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Spoľahlivostné inžinierstvo 

 sa začalo rozvíjať a aplikovať v šesťdesiatych 

rokoch v elektronickom priemysle, pracujúcom s 

veľkým počtom prvkov.  

 Zamerané je na analýzu spoľahlivosti systémov 

na základe štatistických údajov o poruchovosti 

prvkov.  

 Jeho aplikácia sa postupne rozšírila aj na iné 

oblasti priemyslu, ako letecký priemysel, 

kozmonautika a jadrová energetika. 



Metóda stromu porúch 

 Najrozšírenejšou metódou spoľahlivostného 
inžinierstva je metóda stromu porúch.  

 Bola vyvinutá v roku 1961 H. A. Watsonom z Bell 
Telephone Company pre účely analýzy 
spoľahlivosti raketového štartovacieho systému.  

 K ďalšiemu zdokonaleniu metódy prispeli hlavne 
D.F. Haasl z Boeing Corporation a W. E. Vesely z 
Idaho Nuclear Corporation.  

 Prvé aplikácie v jadrovej energetike sa 
uskutočnili na havarijné ochrany reaktorov. 



Metóda stromu porúch 

 Analýza stromu porúch vychádza z presne 
definovanej nežiaducej vrcholovej udalosti (top 
event), analyzuje jednotlivé reťazce udalostí 
v systéme a zisťuje pravdepodobnosti ich 
výskytu.  

 Vrcholová udalosť predstavuje vrchol stromu 
porúch. Odtiaľ sa strom porúch vetví podľa 
jednotlivých udalostí, ktoré môžu vyvolať 
nežiadúcu vrcholovú udalosť (poruchu systému). 

 Strom porúch je teda matematický model 
spoľahlivosti systémov.  



Metóda stromu porúch 

 K jednotlivým udalostiam vo vetvách sa 
priraďujú pravdepodobnosti výskytu. Porucha 
systému sa odvodzuje od porúch jeho prvkov. 

 Strom porúch sa skladá z vrcholovej udalosti, 
logických členov (A , ALEBO a pod) a primárnych 
udalostí. Primárne udalosti stromov porúch sú 
poruchy prvkov, chyby obsluhy, chyby z 
testovania a údržby, ako aj poruchy so spoločnou 
príčinou.  

 Na vyjadrenie súvislostí sa používajú logické 
symboly a logické operátory booleovej logiky.  



Hradlá stromu porúch 



Symboly stromu porúch 



Zákony a pravidlá booleovej algebry 



Probabilistic Safety Assessment 

PSA 

 Kombinácia metódy stromu porúch s ďalšími metódami 

spoľahlivostného inžinierstva (napr. s metódou stromu 

udalostí) viedla ku koncepcii pravdepodobnostnej analýzy 

bezpečnosti (Probabilistic Safety Assessment - PSA).  

 Prvá rozsiahla aplikácia v jadrovej energetike je z roku 

1975, keď USNRC publikoval štúdiu reaktorovej bezpečnosti 

(WASH 1400), ktorá hodnotila riziko jadrových blokov Surry 1 

(PWR) a Peach Bottom 2 (BWR). Bol to prvý pokus na 

kvantifikáciu rizika z prevádzky JE a jeho porovnania s inými 

nejadrovými rizikami.  



Štúdia reaktorovej bezpečnosti 

WASH 1400 

 Štúdia výrazne prispela k rozvoju metodológie a k aplikácii 

výpočtovej techniky v oblasti spoľahlivostného inžinierstva. 

 Vytvorila štandardný nástroj na hodnotenie reaktorovej 

bezpečnosti.  

 Od prvej aplikácie sa na celom svete spracovávajú štúdie 

PSA pre konkrétne jadrové bloky, aby zhodnotili riziko ich 

prevádzky. 

 Už prvé analýzy rizika poskytli dôležité informácie o silných 

a slabých miestach projektu a prevádzky analyzovaných 

blokov. Poukázali tiež na možné spôsoby zvýšenia 

bezpečnosti. Všetky doteraz spracované štúdie tento prínos 

PSA len potvrdili. 



Podstata PSA 

 Pravdepodobnostná analýza bezpečnosti 

poskytuje matematický model na numerický 

odhad rizika jadrového bloku (a iných 

potenciálne nebezpečných technológií). 

 Metodológia PSA jadrových blokov vyžaduje 

podrobné informácie o projekte, prevádzke, 

prevádzkovej histórii, spoľahlivosti prvkov a 

systémov, spoľahlivosti ľudského činiteľa, o 

možných havarijných stavoch a 

termohydraulických reakciách bloku. 



Havarijné reťazce 

 PSA sa od tradičného deterministického prístupu 
k jadrovej bezpečnosti líši hlavne tým, že 
identifikuje najdôležitejšie havarijné reťazce, 
ktoré môžu vznikať po výskyte širokého spektra 
iniciačných udalostí.  

 Pre havarijné reťazce sa určuje frekvencia ich 
výskytu a následky. Cieľom je čo najlepší a 
najpresnejší odhad. Dosiahnutie cieľa závisí od 
množstva, kvality a typu informácií, ktoré sú pre 
PSA k dispozícii. Pre nedostatok informácií sa 
často musia prijať pesimistické predpoklady. 



Ciele PSA 

 Pri spracovaní štúdie PSA pre konkrétny 

jadrový blok sa sledujú najmä tieto ciele: 

 Odhad úrovne bezpečnosti, identifikácia 

slabých miest a spôsob ich odstránenia. 

 Odhad úrovne rizika a porovnanie s inými 

blokmi alebo platnými štandardami. 

 Vylepšenie prevádzkových podmienok  

(napr. limitov a podmienok prevádzky). 



Úrovne PSA 

 PRVÁ ÚROVEŇ je počiatočnou a základnou úrovňou PSA, 

ktorá sa sústreďuje na tie havarijné reťazce, ktoré môžu 

viesť k taveniu AZ reaktora a následnému úniku 

veľkého množstva rádioaktívnych látok do okolia. Výsledkom 

tejto úrovne analýz je frekvencia tavenia AZ a identifikácia 

slabých miest v bezpečnostných systémoch. 

 DRUHÁ ÚROVEŇ analyzuje odozvu ochrannej obálky na 

výskyt havarijných reťazcov a odhaduje množstvo 

rádioaktívnych látok, ktoré môžu uniknúť do okolia. 

 TRETIA ÚROVEŇ slúži na odhad následkov havárií na okolité 

obyvateľstvo – určuje počet rakovinových ochorení, 

skorých alebo neskorých úmrtí, atď. 



RISK SPECTRUM PSA 

 Tvorba a výpočet stromov sa vykonáva pomocou 
výpočtových programov. V súčasnosti 
najrozšírenejším programom v tejto oblasti u nás 
i vo svete je program RISK SPECTRUM PSA. 

 Výsledkom výpočtov sú minimálne kritické rezy a 
pravdepodobnosť poruchy systému.  

 Okrem toho pomocou programu sa dajú určiť i 
ukazovatele dôležitosti prvkov alebo primárnych 
udalostí z hľadiska celkovej spoľahlivosti 
systému. Používajú sa najmä ukazovatele FC, 
RDF a RIF. 



FC, RDF a RIF 

 FC (Fractional Contribution) udáva percentuálny výskyt 

prvku vo všetkých minimálnych kritických rezoch. Je to 

súčasne faktor dôležitosti prvku z hľadiska 

pravdepodobnosti poruchy systému. 

 RDF (Risk Decrease Factor - súčiniteľ zníženia rizika) 

udáva pomer medzi pravdepodobnosťou poruchy systému a 

pravdepodobnosťou vypočítanou za predpokladu 

bezporuchovej činnosti daného prvku. 

 RIF (Risk Increase Factor - súčiniteľ zvýšenia rizika) 

udáva pomer medzi pravdepodobnosťou poruchy systému 

vypočítanou za predpokladu poruchy daného prvku a 

pravdepodobnosťou poruchy systému. 



Strom porúch výberovej logiky 2 z 3  

Releové kontakty RK1- RK6 prijímajú signály od meracích kanálov RS11, 

RS12 a RS13. Pri dosiahnutí havarijnej medze sledovaného parametra sa 

objaví signál na reléovej cievke v bode 10. Vrcholovou udalosťou stromu 

porúch je strata signálu v uzle 10 pri dosiahnutí havarijnej medze 

sledovaného parametra.  

RS12

RK3 RK64 7

RS13

RS11

RK2 RK53 6

RS13

RS11

RK1 RK42 5

RS12
1JS

R1
8 9 10

C1



Strom porúch výberovej logiky 2 z 3 

RS12

RK3 RK64 7

RS13

RS11

RK2 RK53 6

RS13

RS11

RK1 RK42 5

RS12
1JS

R1
8 9 10

C1



Strom porúch výberovej logiky 2 z 3 

RS12

RK3 RK64 7

RS13

RS11

RK2 RK53 6

RS13

RS11

RK1 RK42 5

RS12
1JS

R1
8 9 10

C1



Strom porúch výberovej logiky 2 z 3 

RS12

RK3 RK64 7

RS13

RS11

RK2 RK53 6

RS13

RS11

RK1 RK42 5

RS12
1JS

R1
8 9 10

C1



Strom porúch výberovej logiky 2 z 3 

RS12

RK3 RK64 7

RS13

RS11

RK2 RK53 6

RS13

RS11

RK1 RK42 5

RS12
1JS

R1
8 9 10

C1



Minimálne kritické 

rezy systému: 
P.č. Frekv. % Minimálny kritický rez  

1 3,64E-03 62,22 Po poruche cievky C1 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

2 1,17E-03 19,94 Po poruche odporu R1 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

3 3,48E-04 5,94 Po strate signálu RS11 a poruche RK3 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

4 3,48E-04 5,94 Po strate signálu RS11 a  poruche RK6 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

5 3,77E-05 0,64 Po strate signálu RS13 a  poruche RK4 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

6 3,77E-05 0,64 Po strate signálu RS13 a  poruche RK1 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

7 3,77E-05 0,64 Po strate signálu RS12 a  poruche RK5 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

8 3,77E-05 0,64 Po strate signálu RS12 a poruche RK2 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

9 2,44E-05 0,42 Po poruche RK4,5,6 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

10 2,44E-05 0,42 Po poruche RK3,4,5  dochádza k strate signálu v uzle 10 

11 2,44E-05 0,42 Po poruche RK2,4,6 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

12 2,44E-05 0,42 Po poruche RK2,3,4 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

13 2,44E-05 0,42 Po poruche RK1,5,6 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

14 2,44E-05 0,42 Po poruche RK1,3,5 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

15 2,44E-05 0,42 Po poruche RK1,2,6 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

16 2,44E-05 0,42 Po poruche RK1,2,3 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

17 1,56E-05 0,27 Po strate signálu RS11,13 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

18 1,56E-05 0,27 Po strate signálu RS11,12 dochádza k strate signálu v uzle 10. 

19 1,69E-06 0,03 Po strate signálu RS12,13 dochádza k strate signálu v uzle 10. 
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Metóda stromu udalostí 

Vrchol stromu udalostí predstavuje presne definovaná iniciačná 
udalosť. Z nej sa strom porúch vetví podľa jednotlivých 
udalostí (zásahov systémov).  

Iniciačná udalosť havárie s úspešnými a neúspešnými zásahmi 

bezpečnostných systémov predstavuje havarijný reťazec. 

 Vzťah používaný na výpočet početnosti výskytu havarijného 
reťazca je:  

 A = F·P1·P2·P3...Pn  

kde   

 F - početnosť výskytu iniciačnej udalosti, 

 Pk - pravdepodobnosť poruchy  k-teho bezpečnostného 
systému v reťazci  

 n -  počet bezpečnostných systémov v reťazci. 



Stromy udalostí 

 Reakcia bloku na iniciačné udalosti sa popisuje použitím stromov udalostí.  

 Stromy udalostí znázorňujú havarijné reťazce, ktoré pozostávajú z 

iniciačnej udalosti a z kombinácie úspechov alebo porúch bezpečnostných 

systémov a následkov. 

 Stavy systémov sú definované v záhlaví stromov udalostí formou 

vrcholových udalostí stromov porúch, ktoré sú zároveň prepojením medzi 

stromami udalostí a stromami porúch.  

 Účelom stromov udalostí z pohľadu modelovania rizika je identifikovať pre 

dané iniciačné udalosti všetky havarijné reťazce. Tie udalosti, ktoré majú 

rovnaké havarijné reťazce, t.j. aj rovnaké požiadavky na bezpečnostné 

systémy, sú zoskupené a potom sú zostavené konečné stromy udalostí len 

pre jednotlivé skupiny iniciačných udalostí. 



Strom udalostí pre veľkú LOCA 

haváriu na JE typu V2 

HA - hydroakumulátory 

NTI – SHCHAZ NT injekčná fáza 

SPI – sprchový systém 

NTR – recirkulačná fáza NT 

SPR – recirkulačná fáza SP 
* tavenie AZ nastane až po  

porušení celistvosti HZ  



Pravdepodobnostné  

bezpečnostné ciele v SR 

 Sú definované na úrovni spoľahlivosti bezpečnostných systémov a 

na úrovni frekvencie tavenia AZ reaktora. 

 Úrad jadrového dozoru SR požaduje, aby bola pravdepodobnosť 

poruchy bezpečnostných systémov, vrátane pomocných 

zabezpečovacích systémov, 10-3 alebo menšia. Je to v súlade s 

bezpečnostnými cieľmi, definovanými na tejto úrovni vo svete.  

 Výnimkou je havarijná ochrana reaktora, na ktorú sa vzťahujú 

prísnejšie požiadavky. Pravdepodobnosť jej zlyhania pri výzve k 

činnosti by nemala byť väčšia ako 10-5. 

 Na úrovni frekvencie tavenia AZ reaktora štátny dozor požaduje, 

aby frekvencia tavenia zóny bola menšia ako 10-4 za rok, čo je tiež 

v súlade so súčasným svetovým štandardom jadrovej bezpečnosti. 



Jadrový blok        Štát         Dodávateľ                     Výkon MWe               Frekvencia tavenia AZ (r-1) 

ARKANSAS-1        USA                  CE                            853                                     5.10-5   

BIBLIS-B                  D                  KWU                          1240                                     4.10-5   

C.CLIFFS-1            USA                  CE                            865                                     2.10-3 

C.RIVER-3             USA                BaW                 821                                   4.10-4   

I.POINT-2               USA                  W                             864                                   4.10-4   

I.POINT-3               USA                  W                             965                                      9.10-5   

MILLSTONE-3        USA                  W                           1150                           1.10-4   

OCONEE-3            USA                 BaW                          886                               8.10-5   

RINGHALS-2           S                      W                             800                            4.10-6   

SEABROOK-1        USA                  W               1148                                2.10-4   

SIZEWELL-B           GB                   W                           1100                                1.10-6   

YANKEE ROWE     USA                  W                    175                                      2.10-5   

Výsledky niektorých štúdií PSA 

spracovaných na prvej  úrovni  

CE - Combustion Engineering, W – Westinghouse, BaW - Babcock and Wilcox 



Dominantné havarijné reťazce 

Štúdia PSA JE RINGHALS-2 ukázala, že dominantným príspevkom k riziku sú 

malé úniky. Táto JE má veľmi spoľahlivé normálne a havarijné napájanie 

parogenerátorov, lebo ich príspevok sa neobjavil medzi dominantnými 

havarijnými reťazcami. 

V JE SIZEWELL-B dominantné havarijné reťazce sú: malé LOCA s poruchou 

havarijného chladenia v injekčnej a recirkulačnej fáze a prechodové 

režimy s nezapracovaním havarijnej ochrany reaktora.  

Štúdia PSA JE OCONEE-3 ukázala, že najvýznamnejšie reťazce zahrňujú 

stratu technickej vody, ktorá následne spôsobuje haváriu typu LOCA. V 

ďalších dominantných reťazcoch sú chyby operátora pri prepájaní systému 

havarijného chladenia z injekčnej do recirkulačnej fázy, čo sa na tomto 

bloku neuskutočňuje automaticky. 



Dominantné havarijné reťazce 

V štúdii PSA pre JE MILLSTONE-3 bolo stanovené, že dominantným 

reťazcom je stredná LOCA s poruchou systému havarijného 

chladenia v recirkulačnej fáze. Ďalšími dominantnými reťazcami 

sú poruchy systému striedavého a jednosmerného havarijného 

elektrického napájania a rozpad vonkajšej siete. 

Podľa výsledkov PSA pre JE SEABROOK sú dominantné havarijné 

reťazce, ktoré vedú k strate vonkajšej siete a strate napájania 

vlastnej spotreby. Iné dominantné reťazce zahrňujú výpadok 

takých bezpečnostných systémov, ako je systém chladenia 

komponentov a systém technickej vody. 



HLAVNÉ KROKY ŠTÚDIE PSA  

SPRACOVANEJ NA PRVEJ ÚROVNI  

Štúdia PSA pre jadrový blok, spracovaná v súlade s požiadavkami 
Medzinárodnej agentúry pre atómovu energiu,  zahrňuje tieto  
hlavné činnosti: 

1. Zber informácií a oboznámenie sa s jadrovým blokom 

2. Analýzu iniciačných udalostí havárií, havarijných reťazcov a 
kritérií  úspešnosti 

3. Systémové spoľahlivostné analýzy 

4. Analýzy dát 

5. Analýzy ľudskej spoľahlivosti 

6. Kvantifikáciu frekvencie tavenia AZ a interpretáciu výsledkov 

Navyše môže byť kvantifikovaný vplyv vnútorných požiarov 
a záplav, vplyv externých udalostí, ako sú seizmické udalosti, 
extrémne meteorologické podmienky, atď. na frekvenciu 
tavenia aktívnej zóny reaktora. 



1. Zber informácií a oboznámenie sa 

s jadrovým blokom  

 Základné informácie o reakciách bloku na havárie nám 

poskytujú termohydrauliké analýzy LOCA a prechodových 

javov, bezpečnostné správy a prevádzkové predpisy na 

likvidáciu poruchových stavov  bloku.  

 Tieto informácie často musia byť doplnené konzultáciami s 

bezpečnostnými analytikmi a s prevádzkovým personálom.  

 Úkony operátora pred a po havárii musia byť hodnotené na 

základe existujúcej prevádzkovej dokumentácie a 

konzultácií s prevádzkovým personálom.  

 Požiadavky na skúšky a informácie o údržbe sú čerpané z 

limitov a podmienok a z prevádzkovej dokumentácie bloku. 



2. Analýza iniciačných udalostí, havarijných 

reťazcov a kritérií  úspešnosti  

 Prvým významným krokom v rámci PSA je príprava zoznamu 

iniciačných udalostí havárií pri prevádzke bloku na 100% 

výkone a charakteristika reakcií bloku na havárie.  

 Iniciačné udalosti môžu byť identifikované z prevádzkových 

skúseností bloku; z udalostí, ktoré sa vyskytli na iných 

blokoch s reaktormi typu VVER a z postulovaných udalostí 

PSA štúdií iných blokov s tlakovodnými reaktormi.  

 Takto získaný zoznam má byť doplnený o iniciátory, ktoré sú 

identifikované v systémových spoľahlivostných analýzach. 



2. Analýza iniciačných udalostí, havarijných 

reťazcov a kritérií  úspešnosti 

 Reakcia bloku na iniciačné udalosti sa popisuje použitím stromov udalostí.  

 Stromy udalostí znázorňujú havarijné reťazce, ktoré pozostávajú z 

iniciačnej udalosti a z kombinácie úspechov alebo porúch bezpečnostných 

systémov a následkov. 

 Stavy systémov sú definované v záhlaví stromov udalostí formou 

vrcholových udalostí stromov porúch, ktoré sú zároveň prepojením medzi 

stromami udalostí a stromami porúch.  

 Účelom stromov udalostí z pohľadu modelovania rizika je identifikovať pre 

dané iniciačné udalosti všetky havarijné reťazce. Tie udalosti, ktoré majú 

rovnaké havarijné reťazce, t.j. aj rovnaké požiadavky na bezpečnostné 

systémy, sú zoskupené a potom sú zostavené konečné stromy udalostí len 

pre jednotlivé skupiny iniciačných udalostí. 



3. Systémové spoľahlivostné analýzy 

 Bezpečnostné systémy a ich pomocné zabezpečovacie 

systémy sú modelované metódou stromu porúch.  

 Na tento účel sa spracujú detailné popisy systémov s 

najdôležitejšími informáciami, ktoré musia byť 

overované prevádzkovým personálom. 

 V stromoch porúch je zahrnutá aj nepohotovosť prvkov 

alebo časti systémov vplyvom testovania, údržby a 

ľudských chýb pred haváriou a po havárii. 



4. Analýza dát 

Na kvantifikáciu PSA modelu sú potrebné tieto spoľahlivostné údaje:  

 frekvencie výskytu iniciačných udalostí,  

 spoľahlivostné parametre zariadení (intenzity porúch vo vyčkávacom režime 

a v prevádzke a pravdepodobnosti porúch pri výzve k činnosti),  

 nepohotovosti vplyvom údržby a testov,  

 pravdepodobnosti porúch so spoločnou príčinou a  

 pravdepodobnosti ľudských chýb.  

Sú dve základné kategórie dát, ktoré majú význam pre PSA:  

Špecifické dáta sa týkajú intenzity porúch prvkov, testovacích intervalov, doby 

údržby a frekvencií výskytu iniciačných udalostí založených iba na prevádzkových 

skúsenostiach modelovaného bloku.  

Generické dáta sú odvodené zo štatistickej analýzy viacerých blokov. Využívanie 

špecifických dát zvyšuje hodnovernosť PSA štúdie.  



5. Analýza spoľahlivosti  

ľudského činiteľa 

 je zameraná na dôležité ľudské úkony a určuje 

pravdepodobnosti výskytu ľudských chýb. 

 Analýza má dve fázy.  

 V prvej fáze poskytuje orientačné hodnoty 

pravdepodobností ľudských chýb na selektovanie 

udalostí v rámci systémovej analýzy počas vytvárania 

modelu.  

 Druhá fáza podrobne modeluje najdôležitejšie ľudské 

chyby a poskytuje presné hodnoty pravdepodobností 

ich výskytu, ktoré sa potom využívajú na kvantifikáciu 

spoľahlivosti systému alebo frekvencie tavenia AZ. 



5. Analýza spoľahlivosti  

ľudského činiteľa 

 V stromoch porúch sú dva typy ľudských chýb - chyby 

súvisiace s údržbou a testovaním zariadení za normálneho 

stavu bloku a chyby operátora pri reakcii na rôzne výzvy po 

výskyte havárií.  

 Chyba súvisiaca s údržbou a testovaním môže byť napr. 

neotvorenie armatúry, ktorá bola počas údržby systému 

zatvorená.  

 Chyba operátora po havárii predstavuje nevykonanie alebo 

nesprávne vykonanie požadovaného úkonu. Typickým 

príkladom je chyba operátora pri izolovaní úniku z 

primárneho okruhu. 



Kvantifikácia frekvencie tavenia AZ a 

interpretácia výsledkov 

 V rámci tohto kroku sa určujú:  

 dominantné havarijné reťazce,  

 minimálne kritické rezy 

 frekvencia tavenia AZ.  

 Vykoná sa:  

 citlivostná analýza,  

 analýza dôležitosti poruchových udalostí a  

 analýza neurčitosti výsledkov.  



Výsledky: Príspevok k frekvencii 

tavenia AZ od iniciačných udalostí 

Iniciačná udalosť 

(IU) 

Popis Frekvencia 

IU 

[r
-1

] 

Podmienená 

pravdepodobnosť  

tavenia AZ 

Frekvencia 

tavenia AZ 

[r
-1

] 

% z celkovej 

frekvencie 

tavenia AZ 

%SL-00 Malý únik 2,00E-03 1,83E-03 3,65E-06 17,46 

%LL-LOOP2,5-00 Veľký únik v slučke 2 alebo 5 9,56E-06 2,96E-01 2,83E-06 13,54 

%FIRE-TGHALL-00 Požiar v strojovni 7,74E-02 2,80E-05 2,17E-06 10,38 

%LL-LOOP1,4-00 Veľký únik v slučke 1 alebo 4 9,56E-06 2,27E-01 2,17E-06 10,38 

%SGTM-00 Prasknutie kolektora PG 3,24E-04 6,60E-03 2,14E-06 10,24 

%SHB-00 Prasknutie HPK 3,50E-03 3,97E-04 1,39E-06 6,65 

%LOP-00 Úplná strata napájania vlastnej spotreby 4,43E-02 2,42E-05 1,07E-06 5,12 

%LL-LOOP3,6-00 Veľký únik v slučke 3 alebo 6 1,42E-05 7,46E-02 1,06E-06 5,07 

%PSL-00 Únik chladiva z KO 4,49E-04 2,32E-03 1,04E-06 4,98 

%SGTR-00 Prasknutie rúrky PG 9,45E-04 5,90E-04 5,58E-07 2,67 

%SE-00 Zemetrasenie 9,92E-05 4,03E-03 4,00E-07 1,91 

%LOF6-00 Výpadok 3 alebo viac HCČ 7,13E-01 5,18E-07 3,69E-07 1,77 

%2TG-00 Výpadok obidvoch TG 7,11E-01 5,18E-07 3,68E-07 1,76 

%LOCW-00 Strata cirkulačnej chladiacej vody 7,40E-02 4,57E-06 3,38E-07 1,62 

%LMF(FWTB)-00 Prasknutie hlavnej napájacej nádrže 1,07E-03 2,72E-04 2,91E-07 1,39 

%IFL-00 Interfacing LOCA 9,45E-04 2,69E-04 2,54E-07 1,22 

%IRT-00 Nežiadúce odstavenie reaktora 6,86E-01 3,56E-07 2,44E-07 1,17 

%RAT-00 Prechodový jav so zvýšením reaktivity 3,87E-01 5,01E-07 1,94E-07 0,93 

%CATI-RU-00 Strata rozvádzača ru I. kategórie 4,91E-04 3,14E-04 1,54E-07 0,74 

%ML(32-100)-00 Stredný únik (32-100 mm) 2,42E-05 2,19E-03 5,30E-08 0,25 

%ML(100-200)-00 Stredný únik (100-200 mm) 1,36E-05 3,55E-03 4,83E-08 0,23 

%LMF-00 Strata hlavných napájacích čerpadiel 7,31E-02 4,23E-07 3,09E-08 0,15 

 Ostatné   5,67E-08 0,27 

CELKOM    2,09E-05 100,00 
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