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PREDHOVOR
Elektrotechnická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej, nositelky Radu republiky, je jedna z najvýznamnejších vedecko-výskumných inštitúcií na prípravu inžinierov pre elektrotechnickú prax. Fakulta prakticky od svojho vzniku vychováva inžinierov aj pre energetiku - uplatňujú sa v nej najmä absolventi študijných odborov Elektroenergetika, Silnoprúdová elektrotechnika, Elektrotechnológia, Technická kybernetika a Automatizované systémy
riadenia technologických procesov.
Naši absolventi odchádzajú z fakulty s vedomím, že
sa musia adaptovať na velmi široký okruh problémov, ktoré sa riešia v praxi. Vzhľadom na vzrastajúcu úlohu ľudského činiteľa vo výrobnom procese majú aj v štúdiu elektrotechnického inžinierstva osobitný význam poznatky o
pracovnom prostredí, študenti sa s nimi oboznamujú v predmetoch Základy elektrotechnického inžinierstva, Životné
prostredie, v niektorých odborných predmetoch, ako aj v
odporúčanom predmete Ergonómia a dizajn. Výchova našich
študentov k starostlivosti o pracovné prostredie sa postupne stáva významnou súčasťou rozvíjajúceho sa systému
výchovy a starostlivosti o životné prostredie na EF SVŠT.
Stalo sa už tradíciou, že naša fakulta sa iniciatívne podieľa na riešení mnohých pálčivých vedecko-technických úloh aj v tých interdisciplinárnych oblastiach, ktoré úzko súvisia s rozvojom elektrotechnických odborov a so
schopnosťami uplatnenia sa našich absolventov v praxi. Medzi takéto úlohy patri aj optimalizácia pracovného prostredia v energetike. V tejto oblasti má naša fakulta už vyše
desaťročné skúsenosti zo spolupráce s energetickou praxou.
Aj preto sme z iniciácie odbornej skupiny "Energetika v
životnom prostredí" SÚV SENEs ČSVTS považovali za účelné
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usporiadať seminár, ktorý by umožnil na celoštátnej úrovni analýzu súčasného stavu, výmenu skúseností a poznatkov
v riešení konkrétnych problémov súčasnej i budúcej kvality pracovného prostredia v energetike.
Seminár bude významným prínosom aj pre skvalitnenie
vedecko-výskumnej a výchovno-vzdelávacej činnosti fakulty.
Nezanedbatelný prínos pre školu i prax možno očakávať aj
z prehĺbenia odborných i osobných kontaktov účastníkov seminára. Očakávam, že seminár sa stane důležitým impulzom
aj pre zásadný obrat v zavádzaní už známych poznatkov do
praxe. V tomto procese bude aj v budúcnosti naša fakulta
nápomocná.

Prof. Ing. Ladislav Hruškovič.DrSc.
dekan

- 7 EKOLOGICKÁ POLITIKA v SÚČASNÝCH PODMIENKACH URÝCHLENIA
SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA SPOLOČNOSTI
Ooc.Ing. Vladimír BARTKO.CSc, tív KSS, Bratislava
Naša spoločnosť rieši v súčasnosti závažné úlohy súvisiace s realizáciou stratégie urýchlenia sociálno-ekonomického rozvoja, orientovanej predovšetkým na Balší rast
životnej úrovne, upevnenie sociálnych istôt a vytváranie predpokladov pre uspokojovanie čoraz širších materiálnych a duševných potrieb ludí.
V uplynulých obdobiach zvyšujúce sa potreby spoločnosti
boli zabezpečované prevažne extenzívnym spôsobom. Rozširovali sa existujúce a budovali sa nové výrobné kapacity. Súbežne s tým rástli nároky na vyššie vstupy surovín, materiálov a energie. Nedostatočne uspokojované požiadavky na kvantitu zatieňovali nielen požiadavky na vyššiu kvalitu produkcie, ale i na samotné podmienky výroby tak vo vzťahu k
okolitému prostrediu ako i vlastnému pracovnému prostrediu.
Takéto prístupy pri vysokom stupni industrializácie ČSSR a
najmä pri nebývalom tempe rozvoja výrobných síl na Slovensku
nevyhnutne viedli k ci teľným negatívnym dopadom na životné
prostredie. Taktiež intenzívne polnohospodárstvo, rozvoj
automobilovej dopravy, pomerne vysoká hustota osídlenia, nedostatočná úroveň ekologického vedomia obyvatelstva ale i
geografická poloha krajiny svojim dielom prispeli k prudkému
zhoršeniu kvality všetkých zložiek životného prostredia prakticky na celom území našej vlasti. V záujme objektívnosti
treba však povedať, že svoju úlohu tu zohrali aj neúplné znalosti o obmedzených možnostiach samoregenerácie prírody.
Poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v dôsledku činnosti človeka, sa spätne prejavuje na výsledkoch
sociálno-ekonomického rozvoja našej spoločnosti. Odhaduje sa,
že ročne strácame 5-7 V národného dôchodku. Čo je však osobitne znepokojujúce, je narastanie nemocnosti a úmrtnosti u
ekonomicky najproduktívnejších vekových skupín, skracovanie

- 8 -

strednej dĺžky života a celkove nepriaznivý zdravotný stav
obyvateľstva. Negatívne dôsledky sa prejavujú tiež na faune
a flóre a došlo aj k nenahraditeľným stratám na genetických
fondoch.
Na nepriaznivé tendencie v stave životného prostredia
reagovali najvyššie stranícke a štátne orgány ČSSR už začiatkom sedemdesiatych rokov.

V zjazdových dokumentoch, počína-

júc XIV. zjazdom KSČ boli jasne formulované úlohy pre zlepšenie kvality jednotlivých zložiek životného prostredia.
Realizáciou následne prijatých vládnych uznesení sa podarilo zmierniť trend zhoršovania životného prostredia. I keď v
uplynulej 7.päťročnici sa v podstate zabezpečilo udržanie
množstva škodlivín unikajúcich do vôd, pôdy a ovzdušia, situácia v životnom prostredí na území SSR zostáva naďalej
zložitá.
K naplneniu hlavného cieľa stratégie urýchlenia hospodárskeho

a sociálneho rozvoja - zlepšiť kvalitu života jed-

notlivca a spoločnosti je nevyhnutné čo najskôr zlepšiť kvalitu životného prostredia a to najmä v najviac postihnutých
lokalitách. Prechod na prevažne intenzívne cesty rozvoja národného hospodárstva si vyžiada aj zmeny prístupov k ekologickým problémom. Úsilie treba predovšetkým orientovať na prevenciu a nie na následné riešenie negatívnych dôsledkov poškodenia životného prostredia. Pri využívaní prírodných zdrojov je potrebné dôslednejšie zlaďovať ťažobné a výrobné činnosti ako i urbanizačný rozvoj s ekologickou únosnosťou prostredia. Významný vklad k zlepšeniu ekologickej situácie musí vniesť aj veda a rozvoj techniky, štrukturálne zmeny výrobných programov a v neposlednom rade aj uplatňovanie ekonomických nástrojov a kompetentné rozhodnutia príslušných
štátnych a hospodárskych orgánov.
Z uvedených princípov vychádza i štátna koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia a racionálneho využívania
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prírodných zdrojov do roku 2000. Na jej základe bola vypracovaná a schválená analogická koncepcia pre podmienky SSR.
Podlá schválených koncepcií zásadne nebude možné pripustiť realizáciu nových investícií, modernizáciu a rekonštrukciu základných fondov bez súčasného vyriešenia ich vplyvov na životné prostredie. Bude neprípustné odsúvať riešenie
ekologických dopadov do neskorších etáp.
U existujúcich zdrojov znečistenia, ktoré nebudú likvidované v súvislosti s útlmom výroby, modernizáciou alebo so
štrukturálnou zmenou, sa počíta s urýchlenou výstavbou ekologických investícií. Tie by mali zabezpečiť zníženie znečistenia pod hygienicky prípustné normy.
Väčší dôraz sa bude klásť na účelné zosúladenie rozmiestňovania výrobných síl, nevýrobných aktivít a obyvateľstva s
možnosťami životného prostredia a prírodných zdrojov.
Výrazne sa má znížiť rozsah vypúšťaného znečistenia vôd
a celkové emisie oxidu siřičitého a tuhých látok.
V hospodárení s odpadmi sa počíta s postupným obmedzovaním ich skládkovania a s podstaatným zlepšením využitia tak
priemyslových ako i komunálnych odpadov.
Pre dosiahnutie stanovených zámerov bude vyčlenený v investičnej výstavbe na akcie pre ochranu životného prostredia
v období 9. a 10. päťročnice zdôvodnený objem prostriedkov.
Pomerne velký rozsah predpokladaných investičných ekologických akcií si vyžiada urýchlene dobudovať potrebné projektové a dodavatelské kapacity v stavebníctve a strojárstve. K
tomu bude okrem iného potrebné zabezpečiť inováciu strojnotechnologických zariadení pre ekologické stavby, účelne využiť k tomu know-how, licencie a výrobné kooperácie. Náležitú pozornosť si vyžiada aj vývoj a výroba prístrojovej techniky pre ochranu a tvorbu životného prostredia.
Uvedené zámery ekologickej politiky sa týkajú predovšetkým makroprostredia, t.j. krajiny s jej prírodnými zdrojmi.
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Pri komplexnom posudzovaní úrovne starostlivoti o životné
prostredie nemožno nebrať do úvahy aj mikroprostredie, t.j.
pracovné, obytné, rekreačné prostredie života človeka. Spomínaná koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia a racionálneho využívania prírodných zdrojov SSR do roku 2000
počíta s vytváraním predpokladov pre ďalšie zlepšovanie a
neskôr aj so zabezpečovaním optimálneho rozvoja jednotlivých
zložiek mikroprostredia.
Osobitnú pozornosť treba venovať pracovnému prostrediu.
V ňom človek v produktívnom veku strávi ročne okolo 2000
hodín. Ak odrátame dobu nevyhnutnú pre spánok, je to viac
ako tretina jeho disponibilného času. Teda pracovník strávi
na pracovisku významný časový úsek svojho života. Je namieste požiadavka aby

pracovné prostredie súčasného pracoviska

v ktorejkoľvek oblasti činnosti človeka zodpovedalo celkovej
úrovni a vyspelosti spoločnosti. Týka sa to nielen priestorov,
v ktorých

prebieha pracovný proces, ale i ďalších súvisiacich

a účelových priestorov ako sú šatne, sociálne a hygienické
zariadenia, jedálne, oddychové miestnosti, chodby a vestibuly ako i prilahlé okolie budov.
Kvalita pracovného prostredia má bezprostredný vplyv na
spokojnosť a pohodu pracovníka, na jeho pracovnú výkonnosť a
kvalitu práce. Tieto aspekty nadobúdajú mimoriadny význam najmä na pracoviskách riadiacich zložité technické systémy.

Pre-

vláda tu psychicky náročná a velmi zodpovedná práca. Prípadná nekvalita práce, prejavená nesprávnym rozhodnutím by mohla mať závažné dôsledky. Predovšetkým na takýchto pracoviskách treba využiť všetky dostupné prostriedky pre vytvorenie
optimálnych pracovných podmienok, ako je vhodná mikroklíma,
eliminovanie hluku a vibrácií, voľba správneho osvetlenia a
sfarbenia miestnosti a ovládacích panelov, vybavenie pracoviska ergonomickými sedadlami a pod. Taktiež je velmi dôležité uplatňovať fyziologicky vhodné pracovné režimy ako i režimy riadeného odpočinku a životosprávy.
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Úroveň pracovného prostredia ovplyvňuje bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci. Dôležitú úlohu tu zohráva aj
organizácia práce, dodržiavanie technologickej disciplíny a
hygienických noriem ako i celkový poriadok a čistota na pracovisku. V praxi sa často stretávame s veľkými rezervami v
tejto oblasti, čoho dôsledkami sú choroby z povolania, ťažké
a neraz i smrteľné úrazy. Vytvorenie podmienok pre bezpečnú
a zdraviu nezávadnú prácu musí byť jedna z rozhodujúcich úloh každého podniku a socialistickej organizácie.
Nezanedbateľnými aspektami vplyvu vysokej kvality pracovného prostredia na pracovníkov je aj pozitívne pôsobenie
na ich celkovú kultúrnu úroveň, na medziľudské vzťahy na pracovisku i stabilizáciu pracovného kolektívu.
Z uvedeného vyplýva, že úspešné riešenie problémov pracovného prostredia môže priniesť svoj vklad pri hľadaní a využívaní intenzifikačných faktorov v prospech vyššej výkonnosti národného hospodárstva.

LITERATURA
1. Koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia a racionálneho využívania prírodných zdrojov SSR do roku 2000.
MVaŽP SSR. Bratislava september 1988.
2. FILKA, M.: Organizace práce v moderním podniku. Práce.
Praha 1988.
3. KRÄLIK, D.: 0 životnom prostredí človeka. Informačný bulletin MVaŽP č. 10/1988.
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ORGANIZACIX A RIADENIE STAROSTLIVOSTI O PRACOVNI
A SIVOTNS PROSTREDIE V KONCERNE SLOVENSKÍ ENERGETICKÍ
PODNIKY

Ing.Ján STRU2

Slovenské energetické podniky, koncern, Bratislava

Koncern Slovenské

energetické

podniky (SEP) zabezpeču-

je na území Slovenska v súlade so svoji* základným
výrobu, rozvod a odbyt elektrickej energie pre
bovanie národného hospodárstva

a

poslaním

plynulé záso-

obyvatelstva. Okrem elekt-

rickej energie zabezpečuje aj výrobu, rozvod a odbyt tepelnej
energie

v

sústavách

centralizovaného

zásobovania

teplom

(CZT), ktoré sú v jeho správe. Vo svojich zariadeniach vyrába koncern skoro 90% elektrickej energie, ktorá sa vyrába na
Slovensku a

spravuje

8 najväčších sústav CZT, pričom v naj-

bllSsej dobe bude preberať od organizácii národných

výborov

dalslch 19 sústav CZT s výkonom nad 25 MWt.
Pokiaľ teda posudzujeme

životné

a

pracovné prostredie kon-

cernu SEP, obtiahneme najvýznamnejšie energetické zariadenia
na územi SSR.
Slovenské

energetické

podniky

vznikli

ako trust Slo-

venských energetických podnikov k 1.1.1970, od 1.1.197? bola'
uplatňovaná koncernová forma riadenia VHJ SEP a od 1.7.1968
po zrušení

VHJ SEP bol

zriadený

energetická podniky, koncern.

štátny

podnik

Slovenské
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Koncern SEP co Bidlo* v Bratislava sa
cernových podnikov

a 52

členi

závodov, ktoré majú

na 9

kon-

atovky odlúče-

ných pracoviak rôzneho charaktaru ( výrobna , sluSobne, elektrl.ké stanice, pracoviská montážna, stavebné, opraváranaké
a iné). Tieto organizačná a výkonné jednotky

sú priaatorovo

rozložené nm úzaml celej SSR, stavebno-montáSne pracoviská aj
na území Moravy.
Štátny podnik SEP koncern mal v roku 1988 24 tisíc pracovníkov, hospodáril so základnými prostriedkami za 32 aid
Kcs, pri inštalovanom

výkone

vy£e 5500 MW (z toho 1760 HH

v JE) vyrobil vyta 20 TWh elektrickáj energia (z toho 55% v
JE) dodal 23 TWh elektrickej

energia

národnému hospodáratvu

a obyvateľstvu a dodal v sústatvách CZT 30 tisíc TJ tepelnej
energie.
Uvádzaný rozsah energetických zariadení, ich štruktúra
aj spôsob vyu21vania vyžadujú v koncerne SEP primeraný postup a systém tvorby a ochrany Životného a pracovného prostredia. Kvalitu tohoto systému možno hodnotiť napr. porovnaním rozaahu emisii oxidu siřičitého, popolčeka a znečistenia
vôd, kde

sú

hodnoty

v

energetike SSR násobne nlStie vocl

CSR.
V systéme riadenia koncernu SEP sú podsystémy Slvotného
prostredia a pracovného

prostredia

osobitné

podsystémy

s

rôznym začlenením do celkového systému riadenia, ale ao spoločným dopadom na prostredie.
Tvorba a ochrana životného prostredia je v systéme riadenia koncernu SEP úzko Specializovaná činnosť, ktorou sa
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odborne zaoberá stanovený okruh pracovníkov, ale 10 širokými
externými výstupsi a tlrokou, vlastne

celospoločenskou kont-

rolou (hlavne pokiaľ au výstupy negatívne).
Problematika pracovného prostredia je naopak široká oblasť dotýkajúca sa všetkých pracovísk a všetkých pracovníkov
koncernu, ale B užsiral internými výstupmi, len pre koncern.
SpoloCnými znakmi pre vývoj

starostlivosti

o Sivotné

a pracovné prostredie je ich väzba na Človeka a interdisciplinárny prístup pri Ich tvorbe, ochrane a znižovaní negatívnych dopadov. Týmto skutočnostiam zodpovedá

aj

zaClenenie

činnosti starostlivosti o Sivotné a pracovné prostredie do
systému riadenia koncernu SEP.
V súčasnosti neexistuje v koncerne SEP

jeden special i-

lizovaný útvar s pôsobnosťou za Činnosti starostlivosti o životné a pracovné

prostredie, ale

v rámci horizontálnej aj

vertikálnej deľby posobnosti tieto Činnosti zabezpečujú rôzne útvary (pracoviská).
Na obr. C.l sú obsiahnuté pracoviská koncernu

SEP s najvýz-

namnejšími pôsobnosťami v

a pracovného

oblasti

životného

prostredia. Okrem pracovísk, ktoré sú organizačnou súCasťou
koncernu sú v schéme uvedené aj najvýznamnejšie organizácie
a orgány, ktoré s koncernom SEP spolupracujú, alebo kontrolujú ochranu životného a pracovného prostredia.
Veľký poCet útvarov na jednej strane

podtrhuje význam

týchto Činnosti, ale zároveň na druhej strane veľký poCet
vzťahov znamená zložitý systém riadenia tejto oblasti.
SúCasný lineárne itábny systém riadenia v koncerne SEP

Štruktúra útvarov a vzťahov v koncerne SEP v oblasti
starostlivosti o životné a pracovné prostredie

psych.sociolog,
stredisko

NVVZ-ochrana
živ. prostr.

stred.racion.
práce TUP

projektové
útvary

stred.exhalátov
a živ.prostr.

útv.jadrovej a
radiač.bezpečn

invest.útvary

útvary bezp.
práce
útvary KPP

techn.útvary

ORCREZ

EGU

VUOE

véd. pracovníci

1

Č5KAE

tGP

SVŠT

IBP

(1st. orej

Dhr.č.l
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nevyhovuje plne pre riadenie oblasti životného a pracovného
prostredia, Co je v súčasnosti riešené neformálnymi koordinátorskými útvarmi

(technické

prostredia a útvary KPP za

odbory za oblasť životného

oblasť

pracovného prostredia).

Okre* kooordlnécle horizontálnych vzťahov je súčasne významná vertikálna deIba pôsobnosti na jednotlivé stupne riadenia
rozfilenená v zásade podľa Časových horizontov od dlhodobých
cieľov na najvyššom stupni po operatívne,

výkonné Činnosti

na najnižších stupňoch.
Pre dalsl rozvoj systému

organizácie

a

riadenia sta-

rostlivosti o životné a pracovné prostredie je významný spôsob a postup

využívania organizačných, technických

a ekono-

mických faktorov.
Rozvoj organizácie starostlivosti o životné a pracovné
prostredie v koncerne SEP je v súčasnom období aktívne uplatňovaný v spracovávaných celokoncernových

racionalizačných a

organizačných projektoch, napr. optimalizácia organizácie a
riadenia pracovísk a nové pracoviská v
pracovného prostredia, optimalizácia

oblasti

životného a

posobnosti, uplatnenie

pružných itruktúr riadenia a dalsie.
Rozvoj tachnlcko-organlzacnej oblasti ovplyvňujúcej životná a pracovné

prostredia vyplýva

zo

základných

smerov

rozvoja koncernu SEP zameraných najmä na Štrukturálne zmeny
výroby energii v JE pri
jov, zvyšovanie

rozsahu

znižovaní
sústav

podielu klasických zdroCZT

nahradzovanlm

malých

teplárni a výhrevní, racionalizácia spotreby energii namiesto zvyšovania výroby.
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V oblasti pracovného prostredia sú to
nla významu

sociálneho

rozvoja

pra

faktory zvyiova-

pracovníkov na Jednej

•trans, ale aj zdroj produktivity práce pre podnik na druhej
strane, dalej faktory uplatňovania automatizácie riadiacich
a technologických procesov a daltle.
Rozvoj technlcko-ekonomlckej

oblasti

v podmienkach sa-

mofinancován la a plného chozrasSotu bude jedným z limitujúcich prvkov pre optimálny rozvoj starostlivosti o životná a
pracovné prostredie v koncerne SEP.
Pre efektívny rozvoj tejto oblasti očakávame aktívnu Štátnu
politiku formou priamych štátnych zákazok, pripadne iných
ekonomických progresívnych nástrojov v oblasti tvorby a ochrany Životného prostredia v energetike.
Tvorba a ochrana 21vetného prostredia, vrátane racionalizácie využívania prírodných zdrojov Je pre štátny podnik
SEP, koncern, stanovená priamo Zákonom c.88/1988 Zb.o štátnom podniku. Pre oblasť pracovného prostredia je významným
prvkom novela Zákoníka práce.
Ich plné a optimálne uplatnenie vo vlastných rozvojových programoch, organizačných a riadiacich normách aj v samotnej činnosti a podnikaní itátnaho podniku SEP, koncern
je jednou z hlavných úloh koncernu vocl vlastným pracovníkom
•j voči celéj nalej spoločnosti.

Literatúra:

1. Sedlák, M: Rozvoj organizačných štruktúr podnikov, Bratislava Práca, 1988
2. Organizačný poriadok koncernu SEP, Bratislava, SEP, 1908
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3. Správa o výsledkoch rozborov

hospodárskej

činnosti kon-

cernu SEP, Bratislava, SEP, 1988
4. Zásady racionalizácia organizačnej štruktúry riaditeľstva
koncernu SEP - II. etapa, Bratislava, SEP, 1988
5. Organizácia koncernových stredísk, Bratislava, SEP, 1988
6. Zákon C.88/1988ZD. o státnoa podniku. Zbierka zákonov 1988
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PRACOVNÉ PROSTREDIE V SÍSTÉME STAROSTLIVOSTI
O ŽIVOTNÍ PROSTREDIE V ENERGETIKE
Doc. Ing. Peter Simonek, CSc.
Katedra elektroenergetiky EF SVŠT, Bratislave
1. ÓVOD
Naliehavosť riešenia problémov životného prostredie
/Šalej ŽP/ núti aj riadiace orgány čs. energetiky zmeniť
už dobou a vedou prekonané prístupy. Zásadné zmeny sú nevyhnutné v záujme zlepšenia neuspokojivej situácie aj v oblasti starostlivosti o pracovné prostredie /ďalej PP/. Celá
problematika PP v energetike /máme na mysli predovšetkým
elektroenergetlku a centralizované zásobovanie teplom/ nebola doteraz dostatočne pokrytá ani koncepčne. Rieáenie PP
bolo prísne sledované predovšetkým z hľadiska uspokojenia
základných potrieb ochrany zdravia pri práci /hygienickosti/
a bezpečnosti. Z dnešného pohľadu iba takýto prístup už nepostačuje. Hygienickosť a bezpečnosť práce síce naďalej zostávajú nevyhnutnými e limitujúcimi súčasťami kvality PP, ale
sú zároveň iba minimálnou súčasťou oveľa Širších požiadaviek
na optimálne PP. Optimalizácia PP je nielen zárukou pracovnej
pohody a spokojnosti pracovníkov, ale podmieňuje aj ich vysoko efektívnu, spoľahlivú a bezpečnú prácu, ktorá sa pozitívne prejavuje aj na hospodárskych výsledkoch celého podniku.
2. PRACOVNÍ PROSTREDIE AKO SÚČASŤ KONCEPCIE STAROSTLIVOSTI
0 ŽIVOTNÍ PROSTREDIE
Uznesením Vlády ČSSR č. 219 z 26. júla 1988 bola schválená na realizáciu "Štátna koncepcia tvorby a ochrany životného
prostredia e racionálneho využitia prírodných sdrojov do r.
2000" /ďalej 'Štátna koncepcia TOŽP1/. Na ňu nadväzujúcim závazným dokumentom je Vládou SSR schválená "Koncepcia tvorby
a ochrany životného prostredia a racionálneho využívania pri-
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rodných zdrojov SSR do r, 2000" f 1 1 , vydaná ako vládne uznesenie 5. 209 zo 7. septembra 1988 /ďalej "Koncepcia TOŽP
SSR"/. Podobná národná koncepcia bola scválená aj Vládou ČSR.
Štátna koncepcia, ako aj národné koncepcie úzko nadväzujú na
dovtedy vydané dokumenty v oblasti starostlivosti o ŽP.
Koncepcie TOŽP SSR určuje základné ciele a záväzné úlohy, ktoré sa majú splniť v jednotlivých problémových okruhoch
do r. 1990 a do r. 2000.
Pri hodnotení plnenia v minulosti prijatých súhrnných
koncepcií TOfP ae potvrdilo, že starostlivosť o rieäenie kvality základných zložiek ŽP sa musí prejaviť práve v kvalite
prostredia pre ľudské aktivity. Preto venuje Koncepcia TOŽP
SSR zvláštnu pozornosť aj pracovnému prostrediu e predpokladá zapracovanie problematiky PP aj do jednotlivých koncepcii TOŽP vo všetkých rozhodujúcich organizáciách v SSR.
V systéme starostlivosti o ŽP má prejsť ej starostlivosť o PP
na kvalitatívne vySšiu úroveň.
Osobitný dôraz sa kladie v Koncepcii TOŽP SSR aj ns rozvoj výchovnej a propagandistickej práce, ktorá musí byť oveľa
viec zameraná aj na zásadnú zmenu prístupov všetkých riadiacich orgánov, pracujúcich, občanov a mládeže k riešeniu problémov PP e na vytváranie nového, socialistického vzťahu k starostlivosti o PP v SSR*
Dôležité úlohy v zabezpečovaní kvality PP urfiuje aj nový
zákonník práce f 2 J: "Organizácie vytvárajú na zvyšovanie
kultúra práce a pracovného prostredia pracovné prodmienky,
ktoré umožňujú, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a
bezpečný, aby práca prinášala pracovníkom uspokojenie a 8by
pôsobila priaznivo na ich všestranný rozvoj."/§ 139/. Šalej
ustanovenie § 132 zdôrazňuje:"Starostlivosť o bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci a stále zlepšovanie pracovných
podaicnok je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania
• plnenia výrobných e ostatných pracovných úloh i rozvoja novej techniky?
Rovnako aj zákon o štátnom podniku určuje £ 3 3 : "Podnik

- 21 -

je povinný vytvárať pre svojich pracovníkov podľa svojich
aožností So najlepšie pracovné a sociálne podmienky ..."/§ 59/.
PP, ktoré nesporne vplýva na celkovú pohodu a spokojnosť
pracujúcich a v dôsledku toho aj na produktivitu a celkovú
efektívnosť práce, na úrazovosť a zdravie pracujúcich, je
ovplyvňované nielen vlastným pracoviskom ale aj jeho nejbližším, či 3aľším okolím | 4 J. Aj z tohoto dôvodu problematika PF musí byť v úzkom vzťahu k zabezpečovaniu všetkých
d*8ľäích úloh starostlivosti o 2P, a teda aj súčasťou starostlivosti o ŽP v energetike*
3. PROHLÉM7. ZABEZPEČENIA STAROSTLIVOSTI O PRACOVNÉ PROSTREDIE
V ENERGETIKE
Pri hodnotení súčasnej úrovne PP sa v Koncepcii TOŽP SSR
jednoznačne a dôrazne konštatuje, že stále "pretrvávajú nedostatky v úrovni riadiacej práce na všetkých stupňoch hospodárskeho riadenia, na pracoviskách i u samotných pracujúcich".
Rovnako platí, že aj "úroveň PP predovšetkým v starších prevádzkach zaostáva za celkovou úrovňou rozvoja našej spoločnosti" £ l j .
Za najzávažnejšie úlohy, ktoré treba riešiť v starostlivosti o pracovné prostredie v energetike môžeme považovať:
a/ Zmenšovanie škodlivých účinkov hluku, presnosti, chemických škodlivín, rádioaktívneho žiarenia e ostatných nepriaznivých fyzikálnych faktorov na pracoviskách,
b/ Zdokonalenie konštrukcie strojov, zariadení a prístrojov
a ich umiestnenia v pracovnom priestore,
c/ Dotváranie pracovného prostredia na starších prevádzkach,
zlepšenie kultúry práce.
d/ Zlepšenie využívania ergonomických poznatkov v optimalizácii PP.
e/ Zabezpečenie poriadku a čistoty na pracoviskách,
f/ Zmenšovanie rozsahu a dôsledkov rizikovej práce,
g/ Zlepšenie riadiacej, organizačnej, kontrolnej a výchovnej činnosti so zameraním na skvalitnenie PP. Vybudovanie
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systenu riadenia starostlivosti o pp v energetike,
h/ Zlepšenie architektonického riedenia výrobných a prenosových areálov a zvyšovanie kultúrnosti ich okolia,
i/ Podnecovanie iniciatívy pracujúcich v oblasti zlepšovania PP.
j/ Presadzovanie uceleného systému preventívnych opatrení,
kontroly a vyhodnocovania PP podľa jednotlivých kritérií
v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky.
Závery o nutnosti zabezpeSenia týchto úloh vyplývajú aj
z našich vyše desaťročných skúseností v riešení niektorých
problémov PP v energetike. Vyplynuli zo spolupraáce Katedry
elektroenergetiky EF SVŠT s energetickou praxou - či už
zmluvnou formou /7. PRP/ alebo konzultačnou, poradenskou a
iniciačnou činnosťou /v 8. PRDÍ alebo priebežne výskumnou
a publikačnou činnosťou.
Realizátormi uvedených úloh by mali byť štátne 8 hospodárske orgány na úrovni riadenia celej spoločnosti, v rezorte i v štátnych podnikoch - za intenzívnej spolupráce politických orgánov a spoločenských orgynizácil, ako ej samospráv
pracovných kolektívov.
Úlohy, ktoré boli uložené v Koncepcii TOŽP SSR nemôžu
zostať ani v oblasti PP iba želaniami, sú súčasťou reálnej
potreby v súlade s äaľším sociálnoekonomickým rozvojom našej
spoločnosti. Preto prijatie účinných opatrení ne skvalitnenie
pracovného prostredia je aj otázkou rešpektovania
a zabezpečenia štátnej disciplíny. S tým úzko súvisí aj nevyhnutnosť určiť zodpovednosť za neplnenie konkrétne stanovených úloh, prispôsobiť organizačnú štruktúru, vytvoriť motiveônú sústavu a v krajnom prípade uplatniť aj prísne sankcie
za neplnenie úloh.
4. STAROSTLIVOSŤ 0 PRACOVNÉ PROSTREDIE V ZAHRANIČNEJ
ENERGETIKE
Pre nás najzaujímavejšie je porovnanie s hospodársky
najvyspelejšími štátmi. Popredné energetické spoločnosti sa
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zameriavajú ne skvalitnenie PP predovšetkým n© Špičkových pracoviskách, ktoré rozhodujúcim spOsobom môžu ovplyvniť hospodárske výsledky /napr. dozorne, dispečingy 8 iné riadiace pracoviská/. Ntítie ich k tomu nielen všeobecne závazné predpisy
hygieny e bezpečnosti práce. Uvedomujú si, že kvalitná práca
človeka v optimálnou pracovnom prostredí im umožňuje viac
využívať pracovné schopnosti zamestnancov, So násleene vedie
aj k vyšším ziskom.
Mnohé elektrárenské spoločnosti intenzívne využívajú
vedy o Človeku. K tomu vytvárajú primerané organizačné Štruktúry a financujú výskumné a realizačné tímy odborníkov, ktorí zabezpečujú zo systémového hlediska rozvoj a prevádzku
energetiky. Problematiku pracovného prostredia riešia ako súčasť optimalizácie systému človek - technika v energetike.
K tomu využívajú predpvSetkým poznatky ergonomie /prípadne
inžiniersku psychológiu, resp. vedu o ľudskom činiteli/.
Konkrétne výsledky výskumov z tejto oblasti zostali mnohé
nezverejnené.
5. NÁVRHY NA ZABEZPEČENIE STAROSTLIVOSTI 0 PRACOVNÉ
PROSTREDIE V ENERGETIKE
Súčasný stav starostlivosti o PP môžeme zhrnúť takto:
a/ Iný ako hygienický a bezpečnostný prístup v rieSení problémov PP v energetike sa formuje /podľa dlhoročne ustálených zvyklostí/ viac náhodne ako zámerne. Tento stav je
tiež odrazom nedostatočného riedenia starostlivosti o PP
v celom rezorte FMPE.
b/ Kvalita PP na mnohých pracoviskách energetiky značne zaostáva za požiadavkami, ktoré vyplývajú zo súčasných vedeckých poznatkov, ba niekedy nedosahujú ani niektoré normatívne požadované minimálne hygienické parametre /napr.
v osvetlenosti ( 5 ] / .
c/ Jestvujúci stav pp ne mnohých energetických pracoviskách
se negatívne prejavuje na celkovej efektívnosti prevádzky
energetiky, ako aj ne zdravotnom stave a vedomí pracovní-
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kov. Kritickými pracoviskami z tohoto hľadiska sú dozorne,
8 to najmä v elektrárnách a dispečingoch.
Vychádzajúc z uvedených tvrdení považujeme zs nevyhnutné
zmeniť súčasnú situáciu najmi prostredníctvom rieSenia týchto,
podľa nášho názoru prvoradých úloh:
1. Prehodnotiť doterajšie postavenie problematiky PP v činnosti energetiky, doplniť rezortné i podnikové koncepcie starostlivosti o 2p o problematiku PP.
2. Nedvazujúc na uvedenú koncepciu vytvoriť v rezorte, 8ko aj
v jeho štátnych podnikoch systém riadenia starostlivosti
o žp a zabezpečiť jeho funkciu materiálne, organizačne
a kádrcvo. Prednostne sa pritom zamerať na riešenie vybraných problémov v dozorniech elektrárni a dispečingov.
3. vypracovať a prostredníctvom systému riadenia starostlivosti o ŽP 8j realizovať program starostlivosti o PP
v dvoch etapách:
- minimálny program - bez nároku na nové investície, nových
pracovníkov a iné nové zdroje,
- maximálny program - postupným vložením nových prostriedkov dosiahnuť svetovú úroveň postupne na väetkých pracoviskách energetiky.
4. Viac sa orientovať na inžiniersko-ps^chologický & ergonomický výskum v aplikácii na energetiku a jeho výsledky
aktuálne včleňovať do programu starostlivosti o PP.
5. Budovať so spolupracujúcimi organizáciami /napr. s vysokými školami/ spoločné laboratóriá orientované na riešenie
vybraných problémov PP ne energetických pracoviskách.
Pretože sociálny a často aj ekonomický efekt optimalizácie PP je nepopierateľný, bude len prirodzené, ak sa uvedené
návrhy začnú čoskoro realizovať.
6. ZÁVER
Dobrá starostlivosť iba o hygienickosť e bezpečnosť pracovného prostredia dnes už nestačia - predstavujú v optimalizácii PP iba to najnutnejšie minimum. Hygienické a bezpečné
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PP na všetkých pracoviskách energetiky sú iba nevyhnutným
základným predpokladom optimálnej práce pracovníkov. Preto
v záujme áaľäieho úspešného rozvoja energetiky i človeka
v nej pracujúceho treba aj ostatné oblasti starostlivosti
o PP v energetike pozdvihnúť ne kvalitatívne vyššiu úroveň.
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PRACOVNÍ PROSTREDIE V RIADIACICH CBTTRXCH BLEKTRIZACNEJ
SÚSTAVY
PhDr.Dušan JANAS
Psychologicko-sociologické stredisko koncernu SEP,Bratislava
Pracovnému prostrediu sa v koncerne Slovenskú energetické
podniky /skr.SEP/ venuje voľká pozornosť najmä v rámci komplexných previerok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Okrem
toho sa na pracovné prostredie ako významná zložku systému "človek - energetické zariadenie" zameriava aj Psyehologieko-sociologické stredisko koncernu Slovenské energetické podniky
/skr.PSS SEP/ v rámci svojich prieskumov a analýz.
Pracovné prostredie, ktoré je chápané / I / ako súhrn prírodných
a umelých podmienok, za ktorých pracovník vykonáva určitú pracovnú činnosť a ktoré na neho pôsobia sú podmienené úrovňou
organizácie práce, stavom technických zariadení, architektonickým riešením pracovných priestorov, urbanistickým riešením komplexu prevádzkových budov, estetickým riešením pracovných interiérov a exteriérov, fyzikálnymi faktormi pracoviska a hygienickou úrovňou prevádzok.
Ak vychádzanie z uvedeného chápania pracovného prostredia môžeme
povedať, že pracovným prostredím v širšom chápaní je celý areál
elektrárne, teplárne alebo rozvodne* V našom príspevku sme sa
väak zamerali na výsledky prieskumov užšieho pracovného prostredia v riadiacich centrách - velínoch, dozorniach, dispečingoch,
elektrizačnej sústavy na Slovensku. Dozorne, velíny, dispečingy
sú pracovným miestom operátorov, dispečerov a majú veľký význam
pri riadení prevádzky, výroby a rozvodu elektrickej energie.
Prieskumy systémov "operátor - technické zariadenie dozorní,
velinov", ktoré sme vykonali v klasickej i jadrovej energetike
v úzkej súčinnosti a za výdatnej pomoci Katedry elektroenergetiky Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave priniesli veľa poznatkov a námetov na riešenie v oblasti optimalizácie pracovných miest a prostredia.
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Tieto sme rozdelili do viacerých tematických celkov /2/:
1. Fyzikálne faktory
1.1. Osvetlenie, svetelné podmienky
Osvetlenie pracoviska denným, umelým alebo kombinovaným
osvetlením Je základnou podmienkou z hľadiska spoľahlivého ale aj zdravotne nezávadného výkonu práce operátora. Dobré osvetlenie pracoviska nevytvára len podmienky
pre spoľahlivú a zdravotne nezávadnú prácu ale podieľa
sa aj na utváraní optimálnej pracovnej pohody. Hoci nie
je ľahké určiť vzťah osvetlenia k pracovnému výkonu,
mnohé výskumy tento vzťah potvrdili. Poukazuje sa tiež
i na vzťah osvetlenia a bezpečnosti práce, kde sa uvádzajú najmä tieto dôsledky nedostatočného osvetlenia /l/
- sťaženie orientácie v pracovnom priestore
- zhoršenie rýchlosti a presnosti reakcií, manipulácií
- zhoršenie príjmu informácií dôležitých pre spoľahlivý
výkon práce
- zhoršenie vnímania náhodných prekážok v pracovnom
priestore
- vznik únavy zraku
- zhoräenie pracovnej pohody
Z psychologického hľadiska sa nevhodné osvetlenie prejavuje zníženou koncentráciou pozornosti, rozptylenoaťou,
zhoršenou náladou a to najmä u citlivejších pracovníkov
a u tých, ktorí trpia neurotickými príznakmi. Z nedostatkov týkajúcich sa svetelných podmienok vystupujú
- nedostatočné a nerovnomerné vertikálne osvetlenie panelov
- nevhodné nasmerovanie svietidiel spôsobujúce reflexné
odrazy na sklách meracích prístrojov na pultoch a paneloch a na obrazovkách
- nevhodné rozloženie osvetlenia jednotlivých zón pracovnej plochy /predimenzovanie zóny, kde sú uložené
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obrazovky počítačov, nedostatočné pre vykonávanie administratívnych prác/
- technické nedostatky, blikanie žiariviek, nedostatočná
údržba, čistenie krytov a tienidiel svietidiel.
Uvedené nevhodné podmienky nepriaznivo vplývajú na zrak
a rušia zrakovú pohodu.
1.2.Farebná úprava
Farebná úprava pracovných priestorov a vybavenia dozorní
a velínov plní nielen estetickú funkciu ale má viacero
funkcií;
a/ farebnou úpravou pracoviska možno korigovať nedostatky osvetlenia, svetelných podmienok
b/ psyehofyziologickými charakteristikami farieb /teplé,
studené, dynamické, aktívne, utlmujúce/ môžeme taktiež
korigovať nedostatky pracoviska /chlad, teplo, priestor,
plas t i cno sť/
c/ farby majú svoj význam v bezpečnosti prúce, úrazovej
prevencii, pri zabezpečovaní spoľahlivého výkonu práce
/bezpečnostné farby, farebné kódovanie signálov, oeinkí
zapojenie, iiinemoschéiii na paneloch/, sílepííi!jú orientáciu
na pracovisku
íl/ ŕStiravotná funkcia f;iriol> spočíva v správnej voJT>o
farieb ľ.aria<lení, stien, stropu Č Í M sa zalioiapo^í optimálna funkcia, alvOmouúc:i.a Šošovky u ilúhovícy pri prenášaní pohľadu operátora alebo dispečera /xníiii sa namáhanie zraku a nevytvárajú sa rušivo paobrazy/.
Prieslcum ukázal, že na novších dozomiacii jo farebná úprava vcelku vyhovujúca, ale na starších je veľti i.iounos tí
korigovať nedostatky pracovného prostredia farebnou úpravou
— stropu, stien, podlahy pri zlepšovaní svetelných a
pries torovýcli pomerov
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- panelov, pultov, stolov aby neodrážali svetlo a nespôsobovali oslňovanie
- pri voľbe farby textilných doplnkov /záclon, závesov,
kobercov/, aby prepúšťali viac denného a odrážali viac
umelého svetla
- pri voľbe farieb signalizácie, schém zapojenia a ttmemoschéin voliť podklady tak, aby boli dobre viditeľné
z miesta operátora
Dôležitá je aj obnova farebných náterov čim sa zlepšujú
nielen farebné a svetelné ale aj hygienické podmienky
na pracovisku.
1.3*Mikroklimatické podmienky
Zahrnujú teplotu, vlhkosť vzduchu, prúdenie vzduchu na
pracovisku, sálavú teplotu a veľmi výrazne sa podieľajú
nielen na utváraní pracovnej pohody ale vplývajú aj na
výkon, bezpečnosť práce a zdravie pracovníkov. Zvláäť
dôležité sú optimálne mikroklimatické podmienky na dozorniach, dispečingoch, kde musia byť pracovnici neustále
prítomní /směnová prevádzka/. Z nedostatkov pracovnici
poukazujú na
- nízku teplotu v zime, prílišné teploty v letných mesiacoch
- nízku vlhkosť vzduchu, ktorý dráždi nosné sliznice
a horné dýchacie cesty
- nedostatočné prúdenie vzduchu alebo na niektorých
pracoviskách naopak prievan
Klimatizačné zariadenia na viacerých pracoviskách nie sú,
na novších sú väčšinou založené na paroejektorovom systéme chladenia vody s veľkou časovou zotrvačnosťou a nevyhovujú.
V súvislosti s mikroklimatickými podmienkami v uzatvorených priestoroch vystupuje v poslednej dobe i problém
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zabezpečenia optimálnej koncentrácie ľahkých záporných
iontov vzduchu, ktoré obmedzujú šírenie choroboplodných
zárodkov a znižujú prašnosť. Toto sa rieši ionizátormi
vzduchu, ktoré zabezpečujú optimálnu koncentráciu záporných iontov, So je vhodné najmä u pracovníkov v uzatvorených priestoroch, dozorniach, dispečingoch. Je vhodný
pre citlivejších pracovníkov náchylných na bolesti hlavy, s dýchacími ťažkosťami /astmatici/ a vysokým krvným
tlakom.
1.4. Akustické podmienky, hluk, vibrácie
Hluk a vibrácie môžu už pri nižších hladinách výrazne
obťažovať operátorov a dispečerov pri riešenlvzložitejších prevádzkových situáciách. Podľa výäky hladiny
a frekvenčného zloženia môže pôsobiť obťažujúco, rušivo
ba až škodlivo. Výskumy zistili vplyv hluku na rýchlosť
reakcie, senzomotorickú koordináciu a koncentráciu pozornosti. Na nami sledovaných pracoviskách sa nevyskytoval škodlivý hluk ani vibrácie ale pracovnici na niektorých praooviskách uvádzali rušivé pôsobenie hluku pri
ich práci. Vplyv ultrazvuku a infrazvuku sme nesledovali.
2. Situovanie, architektonické riešenie a technologické vybavenie
Najdôležitejšie požiadavky možno zhrnúť nasledovne /3/
2.1. Situovanie riadiaceho centra
Musí byť rešpektovaný význam pre riadený systém, jeho
dominantná úloha, komunikačné prepojenie so súvisiacimi
priestormi, orientovanie podľa svetových strán, na odstránenie už spomínaných negatívnych vplyvov vonkajších
fyzikálnych faktorov /hluk, vibrácie, sálavé teploty atd*/.
Z.Z, Stavebné /priestorové/ riešenie
Určený je veľkosťou podlažia, od počtu osôb v pracovnej
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smene, rozmermi technologického vybavenia /stoly, pulty, panely at5./. Dôležité je umiestnenie okien, výhľad do vonkajších priestorov mimo budovu, umiestnenie
hlavných dverí, núdzových a technologických vstupov,
vybavenie hyeieniekými a sociálnymi priestormi /sprchy,
WC, Šatňa, odpočívareií, kuchyňka/ Sale j vybavenie vhodnýiu nábytkom a zariadením /skrine, stolíky, police, varič, ohrievač vody, chladnička atď./.
Viacero riadiacich centier spĺňa len minimálne uvedené j>o—
žiadavky, často sá
- nevhodne situované na podlažiach, nie je prepojenie s priľahlýui priestormi
- veľkosťou plochy nevyhovujú /wá byť najmenej 25 m* na operí'itora/ oasto sá upravené vs iných priestorov
- majú nevhodné priestorové obrysy
- nevhodné •umiestnenie olcien, dveri asa chrbtami, často sú
priechodné
- vybavenie hygienickými a sociálnymi priestormi je nedostačujúce, nie je vybaveni* potrebným zariadením, nie je na
dostatočnej úrovni
2.3. Systém riadenia a kontroly /pulty, panely/
5!ávisi od zložitosti technologického systému, od počtu
sledovaných a regulovaných parametrov. Najvhodnejšie je / 3 /
- také umiestnenie riadiaceho panelu /stola, pultu/, kedy
dlhšia os panelu je rovnobežná s kratšou stranou obdĺžnikového pôdorysu riadiaceho centra
- rozmiestnenie Jednotlivých praoovných miest, kde by na stole každého operátora boli hlavne tie oznamovaôe a ovládače,
ktorými riadi pridelený úsek procesu za ktorý zodpovedá
- aby rozmery a tvary pultov, panelov, sedadiel kresiel spĺňali základné antropometrieké parametre
- aby vzdialenosť medzi stabilnými pracovnými stanoviskami

- 32 -

operátorov /dispefierov/ a prednou obvodovou stenou riadiaceho centra /v poli pohľadu/ bola aspoň 6 m
- umiestnenie zobrazovacích jednotiek £o sa týka viditeľnosti,
čitateľnosti, kontrastu /vo vzťahu k celkovému osvetleniu/.
Doporučuje sa, aby pri väčäom počte terminálov bol zvolený
Jednotný typ a aby teleso zobrazovacej jednotky bolo oddelené od klávesnice.
V naäom príspevku sme sa zamerali len na niektoré dôležité faktory pracovného prostredia a ergonomické podmienky pre výkon
práce. Chceli sme poukázať na význam pracovného prostredia, ktorý má nielen na utváraní optimálnej pracovnej pohody ale aj
z hľadiska spoľahlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
L I T E R A T Ú R A
/ I / PIKALA,I.: Človek a pracovné prostredie, in Psychologické
aspekty pracovného prostredia, vydala Práca, Bratislava 1976
/z/ JANAS,D: Vytypovanie a overovanie negatívnych a pozitívnych
vplyvov pracovného procesu a prostredia, Správy
zo subetáp úlohy PSS c.032818553, Bratislava 1982,
1984
/3/ LAUBENDORF, J., MATOUŠEK, O.: Pracovní místa operátoru v řídících centrech, in zborník Ergonomie pracovního
místa, DT CsVTS, Praha 1987
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VELÍNY A MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNI PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Zdeněk Pospíchal
Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojní, katedra
přístrojů a automatizace
1. Úvod
Nutnost ovládat a řídit složitá zařízení ve výrobě na
velké plaSe a v prostoru vedla již v minulosti Ifc realizaci
různých typů řídícicb praoovišl, kam byla převedena jak
informační, tak ovládací technika. Postupovým nárůstem
objemu práce, zadávaného pracovníkům na těchto ovládacích,
dispečerských pracovištích se ukazovala nutnost řešit vznikající problémy - při snaze zajistit vhodné pracovní prostředí
dle běžných zvyklostí docházelo ke stále většímu psychickému zatížení pracovníků, současně se snižoval jejich počet.
Nyní jsme svědky toho, že za provozu mnoha zařízení je ve
velinu pouze je<tlný pracovník. Ano, nastupující ?Qbotizace
a automatizace zde ukazuje svoje možnosti. Nicméně zůstává
člověk jako základní článek řízení děného technologického
procesu v určitém místě většinou sám* Je odkázán ma informacev místě své činnosti - tyto informace dostává Sprostredkovane, dostává je i v záplavě. A musí řešit vznikající
situace aktivně, i když jeho pracoviště není většinou tak
důkladně zabezpečeno, jako stroj a zařízení poslední
generace. Prostě, člevěk je přizpůsobivý ... Zcela odpadá
fyzická práce, psychického zatížení však hodně přibývá.
Musíme si všimnout vztahu člověk - prostředí - stroj
a tím, že ve velínu je strojem informační a akční soustava.
Je třeba tedy řešit jak prostředí, tak výstupy a vstupy
této soustavy, tedy práci daného pracovníka, je třeba řešit
i časové vytížení pracovníka, tj. ev. jeho střídání. Musíme
tedy znát hranice funkčních hodnot výkonnosti normálního
zdravého člověka i faktory, které hranici omezují a tím
ovlivňují výkonnost člověka. Znamená to m.j«, že musí být
prováděn výběr na tato pracoviště i trvalé udržování - i
kontrolování schopnosti potřebné výkonnosti pracovníka velínu.
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2. Prostředí a činnosti ve velinu
Jedná se zde zejména o:
- práci a její nároky na pracovníka
- pracovní prostředí ovlivňující pracovníka
- individuální dispozici pracovníka
- technická vybaveni pracovišť
- sociální podmínky orientující vztah pracovníka k práci
Vedle zajiStění plného chodu ovládaného zařízení musíme
tedy uplatnit dalSí požadavky, spojené s pracovníkem člověkem, tedy podmínky pro výkon práce, se snahou čelit
poškozování zdraví. Jde o to, aby činnost mohl pracnvník
provádět dlouhodobě, tj, extrémně celou produktivní část
života. To je již tvrdě postaven problém - jsme toho schopni?
Víme o vSech vlivech na pracovníka?
Zajiätujeme tedy
- vhodné pracovní psostředí
- vhodně' volený režim práce a oddechu, přip. střídáni pracovníků v dlouhodobých kampaníoh
- vhodné vybavení pracoviště - nábytek, pomůcky, a pod.
- zkracování doby, strávené v uměle připraveném prostředí,
kde je člověk bez vazby na vnějal prostředí
- vhodné prostorové řešení pracoviäí
- uplatnění ergonomických zásad při činnosti systému člověkstroj
- systematické Skolení pracovníků
- organizaci práce a součinnosti daného pracoviště detailními
podklady
- vhodnou regenerační péči o pracovníky
- různá preventivní opatření
• vhodná sociální zařízení
Celá činnost by měla být sajištěna tak, aby práce mohla být
dlouhodobě vykonávaná. Musíme odstraňovat příčiny, které by
vadly k poškozování pracovníka - je třeba působit preventivně.
V pracovním vytíženi obsluhy velinu je potřebné zabezpečit
rovnoměrné zatížení všech smyslových orgáanů. Žádný smyslový
orgán by neměl být přetížen, zatimoo ostatní by zůstaly
nevyužity. Jde zejména o zapojeni zraku a sluchu, obvykle
přetěžované smyslové orgány. Část informace by mohla být
připadni přesunuta například na hmat.
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3. Pracovni prostředí
V pracovním prostředí velinu musíme dodržet mnoho faktorů,
kterými vyjadřujeme vhodné pracovní prostředí. Není zde
třeba všechny vyjmenovávat - z klimatických to jsou od
tepelných po iontové, elektrické i akustické. Zásadou by
však mělo být, aby bylo možno z pracovního mí a ta dispečera
řadu těchto klimatických faktorů mSnit - měly by zde tedy být,
v blízkosti pracovníka, jak informace o hodnotách vybraných
faktorů, tak i ovladače k jejich změně. Dle našeho názoru
a zjištěni je nutné, aby při plném vytížení pracovník měl
možnost v daném čase měnit alespoň:
- osvětlení pracoviště
- tepelné a vlhkostní poměry na pracovišti
- barevnost praooviště
- výměnu vzduohu na pracovišti
- iontové klima na pracovišti
a případně další, jako hlukové pozadí atd.
Osvětlení pracoviště je nutné měnit vzhledem k tomu, že u umělého osvětlení o
stálé intenzitě, běžně provedeného , dochází k únavě pracovníka
a klesá jeho zrakový výkon. Zajistíme-li nepřímé hlavní
osvětlení, jako osvětleni základní, pak musí mít pracovník
mo&noat volit případně směrovost, a tedy stínivost. Půjde
tedy o osvětlení kombinované/současně by měla být možnost
nasvítit pozadí pracovnílM místa, které má pracovník v zorném
poli. S výhodou by mohlo být zde pfižito-zvoli-li si pracovník - i barevného světla, čímž l«s> řešit i úprav#u barevnosti pracovniště na určitý, pracovníkem zvolený čas. Bylo by
vhodné i plynule reeulovat intenzitu hlavního osvětlení jde zejména dle vyjádření pracovníků o únavu při nočních
směnách a pod,, kdy zvýšení intenzity významně řeší tyto
základní pocity praoovníka.
Tepelné a vlhkostní poměry na pracovištije vhodné tyto požadavky zajištovat současně s výměnou
vzduchu a jako celek. Vzhledem k obvyklému podstatnému rozdílu
požadovaného prostředí uvnitř velínu a mimo něj - al již je
umístěn v hale nebo jako samostatný objekt ve venkovním
prostředí - je důležitá tato dvě prostředí oddělit. Dle
našeho názoru lze tohoto dosáhnout bud. zádveřím nebo lépe
otáčivými dveřmi. Jsou v tomto prostředí a vlastně v našich
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Pak je tedy nutno zajistit potřebnou výměnu vzduchu*
Bude-li prováděna vzduchotechnickým zařízením s rekuperací
tepla, lze jednoduše vyřešit i trvalé udržováni požadované vlhkosti v prostřed! velínu. Potřebná výměna vzduchu může
vycházet z toho, že se ve velínu nejedná o fyzicky náročnou
práci. Vydechovaný vzduch obsahuje cca 4 ýu C0„, či ověk při
uváděné činnosti vydechuje cca 0,3 n> vzduchu za hodinu.
Prostor se považuje za vydýchaný, obsahuje-li vice než
0,1 ýo obj. C 0 o . Znamená to tedy, že potřebné množství vzduchu
na jednoho pracovníka ve velínu V stanovíme:
"dvch
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Hodnotu 17 m čerstvého vzduchu za hodinu můžeme považovat
za základni, vzhledem k charakteru práce. Další možnosti,
pro zajištěni vhodných tepelných poměrů ve velínu, je (při
minimálním prouděni vzduchu) dosaženi vyrovnané účinné
teploty okolních ploch (tj. stěn, stropu i podlahy),
co nejméně odlišné od teploty vzduchu* Znamená to jak
nutnost vhodné izolace siěn a stropu, tak i instalaci
podlahového vytápěni. Technické prostředky v ČSSR jsou.
Jinou možnosti - ale pro stěny - je instalace zavěšených
materiálů, např. závěsovin, které máji téměř teplotu vzduchu,
jestliže je alespoň 50 mm mezera mezi stěnou a závěsem.
Také lze využít, např. pro eliminaci zdroje sálavého tepla
v prostoru mimo velln, avšak v zorném poli pracovníka
obsluhy, dvojskla s proudící destilovanou vodou. V současnosti zkoušíme i opačný stav, tj. tímto způsobem vytvořit v
části velínu plochu - okno - o potřebné povrchové teplotě.
Pro zvlhčovaní je možno s výhodou použit v našich
podmínkách např. zvlhčovač vzduchu KLAP, který, při používáni destilované vody, zajišťuje vedle potřebné vlhkosti
i iontové mikroklima - využívá pro rozprašováni vody
Lenardova efektu.
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Závor:
Jistě by bylo možné rozebírat další faktory a jejich
zajiStěni 51 eliminaci (např. zdroje elektromagnetického
zářeni ze zařízení ve velínu). Snahou väak bylo poukázat
na některé možnosti, které se ukazují z výsledků vlastního sledování těchto pracovních míst, která přibývají - aí
již jako pracoviště mikropočítače či celé velíny. Snažíme
se zde podchytit i pracovní činnost např. údržby zařízení
velínu a technického zabezpečeni jeho prostředí.
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DISPIiEJOVfcH PRACOVIŠTÍCH
PhDr. Ing. Jiří Kruliš
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Jeruzalémská 9, Praha 1 - Hové Město
Práce u obrazovkových terminálů se vyznačuje řadou
nových aspektů a vyžaduje oč člověka určité specifické
schopnosti a dovednosti. Z ní plynoucí zátěž vykazuje
některé rysy, které se u ostatních pracovních činností
vyskytují jen výjimečně a krátkodobě a zároveň je
zdrojem některých, dosud málo známých rizik. Není divu,
že tato rizika se rychle stala středem zájmu i - někdy
více, jindy méně oprávněných-obav odborné i laické
veřejnosti.
Většina odborníků se dnes shoduje v názoru, že displejové terminály samy o sobě nejsou zdrojem jakýchkoliv
nebezpečí pro zdraví uživatelů a že případné objektivní
zdravotní nálezy lze vždy zdůvodnit buá individuálními
dispozicemi pracovníků nebo konkrétními nedostatky v
ergonomickém řešení pracéviší o organizaci práce. Přesto
naprosto jednoznačná a definitivní odpověd na otázku
rizikovosti obrazovkových terminálů nebyla dosud vyslovena. Z analýzy pracovní zátěže lze usuzovat na potencionální rizika, která jsou s prací u obrazovkových terminálů
spojená.
Typické aspekty zátěže operátorů v energetických ASŘ lze
shrnout do těchto základních znaků :
- vysoká odpovědnost,
- vysoké nároky na spolehlivost, zejména v mimořádných
situacích,
- dlouhodobé udržování pozornosti, vigilanční zátěž.
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- potřete rozhodovet se v situacích Informační nejistoty,
- častý výskyt situací se zvýšenými nároky na príjem a zpracování informací,
- častý výskyt stresových situací (zejména v důsledku časového deficitu nebo pocitů strachu z potenciálních či aktuálních rizik.).
Zcela odlišný charakter má pracovní zátěž na pracovištích
pro pořizování dat* Pořizování dat spočívá ve vkládání
zpravidla velkého množství kódovaných údajů prostřednictvím
alfanumerické klávesnice při současné vizuální kontrole
pomocí obrazovky* Nejdůležitějšími rysy pracovní zátěže
zde jsou :
- vysoká rychlost senzomotorické činnosti (čtení předloh,
vyťukávání na klávesnici, kontrola vkládaných dat na
obrazovce),
- dlouhodobost nepřetržité práce, potřeba trvale vysoké koncentrace pozornosti*
E těmto zátěžovým faktorům zpravidla přistupuje stresogenní
vliv toho, že množství a správnost vykonané práce bývá
permanentně automaticky počítačem registrována* laková kontrola prakticky nemá u jiných profesí obdobu*
Dalšími zdroji zátěže je těsná polohová vazba na pracovišti,
zvýšená monotonie a konečně Často se vyskytující obavy ze
škodlivosti práce u obrazovkových terminálů*

Zdravotní rizika na displejových pracovištích
1* Svalový a kosterní aparát
StejnS jako u ostatních pracovních činností, prováděných vsedě a těsnou a dlouhodobou polohou vázaností těla na
praooviště, je nutné i u displejových terminálů počítat se
zvýšeným rizikem postupného poškozování posturálního apará-

tu, zejména páteře* Závažnost zdravotní problematiky páteře
v dnešní době není třeba zdůrazňovat* Všechny výzkumy v této
oblasti poukazují na nadprůměrný výskyt bolesti v bederní a
zejména šíjové části páteře a dále bolestí ramen a pravé horní končetiny*
Provedené analýzy poukazují na to, že tento negativní jev
lze vysvětlit třemi hlavními příčinami :
- nevhodné rozměrové a tvarové řešení pracovišt
- nevyhovující osvětlení, výskyt reflexů na obrazovce (vynucuje si zaujímání nepříznivých poloh těla)
- přílišná statičnost zaujímaných poloh bez možnosti spontánní kompenzační pohybové aktivity
- nadměrná doba nepřetržité práce u terminálu bez nezbytných
přestávek*
2. Zrak
Subjektivní pocity únavy zraku se při práci s obrazovkami dostavují' již při poměrně krátké době? Nepřetržité pozorování obrazovky s vysokými nároky aa přesnost a bezchybnost
vyvolává již po několika desítkách minut podráždění očí, pocity pálení, svěděni e řezání v očích, slzení, stíženou akomodaci na blízko a neostré, rozmazané nebo dvojité vidění*
Často jsou tyto pocity doprovázeny bolestmi hlavy a závratěmi,
případně žaludečními nevolnostmi* Experimentální i terénní
studie zátěže očí při práci s obrazovkovými terminály a následných subjektivních i objektivních obtíží sice ukázaly,
že v mnoha případech lze najít částečné vysvětlení v nedostatečné korekci vad očí pomocí brýlí, avšak zároveň potvrdily vyso kou zátěž zraku, která je • touto činností spojena*
Navíc bývá tato zátěž výrazně zhoršována nedostatky v řešení
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osvětlení (nadměrné osvětlení, proměnlivost jasu v zorném poli, reflexy}, nevhodnými polohovými vztahy mezi hlavou pracovníka a obrazovkou (nevhodná vzdálenost, nevhodný úhel) nebo nekvalitná zobrazením na obrazovce (neostrost, chvění,
nedostatečný kontrast, nedostatečná velikost znaků atd*)*
3* Radiace
S obavami z nepříznivých důsledků radiace na lidský organismus se také setkáváme velmi eósto. Přestože dosud nebyla publikována žádná studie, podle níž by mohly bát displeje označeny za zdroje nebezpečného záření, máme k dispozici
řadu údajů, podle nichž dlouhodobá práce u terminálů je spojena s e zvýšeným výskytem některých zdravotních obtíží (hodně se hovoří např. o obtížích žen v období těhotenství)* Se
značnou mírou pravděpodobnosti lze předpokládat, že skutečnou příčinou bude komplex ostatních negativních faktorů, přičemž za zvlášt významné je třeba považovat faktory psychologické (viz dále).
Co se týká vlastní radiace, byla provedena přesná měření
nejrůznějších typů záření (rentgenové záření, rádiové vlny,
ultrafialové a infračervené záření, viditelné spektrum}* Ve
všech případech byly nadměrné hodnoty hluboko pod hygienickými limity* Celkový podíl ionizujícího a neionizujícího záření, jehož zdrojem je displejový terminál, je jen malou částí záření, kterému je každý člověk neustále vystaven*
Přes uvedená zjištění nelze zatím otázku potencionálních rizik ze záře&í, produkovaného terminály zatím definitivně uzavřít* V této souvislosti je třeba zdůraznit, že
již samotný strach, byt i iracionální, z možných negativních vlivů, může být příčinou sekundárních psychosomatických
obtíží a je proto třeba jej v konkrétních případech (zejména
u těhotných žen) brát v úvahu*
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4* Psychologické faktory
Jednotlivé negativní faktory práce u obrazovkových terminálů nelze uvažovat samostatně a odděleně* Zejména je tieba zdůraznit význam kontextu řady psychologických, psychosociálních a psychosomatických aspektů, ketrá - stejně jako
u všech ostatních činností člověka - spoluurčujx pracovní
postojef výkonnost, spolehlivost a pozitivní či negativní dopady na jeho organizmus* Za najzávažnejší v tomto smyslu považujeme dlcftodobé působení stresujících činitelů* V řadě
studií bylo zjištěno, že úroveň stresu na těchto pracovištích
bývá Často mimořádně vysoká* Nejčastěji se uvádí stres z
permanentní kontroly pracovního výkonu, hlavně při pořizování
dat, kdy počítač registruje každé huknutí na klávesnici,
registruje všechny chyby a vyhodnocuje výkonové ukazatele*
laková kontrola se u jiných profesí v takové míře nevyskytuje
a člověk na ni obecně není připraven* Přílišný důkaz, který
se např. ve výpočetních střediscích někdy klade na registraci
výkonu pracovníků, často i ve vztahu k úkolově stanovaným
mzdám, sehrává v konečném dopadu na zdravotní stav a výkonnost
pracovníků velmi negativní roli*'
Dalšími stresujícími faktory, typickými pro práci u terminálů jsou
- vysoké pracovní tempo,
- požadavek trvalého udržování koncentrované pozornosti,
těsná polohová v a zba pracovníka na pracoviště,
- vzájemná izolovanost pracovníků ,
- strach z poškození zraku, ze škodlivosti záření apod*,
- frustrace při poruchách zařízení nebo při vlastních chybách,
- vysoká odpovědnost, strach z možných důsledků ohybných
úkonů,
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- netrpělivost p H dlouhých reakčních časech zařízení,
-nedostatečná smyslová a společenská stimulace pracovníků,
- monotónní povaha práce.
Nejsou-lí iechnicko-organizační podmínky práce u terminálů vyřešeny tak, aby byly maximálně eliminovány všechny
uvedené nepříznivé faktory, jsou pracovníci vystaveni trvalému stresu. Tím '• 9 bezprostředně snižována jejich pracovní výkonnost, vzrůstá chybovost a při dlouhodobé ezpozicl dochází
nevyhnutelně ke vzniku zdravotních potíží. Zprvu se zpravidla projevují specifickými projevy, spojenými se zvýšenou neurotizaoí (bolesti hlavy, spánkové potíže, bolesti žaludku,
pocity podráždenosti, napětí, vyčerpaností, snížená schopnost
soustředění, případně až časté úzkosti, deprese apod.). K nim
se v dalším průběhu mohou připojovat nespecifické psychosomatické symptomy, které často nemusí být s původní příčinou - stresogenními faktory při práci u obrazovkových terminálů - vůbec spojovány.
Významným zátěžovým faktorem je, jak už bylo řečeno, omezení příležitostí ke styku s druhými lidmi a z toho vyplývající sociální deprivace. U výrazně extrovertovaných osob, tzn.
osob se zvýšenou potřebou pravidelného styku s druhými lidmi,
se brzy dostavuje stres z neuspokojení této potřeby. Kromě
vstupního výběru osob se i v tomto případě pozitivně uplatňuje omezení času práce u terminálů střídáním s pracovními
činnostmi odlišného charakteru.
Samostatnou kapitolu představuje problematiku pracovního prostředí. Vliv nevhodného osvětlení byl zmíněn v části věnované únavě zraku. Dalším závažným faktorem, jehož
obecný vliv na pracovní výkonnost a spolehlivost byl jednoznačně potvrzen, je kvalita tepelně-vlhkostního mikroklimatu* Vzhledem k charakteru práce u obrazovkových terminálů,
uplatňuje se vliv nevhodné teploty a vlhkosti vsduchu primárně prostřednictvím negativního dopadu na psychické funkce.
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Zejména vysoká teplota v místnosti přispívá k urychlení vzniku únavy, snížení schopnosti soustředit se na práci, nižší toleranci vůči rušivým a stresovým vlivům apod.

Důležitým faktorem pracovního prostředí je konečně" hluk,
který významně ovlivňuje psychický stav, zejména úroveň aktivace a bdělosti* Některá zařízení, obzvláště chladící agregáty terminálnych jednotek jsou zdrojem monotónního a často
dosti silného hluku. Zdrojem intenzivního hluku bývají také
tiskárny. Redukce hůadiny hluku není zpravidla takovým technickým problémem, jako je tomu například ve výrobních provozech a přesto jí nebývá věnována náležitá pozornost*

Možnosti optimalizace pracovních
V předešlém výkladu byla zmíněna řade problémů, nedostatků a kritických aspektů zabezpečování vhodných pracovních podmínek u obrazovkových terminálů* V uplynulých letech byly
velké vědecko-výzkumné kapacity na celém světě věnovány jejich řešení* ftada požadavků a doporučení byla zapracována do
státních norem, hygienických předpisů a jiných závazných dokumentů, další jsou obsaženy v rozsáhlé odborné literatuře*
Mnohé ještě cákají na detailnější analýzu a konkrétnější formulaci.
U nás zatím žádný obecně platný předpis pro terminálová
pracoviště vydán nebyl (j» plánováno vydání státní normy}*
Jsou však k dispozici podklady ze zahraniční odborné literatury i legislativních dokumetů a řada poznatků byla publikována i v našich časopisech, případně výzkumných zprávách*
Často velmi obtížně řešitelné problémy však vznikají při
realizaci těchto požadavků, zejména z důvodů nedostatků v sortimentu technického vybavení terminálových precoviší.
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Velmi aktuální je zde zejména otázka zajištění :
kvalitních monitorů* vybavených obrazovkami s dobrými
optickými vlastnostmi, voataš antireflesních úprav,
í ? TOUŽÍ tjL
(naprosto nevyhovující běžných televizních přijímačů),
dobře ovladatelných klávesnic (dostatečně nízkých, s nastavitelnou palohou a sklonem a vyhovujícími klávesami),
evítidrl a nízkou zářivostí a těles (krytů) pro rozptýlená a nepřímé osvětlení,
vhodných stolů s rozměrově přestavitelnými prvky (připravuje se výrobe v n*p* Interiér Praha ) ,
stabilních sedadel s vhodným rozměrovým a tvarovým řešením, adekvátní přeetavitelností, zhotovených z hygienioky vhodných materiálů (v poslední době se několik vnodných
typů počalo vyrábět)*

Další problémy se vyskytují se zajištěním vhodného pracovního prostředí* zejména s vyhovující úrovní hluku, teploty, . vlhkosti a prašnosti*
Velmi závažným aspektem pracovních podmínek u terminálů, kterému u nás zatím není věnována dostatečná pozornost
je režim práce a oddechu* Ve většině vyspělých zemí je doba
nepřetržité práce i celková denní doba práce u terminálů výrazně omezena.(Podle údajů ze zahraničí se maximální povolená doba práce u terminálů pohybuje vesměs mezi 50 a 80 JS
normální pracovní doby)* 7 ČSSR zatím žádný závazný dokument
neexistuje a záleží tedy na informovanosti a dobré vůli provozovatelů, jaký pracovní režim těmto pracovníkům určí. Aktuální je tato otázka zejména u pořizovaček dat ve výpočetních
střediscích. Podle našich zkušeností zatím je v této oblasti
co zlepšovat* Nedostatek pracovnic na terminálových pracovištích a jejich velká fluktuace toto zjištění potvrzuje*
V souvislosti s problematikou optimalizace pracovních podmínek se nesmí zapomínat na některé další aspekty, jejichž význam není zatím v praxi dostatečně doceňován. Zejména se jedná o zajištění adekvátní psychologické přípravy pracovníků napráoi a terminály a na komunikaci s počítačem vůbec* dalo vytváření podmínek pro potřebnou kompenzační pohybovou aktivitu
a konecni zabezpečení soustavné preventivní i terapeutická pé-
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Se o zrak pracovníků.
Závěrem je nutné zdůraznit, Se následky výše zmíněných
nedostatků pro pracovníky a jejich pracovní výkon je
třete vždy posuzovat komplexně. Každý aspekt pracovních
podmínek, který je pracovníky pociíován jako nepříznivý,
rušivý, unavující se dříve nebo později projeví snížením
jejich pracovní výkonnosti a spolehlivosti, aí v důsledku
poklesu motivační, úrovne1, nebo vzniku zbytečné únavy
případně celkového zhoršení psychosomatických funkci*
Následné zhoršení kvality a kvantity práce pak přispívá
k nespokojenosti s pracovními podmínkami se vSemi uvedenými
důsledky* Takto vzniká uzavřený kruh negativních důsledků,
který buď vede k rozhodnutí pracovníka z daného pracoviště
odejít, neho může zapři Sinit dlouhodobé nebo dokonce
trvalé zhoršení jeho zdravotního stavu* Podceňování nebo dokonoe přehlížení výíe zmíněných rislk je proto, ohlédneme-li
od humánních hledisek* T rozporu jak s ekonomickými zájmy
provozovatele, tak, s jeho povinnostmi v oblasti péSe o pracovníky a ochrany jejich zdraví při práci*
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SVETLO - ZÁKLADNÝ FAKTOR PRACOVNÉHO PROSTREDIA
Doo.Xng. BERGER Otto,CSc.
Katedra elektroenergetiky EF SVŠT Bratislava
Pracovni prostredie v energetike j« už v podstate tak
automatizované, že obsluhujúci personál preberá iba funkciu
kontroly riadenia technologických procesov a ich usmerňovania.
Prevažná cast' týchto funkcii je závislá od príjmu údajov a informácií, ktoré obsluhujúoi personál získava svojimi
vnemami. NajvKcSia Sasť informácií je pritom získavaná zrakovým vnemom, ktorého kvalita a výkonnosť Je závislá od osvetlenia a interiérových úprav.
Svetlo denná a aj umelé sa stáva významným faktorom pracovného prostredia* Svetlo v interiéri musí zabezpečovať
spolehlivé a rýchle plnenie zrakových úloh* Prispievajú k tomu aj parametre interiérov, konkrétneho pracovného miesta a
pracovnej činnosti tu vykonávanej.
Pri návrhu osvetlenia treba rešpektovať súčasne denné
a aj umelé osvetlenie, ioh prednosti a vzájomné súvislosti*
Okrem pozitívnej stránky svetla v pracovnom prostredí
nemožno zabúdať ani na Jeho dalSie vplyvy, z ktorých oajvýznamnejSie sú teplota, hlučnosť, estetika a súlad s daným
interiérom. Samozrejme, že aj otázky ekonomiky a hospodárnosti sú dôležité.
Základné kritériá apr&vmého osvetlenia sú vo všeobecnosti známe. Horšie je to už s Ioh aplikáciou. Nedobrá aituáoia je aj v energetlokýeh prevádzkaoh. VKčiina prevádzok
a z nioh hlavne dispečerské a ovládacie priestory sú nedostatočne a nekvalitne osvetlené a to aj napriek tomu, že zraková Činnosť obsluhy je tu rozhodujúca*
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7, praktických previerok týchto pracovísk je známe, že
vo väčšine s nich nie sú dosahované požadované hodnoty kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov. Zrejme už pri projekte a výstavbe týchto zariadení bolo svetlo nedocenené.
Pri návrhu 5i kontrole osvetlenia je potrebné hodnotiť
nasledovné veličiny osvetlenia a ich parametre:
a ) Os vet lenost'
b) Jasové hladiny
c) Smerovanie svetla, tienivosť
d) Ftrba svetla, farebné podanie
e) Oslnenie
f) Bezpečnosť, prevádzku a možnosti údržby
osvetľovaoej sústavy.
Prvé z uvedených kritérií - osvetlenosť - dáva nám obraz o kvantite svetla, zatiaľ čo ostatné sú kvalitatívnymi
činiteľmi osvetlenia. Požadovaná úroveň každého z nich vyplýva z fyziologicko-psyohologickýeh potrieb človeka, v tom ktorom interiéri, pracovnom mieste, od požiadaviek zrakovej činnosti, spoľahlivosti, prašnosti, bezpečnosti a rýchlosti
vykonávania pracovných úkonov*
S ohľadom na uvedené pracovné činnosti, javí sa práoa
dispečerskej obsluhy v dozorniach a Iných dispečerských centrách zrakovo a aj svojim významom a dôležitosťou veľmi náročná. Nepřetržitost' prevádzky elektrizačnej sústavy vyžaduje nepretržitú a dlhodobú činnosť pracovnej obsluhy pri
umelom osvetlení. Zraková činnosť je trvalá. Dobré osvetlenie ju nielen zlepšuje, ale aj priamo pôsobí na únavu a pohodu obsluhujúceho.
Osvetlenosť - je parametrom množstva svetla. Pre rAzne
pracovné podmienky Je obyčajne stanovená normou. V uvádzaných priestorooh energetických prevádzok by nemala klesnúť
pod 300 lz. Vzhľadom na súčasný sortiment svetelných zdrojov a svietidiel, nie je dosiahnutie tejto úrovne osvetlenosti žiadnym problémom. Ak výška stropov nepresahuje h m
od pracovnej roviny, javia sa ako najvýhodnejšie žiarivkové
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svietidlá v kombinácii s inými prisvetľovacíml výbojovými
(niekedy aj žiarovkovými) svietidlami.
V priestoroch dozorní s vel*ým poStom aeracích, registraSných, signalizačných a výpočtových prvkov je a ohľadom na kvalitnú zrakovú Činnost' a jej únavu výhodné
pracovať s osvetlenosťou 500 lx.
Rovnomernosť osvetlenosti nesmie prekroSlť pomer 1 :3*
Význam osvetlenostl pri hodnotení výkonnosti, únavy,
zmKtkovitosti a úrazovosti je zrejmý aj z obr* č.1 až 6,h,
Jasové hladiny sú bezprostredný* parametrom videnia*
Sú výsledkom úrovne osvetlenoetl a optických vlastnosti
vnímaných predmetov, 2i okolia daného interiéru* Zrak dokáže hodnotiť iba Jas, jeho rozdelenie v podobe kontrastov*
K požadovanej úrovni jasových hladín sú pri vhodnej
osvetlenosti rozhodujúce aj Sinítele odrazu pozorovaných
zariadení (ovládacích 51 kontrolných prvkov) a okolia*
Týka sa to tak stropu, stien, podlahy, 51 jednotlivých
exteriérových prvkov* Rast Jasu je priamo úmerný rastu
člnltelta odrazu*
Optimálne hodnoty jasu pre pracovnú ploohu ležia v
rozpKtí 100 ed*m~2 pre f* * 0,2 m 400 ed.m"2 pre f = 0,8.
Za minimálnu jasovu hodnotu v uvádzaných pracovných priestorooh moSno pokladať 17 od*m • Bežne sa doporučujú jasy
stien okolo 8O od.m"2, stropu 100 cd.m"2, podlahy 150 ed.ra"2
a okolitých zariadení a prvkov interiéru 350 cd.n*"** Pri
nároSnej zrakovej činnosti v dozorniach energetických zariadení je požadovaný Jas stropu 200 a% 300 cd*m .
Významný je vplyv jasu stien a stropu na celkové
osvetlenie*
S ohľadom na jas stien mo?no zistiť, £e pri nízkej úrovni osvetlenosti vznikajú vysoké odrazy od stien a vysoké
hodnoty vertikálneJ osvetlenostl, zatiaľ So pri vysokých
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hladinách osvetlenosti sú odrazené reflexy stien nižšie.
Pri stropných jasoch sú tieto pumex'y zložitejšie. Pri
stropoch so zabudovanými svietidlami dostáva aa na strop
málo svetla. Podstatná cast' tvorí odrazená zložka od podlahy. Preto jasová úroveň stropu je funkoiou osvetlenosti *
odrazných Činiteľov podlahy a stien.
—2
Požadovaný jas stropu 200 sž 300 od**
je preto do••žiteľný až pri osvetlenosti nsd 2 000 lz* Pri osvetlenosti 5OO až 1 000 lx s tradičnými podlahovými povrchmi,
je jas stropu len 30 až 50 ed.aT2, teda iba okolo 20 £
z požadovanej optimálnej hodnoty*
Pri spolupôsobení denného svetla je tento nedostatok
zmierňovaný denným svetlom* Pri umelom osvetlení sú stropy
tmavšie a to tým viao, £ím je nižšia osvetlenost' a 81m vyššie sú Jasové hodnoty prevádzkových svietidiel* Vylepšenie
tohto stavu sa rieši prisvetľovanít* stropu pre tento účel
inštalovanými svietidlami*
Jasové hladiny stropu a stien závisia aj od voľby použitých materiálov a ich farieb* Svetlejšie povrchy sú
priaznivejšie* Kontrastné pomsry jasov svietidiel, stropu
a stien sú výhodnejšie pri farebnej pestrosti* Farebná monotónnosť zhoršuje videnie*
Smerovanie svetla, tlenivosť
Voľba svetelných zdrojov, svietidiel a ich osadenie v interiéri sú dôležitým faktorom osvetlenia a tým aj dobrého
videnia* Smerovanie svetla je mierou tienivosti. Vhodné
tiene zvýrazňujú plasticnosť prostredia, ale mdžu byt' pri
nesprávnom smerovaní svetla aj rušivým prvkom videnia*
Osvetľovacia sústava umelého osvetlenia musí rešpektovať smer denného svetla* Nevhodný smer svetla býva aj zdrojom rušivých odrazov svetla a tým príčinou oslnenia*
Neoddeliteľnou súčasťou mnohých pracovných miest je
obrazovka výpočtovej, 5i informaSnej techniky. Jej správna
poloha
spolu so smerovaitm svetla rozhodujú o kvalite vide-
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nia predkladaných Informácií. Prvky osvetľovacej sústavy
nesmú vytvárať reflexy na obrazovke v smere pohÄdu. Reflexie obrazovky vznikajú vSak aj pri dennom svetle* Zábranou proti týmto javom bývajú rôzne cloniace steny, žaluzie,
závesy a pod* Výhodná je aj možnosť sklápania obrazovky o
• 20°.
Rušivý jas na obrazovke, spôsobený jej odrazovými
vlastnosťami a osvetlenosťou priestoru, by nemal prekročiť
hodnotu 5 od.m * Jasové pozadie obrazovky aa pritom doporúčuje od 25 do 6 cd«m •
Farba svetla a farebná podanie sú kvalitatívne ukazovatele farebného vnímania. Farba svetla je daná voľbou svetelného zdroja. Tieto rozdeľujeme do trooh skupín:
I. skupina: Denno - biele (teplota chromatickosti je
v££äia ako 5 OOO K)
H . skupina: Neutrálno - biele (3 5<>O až 5 000 K)
XII. skupina: Teplo - biele {menej ako 3 500 K ) .
Z bežne používaných svetelných zdrojov má napr. žiarovka 2 500 až 2 700 K, žiarivka denno-biela 5 500 až 6 500 K,
žiarivka neutrálno-biela 3 500 až k 500 K, žiarivka teplo-biela 2 500 až 3 000 K, vysokotlaková ortuťová výbojka
6 000 K, vysokotlaková ortuťová výbojka s luminofórom
k 000 K, vysokotlaková sodíková výbojke 2 1O0 K.
V priestoroch dispečerskej obsluhy energetických zariadení sa doporučujú svetelné zdroje I. a II. skupiny.
Výsledný farebný vnem tvorí popri farbe svetla svetelného ztiroja aj farebnosť pracovného prostredia a jednotlivých jeho prvkov. Ioh výsledný efekt je udávaný indexom farebného podania R^ , ktorý mdže byť v rozmedzí od 0 do 100.
5ím ja bližšie k hodnote 100, tým je aj farebné vnímanie
lepSie, hodnovernejiie.
VKčSia farebná pestrosť na každom pracovisku je veľmi
výhodná. Jednofarebnosť a farebná monotónnosť zrak unavuje.
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Farebná rozmanitosť môže byt' aj dobrým prostriedkom pre
odstupňovanie významnosti, 5i bezpečnostnej dôležitosti
jednotlivých kontrolnýoh alebo ovládacích prvkov*
Oslnenie je 6a•tým problémom osvetlenia. Je dôsledkom
vysokých požadovaných hladín osvetlenosti a jasov. Potrebný
počet a výkonnosť osvetľovacích zariadení nesmie sa stať
príčinou zhorSeného videnia*
Oslnenie môže byť priame od svetelných zdrojov a svietidiel, ale tieS aj nepriame, odrazom od okolitých plôch a
povrchov jednotlivých prvkov pracovného prostredia* Vychádzajúc zo smerov prevažnej Sasti pohľadu sa volí typ svietidla a hlavne jeho osadenie v interiéri*
Bezpečnosť, prevádzka a možnosti údržby osvetľovacej
sústavy sú kritériá spoľahlivosti a akosti osvetlenia*
Z praxe je známe, že osvetľovacia sústava je vtedy
spoľahlivé, ked je bezpečná,k údržbe a čisteniu prístupná*
Opotrebovanie, starnutie a čistenie osvetľovacích prvkov a
tiež zložitá,. 5i niekedy ťažko prístupné výmena svetelných
zdrojov, môžu značne zhoršiť osvetlenie pracoviska, a tým
aj zrakovú činnosť* Preto už pri návrhu, alebo rekonštrukcii osvetlenia treba tieto požiadavky rešpektovať*
Z uvedených faktorov dobrého osvetlenia pracovísk je
zrejmé, že sa jedná o úlohu, ktorú by mal rieSiť Specialista - svetelný technik* Význam svetla vyplýva z významu svetla v pracovnom a životnom prostredí. Nerozumné Šetrenie
svetla na úkor jeho kvantity, kvality a tiež neznalosť jeho
optimálnych parametrov sa v konečnom dôsledku negatívne prejaví na pracovnom výkone, únave, zmetkovitosti, spoľahlivosti, úrazovosti a pohode pracovníkov* Svojou významnosťou
patrí energetika k pracovným odborom, kde väetky tieto požiadavky musia byť dôsledne rešpektované.
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OSVETĽOVANIE PRACOVNÍCH PRIESTOROV V ELEKTROENERGETIKE

BENKO František, Ing., Stavebná fakulta SVŠT, Bratislava
Medzi dôležité zložky pracovného prostredia nepochybné
patrí umelé elektrické osvetlenie. Je známy fakt, že správne
osvetlenie priaznivo ovplyvňuje duševnú a fyzickú výkonnosť
pracujúceho človeka. Preto aj zvyšovanie nárokov na kvalitu vykonanej práce by malo byť v korelácii so zvyšovaním požiadaviek
na kvalitu osvetlenia.
Berúc do úvahy uvedené aspekty, zameral sa autor príspevku na súčasné požiadavky na navrhovanie, údržbu, prevádzku a
kontrolu umelého osvetlenia vnútorných priestorov energetiky,
ktoré sú s účinnosťou od 1.1.1987 definované v ČSN 36 0450 [li

s CSN 36 0451 [2].

1 Všeobecné požiadavky na osvetlenie vnútorných priestorov
Umelé osvetlenie zaisťuje potrebné podmienky videnia v
prípade, ked nie je k dispozícii dostatok denného svetla. Osvetlenie má predovšetkým vytvárať také podmienky videnia, ktoré by
umožňovali dosiahnutie požadovaného zrakového výkonu a zrakovej
pohody.
Základné veličiny osvetlenia z hradiska návrhu a hodnotenia osvetľovacích sústav sú :
- osvetlenosť,
- rovnomernosť osvetlenia,
- stálosť osvetlenia,
- oslnenie,
- rozloženie jasov,
- smerovosť a tienivosť svetla,
- chromatičnosť svetla a farebné podanie.
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Podľa druhu zrakovej činnosti sa rozlišujú ätyri kategórie osvetlenia /A, B, C, D/. V prvých troch kategóriách /A, B,
C /, kde sú požiadavky na zrakový výkon vysoké, priemerné a malé, je poradie dôležitosti rozhodujúcich kritérií - zrakový výkon, zrakové pohoda. V Štvrtej kategórii /D /, kde sa uprednostňujú požiadavky na vnímanie priestoru,tvaru a farieb, je po radie kritérií opačné.
Požiadavky na osvetlenosť z hľadiska zrakového výkonu
sa určujú na základe zrakovej náročnosti úlohy podľa :
- pomernej vzdialenosti kritického detailu, alebo podľa charakteristiky činnosti,
- kontrastu jasu, prípadn* farieb kritického detailu a jeho
bezprostrednétato okolia.
Takýmto spôsoboir. je možné určiť požadovanú osvetlenosť
E n V a charakteristiku osvetlenia /celkové, miestne, kombinované e odstupňované/. Určené hodnoty osvetlenia iroSno na základe
osobitných požiadavok zvyšovať o jeden až dva stupne, prípadne o jeden stupeň znížil.
Rovnomernosť osvetlenia
v mieste pracovnej úlohy ako
nej osvetlenosti / r = E - n :
novené ne základe požiadaviek

sa určuje na porovnávacej rovine
pomer najmenšej a miestne priemerE /.Úroveň rovnomernosti je stacharakteristík osvetlenia.

Pri hodnotení osvetlenia z hľadiska oslnenie r,e rozlišujú Štyri triedy obmedzenia oslnenia. Uvedené triedy sa vzťahujú na rovnorodý smer pohľadu v pozdĺžnej a priečnej osi miestnosti. Kontrolné miesia pre hodnotenie oslnenia sú stanovené
1 m od steny, v polovici jej dĺžky a 1,5 m ned podlahou.
Rozhodujúcim parametrom pre zrakový výkon, zrakovij po hodu a zábranu únavy je jas a jeho rozloženie v zornom poli.
Rozloženie jasov je možné ovplyvniť voľbou rozloženi* osvět lenosti a odrsznosti povrchov.
Pre dosiahnutie pe'íe.'ovené'ho zreVového výkonu je potrebné
vj-tvoriť v iniepte úlohy ôo nejmenší kontrast medzi kritickým

- 59 -

detailom a jeho bezprostredným okolím, a tým vytvoriť v celej
miestnosti podmienľ-ry pre správne vnímanie trojrozmerných predmetov. To je iro/,né dosiehnuť jednak dodržaním už určených základných parametrov / osvetlenosť a rovnomernosť osvetlenia ,
obmedzenie oslnenie a rozloženie jasov/, a tieS zabezpečením
vhodnej směrovosti a tienivosti svetla.Činiteľ podania tvaru
môže dosahovať tri stupne : vysoký, stredný a malý.
Chromatičnosť svetla a kolorite povrchu osvetľovanej
miestnosti sú pre zrakový výkon a pohodu rovnako dôležité ako
ostatné kvalitatívne a kvantitatívne parametre osvetlenia.
Chromatičnosť svetla, charakterizovaná teplotou chromatifinosti /Tc/, je rozdelená do troch skupín. Akosť podania farieb,
charakterizovaná indexom podania farieb /Ra/, je možné rozde.liť do piatich skupín.
2 Požiadavky na osvetlenie vnútorných priestorov elektroenergetiky.
Podľa charakteru zrakovej činnosti možno vnútorné priestory pracovísk elektroenergetiky rozdeliť do týchto skupín :
a/ miesta, pri ktorých sa vyžaduje zvláSť dobré osvetlenie
/napr.:velín, dozorne, niektoré česti strojovne a pod./
b/ miesta s trvalou obsluhou, kde sa musí vynaložiť určitá zraková práca pre zvládnutie zrakovej záťaže /olejové hospodárstvo turbíny,resp. generátora, analýza spalín a pod./
c/ miesta s trvalým dozorom a pochôdzkou, kde je zraková záťaž
malé /napr. vlastná spotreba, čerpadlá, ventilátory a pod./
d/ miesta bez trvalého pobytu pracovníkov, len s občasnou ob chôdzkou /napr. filtre, dopravné mosty a pod./.
Pre miesta prvej skupiny sú napr. v zahraničí I 3J vypracované osobitné predpisy, určujúce požiadavky na osvetlenie
týchto priestorov.Keďže u nás spomínané predpisy nie sú, je
potrebné zaradiť tieto priestory do kategórií osvetlenia A3,
alebo ii2.
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Miesta druhej skupiny sa zaraďujú do kategórie B1,B2,B3.
Priestory tretej skupiny je potrebné zaradiť do kategórie osvetlenia Cl, C2 a priestory ätvrtej skupiny do C3.
3 Navrhovanie, údržba, prevádzka a hodnotenie umelého osvetlenie
Kávrh osvetľovacej sústavy sa overuje výpočtami alebo porovnávaním s preukázateľne obdobným riešením,ktoré bolo overené meraním. Požiadavky na rozsah e obsah svetelnotechnického
projektu sú závislé od kategórie uvažovaného osvetlenia. Vo
všeobecnosti by mal mať svetelnotechnický projekt časti - písomnú a výkresovú.
Osvetľovacia sústava má byť navrhnutá tak, aby bolo možné zaistiť prevádzku a údržbu osvetlenia. Zároveň sa musia rešpektovať požiadavky na jej hospodárnosť realizácie a prevádzky.
Súčasťou návrhu osvetlenia je určenie spôsobu a základných
technických prostriedkQv pre údržbu osvetlenia.
Údržba osvetlenia spočíva v čistení svietidiel a svetelných zdrojov, vo výmene svetelných zdrojov 8 obnove svetelno činných častí. Súčasťou údržby sú i bežné opravy elektrickej
inštalácie.Pokles hodnôt osvetlenia behom prevádzky sa charakterizuje hodnotou udržovacieho činiteľa, pričom najmenšia prípustná hodnota je 0,5.
Meraním osvetlenia sa v praxi zisťujú časovo maximálne
alebo prevádzkové hodnoty osvetlenia. V dôsledku vierohodnosti
výsledkov je preto dôležité zaznamenať kompletný podrobný popis
prieskumu a všetky činitele, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky.
Záverom je možné konštatovať, že sprísneniu požiadaviek
na osvetľovanie vnútorných priestorov , sa aj v podmienkach
elektroenergetiky treba prispôsobiť. V súčasnom období prestavby organizačných štruktúr s prechodom na samofinencovanie,
je to možné iba rekonštrukciou osvetľovacích sústav modernými
svietidlami s progresívnymi svetelnými zdrojmi.Za takéto možno
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považcvať vyvíjané prien^yselné svietidlá s vysokotlakými sodíkovými výbojkami, ktoré spĺňajú požiadavky funkčno - «konocického modelovania |_4J.
To,že bude potrebné túto neľahkú cestu nestupiť, dokezuj»í jednak zahraničné skúsenosti [5 ] » o t i e ž skutočnosť, že v
blízkej budúcnosti sa pri tvorbe ČSN budú priamo preberať do Clľ. e IEC.
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- 63 ZÁSADY POSUDZOVANIA TEPELNÉHO STAVU V PRACOVNOM PROSTREDÍ
OBJEKTOV ENERGETICKÝCH PREVÁDZOK
Ing. Dušan

P e t r á š , CSc.

Stavebná fakulta SVŠT Bratislava

1. Úvod
Tvorba umelého materiálneho životného prostredia predstavuje v stavebníctve cieľavedomú snahu zabezpečiť optimálnu
mikroklímu v interiéroch budov. Definovať tento stav je pomerne komplikované, pretože v každom interiéri sa môže súčasne
nachádzať a pôsobiť viacero zložiek mikroklímy (15). V interiéri je najdôležitejšia tepelno-vlhkostná mikroklimatická
zložka. Jej narušenie ohrozuje homoiotermiu ako základnú podmienku existencie ľudského organizmu (6).
Napriek tomu, že sa človek v spojitosti s jeho fyziologickým' i psychickým stavom môže prispôsobiť určitej mikroklíme, existuje rozmedzie /neutrálna zóna/, v ktorom sa cíti najlepšie. Časťou tejto neutrálnej zóny optimálnej tepelnovlhkostnej mikroklímy je i zóna pohody - tepelná pohoda. Táto je podmienená príjemnými subjektívnymi pocitmi pri objektívne rovnovážnej tepelnej bilancii človeka v prostredí bez zaťaženia jeho termoregulačného systému. Je to teda taký stav, v ktorom
človek nepociťuje ani chlad, ani nadmerné teplo (2,7).
Na strane druhej úroveň tepelného stavu v pracovnom
prostredí preukázateľne určuje alebo aspoň ovplyvňuje výkonosť
pracovníkov, bezpečnosť pri práci, chorobovosť, fluktuáciu ako
aj životnosť výrobných fondov. Preto je dôležité, aby sme vedeli takéto pracovné prostredie i adekvátne posudzovať. Pri
hodnotení sa musí vychádzať z objektívne rnerateľných fyzikálnych veličín, ktoré treba konfrontovať s nezanedbatelnými subjektívnymi pocitmi užívateľov.
2. Podmienky zabezpečenia tepelného stavu v normálnych prípadoch
Pri špecifikovaní jednotlivých veličín tepelného stavu
pracovného prostredia sa vychádza z uvedenej definície tepelnej
pohody. Z nej je zrejmé, že nevyhnutnou podmienkou existencie
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medzi teplom vyprodukovaným ľudským telom a jeho stratami
do interiéru, bez zaťaženia termoregulačného systému. Matematickým vyjadrením je dvojrovnica v tvare (2)
q

M - %

~ qE - qD

=

- q CL

=

+

q

S

+ q

K

( 1 )

kde p M je hustota tepelného toku pri metabolizme /W.m
qu -

/,

qc -

hustota teplného toku pri vonkajšej práci /W.m" /,
-2
hustota tepelného toku vyparovaním /W.m /,
'
-2

qQ -

hustota tepelného toku dýchaním /W.m

/,

qr. -

hustota tepelného toku cez oblečenie /W.m" /,

qs -

hustota tepelného toku sálaním /W.m

q,- -

hustota tepelného toku konvekciou /W.m" /.

/,

Platnosť rovnice (1) pokladáme za prvú podmienku potrebnú
na vytvorenie optimálneho tepelného stavu interiéru pre osoby, ktoré v ňom zotrvávajú dostatočne dlhý čas.
Požiadavka nezaťaženla termoregulačného systému v podmienkacfT tepelnej pohody je v rovnici tepelnej rovnováhy zahrnutá kritériom výskytu priemernej povrchovej teploty pokožky a množstva vylučovaného potu v určitých hraniciach, pretože tieto sú jedinými fyziologickými veličinami, ktoré vyjadrujú stav tepelnej pohody.
Matematicky je priemerná povrchová teplota pokožky t. ,
ako aj hustota tepelného toku /strata/ vyparovaním q £

, vy-

jadrená v stave tepelnej pohody v závislosti od činnosti subjektu vzťahmi (2)
t k = 35,7 - 0,0275 . (q M - q„)

/°C/

(2)

kde t. je priemerná povrchová teplota pokožky /°C/ a
qE

= 3,05.10" 3 ./256.t k -3373-p i /+0,42./q M -q w -58,15/

/W.nT 2 / (3)

kde q E je hustota tepelného toku /strata/ vyparovaním /W.m

/.

Vzťahy (2) a (3) sa pokladajú za druhú a tretiu podmienku stavu tepelnej pohody.
Ak do rovnice tepelnej rovnováhy (1) dosadíme vzťahy
(2) a (3), dostaneme po úprave tvar
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(q M - q w ) - 3 , 0 5 . 1 0 ~ \ / 5 7 3 3 - 6,99(q M
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- 0 , 0 0 1 4 . q M . (34 - t j ) = 3,96 . 1 0 " . f C L . / ( t C ) _ + 2 7 3 )
4

- ( t u + 273) / - f C L - ^ L . ( t C L

- t£)

2

/W.nT /

4

(4)

kde tr. je teplota na vonkajšom povrchu oblečenia /°C/,
-1 -2
- súčiniteľ přestupu tepla konvekciou /W.K .m /,
f C L - pomer plochy povrchu oblečeného a neoblečenéhu
subjektu /-/.
3. Zásady posudzovania tepelného stavu
3.1 Objektívne hodnotenie
Stav tepelnej pohody v normálnych prípadoch v pracovnom
prostředí možno po úprave rovnice tepelnej pohody vyjadriť
funkčnou závislosťou 6 nezávislých veličín, ktoré považujeme
za jej faktory, a to v tvare
f ( %

, RCL

, t. , p. , v. , t u )

-

0

(5)

kde q n je celková hustota tepelného toku z ľudského tela /W.m /,
"d. " t e P e l n ý odpor oblečenia /m .K.W
t.
p.
v.
t

-

/,

teplota vnútorného vzduchu /°C/,
parciálny tlak vodnej pary vnútorného vzduchu /Pa/,
rýchlosť prúdenia vnútorného vzduchu /m.s /,
účinná teplota okolitých povrchov /°C/.

Optimálny tepelný stav užívateľa pracovného prostredia je
funkciou 2 veličín súvisiacich so subjektom - užívateľom /q»j>
Rp./ - sú to subjektové faktory, a 4 veličin charakterizujúcich tepelný stav prostredia IX- ,p.,v.,t /, v ktorom sa nachádza.
Pri objektívnom určení jednotlivých veličín sa faktory
prostredia zvyčajne merajú a faktory súvisiace s užívateľom
sa predpokladajú v závislosti od ročného obdobia a od uvažovanej činnosti osoby (5).
3.2 Subjektívne hodnotenie
Pri subjektívnom hodnotení tepelného stavu pracovného
prostredia vychádzame zo 7-stupňovej psychofyzikálnej stupnice (1), pričom -3 zima, -2 chladno, -1 mierne chladno, 0
neutrálne, +1 mierne teplo, +2 teplo, +3 horúco. Potom tepelný stav konkrétneho prostredia vyjadruje PMV-index, ktorý predikuje priemernú hodnotu tepelných pocitov veľkej sku-
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PMV = /0,3u3.exp(-0,u36.q M )+u,0275/.//u,601.(q M -q w )-q M .(0,147-1,7.10" 5 .p i -0,0014.tj)+3,05.10" 3 .p i +6,937-3,96.1O" 8 .f C L ./(t C L + 273)*-(t u +273) 4 /-o^.f C L .(t C L -t i )// (6)
pričom jednotlivé veljčiny boli už definované v predchádzajúcich vzťahoch.
PMV-index predikuje síce priemernú hodnotu tepelných pocitov veľkej skupiny subjektov, ktorí sa nachádzajú v danom prostredí, ale individuálny pocit každého jednotlivca zo skupiny sa
môže pohybovať okolo tejto hodnoty. Z tohto dôvodu sa zaviedol
PPD-index, ktorý vyjadruje predpokladané percento nespokojných
osôb s prostredím, t.j. tých, ktorí by v danom prostredí pociťovali nepohodu alebo značnú nepohodu. Vzájomný vzťah uvedených
indexov je vyjadrený vzťahom (4)
PPD = 100-95.exp(-0,03353.PMV 4 -0,2179.PMV 2 )

/%/

(7)

Príčinou takejto lokálnej tepelnej nepohody v pracovnom
prostredí budov môže byť (10,14) asymetrické tepelné sálanie,
vertikálny teplotný gradient vzduchu, teplá alebo chladná podlaha, prúdenie vzduchu.
4.Podmienky zabezpečenia tepelného stavu v extrémnych prípadoch
Existuje však možnosť pracovného prostredia, kde je pravdepodobný výskyt extrémnej tepelnej záťaže, tzv. tepelný stres.
Ten môže vzniknúť v prostredí s vysokou teplotou vzduchu, s
veľkým tepelným sálaním-radiáciou, s vysokou úrovňou vlhkosti,
alebo na pracovných miestach kde nadmerná úroveň činnosti ľudí,
resp. ich tepelno-izolačnej schopnosti ich odevov je požadovaná (11).
Tepelný stres pôsobiaci na človeka a jeho ľudské telo je
často hodnotený "indexom tepelného stresu", ktorý je jednoduchou hodnotou kombinujúcou vplyv jedného, alebo viacerých faktorov prostredia, ako sú : teplota vzduchu, účinná teplota okolitých plôch, rýchlosť prúdenia vzduchu, vlhkosť vzduchu, činnosť a oblečenie subjektu. V súčasnosti najviac užívaným indexom tepelného stresu je WBGT-index, ktorý je zakotvený i v medzinárodných normách (3).
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stavu pracovného prostredia sme vychádzali z tepelnej rovnováhy subjekta v danom prostredí, obdobne i v extrémnych pracovných podmienkach by mala tepelná produkcia subjektu pri
danej činnosti byť rovná tepelným stratám /ziskom/ konvekciou,
radiáciou a evaporáciou. Rovnicu tepelnej rovnováhy môžeme
vyjadriť nasledovným matematickým vzťahom
q

=

V

q

(3)

M ' qW ' q S " qK * q E ' qR " qL " qC

kde q., je hustota výmeny tepelných tokov /W.m

/W.m" 2 /
_o

/,

-2

(B)

qp -

hustota tepelného toku respiráciou /W.m

q. -

hustota latentných tepelných tokov respiráciou /W.m
-2
hustota tepelmého toku vedením /W.m" /.

q^ -

/,

- 2
/,

5. Zásady posudzovania tepelného stresu
Pôvodne bol WBGT-index odvodený v roku 1950, ôalšími
výskumami bol matematicky popísaný v závislosti na faktoroch,
ktoré najlepšie korešpondujú k odozve ľudského organizmu na
tepelný stres. Potom WBGT-index /mokrá výsledná teplota/ sa
môže matematicky formulovať ako
W6GT = 0,7.t n w + 0,3.t
kde t
t

/°C/

(9)

je prirodzená mokrá teplota /°C/,
-

výsledná teplota / D C / .

V prípadoch priameho účinku žiarenia, by mohlo dôjsť
k preexponovaniu jeho vplyvu vo WBGT-indexe, preto rovnica
(9) je pre takéto prípady modifikovaná v tvare
WBGT = 0,7.t n w + 0,2.t g + 0,1.t t

/°C/

(10)

pričom všetky uvedené veličiny boli už popísané v predchádzajúcich vzťahoch. Rovnica (10) je podobná vzťahu (9) s tým, že
vplyv výslednej teploty t

na samotný index je redukovaný.

Pre praktické použitie WBGT-indexu je vhodné poznať okrajové limitné hodnoty v závislosti na činnosti subjektu. Tak
napríklad podľa (3) pre činnosť človeka charakterizovanú ako
klud /sedenie/ sa požaduje hodnota WBGT-indexu pre osoby aklimatizované na tepelnú záťaž 33 °C, resp. pre neaklimatizované
32 °C. Pri nadmernej aktivite/ťažká fyzická práca/ je však požadovaná hodnota WBGT-indexu už len 25 °C, resp. 23 °C.
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V predmetnom príspevku boli naznačené hlavné zásady
pre posudzovanie tepelného stavu pracovného prostredia, či už
v normálnych alebo extrémnych podmienkach. Z uvedenej použitej literatúry je zrejmé, že sa jedná o oblast najvyššieho
interesu vo všetkých vyspelých krajinách sveta. Je potešiteľné, že okrem normatívov v USA (1), v krajinách Európy (3,4,5)
a Škandinávie (8) má významné postavenie problematika optimalizácie podmienok človeka pre prácu i v našich predpisoch (16),
ktoré sa stali východiskom i pre krajiny RVHP (7).
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UPLATNENIE ERGONOMICKÝCH POŽIAPAVIEK V ENERGETIKE
PhDr Mária Džubéková
InStitút priemyslového designu, pracovisko Bratislava
Vedecko-technický pokrok vystupuje v súčasných podmienkach ako rozhodujúci faktor rozvoja výrobných síl, s rozsiahlymi sociálnymi a ekonomickými dôsledkami. Má za následok,
že štúdium človeka v pracovnom procese a jeho pracovných podmienok, vystúpilo z hraníc Špeciálnych disciplín a stalo sa
predmetom skúmania ako celok, v ktorom sa vytvárajú vzájomné
vztahy medzi prírodnými a spoločenskými vedami, technikou a
ekonomikou*
Z uvedených vzlahov vystupuje do popredia komplexný prístup k riešeniu otázky: Slovek - práca - pracovné prostredie,
vrátanie pracovných podmienok, ku ktorému je možné pristupoval z hladiska mnohých aspektov jednotlivých vedných disciplín, ako je psychológia, antropológia, fyziológia, hygiena a
bezpečnosť práce, sociológie a 3al5ie.
Tento interdisciplinárny prístup k riešeniu vedeeko-technických, spoločensko-ekonomickj'ch a sociélne-psychologických
problémov je charakteristickým znakom ergonomie, ktorá sktiaa
funkčné vlastnosti a možnosti človeka v pracovnom procese, s
cielom vytvoril pre neho také podmienky, metódy a organizáciu
práce, ktoré ju robia vysoko produktívnu a súčasne umožňujú
vSestranný rozvoj človeka.
Problematika uplatnenia ergonomických poznatkov v energetike je nielen velmi obsiahla, ale aj mimoriadne náročná,
nakolko v sebe zahrnuje celý súbor problémov v energetike,
t.j. v jednotlivých prevádzkach vodných a klasických parných
elektrárniach, elektrických staniciach a dispečinkoch. A každé z týchto jednotlivých prevádzok má svoje Špecifiká, ktoré je potrebné rešpektoval pri rieSení vzniklých problémov,
či už v technickej, technologickej, alebo sociálnej oblasti.
Osobitným problémom % hladiska ergonomie sú prevádzky
jadrových elektrární, Jftdfová energetika sa podiela stále
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vačSím a väčším podielom na výrobe elektrickej energie, s
ktorou narastajú nielen nároky na bezpečný chod jadrných elektrárnl, ale i na ochranu pracovního a životného prostredia.
Jadrové elektrárne, tak ako každé technické zariadenie,
nie sú imunné voči možným poruchám, poškodeniu a haváriámf
zavinených technickým systémom, alebo zlyhaním ludekého činitela. Následky havárií predstavujú vždy nielen vysokú ekonomickú stratu, ohrozenie zdravia, ale prípadne aj ohrozenie
ludských životov. Z týchto dôvodov sa uplatnenie ergonomických
požiadaviek v energetike javí ako mimoriadne dôležité, naliehavé a nevyhnutné.
Ústredným problémom ergonomie je: systém človek - stroj,
ktorý ač svoje uplatnenie aj v energetike. Človek vo vztahu
k technike má obvykle riadiacu funkciu. Príkladom tohoto systému je i operátor a riadiaci systém jadrovej elektrárne.
Činnost operátora prebieha v naseba naväzujúcich etapách, ktoré predstavujú pracovný proces, charakterizovaný:
- príjmom a spracovaním informácií
- rozhodnutím
- realizáciou prijatého rozhodnutia
Príjem_a_sgracovanie_informácií
Príjem a spracovanie informácií je charakterizované zprostředkovaným pozorovaním technologického procesu, prostredníctvo*
riadiaceho systému. Operátor v jadrovej elektrárni je pomocou rôznych optických, prípadne akustických, signálov informovaný o priebehu a zmenách na jednotlivých generátoroch. To
znamená, že komunikuje s technickým zariadením a prijíma informdcie zrakovým, alebo sluchovým kanálom - analyzátorom.
Oznamovacie zariadenia, v praxi označované ako oznaraovače, musia podávat presné, spolehlivé a rýchle informácie,
pritom signalizácia havarijných situácií a mimoriadnych stavov, musí byt obzvléät jednoznačná a dôrazná, musí byt dobre
viditelná, prípadne počutelné. Naviac, musí byt. odlíšitelné
od ostatných informácií.
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Zrakové informácie vyžadujú sústredenie pozornosti a
na základe získaných informácií sa uskutočňuje rozhodovanie.
Informačná fáza procesu kladie vysoké požiadavky na zrakovú
ostrost, velkost zrakového pole a farbocit.
Z hladiska spracovania informácií vystupujú do popredia
požiadavky na operatívne obalenie a adekvátne rozhodovanie*
Z hladiska požiadaviek kladených na osobnost operátora, treba spomenul vlastnosti, akými sú: vysoký stupeň spolehlivosti pracovného výkonu, zodpovědnost, svedomitosí, vytrvalost,
vztah k vykonávanej práci, odolnost voči stresovým situáciám,
únave, psychickej zálaži zo zodpovednosti a pod.
Rozhodovanie, ako druhá fáza procesu, je spojená s vyhodnocovaním situácií, vznikajúcich v prevádzke. Každé rozhodovanie
však predpokladá, že sú k dispozícii také informácie, na základe ktorých je možné rozhodnutie uskutočnil.
Z psychologického hladiska má pre príjem informácií a
rozhodovanie najväčší vyznám percepcia, umožňujúca pochopit
význam a zmysel toho, So človek vníma.
K rozhodovacej činnosti dávajú podnety rôzne druhy signáliek, určené napr. k varovaniu, identifikácii, sledovaniu
stanovených hodnôt, analýze príčin odchyliek a zmien hodnôt,
presnému nastaveniu hodnôt a pod*
Priebeh a výsledok rozhodovania je závislý na štyroch
faktoroch:
- na schopnostiach, na vzdelanostnej úrovni operátora
- na jeho skúsenostiach a úrovni zácviku
- na povahe rozhodnutia, ktoré má urobit
- na spôsobe, akým získal väetky potrebné informácie
Rozhodovacia kapacita, tak ako i jeho kapacita v prijímaní informácií, je u človeka limitovaná. Zásadne je daná jeho neuropsychickýa vybavením, aj keä adaptačné pochody umožňujú dočasne překročit túto hranicu limitu možností.
Prekročenie výkonnostnej kapacity človeka, ktorá vyjadruje mieru fyzickej, neuropsychickej e emocionálnej zdatnos-
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ti z hlediska pracovného vypätia, režimu práce a pracovných
podmienok, znamená rast počtu chytených rozhodnutí, vedúcich
k zlyhaniu človeka. V tomto smere je velmi často človek považovaný za najslabší článok v zložitom systéme a uvádza sa,
že až v 30% je človek príčinou zlyhania techniky.
Hiadiace procesy operátora sťi výsledkom rozhodovania a uskutočňujú sa manipuláciou ovládacích prvkov, t.j ovládačov. Realizáciu rozhodnutia môžeme označit za proces, ktorý patrí
do oblasti senzoricko-myšlienkovej činnosti operátora.
Náročnost práce operátora je vyjadrená počtom a typom
zdrojov zrakových a sluchových informácií, to znamená počtom a typom sledovaných technologických informácií a počtom
a typom oznamovačov a ovládačov.riadiaceho systému.
Pri porovnávaní náročnosti operátorských činností, je
nepochybné, že u systémov, ktoré sú rozdelené do subsystémov
- systémových blokov, je náročnost práce operátora značne
vysoká.
Pôsobením pracovnej zátaže, predovšetkým neuropsychickým zataženín, dochádza u operátorov k rôznym zmenám v psychických funkciách, procesoch, stavoch i celkovej mentalite.
Konečným dôsledkom týchto zmien môže byt neprimerané správanie, vedúce ku kritickým a rizikovým pracovným situáciám a
k tzv. nehodovému konaniu, majúcemu za následok haváriu.
Z uvedeného vyplýva, že spolehlivost celého systému,
teda elektrárne ako celku, je jednoznačne daná spolahlivostou dvoch Sastí:
- spolahlivostou technického subsystému
- spolahlivostou ludského činitela
Obecne spolahlivostou človeka rozumieme vlastnost človeka, ktorá mu umožňuje plnit uložené úkoly s predpísanou
presnosťou a to v danom časovom intervale, za daných podmienok. Rozhodujúcimi veličinami sú teda* čas e odchylky /chyby/ od predpokladaných výsledkov.
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Pravděpodobnost spolehlivého výkonu operátora je v podstate vyjadrením vztahu medzi požiadavkami, ktoré na neho
kladie vykonávaná práca a jeho schopnosťami a vlastnosťami,
ktoré mu túto prácu umožňujú vykonávat.
tudská chyba môže vzniknut vo všetkých fázach chronologického postupu pracovnej činnosti a to z toho dôvodu, že
človek:
- nezaregistroval zmenu podnetu
- nevedel podnet rozlíšil
- neznal význam podnetu
- neznal odpoveä na podnet
- odpoveá bola dané nepresne, alebo oneskorene
Príčiny zlyhania človeka treba hladet:
- v osobnosti, v morálnych a volových vlastnostiach a vedomostiach /vady v charaktere, nedostatočná kvalifikácia a pod./
- v senzorických, mentálnych a motorických vlastnostiach a
schopnostiach /napr. nedostatočný zácvik, pomalé reakcie,
malá zručnost, rychlost, pohotovost/
-vraiiT<oprscovnýchpodmienkach /osobné, rodinné problémy/
- v strojovom zariadení /nevhodne riešený riadiaci systém/
- v pracovných podmienkach /nevhodne rieaené pracovisko, fyzikálne, chemické a iné vplyvy pracovného prostredia a pod./
Z uvedeného vyplýva, že pri zislovení príčin zlyhania
človeka, je potrebné zaoberal sa celým radom fyzikálnych,
biologických, chemických, ale aj informačných, sociálnych,
ekonomických a iných vplyvov v celej Šírke a komplexnosti.
Požiadavl52_na_gracoviskox_gracgvné_zariadenie_a_pracovné_grostredie
Pracovná činnost operátora prebieha vo vymedzenom priestore.
Doteraz charakteristickým znakom všetkých pracovísk je skutočnost, že človek prichádza prakticky už do vybaveného,
mnohokrát velmi obtiažne měnitelného usporiadania pracoviska.
Priestorové rieSenie blokových dozorní musí byt z ergo-
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nonického hladiska projektované tak, aby operátorovi umožňovalo a zaručovalo bezpečný pohyb po pracovisku. Ergonomické požiadavky na priestorové riešenie blokových dozorní musia byl rovnocenné požiadavkám technickým a technologickým
a musia byt rešpektované už v projektovej príprave pracoviska.
Podobne, dôležitým prvkom z hladiska ergonomie je aj
operátorské kreslo a pultový rozvádzač, tvoriace pracovné
miesto operátora.
Rozmery pracovného miesta musia vyhovoval antropometrickým rozmerom súčasnej populácie, musia umožňoval zauj—
múl fyziologicky vhodnú pracovnú polohu, vykonával pohodlne
pracovné pohyby a umožňoval dostatočný výhlad po celom riadiacom zariadení a na dôležité oznamovacie prvky. Pritom dôležité ovládacie zariadenie musí byl v optimálnom dosahu operátora.
Priestorové riešenie pracoviska, vhodné pracovná poloha a racionálne vykonávané pracovné pohyby majú svoje opodstatnenie tak po stránke psychickej, ako je napr. pracovné
pohoda, tak po stránke fyziologickej, ako je znížený výdaj
energie, zníženie neuropsychickej únavy a Salšie.
K pracovnej pohode operátora prispieva aj farebné riešenie pracoviska a priaznivé mikroklimatické podmienky. Farebná úprava pracoviska musí byl v súlade s platnými čs. normami. Okren toho, je potrebné bral do úvahy velkosl plôch,
ich členenie, pracovnú činnosl operátora o äelčie faktory.
Z platných čs noriem sa musí vychádzal aj pri hodnotení fyzikálnych, chemických a iných faktorov pracovného prostredia.
Záver
Referát si nekládol za ciel poukázal na všetky problémy a
zásady, ktoré je potrebné riešil a uplatňoval v tak zložitých podmienkach, akými sú pracovné podmienky v energetike,
kde každá prevádzka má svoje špecifiká, ktoré je potrebné

- 76 -

pri uplatňovaní ergonomických požiadaviek rešpektoval.
Príspevok mé ze ciel poukázal na okruhové problémy a
na niektoré možnosti upletnenia ergonomie v energetike. Okrem naznačených problémov, je uplatnenie ergonomie v energetike možné:
- pri výbere a rozmiestňovaní pracovníkov
- pri zácviku
- pri racionalizačných řtúdiach pracovnej činnosti
- v profesiograŕických Štúdiách
- pri stanovení režimu práce a odpočinku
- pri rozboroch chorobnosti, úrazovosti, fluktuácie a pod.
Použitá_literatúra:
DŽUBÄKOV/ M.:Uplatnenie ergonomických požiadaviek pri riešení ATP, výsk. úl. IPD Bratislava 1987
GLIVICKÝ V. a kol.:tfvod do ergonomie,Praha, Práce 1975
S3 2090:Ergonomické požadavky na pracovní systémy
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A PR&OOTffí FMSf&EBÍ
Doc. lag. Vladimír LáP&ÍK, CSc.
Katedra energetiky, fakulta strojní a elektrotechnická ?3l
708 33 Oatrava-Ioruba

Obecni je molno říci, š« pracovní prostředí umoimuje
realizovat pxoeaa, r» ktarte eiorěk Tlaatnt Cianoati sproatHdkorérát ragalaja a kostroluja rfwim ltftak mní aabeu
a přírodou* Sválitn pracovního proatfadí \ir£oj« atav«liBÍ»
proatoroTi, atrojaí a jiná safíaaní praeoTiil, taefcaologla
Tyroly a )•& aároSaoat, hygienická tfroran a ora«nisac«
práea spolu a oharaktaraa tapalatf9 TantilaSní, aritalntf a
kritériom pro poaosoT«*ní krality praeoTního
prostřadí í« ttfi basptSaoat práea. Praooraí proatfadí
•a Tlach odTttrleh praayslu ja přadaitaa atodia payehologLa,
aoeiolosi«» aatropologio a dalileh Tidníeh oborft. lolik
obaeně o pracoraía prostřed! vůbec.
Jak je t o m a praeoTBÍa proatradía r oblaati tepelných
elektrárent
Mesi hlavní parametry sledované při oceňování pracovního prostředí v tepelných elektrárnách řadíme praiaost,
mikroklimatické podmínky, hluk, osvetlení, připadni pasobaaí toxických látek (plynných).
Skodlivoat prachu sávisl na jeho chemickém sloiemí, koneemtraci re vedúcim a na velikosti eástic. Tshleáem k tomu, ie
prach působí besprostředni na oramnismua, do kterého a*
dostává převála* dyeháaía, v miktarýoh případech přes ků-
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li, je důleiité sjiitiní, sda neobsahuje T podstatných
anoistvicb toxická látky, j m i jsou chemicky aktivní.
Po vyloupení taková nosnosti je vhodná aaalysovat obsah
volaáho n l d i křeaiéitého v krystalické form* T pracím,
nebof na obsahu tito sloučeniny sávisl Ikodlivost prachu,
col jo vyjádřeno i • hodnotách nejvyilích přípustných koncentrací (IPX) aorosolů bos toxického dSiaka • pxacorala
oTsdwil /L.4A Pro prach s podíloa krystalického SiO 2
pod 10* ttni Í K 5 ac-a" 3 , s podíloa Si<>2 r roisahu 10 až
70% čiml R E 2 ac.a" 3 a s podíloa SiO 2 nad 70S jo irfádřana hodnotou 1 aa>a~. Pro Coraouholný prach s fibrogoanía úSiakaa aá hodnotu $ ag.a"^, pro hnidouholný prach
bos fibrogoaního dSinku Siní U K 8 a§>a~3 « pro ostatní
prach bos fibrofonaího dSiaka jo >PK 10 ag.a"^. T naprosté
ritlini pMpadů so pro posousoaí pralaosti T provosoeh topolnýeh oloktrároa tyehásl so dřou poslodai uTodoných hodnot
• K , nobot so jodaá o prachy bos fibrogaaaího dSinku. Dftlolitýa paraaotroB pro posusoTéní ikodlivosti prachu jo rorn»l TOlikost caatic. lojikodliTěJIÍ jsou prachy rospirabilní, T O ktorých prcráiují eástico o rolikostoch dovolují*
cíeh volné pronikáni do plienich alrool. lakOTé Sáatico
aajl Tolikost 04 0,1 do '/••• ••nil Sástico so snoru vydoehuji, ritii so sadril na slisnici nosu a hrtanu.
Miroal koneoatraeo prachu so provádí dlo lotodiekáho
opatfoní ko staaoToal, neroní a hodnoeonl nojvylileh prípustných koncontrací ikodlivin T pracovnín ovsdulí /L.4A
K saekyconí prachu slouti nonbránoTé filtry a koaeontraeo
prachu so poté stanoví gravimetrickou aotodou. K aironí
prainosti jo nolno poulit odborových souprav, např. typu
ZUP 03. Ysorky jo vhodná odobírat vo vyli úat pracovníka.
• souCasnén období so připravuje novola aaěmieo, podlo
nil budo prováděno dvoustupňová aěřoní prachu, činí budo
nolno uriit nnolství rospirabilniho a aorospirabilního
prachu na praooviiti.
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Optimální aikrokliaatieké podmínky jsou urSovány
a ohladaa na taplo a chlad, tfaoané mikroklimatické podmínky jaou vyaasamy hodnotami, ktaré saruSují, le pracující
ja jeitě achopaa ai šachovat dnoamý tepelný atav orgaaisau
biologickými regulacníai aaehaniamy (teraoregulace). Optiaálaí a únosné aikrokliaatieké podmínky na pracoviitích aa
stanoví v závislosti na odivu, vykonávané činnosti, dálca
exposice a daliíeh Sinitalích.
Měření mikroklimatických podaínak na á•dnotlivých praeoviltích ja prováděno va vyli 165 ca (vstahuja sa aa práci vatoja), pop*, va vyli 105 ca (práca všedi) nabo 15 ca
od podlahy pracoviště. Jaou aěreny hodnoty výsladné teploty (Tg), taplotj vsduchu (Sa), ralativní vlhkosti (rh)
a rychlosti vsduchu (v), Kěření valikosti výaladné taploty,
ktará ja intansívní váliSinou, eharaktarisujícl spolaSný
kvalitativní dSiaak konvaakSního a sálavého tapla na člověka ja v daných podmínkách faktorem, aa jaboš sákladě aůicma posoudit risikovost praeovilti s titulu působaní stálého
tapla. Měřeni aa provádí kulovým taploaěrsa dla TemonJokla.
Optimální a ealoaaěaovl přípustné hodnoty dla hygienického předpisu /vis 1.3/ jaou pro jednotlivé profesa pracovníka v tepelných elektrárnách následující :
SopiC-velínář
siaa
lato

min.
aaz.

%,opt./°C/
22,5
25,5

xa,opt./V/
25-60
30-65

%,•
41,5

Ostatní sledované profeae (topiž-pochoskáf, atruakaf, aasaS atd.) t
siaa
léto

min.
aaz.

20,5
23*5

25-55
30-65

40,0
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ttik
3ygL*nioký předpis /L.5/ určuje, še nejvyilí přípustná
ekvivalentní hladina kluka L A # q pro osaihodinovou pracovní
doba •• stanov! souCtea sákladnl hladiny hluku L ^ * 89 dB(A)
• korekcí K, na drak vykonávané činnosti podle tabulky I
přílohy k uvedené Tybléie*. S«dy :

pMpaataé •krÍTftl«ntni kladly kluku A a
r prostoru Tollau tspslaé •ltktréxay, prlp. koti* Ciaí
69 dB (A), aobotí •• J«dná o praeoriltS • •ároSnou duiovml
SlBBoatt a Butaýa •tál/a hoToro^ym atykM (korakea 1,-20 dB).
la oatatmlek pmeotlitlek T prostoru činaýok taeknologiekyek
sa»saaí i* a s ^ j U Í přípustná skviTalsatal hladina, hluku
L^
« 05 dB(A) pro osadhodlnoTou praooTnt dobu ataaoTsaa
soullas •ákladml kladiv kluku Lk%* 85dB(A) a korakes
Xj « 0 dB(A) aa druh rjtowimaá ftLaaostl (skupina einnosti
H-tj%idsá pries box nároků na duisvní soustřsdiní, sledováni a kontrolu slueksa a dorosuuívánl řs81). Isjvyiil přípustné číslo třídy kluku lp*80 pro osaihodinovou pracovní
dobu obsluhy Js stanoveno souCtaa sákladniho Clsla třídy
hluku I7 * 80 a korekce 0 přihlížející k druhu vykonávané
Činnosti (VI. skupina) a dobi pôsobení hlukv. více nei
150 ninut sa osaihodinovou pracovní saénu.
Mlřsai hluku jsou provédina svukoairy. Převáini ss
pouiirá avuksaird dánské firay Bruel a IJeer, například
• poslsdnla období přesného integrujíoího svukoairu Bal
2218. neřenín jsou sjiitovány práaimé hladiny akustického
tlaku L (dB), hladiny hluku L A (dB) a nejvyšší ííele třídy hluku I.
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Vyhovující osvětlení je důležité s důvodů sdravotnloh
i bezpečnostních, nedokonalé osvětlení ovlivňuje pracovní
výkon, bezpečnost a •sulk únavy, dále způsobuj* pool, t zrakové únavy, která se projevuj* predráždenosti a nervositou, což je nežádoucí. Je proto nutno provádět kontrolní
měření intensity a rovnoaimosti uailého osritlanl.
Mirenl •• obvykl* prováděj! prcnosaya aérlela přistrojen Loxnetr PO 150 (výrobce Metra Blansko). Intensita a
rovnoairnost osvětlení ausl vyhovovat platné CSV 360046 Unělé osvětlování v průnyslových sávodeeh. Velmi důleiité
je udržování osvětlovacích těles v náležitéa stavu (vSasná
vyaéoa žárovek, přlp. jiných typů sdrojů osvětlení) a jejich periodické čiitění.
PAaobiií plynných toxiek#eh látek
7 kotelnách tepelných elektráren je sledována především
koncentrace oxidu uhelnatého. C jeho detekci se používá
přenosných analyzátorů, např. od firmy Driger. Vejvyilí přípustná průměrná koncentrace tohoto plynu s toxickým uCinkem
v pracovním ovsduií může činit 30 mg.m**^, nejvylií mešní
koncentrace může mít hodnotu 150 mg.m*^ /1.3/.
Obdobně je možno v kotelnách měřit přenosným analyzátorem i obsah COg, SOg a V O X v pracovním ovsduií. Dalěí
škodlivou plynnou látkou, která se vyskytuje T pracovním
prostředí tepelných elektráren je chlorovodík, k jehož
úniku dochází při běžně prováděných úkonech v demineralizaSních stanicích. Vejvětií přípustná koncentrace stanovená
pro osmihodinovou pracovní dobu j s 5 ag**"-* HC1 s nárazovou hodnotou 10 mg.m .
Tolik tedy o hlavních sledovaných parametrech pracovního prostředí v tepelných elektrárnách.
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Fodlvejae •• 170i, Jak Tjrpadé aituaee T praxi» Jaké
jsou akuteSne naairene hodnoty. V tabolce 5. 1 jsou uvedeny koncentrace prachu a •ikrokliaatieke podmínky na pracoviitlch provozu 810 VŽSKG, které liyly Měřeny v letech
1967, 1974 a 1985 za srovnatelných •akrokliaatických pod•lnek.
fatmlka S. 1:
PrwortštS

l.Úa«k odpopílkoriní
2.0a*k M S Í
•líny kJC7
3.Úa«k a t d
•liny k.K8
4•Odatruakováaí
k.XB

3
Prainoat /mg.«" /

Mikroklimatickí podaíoky
TÄ /°C/
1967 1974 1985 1967 1974 1985

1967

1974

2,2

0,8

0,6

36,0

19.

17,5 29,6 15,2 17,8

4.25

2,2

2,4

35,0

50,3

21,8 29,2 30,6 20,8

5,0

1,9

2,4

45,0

48,9

21,0 29,6 29.6 20,4

0,8

53.0

22,5

33,3 35,0 17,8 30,0

320,0

1,0

53,0

57,5

36,6 48,0 44,9 32,0

135,6

33,4

38,0

48,2

31,1 29,4 40,3 24,7

162,0

13,0

35,0

68,8

31,2 25,4 44,4 24,5

15,6

2,8

30,6

30,2

31,0 26.2 24,0 24,8

1,5

0,4

18,4

32,6

26,0 16,4 30,1 23.6

10,0 1,4

po koti* K8
5,5
6,Prae.toplSana úroTni aálav* koti* 17 141
7.1a úrovni aá*
1*T< k. XB
153
8.0 hořákoT*
ekHnX
5,2
9,Vám nad k,K9,
3,9
no

1985
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Tabulka S. t (pokraíoránl)

Prso.
1*
2.
3.
vn

4.
6.
7.
8.

9.

HLkrokllaatiekJ
poda£nkjr
J*/V
T /..«-*/
1967 1974 1985
1967 1974 1985
57
42

56
28

38
32
12
38
42

29
39
21
24

32
49

40

22

43

86
42
42
19
10
25
25

36
45

0,08
0,40

0,2

-

0,1

0

0,1
-

0
0
0
0

0

-

0,15
-

0,3
0,3
0.3
0.1

0,05
0.1
0,1
0,1
0,1

Z naměřených hodnot uvedených T tabulce 6. 1 je «řejaé, ie prainost s postupem let neustále klesá a větiinou
je hluboko pod hygienickou normou /L,3/, která stanoví
nejvyiií přípustné koncentrace (pro celkové ac^soly a
'^).
praooTliti toplSa
praeh platí 1 K - P 10
na úrorni aala-ré kotla Iŕ? a°wVJ»MSätuJa prainoat hodnotu
m t i když T poaladníeh latách v^rasni klaala.
Bovaéi hodnoty •ikrokliaatiek/eh podainak «a Yjrijtjí tak, ia na několika praeoTiltích apliuji Tyaladna taploty (T ) a naaiřantf hodnoty rlhkosti (xfa) ealoasinori
přípustné hodnoty dl* L. 3. T ostatních případach dollo
alespoň k poklasu Tysokych taplot. Ťaktéi sa r roc* 198$
svýiila rychlost TSduchu a dosahuj a r» rlaeh pMpaéach
alaapon hodnoty 0,1 a.s**1. Santo tr*nd postupného slapioTání uT*d*nych para»*tru praoorního prostředí naní nahodil?. SridSÍ o ton, š* j* této problematic* Tiaovmna naratálá pée* a ie ja ryužíráno riach aaniíeh i vétlíeh
ofJrar sařísaní sároran ke slepiorání pracovního prostredí.
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Tabulka C. 2 nás aasnaaujs a Týaladkj aěřanl hluku
r objaktu kotla Cti • provozu 810 TŽSKG.
Tabulka S. 2 •
•

Místo aSrsoi,
prorosal podmínky

ikustlekébc> tlaku 1/dB/
ffl-aa
atřsdní kaitoest oktáTOTsno na MS T Hs
31,5 63 125 250 500 lk 2k 4k 8k

Talíni
kliaatls.sapa. 71
kUaatis.vypB. 71
Kotol K lis
prostor podavačů alýnA
85
prostor sápalaycb hořáků
82
TynáasS strus. 89
la od Tsduob.
Tsntll.
88
Sloktroflltxy:
la od vont.spalin
Koxlstroi ovsa:
uprostřed stro; #
la od Ssrpadia 83
Bagroraoí stan,
r kabin*' obalu!y 70
82
rni kabiny

56

87

83

73
79

70 84
70 101

79
101

84

72 101

97

41

47

49
-

83

84

84 82 80

79

72

82
90

84

94

81
89

82 78 75
95 101 85

94

95

90

94 97 89

71

62

62

68

82

B

60
49

56 54 52
41 33 -

64

5?

• ja

trn

53

92

84

86

84

83 85 87

83

76

90
92

77
78

71
84

69

66 62 58
83 84 82

60

84

46
67

68
88

79

89

84

65
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Měření byla provedena přesným integrujícím svukoměrem 2218
firmy Bruel a Ejaer. Hlavními zdroji ustáleného širokopásmového hluku v celém objektu kotle Kil jsou ventilátory,
čerpadla a jejich pohony. Přesto, Se nejvyšší přlpuatná
hladina hluku v prostou relínu L A
« 65 dB(A) je prokazatelně dodržena T místech stálého pobytu, hluk klimatizační jednotky subjektivně ruší a obtěžuje. Protože ve všech
prostorách (vyjma prostoru zápalných horáka), kde jsou
činná technologioká zařízení kotlete překračována nejpřípustná hladina hluku L^
« 85 dB(A), resp.
přípustné číslo třídy hluku * p - 80, realizmjl ae
náhradní protihluková opatřeni.
Ba základě naměřených hodnot koncentrace prachu, mikroklimatických podmínek a intenzity hluku a na základě hrubých časových snímků je možno stanovit celosměnové časově
vážené průměry, která nejlépe charakterizují míru působení
škodliviny na pracovníka určité profese po celou dobu pracovní směny. V opodstatnených případech je nutno zařadit
profesi do seznaní rizikových profesi. To je ovšem méně
žádoucí a podobná opatření by měla být uskutečňována v krajních případech. Vzhledem k počtu zaměstnanců pracujících
r tepelných elektrárnách T resortu 1MEB i mimo něj je třeba neustále zlepšovat pracovní prostředí v těchto provozech
a snižovat tak riziko ohrožení zdraví našich pracujících.
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ERGONOMICKÍ HLEDISKA PSÍPADÔ SELHÁNÍ ČLOVEKA Pfil PROVOZNÍCH
MANIPULACÍCH
Loděk ŠPAČEK, PhDr.
EGÚ - Výzkumný ústav energetický, pobočka Praha
Z pověřeni FMFE. zpracovává Laboratoř bezpečnosti práce
EGÚ od roka 1984 psychologické analýzy vybraných případů
mimořádných udélostí, klasifikovaných poruchovými komisemi
podniků SP CEZ ve smyslu vadné manipulace způsobené selháním člověka v procesu výroby a rozvodu elektrické energie
a tepla.
Při verbální rekonstrukci děje a podmínek události vystupuje do popředí časově poslední dílčí moment jako kritický nebo poslední "spouStěč", po němž následovala vadná
manipulace* Vždy - m to je pochopitelné - se tím myslí nepřiměřený zásah manipulujícího pracovníka do řízené části
soustavy* Vadná manipulace jako nežádoucí zněna provozního
stavu je pak snadno povazována za výsledek, jehož příčina
apočívá v chybném úkonu člověka* Ve skutečnosti právě tento kritický moment - chybný úkon - je předmětem zájmu «
rozboru rizikových podmínek, které předcházely a vedly až
k němu* Každé ze zjistitelných rizik je považováno za rovnocenný díl okamžitého stavu nerovnováhy mezi vnitřními
podmínkami člověka a vnějšími podmínkami prostředí* Interakce okrajově přístupných podmínek, s výsledným selháním
člověka*
Rizikové momenty ergonomické povahy jsou ilustrovány
na ukázkách zkrácených verzí jednotlivých případů* Při jedinečnosti okolností a malé četnosti by mohl být každý případ samostatnou kategorií* Krystalizující souvislosti obecnějšího charakteru ukazují na společné detaily, nesoucí
znaky nepřizpůsobení vnějších podmínek psychickým * fyzickým
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možnostem « potřebám člověka.
Volné pojmenováni dále uváděných případů neslouží samoúčelné dekoraci. Upozorňuje na rozsah ergonomické problematiky v energetických provozech m příznačnou shodu podobných
událostí.
DOZORNA
Obsluha bagrovací stanice neprovedla při maximální hladině a výpadku výkonu bagrovacího čerpadla snížení výkonu aplavovacího čerpadla « odeäla hledat směnové zámečníky « Zft vzniklé situace došlo postupně k totálnímu
výpadku bagrovacích čerpadel s odstavení vdech bloků
elektrárny*
Původně instalovaná signalizace v dozorně obsluhy bagrovací stanice je z větSl části dlouhodobě mimo provoz*
V silné znečištěném pro středí nefungují čidla signalizace
sledovaného zařízení. Provozní stav (výška hladiny v jímce)
se hodnotí subjektivně na místě* Jednočlennou obsluhu tvoří
výhradně Seny, které mají pouze dohlížecí funkci, protože
manipulace z místa (servopohony) nemohou fyzicky zvládnout*
Úkony provádí po přivolání směnoví zámečníci. Mezi dozornou
bagrovací stanice a dílnou zámečníků nebylo přechodně instalováno Sádné telefonní spojení.
KLIKA
Při zajištování pracoviště pro revizi odpojovačů A přípojnice v poli KSP uzemňoval rozvodný stranu vypínače
zemními noži u odpojovače přípojnice v poli KSP. Při
manipulaci z místa si pracovník řádně neověřil správný
směr otáčení ručním pohonem a místo zemních nožů uvedl
do pohybu ramena odpojovače B přípojnice v poli KSP,
až doSlo k přeskoku mezi kontakty odpojovače* Ke škodám na zařízení ani k úrazu osob nedošlo*
Ovládání bučí odpojovače nebo zemních nožů je založeno
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na sdruženém pohonu « ručně se provádí jednou klikou* Směr
otáčaní (vlevo - vpravo) je rozhodující pro funkci odliš*
ných silových prvků. Na stěně, ovládací skříně chyběl původní Štítek výrobce a jakákoliv náhradní informace, určující
význam (výsledek) směru otáčení*
BLUDIŠTĚ - 1
Pracovník měl provádět po zjištění závady odpojovačů
manipulace z místa, spojené s jejich odblokováním*
Nesprávnou identifikací řádně označené ovládací skříně (T6 II*, místo V 245) byla manipulace provedena na
provozovaném zařízení* Výpadek výroby činil 51,8 IMh,
k úrazu osob nedošlo*
Rozvodna je krátce po celkové rekonstrukci. Původně
stály ovládací skříně v rozvodně vždy zprava od ovládaných
prvků. V současnosti je kvůli omezenému prostoru jejich
umístění nepravidelné (TG vlevo, V vpravo)* Všechny skříně
rozvodny jsou ve stejné šedozelené monotonii, bez výrazného barevného rozlišeni příslušnosti ovládací skříně k zaří»
zeni*
BLUDIŠTŽ • 2
V rozvodně R 110 kV probíhalo v jednom z polí zkoušeni rozvodného zařízení po revizi. Pracovník byl v rozvodně m sledoval funkci přístrojů* Po dokončení funkčních zkoušek dostal pokyn provést ruční vypnutí vypínače v daném poli* Omylem vypnul vypínač provozovaného vedení v sousedním poli. Vzniklo omezení výroby elj
energie ve výši 31 MWh*
Pracovník v poli rozvodny byl ve spojení s rozvodným
na dozorně telefonem, který byl v přístřešku vzdáleném od
místa kontroly* Po obdržení příkazu k ručnímu vypnutí vypínače došel pouze ke skříni sousedního pole a vypnul tak
jiný vypínač* V návrzích organizace na opatření je provést
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označeni všech vypínačů rozvodny R 110 kV symbolem vývodu*
BLUDIŠTĚ - 3
Souběžně probíhaly opravy vzduchového ventilátoru VY 11
a ventilátoru mlýnu Vil 11* Kontrola chodu VY 11 po ukončené opravě měla být provedena z deblokačnl skřínky*
NeúspěSnou manipulaci ze skřínky následovala kontrola
vypínače elektropohonu v rozvodně R 11 - 6 kV, kde nebyla shledána závada* Po dálila neúspěšném pokusu o
zapnuti ae pracovník rozhodl zapnout tlačítkem z ovládací skříně v rozvodna R 11, kde dosud prováděl věechny předchozí manipulace* Zapnutím začal místo W 11
najíždět VM 11, na kterém dokončovala opravu jiná skupina pracovníků* Ke zraněni oaob nedošlo*
Pracovník od samého počátku činnosti v R 11 manipuloval a kontroloval Vil 11 mláto W 11, které byly dlouhodobě
ve stejném provozním stavu* V řadě mezi oběma zaměněnými
skříněmi se nachází dlašlch pět skříní jiných zařízení* Povrchové úprava všech skříní je v unifikované šedi a značení příslušnosti k zařízení je provedeno pouze zmíněnými
zkratkami*
KOLÍK - 1
Manipulant rozvodny vyplňoval měsíční hlášení obsahující množství odečítaných údajů* Přerušil činnost kvůli telefonnímu hovoru a dispečerem* Zodpověděl dotazy
o provozu ze zapamatovaných hodnot zapisovacího přístroje, místo aby navolil měření na dotaz a odečetl
hodnotu přtnosu přímým měřením. Následně opakoval příkaz dispečera k vypnutí vedení V 484, bezprostředně se
opravil a hlásil, že vypíná vedeni V 434* Dispečer
řekl ano, a v tom okamžiku došlo k rozpadu hovoru*
Prostorová záměna z důvodů těsné blízkosti zdířek obou
vedení na manipulačním pulvu (volba 16, reap* 04), právě
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tak jako na světelném schémata je vyloučena* Manipulant zasunul bez problémů univerzální volící kolík do zdířky 8 podobnou číselnou konfigurací. Návrh organizace na opatření
k zabránení vadným manipulácia se týkal zpřesnění terminologie dispečerského příkazu čísla vedení o současné pojmenování jeho směru.
KOLÍK - 2
Po navolení rozvodny a pole rozvodny ovládací soupravou se manipulant nepřesvědčil o správnosti volby pole na světelném schématu. Manipulací řidítkem provedl
vypnutí v jiném poli*
Po správné volbě požadovaného pole se opakovaně neprosvítila řídítka ovládací soupravy na pracovišti I.manipulant a ani na pracovišti II.manipulanta. V sérii neúspěchů
zkusil I.manipulant náhodně navolit jiné pole rozvodny, řidítka se rozsvítila a on vypnul právě navolené vedení. Závada soupravy nebyla při pozdějším ověřování technického
atavu zjištěna.
KOLÍK - 3
Manipulant rozvodny obdržel od dispečera příkaz k přerušení dodávky el* energie zajiätované po dvou vedeních a k úpravě konfigurace sítě. Při přípravě manipulace zasunul omylem volící kolík na ovládací soupravě
do vývodu místo do zdířky spínače přípojnic. Manipulací byl nesprávně odepnut výkon 130 MW.
Chybné zasunutí univerzálního kolíku nebylo způsobeno
záměnou zdířek z jejich blízkosti na panelu. Manipulant se
mimořádně soustředil při vědomí závažnosti manipulace, časté nespolehlivosti vypínače daného vývodu a aktuálních poruch měřicích přístrojů. Zcela bezděčně zasunul volící kolík do zdířky vývodu, jehož součástí je poruchami obávaný
vypínač.
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KURZOR
Rozvodný ve snaze okamžitě provést příkaz dispečera
omylem navolil univerzálním kolíkem na ovládací soupravě manipulačního pultu pole 3 místo pole 7 a vypínacím impulzem provedl manipulaci na jiném zařízení*
Neověřil si správnost provedené volby na světelném
schématu rozvodny* Manipulací bylo způsobeno omezení
dodávky el„ energie o výkonu 60 MW»
Úpravou optické signalizace světelného schématu rozvoden v dozorně se místo dřívějšího rozsvícení řídítek celého
navoleného pole rozsvítí pouze jedna signálka - kurzor adresy nad navoleným polem* Původní plošně mohutný zrakový
vjem se zúžil na snadno přehlédnutelný "bod"o
Příklady selhání člověka při vadných manipulacích jsou
v podstatě nahodilou sondou do ergonomické problematiky
v energetice. Ukazují již nejen dílčí dluhy tvůrců jednotlivých pracovišti, ale se stoupající četností rozborů událostí se objevují otázky koncepční.
Samotná energetická zařízení, se kterými člověk přichází do kontaktu, nejsou konstruována k předpokládaným činnostem obsluhujícího personálu* Ovládače a adělovače často
neodpovídají zásadám ergonomie a tím neberou zřetel na obecné populační charakteristiky. Domácí výrobci věnují jen malou nebo žádnou pozornost optimální komunikaci člověka se
zařízením* Např* panely ovládacích skříní nebo manipulační
stoly v dozornách jsou osazeny funkčními tlačítky pro vypnutí a zapnutí různých silových zařízení v symetrii, neumožňující ani rozliěení dvojic tlačítek jednoho zařízení, odstíny barevného značení tlačítek splývají, textové zkratky
funkce jsou umistovány pod tlačítkem apod* Opakování událostí s univerzálním kolíkem je ukázkou jak není řízený systém
od základu zabezpečen proti možné chybě člověka* Náhradní
opatření v podobě různých krytek na zdířky, tj« manipulační
úkon navíc, jsou živelná, byť i správně o- 4 - '
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Výrobky této kvality jsou zakoupeny a provozují seo
Zařízení jsou přitom seskupována do technologických celků
bez zohlednění a opakování systematiky vnitřního uspořádání totožných celků v celém prostoru a bez výrazného informačního odlišení sousedící, funkčně rozdílné technikyo
Také při údržbě není věnována patřičná pozornost obnově původního provedení sdělovací a ovládací části zařízenío Informační zdroje (tabulky, štítky, barva, schématická symbolika prvků) zašlé užíváním jsou jako podružné detaily přehlíženy a jejich význam je podceňován. Zpravidla
se jedná o nedostatky řešitelné drobnými úpravami, které
však bez povšimnutí zvyšují mnohonásobně nespolehlivost člověka a při jeho selhání se prodražují značnými hospodářskými ztrátami z nedodané el« energie <•
Ergonomie není využívána na úrovni, odpovídající jejím
možnostem^ SP ČEZ chybí autoritativní pracoviště orientované alespoň na korektivní ergonomii pro úpravu již provozovaných zařízení, nebo takové, které by dokonce posuzovalo
výrobky v plné šíři od projektu přes nákup až po jejich instalaci.
Rozsah preventivních opatření je žádoucí sledovat také
úměrně tomu, jaký důraz se jinak klade na spolehlivost pracovníků při provozu elektrizační soustavy•

PROBLÉMY PRACOVNÉHO PROSTREDIA PRI VYUŽÍVANÍ VÝPOČTOVEJ
TECHNIKY* V ELEKTROENERGETTKE
KROŠLXK

Stefan, Ooo.IO0.CSc.

Katedra elektroenergetiky EF SVŠT Bratislava
Široké spektru* pracovných činnosti v energetike poskytuje
priestor pre praktické využitie poznatkov ergonomie, pre zasa daé opatrenia, skvalitňujúce praoovné prostredie v záujme
ochrany zdravia pracujúcich, ale aj ich rozvoja v pracovnom
procese* Popri pracovných prostrediach zložitých sioznymi
nepriaznivými vplyvmi na zdravie pracujúcich sa v elektroenergetike nachádzajú aj pracoviská, zdanlivo ideálne, pokiaľ ide o pôsobenie nepriaznivých vplyvov na personál
pracoviska* Takýmito "ideálnymi" pracoviskami bývajú tie,
na ktorých sú prísne požiadavky na dodržanie podmienok pre
spoltohlivú funkciu techniky*
V elektroenergetike medzi takéto pracoviská zaraSujeme predovšetkým dispečerské praooviská (dozorne, velíny).
Tieto pracoviská sú v súčasnosti vKSSinou vybavené výpočtovou technikou, ktorá tvorí bud priamo súčasť prísluinej
riadiacej techniky Jednotlivých pracovísk elektroenergetiky (napr. rôzne automatizované systémy riadenia technologických a výrobných procesov, automatizované syatémy dispečerského riadenia elektrizačněJ sústavy rôznych úrovní),
alebo aj združená do výpočtových stredísk.
V hodnotení pracovných podmienok používaná analýza faktore*
pracovného prostredia s delením do základných Štyroch skupín (zdravotné a hygienické, psychologioké, estetické a
sociálao-psyohologiclié) poskytuje prostriedky pre ohodnotenie pracovného prostredia. Normovéné sú predovšetkým
vplyvy zdravotné a hygienické, ostatné vplyvy a faktory,
hoci sú vshlfedom na svoj vplyv na výkonnosť pracovníkov
často velwi významné, zatiaľ nie sú predpismi upravené B

Srn at o mm nenachádzajú ani v Stádiu vedeokáho výskuau.
Cast' faktorov vplývajúca najaK besprostrednýai vplýval na
zdravie personálu pracovísk výpoStovej taohntkr a aaohytávajúoa hygienická podalenky na týchto pracovlakáoh je upravaoá noraami. Pre pracoviská, na ktorých ja používaná výpoStevá technika platí CsK 36 9070 v pripadá, Sa Ida o výpočtová atredisko. Definícia výpoBtováho atrediaka a kategorizácia týchto praooviak v aayale uvedenej ČSK vtek
je v súčasnosti prekonaná a pokrokoa vo vývoji výpoStovaj
techniky a jej všeatrannýat naaadenlai aa poSiadavky na výpoStová atrediská v zayale uvedenej ČSN 36 9070 ukazujú v
anohýoh aaarooh ako nadaadená, naopodatatnaná a nehoapodárne* Pokuaoa o riešenie tohoto problaau klaaifikácie a
aplikácia konfigurácií ja ON 36 9071. Oba tieto úpravy
riešia najata* základná Hygienioká poiiadavky na pracovná
proatradle v súlade a týaito hygianiokyal predpiaai, reap.
ČSN: Hyeienioká predpisy HZ ČSR 37/1978 6. *H "Kejvyííl
prípustná hodnoty hluku a vibraci";
Vyhláika 8. 1V1977 MZ SSR "0 ochrana sdravia pred ncprlas>
nivýai úSlnkaa! hluku a vibráoií";
Hygienická predpisy MZ ČSR S, 39/1978 6. h6 "Saěmioe o
hygienických požadavcích na pracovni prostredí";
ZávKsná opatrenia MZ SSR S. 7 "Hygienická požiadavky na
pracovná prostredia".
V sajysle týohto predpisov sú stanovaná hraničná hodnoty
hluku takto: Trieda hluku V. » 80 a korekoiou -10 pre duševnú prácu s trvalýa aladovanla a kontrolou okolia, najvyiila prlpuatná ekvivalentná hladina hluku ja L ^ * 85 dB
(A) a korekoiou -10 dB ( A ) «
ZávKxná sú dalej upravená otásky osvetlenia v aaqrsle ČSW
36 00^6, leda aiastnosti a VT aú saradená aedsl pr&aiatary
n i . kategórie a doporuBanýai hodnotaai intensity oevetle~
nia 65O Lx, reap* 900 Lac (bam dennáho svetla) vo výpoStovýoh atradkkáeh a 65O (800) Lx v probláaovo orientovanýott
pracoviskách VT* Pritoa ja proklaaovaná požiadavka na «aaedsenie oelnenia, tvorby tieňov a vsnlku atroboakopiokáho
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javu* Požiadavky na mikroklímu na pracoviskách výpočtovej
techniky z hltodLska personálu Je minimálna teplota 21,5 °C,
rýchlosť prúdenia vzduchu nemá prekroSiť 0,2 m.s" , v pri"
páde klimetizovanýoh priestorov je potrebné vymieňať 70 až
o
*• 1
120 m .hod
vzduchu na pracovníka. Požiadavky na vlhkosť
vzduchu a výskyt prachových Častíc vo vzduchu sú plne zabezpečená splneniu požiadaviek pre umiestnenie VT, podobne
aj požiadavky na maximálnu teplotu vzduchu na týchto pra'*
coviskách* V súlade s ČSN 01 2725 má byť zabezpečená farebná úprava pracovného prostredia vo výpočtových strediskách
a na pracoviskách problámovo orientovaných konfigurácií.
Základná predpisy pre zriaďovanie výpočtových stredísk a
problámovo orientovaných konfigurácií VT Šalej zabezpečujú odkazmi m príslušné predpisy bezpečnosť práoe z hltedisiek nebezpečenstva úrazu a zachovania protipožiarnej bezpečnosti. Odporúčaná sú aj postupy pre zriaďovanie odpočinkových priestorov pre personál, zriaďovanie 8atni, fa jčierni a dalších pomocných priestorov*
Dalo by sa teda povedať, že vo všeobecnosti existuje pomerne dokonalá úprava podmienok práce s VT z hľadiska pracovného prostredia* V súvislosti BO širokým uplatnením personálnych počítačov s minimálnymi požiadavkami na pracovná prostredie vzniká nová situácia, ktorá súčasnými predpismi nie
je riešená* Požiadavky na prostredie sú stanovená, avšak ich
dodržiavanie, reap* splnenie nie je vždy vyžadované a kontrolovaná* 0 tom, že táto oblasť je vo vývoji a požiadavky
na pracovná prostredie sa zvyšujú svedčí aj 5SN 36 9066,
platná od 1* 7* 1988 "Prípustná hladiny hluku na pracovných
miestach a metódy ioh stanovenia", ktorá uvedenú hodnotu
L A z = 75 dB (A) podstatne mení, takže všetky pracoviská,
ktorá neboli tvorená a velicou rezervou sú z hltediska hlukových pomerov nad prípustnými hodnotami* Okrem prostredia
samotného však zostáva zhodnotiť vhodnosť Jednotlivých technických zariadení a ich vplyv na udržanie kvalitného pracovného prostredia na pracoviskách VT a vo výpočtových strediskách* Ako málo vyhovujúce sa ukazujú byť tieto faktory:
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- nábytok pre zariaďovanie výpočtovýoh stredísk e pracovísk
problámovo orientovaných konfiguráoií VT, počnúc pracovnými stolmi a stoličkami • končiac zariadenia skladov
médií, používaných na pracoviskách VT,
- zobrazovaoie Jednotky beSne dostupná domácej produkoie,
ktoré nielenže zaostávajú za svetový* Standarto*, ale
pri stabilnou používaní majú nepriaznivý vplyv na ľudský zrak (televízne obrazovky používaná na terminálových praooviskách),
- eSte dost' rozšírená využívanie neadekvátnej techniky na
pracoviskách VT (osobná počítače, používajúce televízny
prijímač ako zobrazovaoiu jednotku),
- vySSiu hluBnost' zariadení domácej produkcie oproti svetovému standartu a oenSia ergonomičnoeť klávesnío, aj
ke3 v tomto smere nastáva badateľný kvalitatívny posun,
- z hľadiska uživatel* VT pre jej využitie má velký vplyv
jej spoľahlivosť a servis, tak technický, ako ej softwerový.
Ako prevažne užívatelia VT potrebujú pracovnici v elektroener^atike zariadenia spoľahlivá, ktorá je prínosom pri
práci a nia pritfczou, je prostriedkom a nie cieľom* V tomto smere by bolo potrebná vytvoriť a hlavne dodržať istú
konoepoiu rozvoja VT a organizovať ej prácu na vytvorení
ergonomioky vhodnáho softwaru, 5i už vlastnými silami
alebo dodávateľským spôsobom, prípadne komblnáolou, ktorá
sa viak zvySajne neosvedCuje.
Za súčasného stavu treba vychádzať z reálne existujúcich
podmienok a snažiť sa o vylepšenie pracovného proetredia
v tých smeroch, kde je to potrebná a možná* Tieto smery
sú najmu:
- zlepSenie parametrov a ergonomičnosti oaaadzovanej teehniky,
« znižovanie hluSnosti na praooviskáoh VT po vykonaní previerky exlstujúoeho stavu a koordináola tvorby užívateľ-
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skýeh prograaov na úrovni elektroenergetiky,
• úprava osvetlenia m požadovanú úroveň,
- odatrán«ni« nevhodnýoh zobrazovaoíoh zariadení (SM 7202
a podobných, bez antireflexných úprav),
- koordinácia tvorby programového vybavenia*

Tušen,M* - Šinunek,p.: Životné prostredie v energetike*
Bratislava, ES SVÍT, 1983*
HorvAth,P.: ZriaSovanie a prevádzka výpoStovýoh střediak, Bratialava, ES SVŠT, 1982.
Kolektiv autorov: Projektovanie a výstavba výpoStovýoh
stredísk pre poSltaSe JSEP. Bratislava, Detasystéa, 1982*
CSK
ČSN
ČSN
ON

36
36
36
36

9060
9066
9070
9071
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PRACOVNÉ PROSTfiEDLI PRI BUDOVANÍ A PREVÁDZKE UZBÍAENIA
ELEKTROENERGETICKÝCh ZARIADENÍ
Ing. iliilan JARÁS
Katedra elaktrcenergetiky ZF
Uzemnenia elektroenergetických zariadení predstavujú
Jeden z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich bezpečnosť a
pracovné prostredie ľudi vykonávajúcich obsluhu pripadne
prúce na zariadeniach, ktoré prenášajú alebo využívajú elektrickú energiu. Ochranné uzemnenia spolupôsobia pri poruchovom stave proti prekročeniu napätia ns neživých častiach
elektrických zarisdeni nad dovolené hodncty. Toto napätie
by mohlo ohroziť osoby dotýkajúce sa elektrických zariadení napr. pri obsluhe. Pracovné uzemnenia vykonávajú svoju
funkciu nepretržite a sú potrebné pre normálnu prevádzku
elektrických zariadení. Zlyhanie uzemnenia, najmä však ochranného, má za následok vážne narušenie normálneho pracovného prostredí?, ktoré môže viesť i k ohrozeniu života
osôb pracujúcich v blízkosti alebo priamo na týchto zariadeniach chránených zemnením, nulováním alebo chráničom. Je
zrejmé, že otázky uzemnenia a pracovného prostredia sú v
priamom vzájomnom vzťahu.

dotykové napätie
obr. I

krokové napätie
obr. 2

Tieto otázky vystupujú však nielen pri prevádzke uzemňovacích zariadení, ale už pri ich budovaní a montáži.
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Úplný zači3tak budovania uzemňovacieho zariadenia tvorí Jeho návrh vyúsťujúci de projektu. Základnými podkladmi
pre navrhovanie uzemnenia sú namerané hodnoty merného odporu pôdy do rôznych hĺbok/bežne až do hĺbky 10 m/ Wennerovou
metódou 4-roch sond s využitím elektrického prúdu /obr. 3/.

FHFF
E1 E2 S HE
"Sr
obr. 3

Meranie merného odporu pôdy
Wennerovou metodou

Pracovníci vykonávajúci meranie touto metódou sa pohybujú
priamo v teréne v oblasti predbežného umiestnenia uzemňovacej sústavy. Pre zachovanie meracích podmienok a získanie dostatočného počtu meracích bodov musia prpjkonávať prekážky rozličného druhu /oorast, terénne tvary, oloty, rozbahnená pôda, kamenné, pripadne betónové prekážky a pod./.
Samotné meranie svojím meracím prúdom a nspatim nie je pre
oracovníkov nebezpečné, môže však pri súčasnom spustení me1
racieho prúdu a dotknutí sa rukou Jednej z meracie -' sond
vyvolať nepríjemný elektrický úder do ruky. Preto sa neodporúča dotýkať sa sond pri prietoku meracieho prúdu. </ nedávnej minulosti sa pre toto njeranie využívali prístroje,
pri ktorých pre vybudenie meracieho prúdu bolo potrebné otáčať lnduktorom pomocou ručnej kľuky, čo bolo pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich meraniach značne namáhavé. Okrem toho tieto prístroje si vyžadovali sondy s nízkym zemným prechodovým odporom, čo zase viedlo k ich zarážaniu do znač-
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ných hĺbok /okolo 50 cm/. Pri zamrznutej pôde v zimných mesiacoch bolo potom meranie veľmi fyzicky namáhavé a častokrát vzhľadom na tvrdosť zamrznutej pôdy i neuskutočniteľné. Súčasné moderné elektronické štvorsvorkové prístroje
napr. PLI 4-30 orípadne "NORMA" s batériovým zdrojom sú Jednak ľahšie, ale hlavne umožňujú použiť meracie sondy s vyšším prechodovým odporom. Sondy takto stačí zarážať iba do
hĺbky 15-20 cm. Pre meranie na zamrznutej pôde boli vyvinuté Špeciálne elektrolytické sondy, ktoré sa na povrch pôdy
Iba položia. Všetky tieto vylepšenia vedú k podstatnému zníženiu fyzickej námahy pracovníkov pri meraní.
V oblasti spracovania nameraných hodnôt merného odporu
oôdy a následného návrhu uzemňovacej sústavy prišlo rovnako k zmenám charakteru práce projektanta. Pero a kalkulačku
nahradil počítač. Dialógom s počítačom projektant prichádza
až ku konečnému optimálnemu návrhu, ktorý vytlačený tlačiarňou, jrípadne grafickým zapisovačom Je Jadrom projektu uzemňovacsj sústavy.
Samotné budovanie uzemnenia EE-zariadeni možno rozdeliř do niekoľkých etáp, z ktorých každá sa vyznačuje špecifickými podmienkami práce pracovníkov:
1.
2.
3.
4.

Výkopové práce, úprava a príprava lôžok pre zemniče.
Ukladanie prípadne zarážanie zamničov.
Spájanie zemničov a ich ochrana proti korózii.
Konečná zemné práce, zahŕňanie zemničov, úprava pj-

5. filoranis uzemňovacieho odporu.
Výkopové práce patria k Jedným z najnamáhavejších pre pracovníkov. V súčasnosti 3a však na tieto práce využíva mechanizácia ako drážkovat, lyžicové výkopové mechanizmy a pod*
No napriek tomu sú oblasti, kde sa ručnému vykopávaniu nemožno vynn>'iť. Je to na miestach, kde sa technika nemôže

-
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dostať a kde Jej použitie by mohlo viesť k poškodeniu káblov, pripadne iných zariadení. Pre horizontálne zemnice
sa vykopávajú drážky hlboké 0,5 - 0,8 m a pre veitlkálne
zemnice Jamy hlboké 0,5 m, aby bolo možné umiestniť hornú
hranu zemniča 0,5 m pod úroveň terénu. V odôvodnených prípadoch sa využíva pre zlepšenie merného odporu pády špeciálna ílovltá prírodná hmota "bentonit" vyznačujúca sa
veľkou hygroskopičnosťou. Vtedy sa práce rozširujú a prípravu tejto hmoty, pri ktorej treba zachovávať zásady práce s chemikáliami, ktoré sa do nej pridávajú* Odporúča sa,
aby pracovníci použr.vall ochranné prostriedky i napriek
tomu, že tieto látky nie sú zdraviu nebezpečné.
Ukladanie horizontálnych zemnlčov sa uskutočňuje odvíjaním zvinutého zemniča do drážky za pomoci niekoľkých
pracovníkov, pričom musia dbať na to, aby voľný koniec bol
zabezpečený a nespôsobil úraz* Vertikálne zemniče t. J.
tyčové podpovrchové a tyčové hĺbkové Je potrebné zarážať
vhodným mechanizmom, pretože zarážanie ručným kladivom Je
veľmi namáhavé, poškodzuje zemnič a dajú sa s ním zarážať
Iba veľmi krátke zemnice v mäkkej pôde /max. 2 m/. Z mechanizmov sú najvhodnejšie mechanické kladivá s elektrickým motorom alebo spaľovacím motorom. Z hľadiska vhodného
pracovného prostredia Je najvýhodnejšie elektrické kladivo príslušnej hmotnosti /max. 27 kg/. Toto kladivo má voči kladivu so spaľovacím motorom niekoľko výhod:
- možnosť okamžitého použitia po pripojení na elektrickú
sieť
- nižšia hmotnosť a hlučnosť
- odpadnutie manipulácie s horľavými pohonnými hmotami
- čistejšia prevádzka, nezamorovanle okolitého ovzdušia
výfukovými plynmi.
Jedinou nevýhodou je, že Je potrebná k dispozícii elektrická energia. Vážnym faktorom pôsobiacim na pracovníkov

- 103 -

sú vibrácie, ktoré sa rukami pracovníka prenášajú takmer do celého tela. Je potrebné obmedzovať negatívne účinky vibrácií j3dnak striedaním pracovníkov a jednak obmedzením doby nepretržitého zarážania. Oveľa účinnejším
opatrením Je zarážanie s pomocou špeciálnych stojanov pre
zarážacis kladivo, pripadne zarážacej veže. /obr. č. 4/
Vtedy sa iracovník nemusí držať kladiva ani s ním priamo
manipulovať. Stúpa produktivita zarážania a klesá únava
pracovníkov. Jedinou nevýhodou sú zvýšené nároky na dopravu takýchto stojanov. Je však možné vhodnou úpravou
tieto zariadenia spojazdniť a pripojiť ako príves za pracovná nákladné vozidlo. Súčasne možno takýto príves využiť na prepravu tyčových zemničov.

obr. 4
Spájanie zemničov sa uskutočňuje Jednak skrutkovými
spojmi /svorkami/ alebo zvarovanými. V prípade zvaxovanla sa príjcovisko rozširuje o Salšle zariadenie - elektrický zvarovací agregát, ktorý si vyžaduje Specifické
opatrenia pre ochranu zdravia pracovníkov. Je nutné používať ochranné kukly, rukavice, plášte, musia sa odstrá-
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niť horľavé a výbušné látky. Pri práci Je potrebné dodržiava" zásady pre ochranu pred účinkami elektrického prúdu a
oblúka a horúcich částic. Pre ochranu soojnv pred koróziou sa tieto zalievajú Špeciálnou hmotou, prípadne smolou, pri roztápaní ktorej treba dodržiavať zásady ochrany
zdravia pracovníkov. /Vyhnúť s? pzsknutiu horúcej smoly
na odkryté časti tela/. Výhodnejšie Je používať hmoty, ktoré sú i v studenom stave tekuté, ale nô vzduchu tuhnú.
Pre zahŕňanie zemničov sa využívajú rovnaké mechanizmy akc pri výkopoch s pribudnutim Jedlns mechanizmov so
zahŕňacou radlicou a mechanizmov na utláčanie zeminy nsd
zcmnlčmí, ktoré majú vibračný charakter a podobné, účinky
na človeka ako zaxážače.
Po konečnej úprave a dokončení uzemnenia a po usadnutí zeminy v okolí zemniča možr.o odmerať zemný odpor uzemnenia rovnakým prístrojom akn pri meraní merného odporu
pôdy, avšak s dvoma sondami vo vzdialenostiach podľa Č5i\'
33 20 50. 0 pracovnom prostredí mo.?no povedať obdobná akw
pri maraní mnrnaho odporu pôdy. Ak uzemnenie vyhovuje požadovanej hodnote pripojí sa k príslušnému elektrickému
zariadeniu, ktoré týmto možno uviesť do prevádzky.
Pracovné prostredie pracovníkov nachádzajúcich sa v
bllskosti elektrických zariadení v podstatnej miere závisí od spoľahlivej prevádzky uzemňovacích zariadení a ochráň. Vtedy krokové a dotykové napätia pri normálnej
i poruchovej prevádzke nepresahujú dovolené hodnoty./oor.
1, 2/.
V súčasnosti sa rozšírila výstavba zapuzdrených rozvodní VVN a to najmä v podmienkach mestskej zástavby s nedostatkom stavebnej nlochy. Zapuzdrené rozvodne zaberajú
oveľa menší nriestor ako vonkajšle(čo kladie zvýšené nároky na uzemňovaciu sústavu, pretože Ju nemožno v podstate
budovať na vičiej ploche ako Je budova rozvodne. Je nutné

- 105 -

hľadať nové riešenia uzemňovacej sústavy, aby sa zabezoečiii vhodná pracovné podmienky obsluhujúceho personálu.
Vhodným riešením v takýchto prípadoch sa Javí umiestnenie
horizontálnych zemničov do betónovej základovej dosky s
oceľovou armatúrou, a s využitím hĺbkových zemničov umiestnených v šachtách, ktoré sťi zapustené do tejto dosky.
/obr. 5/ Takéto riešenie ČSN 33 20 50 povoľuje, hĺbkové
z«?mnlče umožňujú využívanie vodivých vrstiev pôdy v hĺbke
a nie Ja potom potrebná pre uzemňovaciu sústavu veľká plocha. Na elimináciu krokových napití v okolí týchto zemničov sa ukladá do beťínovsj dosky oceľová armatúra, ktorá
súčasne zrovnomerňuje priebeh potenciálu. Výhodou umiestnsnia vertikálnych zemničov do šácht Je to, že po ukončení
životnosti týchto zemničov ich možno nahradiť novými, čím
sa ušetrí nákladná klasická rekonštrukcia uzemňovacej sústavy.
Záverom možno zhrnúť, že v oblasti uzemňovaňia sa z
hľadiska pracovného prostredia treba zamerať najmä na:
- využívanie špeciálnych elektnnických prístrojov na meranie merného odporu pôdy a zemného odporu
- používanie elektrolytických sond pri meraniach v mrazivých mesiacoch
- čo najširšie uplatnenie výpočtovej techniky pri navrhovaní uzemňovacej sústavy
- využívanie špeciálnych mechanizmov pri zemných prácach
- použitie bentonitu iba v najnutnejších prípadoch
- používanie elektrických zarážacích kladív s pojazdným
stojanom
- čo najširišie využitie náhodných zemničov a to najmä záklsJových
- využívanie hĺbkových Ztanničov a železobetónovej armovanej
základovej dosky ako súčasti uzemňovacej sústavy v zapuzdrených rozvodniach*
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ocsl'ova rijra
o r i o c j o v a c i prvok
uzemóovaí
tyčový uzemr.ovaí

6 betonový poklon j.n
7 základová 5e.i.uet.d
G podkladový beton
D štrkový nndjyp
10 rostlý t!?xén
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PRACOVNĚ PROSTREDIE V OADROVEJ ELEKTRÄRNI
Ing. Jozef HODUL
1.)

úvod

Calšl dynamický rozvoj československého národného hospodárstva vyžaduje úmerný rozvoj energetickej základne. Súvisí
to predovšetkým 8 rozvojom vlastných energetických zdrojov.
Všetky klasické zdroje vlastné i dovážaná primárna energia
nestačia pokryť uvažovanú potrebu už dnes a ešte horšie vychádza bilancia v ďalších rokoch. Nie je zanedbatelný ani
nepriaznivý ekologický dopad prevádzkovaných klasických elektrárni, apelujúcich hnedé uhlie, ktoré obsahuje vela popola
a síry. Pri jeho spalováni uniká do ovzdušia popolček a oxid
siřičitý. Oxid siřičitý v kombinácii s popolčekom a atmosferickou vlhkosťou sa mení na kyselinu siřičitů a postupne sírovú, ktoré pôsobia nepriaznivo na zdravotný stav obyvatelstva.
Napadajú lesy, budovy a postupne spôsobujú kyslosť pôdy. Vodné zdroje na výrobu elektrickej energie sú zväčša vyčerpané
a ďalšie možnosti využitia geotermálnej, slnečnej, veternej
a energie mora podstatne neprispievajú k riešeniu problému.
3odiným reálnym zdrojom, ktorý významne už prispieva a tak
tomu bude i v ďalšom období, je jadrová energia.
Oadrová energetika zaznamenala i u nás najdynamickejší
rozvoj, jadrové elektrárne postupne s pribúdajúcim počtom,
preberajú základné zaťaženie energetickej sústavy, stávajú
sa rozhodujúcim zdrojom výroby elektrickej energie. Režim
ich prevádzky ich predurčuje i na využívanie pre teplárenské účely.
Nie každý je presvedčený, že už iná alternatíva neexistuje. Odbornici však v tejto otázke nepripúšťajú pochýb, ich
závery sú jednoznačné. Tu začína diskusia. Objavujú sa otáz-
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ky, či nie sú negativné vplyvy na životné prostredie, pracovné prostredie a na zdravie človeka neprimerane vysoké, či
neplatine našim zdravím za to. že budeme žiť v pohodli a blahobyte s dostatkom energie. Zvlášť v poslednej dobe po černobylskej havárii sa s väčäim dôrazom objavujú i otázky, týkajúce sa bezpečnosti jadrových elektrárni.
Dlhodobé skúsenosti z prevádzky jadrových reaktorov, ktorých je na svete cca 400 ukázali, že za normálnej prevádzky
sú negativné vplyvy na životné i pracovné prostredie minimálne. Výsledky potvrdzujú, že elektrárne spalujúce fosílne palivá produkujú okrem sírnych exhalátov a ohromného množstva
popolčeka taktiež,dokonca i viac rádioaktivnych látok vypúšťajú do ovzdušia ako jadrové elektrárne pri zrovnatelnom výkone. Náhrada spaľovania uhlia v mestských kotolniach velkými tepelnými napájačmi z jadrových elektrárni jednoznačne
prispieva k ozdraveniu životných podmienok.
2.) Pracovné prostredie v kontrolovanom
pásne jadrovej elektrárne
Rozvojom jadrovej energetiky vystupuje do popredia
i otázka pracovného prostredia a jeho prispôsobenia hygienickým, fyzickým a psychickým vlastnostiam človeka. Pracovné
prostredie je mikroklima, v ktorej sa realizujú zložité vzťahy medzi človekom, technikou a technológiou, čiže prostredím.
Optimálne prostredie pri činnosti človeka ovplyvňuje jeho výkonnosť, tvorivú aktivitu a kvalitu práce. Preto sú dôležité
podmienky, ako je radiačná situácia, optimálna vlhkosť
a teplota prostredia, odstránenie prašnosti, hluku, vibrácii,
exhalátov, vhodné osvetlenie, vetranie a klimatizácia, estetická stránka, zladenie farieb, čistota a poriadok, celková
kultúra prostredia.
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Nová technológia výroby elektrickej energie - z jadra
spôsobuje, že zdravie človeka v pracovnom prostredí ohrozuje
nové potenciálne riziko a to žiarenie. Výroba tepla v aktívnej zóne reaktora je založená na štiepení jadier uranu tepelnými neutrónmi, pričom vznikajú vysokoaktivne materiály v malom objeme paliva. V pracujúcej jadrovej elektrárni 8 výkonom 1 OOO MW e , t.j. asi 3 000 MW t tepelného výkonu, vznikajú
štiepne produkty ekvivalentné aktivite 5 x 10' GBq, z ktorých jednu desatinu tvoria vzácne plyny. Väčšina z nich sa
rozpadá, ale izotopy s dlhým polčasom rozpadu sa akumulujú
v palive. Po určitej dobe prevádzky je aktivita V aktívnej
zóne reaktora asi 3 x 10 a GBq. štiepne produkty sú držané
pod kovovým obalom uranového prútika* Prichádza i k aktivácii chladivá, prechádzajúceho aktívnou zónou reaktora a to
v dôsledku nasledujúcich procesov :
- záchytom neutrónov na jadrách chladivá,
- aktiváciou jadier, tvoriacich primesy chladivá a koróznych produktov,
- priamym prienikom štiepnych produktov do chladivá.
Z uvedeného je zrejmé, že žiarenie nie je ohraničené
nádobou reaktora, ale vodou primárneho okruhu je roznášané
do hlavných a pomocných okruhov zariadenia primárneho okruhu. Aktivita chladivá je vysoká, prítomnosť človeka v jeho
blízkosti je vylúčená. Technologické zariadenie primárneho
okruhu je v uzatvorenom priestore, ohraničenom hrubými stenami zo špeciálneho ťažkého betónu, majúceho velký tienlaci
účinok pre žiarenie. Na záchyt neutrónového žiarenia slúži
okolo aktívnej zóny reaktora umiestnená vodná bariera tzv.
biologická ochrana.
Uzatvorený priestor s technologickým zariadenia celého
primárneho okruhu sa nazýva hermetická zóne. Za prevádzky
reaktora do zóny je vstup zakázaný. Okolo hermetickej zóny
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sa nachádzajú dalšle priestory so zariadenia, ktoré delíme
na základe radiačných podmienok na čiastočne obsluhované
a obsluhované bez časového obmedzenia. Hermetická zóna. obsluhované priestory, aktívne laboratória a údržbárske dielne pre
opravy zariadenia primárneho okruhu, tvoria spolu tzv. kontrolované pásmo jadrovej elektrárne, nazývané tiež reaktorovňou.
Vstup a výstup pracovníkov z kontrolovaného pá&ma je len cez
tzv. hygienickú slučku, ktorá delí zónu elektrárne na "čistú"
a "nečistú" z hladiska radiačnej situácie.
Štiepne produkty z paliva sa môžu dostať nekontrolovane
do vonkajšieho ovzdušia až po prekonaní troch barier, ktoré
sú vytvorené:
- hermetickým povlakom paliva,
- potrubím primárneho okruhu,
- hraničnými stenami hermetickej zóny.
Hermetická zóna jadrovej elektrárne je charakterizovaná
vysokým gama žiarením, prítomnosťou aktívnych plynov a aerosólov vo vzduchu, čo spôsobuje únik chladivá (netesnosť okruhu). Okrem nepriaznivej radiačnej situácie sa v priestore
uvolňuje velké množstvo tepla. Aby sa zabránilo úniku aktívnych plynov a aerosólov z hermetickej zóny do čiastočne obsluhovaných a obsluhovaných miestnosti a tiež teplota v priestore nestupia nad určitú hodnotu (u betónu max. 70° C ) , sú
k dispozícii výkonné vzduchotechnické systémy, ktcrré v hermetickej zóne trvala udržujú podtlak ISO - 200 Pa. Tým je zabránené preniku aktívneho vzduchu do okolitých miestností.
V ostatných priestoroch kontrolovaného pásma sa udržuje podtlak 3 0 - 5 0 Pa. čistý vzduch sa privádza do chodieb
a obsluhovaných miestnosti, odkiel cez pretlakové klapky
prúdi do hermetickej zóny, kde je nižší podtlak. Takýto systém ventilácie zabezpečuje vytvorenie normálnych zdravotno-hygienických podmienok pre personál, pracujúci v kontrolo-
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vanom pásme.
Kontrolu radiačnej situácie v jadrovej elektrárni delíme na dve časti. De to kontrola v priestoroch kontrolovaného pásma, zabezpečovaná dozinetriekou službou a monitorovanie okolia laboratôriami vonkajšej dozimetrie. Pre kontrolu
radiačnej situácie je v elektrárni trvale zapojený automatický dozimetrický systém, ktorý zároveň meria a vyhodnocuje radiačnú situáciu vo všetkých určených miestnostiach. Detektory
merajú dávkové príkony, žiarenie gama a neutrónov. Pravidelne
je meraná i aktivita plynov a aerosólov v ovzduší. Dozimetrický systém je vybavený svetelnou a zvukovou signalizáciou,
ktorá je automaticky uvedená do činnosti pri prekročení nadstavených hodnôt.
Výpuste z ventilačného zariadenia a odpadných vôd sa
po prečistení a zmeraní kontrolovane odvádzajú mimo elektráreň. Pre posúdenie ich výšky a vplyvu na okolie sú v miestach vypúšťania k dispozícii vysoko citlivé meracie prístroje.
Prácu v kontrolovanom pásme elektrárne môžu vykonávať
iba osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov, sú na túto prácu telesne a duševne spôsobili, úspešne zložili skúšky z radiačnej
bezpečnosti a vyhovujú aj člalšlm podmienkam, ktoré určujú
Miestne "Pravidlá obecnej a radiačnej bezpečnosti".
Pri prechode do kontrolovaného pásma cez hygienickú
slučku je potrebné :
- v šatni civilných odevov sa úplne vyzliecť a v prezuvkách prejsť do šatne pracovných odevov,
- v šatni pracovných odevov si obliecť pracovný odev,
obuv a prejsť do kontrolovaného pásna, odovzdať povolenie ku vstupu, zobrať si • pripevniť na určené miesto prostriedky individuálnej dozimetrickej kontroly.
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Pri práci v neobsluhovaných a čiastočne obsluhovaných
Miestnostiach je treba podZa požiadaviek pracovníka dozimetrickej služby používať doplnkové ochranné pomôcky (rukavice, prezuvky).
Pre zabránenie vniknutia rádioaktívnych látok do organizmu sa používajú respiratory, ochranné masky, skafandre
a pod.
Opravy technologického zariadenia v reaktorovni sa vykonávajú len na zvláštny písomný prikaz "R" (radiačný). V prik*ze "R" je uvedená radiačná situácia v priestore vykonávania opráv, čas a podmienky vykonania prác, nutné opatrenia
a prostriedky pre zaistenie radiačnej bezpečnosti pracovníkov.
Službukonajúci dozimetrista zoznámi zodpovedného vedúceho prác s radiačnými podmienkami. Ak to radiačná situácia
vyžaduje, dozimetrista pravidelne, pripadne i trvale kontroluje situáciu na pracovisku a tiež údaje osobných dozimetrov pracovníkov. Ak niektorý z dozimetrov zaznamenal hodnotu povolenej dávky, dozimetrista zakazuje pracovníkovi
pokračovať v práci. Pri signalizácii radiačného nebezpečia
dozimetrickým systémom, nariadi vedúci prác opustenie
ohrozeného priestoru,
Prikaz Je platný jeden deň a povoluje sa ním vykonanie
prác, pri ktorých sú predpokladané osobné dávkové ekvivalenty do 1 m Sv. Pokial sa predpokladajú dávkové ekvivalenty od 1 m Sv do 30 m Sv. je treba zvláStne povolenie,
schválené vedúcim útvaru radiačnej bezpečnosti. Maximálne
povolená ročná dávka je 50 m Sv.
Pri prácach na prikaz "R" sa musia dodržiavať hlavne
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tieto zásady :
a) kontaminované zariadenia ešte pred rozobraním dekontaminovať,
b) pracovné pomôcky musia byť zvlášť označené a písomne evidované. Po práci uložené na vyhradených miestach,
c) rozobrané časti a odpady odkladať na ocelový plech, papier, do vriec z umelej hmoty,
d} práce organizovať tak, aby množstvo rádioaktívnych odpadov bolr rinimálne,
e) po ukončení prác sa pracovné pomôcky dekontaminovať.
Po ukončení prác, pracovisko musí byť čisté, ak je to
potrebné prevedie sa dekontaminácia podlahy. Kvapalné odpady sa systémom špeciálnej kanalizácie dopravujú na spracovanie do špeciálnej čistiacej stanice. Pevné rádioaktívne odpady sa zbierajú do prenosných kontajnerov a prepravujú na určené zložisko.
Pracovník pri odchode z pracoviska (miestnosti) musí
odložiť na určené miesto použité doplňkové cchranné prostriedky, previesť premeranie hlavne rúk « obuvi prenosným
dozimetrickým prístrojom. Merania slúžia k tomu, aby nedošlo
k radiačnému znečisteniu chodieb.
V hygienickej slučke citlivo nastavené prístroje premerajú pracovníka. Ak niektorá Časť na tele pracovníka má
vyššiu hodnotu kontaminácie, príde k výstražnej signalizácii i adresne je určené miesto. De presne stanovené, ako
v takomto prípade osoba musí postupovať. Pracovník z kontrolovaného pásma môže odísť (prids k uvolneniu mechanickej zábrany) len ak na meracom zariadení sa rozsvieti
transparent "čistý".
Osoby, pracujúce v kontrolovanom pásme 9a pravidelne
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zúčastňujú lekárskych prehliadok. Zdravotné stredisko je vybavené aj špeciálnym zariadením, celotelovým počítačom
na presné zmeranie kontaminácie tela.
Za celé obdobie prevádzky jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach sa nevyskytol prípad ožiarenia pracovníka
s nepriaznivým dopadom na zdravie. Avšak poznanie biologických účinkov ionizujúceho žiarenia nie je ani zdaleka ukončené a doteraz získané poznatky nie sú vždy jednoznačné.
Celé kontrolované pásmo je bez okien. Vzduch z reaktorovne sa nesmie dostať mimo neorganizovane, ale len cez
čistiace a kontrolné zariadenie. Umelé osvetlenie, pocit
stiesnenosti v uzatvorenom priestore nevplýva dobre na psychiku pracovníkov.
Zariadenie primárneho okruhu je za prevádzky neprístupné, obsluha kontroluje stav dialkove len na základe meraných
parametrov, čo situáciu v niektorých prípadoch komplikuje.
3.) Pracovné prostredie operátorov
na dozorní v jadrovej elektrárni
Spolu s automatizáciou a vědecko-technickým pokrokom
značne rastie nutnosť brať pri riadení zložitých systémov
do úvahy i tzv. Zudské faktory. V rade špičkových oblasti
vady a techniky, ako je napr, letectvo a kozmonautika, je
možno pozorovať úspešné riešenie úloh, súvisiacich s riadením objektov na základe výsledkov ergonomiky a inžinierskej psychológie. Pritom neklesá rozsah automatizácie procesu riadenia, ale zvyšuje sa úloha človeka - operátora,
zvláiť v nepredvídaných a havarijných situáciách.
V jadrovej energetike sa otázkam interakcie človeka
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a stroja začala vauvať zvýšená pozornosť až koncom sedeadestiatich rokov, zvlášť po analýza príčin havária americkej
Jadrovej elektrárne Three Mile Island v roku 1979. V súčasnej doba sa odbornici zhodujú v toa, že táto havária viedla
k zésadnéau prehodnoteniu úlohy prevádzkového personálu pri
zaistení bezpečnej prevádzky jadrovej elektrárne a k poznaniu dôležitosti organizácie odovzdávanie informácii operátoroa.
Úloha operátora závisi na rozdelení funkcie medzi človekom a automatikou a taktiež na spolehlivosti každého
z článkov reťazca interakcie človeka a stroja, V existujúcich systémoch riadenia a ochrany jadrových elektrárni sa
okamžité akcie, ktorých cieZom je prerušiť reťazovú Štiepnu
reakciu, ochladiť aktívnu z67iu a zabrániť úniku rádioaktívnych látok do atmosféry, prevádzajú automaticky a nasledujúci odvod zbytkového tepla am obvykle prevádza ručne* Definovať úlohy prevádzkového personálu, ktoré majú za ciel
zvýienle bezpečnosti jadrových elektrárni môžeme takto :
- zabezpečenie funkcie (alebo pohotovosti) zariadenia a personálu pri prevádzaní automatických a ručných činnosti, súvisiacich s bezpečnoaťou,
- riadenie objektu tak, aby bola minimalizovaná frekvencia
a následky vzniku anoaálnych situácii,
- kontrola automatických a prevádzaných ručných operácii
v nenominálnych situáciách s cielom zabezpečiť, alebo
obnoviť stav bezpečnosti.
Podatenkou splnenia týchto úloh je odpovedajúci výber
peraonálu, jeho vyikolenie a kvalifikácia. Personál musí
mať k dispozícii predpisy, ktorými sa mi riadiť a taktiež
podrobnú informáciu o okamžitom stave zariadenia a o nadstavených riadiacich prístrojoch.
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Oe treba vyzdvihnúť komplexný, integrovaný a medzinárodný pristúp k riešeniu úloh optimalizácie interakcie Slovek - stroj v jadrových elektrárnách. Bol vytvorený perspektívny projekt dozorne, optimalizovaný z hladiska poskytovania
informácii a ergonomiky. Sú zdokonalované programy a systém
prípravy operátorov i systémy zobrazenia informácii a dialógu operátora s riadeným objektom.
Pre Skolenie riadiaceho inžiniersko-technického personálu jadrovej elektrárne o základných princípoch práce
elektrárne a jej chovaní v niektorých potenciálne nebezpečných situáciách, sa ako velmi užitočné prejavili trenažéry,
ktoré sú obyčajne vernou kópiou skutočnej dozorne. Trenažéri majú za ciel naučiť operátorov prijímať informácie a rozhodovať o efektívnom a bezpečnom procese ako v normálnych,
tak i v extrémnych situáciách. Sú projektované na báze počítačových systémov, napodobňujúcich dynamiku objektu.
Informácie operátorovi sa podávajú pomocou televíznych
obrazoviek, na ktorých sú zobrazené technologické schémy
s meraním parametrov i signalizáciou/ ak je niektorý prekročený), mnemoschém, displejov, tabuliek, grafov, kartográmov, meracích prist.ojov, žiaroviek.
Výber farby a zobrazenie je založené na kritériách
kontrastu, osvetlení a znížení zrakovej únavy operátorov.
Farby sú vyberané tak, aby sa zobrazenie v normálnych podmienkach pohybovalo v zelenej a modrej časti spektra
a v extrémnych podmienkach v červenej časti spektra. Pre
lepšie zisťovanie situácie boli vypracované špeciálne metódy havarijných a výstražných signálov s výberom najpodstatnejších signálov. Nevýznamné signály nie sú odovzdané
na obrazovky, ale sú registrované v pamäti počítača.
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Vhodné pracovná podaienky doplňuje vhodne volená farba
rozvádzačov a pultov i saaotné osvetlenie. Na dozornu na ju
povolený pristúp len vybrané osoby* Dokonalé telefónne spojenie zabezpečuje styk s obsluhou celej elektrárne i navonok*
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PROBLÉMY
Ing. Jozef KUBÁNYI,CSc.
Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava

ÚVOD
Chybovosť je jedným z charakteristických rysov ľudského
správania sa, je dokonca predpokladom adaptibility človeka,
zároveň je však zdrojom mnohých negatívnych dôsledkov. Technologický a riadiaci systém v jadrovej elektrárni je natolko zložitý a väzby medzi jeho jednotlivými komponentami stí také,
že pri prevádzke JE záleží prakticky na každom pracovníkovi.
Úplne zásadný význam z tohto pohľadu majú pracovníci údržby a
najmä personál blokových dozorní, tj. v našich podmienkach směnový inžinier, vedúci reaktorového bloka, operátor primárneho
okruhu, operátor sekundárneho okruhu a elektromanipulant (ďalej
operátor).
Cieľom tohto príspevku je rozobrať niektoré aspekty spoľahlivosti a bezpečnosti JE vo vzťahu k úlohe ľudského činiteľa,
pričom hlavná pozornosť je venovaná práve operátorom.
NIEKTORÉ ERGONOMICKÉ PROBLÉMY V JE
Hlavné ergonomické problémy podľa (l<2J sú nevhodný
(napremyslený) návrh a projekt systému kontroly a riadenia,
najmä kontrolné a ukazovacie prístroje, nedostatočné značenie
(štítky) kontrolných ukazovacích prístrojov, nevhodná indikácia režimu elektrárne, výskyt, nepodstatných informácií na paneloch a pultoch a nedostatočné a nevhodné značenie armatúr
(štítky) a indikácie ich polohy.
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Projekt SKR
Z hladiska úlohy človeka pri riadení je hlavnou úlohou
zaistiť trvalý a spoľahlivý tok kvalitných informácií od
technologických zariadení k operátorom, poskytovať potrebné
informácie operátorom v takej forme, aby boli schopní plniť
požiadavky na ich príjem a spracovanie a samozrejme, umožniť
operátorom vykonávať príslušné riadiace zásahy ^ 3 ^ .
Prvý dojem, ktorý môže napadnúť človeka, vstupujúceho
do blokovej dozorne, je nadbytok ukazovacích a signálnych
prístrojov (včetně displeyov) a nevhodné funkčné usporiadanie
prvkov na paneloch a pultoch. Len vďaka rozšírenému použitiu
automatizačných prostriedkov nevybočili požiadavky kladené
dnes na operátorov v blokových dozorniach mimo tolerancie ľudskej kapacity. Aj tak však automatizácia dôsledne nerieši rozpor vo vzťahu človek - stroj, ktorého podstatne komplikovanejšou podobou je vzťah operátor - technický systém JE včítane
SKR. Ľudský činitel nemôže byť vyčlenený

zo systému bez toho,

aby sa zároveň neznížili spoľahlivosť systému. Len človek je
schopný na základe induktívneho myslenia a zobecňovania správne rozhodovať v úplne neočakávaných a neurčitých situáciách,
ktoré môžu nastať T41.
Na význam dokonale riešeného SKR poukazujú mnohé analýzy
prevádzkových porúch. Velmi inštruktívny príklad poskytla už
známa havária JE TMI-II. Preto podľa záverov komisie, ktorá
prešetrovala uvedenú haváriu, patrilo medzi prvoradé technické úlohy zjednodušenie riadiacich priestorov dozorní a zlepšenie organizácie a činnosti operátorov [
Pri správnom ergonomickom prístupe pri návrhu projektu k
blokovej dozorne, t.j. prístupe, ktorý rešpektuje skutočnosť,
že v tomto priestore bude pracovať človek, je funkčné usporiadanie prvkov také, že prvky logicky spolu súvisiace sú v skupinkách.
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Cieľom musí byť zjednodušiť výber potrebných, požadovaných
informácií zo všetkých informácií. Sú bežne známe

prípady,

že operátori na blokovej dozorni si sami farebnými páskami
ohraničujú skupiny prvkov, ktoré spolu súvisia. Takéto usporiadanie, nevyžadujúce temer žiadne náklady, umožňuje rýchlejšie a presnejšie určenie ovládača alebo signálky v stresových podmienkach, ako aj zmenšenie pravdepodobnosti omylu pri
prevádzke JE. V

£6 J je uvedená pravdepodobnosť omylu pri vý-

bere prvku v prípade panelov, ktoré nie sú

naznačeným spôso-

bom farebne ohraničené hodnotou 10" .
Zaujímavým prípadom chyby operátora na blokovej dozorni,
ku ktorej prišlo zrejme z dôvodu nedobrého návrhu SKR bola porucha č. 49 v máji 1984 na II. bloku JE V-l Bohunice , týkajúca sa nekontrolovaného prevýšenia výkonu reaktora ^7 J .

Nevhodné značenie
Inštruktívnym príkladom

v tomto smere sú používané spôso-

by značenia technologického zariadenia a označovania prvkov
štítkami na našich blokoch JE. Ako je známe, v r.1980 bol
v EGP Praha vypracovaný tzv. "Systém jednotného značení energetických staveb", ktorý je formálne záväzný aj v odvetví jadrovej energetiky ČSSR. Skutočnosť je však taká, že tento systém
bol v plnom rozsahu uplatnený až na JE Mochovce, čiastočne
uplatnený na III. a IV. bloku JE Bohunice a blokoch JE Dukovany. Z objektívnych dôvodov nemohol byť uplatnený na I. a II.
bloku JE Bohunice (VI). Táto skutočnosť znamená, že v značení
technologického zariadenia na jednotlivých blokoch sú väčšie-menšie rozdiely, a to dokonca na blokoch tej istej JE. Negatívne dôsledky takejto situácie nielen pre operátorov, ale pre
celý prevádzkový personál sú zrejméOkrem toho, uvedená skutočnosť má dopad na možnosť automatizovaného spracovávania porúch a závad, vzniklých v JE pomocou
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počítačovej techniky, kde je systém jednotného značenia
a kódovania základným predpokladom takéhoto spracovávania.
Čo sa týka vlastných informácií, uvedených na štítkoch
prístrojovej techniky na paneloch a pultoch blokovej dozorne,
je bežné, že údaje na štítky sú preberané z výkresovej dokumentácie. Úsilie o zavedenie systému, ktorý by rešpektoval potrebu operátorov porozumieť funkciám jednotlivých prvkov nie
je dostatočné.
V normálnych prevádzkových situáciách sú uvedené nedostatky ergonomického prístupu spravidla bez následkov, avšak v neštandardných režimoch môžu byť príčinou vážnych omylov s ťažkými dôsledkami. Objektívnosť potreby vhodných štandardizovaných
prvkov je možné demonštrovať tým, že operátori na blokových dozorniach si bežne prilepujú k prvkom na paneloch a pultoch
dymonápisy, objasňujú
a upresňujú pôvodné údaje na týchto
prvkoch.
Za zmienku stojí na tomto mieste ešte uviesť časté provizórne označovanie prvkov na pultoch a paneloch, pričom sa predpokladá toto provizórium v budúcnosti zmeniť na definitívne
označenie. Bežne sa stáva, že provizórne označenie trvá dlhšie
a časom sa stane nečitateľným.
Nevhodná indikácia režimu 3E
Okrem už uvedeného príkladu nekontrolovaného prevýšenia
výkonu reaktora je v ďalšom uvedený velmi inštruktívny príklad

opäť z TMI-II [B] .

Jeden z momentov, ktoré zapríčinili reťaz udalostí bol ten,
že na kompenzátore objemu bol poisťovací ventil, ktorý sa automaticky uzatváral pri istom tlaku. Signalizácia tohto stavu bola
ale urobená tak, že signálka sa rozsvietila nie vtedy, keä sa
ventil skutočne uzavrel, ale vtedy, keä prišiel impulz na solenoid, prostredníctvom ktorého sa tento ventil mal uzavrieť.
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Je teda jasné, že kontrolka nesignalizovala uzavretie poistného ventilu, ale len to, že na jeho solenoid je podané ovládacie napätie.
0 operátorovi sa predpokladalo, že si pamätá, že rozsvietil kontrolka nemusí ešte znamenať, že ventil je skutočne uzavretý. Aj keby operátorovi niekto priamo povedal, že toto sa
môže stať (ale povedať nemusel), v stresových podmienkach mimoriadnej situácie je pravdepodobné, že to zabudne.
Je zrejmé, že ak je takýto princip signalizácie urobený
na prevádzkovanej JE, zmeny budú dosť pracné a nákladné, ale mali
by byt urobené, pretože pôvodný stav je nebezpečný.
Závažným a častým nedostatkom je nepoužívanie farebného vyznačenia tolerančných pásiem na sledovačoch, ktoré operátorom
výrazne napomáhajú diferencovať medzi optimálnymi, povolenými
a kritickými hodnotami. Dodatočné vybavenie sledovačov a zapisovačov farebnými značkami medzných polí a hodnôt kalibračnými
bodmi a rôznymi špecifickými technologickými limitami môže veTmi
napomôcť operátorom v správnej činnosti. Tieto dodatočné drobné
úpravy, svojím významom však dôležité, by mali byť robené dôsledne v súlade s farebným značením.
Je ovšem skutočnosťou, že farebné označovanie signáliek,
tlačítiek, ovládačov a sledovačov je v blokových dozorniach
nejednotné a často nevyhovujúce. Farby sú používané nedôsledne
a často nevhodne. V mnohých blokových dozorniach je napríklad
použitý kód: červená-otvorené, v chode, spustiť; zelená-zatvorené,
odstavené, vypnúť [9 J . To je nielen v rozpore s príslušnými ČSN
(červená - aktuálne nebezpečenstvo), ale odporuje aj všeobecnému
návyku v chápaní zmyslu farieb napr. vo všetkých druhoch dopravy.
Na vážne nedostatky v tomto smere, z ktorých môžu vzniknúť
ťažké dôsledky upozorňujú aj viaceré príklady v [lO] .
Vzhladom na súčasný stav v blokových dozorniach našich JE
je možné pripomenúť značné možnosti napomôcť operátorom inštalovaním
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farebných displeyov s možnosťou farebného rozlíšenia rôznych
významných hodnôt a najmä hodnôt zásadne dôležitých z hľadiska
bezpečnosti.
Výskyt nepodstatných informácii na paneloch a pultoch
Medzi najväčšie a prakticky úplne zbytočné nedostatky blokových dozorní patrí osadenie pultov a panelov nepotrebnými,
nepoužívanými a často vôbec nezapojenými prvkami (a naopak neexistencia mnohých prvkov, ktoré by boli užitočné).
Systém signalizácie napr. by mal operátorovi umožnit zbežným pohľadom zistiť súčasný stav na bloku aj každú dôležitú zmenu. Ak je operatívna časť blokovej dozorne osadená velkým množstvom trvale svietiacich resp. blikajúcich signáliek, ktoré v danej situácii žiadnu novú závažnú informáciu neprinášajú, má operátor veľmi sťaženú úlohu.
Nedostatočné značenie armatúr
Mnohé armatúry, ktoré sú bežne usporiadané do radu nie sú
dostatočne značené. V písomnej alebo ústnej komunikácii musia
byť potom nájdené podľa umiestnenia, resp. svojej funkcie. Komunikácia je samozrejme jednoznačnejšia a presnejšia, ak sú armatúry označené úplne.
Neoznačené alebo nedostatočne označené armatúry sú jedným
z najvšeobecnejších omylov človeka, vyskytujúcich sa v prevádzke
3E £ll ] . Problém sa týka najmä ručne a miestne ovládaných armatúr. K tomuto obyčajne pristupuje tiež nedostatok akejkoľvek
indikácie normálnej polohy týchto armatúr.
Problémy s kvalitou prevádzkových predpisov a inštrukcií
Kvalita prevádzkových predpisov je jeden z dôležitých faktorov, ovplyvňujúcich spoľahlivosť ľudského činiteľa v JE. Dôraz
je možné položiť na správne používanie písomných inštrukcií a
najmä kontrolu činností, ktoré majú byť vykonané v rámci určitej procedúry
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Niekoľko návrhov na zlepšenie k v a l i t y prevádzkových predpisov cestou zmeny ich formy a celkovou prepracovanosťou j e uvedených v [ 1 0 , 1 3 ] .
Niektoré zaujímavé údaje o odhade poklesu pravdepodobnost i ludského omylu v dôsledku dobrých ergonomických p r a k t í k
na JE sú prezentované v [ l 4 j , resp. F151 - viň" t a b . 1 .
Tab.l

Pokles pravdepodobnosti omylu v dôsledku dobrých
ergonomických p r a k t í k
Ak sú uplatnené

Koľkokrát sa zníži pravdepodobnosť omylu človeka

Dobrá ergonómia v SKR

2 až 10

Dobre zostavené prevádzkové predpisy so zahrnutím kontrolných bodov namiesto známeho popisného štýlu

3 až 10

Zmena v označovaní armatúr - ku ktorému systému armatúra přísluší a jednoznačnosť v označení normálneho prevádzkového stavu

asi 5

Pravidelné precvičovanie vhodných reakcií na
potenciálne nebezpečenstvá a mimoriadne situácie, včítane periodicky opakovaného trenažérového výcviku a školiacich dní s diskusiami,
ktoré sa týkajú hlavných potenciálnych problémov (aspoň raz za mesiac)

2 až 10

Rekonštrukcia tých častí v SKR, ktoré sú vo
vážnom rozpore s tzv. populačnými stereotypnú v danej krajine (farebné značenie, polohy
vypínačov atd.)

viac ako 10

ZÁVER
Niektoré opatrenia pre zlepšenie spoľahlivého výkonu pracovnej funkcie operátorov je možné začať robiť prakticky ihned
a bez významných nákladov (doplňujúce farebné značenie, úpravy
prevádzkových predpisov).Ďalšie kroky v tomto smere sú spojené
s problémami, ako napr. rekonštrukcie SKR, v záujme bezpečnosti
JE by však mali byt postupne realizované.
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ERGONOMICKÉ ASPEKTY HIEŠENIA PRACOVNÍCH MIEST OPERÁTOROV V BD
Prom. biol. Magda HUDECOVÁ
RNDr. Margita MICHLÍKOVÁ
Inštitút priemyslového designu, pracovisko Bratislava
Pracovisko ergonomie a priemyslového designu pri Inštitúte priemyslového designu v Bratislave v rámci spolupráce
s JE Jaslovské Bohunice vypracovalo ideový projekt rekonštrukcie blokovej dozorne elektrárni s cieľom využitia í. í skaný ch
poznatkov aj v ostatných obdobných prevádzkach a v energetických zariadeniach.
Predbežné šetrenia poukázali na skutočnosť, že pri projektovaní riadiacich centier pre potreby energetiky nie sú
poznatky ergonomie a priemyslového designu dostatočne využívané, čo do istej miery znižuje kvalitatívnu tíroven systému
vo vzťahu k človeku ako obsluhe zariadenia.
Predpokladom aplikácie poznatkov ergonomie a designu je
optimalizácia vzťahov človek - pracovné zariadenie - pracovné
podmienky a zvýSenie spoľahlivosti obsluhy v existujúcom systéme.
Úprava blokovej dozorne po dohode so zadávateľom bola
zameraná na
- riedenie pracovných miest operátorov
- dispozíciu jednotlivých pracovných miest vo vzťahu k operatívnej časti blokovej dozorne
- riešenie úložných priestorov
- návrh interiérových úprav
Východiskom pre stanovenie ergonomických požiadaviek ne
pracovné miesto obsluhy bola analýza pracovnej činnosti obsluhy vo všetkých vyskytujúcich sa formách, ako aj analýza súčasného stavu predmetného vybavenia blokovej dozorne.
Z analýzy pracovnej činnosti obsluhy vo vzťahu k pracovnému miestu vyplynulo, že pracovná činnosť operátorov je vysoko psychicky náročná, vyžaduje vysokú pozornosť b pohotovosť za predpokladu bezchybného a rýchleho vykonávania ria-
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diacich a rozhodovacích procesov. Vysoká psychická národnosť pracovnej Činnosti je jedným z faktorov, spôsobujúcich
znaSnú celkovú únavu operátorov, ktorá pretrváva aj po pracovnej smene.
Z analýzy tiež vyplynulo, že súčasné dispozičné rozmiestnenie pracovných miest v priestore blokovej dozorne má z hl'ediska vykonávania požadovaných činnosti nasledovné nevýhody:
- spoločný pracovný stôl neumožňuje operátorom zaujať optimálnu polohu vo vzťahu k sledovanej časti panelov,
- v prípade nevyhnutnosti rýchleho zásahu zabraňuje stSl
možnosti čo najrýchlejšieho prístupu k ovládacím pultom
resp. panelom.
Pri analýze pracovnej činnosti vo vzťahu k pracovnému
miestu bolo zistené, že:
- pracovné miesta obsluhy (pracovná plocha + pracovné sedenie) nevykazujú charakteristiky operátorských pracovísk.
Súčasne riešenie pracovného miesta neumožňuje optimálne
zakomponovanie technického vybavenia pracoviska tak, aby
spĺňalo funkčné požiadavky vo vzťahu k obsluhe.
- rozmerové parametre pracovného stola sú predimenzované,
čo má za následok nevhodnú pracovnú polohu operátora pri
prácach vykonávaných na ploche stola. Veľkosť plochy je
tiež v rozpore s požiadavkami rozloženia pradmetov, potrebných k pracovnej činnosti.
- z hľadiska nárokov na obsluhu je nevhodné celkové riešenie telefónnej ústredne a jej umiestnenie. Naviac ústredňa v súčasnom prevedení nespĺňa estetické požiadavky.
- závažným nedostatkom súčasného stavu je pracovné sedenie
operátorov, ktoré nespĺňa požiadavky vyplývajúce z charakteru pracovnej činnosti.
- pracovné miesto vedúceho reaktorového bloku svojim súčasným umiestnením nespĺňa požiadavku optimálneho sledovania
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celej blokovej dozorne. V dôsledku nedostatočného odstupu
pracovného miesta od sledovaných panelov nie sú všetky
v zornom poli vedúceho reaktorového bloku, So má za n<ásledok neustále otáčanie hlavy a zmenu pohľadu.
- pracovná činnosť operátorov je negatívne ovplj'vňovená niektorými fyzikálnymi faktormi pracovného prostredia. Problémom je otázka osvetlenia v blokovej dozorni, Co sa prejavilo subjektívnymi pocitmi únavy, najmä však bolesťami očí a
hlavy.
- napriek tomu, že operátori nemôžu v priebehu pracovnej činnosti opustiť pracovné miesto resp. blokovú dozornu, nie je
v nadväznosti na bloková dozornu rieSený oddychový.priestor
resp. kuchynka pre možnosť prípravy občerstvenia resp. konzumovania stravy počas smeny.
- v priestore blokovej dozorne resp. v priľahlých priestoroch
chýba úložný priestor pre osobné odevy operátorov (kabáty,
prezuvky, t opánky).
Významnou súčasťou analýzy súčasného stavu bolo sledovanie subjektívnych pocitov dnevy operátorov počas vykonávania pracovnej Činnosti, vyvolaných vplyvom pracovného miesta, vynútenej
pracovnej polohy a pôsobenia faktorov pracovného prostredia,
ktoré sa uskutočnilo pomocou dotazníka ASFC.
Subjektívne pocity únavy vyjadrujú odozvu organizmu na
zaťaženie* Ich sledovanie v priebehu pracovného procesu je vedľa objektívnych metód zdrojom informácii pre určenie priebehu
• rozsahu únavy, ovplyvňujúcej akcieschopnosť človeka.
Pomocou dotazníka subjektívnych aspektov spoľahlivosti
SAS - 1 bola sledovaná celková charakteristika súboru operátorov, miera uspokojenia z práce, pracovná motivácia, namáhavosť práce, nároky práce na Človeka, pracovné riziká a ohrozenie, negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia, prežívanie bolesti a druh pociťovaného pracovného zaťaženia.
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Po vyhodnotení dotazníkov sme získali nasledovné
výsledky:
Operátori sa ponosovali na značnú únavu až bolesti oíi
s výrazným vzostupom poSas popoludňajšej a nočnej smeny. Vysoké percento operátorov vykazovalo zaťaženie resp. bolesti
ramien v oblasti Šije a chrbtice v krížovej a bedernej časti,
ktoré bolo intenzívnejšie pociťované v nočnej smene a v priebehu jednotlivých smien sa stupňovalo ku koncu smeny- Minimálna záťaž (únava, bolesť) bola vykazovaná u horných konca- .
tin, vyššia u dolných (koleno, predkolenie, stehno), a to
najmä v popoludňajšej a nožnej smene.
Základnú charakteristiku sledovaného súboru sme získali
pomocou dotazníka SAS - t. Súbor tvorilo 40 operátorov - mužov, s vekovým priemerom 30,07 roka, vysokoškolsky vzdelaných. Priemerná dĺžka zamestnania v profesii operátorov bola
2,6 roka.
Operátori vykazovali značný záujem o prácu napriek tomu,
že práca spĺňala len priemerne ich predstavy, ktoré mali pri
nástupe do zamestnania.
Prácu hodnotili ako minimálne fyzicky namáhavú, ale
značne duševne namáhavú.
Operátori uvádzali značnú únavu ku koncu pracovnej smeny, ktorá pretrvávala aj po návrate z práce. Práca vyžaduje
veľké nároky na sústredenie, /r*»k, pamäť, myslenie a rozhodovanie, mierne nadpriemerné nároky na rýchlosť pohybov a sluch,
podpriemerní nároky na zručnosť horných končatín a minimálne
nároky na uplatnenie sily.
Pracovná poloha nie je vynútená, nevyžadujú sa neprirodzené a namáhavé polohy tela pri práci. Zmena polohy tela
pri práci je možná.
Chybný pracovný postup, resp. nesprávne rozhodnutie mOže zaviniť značné poškodenie zdravia operátora, ohroziť ži-
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voty iných osôb a spôsobiť veľká materiálne škody na zariadení.
V súvislosti s pôsobením fyzikálnych faktorov nu pracovisku považovali operátori za veľmi nevhodné a obťažujúce
pôsobenie umelého osvetlenia v blokovej dozorni. Za priemerne neuspokojiv*5 resp. obťažujúce považovali vplyv denného
osvetlenia, oslnenie, prievan a úroveň hygienických zariadení, hluk, nedostatok Čerstvého vzduchu (nedostatočné vetranie).
Negatívne hodnotili celkový estetický vzhľad pracoviska.
So subjektívnych pocitov únevy vykazovali nadpriemerné hodnoty rannej únavy, bolesti o*í, priemerné bolesti chrbtcie a
hlavy. Ii'inimálne beli bolesti horných a dolných končatín.
Po vyhodnotení korelácií vybraných položiek sme získali nasledovné výsledky:
Statisticky významná závislosť bola preukázaná medzi
únavou ku koncu pracovnej smeny a vplyvom umelého osvetlenia,
bolesťami hlavy, hlukom, duševnou náaahou a bolesťami nôh.
Významná závislosť bolo dalej medzi námahou očí a umelým osvetlením; bolesťami hlavy, umelým osvětlením a hlukom.
Umelé osvetlenie zvyáovalo námahu 08í a nervozitu, oslnenie
chvenie rúk a horúco nervozitu.
Významná závislosť bola dalej medzi únavou ku koncu pracovnej doby a pretrvávaním únavy po skonfiení smeny.
Pri sledovaní pôsobenia fyzikálnych faktorov prostredia
ne pr< covný výkon obsluhy sa ako najvýraznejší problém javila otázka osvetlenia.
Celkove je osvetlenie v blokovej dosorni nevhodné a je
priSinou subjektívne pociťovaných problémov a zvýšenej únavy.
Je sťažené sledovanie údajov v operatívnej časti blokovej dozorne, 5o aôže viesť k zníženiu spoľahlivosti ľudského činiteľa.

- 131 -

Z ostatných faktorov pracovného prostredia negatívne
vplýva na pracovnú činnosť operátorov hlučnosť, ktorá je spôsobená viacerými faktormi a nevhodná klimatizácia následkom
čoho je vysoká teplota v blokovej dozorni v lete a neprimeraný chlad v zime.
Pre získanie ucelene;} predstavy o situácii v blokovej dozorní bola formou prieskumu sledovaná sťičasná vybavenosť priestorov blokových dozorní, umiestnenie pracovných predmetov na
súčasných pracovných p Lochách, ich rozmerových charakteristík,
frekvencie a poradia dôležitosti ich používania. Súčasťou
prieskumu bol tiež popis všetkých nepracovných predmetov, ich
umiestnenie, rozmerové charakteristiky a tiSel používania v pracovných aj mimopracovných zónach operátora. Si'jpis predmetového
vybavenia pracovných miest bol konzultovaný s operátormi, pri=>
2om boli vytipován*? predmety nevyhnutné k pr«*eo*vnej činnosti
s Tjngr.r.st í icVi ojit im^lneho uloženia vzhľadom nn dosshové uožnosti operátorov.
UB základe uvedených výsledkov snslýziy boli stanovené ergonomické požiadavky a parametre na predmet rieSenia, ktoréslúžili ako podklad pre ideový návrh designérského riešenia
vybavenia blokovej dozorne. Týmto spôsobom bol hJľadaný optimálny funkčný vzťah medzí technikou a biologickými danosťami,
ľudského jedinca.
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A KONTROLU PALIVOVÝCH ČLÁNKOV
Ing.Duäan BELKO, Ing.Vladimír SLUGEŇ
Oddelenie palivového hospodárstva EBO,
Katedra jadrovej fyziky a techniky EF SVŠT Bratislava

Významným faktorom ovplyvňujúcim úroveň i kvalitu vykonávaných prác je pracovné prostredie. Jeho vybavenie z hľadiska priestorov a účelnosti vplýva na žioveka, a tým i na
jeho pracovné výsledky. Ako značne špecifické prostredie
je možné označiť reaktorovu sálu jadrovej elektrárne a k
nej priľahlé priestory pre zabezpečenie výmeny jadrového
paliva.
Nakoľko je jadrová energetika pomerne mladým odvetvím,
podliehajúcim naviac značným vývojovým zmenám, menia sa i
používané postupy a technické zariadenia. Dôležitým faktorom je v tomto procese človek a jeho tvorivá aktivita.
V tlakových reaktoroch typu WER-440 dochádza ku kampaňovité j výmene jadrového paliva, ktorá sa uskutočňuje
počas odstávky energetického bloku. Skrátenie času odstavenia reaktorai pri dodržaní vSetkých technologických i
bezpečnostných opatřeni, umožňuje zvýSiť množstvo vyrobenej elektrickej energie v jadrovej eMctrárni /JE/.
Ťažiskovým úkonom odstávky energetického bloku je výmena palivových kaziet. DÍžka jej trvania závisí od prípravy a kvality vykonávaných prác.
Racionálny prístup k prácam súvisiacim s výmenou jadrového paliva a novovytvorené technické zariadenia napomáhajú pri dodržiavaní väetkých bezpečnostných i predpísaných
technologických postupov nielen ku skráteniu dĺžky trvania
odstávky, ale aj snižujú dávkovú záťaž obsluhujúceho personálu, ako aj kontamináciu použitých prístrojov a zariadení.
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Bežnú údržbu a prevádzkovú manipuláciu so zavážacím strojom vykonáva prevádzkový personál EBO. Revíziu automatických zariadení a bežné opravy elektrických časti zariadení
vykonáva odbor "Elektro", zatiaľ čo revíziu elektromotorov
a rekonštrukciu zavážacích strojov vykonáva centralizovaná
údržba.
Pôvodný projekt JE V-l nepočítal s opravou pracovných
tyčí zavážacieho stroja. Odstraňovanie mechanických závad
zavážacích strojov sa teraz vykonáva vo vertikálnom slede
pracovných tyčí zavážacieho stroja (pôvodne stend pohonov
ochrany a regulácie reaktora).
Ha tomto pracovisku sa dajú vykonávať všetky opravy mechanických a elektrických častí pracovných tyčí zavážacieho stroja vrátane ich kmitania(obr. č.l)
Údržbárske a zoradovacie práce pozostávajú v hlavnej
miere z opráv navádzacích kladiek jednotlivých sekcií,
opráv závesov, opráv mechanizmu natiahnutia lana a nastavovania všetkých sekcií pracovnej tyče.
Potreba odstránenia kmitania pracovnej tyče zavážacieho stroja vyplynula zo skutočnosti, že pri prevádzke zavážacieho stroja dochádza k väčšiemu opotrebovaniu pracovnej
tyče , ako sa pôvodne predpokladalo. Je to spôsobené najmfi opotrebovaním vodiacich valčekov jednotlivých sekcií.
Prípravky na opravu pracovných tyčí, které sa na základe viacročných skúseností vyvinuli v EBO sú nasledovné :
- prípravok na nastavenie hrebeňovej sekcie zavážacieho
stroja do vertikálnej polohy,
- zameriavací kruh merania kmitov tyče,
- úprava dôrazov a rýchle nastavenie otečnej sekcie do
vertikálnek polohy,
- prípravok na dekontamináciu pracovných tyčí zavážacieho straja.
Na oboch pracovných tyčiach zavážacieho stroja už bola
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s doteraz používaným lanom. Pôvodné jednosmerne vinuté lano
bolo potrebné p* jednom použití vymeniť. V súčasnosti používame protisměrné vinuté nerezové lano typu HERKULES <E14 mm.
Projekt JE V-2 už uvažoval so stabilným miestom na opravu pracovných tyčí zavážacieho stroja, ale vybavenie pracovného miesta nie je uspokojivé. Chýbajú plošiny i zariadenia
pre dekontamináciu.
VSetky chýbajúce zariadenia a prípravky bolo petrebné
skonštruovať pre každú JE zvlášť, pretože rozmery pracovných tyčí zavážacieho stroja nie sú na V-l a V-2 totožné.
Väčšina týchto zariadení a úprav bola navrhnutá a realizovaná prevádzkovým personálom EBO.

Projektové riešenie reaktorov typu WER-440 (V 230) uvažovalo s použitím puzdier (penálov) na odber vzoriek pre
kontrolu hermetickosti pokrytia palivových článkov priamo
nad aktívnou zónou reaktora v štyroch puzdrách s otočnými
ramenami. Nedokonalosť tohto systému spočívala v tom, že
otočné ramená ovládal zavážací stroj a puzdra KHP boli umiestnené nad otvoreným reaktorom. Naviac spojenie puzdier
s odberovým boxom pomocou gumových hadíc sa počas prevádzky ukázalo ako nepraktické z dôvodu zlej možnosti dekontaminaci e tohto porézneho materiálu.
Hoci pOvodný projekt uvažoval s použitím štyroch puzdier na kontrolu hermetickosti pokrytia, prax ukázala, že
optimálne je používať len dve z nich. Projekt nereálne hodnotil skutočnú rýchlosť pohybu zavážacieho stroja, ktorý
zabezpečoval manipuláciu s palivovými kazetami. Zatiaľ čo
proces vyhodnocovania tesnosti palivového pokrytia v puzdrách prebieha za čas cca 20 minút, celková doba manipulácie s kazetou zavážacím strojom predstavuje až 50 minút.
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Z tohto dôvodu je použitie äaľších puzdier neopodstatnené
a nepraktické.
Na základe návrhu oddelenia palivového hospodárstva EBO
sa používajú len dve puzdra, do ktorých sa ukladajú palivové
Články, avšak tieto sú umiesnené v kontajnerovej časti skladovacieho bazénu. Puzdra KHP sú uzatvárané pomocov servopohonov na diaľku.
Uvedené vylepšenia boli zrealizované aj na JE V-2, kde
sú využívané tiež len dve puzdra zo štyroch. Tieto sú však
umiestnené v bazéne vyhoreného paliva. I tu je ovládanie
zátok KHP (pristykovánie a odstykovánie) pomocou servopohonov. Vykonávací projekt JE Uochovce uvažuje už so všetkými pripomienkami a celý systém KHP je na kvalitatívne vyššej
úrovni.Tým sa zároveň vytvorili lepšie pracovné podmienky i
vyhovujúcejšie pracovné prostredie pre personál zabezpečujúci manipulácie s jadrovým palivom.
4_iTechnické_riešen,i§_y_oblasti_y^menj_jadroyéhoi_Daliya
v_reaktore
4.1.Zmena v plnení bazénu výmeny paliva.
Proces výmeny palivových kaziet v reaktore prebieha pod
vodnou hladinou. Zavážací stroj premiestňuje kazety s vyhoreným palivom z reaktora cez bazén výmeny paliva, nachádzajúci sa nad odkrytým reaktorom, do bazénu vyhoreného paliva, kde sú už pripravené čerstvé kazety k zavezeniu na
uvolnené miesta. Bazén výmeny paliva je od bazénu vyhoreneho paliva oddelený dvojstupňovým uzáverom. Manipulácia s
ním je prípustná len v prípade vyrovnaných hladín v oboch
bazénoch, kedy sú vyrovnané hydroskopické tlaky na uzáver
a nedochádza k jednostrannému namáhaniu tesnenia.
V pôvodnom procese zaplňovania bazénu výmeny paliva sa
uzáver ešte pred zdvihnutím hladiny v bazéne výmeny paliva zdvihne v bazéne vyhoreného paliva.
Naraz bolo spustené čerpadlo plnenia bazénu vyhoreného
paliva o výkone 20 m .h
i havarijné doplňovacie čerpadlo

i
j
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AJc pracovali všetky použité čerpadlá neustále na plný
výkon, doSlo k úplnému zaplneniu všetkých priestorov za
8 hodin a 15 minút.
Kove riešenie uvažuje s naplnením bazénu vyhoreného paliva vodou obsahujúcou kyselinu boritú ešte pred skončením
demontážnych prác na reaktore. Táto skutočnosť predstavuje
časovú úsporu 80 minút, pretože v daľšoa dochádza len k plneniu bazénu výmeny o objeme 450 m vysokovýkonnými doplňovacími havarijnými čerpadlami. K vytiahnutiu uzáveru dochádza až po zaplnení oboch bazénov na nominálnu úroveň.
4.2.Príprava čerstvého paliva na jeho zavesenie do reaktora.
Pôvodné riedenie výmeny palivových kaziet uvažovalo so
zavážaním čerstvého paliva vždy počas odstávky energetického bloku do kontajnerovej časti bazénu vyhoreného paliva.
Toto riešenie spôsobilo zdržanie prác pri výmene paliva z
dôvodu Štvornásobnej dekontaminacíe valcového zásobníka ne
čerstvé palivo.
Podľa nového riešenia sú čerstvé palivové kazety zavázané ešte pred začiatkom demontážnych prác do bazénu vyhoreného paliva, a to do uvoľneného (dolného) pracovného roštu
alebo sa pre tento účel vyčlení jedna sekcia rezervného
roštu.
Čerstvé palivo sa zaváža do bazénu pri jeho nominálnej
hladine, t. j. 14,5 m (pre JE V-2). Zásobníky na čerstvé
palivo takto neprichádzajú do styku s vodou bazénu skladovania vyhoreného palive.
Uvedené riešenie šetrí nielen čas a materiál potrebný na dekontamináciu zásobníkov, v kterých sú zavážacím
strojom transportované čerstvé kazety, ale aj zefektivňuji a urýchľujú prácu vykonávanú v procese výmeny paliva
na reaktore.
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Nové technické a technologické postupy si kladú za cieľ
predovšetkým zefektívniť proces výmeny jadrového paliva.
V nových riešeniach je kladený dôraz na zvyšovanie dostupnosti ku kontrole namáhaných častí technických zariadení a
na znižovanie dávkových záťaží,ktorým môže byť personál vystavený v procese výmeny paliva. Za týmto účelom bol vyvinutý rad nových manipulátorov.
Derfročné skúsenosti z prevádzky JE V-l v Jaslovských
Bohuniciach, ako aj nové bezpečnostné a ekonomické požiadavky podmienili zmeny v prístupe personálu k výmene paliva
i technicko - kontrolným prácam.
Aj napriek prísnym technologickým a bezpečnostným opatreniam , ktoré boli stanovené sovietskym dodávateľom, existujú možnosti pre personál významne vplývať na svoje pracovné prostredie. Ako najlepší príklad tohto trendu je možné uviesť prenos skúseností z JE V-l na o šesť rokov mladšiu a technicky dokonalejšiu elektráreň V -2.
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JE V-l , EBO 1982
2. KINDL, J:Transport částečně vyhořelého paliva z bloku
na blok. Praha,1936
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ČINITBl V PRAVaEPOMBBOSHTOM HOUlOTEií
BEZPEČIOSTI PREVÍDZKY JADROVÍCH
P. Škvarka, Z. Kováčs a J. Kandráč
Výskuaný ústav palivoenergetického koaplexu,
pobočka Bratislava

Úvod
Metody pravděpodobnostněj analysy baspačnosti (Probabilistic Safety Assessaent - PSA} sa v širokej aiere využívajú na posúdenie bezpečnosti pri projektovaní a v prevádzke jadrových elektrární. Uaoíňujú identifikovať havarijné
reťasce s najvičšía príspevkov k risiku, vypočítať početnosť
ich výskytu a odhadnúť následky havárií. Výsledky analýs aôiu slúiiť na určenie požiadaviek na projektovú Modifikáciu
bespečnostných systéaov, poaúdenie vhodnosti liaít a podaienok prevádzky* optimalizáciu údriby a testovania ati.
V ráaci týchto analýs je dôležitá i kvalifikácia spoľahlivo s ti rudakáho činitele v interakcii ao systéaaai jadrových elektrárni. Miesta, kde sásah Človeka adie ovplyvniť
•yatáaovú spoľahlivosť, sa identifikujú pri analysa systáaov
a konštrukcii ich stroaov porúch. Potoa sa definujú a analyzujú Xudské chyby a vychádzajúc z údajov príručiek na analýzu spoľahlivosti ľudského činiteľa, napr. [i J alebo iných
praaeňov, sa počíta pravdepodobnosť ich výskytu. Dosiahnuté
výsledky slúiia ako vstupné dáta na kvantifikáciu spoľahlivosti systéaov aetódou stroau porúch.
V referáte sa popisuje aetóda analýsy spoľahlivosti
ľudského činiteľa pre účely PSA a aa uvádza príklad aplikácie.
Metóda analýzy spoľahlivosti ľudského činiteľa
Prehľad jednotlivých krokov analysy je na obr. č. 1.
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Oboznámenie aa s jadrovou elektrárňou pre odborníka
v analyse spoľahlivosti ľudského činiteľa je takisto dôležité ako pre systémového analytika, vykonávajúceho funkčnú
a apoľahlivoatnú analýzu systémov. Prvotný* cieľom je oboznámiť aa s velínom a miestami, kde dojde k interakcii človeka s bezpečnostnými systémami. Funkcie človeka sa delia
na tie, ktoré majú byť vykonané sa normálnej prevádzky reaktora a na tie, ktoré sa vykonávajú počas havárií. V prvom
prípad* sa chyby najčastejšie vyskytujú pri testovaní, údržbe a kalibrácii alebo pre riadení normálnej prevádzky, tj.
takisto vo velíne ako mimo velína. V havarijných situáciách
väčšina chýb sa vyskytne vo velíne.
Po
stromov
sonálom
objasní

získaní informácií o interakciách človek-stroj zo
porúch analytik konsultuje úlohy interakcie s perelektrárne. Sám tak lepšie pochopí ich podstatu a
si okolnosti, za ktorých sa vykonávajú.

Analýzu jednotlivých úloh vykonáva tak, že pre každú
požadovanú ľudskú činnosť uvádza dva druhy možných chýb: nevykonanie alebo nesprávne vykonanie činností. Všetky takto
definované chyby sú vstupmi do stromu udalostí na analýzu
spoľahlivosti ľudského činiteľa. Príklad stromu udalostí sa
uvádza v príklade aplikácie.
Pravdepodobnosti jednotlivých ľudských chýb sa získavajú z literárnych prameňov. Ich aplikácia na skutočné podmienky sa robí vzhľadom na okolnosti, sa ktorých sa úloha
vykonáva a podľa toho sa berú do úvahy i medzné hodnoty
pravdepodobnosti. Potom sa odhadujú aj závislosti medzi jednotlivými ľudskými chybami.
Mapokon sa analyzuje strom udalostí zostavený pre danú
úlohu. Výsledkom je pravdepodobnosť nevykonania alebo nesprávneho vykonania úlohy v rámci interakcie človeka so systéme*. Hiekedy sa počíta i s možnosťou nápravy chýb. Výsledok pred tým, než sa zadáva do stromu porúch, môže byť podrobený i analýze neurčitosti.
Podrobnejší popis metódy je v [2].
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Príklad aplikácie
Predpokladájae, Že podlá stroau porúch Jednou s príčin
nezasahovania havarijnej ochrany reaktora je nesprávna kalibrácia všetkých troch aeracích kanálov technologického paraaetra, dosahujúceho havarijnú aedsu. Vyčíslujae pravdepodobnosť zlyhania ludského činitele pri kalibrácii aeracích
kanálov.
PodXa [i J pravdepodobnosť toho, ie technik pri kalibrácii aeracích kanálov použije nesprávny prístroj, sle ho nastaví alebo pouiije nesprávny rossah aerania, je A • 0,1.
a * 1 - A » 0,99 j* pravdepodobnosť toho, ie technik pri tejto činnosti neurobí chybu.
Ak technik v prvoa kroku spraví chybu pri testovaní
prvého kanálu, sistí, ie je taa odchýlka. Pravdepodobnosť
sistenia tejto odchýlky je B = 1. Potoa b » 0 je pravdepodobnosť toho, ie v toato kroku technik neurobí chybu. Po nastavení prvej opravenej hodnoty technik začne testovať druhý kanál a sistí opiť odchýlku. Pravdepodobnosť c = 0,1
(opiť t [i]) náa hovorí, ie napr. x 10-tich technikov, ktorí budú testovať,devSť technikov si v toato kroku uvedoal,
ie niečo nie je v poriadku, prejde celý reťaiec odsnova
(skontroluje správnosť pristroja, správnosť prepojenia,
správnosť rozsahu aerania, správnosť prvej testovacej hodnoty) a chybu odstráni. Jeden x 10-tich technikov si to však
neuvedoal. Opraví nastavenie druhého kanálu (pretoie aj taa
bude odchýlka) a podobne nastaví aj tretí kanál (D » 1). Výsledná pravdepodobnosť nesprávnej kalibrácie aenilch kanálov
havarijnej ochrany reaktora podľa stroau udalostí x obr. č.2
je teda F * A x B x C x D * 0,001.
Záver
Výsledky doterajších štúdii PSA spracovaných v sahraničl ukasujú, ie príspevok ľudského činitela k risiku s prevádsky jadrových elektrární nic je zanedbatelný. Oobrýa
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dOkazom toho boli i havárie JI TMI-2 a Černobyl. Preto všade na «T»te sa venuje veľká pozornosť zvýšeniu spoľahlivosti ľudského činiteľa. V podmienkach ČSSR elte nebola spracovaná komplexná Štúdia PSA pre konkrétny jadrový blok, takše neboli počítané ani pravdepodobnosti ľudských chýb v interakcii človeka so systémami JE. Metodológia PSA je viak
zvládnutá. Nevyriešený* problémom je nedostatok vstupných
dát v oblasti poruchovosti prvkov zariadení a ľudských chýb,
Riešenie problémov v prijateľnom Sase sa očakáva od komplexného programu vědeckotechnického rozvoja itátov RVHP, kde
pravdepodobnostná analýza bezpečnosti je jedným z popredných
bodov spolupráce v oblasti jadrovej energetiky.
Literatúra
[1] SWAIK, A. C , GUTTMAN, H. E.: Handbook of human reliability analysis with emphasis on nuclear power applications, HURSG/CR-1278 (1980)
[2 ] PRA procedures Guide, HUREG/CR-23OO
[3] SKVARKA, P., KOVXCS, Z., K A B D R X Č , J.: Spoľahlivosť
ľudského činiteľa v jadrovej energetike, Jaderná energie
8/9/1966
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ERGONOMICKÍ STAROSTLIVOSř O WXMSBXZI&KO SÚSIATO A J E J
PODSYSTÉM!

ing. Jozef caasšo
Slovenská energetické podniky, Atomové elektrárne Mochovce,
koncernový podnik, Hochové*
Jadrové elektrárne patria k najrozsiahlejšia a technicky najkomplikovanejšia systémom, ktoré v energetike Slovek vytvoril.Neobyčajne vysoké sú požiadavky na ubezpečenie
spolahlivosti a bezpečnosti jadrových elektrárni /JE/.DÔležitú úlohu pri zabezpečovaní uvedených požiadaviek zohráva pracovné prostredie v JE.Pri jeho vytváraní aá významné postavenie arflonóaia. ktorá sa usiluje o riešenie vztahov aedzi filovekoa, pracovný* proatriadkoa či technický* zariadenia a pracovný* prostredla.Poslanla ergonomie je vytváranie optiaálnych podmienok pre ludskú prácu, zmierňovanie rozporov, pripadne nachádzanie rovnováhy medzi požiadavkami a nárokai človeka na jednej strane a pôsobenia výrobného procesu na strane
druhej*
Rozvoj aodernej techniky spôsobuje, i* vztah aedzi človekoa a technikou sa stáva stále zložitejšia, väčšie sú psychické nároky, nervové zaťaženie i zodpovědnost človeke.Itfehly rozvoj technického pokroku súvisí i s rado* nepriaznivých
vplyvov a škodlivého pôsobenia na človeka a jeho zdravie.Preto v JE je otázka pracovného prostredia dôležitou oblasfou a
to počnúc riadiaci* centre* JE - blokovou dozornou, s ktorej
je riadený výrobný blok JE.Od jej správnej činnosti a správnej činnosti personálu blokovej dozorne závisí správanie sa
bloku T O všetkých normálnych prevádzkových a havarijných stavoch. Preto blokovej dozorní by sa z hladiska požiadaviek ergonóale *ala venoval prvoradá pozornosi.Srgonoaickosl riešenia dalších pracovísk JE však tiež nie je saaoúčelná, ale výrazne ovplyvňuje celkovú kvalitu výrobného procesu.Patria se*
i pracoviská údržby, rôznych poaocnýeh prevádzok 1 anoho Iných,
ktorý* sa ausi tiež venoval patričná pozornost, zodpovedajúca
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úlohe, ktorú zohrávajú počas celej prevádzky JE.
aký je súčasný" stav vo využívaní poznatkov ergonomie v
jadrových elektrárňachTDoterajšie množstvo poznatkov v riešení vztahu človek - technika nie je zodpovedajúco aplikované
na JE.Egronómia v štádiu návrhu, projektovania, výstavby a
prevádzky JE nezohráva patričnú úlohu.Uplatnenie ergonomických poznatkov v prípade JE nie je dostatočne docenená a to
ani vo vztahu k jadrovej bezpečnosti JE.Chyby Iudskej činnosti spôsobené nedostatočným ergonomickým riešením techniky v
JE môžu byt zdrojom mnohých negatívnych dôsledkov vrátane
ohrozenia jadrovej bezpečnosti JE, ba i jej hrubého porušenia,
ako to bolo v prípade Černobylakej havárie.V súčasnosti je
riešenie problematiky ludského činitela ako súčasti procesu
zdokonaľovania spolehlivosti a bezpečnosti JE poznamenané
roztrieštenosťou, určitou nejednotnostou pojmov a ponímania
eielov, odlišnostou prístupov i výsledkov riešenia.Vývojoví a
riadiaci pracovníci, inžinieri a konštruktéri pracujú často
iba podlá vlastných predstáv, bec koordinovaného systémového
prístupu.Pritom v oblasti pracovného prostredia v JE sa vyžaduje ekonomické zhodnotenie rôznych opatrení v oblasti jeho
skvalitňovania, avšak v oblasti pracovného prostredia sa
množstvo efektov, ktoré prináša zavedenie a využívanie najnovších poznatkov ergonomie, priamo ekonomicky v súčasnosti
zhodnotit nedá.Pri hodnotení ich prínosov treba vychádza? z
praktických skúseností získaných pri ich využívaní.Takto však
vzniká uzatvorený kruh, kde sa na jednej strane vyžaduje ekonomické zhodnotenie navrhovaných opatrení, pritom na druhej
strane sa takéto zhodnotenie vytvořit nemôže pokial nie sú
skúsenosti z praktického využívania týchto opatrení.
Východiskom js vytvorenie .jednotnej sústavy ergonomielp?ch požiadaviek na JE. podlá ktoráj by sa daio hodnotit pracovné prostredie v JE, a v ktorej by bola uvažovaná i oblast
aiaoekonoaická*Jednotná sústava ergonomických požiadaviek na
JE by sa cez konkrétny ergonomický program JE premietla do
projektovania nových, ale i do prevádzky už existujúcich JE*
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Ergonomický program JE by teda mal byí účinným prostriedkom
realizácie ergonomických požiadaviek.V ergonomickom programe
JE by mal byt obsiahnutý jednotný systém rozpracovania, rešpektovania a kontroly realizácie ergonomických požiadaviek
počaa celej životnosti JE.K zabezpečeniu tejto úlohy treba vykonat množstvo organizačných, výskumných, výrobných, materiálnych a iných opatrení, So je možné len pomocou zodpovedného
orgánu /alebo organizácie/ rezortu FMFE, ktorý by celú činnost
koordinoval a záväzne zavádzal do praxe.
Uvedený názor vychádza z potrieb jadrovej energetiky ako
podsystému elektrlzačnej sústavy /ESA Zrejme je však účelné
tento názor rozšíril na celú elektrizační! sústavu.Už dávnejší*
totiž dozrel čas dôsledne rieíit ergonomizáciu pracovísk v
elektroenergetike na úrovni súčasných vedeckých poznatkov.
Išlo by teda o .jednotnú sústavu ergonomických požiadaviek na
ES. ktorá by aa cez ergonomický program ES premietla do projektovania, výstavby i prevádzky ES, resp. jej jednotlivých
podsystémov.Jadro ergonomického programu ES by predstavoval
súbor opatrení, ktoré treba vykonal na zabezpečenie optimálnej crgonomickosti ES.Tal: by sa ergonomický program ES stal
súčasnou celého programu rozvoja elektroengrgetlky*
FracG/nlci katedry elektroenergetlky EF SVŠT V Bratislave / I / sa problematikou ergonomie v elektroenergetike zaoberajú už niekolko rokov.Svojho času navrhli ergonomický program
ES /3/, ktorý by mohol byt obsahovo zostavený napr* takto:
1. Všeobecné ustanovenia,
a/ Východiská rozpracovania a realizácie ergonomického programu ES a zdôvodnenie jeho potreby.
b/ Súvislosti ergonomického programu ES s inými programami
v rozvoji ES.
c/ Zoznam vědecko - výskumných, technických, ekonomických
a iných aplikačných problémov na riešenie v ergonomie*
kom programe ES*
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2.
3*
4.
5.
6*
7*

d/ Zoznam pracovíjk riešitalov a realizátorov •rgonoaického program ES.Ustanovenie koordinačného pracoviska organa /alebo organizácie/ rezortu FMPE - zodpovedného
za realizáciu ergonomického prograau ES v celej ES
alebo v jej konkrétnom podsystéme*SpOsob kádrového budovania tohoto orgánu /alebo organizácie/ odborníka!
ergonomiokého profilu*
0/ Spôsob materiálneho zabezpečenia plnenia ergonomického
program ES*
Nomenklatúra prác, opatrení a použitých prostriedkov na
postupnú ergonoalzáciu ES*
Metodické zabezpečenia ergonomického prograau ES - zoznamy
metodických dokumentov, smerníc a normatívov ergonomického
prograau ES*
Sašové a obsahové plány realizácie ergonomického programu
ES so stanoveniu zodpovednosti za plnenie Jednotlivých
úloh.
Zásady kontroly plnenia ergonomického programu ES, časové
a obsahové plány kontroly*
Technicko - ekonomické hodnotenie predpokladaných prínosov
realizácie ergonomického programu ES*
Spôsob korekcie a Inovácie ergonomického programu ES*

Závažné schválenie takéhoto programu pre ES v rezorte
F1IPE by významne prispelo k Saläiemu zvyšovaniu spolahlivosti a bezpečnosti JE.Pritoo množstvo ergonomických riešení
v JE by aa dalo uplatnit s minimálnou ekonomickou náročnosťou*
LITERATÚRA:
1* 5mUNEK, P* { JANÍČEK, F. et al.í Analýza pracovného procesu a prostredia v blokovej dozorni JE.Bratisláva, EF
SVäT 1982*<5iastková úloha výsk. úlohy SSP d. 0328150103,
2* M*H6ÍK, A.: Návrh aoatnklatúry ergonomických požiadaviek
pre Jadrové elektrárne a tlakovodnými reaktormi.Bratislava,
SF SVŠT 1983.Diploaová práca*
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3. ŠIMUHBK, P., JANÍČEK, F»: Prograa ergonomické i starostlivosti o efektivnost elaktrisacoej sústavy a jej podsystémov.Brattslava, EF SVŠT 1988.Zbornlk prác z 1. vedeckej
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FYZIKÁLNE FAKTORY PRACOVNÉHO PROSTREDIA V OPTIMALIZÁCII
DOZORNÍ V ENERGETIKE
Ing. JANÍČEK František, C S c , Ing. MIČJAN Ladislav
Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava
Ing. MALÍK Peter
Slovenské energetické podniky, Atómové elektrárne Mochovce,
koncernový podnik, Mochovce
1. Úvod
Pracovné prostredie je dôležité pre človeka hlavne v
takých náročných a vyznaných prevádzkach, ako sú riadiace
centrá (dozorne) elektrární a dispečingov. Centrá riadenia
elektrární a dispečingov patria medzi najdôležitejšie časti systémov operatívneho riadenia v energetike.
Vplyv pracovného prostredia na operatívny personál
(OP) je značný, pretože sa počas pracovnej smeny trvalo
zdržiava v riadiacom centre. OP sa okrem normálnej prevádzky zúčastňuje na riadení prechodných prevádzkových procesoch, ako sú napr. spúšťanie a odstavovanie bloku, rôzne
havarijné stavy, revízne kontroly. Z toho vyplýva, že trvalá přítomnost OP je v dozorni nevyhnutná. Je preto dôležité zabezpečit operatívnemu personálu také pracovné podmienky, ktoré by pozitívne vplývali na všestranný a harmonický rozvoj operátorov, a predovšetkým na kvalitu vykonávanej práce.
Aj napriek teoretickým poznatkom z oblasti ergonomizácie pracovného prostredia niektoré dozorne v elektrizačnej
sústave aj v súčasnosti (vzhľadom na svoju zastaralost)
vyžadujú optimalizáciu pracovného prostredia na zlepšenie
pracovných podmienok OP a zlepšenie celkovej pohody na
pracovisku. Zlepšenie pracovných podmienok uľahčuje OP, ale
aj prácu pri riešení všetkých prechodných procesov, ktoré
sa počas prevádzky vyskytnú.
Práca OP v dozorni je prevažne duševná a je spojená
s mimoriadne velkou psychickou záťažou.
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Pracovné prostredie sa prejavuje v práci prostredníctvom faktorov pracovného prostredia. Jednotlivé faktory pracovného prostredia (mikroklíma, čistota vzduchu, osvetlenie, mechanické kmity, ....) pôsobia zväčša dlhodobo, a
preto majú veľký vplyv na operátora. Prejavuje sa to na
zmenách v biologických, psychofyziologickych, psychologických a sociálnych charakteristikách pracovníka.
Z ergonomického hladiska musí pracovisko spĺňať niekolkn hlavných podmienok, medzi ktoré •lesporne patrí aj požiadavka optimalizácie fyzikálnych faktorov pracovného prostredia.
2. Fyzikálne faktory pracovného prostredia
Dôležitým východiskom optimalizácie fyzikálnych faktorov pracovného prostredia je analýza pracovného miesta.
Človek prežíva až jednu tretinu najaktívnejšieho obdobia v pracovnom procese, je dôležité a prakticky nevyhnutné vhodné usporiadanie a umiestnenie pracoviska čo do
tvaru a rozmierov priestoru, aby bol zabezpečený optimálny
pracovný výkon pri malej fyzickej námahe. Každé pracovné
prostredie v elektroenergetike je špecifické svojím zameraním, a preto sú aj požiadavky kladené na pracovisko pre
rôzne druhy prác rozdielne.
Pri ergonomickej analýze pracovného prostredia treba
venovať všetkým činiteľom pôsobiacim na OP a jeho prácu
velkú pozornosť. V äaZsom sa zameriame na fyzikálne faktory pracovného prostredia a to najmä na:
- mikroklimatické podmienky (teplo, chlad, vlhkosť, tlak
vzduch a pod.)
- akustice podmienky (hlučnosť)
- otrasy a vibrácie
- svetelné pomery
- farebná úprava
- estetizácia
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2.1

Mikroklimatické podmienky

Hygienické požiadavky na mikroklimatické podmienky
pracovných miest sa vzťahujú na kryté pracoviská, t.j.
na pracoviská v budovách. Optimálne a únosné podmienky
mikroklímy na pracovných miestach sa stanovujú v závislosti
od oblečenia, vykonávanej činnosti, času a ďalších činiteľov
ovplyvňujúcich stav mikroklímy. Hodnoty optimálnych a únosných mikroklimatických podmienok stanovené pre pracovné
miesta sa vzťahujú na prácu posediačky na výšku 105 cm
od podlahy pracovného priestoru.
Človek musí mať pri práci zabezpečený dostatočný odvod
tepla z povrchu tela. Inak dochádza k nežiadúcej reakcii prejavujúcej sa klesaním výkonu.
Maximálny výkon môže podávať pracovník iba v prostredí
vyhovujúcom určitým podmienkam, ktoré sú ovplyvňované viacerými činiteľmi ako napr. čistotou, teplotou a vlhkosťou vzduchu,
rýchlosťou prúdenia a tlaku vzduchu, teplotu stien a okolitých predmetov, rýchlosťou zmien predchádzajúcich veličín a
pod.
Na zabezpečenie vhodnej teploty sa inštaluje na pracoviskách klimatizácia. Teplota RC v tele nemá prekročiť hodnotu 25 °C, v zime poklesnúť pod 22°C.
Dôležitou zložkou mikroklimatických podmienok je vlhkosť
vzduchu. Priaznivé pomery z hľadiska vlhkosti vzduchu dosiahneme vtedy, ak je relatívna vlhkosť v rozmedzí 30 - 70 %,
pričom sa odporúča hodnota 50 %.
Tuhé škodliviny sa v ovzduší najčastejšie vyskytujú vo
forme prachu. Odstránenie týchto škodlivín sa robí pomocou
filtrácie privádzaného klimatizovaného vzduchu, alebo privádzaním škodlivín do odvádzacích zariadení. Podľa ČSN
IB 4302 nesmie priemerná prašnosť vzduchu v dozorniach prekročiť hranicu 0,4 mg/m , pričom horná hranica prašnosti privádzaného vzduchu je 0,15 mg/m .
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2.2

Akustické podmienky

Sluch je v praxi popri zraku najčastejšie používaným
zmyslových orgánom pre prijímanie informácie.
ZvýSená intenzita zvuku má na OP nepriaznivý vplyv,
pričom podľa jeho účinkov môžeme členiť zvuk na:
- obťažujúci, javiaci sa psychicky negatívnym vzťahom operátora k danému zvuku
- rušivý, ovplyvňujúci výkon operátora
- škodlivý, spôsobujúci patologické zmeny na sluchovom orgáne a poškodzujúci celý organizmus
Na obr. 1 je znázornený priebeh pôsobenia hluku na človeka.
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Pre dispečerské pracoviská J* vhodné prostredie, ktoré
sa nachádza v naznačenej (vyšrafovanej) Časti obr. 1.
Pri posudzovaní hlučnosti prostredia sa zisťujú najmä
zdroje hluku, intenzita hluku, čas trvania hluku a frekvencia hluku.
2.3

Osvetlenosť centier riadenia

Svetlo, ktoré pdsobí na pracovné miesto a operátora,
usmerňuje jeho činnosť na dosiahnutie pracovného cieZa.
Ak sa jedná o takú zodpovednú prácu, ako je práca OP,
musí osvetlenie podporovať pohotovosť človeka k pracovnému výkonu (ergotropné ladenie) a musí umožniť rovnomerný
výkon.
Osvetlanoať, ktorá je základným faktorom pracovného
prostredia má na operátora značný vplyv. Ide o vplyv svetla na zrakovú a mimozrakovú činnosť.
Vplyv osvetlenosti na zrakovú činnosť
Osvetlenie je len prostriedok na umožnenie činnosti
zrakového systému. Znamená to, že ak chceme hodnotiť určité osvetlenie, rozhoduje predovšetkým zrak pracovníkov, ktorí hobudú používať, a preto musia hygienické požiadavky na
osvetlenie vychádzať vždy z fyziológie ľudského zraku. Oko
aj napriek značnej dokonalosti má svoje chyby. Medzi tieto
chyby zahrňujeme napr. sférickú cestu oka, chromatickú chybu
oka, časový faktor vnímania.
V pracovnom procese OP treba skúmať najmä:
vnímanie jasu, vnímania farieb a vnímanie detailov.
Aby mohol OP v dozorní správne vidieť, musia byť splnené tieto predpoklady:
- pozorovaný predmet musí mať určitú veZkosť
- pozorované predmety a okolie musia mať aspoň minimálny
kontrast
- oko musí byť adaptované na dané prostredie
- pozorovaný predmet musí byť dostatočne dlho pozorovaný
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hodnotu.
Vzájomné pôsobenie kontrastu, velkosti detailu a jasu
na pozorovaciu schopnosť môžeme vidieť na obr. 2. Z obrázku vyplýva, že ak chceme správne vidieť, musí sa priesečník kontrastu a velkosti detailu nachádzať vždy napravo
od jasovej krivky (naznačená časf v obrázku). Napríklad
pri C = 40 a velkosti detailu eCQ - 4 min pri jase 0,5 ctí/n2
nevidíme, avšak pri jasoch nad S cd/ m2 už vidíme dobre.
V uvedenej grafickej závislosti môžeme vždy pre dva stanovené parametre určiť potrebnú hodnotu tretieho, potrebného
na videnie.
kontrast
I Vo)

Pozorované videnie

/y

/

/

A

60
Obr. 2

100

•Letmi n)

Vzájomné pôsobenie kontrastu (C), velkosti detailu
( oCQ ) a jasu (L) na pozorovaciu schopnosť
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Pre požadovanú činnost zrakového analyzátora musia byť
zachované irčité hranice tak po stránke kvalitatívnej ako aj
kvantitatívnej. Z toho vyplýva, že OP potrebuje k videniu určité zloženie a množstvo svetla iba k tonu, aby bol zrakový
orgán vôbec schopný svojej funkcie.
Oo úvahy musíme vziať aj niektoré zrakové funkcie a
ich závislosť na kvalite a kvantite svetla.
Sú to : centrálna zraková ostrosť
kontrastná citlivosť oka
adaptácia na svetlo
jarbocit a farebné kontrasty
hĺbkové videnie.

i

Vplyv svetla na mimozrakovú činnosť
Svetlo má okrem informačnej funkcie (videnie) značný
vplyv na celkový zdravotný stav človeka. Vtedy hovoríme o
mifflozrakovej - fyziologickej a psychologickej činnosti daného pracovníka.
Z fyziologického hľadiska môže mať svetlo vplyv na:
- látkovú výmenu
- krvný obeh (koncentrácia bielych krviniek)
- činnosť hypofýzy (mozgového prívesku)
- tvorba vitamínu 0 (ultrafialové žiarenie)
Infračervené lúče s menšou energiou majú teplotné účin ky na ludský organizmus.
Z psychologického hladiska má svetlo vplyv na pohodu OP
jeho náladu a emócie. Preto sa snažíme pri vytváraní pracovného prostredia GP používať svetlo, ktoré nám zabezpečí vhod- .
nú pohodu pracovníka.
ĎalSím psychologickým činiteľom je farba svetla. Pomocou farby môžeme u OP vytvárať určitú náladu.
Centrá riadenia v elektroenergetike sú počas celej svojej
životnosti v trvalej prevádzke, a preto na osvetlenie sú kladené vysoké nároky. Nedostatok v osvetlení môže mať za násle-

;

I
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dok zníženie pozornosti operátora a iné spomínané javy, čo
by mohli zapříčinit prostredníctvom činnosti človeka nevhodné prevádzkové stavy (havárie).
Mnohé údaje z oznamovacom operatívny personál rozlisuje
podlá významu a charakteru. K tomu treba prirátať neustálu
pripravenosť OP riešiť poruchové situácie. Tieto príčiny
kladú na osvetlenie a svetelné zariadenie v dozorní zvláštne požiadavky.
Požiadavky na osvetlenie v priemyselných závodoch určuje norma ČSN 36 0046. Táto norma bola vypracovaná na základe m tódy normovania z hradiska zrakovej náročnosti.
Podľa nej sa členia pracovné priestory do troch kategórií.
Centrá riadenia elektroenergetiky sú začlenené v druhej
kategórii, pričom hygienické minimum osvetlenia tejto kategórie je 160 lx na porovnávacej rovine. Osvetlenie vybraných pracovných priestorov podlá ČSN 36 0046 je v tab. 1.
Tab. 1
Osvetlenie vybraných pracovných priestoro\i
P r á c e
categ.
krieda jsvetl. doporučený činitel
iriest.
:
trace
oslnenia S
pk
smer pohladu
Clx)
obvyklý
ilektrárne:
bloková dozorna
centrálna dozorna
fnút.priestorv:
i/kontr.mer.
dozorna
ovi. pulty
i/priestory s
tech. zariad.
•strojovňa
:/ ost.priest.
*rozvodna
•dielne

neobvyklý

II
II

4
4

300
300

25
25

100
70

II
II

4
4

200
200

25
25

100
100

I

5

160

150

200
250

150
130

II
II

6
4

25
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Ako sme už uviedli nedostatky v osvetlení môžu mať
za následok nielen zníženie pozornosti OP, ale aj očné
ťažkosti i zlé psychické vplyvy (únava, depresia).
2.4

Farebné úprava

Svetelné zdroje musíme voliť tak, aby vyhovovali nielen farbou svetla, ale aj farebným podaním. Farebné vybavenie centra riadenia, farba svetla a jeho spektrálne zloženie, to všetko spolu vytvára tzv. farebnú klímu v danom
priestore. Centrum riadenia by sa calo osvětlovat bielym
svetlom, ktorého teplota chromatickosti je asi 4800 K.
Súčasťou pracovného priestoru je aj farebná úprava
dozorne. Idt hl«vna o povrchové úpravy stien, stropu, podlahy a zariadení. Týmto plochám treba venovať pozornosť,
pretože po mnohonásobnom odraze od týchto plôch Časť užitočného svetla dopadá na pracovnú rovinu. Pri správnej fa#
rebnej úprave môžeme odstrániť aj niektoré architektonické nedostatky priestorov. Pri farebnej úprave prostredia
používame teplé a studené farby.
2.5 Estetizácia
V rámci estetizácie sa upravujú a vzájomne prispôsobujú činitele, ktoré na psychiku OP pôsobia. Celkový farebný
dojem je výsledkom spoločného pôsobenia farebných povrchov
a farby svetla.
Oôležité miesto zaujímajú farby aj z hZadiska bezpečnostného. Studené farby vytvárajú pocit zväčšenia priestoru,
pretože zdanlivo ustupujú. Farby teplé vytvárajú pocit
zmenšenia priestoru, pretože približujú vzdialenejšie
plochy.
Farebné označovanie, úprava a členenie pracovného
priestoru umožňujú rýchlejšiu orientáciu, ulahčujú automatická pohyby rúk, znižujú pocit únavy, a tým priaznivo pôsobia na výkon.
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j i i i Y///x/
k k k k la L
Obr. 3

Pôdorys vybraného centra riadenia

3. Záver
V predchádzajúcej časti príspevku sú uvedené základné východiská pre ergonomickú analýzu cantier riadenia v
energetike z hladiska optimalizácie fyzikálnych faktorov
pracovného prostredia. Na obr. 3 je znázornený pôdorys
vybraného analyzovaného centra riadenia.
Výsledky optimalizácie fyzikálnych faktorov, ako aj
závery budú súčasťou prednášky na I. celoštátnom seminári
"Pracovné prostredie v energetike".
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