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Uvod

Varnost je prva zahteva, ki jo stavimo na vsak

uporaben tehničen izdelek. Zahteva je tem ostrejsa čim

več ljudi prihaja v stik s tem izdelkom in čim bolj je

ta izdelek nov. Oboje pa nastopa ravno pri jedrskih cen-

tralah, zato so varnostne zahteve pri jedrskih centra-

lah izredno hude; temu primerni so tudi rezultati (pri-

mer jaj (1) )st.j. izredna varnost jedrskih central.

Ta varnost pa gre večinoma na račun ekonomičnosti.

Če hočemo vskladiti zahteve varnosti in ekonomičnosti je

potrsbna temeljita in eksaktna analiza vsake od obeh

zahtev zase ter obeh skupaj. Ker obe zahtevi že sami

po sebi v veliki meri izključujeta eksperimentalno

metodo mora biti eksaktna analiza varnosti v prvi vrsti

matematična. Analiza varnosti pa ni edini problem v

zvezi z varnostno problematiko, temveč je za prakso

važna pred vsem sinteza. Vso problematiko v zvezi z

matematičnim obravnavanjem varnosti podamo v naslednjem

poglavju, kjer razločimo tudi kako in v kakšnem obsegu

bomo izvedli to obravnavanje. Namen naše študije je

vso problematiko varnosti čim bolj očistiti vseh

subjektivnih elementov ter jo privesti na fizikalno

problematiko. Pri tem bomo definirali kvantitativno

varnost tako, da bo Sim bolj v soglasju s tem, kar si

v običajni tehniški govorici predstavljamo pod varnostjo.

Najveckrat je to možno z varnostnimi faktorji. Varnostni

faktorji so sicer že dalj časa znani, vendar še niso
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teoretično obdelani; ni še raziskano pod katerimi pogoji

je takšna definicija varnosti smiselna in uporabna in

kdaj ne ter kako moramo definirati varnost v takih izjemnih

primerih. Zaradi tega tudi niso še praktično izkoriščene

vse možnosti, ki nam jih nudi takšna definicija varnosti.

Prednost matematičnega obravnavanja varnosti

(oziroma kateregakoli problema) če je dovolj enostavno

so očitne. Pri oceni varnosti odpadejo vse nejasnosti in

nesporazumi, ki bi sicer nastopile ter bile tern večje,

cim bolj nov je obravnavani problem* Zato je normalen

pojav v zgodovini tehnike, da se pričnejo uveljavljati

matematicne metode kadar nastopi nov problem, ki ga ne

moremo več reševati na podlagi starih izkušenj, občutka in

vsega tega, kar je pri starem problemu zadostovalo.

Matematično obravnavanje varnosti je potrebno

tudi če hočemo tuje izkušnje kritično in smiselno uporabiti

v lastnih razmerah. Če se opiramo samo na en tuj vir tedaj

to sicer ni nujno, lahko se v celoti in nekritično opremo

samo na ta vir. Ker pa tuji viri iz razumljivih razlogov

niso v celoti na razpolago se ne moremo opreti na enega

samega, temveč moramo izkoristiti vse đostopne vire. Teh

pa ne moremo enostavno "integrirati" (n.pr. tako, da bi

od vsakega pobrali samo "ta najboljše" kajti iz "najboljše^^

se v takih primerih kaj rado izcimi najslabše), temveč je

potrebna predhodna kritična in eksaktna analiza vseh teh

virov. šele na podlagi te analize je možno oceniti kaj

lahko prevzamemo iz tujih virov, kako to združimo ter

dopolnimo z lastnimi idejami.



V razpoložljivi literaturi ne najdemo izčrpnega

matematičnega obravnavanja varnosti. Presenetljivo dejstvo

J3, da je bilo v reaktorski tehniki storjenega na tem

področju manj kakor v konvencionalni tehniki (primerja

(2)). Šele v zadnjih letih so opazni poskusi, da bi

reaktorska tehnika na tem področju "dohitela in prehitela"

konveicionalno tehniko (3) do (10). To delo naj bo pris-

pevek v tej smeri* Naša analiza se nanaša na vse stroje

in ne le na reaktorje, zato tudi ne bomo izrecno omenjali

reaktorja temveč bomo govorili o strojnih napravah, strojih;

strojnih elementih in drugih komponentah.

Problematika varnosti in njenega kvantitativnega

določanja

Pri matematičnem obravnavanju varnosti strojnih

naprav nastopajo naslednji problemis

a) Kvantitativna definicija varnosti

b) Določanje varnosti pri dani strojni napravi

(analiza varnosti)

c) Določanje strojne naprave če je zahtevana var-

nost (sinteza varnosti)

d) Določanje (minimalne) potrebne varnosti

e) Odnos med varnostjo in ekonomičostjo.
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Prvi problem je bolj filozofskega znacaja, saj

niii.AR*-0 za njegovo reševanje nobene osnove v obstoječih

na.ravnih zakonih. Treba je pač najti kvantitativen izraz

za to, kar si predstavljamo pod pojmom varnosti in sicer

tako, da subjektivne pojme cim bolj reduciramo na fizikalne

zakone in nekaj osnovnih subjektivnih postulatov; to napra-

viî o v naslednjem (t.j.tretjem) poglavju. Če je varnost

kvantitativno definirana, tedaj se reducira določanje

varnosti neke dane strojne naprave na same fizikalne

probleme (četrto poglavje), ki imajo enolične rešitve

(eksperimentalne ali teoretične).

Tretji problem je kot večina tehničnih problemov

neenolično rešljiv tembolj, ker varnost ni edina zahteva,

ki jo stavimo na neko strojno napravo. Ta problem (sintezo

strojne naprave) rešujemo praviloma tako, da izberemo neko

strojno napravo ter nato kontroliramo če naprava odgovarja

zahtevam. S tem smo problem reducirali na analizo varnosti,

to je na določanje varnosti dane strojne naprave. V kolikor

naprava se ne ustreza zahtevam jo korigiramo ter znova

kontroliramo, dokler ni ustreženo zahtevam.

Pri prvi izbiri smo vezani na občutek, izkušnje,

obstoječe naprave s sličnimi zahtevami ter nekatera splošna

načela (splošna načela varnosti glej (ll)).

Možno je sicer tudi problem sinteze napraviti

enolično rešljiv s tem, da ga formuliramo kot ekstremalni

problem. Najti moramo neko količino, ki mora zavzeti

ekstremno vrednost. Ta količina je ekonomskega značaja.
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je pa na koncu vendarle odvisna od subjektivnih faktorjev

(cene, mezde, želje uporabnikov itd), tako da tudi z

ekstremalno formulacijo ne postane problem popolnoma

er.ô icno rešljiv. Poleg tega je matematično reševanje tako

fcrnaliranega problema zelo težko izvedljivo tako, da

praktično skoraj ne pride v poštev. K temu pride še

aejstvo, da zahtevamo v praksi od strojev neke čisto

dolocene lastnosti, ki so včasih predpisane ali pa

dolocene s pogodbo. V praksi bo torej sinteza varnosti

vedno matematično nerešljiva. Za načelna raziskovanja

pa je včasih tudi ekstremalna formulacija tega problema

koristna (primerjaj peto poglavje ! ) .

Od vseh praktičnih problemov varnosti je torej

dostopna matematičnemu obravnavanju v prvi vrsti analiza

varnosti, Zato posvetimo tudi mi največ pozornosti mate-

msticni analizi varnosti.

Cvantitativna definicija varnosti

Pod varnostjo v najširšem pomenu besede razumemo

neko rezervo proti nepredvidenemu in neljubemu (škodljivemu?

nevarnemu) pojavu. Da moremo varnost eksaktno definirati

moramo imeti najprej neke neodvisne spremenljivke x, ki

jih lahko primerno (t.j. 5im bolj poljubno) variiramo.
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Zaloga vseh možnih vrednosti ten spremenljivk izpolnjuje

nek linearen prostor; delovno območje D spremenljivk x pa

tvcri nek podprostor. Dalje mora biti definirano varno

območje S teh spremenljivk, t.j. območje v katerem je

delovanje stroja še varno; seveda mora pri varnem obra-

tovanju ležati delovno območje znotraj varnega območja.

Varno območje je ločeno od nevarnega območja z

neko ploskvijo v pripadajočem linearnem prostoru; predpostav

Ijamo, da je ta ploskev dana. Na splošno moramo tedaj defi-

nirati varnost kot neko funkcijo varnega in delovnega ob-

močja

V = V(D,S,p) (1)

0 tej funkciji rnoremo zaenkrat predvideti naslednje

lastnosti

D C S V ^ 1

D E S V = 1

Iz D <̂b S sledi V < 1 (2)

sledi V̂  - V^ (3)

Sl^Sg V^ < V2

S^ = S2 sledi V^ - V2 (4)

1 ̂  2 1 ̂  2
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Območja D in S (ter pripadajoča komplementarna

območja) so na splošno lahko večkrat sovisna oziroma

razpadejo na posamezna izolirana območja, ki včasih

degenerirajo v točke (n.pr. lastne frekvence). Najenostav-

nejši in najbolj pogost primer je, da je varno območje

enotno, enkrat sovisno ter končno da je okolica ničle,

delovno območje pa točka (delovna točka). V tem primeru

je tudi kvantitativna definicija varnosti najlažja, ter

najbolj enolična in sicer s pomočjo varnostnega faktorjas

če povečamo neodvisne spremenljivke za varnostni faktor

smo ravno dosegli mejo med varnim in nevarnim območjem.

Mejna ploskev naj ima enačbo

F(X,p) = 0

p pomeni nadalnje parametre (lastnosti strojne naprave).

Če odgovarjajo spremenljivke x tej enacbi tedaj

je varnost V = 1; če pa ne pa jih moramo najprej pomno-

žiti z varnostnim faktorjem* Torej dobimo varnostni

faktor V delovne točke x iz enačbe

F(Vx,p) = 0 (6)

Za dve neodvisni spremenljivki je nazoren pomen enačbe

(6) razviden iz slike 1.
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SLika 1

Mislimo si funkcijo F razvito po potencah

2
F(x,p) = 1 + b^ x + bp y + .... + C x + C ^ xy +

+ d x + d p x y + ........ (7)

Enačba (6) dobi tedaj obliko

1 + V(b- x + b- y + ...)

2 2 2
+ V (C^x + C^2 sy + C22 y + ...)

+ V ^ ( d ^ x^ + d ^ *^ y + .... ) (8)

= 0

V enacbah (7) in (8) naj imajo vse neodvisne spremenljivke

x, y .... enako dimenzijo.. Tedaj imajo tudi b , b- itd.
-1 -2

enako dimenzijo x , C-^, C itd. isto dimenzijo x in
tako dalje. Možno je torej pisati
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b. =

kjer predstavljajo grške Srke same brezdimenzijske koli-

čine, ".'.načba (8) dobi tedaj obliko:

v ( X ) (jg^ + jgg X + ...)

(9)

+ ...... = 0

Iz te enačbe dobimo rešitev V — kot funkcijo brezdimenzij-

skih lastnosti sistema ter homogeno funkcijo ničte stopnje

neodvisnih spremenljivk, Iz tega pa takoj vidimo, da je

varnostni faktor

"*' x (10)

kjer je u neka lastnost Qistema enake dimenzije kakor

neodvisne spremenljivke, x pa neka homogena funkcija

neodvisnih spremenljivk prvega reda, ki je poleg tega

odvisna še od brezdimenzijskih lastnosti sistema. Ker

te lastnosti variirajo bolj malo smemo reči v prvi

aproksimaciji: varnostni faktor je kvocient neke

iastnosti sistema in neke kolicine stanja, takoimenovane

primerjalne ali rezultirajoče količine stanja. Enacba

mejne ploskve se glasi s$daj V = 1 ali
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x = u (11)

Formalen izraz je sedaj precej drugačen (bolj kompliciran)

od enaobe (8). Če bi izbrali za rezultirajočo količino

stanja neko funkcijo, ki ne bi bila homogena se varnostna

faktorja definirana po enačbi (10) in po enacbi (8)

(oziroma sliki 1) ne bi ujemala.

Najbolj običajno je, da so količine stanja

(mehanske) obremenitve. Toda že tukaj ne shajamo vedno

z definicijo varnostnega faktorja po enačbi (8) oziroma

po sliki 1. Pri zgradbah je n.pr. lastna teža konstantna,

breme pa se spreminja, tudi sila vetra se spreminja

neodvisno od bremena, vsaj na splošno. V takih primerih

je najbolje definirati varnostni faktor za vsako posamezno

grupo neodvisnih spremenljivk posebej; ostale spremenljivke

pa so vsakikrat konstantne. Takoj je jasno, da se zgornji

rezultati bistveno ne spremene; le fiksne količine stanja

se pridružijo lastnostim sistema*

Možno pa je tudi, da posamezne grupe neodvisnih

spremenljivk niso konstantne, tmveč je med njimi neka

korelacija. Tudi v tern primeru je možno doseči (zlasti za

linerno korlecijo) da ostanejo rezultati principielno

nespremenjeni. Korelacijske konstante se seveda pridru-

žijo lastnostim sistema; varnostni faktor je sedaj odvisen

tudi od tega katero grupo spremenljivk upoštevam kot

neodvisno.
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Najenostavnejši je primer Se je korelacija

linearna, sedaj spreminjenje stanja ne gre več skozi

ničlo (točko 0) zato mora biti dana neka druga točka

(O' v sliki 1) od katere merimo spreminjenje stanja.

Varnostni faktor lahko tedaj definiramo

v = o
O'A

'- *o
x - x o

li x^' = x + V (x-x
J5 0 0

Tcrej dobimo varnostni faktor V iz enačbe

F (x + V (x-x ),p) = 0

Če razvijemo to enacto zopet po potencah vidimo,

da koeficienti niso več homogene funkcije ničte stopnje

kakor v enačbi (9). Pač pa se homogenost ohrani, če pres-

tavimo izhodišče koordinatnega sistema v točko O'.

Nasproten primer od korelacije oziroma konstan

posameznih spremenljivk imamo kadar so neodvisne spremen-

ljivke različnih dimenzij, Tudi v tem primeru ostanejo

rezultati principielno nespremenjeni; načelo homogenosti

in dimenzije velja še dalje* Rezultate je celo možno pisa^l

v več oblikah n.pr.s

R (v x, u t) " R(x,t u/v) - ̂  ^



- 12 -

kjer sta x in t neodvisni spremenljivki različnih

dimcnzij (oziroma grupi spremenljivk) u in v pa

pripadajoči lastnosti. Seveda lahko lastnosti u/v bolj

variirajo kakor pa če imamo samo spremenljivke iste

dimenzije. Tudi tu je možna korelacija med posameznimi

podrupami spremenljivk. Seveda moramo v vsakem

primeru raziskati kakšen fizikalen pomen ima takšno

variiranje in koreliranje razlišnih sprememnljivk. Ker

JB težko reči kaj splošnega o mejnih ploskvah celih

sistemov navajamo primere v naslednjem poglavju.

Če imamno namesto delovne točke delovno območje,

tedaj je možno za vsako točko tega območja definirati

varnostni faktor po zgornjih dimenzijah. Toda tudi 5e

je delovno območje točka imamo več varnostnih faktorjev

ker je tudi nevarnih pojavov na splošno več (lorn,

krhki lorn, pregorevanje, blokiranje, resonance, itd)

in ker je možno neodvisne spremenljivke variirati

na več načinov. V praksi razlikujemo varnostne faktorje

glede na različne faze neke strojne naprave n.pr.

montaža, transport, obratovanje, reparatura itd. Vse

to je možno pojmovati kot eno samo kvantitativno

definirano varnost s primerno razširjenim delovnim

obmocjem, seveda 5e je v dotični fazi strojna naprava

že gotova. Pri naši definiciji varnosti opazujemo

strojno napravo kot celoto ier ne razločujemo še na

katerem mestu nastopi nevaren pojav. Pri tern nastopi

problem rezultirajočega varnostnega faktorja, to je

kateri varnostni faktor zajema vse zgoraj definirane

faktorje. 5e pa ni možno vseh varnostnih faktorjev

izraziti z enim samim tedaj je problem minimalno

število varnostnih faktorjev.

Dalje o tern v petem poglavju.
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Ostane nam samo še primer, ko je varno območje

večkrat sovisno ali na kak drug način bolj komplicirano,

V tern primeru so nevarna območja končna, kar je glavni

vzrok, da v takih primerih ne moremo definirati sploš-

nega varnostnega faktorja, vsaj nesporedno ne. Tako je

tudi pri krhkem lomu, ki ne nastopa pri povišanju tem-

perature ali obremenitve temveč pri znižanju tempera-

ture. V takih primerih je najbolj enostavno, da defini-

ramo razdaljo od (najbližjega) nevarnega območja. Tako

n.pr. definiramo varnost proti krhkemu lomu kot (tem-

peraturna) razlika med obratovalno in prehodno tempe-

rature Slično je tudi pri višjih resonancah. Tu je

priporočljivo vzeti pripadajočo lastno vrednost kot

enoto; varnost je tedaj izražena z brezdimenzijsko

količino, vendar ta količina ni varnostni faktor v

smislu, kakor smo ga preje definirali. Le kadar de-

luje stroj pod najnižjo lastno frekvenco (podkritično)

tedaj je možno tudi varnost proti resonanci izraziti

z varnostnim faktorjem,

Pri varnosti proti lomu in lezenju pri višjih

temperaturah so razmere podobne, vendar nekoliko dru-

gačne, Absolutne ničle namreč ne moremo doseči niti

prakticno niti principielno, zato varnostni faktor

v tern primeru nima pravega smisla. Tudi utegne biti

ta faktor precej blizu ena, tako da nam ne da prave

predstave o varnosti,. ki jo predstavlja.
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Določanje varnosti pri dani strojni napravi

(varnostna analiza)

Določanje varnosti po prejšnjem poglavju razpade

na dva delas določanje mejne ploskve varnega območja

ter razrešitev pripadajoče anačbe (n.pr. (10). Pri temu

moramo upoštevati, da je mejna ploskev lastnost celotne

naprave; za vsako strojno napravo je torej potrebno

določiti posebno mejno ploskev kot funkcijo konstrukcije,

izmer ter materialov. To funkcijo določimo v dveh kora-

kih: najprej dolocimo funkcijo strojne naprave v odvis-

nosti od lastnosti posameznih sestavnih delov nato pa

Se lastnosti teh delov v odvisnosti od njihove oblike

izmer in materialov.

Na nek poljubno izbran strojni del ne delujejo

neodvisne spremenljivke x temveč y, ki so funkcija teh

spremexnljivk.

y = f(x) (13)

Fnnkcija f je odvisna pred vsem od konstrukcije strojne

naprave ter od geometrijskih mer posameznih strojnih

delov, mnogo manj pa od materialov in njihovih lastnosti.

Spremenljivke y so praviloma enake vrste kakor spremen-

Ijivke x; če so x sile, temperatura, električne napetosti

itd. so isto tudi spremenljivke y. Če je dana enačba mej-

ne ploskve posameznega strojnega dela
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G (y,p) = 0 (14)

kjer so p zopet pripadajoči nadaljni parametri (ki iz-

ražajo vrsto nevarnega pojava ter karakteristike stroj-

nega dela) tedaj predstavlja enačba

G(f(x),p) = 0 (15)

mejno ploskev strojne naprave. Varno območje naj bo defi-

nirano z neenačbo

G(f(x),p) < 0 (16)

Presek (v smislu teorije množic) varnih območij vseh

strojnih delov je varno območje celotne strojne naprave.

Enačba mejne ploskve sedaj na splošno ne bo veg enoten

analiticen izraz. To pa ne predstavlja nobene bistvene

težave pri določanju varnosti. Enacbo

G (f(Vx),p) = 0 (17)

rešimo za vsak strojni del, najmanjši V pa je tedaj

("rezultirajoči") varnostni faktor celotne strojne naprave.

Zgornje enačbe veljajo cisto splosno za poljubne

funkcije f in G. Če je f linearna homogena funkcija, tedaj

je

f(Vx) = V f(x) = V y

in enacba (17) se poenostavi:

G (Vy,p) = 0 (18)
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To pomeni, da lahko določimo varnostni faktor, kar iz neod-

visnih spremenljivk strojnega dela brez transformacije pri-

padajooe enačbe mejne ploskve.

Drugi korak se izvrši na popolnoma enak način.

Za vsako točko posameznega strojnega dela dobimo tako svoj

varnostni faktor, najmanjši varnostni faktor pa je

"rezultirajoc" varnostni faktor celotnega strojnega dela.

Kc^na ploskev pa je običajno za eel strojni del ista.

Pri temu moramo upoštevati, da so neodvisne spremenljiv-

ke

z = g(y) (19)

včasih drugačne količine kakor y. Če so n.pr. y sile je z

napetost (napetostni tenzor oziroma njegove invariante

pri izotropnih snoveh).

Za to spremenljivko z naj bo dana v vsaki točki

pripadajoča mejna ploskev

H(z,p) = 0 (20)

kjer so p zopet nadaljni parametri, ki še ožje karakteri-

zirajo nevarni pojav. Ker so materiali večinoma homogeni

inamo največkrat za vse tocke strojnega dela isto mejno

ploskev, ki je tudi mejna ploskev celotnega strojnega dela

H(g(y),p) = 0 (21)

oziroma celotne strojne naprave

H(g(f(x)),p) = 0 (22)
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(v smislu zgoraj navedenega predstavljajo rešitve

enačbe (22) le dele mejne ploskve). Pri danem stanju

x je tudi sedaj varnostni faktor resitev enačbes

H(g(f(Vx)),p) = 0 (23)

Če jc samo f homogena funkcija prve stopnje tedaj preide

cr.rrba (23) v obliko

H(g(Vy),p) = 0 (24)

Tc snacbo dobimo lahko tudi iz enačbe (17) če G,f in

x smiselno zamenjamo z H,g in y. če pa je še g homogena

funkcija prve stopnje veljas

g(Vy) = Vg(y) = Vz in enačba (24)

dobi enostavno obliko

H(V z,p) = 0 (25)

Torej moremo (kakor je to v feliki večini primerov)

računati kar s količinami stanja, ki veljajo v posamez-

nih točkah in ni potrebna transformacija mejne ploskve

na zunanje spremenljivke.

Pri tenm moramo upoštevati, da linearne funkci-

je, ki skoraj edine prihajajo prakticno v poštev niso vedno

homogene. Če nastopajo v linearni funkciji še konstantni

členi (notranja stanja, prednapetosti itd.) tedaj

enačbe (18) (24) in (25) ne veljajo več in treba je iti

nazaj na bolj komplicirane enačbe (17) in (23).
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V prejšnjem poglavju smo obravnavali neodvisne

spremenljivke enotno, ne glede na njihov značaj, sedaj pa

hočeno obravnavati posamezne vrste (neodvisnih) spremenljivk

ker obstoji med njimi velika in praktično važna razlika.

Pred vsem in vedno imamo statične mehanske spremen-

Ijivke, sile in pomike oziroma napetostni in deformacijski

tenzor (pri drugem koraku določanja varnosti). Slično vlogo

kakor sile oziroma mehanske napetosti igrajo elektrostatične

napetosti oziroma električna poljska jakost, le da so

električne spremenljivke bolj enostavnega značajas namesto

vektorja in tenzorja imamo sedaj skalar in vektor. Pri

mehanskih spremenljivkah (dbremenitvah) je nevaren pojav

(nasilen) lom, pri elektrostatičnih spremenljivkah (obre-

menitvah) pa je nevaren pojav preboj (izolatorja). Sicer

inia elektrostatična obremenitev za posledico vedno še neko

mehansko obremenitev (Maxwellov napetostni tenzor) vendar je

le-ta s stališča varnosti zanemarljiva.

Drugačen pa je značaj (s stališča varnosti) magne-

tostatične obremenitve. Tu nimamo neposrednega nevarnega po-

java pač pa dva posredna nevarna pojava* Posledice magnetos-

taticne obremenitve so mehanske sile in napetosti, ki so

vcasih nevarno velike. Poleg tega so magnetna polja povzro-

čerta z električnimi tokovi, ki so pri najmočnejših magnetnih

poljih tudi nevarno veliki.

Poleg električnih tokov so še drugi tokovi, ki mo-

rajo biti zradi varnosti omejeni,tokovi raznih elementarnih

delcev, ionov in molekul ter tudi makroskopski snovni

tokovi. Te tokovi večinoma niso direktno nevarni, temveč

indirektno preko visoke temperature, ki jo povzročijo in s

tern v zvezi z nevarnostjo taljenja (ionski in elektronski
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tor fotonski tokovi) oziroma preko vibracij (makroskopski

snovni pretoki)* Te posledice so odvisne še od drugih

parametrov toda v večini praktičnih primerov so ti parametri

tako ustaljeni, da lahko definiramo varno področje kar s

sai.o r.eodvisno spremenljivko (t.j. s pripadajočim električ-

n:,: :li osnovnim tokom).

Vcasih pa ti tokovi tudi spremene mehanske las

materialov (n.pt. nevtronski tokovi) ter s tem preko

obl-'.':e mejne ploskve vplivajo na mehansko varnost. Pri

tem lahko nastopajo ti tokovi kot parametri v enačbah

(14) do (25) oziroma (5) in (6) ali pa kot neodvisne

spremenljivke v večji ali manjši korelaciji z ostalimi

neodvisnimi spremenljivkami.

Podotno je tudi s temperaturo, ki nastopa kot

parameter pri skoraj vseh lastnostih. Lahko pa nastopa

tudi kot neodvisna spremenljivka skupaj z ostalimi

spremenljivkami ali pa tudi sama. Skupno z mehanskimi

obremenitvami nastopa n.pr. pri lezenju ali pri toplem

krhkem lomu (ki ne more nastati Torez mehanske obremenitve;

v tem primeru je možno izraziti varnost z varnostnim

faktorjem. Samostojno pa nastopa pri hladnem krhkem lomu

do katerega lahko pride brez mehanske porušitve samo z

znižanjem temperature (12). Zato tukaj ne moremo definirati

varnosti z varnostnim faktorjem temveč z razliko med

obratovalno in prehodno temperature Slično je tudi pri

varnosti proti raztalitvi, strditvi in drugim faznim

pojavom. Čeprav je principielno možno definirati varnost

proti raztalitvi in proti vsem pojavom ki nastopijo z

zvišanjem temperature (n.pr. proti različnim oblikam



20 -

krhkosti in lomljivosti, ki so ji podvržena posamezna

jakla) z varnostnim faktorjem taka definicija nima

pravega smisla, kakor smo to omenili že v prejšnjem

poglavju. Bolj primerno je tudi tukaj definirati var-

nost s temperaturno razliko.

Pri vrelnih vodnih reaktorjih je najbolj aktualen

nevaren pojav takoimenovano pregorevanje (burnout), ki

nastopi kadar preneha mehurčkasto izparevanje. Ta točka

na sliki 2 oziroma to stanje je znano v literaturi pod

ixienom DNB (Departure from Nucleate Boiling) (13) (14)

Slika 2

q je toplotni tok, T temperatura stene, T povprečna
s p

temperatura hladiva.
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Nevaren pojav (DNB) nastopi pri neki določeni

temperaturni razliki /̂n ter pri nekem določenem

tcplotnem toku q . Če je toplotni tok primarna količina

je nožno definirati varnostni faktor

\ = 17" (26)

Ta definicija se je udomačila v reaktorski tehniki pod

imenom DNBR (DNB-Ratio). Če pa je primarna količina

stanja temperaturna razlika pa je možno definirati

varnestni faktor

V = -—^— (27)

Oba varnostna faktorja izpolnjujeta vse pogoje, ki

smo jih navedli v prejšnjem poglavjus imamo definiran

nevaren pojav ter količine stanja, ki jih moremo

variirati od nič pa do Revarne vrednosti. V števcu

enačb (26) in (27) nastopata lastnosti strojnega dela,

v imenovalcu pa količina stanja.

Če se pritisk hladiva ne spreminja sta obe

definiciji varnostnega faktorja ekvivalentni v kolikor

velja Lottes-Jensova enačba

q = K?7^ (28)
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K je faktor, ki vsebuje še pritisk.. Če je pritisk

konstanten dobimo iz (28)s

ali

Neodvisna spremenljivka čas se po svojem značaju

zelo razlikuje od vseh ostalih, pečrav ima nekaj podob-

nosti s temperaturo (glede varnosti namreč). V nekaterih

priuerih je varno območje odvisno tudi od obratovalnega

časa, zlasti pri izmenični obremenitvi ali pa pri lezenju.

Poznamo pa tudi različne škodljive pojave, pri katerih

ne moremo enostavno definirati varnosti ker nastopajo ti

pojavi vedno le v večji ali manjši meri, največkrat

sorazmerno s časom. Takšna pojava sta n.pr. korozija ali

pa enakomerna obraba zaradi trenja. Tu je možno defini-

rati le varnost proti preveliki obrabi oziroma korozi-

ji, mejna vrednost pa mora biti dana in obicajno ni

lastnost materiala temveč subjektivna količina. Var-

nost proti preveliki obrabi (koroziji) je tedaj možno

definirati z varnostnim faktorjem, ki je razmerje dveh

časovs predvidene življenske dobe strojne naprave ter

časa do nastopa prevelike obrabe (korozije).

Drugače pa je pri taki obrabi oziroma koroziji, ki

nastcpi diskretno n.pr. pri otopitvi orodja, takoimenovanem



pitingu ali pa proti kavitacijski koroziji, luknjičavi

koroziji (pitting corrosion) in podobnem. Ti pojavi so

bolj ali manj odstro in objektivno definirani ter predstav-

ljajo že sami zase nevarnost ne glede na svojo velikost.

Zato je možno definirati varnost proti kavitacijski koro-

ziji (in ne proti proti preveliki kavitacijski koroziji)

z razmerjem pripadajočih časov ali pa tudi z varnostnim

faktorjem, takoimenovanim Thoma-ovim številom. (15).

Slično je tudi z varnostjo proti pitingu, kjer so raz-

cere zelo podobne kakor pri utrujenosti materiala (16).

Dolocanje potrebne varnosti ter odnos med varnostjo

in ekonomičnostjo

Najbolj enostavno rešimo problem potrebne varnosti

če ga zreduciramo na varnostno analizo. Izberemo neke

strojne naprave, ki so se med dolgoletnim obratovanjem

izkazale za varne ter kvantitativno določimo njihovo

varnost. To varnost izberemo kot potrebno varnost za

vse ostale strojne naprave. Ker pa ni mogoče izkušenj iz

enega področja nespremenjeno prenesti na drugo podrocje?

potrebuje ta postopek še dodatne analize.

Najprej moramo ugotoviti pri katerih strojnih de-

lih in kdaj je varnost odlocilna zahteva, kje in kdaj pa je

ze automatično dosežena zadostna ali prevelika varnost.

Ti zadnji primeri seveda ne prihajajo v poštev za
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varnostno naalizo, ali za podlago varnostne siteze. V

ostalih primerih pa moramo varnost podvrači še nadaljni

analizi. Zahtevani varnostni faktor je na splošno

produkt treh faktorjev.

(30)

Prvi faktor je nekakšna absoultna varnost proti popolnoma

nepredvidenim slučajem, drugi je varnost proti napačni

oceni predvidenih okoliščin in slučajev, tretji pa

predstavlja riziko oziroma možno škodo. Ker je zaradi

stalnega razvoja znanosti in tehnike možno vedno več

"slučajev" predvideti je opazna tendenca faktor V vedno

bolj zmanjševati. V konvencionalni tehniki je dandanes

vrednost V okoli 1,5 do največ 2 (17). Iz istega razloga

se tudi drugi faktor stalno manjšas podatki so vedno

boij natančni, okoliščine obratovanja in lastnosti

materialov vedno bolj konstantne računske in merske

metode vedno bolj popolne. Zato pa bo na splošno imenovalec

v enačbi (10) vedno večji, varnost v celoti ostane na

splošno nespremenjena; paS pa je možno na ta način v

specialnem primeru mnogo bolj natančno oceniti varnost

ter preprečiti, da bi delali s premajhno ali pa preveliko

varnostjo.

Tretji faktor pa je bistveno drugačne narave kakor

prva dva. Čim večja utegne biti škoda zaradi nevarnega

pojava, tem večji mora biti faktor V * Tudi pri tem

.faktorju gre razvoj v smoiti zmanjsanja, vendar to zmanj-

šanje ne gre na racun zmanjšanja imenovalca v enačbi (10)
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temveč gre pred vsem na račun boljših varnostnih ukrepov.

C-roba ranglista škode, ki nastopi zradi nevarnih pojavov

bi bilas človeške žrtve, direktna materialna škoda zaradi

unicenja dobrin, indirektna materialna skoda zaradi izpa-

da proizvodnje. Varnostni ukrepi morajo v prvi vrsti

skrbeti za to, da se preprečijo človeške žrtve. Ko je to

dcsc.sono pa gledamo, da se tudi direktna materialna škoda

Sim bolj prepreči.

Ko pa je direktna škoda preprečena ni možno več

nič storiti, kajti škoda zaradi izpada proizvodnje je

ekonomske narave, ekonomičnost in varnost pa sta dve

osiiovni zahtevi, ki si načelno nasprotujeta. Sicer je

možno, da nek ukrep istočasno zveča varnost in ekono-

micnost toda tu gre večinoma za izjemne primere, oziro-

ma za odpravljanje grobih napak, Ko pa so te napake

odstranjene pa si obe zahtevi nasprotujetas vsako zve-

čenje ekonomičnosti predstavlja zmanjšanje varnosti in

obratno.

To velja pa samo kadar se nanašata varnost in

ekonomicnost na isti objekt (strojni del, stroj,

strojno napravo). 8e sta. objekta med seboj nezavisna,

tedaj sta seveda tudi zahtevi nezavisni, če pa se

nanaša zahteva ekonomičnosti na neko strojno napravo,

zahteva varnosti pa na n$k sestavni del te naprave tedaj

si lahko zahtevi nasprotujeta, ali pa tudi ne. Isto

velja tudi če opazujemo posamezen objekt ali pa množico

objektov. Če ima objekt zelo majhno varnost, tedaj je

tudi ekonomicnost množice ali celotne naprave slaba,

saj nastopajo neprestane prekinitve zaradi repartur.
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Zvečanje varnosti dela predstavlja torej istočasno

zvečanje ekonomičnosti celote. Toda to gre samo do

neke meja, nato pa povečana varnost dela ne prinaša

več skoraj nič koristi temveč le še stroške. Ta meja

jj tedaj zahtevana (oziroma najbolj zaželena) varnost.

Iz tega je že jasno razvidno kako določiti

optinialne potrebne varnosti. Treba je "enostavno"

upoštevati celotno tehniko ter določiti analitičen

izraz za njeno ekonomičnost ter nato to ekonomičnost

optimalizirati. Rezultat te optimizacije *bi bile tudi

zahtevane varnosti vseh sestavnih delov ter celotne

tehnike, s tem bi pa tudi postal pojem varnosti nepot-

reben, saj bi ga nadomestil širši pojem ekonomično-

sti. Tudi ekvivalenčni princip in rezultirajoča varnost

bi postala s tem nepotrebna pojma. Hkrati pa je jasno,

da taka rešitev problema praktično ni izvedljiva. Ne

samo zaradi preštevilnih in prekompliciranih (nelinearnih!)

enačb, ki bi jih morali pri tem rešiti temveč tudi

zaradi tega ker pojem celotne tehnike (kakor n* pr.

množice vseh množic) ni definiran in ker bi preje ali

sleje prišli do subjektivnih vplivov, ki bi onemogočili

matem^tično analizo.

Zato se ne moremo v celoti odpovedati pojmu.

varnosti ali pa ga nadomestiti s pojmom ekonomičnosti.

Vseeno pa se ne odpovemo tudi ekonomskim razmišljanjem

v zvezi z varnostjo. Pri tem opazujemo seveda precej

manjše sisteme kakor pa je "celotna tehnika" ter skušamo

dobiti iz tega enostavne uporabne rezultate. Opazujemo

nek stroj z najenostavnejšo karakteristiko po sliki 3.
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Čim bolj je obremenjen tem bolj je izkoriščen, toda

le do neke meje. Ko pa je dosežena ta meja pa pade

ekonomičnost na nič ali pa še celo pod njo.

Slika 3

Varnostni faktor je tedaj

V =
OA x

5e je delovna točka ostro definirana tedaj je seveda

ekonomičnost obratovanja tem večja čim bolj se

varnostni faktor bliža vrednosti ena, ki pa je ne sme

doseči. Če pa delovna točka ni ostro definirana temveč

imamo neko statistično porazdelitev delovnih točk

(pri množici enakih strojev) okoli nominalne delovne

točke je jasno da mora biti nominalna varnost manjša

od ena. Če je ekonomičnost elementa dana splošno s

funkcijo

"7 = ̂ (x)
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ter porazdelitev okoli nominalne delovne točke x s

funkcijo

p(x-x')

tedaj je ekonomičnost množice dana s funkcijo

-x')dx' = E(x) (32)

Kadar je delovna točka x optimalna ima ta funkcija

okstremno vrednost. Če je funkcija p odvedljiva je

pcgoj za optimalno delovno točko x

= f <? (x')p'(x-x')dx' = 0 (33)dE(x)
dx

-60

6e je funkcija ^odvedljiva je možno integral nekoli-

ko pretvoriti

'-co

(34)

Prvi sumand na desni odpade, ker je funkcija p v

neskončnosti nič funkcija /?i pa je končna (in na

splošno v neskončnosti tudl nič). Če je definirana

nevarna točka x.. tedaj j@ možno v zgornje enačte

vstaviti

x = ^/
^ (35)

in dc'oimo enačbo za optimalno varnost.
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Če imamo namesto množice enakih strojev neko

sestavljeno strojno napravo bo določanje optimalne delovne

točke in s tern optimalne varnosti seveda mnogo bolj

komplicirano in praktično neizvedljivo. Možno pa je dobiti

onostavno pravilo za medsebojno razmerje optimalnih

varnosti posameznih sestavnih delov pod predpostavko,

da je za vsak sestavni del varnost v nasprotju z ekono-

mičostjo, da so varnosti posameznih sestavnih delov med

seboj neodvisne., ter da pomeni zvečanje ekonomičnosti

vsakega sestavnega dela tudi zvečanje ekonomičnosti

celotne naprave. Kakor smo ugotovili v prejšnjem odstavku

je varnost strojne naprave enaka najmanjši varnosti nje-

nih sestavnih delov. Če smo pri ostalih sestavnih delih

zmanjšali varnost do te najmanješ vrednosti se varnost

celotne naprave ni zmanjšala pač pa njena ekonomičnost

ker se je po predpostavki zvečala ekonomičnost posameznih

sestavnih delov. Torej je zaželeno, da imajo vsi sestavni

deli enako varnost, kar je precej evidentno ni pa evidentn*

pod kakšnimi pogoji velja to.

Enaka ugotovitev velja tudi za varnost posameznih

delov kot celote in varnosti v posameznih tockah dela.

Razlika je le v tern, da so sedaj pogoji praviloma neizpol-

njsni, preje pa so bili praviloma izpolnjeni. Nemogoče je

naureč oblikovati telo tako, da bi imelo v vseh točkah

isto varnost. Pa tudi takšno oblikovanje, kjer ima neko

vecje ali manjše število točk isto varnost ni vedno v

skl:..du z ekonomicnimi zahtevami. To je namreč odvisno

od raznih okoliščins pri večjih komadih ali pri večjih

serijah se lahko oblikovanje bolj izplača pri manjših

komadih ali manjših serijah pa manj.
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Pri tern smo predpostavljali, da je delovno območje

točka v smislu tretjega poglavja. Če pa delovno območje

ni (cna sama) točka, n.pr. 5e opazujemo varnost v različ-

nili fazah življenske dobe neke strojne naprave, tj. pri

montaziy transports različnih okoliščinah obratovanja,

reparaturi itd. tedaj nastopi nekašna kombinacija zgor-

njih dveh primerov. Če bi opazovali eno samo strojno

napravo, tedaj je zopet (pod pripadajočimi predpostavkami)

najbolje, če so vse varnosti enake. Če pa opazujemo zopet

množico naprav moramo upoštevati škodo, ki utegne nastati

pri posameznih nevarnih pojavih (to odgovarja funkciji -7/ )^

Čim večja utegne biti gkoda, tem večja mora biti varnost.

Najbolj enostavno je 5e vzamemo varnost kar proporcionalno

možni škodi. Pri množici naprav pa moramo upoštevati množico

škođe? ki utegne nastopiti pri posameznih nevarnih pojavih,

to pa je sorazmemo produktu verjetnosti in vrednosti pri-

padajoče škode. Ta produkt mora biti enak za vse vrste ne-

varnih pojavov (3).

Zahteve varnosti so torej odvisne od različnih

faktorjev in okoliščin, n.pr. od števila strojnih naprav,

ki jih opazujemo. Če opazujemo eno samo napravo, kar je

spočetka neizbežno moramo obravnavati vse nevarne pojave

ne glede na verjetnosti njihovega nastopanja. Tedaj je

odločilne važnosti največja možna nezgoda (maximum cre-

dible accident, MCA). Pozneje, ko imamo z rastočim šte-

vilon strojnih naprav na razpolago že nekaj statistič-

nih podatkov pa lahko postopno opustimo pojem MCA ter

preidemo na upoštevanje verjetne škode. To odgovarja

tudi zgodovinskemu razvoju filozofije varnosti nuklearnih

elektrarn.



S tern v zvezi je tudi problem ekvivalence razli-

čnih kvantitativnih varnosti n.pr. različnih varnostnih

faktorjev, ki smo ga načeli že v drugem poglavju. Kakor

sno videli je ta problem brez pravega smisla. Zaradi

boljse predstave pa je morda vseeno koristno tudi defi-

nirati rezultirajoči varnostni faktor. Eno rešitev smo

že spoznalis najmanjši od obstoječih varnostnih faktor-

jev. Druga možnost bi bila aritmetična sredina vseh ob-

stcjcčih varnostnih faktorjev*

yV. C.

ci

Kot uteži nastopajo obratne vrednosti produkta možne

škode in verjetnosti nevarnega pojava. Možno pa je tudi

racun;ti z nevarnostjo namesto z varnostjo tj. z obratno

vrednostjo od varnosti. Mogno pa je preiti tudi na pos-

plošeno sredino

l^i f (V.)
— (37)

^ c*

kjer je y? neka poljubna monotona funkcija. Poseben primer

je če je funkcija potenca

(v) = v^ (38)

Če zavzame n vrednost -00 , -1, 0, +1 odn. + 00 tedaj

je rszultirajoča varnost enaka najmanjši varnosti harmo-

nični sredini varnosti, geometrični sredini varnosti.
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aritmetični sredini oziroma največji varnosti. Če b

nanesto varnosti vzeli nevarnosti bi til vrstni red

zamenjan*
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