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Vývoj a implementace:
- I&C systémy pro jaderná zařízení
- Školní a výzkumné jaderné reaktory
- Průmyslové informační a řídicí systémy
- Energetika
- Automotive …

Systémy pro jaderná zařízení
 Spolupráce při dodávkách nejčastěji






Škoda JS a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Rizzo Associates Czech, a. s.
ZAT a.s.
IAEA Vídeň
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Systémy pro jaderná zařízení
 Ochranné a řídicí systémy pro výzkumné jaderné reaktory
 Vývoj jaderných zařízení až do kategorie A dle ČSN EN 61226
 Instalace systémů (NIS a SCRAM)
 ČVUT Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská reaktor VR-1
 Centrum výzkumu Řež - reaktory LR-0 a LVR-15
 Atominstitut Vienna - reaktor TRIGA Mark II
 Výměna štěpných komor NIS LVR-15
 Výměna snímačů primárního ochranného systému LVR-15
 Výměna pultu operátora na VR-1 a Internet Reactor Laboratory

 Řídicí systémy
 ŘS experimentálních jaderných reaktorů (VR-1, LR-0, TRIGA Vídeň)
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Legislativní a normativní rámec
Projekty pro výzkumné reaktory se řídí podle požadovaných
předpisů a standardů např.





Národní legislativou …
ČSN, EN, IEC …
IEEE …
IAEA Safety Guides

 Nekonzistence v mezinárodní klasifikace bezpečnostních funkcí - podle klasifikace
používané v dané národní destinaci (např. kategorie A podle IEC/EN klasifikace nebo
„safety related“ dle norem IEEE, „safety category 1“ dle IAEA, různé národní kategorizace:
F1A – Francie, Clas 1 – UK, IA – Indie, IC-1 – Korea, … )
 Pro výzkumné a experimentální reaktory chybí specializovaná legislativa a normy, věnují se
jim pouze příručky IAEA (Specific Safety Guides - SSG) – složité diskuze s dozorným
orgánem pro daný projekt a reaktor.
 Řešením je pak „odstupňovaný přístup“ podle bezpečností kategorie reaktoru, vždy tak,
aby byla zajištěna jaderná bezpečnost.
 Někdy je velmi problematické sladit terminologii používanou v různých typech předpisů a
terminologii provozovatele - úkol pro startovací fázi každého projektu.
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Legislativní a normativní rámec
Nová atomová legislativa ČR – změny pro provozovatele ale i pro
dodavatele jaderných zařízení
 Legislativní předpisy v ČR – nová atomová legislativa vydaná v letech 2016-2018
zahrnuje příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou energii
(EURATOM) a EU – nový atomový zákon 263/2016 Sb.
 Těžiště činností v procesu schvalování změny je na provozovateli Jaderného
zařízení – dodavatel poskytuje součinnost – zajištění podkladů.
 Zavedení „Systému řízení“ i pro dodavatele (posíleno procesní řízení a procesní
role, způsobilost pracovníků) (vyhl. 408/2016 Sb.)
 Zvláštní procesy – nelze v plném rozsahu ověřit soulad výstupu procesu s
požadavky na něj – např. programování
 Podrobněji rozpracováno zajištění kvality, technická bezpečnost, posuzování
shody (vyhl. 358/2016 Sb.) vybraných zařízení.
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Procesy v životním cyklu bezpečnostních
systémů
System Requirements
specifications

System Design
specifications
AeXXXXXX

Test Report

Program tests

System Design
specifications

System Integration Tests
Ae13721Dok,13734,14920,
13733,13735,13736,
13737, 14919, 13738,
13740,13741- PEE401, 402,
403, 404, 405, 406, 407,
409, 409, 410, 411,412

Ae12653Dok Functional Note
Ae12654Dok Lifting Sequences
Ae12538Dok PIE Note
Ae12658Dok External Electrical
Interlocking Diagram

System Integration Test
Report

SW Specifications

SW Integration Tests
Ae17888 List of
SW Integration
Tests, incl.
procedures

Ae12613Dok

SW Integration Tes t Rep ort

SW Preliminary and
Detailed Design

SW Unitary Tests

Ae12660Dok
SW Unit Test Report

Ae12656Dok List of Unit
Tests, incl. procedures

SW Implementation

Programming Guidelines –
SW Coding Rules

Code Review Protocol

HW Specifications
Ae12613Dok

HW Integration Tests
Ae17888 List of
HW Tests,

HW Integration Test Report

HW Preliminary and
Detailed Design

HW Unitary Tests

Ae12660Dok
HW Test Report

Ae12656Dok List of Unit
Tests, incl. procedures

Manufacture of
equipment
Manufacturing process
description

Product waybills
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Kvalifikace SW
 Vývoj SW pro plnění bezp. funkcí = zvláštní proces
 Kvalifikované vývojové nástroje
 Dodržení maximální míry otestovatelnosti
 Detailní program VaV a jeho dodržování
 Nezávislá verifikace a validace
 Audity
 Máme vypracovanou metodiku v souladu s normou
ČSN IEC 60880 – vývoj SW pro „A funkce“
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Vývoj SW pro bezpečnostní funkce
 Tvorba SW - Vývojové nástroje, kompilace







Aplikačně zaměřený jazyk C.
Při tvorbě jsou využívány nástroje pro procesory Texas Instruments
Code Composer Studio (Integrované vývojové prostředí pro procesory Texas Instruments)
TI ARM C/C++ Compiler v (C/C++ kompilátor)
HALCoGen (Grafické uživatelské rozhraní umožňující konfiguraci periferií, přerušení, hodin a
ostatních parametrů procesorů)
HET IDE (Windows aplikace sloužící k simulaci a konfiguraci co-procesorů Texas Instruments

 Tvorba SW – Základní zásady




Dokumentace vyvíjeného softwaru bude přikládána ke zdrojovým souborům s vyvinutým
zdrojovým kódem. Dokumentace vyžadující fyzické potvrzení (protokoly) - uložena ve
standardních úložištích dokumentace.
Dokumentované funkce - ukládány každá do zvláštního zdrojového souboru.
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Procesy v životním cyklu bezpečnostních
systémů
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Metodika vývoje bezpečnostních systémů
 Databázový systém pro správu požadavků RMS Requirement Management System
 od původu požadavků přes životní cyklus projektu až po prokázání jeho splnění validací

 metoda „trasování“ - sledování požadavků v průběhu etap (např. pro etapu „návrh“ se
eviduje, v jakém dokumentu/kapitole je požadavek navržen, pro etapu „kódování“ se
evidují odkazy do zdrojových kódů, ve kterých je požadavek implementován a pro etapu
„verifikace“ se evidují názvy testů, kterými je požadavek pokryt včetně evidenčních čísel
protokolů o verifikaci)
 webová aplikace - práce více uživatelů současně
 zadávání požadavků včetně vzájemné hierarchie (nadřízený/podřízený požadavek)
 evidenci dokumentů, ze kterých požadavek vychází

 definici etap, kterými musí požadavek projít (např. pro požadavek na SW se může jednat o
etapy „návrh“, „kódování“ a „verifikace“)
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Aparatury neutronové instrumentace (NI)
Zařízení klasifikované pro plnění bezpečnostních funkcí kategorie A
(v rozsahu schváleném SÚJB pro 10 MW reaktor LVR-15 Centra výzkumu Řež)
 Architektura aparatur
 Vstupní (měřicí) modul a vyhodnocovací modul se vzájemnou optickou komunikací

 Základní funkce a vlastnosti
 Sledují jadernou reakci - měřením neutronového toku a stanovením rychlosti jeho relativní
změny při provozních i mimořádných stavech reaktoru
 podání signálů k odstavení reaktoru při jeho nepřípustných stavech a při poruchách
 umožnují spouštění, řízení provozu a odstavení reaktoru
 ruční nebo automatické řízení výkonu
 nepřetržitá kontrola stavu reaktoru se signalizací vybraných stavů
 širokopásmové měření (rozsah až 10 řádů, od 10pA)
 HV zdroj
 rychlost a přesnost měření
 autodiagnostika a on-line a off-line testování
 jednoduché a rychlé nastavení základních parametrů (kompenzace AZ, přepočtové koeficienty,
kompenzace na mrtvou dobu)
 typové řešení + flexibilita (změna rozsahů měření, vyhodnocení měření, přizpůsobení
detektorům neutronového toku)
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Aparatury neutronové instrumentace (NI)
Vstupní (měřicí) moduly
modul N712A: proudové měření
modul N717A: proudové měření pro výkonové pulsy (až do 2GW)
modul N711A: impulsní měření + měření dle Campbellova principu
Novinka modul N711B: impulsní měření + 2x dle Campbellova principu + proudový rozsah
(zvýšení rozsahu)

Funkce:
 sběr provozních měření od snímačů neutronového toku,
 zpracování měřených hodnot a přenos dat (optická sériová linka) do
vyhodnocovacích jednotek,
 zajištění řízení napěťových zdrojů pro napájení ionizačních komor
 Aparatura N711B umožnuje realizovat měření také na principu
měření rozpadu N16
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Aparatury neutronové instrumentace (NI)
Vyhodnocovací moduly

N801 a nově N802
 umístění v operátorovně
Funkce:
 zpracování měřených hodnot z měřicích jednotek, vyhodnocení
varovné a havarijní úrovně,
 nastavení úrovní napájecích napětí komor a úrovní diskriminace
a přenos dat do měřicích jednotek,
 ochranný zásah - rozpojení bezpečnostních relé při překročení
havarijní meze (TRIP),
 post-mortem diagnostika po ochranném zásahu
 automatický self-test po zapnutí, automatické testování na
vyžádání a on-line diagnostika aparatury, off-line testování
 zobrazování dat na lokálních panelech aparatur, přenos dat do
ŘS a HMI nezávislých zobrazovačů
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Vývoj HW pro zařízení plnící bezpečnostní funkce
Kromě legislativních/procesních požadavků bylo při vývoji a výrobě
aparatur NI nutno řešit i technické překážky:
 Předejít praskání součástek (např. při seismických testech) - tepelná roztažnost
plošných spojů s ohledem na mechanické namáhání součástek
 Chemie výroby - mytí desek a zbytků přípravků z ohledem na svodové proudy
 Vývoj - problémy v souvislosti vysokým napětím pro napájení komor dlouhodobá životnost vysokonapěťových transformátorů
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Vývoj HW pro zařízení plnící bezpečnostní funkce
Kromě legislativních/procesních požadavků
bylo při vývoji a výrobě aparatur NI nutno řešit
i technické překážky:
 Přizpůsobení vstupních obvodů - energie signálů z
komor ( 0,2pC ze štěpné komory, CFUL08 - 65ns)
 Při dodržení vysoké EMC odolnosti vyžadovaní
souborem norem ČSN IEC 61000
 Zamezení dendritického růstu - technologie pájení a
mytí desek plošných spojů a s tím spojena
problematika RoHS



Jaderná bezpečnost mj. dle ISO 19443:2018 musí mít přednost
před veškerými ostatními požadavky
Nicméně je nutné minimalizovat v celém životním cyklu
dopady na životní prostředí
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Kvalifikace zařízení I&C kat. A a B (EN 61226)
 Seznam kvalifikačních zkoušek
 Funkční zkoušky (před, po, při simulaci –
dataPartner, ČVUT FJFI)
 Zkoušky EMC (ABEGU)
 Zrychlené tepelné stárnutí (ÚJV Řež)
 Zkoušky seizmické odolnosti (Rizzo) +

 Další doklady
 Spolehlivostní analýza (CV Řež)
 Nezávislé testování SW ( ČVUT )
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Kvalifikace zařízení I&C kat. A a B (EN 61226)
 Zkoušky seizmické odolnosti
 Odborné vedení zkoušek: Rizzo Associates Czech a.s.
 Provedení zkoušek: Vojenský technický ústav, s. p. , Vyškov
 Funkční zkoušky: dataPartner s.r.o.






před seizmickou zkouškou
při seizmické zkoušce – neaktivní stav /aktivní stav
po seizmické zkoušce

Rozsah zkoušek:




zóny s nízkou intenzitou zemětřesení (PGA=0,1g)
zóny se střední intenzitou zemětřesení (PGA=0,35g)
zóny s vysokou intenzitou zemětřesení (PGA=0,6g)
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Kvalifikace zařízení I&C - ukázka
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Obnova I&C výzkumných reaktorů - zkušenosti
 Experimentální jaderný reaktor LVR-15 v Centru výzkumu Řež
 Ochranný systém reaktoru s okruhy MaR
 Subdodávka pro ZAT a.s.
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Obnova I&C výzkumných reaktorů
TRIGA® 250 kW Reactor I&C System Refurbishment
Provozovatel: Technische Universität ATOMINSTITUT Wien
Dokončení: červen 2016
Subdodávka dataPartner pro ŠKODA JS a.s.
 Neutronová instrumentace (NI)




1x aparatura NI provozního měření výkonu OPM
2x aparatury NI nezávislé výkonové měření IPM
1x aparatura NI pulsního měření výkonu PPM

 SCRAM LOGIC Automat



reléový systém pro rychlé havarijní odstavení reaktoru
rekonstrukce konvenční části pultu operátora

 Řídicí systém, DAS, HMI, Experimental Studio



Ruční i automatická regulace výkonu reaktoru
Záznamy a zpracování dat…..
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Obnova I&C výzkumných reaktorů
Původní stav
Výzva (prostorová omezení)
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Obnova I&C výzkumných reaktorů
Realizace
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Obnova I&C výzkumných reaktorů
TRIGA® 250 kW Reactor I&C System Refurbishment
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Regulace výkonu reaktoru Triga
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Měření na reálném reaktoru - 10kW
Auto mode from 100W to 10kW with Control Rod switch
11000
10500
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0
13:29,3
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-10

Overshoot
100.9%

Control Rod to RR
Control Rod to SR

14:12,5
Demand_Power[W]

14:55,7
Reactor_Power[W]

15:38,9

SR_Position [mm]

RR_Position[mm]
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16:22,1
Reactor_Rate[%/s]

17:05,3
Reactor_Rate x 10 [0.1%/s]

Měření vysokovýkonových pulzů TRIGA Vídeň
 Perioda měření 100 µs, záznam 0,5s
 5 000 naměřených hodnot v 1 záznamu
 Výkon reaktoru přes 250 MW
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Další projekty……
 Výměna snímačů MaR pro LVR-15
 Výměna části NIS pro LVR-15 (měřicí komory a aparatury
měření neutronového toku ve spouštěcím pásmu)
 Výměna pultu operátora VR-1 a instalace systému IRL –
Internet Reactor Laboratory (umožňuje distanční výuku na
reaktoru)
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Výměna snímačů MaR pro LVR-15 a napojení na
stávající systémy SOŘ
Dokončení: červen 2019
Vyvedení výstražných a havarijních signálů do SOŘ, na pult operátora a do řídícího systému

General IEEE Qualification

Nuclear Standards

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Baseline Testing
Thermal Aging
• Accelerated using Arrhenius Equation
Functional Aging
Radiation Testing
• Background and Accident
Seismic Testing
LOCA/HELB Testing
Post Accident Functional Testing
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IEEE 323™ and 344™
KTA 3505 & 3507
RCC-E
USNRC RG 1.180 Rev. 1
EN 61326
10CFR50 Appendix B
NQA-1
KTA 1401
CSA
ISO 9001

Integrace nových štěpných komor do stávajícího
SOŘ reaktoru LVR-15
Subdodávka dataPartner pro ŠKODA JS a.s.
Dokončení: listopad 2019




Výměna štěpných komor CFUL08 za RJ1300 včetně
zapouzdření a kabeláže
Výměna částí aparatur N711C za N711A
Podpora zákazníka při procesu povolování Změny
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Výměna pultu operátora VR-1
a instalace systému IRL – Internet Reactor Laboratory
Dokončení: srpen 2019

•
•

Výměna Pultu
IRL – možnost distanční výuky
•
•

Telekonferenční připojení
Bezpečný přenos dat
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Naše reference – dodávky pro jaderná zařízení
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Dotazy?
Děkuji za pozornost.

Zpracoval:

Jiří Matoušek
Miroslava Kochová
Adéla Voráčková

Kontakt:

matousek@datapartner.cz
dataPartner s.r.o.

