната комуникация в екипа и вземането на 
решение от ръководителя (ДАЕБ). Направено е допускането, че вземането на 
решението от ръководителя е абсолютно надеждно, ако той разполага с цялата 
информация за ситуацията. Допускането се налага поради липсата на модел за 
ръководство при вземането на решение в метода ОРЕ).

По-долу е представен списък на комуникациите в екип 17а:
• Комуникация 1 (132-140s): ДАЕБ разпорежда на ИСУРс/ИСУР „АЗ от

ключ" по „>50l/h”
• Комуникация 2 (176-286s): ДАЕБ разпорежда на ИСУР „изключи ГЦП1”
• Комуникация 3 (202-284S): ДАЕБ разпорежда на СОУТПП/СОУТ да

„изолира ПГГ и „изключи 1 от 2 ТПП”
• Комуникация 4 (212-382S): ДАЕБ разпорежда на ИСУР/ИСУРс да „включи 

YPC04 в АУ със скорост 20°C/h"
• Комуникация 5 (382-807s): ДАЕБ разпорежда на СОУТ „Да започне 

аварийно разхлаждане с 60°С/час чрез БРУ-К до 52kgf/cm2”
• Комуникация 6 (982-1101s): ДАЕБ разпорежда на СОУТ „Да затвори БЗОК 

TX50S06 и байпасите му TX50S23.24 при 70-75 kgf/cm2”
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Легенда: — >. Познание — *> Комуникация ..... *■ Решение

Фиг. 1. Модел на комуникацията на екип на БЩУ на ВВЕР-1000

Резултати
Резултатите са показани на Фиг. 2, 3 и 4. Сравнението се прави между 

груповата ВПГ и индивидуалната ВПГ (тази на ДАЕБ) тъй като вземащият 
решението в екипа е ДАЕБ.

Сравнението на индивидуалната и груповата ВПГ с инициирана 
(разпореждания на ДАЕБ и доклади на операторите от екипа) и естествена 
комуникации (предполагана в резултат на разликата в знанията на операторите 
за ситуацията), представено на Фиг. 3, показва положителната роля, която 
играе инициираната комуникация. Анализът сочи, че тя може да бъде 
навременна или закъсняла, което може съществено да намали положителното 
й влияние.

Ефективността на комуникацията (ДВПГ) се определя като разлика между 
ВПГ на ДАЕБ и съответната групова ВПГ. Положителните стойности на ДВПГ 
показват, че ДАЕБ е опознал събитието, а отрицателните, че още я опознава. 
От представеното сравнение на ефективността на комуникацията се вижда 
положителното влияние и на естествената, и на инициираната комуникация.

Изводи
Изследването демонстрира по безспорен начин преимуществото на 

вземането на решение в екип за такъв сложен сценарий като “Скъсването на 
тръбичка в ПГ'. Особено ясно то проличава, когато имаме грешка/нарушение 
при проиграването на сценария. Там ролята на комуникацията за подпомагане 
на вземащия решение е още по-голяма.
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Внасянето на инициирана комуникация съществено намалява ВПГ на 
екипа по сравнение индивидуалната ВПГ. Добрата практика изисква активна 
инициирана комуникация и работа в екип.
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Фиг. 2. Сравнение на индивидуалната ВПГ (ДАЕБ) и екипната ВПГ за сценарии 
с (а.) и без (6.) нарушение
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Сравнение между индивидуалната ВПГ и ВПГ с 
естествена и инциирана комуникация 17а

Сравнение между индивидуалната ВПГ и ВПГ с 
естествена и инциирана комуникация 18а
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Фиг. 3. Сравнение на индивидуалната ВПГ (ДАЕБ) и екипната ВПГ с 

инициирана и естествена комуникация за сценарии с (а.) и без (б.) нарушение
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фиг. 4. Ефективност на комуникацията за сценарии с (а.) и без (б.) нарушение


