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DT: 621.039.562.24

O A L Í Z A S P O L E H L I V O S T I V Y B R A N Ý C H
S Y S T á S l f c J A D E R N É H O E N E R G E T I C K É H O
B L O K U

J i t k a Chvalová, S t a n i s l a v Turnlk, J i ř í S t e k l

Referát se zabývá s p o l e h l i v o s t n í analýzou vybraných z a ř í z e n í
jaderného energet ického bloku 440 HV s použitím metody stromu
poruch. První část příspěvku, se týká primárního okruhu. Je zde
analyzována možnost vzniku nebezpečné poruchy systému havar i j -
n í ochrany I . řádu jaderného reaktoru WER 440 př i výskytu
u d á l o s t i "výpadek č t y ř a v í c e h lavních c i rku lačních čerpade l" .
DalSí č á s t příspěvku se týká sekundárního okruhu. Jsou zde
zkoumány př íč iny a pravděpodobnosti poruch funkcí čerpání a r e -
gulace průtoku kondenzátu z h led iska udá los t i "výpadek turbo-
generátoru".

Klíčové s l o v a : SPOÍEHLIVOSTNÍ ANALÝZA, NEBEZPEČNA* PORUCHA,
PRAVDĚPODOBNOST, HAVARIJNÍ OCHRANA 1. SA*DU,
STROM PORUCH, SEKUNDÁRNÍ OKRUH, KONDENZÁTNÍ
ČERPADLA, ČIDLA

1. Úvod
V současné době se stále více používají pravděpodobnostní

metody vyšetřování spolehlivosti. Při spolehlivostních ro*bo-

reeh složitých systémů, kde příčiny a následky poruch jsou

spojeny komplikovanými logickými vazbami, se často nelze obe-

jít bez metody "stromů události". Tato metoda, která se dřív*

používala hlavně při bezpečnostních analýzách, se dnes aplikuje

také při vyšetřování provozních režimů jaderných elektráren.

Přitom pravděpodobnosti jednotlivých poruchových událostí se

počítají pomocí metody "stromu poruch". Poruchové události

představují selhání technologických zaříeení včetně příslušná
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automatifey a ochran.

Dále ae popisují výsledky spolehlivostní analýzy pro udá-
l o s t i "selhání havarijní ochrany I* řádu (HO D " a "Spatná
funkce čerpání a regulace kondenzátu pro jeden turbogenerátor",
které slouží jako podklady pro stromy provozních událostí, vy-
pracované v Energoprojektu.

V následující ôásti příspěvku je provedena spolehlivostní
analýza systému HO I z hlediska nebezpeSné poruchy při výpad-
ku čtyř ze šesti pracujících hlavních cirkulačních čerpadel
(dále 4/6 HCČ). Havarijní ochrana I. řádu slouží pro zastavení
reaktoru při vybočení celé řady důležitých technologických a
fyzikálních parametrů ze zadaných mezí. Za nebezpečnou poru-
chu se považuje nepodáni havarijního signálu v důsledku poru-
chy v systému HO. Do pojmu "systém HO" zahrnujeme elektrické
obvody od měřících transformátorů, které dávají signál o ztrá-
to napětí na HCČ, včetnš výběrového obvodu 4/6 HCC přes logic-
ké obvody formování havarijního signálu pro HO I až po kontak-
ty stykače v obvodu napájení elektromagnetu havarijních tyčí.
Celý přenosový kanál havarijního signálu je zdvojen. Systém. HO
je zálohován možností ručního odstavení reaktoru. Ve stromu po-
ruch, který je zobrazen na obr.l, je přenosový kanál havarij-
ního signálu rozdělen na dvě části: automatiku technologické-
ho zařízení pro výbor 4/6 HCČ a logiku formování havarijního
signálu pro HO I.

Výpočet pravděpodobnosti nebezpečné poruchy HO I je proveden
pro několik variant za předpokladu exponenciálního rozdělení
doby bezporuchové činnosti a doby oprav prvků systému. Jako
vstupní vídaje pro základní variantu byly použity intenzity po-
ruch prvků systému, uvedené v tabulce 1.

Tab.l
Prvek

»Ď./hod]
Relé

2.1O"6

Tlačítko
1.10"6

Stykač
8.92.10"7

Operátor
1 . 1 O " 4
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V základní variantě je brána v úvahu činnost obou samo-
statných kanálů bez uvažování jejich oprav během provozu a
s respektováním operátora. Hodnoty pravděpodobnosti vzniku
nebezpečné poruchy Q_ jsou vypočteny pro dobu 8760 hodin
(1 rok), která představuje kampaň jaderného reaktoru. Po tu-
to dobu by pravděpodobnost nebezpečné poruchy systému HO ne-
měla překročit hodnotu 0^ = 10"' f 10" , vyplývající z bez-
pečnostních rozborů jaderných elektráren. Námi vypočtená
hodnota Q = 7,309.10"* je poměrně vysoká, protože odpovídá
modelu bez oprav. Tento výsledek sloužil pro porovnáni při
vyšetřováni citlivosti systému ke změnám spolehlivosti ope-
rátora. Při snížení intenzity poruch operátora o jeden řád
je hodnota o = 1,408.10"**. Při ideálně spolehlivém operá-
torovi bychom dosáhli hodnoty 0^ = 4,274.1O~5, která je řá-
dově srovnatelná s požadovanou hodnotou Q_ pro systémy HO.
U reálných systémů lze provádět opravy po poruše zálohovaných
porušených částí, aniž by byl celý systém HO vyřazen z provo-
zu. Zavedením oprav po poruše u zálohovaných částí systému.
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se prodlužuje doba nesi poruchami T8 t ř-. Pro zálohovaný sys-
tém, sestávající se dvou prvků,Tfl*« ee vypoSte ze vstahu
T t « = ̂ ~~T [hod], k d e ^ j e intensita oprav jednoho kanálu

a A je intenzita poruch jednoho kanálu.
Pro zdvojenou logiku technologické část i při hodnotách pro
jeden kanál \ = 3,984.10"6 a/f= l/hod je T f l t ř = 3,15.101 0hod.
Pro případ, kdy neuvažujeme obnovu je T a t ř --^~- - 5»O2.Hrhod.

Podobným výpočtem zjistíme T f l t ř pro jeden komplet logiky
formování havarijních signálů HO I a ruční řízení. Pravděpo-
dobnost nebezpečné poruchy celého systému HO při zavedení
opravy ^ = 2,269.10 je potom mnohonásobně nižSí než poža-
dovaná.

Celý systém HO je při provozu jaderné elektrárny pasivní.
Pro z j ištění skrytých nebezpečných poruch systému výrobce pře-
depisuje periodické prohlídky zálohovaných část í systému HO.
Správnost funkce každého kanálu systému lze prověřovat nezá-
v is le na sobě z pultu operátora v blokové dozorně. Dobu t. me-
z i dvěma prohlídkami, zaručující maximálni pohotovost systému,
lze vypočítat ze vztahu ^ jJ 2£ ^ k(Je T , J L j e d o b a

trvání prohlídky a A. je intenzita poruch pro jedan kanál.
Pro výäe uvedené hodnoty intenzit poruch a oprav jednoho kaná-
lu logiky technologické část i je t^ = 708,5 hod, t . j . 1 měsíc.
Při této hodnotě t f c pravděpodobnost nebezpečné poruchy systé-
mu HO I na konci roční kampaně je Q^ = 1,449» 10"* . Po dobu
prohlídky jo jeden kanál systému HO I vyřazen z činnosti a
QJJ celého systému HO se v tomto případě podstatně zvýáí až
na hodnotu QQ = 2,18.10 .

Srovnáním výsledků pro systém s uvažováním pravidelných
kontrol ( ( ^ = l,449.1O"1 3) a bez jakýchkoli kontrol v základ-
ní variantě ( ^ = 7i3O9.1O~4) vidíme, že pravděpodobnost ne-
bezpečné poruchy při zavedení kontrol systému HO klesla o de-
vět řádů ne hodnotu podstatně n ižš í , nsž je požadováno pro
systémy tohoto druhu na jaderných elektrárnách.V další eta-
pě uvažujeme s provedením analysy spolehlivosti kompletního
systému HO včetně mechanické část i , jejíž poruchy značně
ovlivní spolehlivost systému HO.
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3 • Sgolehl ivoét _sl2S t ému_ôer 2ání _§_regulac e _grůt oku
kondenzátu

V další části je analyzována událost "špatné funkce čer-
pání a regulace kondenzátu pro jeden turbogenerátor". Je zde
zahrnuta část sekundárního okruhu (obr.2) jaderného energe-
tického bloku W S R 440 MW, počínaje sáním kondenzátních če.T-
padal prvního stupně, přes blokovou úpravnu kondenzátu, čer-
padle druhého stupně, regulační ventily, nízkotlakou regene-
raci a zpětnou armaturou za posledním nízkotlakým ohřívákem
konče.Je zde míněno uspořádání na jaderné elektrárně "Dukova-
ny". Dále je třeba dodat, Se systém byl posuzován z hlediska
vyääí události "výpadek dvou turbogenerátorů" při činnosti
přepouatěcích stanic do kondenzátoru. Tudíž prioritní poža-
davek na popsaný systém je zajiätSní průtoku kondenzátu do
napájecích nádrží a tím umožnění napájení parogenerátorů a
nikoli zajištěni tepelné účinnosti cyklu.

Analýza je prováděna metodou stromu poruch (obr.3). Ten-
to strom pro výše uvedenou vrcholnou událost byl sestaven a
jeho výpočet proveden za těchto předpokladů:
1) Exponenciální rozdělení doby mezi poruchami T [hod] ;

pravděpodobnost bezporuchové činnosti P,t% = é ; pravdě-
podobnost poruchy Q,tv = l-p,tj.

2) Je uvažován jak model bez oprav, tak model s opravami za
předpokladu exponenciálního rozdělení doby na opravu T

[hod] .
3) U jednotlivých prvku jsou uvažovány pouze dva stavy: pra-

cuje, nepracuje.

V první fázi byla provedené tzv. "citlivostní analýza"s uva-
žováním modelu bez oprav, to znamená byla zkoumána citlivost
spolehlivosti celého systému na zm&nu spolehlivostních para-
metrů různých skupin prvků s příbuznou funkcí. Po výpočtu
pravděpodobnosti poruchy celého systému Q v základní varian-
tě, kde byly uvažovány průměrné hodnoty A získané hlavně z
literatury nebo z informačního spolehlivostního systému ZVE
ŠKODA, byla zvětšována 1 o jeden řád u těchto skupin prvků:
A - uzavírací a regulační armatury, B - zpětné armatury,
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C - čerpadla s pohony, D - ovládací a regulační automatika,
E - prasknutí nádob, F - chyba operátora. Tabulka ukazuje
výsledky výpočtů Q v jednotlivých variantách.

t hod
4000

10000

Qzákl
0,428
0,794

*A
0^729
0,990

0,488
0,857

0,826
0,997

%
0,995
0,999

0,428
0,793

5 F
0,449
0,826

Analýza jiisně ukázala, že největší vliv na spolehlivost sys-
tému má ovládací a regulační automatika. Zvláště markantně se
to jeví při čase 4000 hod. U čerpadel s pohony a uzavíracích
a regulačních armatur je také patrný silný vliv na spolehli-
vost celého systému. U těchto prvků, které jsou zálohovány
buď ve výběru 2/3 (kondenzátní čerpadla obou stupňů), nebo ja-
ko paralelní funkční řazení s přepínačem (zdvojené regulační
ventily, ohříváky s obtoky), je možno provést opravu porou-
chaných prvků aniž by bylo nutno vyřadit systém z funkce. Za-
vedení takových oprav po poruše je ekvivalentní prodloužení do-
by bezporuchové činnosti těchto částí systému. Pro střední
dobu bezporuchové činnosti struktury 2/3 platí: T= /^t [hod],

souhrnné parametry jedné větve. Tak u kondenz.čerpadel

= 1.544.1O7 hod. Hodnota bez oprav 2,572.104hod.
Pro paralelní funkční řazení s přepínačem a uvažováním oprav

T'= % (t +ft-)— [hod] ; #• = -jjr Pro prvky; tfs= -^pro přepínač.

Např. pro regulační ventily pro regulaci průtoku kondenzátu
T'= 2,406.109, pro ohříváky s obtoky T*= 2,504.1010. V jednotli-
vých podsystémech se tedy ukázalo zavedení opřev jako značný
přínos pro jejich spolehlivost, ale po výpočtu Q celého systé-
mu byl přínos zanedbatelný (Q=0,718 pro t=lO4hod). Vysvětlení
tohoto jevu tkví v tom, že ve větvích stromu poruch pro pod-
systémy kondenzátních čerpadel a regulaci průtoku kondenzátu
mají převažující vliv na spolehlivost těchto větví prvky pro
sledování hladin v kondenzátoru a v napájecí nádrži. Při sní-
žení X čidel těchto hladin o jeden řád ukásalo se zlepšení spo-
lehlivosti celého systému velice pronikavé. Tak pro t=4000 hod
Q=0,071 a pro t=lO4hod Q=O,193. Analýza ukázala, že možnosti
zlepšování spolehlivosti tohoto syatému jsou právě zde.

Uvažujeme-li opravy všech prvků i v případě, že prvek není
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zálohován a systém je vyřazen z funkce, je vhodnější ukazatel
pro spolehlivost systému ustálený součinitel pohotovosti
Ky-'h^My • Je to pravděpodobnost, že systém bude v určitém,
dostatečně Sašově vzdáleném, okamžiku v provozuschopném stavu.
V našem případě K=0,9976. Tento součinitel může být použit
pro výpočet KL celé elektrárny. Pro srovnání je možno uvést
Kácela jaderné elektrárny V-l v Jaslovských Bohunicích, kte-
rý činil ze období od začátku roku 1979 do konce 1.pololét í
1981 0,974.

\
NTOV. NTOIV NTOIII.

obr. 2
| SPATNÁ' FCE GERPAW A REGULACE
I KONDEHZÁTV PRO 1 T6 '

2° FAL.BL. FAL.BU VEWT

zjednodušený strom poruch
obr.3

Č. - čerpadlo s pohonem a armaturami, 0. - obtok
P. - přepínač, P.P. - prasknutí potrubí
HL.- falešná blokáda od hladiny v kondenz. neb v nap.nádrži

RNDr Jitkn Chvalové, Ing. Stanislav Turník, Ing. J i ř í Štekl
k . p . Škoda, ZVE Praha
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DT: 621.039.562.24

M í S E N í P O L O H Ř Í D I C Í C H T Y Č Í
R E A K T O S U P R O P O T Ř E B U E X P E R I -
M E N T S P Ř I S P O U Š T Ě N Í

Karel Icha

Příspěvek popisuje technické řešení bloku pro měření
poloh řídicích tyčí jaderného reaktoru typu WER 440.
Je popsán zvolený princip, mechanická a elektrická kon
cepce, reálné provedení a dosavadní zkušenosti s reali
zovaným blokem.

Klíčové slova: JADERNÝ REAKTOR, ŘÍDICÍ TYČE, MĚŘENÍ
PŘI SPOUŠTĚNÍ, SYNCHRONNÍ MOTOR,
PŘEVODNÍK ÚHEL NATOČENÍ/ ČÍSLO,
ČÍSLICOVÝ INFORMAČNÍ SYSTEM

1. Úvod

Mechanismus řídicích tyči přeřadí rotační pohyb syn-
chronního motoru napájeného třífázovým napětím nízké
frekvence (4 Hz) na pohyb přímočarý. Tento pohyb je in-
dikován dvanácti indukčními snímači rozmístěnými po
250 mm po délce dráhy tyče. Krajní snímače jsou zapoje-
ny do obvodů koncového vypínání.

Současné úrovni řízení reaktoru tato poměrně hrubá
indikace poloh tyčí postačuje. Jinak je tomu při spou-
StSní reaktoru. V této fézi probíhá řada experimentů,
které vyžadují polohy tyčí mgřit s rozlišovací schopnos-
tí nejménS o řád vyšší. Týká se to především kalibrace
tyčí a většiny experimentů zabývajících se systémem
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řízení neutronového výkonu reaktoru.

Blok měřeni poloh by měl splňovat tyto požadavky:

- přesnost lepší jak 1%
- rozlišovací schopnost lOmm z celkových 2500mm
- spojení s číslicovým systémem sbSru a zpracování dat

Protože mechanismus tySe nelze dodatečně doplnit žád-
ným snímačem, který by dával absolutní údaj o poloze a
splňoval ostatní požadavky, zbývá jedině měřit polohu
nepřímo sledováním napájecího napětí synchronních moto-
rů mechanismů.

Uvažovalo se o dvou základních variantách:
- elektronické vyhodnocování třífázového napětí (toči-
vého pole)

- elektromechanické* zpracování třífázového napětí po-
užitím synchronního motorku se snímačem .

Volba padla aa. druhé řešení především z těchto důvodů;
- velká odolnost vstupu proti přetížení
- dokonalé galvanické oddělení

- příbuzné dynamické chovaní měřeného a měřícího systé-

mu.

4. Elektrická a nechanická koncegce

Blok je řešen pro tři současná měření (tři mířící
kanály). Každý kanál je tvořen synchronním motorkem,
který je na společné hřídeli se snímačem polohy a tato
sestava je jako výměnný modul ve vaně. Zdroje Jsou spo-
lečné pro všechny tři moduly. Konektory pro kabelové
spojení navazují na jednotný systém použitý pro mobil-
ní měřicí systém s počítačem popsaný např. v (2.), (3.)«

Synchronní třífázové motorky byly realizovány vhodným

zapojením selsynových měřítek používaných pro odměřování
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u obráběcích strojů. Mají přijatelné rozměry a přímou
indikaci otářek na číselníku s malou a velkou ružičkou.
Zapojení selsynu spočívá:
- v stejnosmSmém nftpájení rotoru 4V/ 0,5A (zjištěno
experimentálně)

- v zapojení tří odporů do statorových přívodů pro om«-
zení proudu tak, aby Ijna^^iSA.

Poloha hřídele motorku je snímána převodníkem úhel na-
točení/ číslo typu WiS 106 pv Caři Zeiss Jena. Jeho po-
užitím dostáváme vySäí rozliôovací schopnost (1000 hod-
not na 1 otáčku) než prakticky využijeme. Výstup je
číslo v binárně dekadickém kódu v úrovních TTL.
Použité vana je ze stavebnice CAMAC.

Blokové schema zařízení je na obr. 1.

5. Začlenění do experimentu

Vstupní signál zpracovávaný blokem měření je třífá-
zové napětí nízké frekvence (4Hz, 14OV). ffenerátor to-
hoto napětí má velmi nízkou výstupní impedanci, takže
nejsou problémy s přenosem napžtí na větší vzdálenosti
kabelem. Blok měření proto umístíme co nejblíže vstup-
ní strany počítače (několik metrů), tím se vyhneme pří-
padným potížím s přenosem sigiálu TTL z převodníku WMS
do počítače.

Dále se počítá s dalším shodným blokem, který může
být instalován jako paralelní měřící blok v místč ve-
doucího experimentu pro indikaci pohybu tyčí s možnos-
tí přímého odečtu údaje a jednoduchého přepočtu na po-
lohu.

Celkové schema je na obr. 2.

6. Zkušenosti

Blok byl testován na zkušebním stendu mechanismů
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tyčí ve spolupráci s reálným mechanismem a generátorem
nízké frekvence. Původní obavy, že obSas může dojít
k rozchodu obou synchronních systému (pohonu a bloku
měření), se nepotvrdily. Po dobu Šesti hodin zkoušek
převážně cyklováním mezi koncovými polohami byly ode-
čítány údaje polohy v okamžiku reverzace a nebyla zjiš-
těna žádná odchylka.

Literatura

(1.) Gróf, Dráb:
Návrh systému sbBru a vyhodnocování měření a po-
užitím mobilního číslicového měřícího systému (ÔMS)
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Výzkumná zpráva ZVJE ŠKODA 1977

(2.) PeSta:
Číslicový systém ČMS
Prováděcí projekt ZVJE ŠKODA 1977

(3.) Dráb, Orof, Holý, Pešta:
Mobilní číslicový systém ČMS
Referát na konferenci AUTOS 78, sborník I.díl

Ing. Karel ICHA
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Dl: 621.039 681.3 62.5

P 0 C f T A C N A E X P E R I M E N T Á L N Í C H
Z A II f Z E » f C H J A D E R N É * E N E R G E T I K Y

Itichal Jukl

Sdělení navazuje na referát Kěření a vyhodnocovaní výsledků
teplotechnických experimentů, přednesený na konferenci AtT-
TOS 79. Shrnuje dosavadní zkušenosti z nasazení informační-
ho systému CIS na experimentálních zařízeních. Seznamuje s
různými aplikacemi instalované konfigurace CISu. Popisuje
universální program pro zpracování naměřených hodnot do pro-
tokolární formy. Diskutuje možnost použití CISu jako systému
řídicíh*.

Klíčová slévat VÝPOČETNÍ TECHNIKA, MĚfiENÍ, ZPRACOVÁNÍ DAT,
CIS 3000, ADT 4100

1. Úvod

Před nasazením informačního systému CIS 3000 s počítačem
ADT 4100 byla měření na experimentálních zařízeních provádě-r
na následovně. Chování měřeného objektu bylo sladováno kla-
sickými měřícími přístroji. Žádaného stava bylo dosaženo
ruční regulací* Hodnoty důležitých veličin byly zaznamenány
ústřednou AVTMES na děrnou páska. Ta byla podkladem pro vy-
hodnocení experimentu, které se provádělo i po delším časo-
vém odstupu. Pozdější přepočet na fyzikální jednotky a je-
dnodušší výpočty usnadňoval kalkulátor, vybavený snímačem
pásky. Složitější problémy byly řešeny ve spolupráci s výpo-
četním střediskem.

Kvalitativní změnu si vyžádalo rozšíření experimentálních
pracovišť o Velkou vodní smyčku /WS/, určenou k simulaci
poměrů v primárním okruhu jaderné elektrárny a k testování
vnitrních částí reaktorů. Současně s výstavbou W S byl in-
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atalován i CIS. Aby byla plně využito jeho kapacita, byla k
němá připojena i čidla na ostatních experimentálních zaříze-
ní eh.

2. Koirf ignrace .ClSg

Systém CIS tvoří následující hardwaraové prostředky:
- 2 počítače AOT /hlavni a záložní/ a operační pamětí 32k

slov, psacím strojem, děrovačem, snímačem n tiakárnoo
• YnějSÍ bubnová parně? 3 x 64 kalov /slovo=16bitů/
- Analogová vstupní strana /768 kanálů 4krát za see,/
- Dvouhodnotová vast, strana /768 kanálů ?Okrát za sec./
- 4 panely operátora s monitory a akustickou signalizaeí
- Výpisové pracoviště a psacími stroji a děrovači
- Liniové zapisovače .
Počítače, výpisové prostředky, vstupní strany, elektronika
monitorů a zapisovačů a skříně pro sdružení a unifikaci si-
gnálů jsoa umístěny v měřicí věži W S * Panely operátora a
monitory a zapisovači jsou lokalizovány na jednotlivých ex-
perimentálních pracovištích.

3* Pfogramový_ systém JJjPQS

Systém CIS je výrobcem /Metra Blansko/ určen k sledování
provozních režimu rozsáhlých technologických zařízení /např.
elektráren/. Tomuto poslání je uzpůsoben i programový systém
IMTOS. Vái požadavek, aby byl modifikován do podmínek, kde
je třeba vedle sledování procesů v reálném čaee zaznamenávat
a vyhodnocovat rychlé nestacionární procesy, nemohl být do-
davatelem projektu a software /ZPA Praha/ akceptován.

UfFOS je soubor programů, ošetřujících sběr, spracovaní a
výstup dat v reálném čase. Jejich součinnost organizuj* ope-
rační systém RS-1. Programy jsou spouštěny periodicky, na
žádost operátora anebo podmíněně. Experimentátor komunikuje
ee systémem prostřednictvím panelu operátora. Na něm volí
činnost systému a naopak je informován o jeho důležitých
provozních stavech. O měřeném procesu získává informaci po-
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mocí následujících nařízení:
- obrazovka výstrah vypisuje veličiny, které překročí aeze
- obrazovka monitor vypisuje hodnoty zvolených veličin
- liniové zapisovače průběžně zapisují zvolené veličiny
- akustická signalizace upozorňuje na výskyt výstrah .
Na výpisovém pracovišti jsou prováděny záznamy pro posdější
zpracování. Průběžně je tiítěn protokol o výskytu výstrah a
o zásazích operátora. Se zvolenou periodou jsou vypisovány
nebo děrovány hodnoty předem sestavená skupiny veličin /ho-
dinové výpisy/o K analýze příSin havárií slouží záznam post
-mortem, děrovaný, překročí-1i některá veličina svoji hava-
rijní maz. Tyto seznamy se vgak nehodí k dokumentaci proce-
sů v měřicím úseku. Žádný program, který je součástí INPOSu,
nemůže být spouštěn častěji než jednou za sec. AVS tak nemů-
že být plně využita co se týče rychlosti.

*• Off-line zpracování naměřených hodnot

Není-li CIS v činnosti pod systémem INFOS, lze jeho zá-
kladní jednotku, minipočítač AD?, používat k technickým vý-
počtům a ke zpracování děrnopáskových záznamu z měření. Pří-
prava potřebných programů na bázi jazyků fortran, algol a
assembler je při použití bubnové paměti během odlaďovaní o-
perativní. Zkoušení uživatelských algoritmů usnadňuje konver-
zační jazyk basic. Uživatel, programátor i operátor mohou
tvořit tým, pracující bezprostředně u počítače bez časového
omezování. Tímto způsobem byla vytvořena řada speciálních
programů. Pozornost zaslouží univerzální program Adimo pro
dokumentaci měření, zaznamenaných na pásku ústřednou ADHfES.
Program pracuje konverzačním způsobem. Na monitoru jsou ope-
rátorovi, jímž může být sám experimentátor, předkládány různé
varianty zpracování. Experimentátor má možnost zpracovat své
měření dle vlastních představ do podoby, vhodné k začlenění
do výzkumných zpráv a pod. Po nahráti hodnot z děrné pásky a
zadání doplňujících údajů o experimentu /technologické para-
metry, datum, názvy kanálů a pod./ lze volit z možností:
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- orientační výpisy naměřených hodnot ne monitoru v podobě
grafu nebo tabulky

- úpravy zaznamenaných hodnot jednotlivých kanálů změnou
přepočtu na fyz. jednotky, lineární transformací, nahra-
zení střední hodnotou nebo konstantou, odříznutím nezají-
mavých úseků, změnou názvu kanálu a pod.

- tisk hlavičky, obsahující údaje o experimentu, na začátek
stránky formuláře

- výpis tabulky jednoho až dvanácti kanálů v libovolném po-
řadí a měřítku, včetně popsání sloupců názvy kanálů

- tisk grafického znázornění průběhu až deseti kanálů i s
tiskem až 4 os / O až 30,60,100 a -10 až +10 / s možností
přiřazení dekadického exponentu jednotlivým kanálům tak,
aby se jejich hodnoty do zvoleného měřítka vešly

- děrování kondenzovaného záznamu, obsahujícího i údaje o
experimentu, ve formě vhodné pro pozdější statistické vy-
hodnocování většího mnoŽBtví realizací experimentu .

Po malé úpravě procedury načtení dat z pásky lze program a-
plikovat i na záznamy, vytvořené jinými ústřednami.

5. Pogítač ve funkci měřicí ústřgdny

Analogová vstupní strana pracuje v režimu cyklickém ne-
přeruSovaném. Všechny kanály jsou postupně mSřeny a v čísli-
cové podobě / l i váhových bitů + 1 znaménkový / dávány k di-
spozici počítači. Tento cyklus proběhne za 0,253. Před čte-
ním 1.kanálu je dán počítači signál pro start přenosu DMA.
Systém INFOS, synchronizovaný hodinami počítače, umožňuje
načtení jednoho cyklu nejvýše po Is. Rychlost AVS je tak ne-
využita. Tento nedostatek nemá jednoduchý programový systém
MINOR, vytvořený na našem pracovišti. Operátor zadá peznam
měřených kanálů s údaji o frekvenci ukládání / 1,4,20,60 a
240-ti násobky základní periody 0.25s /. Program provede ana-
lýzu seznamu, vypíge dobu měření, po kterou lze měřené hodno-
ty ukládat do paměti. Operátorovi je dána možnost tuto dobu
prodloužit redukcí seznamu. Odstartování měření lze provést
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ručně z panelu počítače, resp. po začlenění vhodného progra-
mového modulu podmíněně / na stavu některé z veličin / nebo
extents / např. s druhého počítače, pracujícího pod INPOSem/.
Po odstartování proběhne zadaný počer cyklů měření a ukládá-
ní hodnot do paměti. Synchronizujícím činitelem jsou signály
AVS pro start DMA. Nakonec je experimentátorovi dána možnost
prohlédnout si na monitoru uložené hodnoty libovolného kaná-
lu / graf nebo tabulka ve fyz. jednotkách A Vybrané části
záznamu lze děrovat a dodatečně zpracovat programem ADIMO
nebo speciálními programy teplotechniekých výpočtů. 7e sro-
vnání s Adimesem má počítač ve funkci ústředny výhodu lOkrát
větSÍ pamSti, nezávislost frekvence měření na délce seznamu
měřených kanálů, menší nárok na paměí u kanálů, nepotřebují-
cích max. frekvenci, a daleko úspornější děrování pouze vy-
braných úseků v binární podobě*

6* Kombinované nasazení CISu

Využití všech současných možností CISu naznačuje následu-
jící zjednodušené funkční schéma :

Pracoviště
experiment

Výpisové
pracoviště

Dodatečné
zpracování

Vstupní strana snímá hodnoty z měřeného procesu. ADT I* pra-
cuje pod systémem INFOS /viz*$3/. Experimentátor sleduje na
obrazovkách a zapisovačích okamžitý stav procesu a prostřed-
nictvím klasiekých řídieíeh orgánů jeho chování ovlivňuje.
Ha výpisovém pracovišti jsou vedeny hodinové a provozní zá-
znamy pro pozdější vyhodnocení* Tento způsob nasazení CISu
vyhovuje při dlouhodobých měřeních na W S . Pro experimentá-
torskou činnost musí být navíc použita ústředna. Tou byl
nejprve Adimee. Po vyřešení možnosti současného připojení
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dvou počítačů Ice votupni straně a po vytvoření prograaového
souboru MINOR převzal tuto funkci záložní počítač. S tímto
počítačem se půuodně počítalo jako e nadřazený*. Hebyla však
uspokojivě vyřešena problematika meziproeesoroTého spojení.

V okamžiku dosazení požadovaných podmínek je odstartová-
no rychlé měření počítačem A W n./viz.$5/. Zmořené hodno-
ty,které lze zobrazit na monitoru ihned po jejich získání,
poslouží jako podklad pro nastavování optimálních podmínek
následujících realizaci experimentu. To vede k zefektivnění
práce. K pozdějSÍ analýze sloaií záznamy INPOSu a vídaje dě-
rované systémem MINOR.

Na obrázku je čárkováni označeno propojení AST I. s mě-
řeným procesem. I když je CIS systém informační, umožňuje
hardware po minimálních úpravách využít systém jako řídící.
Do TřfřOSu lze včlenit periodicky spouštěný program, vyhod-
nocující stav některých veličin a podávající na výstup počí-
tače binárně zakódovaný eoubor řídicíeh pokynů. Při dvoupo-
lohové regulaci lze tento soubor bezprostředně interpretovat
jako stav regulačních orgánů. Pro spojitou regulaci lze vyu-
žít D/A převodníků liniových zapisovačů. Nasazení CISu jako
systému řídicího je vázáno požadavkem jednoznačné precizní
definice řídicího algoritmu uživatelem a zajištěním vhodných
regulačních orgánů.

Jelikož se neuvažuje s dalším rozšiřováním konfigurace
/ např. o diskové paměti /, těžiětě zefektivňování měřeni
bude převážně v programátorské práci.

7. Závěr

Předkládané sdělení má informativní charakter a nezabývá
se rozborem podrobností. Na našem pracovišti uvítáme osobní
kontakt s těmi, kdo mají zájem o podrobnosti nebo obsluhují
obdobné měřicí systémy.

Ing. Michal Jukl , k.p. SKODA OZES/TVZ-Energetika ,Plzeň
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DT: 621.039.562.24

A U T O M A T I C K Í K O N Š T R U K C I A S T R O M U
P O R Ú C H P R E S P O L A H L I V O S T N É A N A -
L Ý Z Y J A D R O V Ý C H S Y S T É M O V

Zoltán Kováča

V re feráte se popisuje výpočtový program na automatickú kon-
gtrukoiu strosBu porúch. Uvádzajú sa základne poJay, metódy mo-
delovania prvkov systému rozhodovaoíml tabulkami, koncepoia
automatickej konštrukcie stromu porúch a přiklad ap l ikác ie pro-
gramu.

Klučové s lová : SPOLAHLIVOSTNX ANALTZA, STROM PORÚCH, VRCHOLO-
VÍ UDALOSŤ, PRIMÁRNE PORUCHY, ROZHODOVACIA TA-
BULKA

1. Úvod

V posledných rokoch metódy analýzy stromu porúoh sa inten-

zivně rozvíjajú a používajú sa ako deduktivny nástroj bezpeS-

nostnýob rozborov najma v oblasti kozmonautiky a jadrového prie-

myslu.

Analýza stromu porúoh zloSitýoh systémov sa vykonáva pros-

tredníctvom výpofitových programov n# samofiinnýoh počítačoch.

Pre analytika vsak stále zostáva latkou a Sasove náročnou úlo-

hou zostavenie stromov porúoh. Na automatizáciu tejto konštruk-

Snej fázy boli vyvinuté výpočtové programy, z ktorých sú naj-

známejšie americké programy DRAFT, POWERS a CAT*

Na našom praoovisku pri apolahlivostnýoh analýzach systémov

Jadrových elektrárni vyušíivame modifikovanú verziu CAT. Program

je napísaný v jazylm FORTRAN IV pre po&ítafi IBM 360/75 a je

systematickým prístupom k automatiokej konitrukoii stromu po-

rúch na základe rozhodovacích tabuliek.
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CAT Je schopný zladenej spolupráce s programovým komplexom

PREP&KITT - 1,2 na analýzu stromov porúch.

V dallom uvádzame popis základnýoh pojmov, metody modelova-

nia prvkov rozhodovacími tabulkami, konoepolu automatlokej

konStrukole stromu porúoh a príklad aplikácie.

2.

S y s t e m je definovaný ako skupina prvkov, vykonávajú-

cich dane funkcie. Splnenie alebo nesplnenie žiadanýoh funkcií

prvkami za danýoh podmienok - vstup systému - sa ukazuje na

výstupe systému.

P r v k y systému sú najmenšie elementy, ktoré ešte môžu

byl samostatne modelované. Často sa stáva, že vo vnútri systé-

mu je nlekoiko podobnýoh alebo identiokýoh prvkov, ktoré Je

výhodné modeloval tou istou rozhodovaoou tabulkou. Preto sa za-

. vádzal pojem: t y p prvku. Prvky s rovnakými prevádzkovými a

poruchovými stavmi sú rovnakého typu a sa popisujú Jedinou roz-

hodovaoou tabulkou. ÁJ fyzikálne odlišné prvky (napr. odpor,

cievka, poistka atd) môžu byl rovnakého typu. Ha druhej strane

však fyzikálne identioké prvky pri rôznych spôsoboch prevádzky

(oapr. ventily) sa často modelujú odlišnými rozhodovacími ta-

bulkami.

V n ú t o r n ý s t a v prvku definuje jeho funkcie -

schopnost. V najjednoduchšom prípade sa rozlišujú len dva sta-

vy: prevádzky schopný a poruchový. Pretože spôsob poruchy môže

byí uroujúoi pre výstupný stav, je často potrebné rozlišoval

niekolko poruchových stavov, ako napr. pre kontakty rele: ne-

zapne, nevypne atä.

Jednotlivé komponenty sú pospájané v u z 1 o o h. Sú to

body, kde výstup z jedného prvku je spojený so vstupom nasledu-

júceho prvku. Podlá metodologie CAT z každého uzla môže exis-

toval len jeden, jediný výstup, ktorý ale zároveň môže tvoril

vstup niekoikýoh nasledujúcich prvkov. Všatlcy vstupy musia byl

spojené s výstupom predchádzajúceho prvku, alebo definované

počiatočnou podmienkou tj. prvky nemôžu mal nedefinované

557



- 3 -

vstupy, avSak hooiktorý ieh výstup môže byl nepropojený.

Výstup prvku nemôäe byl spojnený s jeho vstupom.

V lubovolnom uzle systému môžeme definoval s t a v

s y s t é m u alebo stav signálu v tomto bode. Tento stav

môže byl daný počiatočnou podmienkou alebo definovaný rozvo-

jom stromu porúoh a musí vyhoviel nasledovným podmionkam:

- musí sa objavil ako výstupný stav v rozhodovacej tabuike

prvku, ktorého výstup je spojený s týmto uzlom

- musí sa objavil ako vstupný stav alebo ako stav, ktorý je

bezvýznamný z hladiska výstupu vo všetkýoh rozhodovacích

tabulkách prvkov, ktorých vstup je spojený s týmto uzlom.

Pri konštrukcii stromu porúch pomocou CAT môžu byl defino-

vané h r a n i č n é a p o č i a t o č n é p o d m i e n -

k y v lubovolnom uzle a pre ktorýkolvek vnútorný stav prvkov.

Tieto podmienky reprezentujú buä hranlSné stavy, ktoré sa vy-

skytujú v systéme alebo počiatočné stavy, ktoré sa vplyvom

äalSleh udalosti môžu zmenil.

Poruchový stav systému, pre ktorý zostavujeme strom porúoh

sa nazýva v r c h o l o v o u u d a l o s l o u . Základnou

požiadavkou pre vrcholovú udalosl z hladiska CAT je, aby bola

definovatelná v závislosti na poruchových stavoch, uvedených

v rozhodovacích tabulkách prvkov,

3* Modelovanie^grvkoy^rozhodoyacimi^tabulkami

V rozhodovacej tabulke sa popisuje, ako sa dajú ovplyvnil

výstupné stavy prvku jeho vstupnými a vnútornými stavmi. Dajú

sa tak modeloval prakticky lubovolné prvky (elektrické, hydra-

ulické , mechanioké atä.). Je možné zahrnul aj vplyv ludského fii-

nltela a okolitého prostredia.

Na zostavovanie rozhodovacích tabuliek poznáme induktívnu a

deduktlvnu metódu. Na ilustráciu zostavme rozhodovaciu tabulku

čerpadla induktívnou metódou. Uvažujme čerpadlo s Z dvojstavo-

vými vstupmi, 3 vnútornými stavmi a jedným dvojstavovýa výstu-

pom:
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Vstup 1 (tlak na sani čerpadla): 1 B normálny tlak,

O s nízky alebo žiadny tlak;

Vstup 2 (elektrické napájanie): 1 « normálne napájanie,

O a nie je elektrické napájanie;

Vnútorný stavt 0 • dobrý stav, k m Serpadlo neštartuje,

5 m čerpadlo nie Je sohopné prevádzky;

Výstup (tlak na výtlaku oerpadla): 1 n normálny tlak,

O M nízky alebo žiadny tlak

Kompletnú rozhodovaoiu tebulku oerpadla (tab, o. l) získa-

me vyhladením všetkýoh kombináoil vstupov a vnútorných stavov

(2x2x3=12 kombinácii). Potom pre Jednotlivé kombináole uróia*

správny výstup. Túto rozhodovaciu tabulku Je však moztié zjed-

nodušil. Keä je nulový stav na vstupe 1, nezávisle do vstupu

2 a vnútorného etavu, na výstupe sa objaví 0. Nezávislost vý-

stupu od vstupu alebo vnútorného stavu oznafime "- 1". Potom

prvých šesf riadkov z tab. 1 môžeme nahradil riadkom: O -1 -1 0,

Ďalšími podobnými úvahami dospejeme k tabulka o. 2.

V prípade zložitejších prvlcov s niekoltcýml vstupmi a velkým

poetom vnútorných stavov nie je vhodné používal induktívnu me-

todu. V takýchto prípadoch sa používa deduktlvna metóda, kde pre

kaSdý, fyzikálne možný výstupný stav prvku sa zostavuje elemen-

tárny strom udalosti. Ha základe stromov udalosti sa vytvorí

rozhodovaoia tabulka prvku.

Tabulka o. 1 Kompletná rozhodovaoia
tabulka fierpadla

ULadok

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
U
1 2

Vstup

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

Vstup
9
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1

Vnút.
it/iir

0
4
5
0
k
5
0

5
0
k
5

Výstup

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
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Tabulka 5. 2 Zjednodušena rozhodovacia
tabulka oerpadla

Riadok

1
2

i
5

Vstup
1
0

-1
1
.1
-1

Vstup
2

.1
0
1
.1
-1

Vnút.
stav

-1
-1
0
k
5

Výstup

0
0
1
0
0

Program CAT- okřán rozbodovaoioh tabuliek prvkov vyžaduje

predovšetkým informácie o systémovej konfigurácii (určuje sa

vstupnými a výstupnými uzlami prvkov), definíciu vroholoveJ

udalosti, počiatočné a hraničné podmienky.

Nech "nízky alebo žiadny tlak" na výstupe čerpadla je vrcho-

lovou udalosťou stromu porúoh alebo medziudalostou, potrebnou

na vytvorenie nulového vstupu pre nasledujúci prvok. Žiadaný

výstupný stav sa nachádza v i , 2 t 4 a 5-om riadku tabulky S.2.

Z toho vyplýva, že strom porúoh sa rozvíja pod logickým členom

OR, ktorého vstupy sú uroené spoainunými riadkami rozhodovacej

tabulky.

V riadku 1 nulový výstupný stav je vyvolaný nízkym tlakom na

vstupe t.j. událostou, ktorej prloiny sa vyšetrujú použitia roz-

hodovacej tabulky predohádzajúoeho prvku, ktorého výstup je spo-

jený so vstupom 1 oerpadla. Prioiny straty elektrického napája-

nia (riadok 2) sa vyšetrujú analogicky.

V riadkooh h a 5 príčinou nulového výstupu sú poruchové stavy

oerpadla, ktoré sa stávajú primárnými poruchovými udalosfami

stromu porúch, charakterizovanými intenzitou porúoh a dobou opra-

vy.

Takto sa CATom zostavujú všetky logioké členy stromu porúch,
potom sa prevádza ioh medziúprava a konečná úprava.

5.

V súčasnosti metodológiu CAT využívame pri matematickom mo-

delovaní spolehlivosti ochranného systému jadrového bloku W E R
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440. Na llustráoiu uvádzané automatickú konštrukciu stromu po-

rúoh logického kanálu systému oohrany reaktora.

Logický kanál (obr. č. l) prijíma signály z troch kontrol-

ných kanálov a prevádza s nimi logickú operáciu výberu 2 z 3.

Kontakty spínacích rele (RK1 * RKó) sú ovládané signálmi*(RSli,

RS12 a RS13). Po príchode aspoň dvooh z trooh signálov sa for-

muje výstupný signál, ktorý sa objaví na výstupnej cievke (Cl).

Logický kanál v uzle 1 je napojený jednosmerným signálom (JS).

Uzly analyzovaného systému sú očíslované od 1 do 13, typy

prvkov od 101 do 104. Rozhodovacie tabulky prvkov sú v tabul-

kách č. 2*6, Systémová konfigurácia sa nachádza v tab., č. 7.

Strom porúch sme zostavili pre vrcholovú udalosi - nulový oig=

nál v uzle 10. Počiatočnou podmienkou je signál 1 v uzle 1.

Výstup z CAT (tab. 8. 9) je vo formáte, vhodnom na analýzu

pomocou programového komplexu PRBP&KITT-1,2. Zahrnuje tri sku-

piny údajov:

1/ DATA, riadiace data pre programy PREP

2/ TREE, strom porúch v zakódovanej fo*me

3/ RATES, údaje o poruchovosti a oprave prvkov

V skupine údajov TREE v prvom stĺpci sa uvádzajú poradová

Clola logických Klenov v tvare napr. "GATE 0002" (prvý logický

člen je označený ako TOP). V druhom stĺpci sa udáva typ logio-

kého clena, v tretom a ävrtom sa informuje o jeho vstupoch.

Číslo tretieho stlpoa udáva počet vstupov, ktoré tvoria výstu-

py predchádzajúcich logických symbolov, číslo Štvrtého stĺpca

udáva počet primárnych poruchových udalosti na vstupe, V ostat-

ných stĺpcoch sú popísané konkrétne vstupy pre jednotlivé logic-

ké Cleny.

Primárne udalosti stromu porúch sú zakódované v osemmiestnych

znakoch, z ktorých prvé štyri znaky znaMa číslo poruchy, prira-

dené danej poruche prvku počítačom a posledné Štyri znaky upres-

nia poruchový stav z rozhodovacej tabulky prvku. Napríklad pre-

rušenie (oxidácia) kontaktov RK1 ja primárna udalosl, označená

v strome porúch ako 00142002. Prehlad o primárnych udalostiaoh

stromu pcTÚoh dáva tabulka č. 8.

V skupine údajov RATES za znakom primárnej udalosti sa uvádza

intenzita porúch [x XO" h" J a doba opravy f hJ.
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Strom poruch, nakresXený podlá výstupu programu CAT pre

logický kanáX systému ochrany reaktora je na obr. 8. 2.

Tabulka 5. 3
Rozhodovacia tabulka
kontaktov - typ XOX

Tabulka fi. k
Rozhodovacia tabulka
odporu a cievky - typ X02

Riadok

X
2
3
k
5

Vstup
X

-X
x
x
-x0

Vstup
2
0
X
-x
-x
-x

Vnút.

0
0

200X
2002
-X

Výstup

0
X
x0
0

Riadok

X
2
3

Vstup

X
0

x

Vnút.
stav

0
-1

2003

Výstup

1
C
0

Signály: O-nie je signál, X-nortn,
signáX; Vnútorné stavy: 200X-pri-
Xepené kontakty, 2002-preruSené
kontakty (oxidácia), 0-dobrý stav

SignáXy: O-nie je signáX,
X-normaX. signáX;
Vnútorný stav:2003 preruše-
nie odporu (cievky), O-dob-
rý stav

Tabulka «. 5
Rozhodovacia tabulka
signáXov - typ X03

Tabulka «. 6
Rozhodovacia tabula spoja
typ - XOk

Riadok

X
2

Vnút.
stav

0
X

Výstup

X
0

SignáXy: 0-nie je
signáX, X-normáXny

Riadok

X
2
3
k

Vstup
X

O
H
H
H

Vstup
2

O
H
H
H

Vstup
3

O
H
H
H

Výstup

O
H
H
H

signáX; Vnúa^ný stav: SignáXy: 0 - nij je signáX, 1-norm.
X-strata signáXu, signáX
O—dobrý stav

Tab.č. 8 Prehlad pria,
udalostí stromu-porúohTabulka 6. 7

Číslo

X
2
3
k
5
6
7
8
9

XO
XX
X2
13

Názov
prvku

RK1
RK2
RK3
RK4
RK5
RKó
RX
Cl
RS11
RS12
RSX3
JS
SP0.KR

Systémová

Typ
prvloi

X01
101
101
10X
XOX
101
102
102
103
IO3
XO3
103
104

konfigurácia

Vstupný uzol (uzXy]
výstupný

X
X
X
2
3
k
8
9
XX
12
X3
1
5

11
11
12
12
13
X3
9

10

6

uzol
2
3
k
5
ó
7

7 8

Primárna
událost

00X^2002
00152002
00162002
00172002
00182002
00192O02
00202003
00212003
00220001
OO23OOOI
0Ó240001

Názov
prvku

RKX
RK2
RK3
RK4
RK5
RK6
Rl
Cl
RS11
RS12
RSX3

Poruch,
stav
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003

X
X
x
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Tabulka

DATA

TREE
TOP
GATEOOO2
QATEOOO3
GATEOOO4
OATE0005
GATEOOO6
GATEOOO/
GATE0008
OATBOOO9
RATES
OO142OO2
OO162OO2
00182002
OO2O2OO3
00220001
OO24OOO1

6. Záver

«. 9

9
1

OR
OR
AND
OR
OR
OR
OR
OR
OR

Výstup z program! CAT

0 0 0
100 1000 1

1 1 GATE0002
1 1 GATE0003
3 0 GATE0004
1 2 GATE0005
0 2 .00220001
1 2 GATE0007
0 2 00220001
1 2 GATE0009
0 2 00230001

1.000 2.
1.000 2.
1.000 2.
0.080 2.
5.000 6.
5.000 6.

OO212OO3
00202003
OATEOOO6 GATE0008
00172002 OO23OOOI
00142002
00182002 O024OO01
00152002
00192002 00240001
00162002

000 00152002
000 00172002
000 00192002
000 00212003
500 00230001
500

1
0.0

1.000
1.000
1.000
0.100
5.000

2
2
2
2
6

0

.000

.OOO

.000

.000

.500

V referáte sme sa oboznámili s metodológiou CAT na automatic-

kú konStrukoiu stromu porúch. Záverom je možné konätatovaí, že

program CAT je úSlnným nástrojom spelahlivostnýoh analýz. Avšak

nim zostavené stromy porúch môžu byt len natoíko presné a podrob-

né, nakolko dôkladne sa pripravia rozhodovaoie tabulky a äalSie

vstupné údaje.
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DT: 6 2 1 . 3 1 1 . 2 5 : 6 2 1 . 0 3 9 . 0 0 4 - 50

E V I D E N C I A A V Y H O D N O C O V A N I E
Ú D R Ž B Ä R S K O - O P R A V Í R E N S K Ý C H
Č I N N O S T Í J A D R O V Í cfi E L E K T R Í R N I .

Ján Kučera

Referát poskytuje informácie o dekompozícii subsystému
Údržba zariadení jadrových elektrární, ktorý je súčasťou 1
riešeného Automatizovaného systému riadenia jadrových elek-
trárni a podrobnejšie informácie o funkčnom module Eviden-
cia a vyhodnocovanie údržbársko-opravárenských činností ja-
drových elektrární.

Kľúčová slová: JADROVÍ ELEKTRÁREŇ*, ÚDRŽBARSKO-OPRAVÁRENSKÍ

CLHNOSÍ, PRVOTNÍ EVIDENCIA, VECNÝ PLÄN,SPO-
TREBA MATERIÍLU A NÁKLADY NA ÚDRŽBÁRSKO - [
OPRAVÄRÉNSKÔ ČINNOSTI.

1. Úvod

Prevádzka a údržba jadrových elektrární v porovnaní s
klasickými tepelnými elektrárňami na pevné, tekuté alebo f
plynné palivo, má tieto hlavné zvláštnosti:
- reaktor jadrovej elektrárne pracuje s kampaňovitou výme-
nou paliva

- pri štiepnych reakciách v jadrovom palive vzniká rádio-
aktívne žiarenie, ktoré nesmie pôsobiť na obslužný a
údržbársko-opravárenský personál elektrárne

- počas prevádzky jadrovej elektrárne vznikajú rádioaktívne
odpady, ktoré je nutné likvidovať tak, aby sa zabránilo
ra'dioaktívnemu zamoreniu pracovného prostredia a okolia
elektrárne
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- nie je možný prístup k zariadeniu, najmä primárneho okruhu,
pokiaľ úroveň radiácie nie je znížená na dovolenú hodnotu

- pri odstavení jadrovej elektrárne z prevádzky uvoľňuje sa
v rádioaktívnej zóne reaktora neustále zbytkové teplo

- dlhodobé pôsobenie neutronového žiarenia ma negatívny vplyv
na mechanické vlastnosti materiálu technologického zariade-
nia elektrárne.

Uvedené zvláštnosti prevádzky jadrovej elektrárne určujú
aj metódy a celkovú stratégiu riadenia údržbársko-opraváren-
ských činností.

2. Dekompozícia subsystému Údržba zariadení jadrových
elektrárni.

Automatizovaný systém riadenia jadrových elektrární je
členený na 13 základných subsystémov, z ktorých subsystém
Základné prostriedky sa člení na:
- technicko-ekonomickú evidenciu základných prostriedkov
- údržbu zariadení na výrobu elektrickej energie a tepla,

Údržba zariadení na výrobu elektrickej energie a tepla
je členené na funkčné moduly:
- plánovanie údržbársko-opravárenských činností jadrových
elektrární

- technická príprava údržbársko-opravárenských činností
- príprava akcií a opráv
- zaistenie akcií a opráv
- vlastná realizácia akcií a opráv
- evidencia a vyhodnocovanie údržbérsko-opravárenských čin-
ností

- technologická údajová základňa pre údržbársko-opravárenské
činnosti.
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Funkčný modul Evidencia a vyhodnocovanie údržbársko-
opravárenských činností je členený na skupiny úloh:
- vyhodnocovanie prvotnej evidencie údržbársko-opravtfrenských
činností

- sledovanie a vyhodnocovanie plnenia vecného plánu údržbár-
sko-opravárenských činností

- sledovanie a vyhodnocovanie využitia kapacít údržbársko-

opravárenakých činností
- sledovanie a vyhodnocovanie spotreby materiálu a náhrad-
ných dielov na údržbársko-opravárenské činnosti

- evidencia a vyhodnocovanie nákladov na údržbárako-opravá-

renské činnosti.

3. Funkčná náplň modulu Evidencia a vyhodnocovanie údržbár-
sko-oprévžranských činností Jadrových elektrární

Ťažiskom činnosti funkčného modulu Evidencia a vyhodno-
covanie údržbárako-opravárenských činností jadrových elektrár-
ní je oblasť problémovo-orientovaných skupín úloh, vyplývajú-
cich z potrieb riadenia údržby zariadení. Podkladom pre defi-
novanie náplne jednotlivých skupín úloh funkčného modulu bola
analýza súčasnej evidencie a vyhodnocovania údržbárako-oprá-
várenských činností v Atoaovej elektrárni k.p. JaslOvské Bo-
hunice.

Skupina úloh; Vyhodnocovanie prvotnej evidencie údrž-
bársko-opravárenských činností.

Problémová oblasť vyhodnocovania údajov prvotnej eviden-
cie údržbársko-opravárenských činností je viazaná na prvotcú
dokumentáciu a to pracovný príkaz, dodatok k pracovnému príka-
zu a záznam o dodávateľských prácach. Funkčnou náplňou skupi-
ny úloh je vyhodnocovanie a evidencia ukončených a neukonče-
ných akcií a opráv, realizovaných podnikovou údržbou a doda-
vatelskými organizáciami.
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Vstupné informácie pre počítačový aystéa* sd preberané
zo vstupných formulárov prvotní*j dokumentácie, prispôsobe-
ných pre automatické vyhodnocovanie.

Výstupné súbory údajov sú tlačené na výstupné tlaSo-
vé zostavy v stanovených Sašových intervaloch a ukladané
do pamäťového média počítačového systému - historické sú-
bory údajov. Časť výstupných súborov údajov v rozsahu sta-
novených údajových viet, tvorí vstupné informácie pre nad-
vfizujúce funkčné moduly a skupiny úloh.

Skupina úloh: Sledovanie a vyhodnocovanie plnenia vec-
ného plánu údržbársko-opravárenakých čin-
ností

Funkčnou náplňou sledovania a vyhodnocovanie plnenia vec-
ného plánu údržbársko-opravárenských činností je sledovania
Časového priebehu, t.j. termínov sahájenia a ukonfienia jed-
notlivých akcií a opráv a z ich porovnania s plánovanými ter-
mínami, danými mesačným alebo ročným plánom opráv. Zistené
odchylky sú podkladom pre návrh opatrení pre prípravu a zabez-
pečenie plnenia plánu opráv v nasledujúcom období.

Vstupné informácie pre počítaSový systém sú preberané z
nadväzujúcej skupiny úloh Vyhodnocovanie prvotnej evidencie
údržbársko-opravárenských činností a funkčného modulu Pláno-
vanie údržbársko-opravárenských činností.

Výstupné súbory údajov poskytujú informácie o realize-
váných, nerealizovaných a rozpracovaných plánovaných akciách
a opravách v sledovanom mesačnom alebo ročnom období.

Skupina úloh: Sledovanie a vyhodnocovanie využitia ka<-
pacít údržbársko-opravárenskýfth činností.

Funkčnou náplňou skupiny úloh je sledovanie pracovných
kapacít údržbársko-opravárenských činností a to z hUadiska.
disponibility a profesněj štruktúry pracovníkov a vyhodnote-
nia využitia pracovného času v priebehu realizácie akcie
alebo opravy.

4
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Vstupné informácie pre počítačový systém aú preberaná
zo subsystému Prác* s ľuďmi /personálny úsek/, z funkčného
modulu Plánovanie údržbársko-opravárenských činností a zo
skupiny úloh Vyhodnocovanie prvotnej evidencie údržbárako-
opravárenských činností.

Výstupné súbory údajov poskytujú informácie o profes-
nej Štruktúre disponibilních pracovníkov, využití pracov-
ného Gasu podľa pracovných skupín a profesie pracovníkov.

Skupina úloh: Sledovanie a vyhodnocovanie spotreby
materiálu a náhradných dielov na údrŽ-
bársko-opravérenské činnosti.

Funkčnou náplňou skupiny úloh je sledovanie a vyhodno-
covanie spotreby materiálu a náhradných dielov v hodnotovom
a naturálnom vyjadrení na jednotlivé akcie a opravy v sledo-
vanom ročnom období.

Vstupné informácie sú preberané z nadväzujúceho subsys-
tému Materiálno-technické zásobovanie a zo skupiny úloh Vy-
hodnocovanie prvotnej evidencie údržbársko-oprávarenských
činností.

Výstupné súbory údajov poskytujú informácie o spotrebe
materiálu a náhradných dielov na realizáciu jednotlivých
akcií a opráv. Slúžia pre potreby plánovania MTZ a tvorbu
noriem zásob a spotreby materiálu a náhradných dielov pre
vykonávanie údržbársko-opravárenských činností.

Skupina úloh; Evidencia a vyhodnocovanie nákladov na
údržbársko-opravárenské činnosti.

Problémová oblasť skupiny úloh je sledovanie nákladov
na údržbársko-oprávarenské činnosti podľa jednotlivých ak-
cií a opráv, nákladových stredísk a technologických zaria-
dení v členení na náklady na mzdy, na spotrebovaný materiál
a náhradné diely, na dodávateľské práce, na réžiu a ostatná
náklady.
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Vstupné informácie pre vyhodnocovanie sú preberané z
nadväzujúcich subsystémov Préca s ľuďmi, Evidencia, MTZ a
zo skupín úloh Vyhodnocovanie prvotnej evidencie a Sledo-
vanie a vyhodnocovanie spotreby materiálu a náhradných
dielov na údržbársko-opravárenské činnosti.

Výstupné súbory údajov poskytujú informácie o nákla-
doch na realizáciu jednotlivých akcií a opráv v uvedenom
členení v mesačnom a ročnom sledovanom období. Porovnanie
plánovaných a skutočných nákladov na údržbársko-opraváren-
ské činnosti je podkladom pre plánovanie nákladov na údrS-
bársko-opravárenské činnosti v nasledujúcom ročnom období
a pre určenie ich ďalSieho vývoja.

3* Tok a spracovanie úda.iov

Vstupné informácie funkčného modulu Evidencia a vyhodno-
covanie údržbérsko-opravárenských činností jadrových elek-
trární sú preberané:

a/ zo vstupných dokladov - formulárov
b/ z nadväzujúcich subsystémov, funkčných modulov

alebo skupín úloh.

Spracovanie vstupných údajov, ktorých nositeľmi sú
vstupné doklady - formuláre prvotnej evidencie, sa vykonáva
v dávkach a to z údajových diernych štítkov.

Zber informácii z nadväzujúcich subsystémov, funkčných
modulov alebo skupín úloh sa vykonáva pomocou výstupných sú-
borov údajov v rozsahu stanovených údajových viet.

Bloková s chéma toku a spracovania informácií je na obr.
číslo 1.

Komunikačná väzba s centrálnym počítačovým systémom v
dialógovom režime "dotaz-odpovedf" sa vykonáva cez terminálo-
vú stanicu.
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4. Záver

Riešený automatizovaný systém riadenia údržby zariadení
na výrobu elektrickej energie je viazaný na jadrové elektrár-
ne. Jeho použitie v ostatných oblastiach priemyslu si vyža-
duje prispôsobenie na prevádzkové podmienky, technické vyba-
venie a celkový stav prípravy a realizácie ASR v danom výrob-
nom úseku.

Použitá literatúra;

KuSera J. a kolektív: Evidencia a vyhodnocovanie údržbársko-
opravárenských Činností jadrových elek-
trární - technický projekt DÍORGA I960.

Adresa autora:

Ing. Ján Kučera, CSc
ITíORGA - Ústav pre automatizáciu riadenia

v priemysle Praha, poboSka Koäice
Moyzesova 24
040 00 Koäice.
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DT: 62-192

A N A L í Z A S P O L E H L I V O S T I H A V A R I J -

N Í H O S Y S T É M U R E A K T O R U L R - O

Bohuslav Kuklík, Josef Kůrka

V referátu je popsána analýza spolehlivosti, havarijního

systému experimentálního reaktoru LR-O. Při analýze byla pou-

žita metoda stromu poruch. Jsou definovány vrcholové události,

naznačeny základní stromy poruch a uvedeny výsledky výpočtů.

Klíčová slova: EXPERIMENTÁLNÍ REAKTOR, HAVARIJNÍ SYSTÉM, SPO-

LEHLIVOSTNÍ ANALÝZA, STROM PORUCH

1. Úvod

článek referuje o analýze spolehlivosti vybraných hava-

rijních obvodů systému SKfi experimentálního reaktoru LR-O.

Analýza se konkrétně týkala jednak stanovení pravděpodob-

nosti nepodáni havarijního impulsu /tj. nerozpojení havarijní-

ho řetězce/ od provozních měřicích a vyhodnocovacích aparatur

pro výkon a periodu reaktoru, od aparatur pro pevně nastavený

havarijní výkon reaktoru a od aparatur pro měření hladiny mo-

derátoru v reaktoru, jednak stanovení pravděpodobnosti nezapů-

sobení výkonných havarijních orgánů reaktoru pro případ, že

havarijní impuls je podán. V obou případech byla požadována

analýza z hlediska nebezpečné poruchy.

Analýzy byly prováděny metodou stromu poruch, a to za

těchto předpokladů:

1. LR-O je experimentální reaktor a před započetím každého

experimentu se provádí prověrka systému kontroly a řízení

a výkonných orgánů ochrann'ého systému.

2. Uvažuje se maximálně 10 hodinová doba provozu denně. Tento

odhad je spíše pesimistický; naprostá většina experimentů
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bude trvat kratší dobu, delší experimenty se nepředpo-

kládají.

3. Na počátku experimentu, tj. po prověrce, jsou všechny

uvažované komponenty v bezporuchovém stavu. Během expe-

rimentu se opravy neprovádějí.

4. Intenzita poruch jednotlivých komponent je konstantní.

5. Rozdělení poruch u jednotlivých komponent je exponenciál-

ni.

6. Poruchy komponent jsou statisticky nezávislé.

2. Anal^zaa>negodání<a>havari^ních_imp>ulsů

Vrcholovou nebezpečnou událostí pro všechny analyzované

ochrany bylo nerozpojení havarijního řetězce v důsledku sel-

hání příslušné ochrany. Tyto havarijní ochrany jsou řešeny

jako výběrové systémy 2 ze 3 a sestávají z měřicích a vyhod-

nocovacích částí a z reléového výběrového členu 2x 2 ze 3.

Výběrový člen má pro všechny ochrany shodné zapojení, činnost

všech těchto ochran vylistuje totiž v zapůsobení příslušných

výstupních relé, jejichž kontakty tvoří zmíněný výběrový

Sien 2x 2 ze 3, sloužící k rozpojování havarijního řetězce

a tím k podání impulsu pro odstavení reaktoru.

Konkrétní zapojení výběrového členu je nakresleno na

obr. 1.

la

2a

lb

3a 3b

lc

2c

Id

3c 3d

obr.l

Každé ze tří výstupních relé /I,2,3/ má čtveřici kontaktů

a, b, c, d, jednu dvojici pro prvou část řetězce, druhou

dvojici pro druhou část řetězce. Ze stromu poruch na obr.2
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I nerozpojení havar. řetězce I

nerozpojí se
1. část

nerozpojí se
2. část

1
4

obr. 2

pro vrcholovou událost "nerozpojení havarijního řetězce"
je dobře patrno, které kombinace poruchového nerozpojení
kontaktů /ia, ib, ic, id? i * 1, 2, 3/ výstupních relé
příslušné ochrany musí nastat, aby nedošlo k rozpojení ha-
varijního řetězce. Přitom nerozpojení těchto kontaktů může
být způsobeno buďto poruchou jich samých /porucha typu zkrat
- iaz, ibz, icz, idz/, nebo mechanickou poruchou kotvy relé
/ik/, nebo tím, že cívka Je poruchově pod napětím /in/.

Až do této úrovně mají stromy poruch pro jednotlivé
ochrany shodné zapojení. Poruchový stav - výstupní relé apa-
ratury poruchově pod napětím /in/ - je pro jednotlivé ochra-
ny přirozeně způsobován odlišnými kombinacemi primárních po-
ruch, takže příslušné podstromy poruch se pro jednotlivé
ochrany liší /viz /L 1/.

Byla vypočítána pravděpodobnost selhání provozní apara-
tury /PROV/, aparatury pro havarijní výkon reaktoru /HVO/ a
aparatury pro měření hladiny moderátoru /HLAD/ v závislosti
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na Case. S ohledem na předpoklady ad 1 a 3 byl aplikován
model bez oprav. Spolehlivost provozní aparatury se přitom
počítala pro dvě varianty: pro zapůsobení ochrany od výko-
nu i periody /PROV/N+T// a pro zapůsobení ochrany pouze
od výkonu /PROV/N//.

Výpočty byly provedeny na číslic, počítači ODRA 13O5
pomocí programu LOTR, vypracovaného v EGÚ Praha /L 2/. Pro-
gram je určen pro výpočet rozsáhlých stromů poruch a zahrnuje
několik metod výpočtu, přičemž volba metody se provádí au-
tomaticky podle složitosti stromu poruch.

Vypočtené časové závislosti pravděpodobnosti selhání
jednotlivých ochran HLAD, HVO, PROV/N/ a PROV/N+T/ byly
pro základní soubor vstupních dat /L 1/ zpracovány graficky
a jsou uvedeny na obr. 3. Kromě časových průběhů pravděpodob-
nosti selhání základních aparatur jsou na obr. 3 uvedeny i
některé časové průběhy pravděpodobnosti současného selhání
více aparatur. Křivka HVO x PROV/N/ přísluší současnému
selhání provozní aparatury /v činnosti pouze ochrana od vý-
konu/ a havarijní aparatury. Je to případ, kdy v reaktoru

jHLADxPROV/N+T/xHVO
obr. 3

IÔ2 t/nod/
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dochází k nedovolenému zvýšení výkonu; tehdy dochází k ne-

rozpojení havarijního retttice pouze v případě současného

selhání provozní /PROV/N// a havarijní /HVO/ aparatury.

Křivka HLAD x PROV/N+T/ x HVO přísluší současnému selhání

ochrany od hladiny, provozní aparatury /v činnosti ochrana

od výkonu i ochrana od periody/ a havarijní aparatury. Je

to případ, kdy dochází k nedovolenému převýšení hladiny mo-

derátoru. Tehdy dochází k nerozpojení havarijního řetězce

pouze v případě současného selhání ochrany od hladiny /HLAD/,

provozní aparatury, a to jak ochrany od periody, tak i ochra-

ny od výkonu /PROV/N+T// a havarijní aparatury /HVO/.

Z hlediska provozovatele reaktoru jsou důležité zejmé-

na dvě posledně uváděné křivky. Z křivky HVO x PROV/N/ je

patrno, že u systému ochran proti nedovolenému převýšení vý-

konu reaktoru /přičemž u provozní aparatury je předpokládána

pouze činnost ochrany od výkonu/ je ještě po 10O0 hodinách

spojitého provozu bez oprav pravděpodobnost poruchy vyhovují-

cí /řádově lo"6/. 2 křivky HLAD x PROV/N+T/ x HVO je patrno,

že systém ochran proti nepřípustnému zvyšování hladiny mode-

rátoru má i po 1OO0 hodinách spojitého provozu bez oprav

pravděpodobnost poruchy nízkou /řádově 10~ /.

S ohledem na výše uvedený předpoklad ad 2 je výhodné

přejít z obecné časové závislosti pravděpodobnosti selhání

ochran g/t/ na pravděpodobnost selhání ochran během deseti-

hodinové směny q/10h/. Tato spolehlivostní charakteristika

může být interpretována tak, že při loti hodinové směně doj-

de k selhání systému průměrně jednou za i|Qi , dní.

Takto lze pro uvažovaný režim ze známé spolehlivostní

charakteristiky systému q/10h/ odvodit průměrnou dobu jeho

bezporuchového provozu T. Mezi těmto charakteristikami platí

vztah
1

T /roky/
q/lOh/.365

$
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Vyjádření spolehlivosti parametrem T je v daném přípa-

dě názornějSÍ. Na rozdíl od charakteristiky q/t/ není para-

metr T funkcí času a pro uvažovaný provozní režim je souvis-

lost mezi těmito dvěma charakteristikami určena jednoduchým

t vztahem. Výpočtem lze zjistit, Se k selhání ochrany proti

'> nedovolenému převýšení výkonu a k selhání ochrany proti ne-

přípustnému snížení hladiny moderátoru bude při uvažovaném

způsobu provozu reaktoru v průměru docházet jedenkráte za

1O 1 5 resp. 1O 1 7 roků.

3.

K selhání havarijního systému může dojít i nezapůsobením

výkonných orgánů. Analýza činnosti výkonných orgánů byla opět

provedena metodou stromu poruch. PřísluSný strom poruch je

zobrazen na obr. 4.

Odstavení reaktoru se provádí otevřením výtokových ven-

tilů moderátoru a současně pádem všech klastrů do aktivní zó-

ny. Havarijní signál /rozpojení havarijního řetězce/ způso-

bí odbuzení havarijních relé, která svými kontakty rozpojí

obvody solenoidů havarijních ventilů a cívky stykače napájení

klastrů. Stykač napájení klastrů se odpojí od napětí při roz-

pojení alespoň jednoho ze čtyř kontaktů - dvou kontaktů prvé-

ho a dvou kontaktů druhého havarijního relé. Obvody solenoidů

jsou analogicky rozpojeny rozepnutím alespoň jednoho z druhé

čtveřice kontaktů zmíněných havarijních relé. K nezapůsobení

výkonných orgánů dochází buďto současnou poruchou obou hava-

rijních relé, nebo současným selháním vypouštění moderátoru

a pádu klastrů. Selhání vypouštění moderátoru je vázáno na sou-

časnou poruchu obou vypouštěcích ventilů. Pro obvod klastrů

byl uvažován nejnepříznivější možný případ - při činnosti

6ti klastrů je k odstavení reaktoru zapotřebí pádu všech těch-

to klastrů. Porucha obvodu klastrů jo vázána buďto na poruchu

stykače, nebo na vlastní selhání pádu klastrů, způsobené již

poruchou jednoho /libovolného/ klastrů. Porucha klastrů může
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nezapůsobení
výkonných orgánů

porucha
vlastních
výkonných
orgánů p

selhání
vypouštění
moderátoru

porucha
obvodu
klastrů

porucha
prvého
ventilu

porucha
druhého
ventilu

selhání
pádu
klastrů

porucha
stykače

fToTíWHal fpírTIclSS^n lpoTucn1a"^I motoru II prevodovky!Ibubnu I obr. 4

630



- 8 -

být způsobena poruchou motoru, převodovky, nebo bubnu.

Veškeré kombinace primárních poruch vedoucí k nezapůsobe-

ní výkonných orgánů jsou z obr. 4 dobře patrný.

Výpočtem tohoto stromu poruch bylo zjištěno, že k ne-

«. zapůsobení výkonných orgánů dojde v průměru jedenkráte za
V g

1,6.10 roků. Při výpočtu byly respektovány výše uvedené

předpoklady. Vstupní spolehlivostní charakteristiky jedno-

tlivých komponent jsou uvedeny v /L 1/.

4. Závěr

Analýza byla provedena na základě požadavku tfJV Řež.

Byla požadována kvantitativní analýza, protože výsledky

měly sloužit jako podklad pro vypracování provozní bezpeč-

nostní zprávy reaktoru.

Výsledky výpočtu ukazují, že navržený systém ochran

je spolehlivý. Je však třeba upozornit, že jsou závislé

na věrohodnosti vstupních spolehlivostních ddajů jednotli-

vých komponent. Tyto údaje byly převzaty z katalogových

údajů výrobků, resp. byly stanoveny odhadem po konzultacích

s konstruktéry /údaje pro pohony klastrů/, popř. odhadnuty

na základě garančních údajů výrobce /údaje pro havarijní

ventily/.

Literatura

L I B. Kuklík: Spolehlivostní výpočet vybraných událostí

pro reaktor LR-0

* výzkumná zpráva EGÚ č. 29 10 00 02, 1981

L 2 B. Kuklík: Spolehlivostní analýza řídicích systémů

/li. část/

výzkumná zpráva EGÚ č. 11 14 1 28, 1979

Ing. Bohuslav Kuklík, Ing. Josef Kůrka..

Výzkumný ústav energetický, pobočka Praha, 250 97 Praha 9 -

- Běchovice.

631



Druh publikace:
Názevi

Zpracovali
Počet stran:
1. díl;

2. dílt

* 3. díli
4. dílt
5. díl*
Pít dílů celkem
Nakladl

Formátt
Číslo publikaoet
Vydali

1,

Rok vydánít

Sborník referátů

A U T O S 82 - 3. díl
Automatizaoe vs strojírenství

(všeobeoná zamíření)
Kolektiv autorů

212
210

210
218
218
1068
300 výtisků

A 5
AUTOS/2018/82-3
C S V T S,
Pobočka Ústředního výzkumnáho ústavu
k.p.SKODA Pizen

1982

632


