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Külföldön végrehajtott roncsolásmentes
vizsgálat minősítés hazai alkalmazásának

tapasztalatai!
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Bevezetés
A Paksi Atomerőmű blokkjainak tervezett üzemidő hosszabbítása
műszaki megalapozásában a 2003 és 2006 közötti időszakban elvégzett
roncsolásmentes anyagvizsgálatok eredményei meghatározó jelentőségűek. Kiemelkedik ezek közül is a blokkok műszakilag lehetséges
üzemidejét kijelölő reaktortartályok vizsgálata. Az ebben az időszakban
a reaktortartályok belső felülete felől végrehajtandó ultrahangos vizsgálatára a Paksi Atomerőmű Részvénytársaság (PA Rt.) pályázatot írt ki.
A pályázaton való sikeres részvétel feltétele a kiírás értelmében az volt,
hogy a reaktortartály hengeres rész belső zónájának (plattírozás
környezete) vizsgálatára vonatkozóan a pályázó vizsgáló cég rendelkezzen minősítéssel. A pályázatot a cseh 5KODA JS a. s. (továbbiakban Skoda) cég nyerte meg. A Skoda a Paksi Atomerőmű reaktortartályainak vizsgálatához ugyanazt az ultrahangos vizsgálati rendszert
ajánlotta meg, amelynek bizonyos elemeit korábban a csehországi
Dukovany Atomerőmű reaktortartályain végrehajtott vizsgálat kapcsán a
cseh előírásoknak és szabályzatoknak megfelelően minősítettek.
A PA Rt.-nek a vizsgálati technológia jóváhagyását kérő beadványára
hozott határozatában az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatósága (OAH NBI) elrendelte a vizsgálat hazai
minősítését. A határozat — tekintettel a vizsgálatok korábbi sikeres külföldi minősítésére — lehetőséget adott az üzemeltetőnek egy egyszerűsített
minősítési eljárás lefolytatására. Az egyszerűsített minősítési eljárás
alatt azt kell érteni, hogy az eljárás a csehországi Dukovany
Atomerőműben üzemben lévő — a Paksi Atomerőmű reaktortartályaival
megegyező típusú és gyártású - reaktortartályok ultrahangos vizsgálata
már elvégzett és tanúsítvánnyal igazolt minősítésének elemzése és
értékelése alapján történik. Az egyszerűsített minősítés központi dokumentuma az összehasonlító elemzést tartalmazó Műszaki Bizonyítás?
(MB), amelynek azt kell igazolnia, hogy az alkalmazott vizsgáló rendszer
megfelel a Paksi Atomerőmű specifikus követelményeinek.
A minősítés 2004 elején kezdődött el és értelemszerűen nem terjedt
túl a cseh minősítés akkori készültségének a terjedelmén. Folytatását

PA Rt. a csehországi előrehaladás függvényében tervezi, A minősítés
végrehajtásának idején, érvényes cseh minősítés a Dukovany
Atomerőmű reaktortartályai hengeres rész alapanyagának és körvarratainak, valamint a plattírozás és az alapanyag ill. a plattírozás és a varratfém közötti átmeneti zónának a külső és a belső felület felől végrehajtandó ultrahangos vizsgálatára vott.
Ezek közül a vizsgálatok közül PA Rt. - az egyszerűsített minősítési
eljárás elveit szem előtt tartva — a következő vizsgálatok minősítésének
lefolytatását kérte a Vizsgálat Minősítő Testülettől (VMT-től):
— a reaktortartály hengeres rész hosszú öv alapanyaga ill. ennek az
aktív zónával szembeni hegesztési varrata átmenettől mért 30 mm
mélységig terjedő zónájának, továbbá
1 A cikk tartalma lényegében megegyezik a 4th International Conference on NDE
in Relalion to Structural Integríty for Nuclear and Pressurised Components
(2004. 12. 6-8. London) és a IV. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencián
(2005. 04. 12-15. Eger) elhangzott előadások tartalmával.
2 Ez az MB nem azonos a minősítési eljárások során általánosságban alkalmazott és Műszaki Bizonyításnak (Technical Justification) nevezett dokumentummal.
" Trampus Műszaki Tanácsadó Bt., "Négy S Bt., "" Paksi Atomerőmű Rt.,
1" AGMI Rt.
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— a plattírozás és az alapanyag, valamint a plattírozás és a hegesztési varrat közötti átmenetnek
a reaktortartály belső felülete felől végzett ultrahangos vizsgálata.
Időközben a cseh minősítési eljárás is folytatódott és információnk
szerint befejeződött a reaktortartály felső és alsó körvarratai ultrahangos
vizsgálatának minősítése. A reaktortartály csonkvarrat és a belső
rádiusz ultrahangos vizsgálatának minősítése folyamatban van.
A cikkben először összefoglaljuk az egyszerűsített minősítési eljárás
elemezzük a 2004-ben lefolytatott egyszerűsített minősítést, végül
összefoglaljuk annak tapasztalatait és javaslatokat teszünk.

Az egyszerűsített minősítési eljárás

alkalmazásának áttekintése

Egy adott országban megszerzett minősítés automatikusan nem
érvényes egy másik országban, és érvényességének kiterjesztésére
sincs még elegendő tapasztalat a világon. Ezért 2003 végén a Magyar
Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE), a PA Rt.
megbízásából egy tanulmányt dolgozott ki a külföldi minősítések hazai
alkalmazhatóságának módszerére [1]. A tanulmányban javasolt módszer lényege az volt, hogy amennyiben a külföldi és a hazai minősítési
eljárás kulcsfontosságú elemei megegyeznek, akkor a külföldi minősítés
érvényessége kiterjeszthető és a teljes minősítési eljárás lefolytatása
helyett elegendő az egyezések bizonyítása. Kulcsfontosságú elemként
jelölte meg a tanulmány a műszaki specifikációt és a minősítés általános
eljárásrendjét.
A kulcsfontosságú elemek megegyezése természetesen nem zárta
ki a kisebb eltéréseket és semmi esetre sem zárta ki a szigorúbb
feltételek meglétét. A tanulmány azt javasolta, hogy
— a minősítési módszer,

— a minősítő testület működése,

— a minősítési eljárásrend, valamint

— a műszaki és
— a jogi feltételek
szempontjából kell megvizsgálni, hogy a minősítés megfelelő elemei
megegyeznek-e a minősítés eredete országában és a minősítést felhasználni kívánó országban.
A külföldi minősítés hazai alkalmazása szempontjából alapvető
fontosságú, hogy a minősítés módszere megfeleljen a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség (NAÜ) [2], illetve az európai (ENIG, European
Network of Inspection and Cualification) [3] irányelveinek. Ezek az
irányelvek szavatolják az eljárás
— műszaki helyességét (definiálva annak szükséges lépéseit),
- megismételhetőségét (pl. próbatestek gyártási dokumentációja,
amennyiben van gyakorlati vizsga),
— tisztaságát (minősítő testület működési rendje, tagjainak függetlensége, előre meghatározott értékelési módszerek),
- dokumentációs elveit (minősítési dosszié tartalma és kezelése) stb.
A külföldi minősítés eredményeinek hazai alkalmazásánál nem
feltétlenül szükséges, hogy a minősítés eljárásrendje a két országban
lépésről lépésre megegyezzen. Ennél fontosabb, hogy az alkalmazott
eljárásrend biztosítékot nyújtson a minősítési folyamat megfelelő minőségű végrehajtásához.
A műszaki feltételeket tekintve megfelelő egyezőségnek kellett fen-
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- a vizsgálandó berendezés vagy a berendezés meghatározott tartománya - jelen esetben a reaktortartály (geometriai egyezés,
szerkezeti anyagok minőségének egyezése, felületi érdesség egyezése
stb.),
— a vizsgálati és minősítési célkitűzés, azaz a detektálandó és megmérendő folytonossági hiány(ok) típusa, mérete, elhelyezkedése ill.
egyéb, a vizsgálat szempontjából fontos paramétere, valamint a hiány
detektálása elvárt valószínűsége és a méret meghatározás tűrése (a
vizsgálat igazolt teljesítőképessége).
Nem feltétlenül szükséges azonban, hogy megegyezzen:
— a vizsgálati technológia (a hibakeresés és -nagyság meghatározás
módja, az ultrahangos vizsgálófejek mozgatásának sémája, az adatrögzítés szempontjai és technikája, a kiértékelés módszertana stb.),
- a vizsgálóberendezés, beleértve az ultrahangos vizsgálófejeket és
a mozgató manipulátort,
— a vizsgálószemélyzet (manipulátor kezelő, adatrögzítő, értékelő).
Amennyiben ugyanannak a berendezésnek a vizsgálatáról van szó
(ahogy jelen esetben egy VVER-440/V-213/cs típusú reaktortartályról),
akkor azonos vizsgálati célkitűzés esetén a vizsgálatot több, egymástól
különböző technológiával és alternatív vizsgálószemélyzettel is el lehet
végezni, de amennyiben a vizsgálati célkitűzés különbözik a két országban, akkor már nem ugyanarról a vizsgálatról van szó. A vizsgálati technológia, a vizsgálóberendezés és a személyzet egyezése viszont
lényegesen leegyszerűsítette a helyzetet, de a javasolt módszer legfontosabb szempontja a vizsgálati célkitűzés azonosságának vagy
különbözőségének az értékelése volt.
Mindezeken túlmenően a tanulmányban javasolt módszer célszerűnek tartotta áttekinteni azt, hogy a külföldi minősítés során milyen
szerepet játszott az illetékes nemzeti hatóság és ez mennyire egyenértékű a magyar hatóságnak a minősítési eljárásban betöltött szerepével.
Ehhez tisztában kellett lenni mindkét ország hatósági szabályozásával,

— A külföldi minősítő testület működési dokumentumainak összehasonlító elemzése a VMT működési dokumentumaival. A cél annak az
igazolása, hogy a külföldi minősítő testület működése megfelel a NAÜ
illetve az ENIO módszertani leírásainak.
— A külföldi műszaki specifikáció összehasonlító elemzése a Paksi
Atomerőmű berendezése műszaki leírásában, illetve egyéb dokumentumaiban lévő adatokkal. Az összehasonlító elemzésnek igazolnia kell az
azonosságokat, és fel kell tárnia a különbözőségeket.
Az egyszerűsített minősítés folyamatát az 1. ábra szemlélteti,
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a dokumentumok rendszerével, illetve a szokásokkal. Úgyszintén tisz-

tázni kellett a külföldi minősítő testülettől igényelt információk tulajdonjogi kérdéseit és biztosítani kellett az információk hozzáférhetőségét az
érdekeltek részére.
Az egyszerűsített minősítési eljárás lefolytatásához a PA Rt.-nek be
kellett szereznie;
— a külföldi tanúsítványokat és mellékleteiket,

- a külföldi műszaki specifikációt,
— a külföldi minősítés összefoglaló jelentését,
és el kellett készíttetnie a dokumentumok fordítását.
A dokumentumok alapján végezte el a műszaki specifikációk összehasonlító elemzését és készítette el a Műszaki Bizonyítást.
A Vízsgálat Minősítő Testület egy helyszíni audit lefolytatásával
értékelte a külföldi minősítő testület működési rendjét, valamint értékelte
a Műszaki Bizonyítást.
Végeredményben tehát a roncsolásmentes vizsgálat egyszerűsített
minősítési eljárása egy olyan, a NAÜ és az ENIO irányelvekben foglaltaknak megfelelően lefolytatott minősítés, amelyet az jellemez, hogy ez
egy másik országban végrehajtott minősítés eredményének értékelése
és a vizsgálat lényeges paramétereinek a Paksi Atomerőmű reaktortartályai vizsgálatának lényeges paramétereivel történő összehasonlító
elemzése alapján folyik. Ezt az összehasonlító elemzést foglalja össze

a MB. Az összehasonlító elemzésnek a következőkre kell kiterjednie:

— A külföldi minősítési tanúsítvány ellenőrzése abból a szempontból,
hogy hatálya megegyezik-e a műszaki specifikációban megfogalmazott
műszaki terjedelemmel,
- Az összefoglaló minősítési jelentés értékelése abból a szempont
ból, hogy a külföldi minősítő testület a minősítési eljárást a NAU, illetve
az ENIG módszertana szerint folytatta le és megfelelő műszaki
következtetéseket állapított meg. Ezt helyszíni szemle tapasztalatai
alapján is lehet igazolni.
2005/2
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1. ábra.

Az egyszerűsített minősítés folyamata

A minősítési eljárás lefolytatása
Az MHItE-VMT elnöke 2003 decemberében szakembereket kért fel a
minősítésben való részvételre. A reaktortartály ultrahangos vizsgálatának a bevezetőben leírt terjedelmű minősítésére ilyen módon megalakult
Vizsgálat Minősítő Csoport (VMCs) a VMT állandó tagjaival együtt
képezte a minősítési eljárást lefolytató testületet. A testület megfelelt az
EN 45004 szerinti A típusú vizsgáló testület követelményeinek.
Az előző fejezetben vázolt tanulmányban megfogalmazottak alapján,
továbbá a VMT hatályos dokumentumaiban foglaltak szem előtt tartásával, a VMCs kidolgozta a jelen minősítésre vonatkozó minősítési eljárásrendet és vizsgálatminősítési programot. Ezek a dokumentumok a
minősítés során elvégzendő feladatokat, határidőket, valamint a feladatok teljesítéséért felelős szervezetek és személyek neveit tartalmazták.
A dokumentumokat a VMT jóváhagyta.

A VMT tagjaiból álló szakértői csoport 2004 februárjában a helyszínen auditálta a Cseh Villamos Művek által létrehozott vizsgálatminősítő
testületet. A csoport az audit során beszerezte mindazokat az információkat, amelyek a cseh minősítési eljárás lebonyolításának rendjét érintették és szükségesek voltak annak elbírálásához, hogy a cseh minősítés eljárásrendje mennyire felel meg a hazai eljárásrendnek. Az audit
eredményeként a VMT bizonyosságot szerzett a cseh és a magyar
minősítési eljárásrend elfogadható mértékű egyezéséről.
A VMT képviselői, részben a helyszíni audit során megismerhették,
részben az eljárás során kézhez kapták a vonatkozó cseh minősítési
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dokumentumok, és azok magyar fordításának a szükséges részét. Ezek
alapján meggyőződhettek arról, hogy a cseh minősítés a Dukovany
Atomerőmű reaktortartályai középső hegesztési varratainak, a reaktortartály hengeres rész valamennyi kovácsolt öve alapanyagának,
valamint a plattírozás és az alapanyag, illetve a plattírozás és a
hegesztési varratok határfelületének a belső és a külső felületei felől
végrehajtott ultrahangos vizsgálatára vonatkozott,
2004 közepén a VMCs kézhez vette a PA Rt. szakemberei által
elkészített MB-t. A dokumentum - áttanulmányozását követően — több
fordulóban került megtárgyalásra. E tárgyalások, továbbá a VMCs tagjai
és PA Rt. szakemberei közötti személyes konzultációk eredményeképpen először egy átdolgozott munkaközi dokumentum (2. sz. verzió)
készült el, majd ennek szükséges mértékű kiegészítése és módosítása
után a VMCS alkalmasnak tartotta a 3. sz. verziót a VMT elé terjesztésre.
A testület 2004 novemberében megtartott ülésén alapvetően elfogadta a
VMCs véleményét, de néhány apróbb módosítást javasolt az MB tökéletesebbé tételére. Ezek átvezetése után a 4. sz. verziót tekintette
véglegesnek és jóváhagyta. A VMT döntött a Minősítő Tanúsítvány tartalmáról és felhatalmazta a testület elnökét annak az aláírására.
Az MB összességében kiterjedt mindazon kérdésekre, amelyek
szükségesek voltak az érdemi elbírálásához. A vizsgálat tárgyát képező
paksi és a cseh reaktortartályok az MB szerint "az ultrahangos vizsgálat
szempontjából teljesen azonosak" voltak.
Az egyszerűsített minősítés alapja a roncsolásmentes vizsgálati és
minősítési célkitűzések azonossága volt. A cseh minősítés összességében 13 kötelező és egy nem kötelező érvényű minősítési követelményt fogalmazott meg. A hazai követelmények közül tíz követelmény
megegyezett a cseh követelményekkel, négy követelmény pedig kevésbé volt szigorú, mint a cseh követelmények. Ebből következett, hogy
amennyiben a cseh minősítés értékelése megfelelő volt, az már eleve
garantálta a paksi reaktortartályok üzemeltetésére megkövetelt biztonság szintjét. Az összehasonlítás végeredménye az volt, hogy a cseh
vizsgálatminősítési követelményeknek való megfelelés minden tekintetben kielégítő eredményt adott a hazai minősítési követelményekkel
történő összehasonlítás során.
Összegezve az előzőekben leírtakat, a VMT arra a következtetésre
jutott, hogy a cseh minősítés során támasztott követelmények megfelelnek a magyar vizsgálatminősítési elvárásoknak, ezért kijelenthette, hogy
a minősítés terjedelmében az MB-on túlmenő műszaki intézkedések
megtétele nem indokolt.

Az egyszerűsített minősítés tapasztalatai
A Paksi Atomerőmű reaktortartályai belső felülete felő! történő ultrahangos vizsgálat egyszerűsített minősítési eljárás következő témaköreit
ill. szempontjait tartottuk célszerűnek értékelni a tapasztalatok
leszűréséhez:
- Az egyszerűsített minősítés koncepciójának alkalmazhatósága
- A VMT működése, dokumentumai

—
—
—
—

A cseh adatok hozzáférhetősége és értékessége
A cseh minősítő testület auditálása
Az MB elkészítése, tartalma
Az MB értékelése
A minősítési dosszié összeállítása
A hatóság szerepe.

A következőkben egyenként áttekintjük a fenti témaköröket és — ahol
szükséges — módosítási javaslatot is megfogalmazunk.

Az egyszerűsített minősítés koncepciójának
alkalmazhatósága
A lefolytatott minősítés terjedelme a reaktortartály ultrahangos vizsgálat minősítésének egy része, kijelölését elsősorban a rendelkezésre
álló cseh minősítési eljárás készültsége határozta meg. A PA Rt. és a
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VMT tagjai számára nyilvánvaló volt a minősítés folytatása, aminek
további ütemét a cseh eljárás előrehaladása és a paksi reaktortartályoknak a PA Rt. és a Skoda között megkötött szerződésben foglalt vizsgálati
terjedelem határozza meg.
Az MHEE által kidolgozott tanulmányban javasolt koncepció a gyakorlatban végrehajthatónak bizonyult. A minősítési eljárás gyakorlatilag zökkenőmentesen, a tervnek megfelelően zajlott le. A vizsgálatminősítési
programban meghatározott valamennyi feladat elvégzésre került. A
programtól csak az időbeli ütemezését tekintve tértünk el. Az eljárást
eredetileg hét hónap alatt tervezetük befejezni, a ténylegesen szükséges időtartam ezzel szemben megközelítőleg tíz hónap volt. Ezért a
vizsgálatminősítési programot a VMT-nek egy alkalommal át kellett ütemeznie. A késés nem a koncepcióval volt magyarázható, hanem az
eljárás kezdeti szakasza egyes feladatainak a tervezettnél lassúbb
elkészültével. A legnagyobb késést a MB kidolgozásának elhúzódása
okozta. A program későbbi befejezése egyébként nem hátráltatta az
engedélyes érdemi tevékenységét, tekintettel arra, hogy a Paksi Atomerőmű 2. blokkja reaktortartályának 2004-re tervezett roncsolásmentes
vizsgálatát a blokk tartós üzemen kívüli állapota következtében 2005-re
halasztották.
A folytatásra kerülő minősítések terjedelmének meghatározását,
illetve elhatárolását a cseh minősítési folyamat előrehaladása, valamint
a Skoda által Pakson végzendő vizsgálatok terjedelme jelöli ki. Miután a
Skoda és a PA Rt. közötti szerződés 2006-ban lejár, a következő négy
éves időszakra PA Rt. új pályázatot fog kiírni, El kell érni, hogy a pályázat
kiírásában kapjon megfelelő súlyt a hazai egyszerűsített minősítés
követelmény rendszere. Célszerű, ha a tender műszaki tartalmát kidolgozók időben megfelelő együttműködést alakítanak ki a VMT-vel.

A VMT működése
Az egyszerűsített minősítés lefolytatására összehívott VMT - a
VMCs létszámát, tagjainak szakmai felkészültségét és rendelkezésre
állását tekintve — megfelelőnek bizonyult. A VMT-nek a PA Rt. által
kijelölt szakembere folyamatosan ellátta a koordinátor szerepét is VMCs
és a PA Rt. között. Célszerű a jövőben arra törekedni, hogy a további
egyszerűsített minősítéseknél a testület személyi összetételében csak a
legszükségesebb változtatásokra kerüljön sor.
A VMCSs által elkészített és a VMT elnöke által jóváhagyott dokumentumok (minősítési eljárásrend, vizsgálatminősítési program) megfelelő minőségűnek bizonyultak, csak a program határidőit kellett módosítani, ahogy azt korábban már jeleztük.
A VMT valamennyi tagja egyenként és maga a testület igen jó és
operatív kapcsolatot épített ki a cseh partner intézményekkel (cseh vizsgálatminősítő testület, Skoda, Dukovany Atomerőmű). Kitűnő volt a
testület munkakapcsolata a PA Rt. szakembereivel is.

A cseh adatok hozzáférhetősége, értékessége
A cseh vizsgálatminősítés műszaki specifikációja időben a magyar
szakemberek rendelkezésére állt. Megszületett az anyag magyar nyelvű
fordítása, de a fordítás nem volt tökéletes, továbbá hiányoztak az eredeti ábrák, ami a felhasználása során esetenként félreértésekhez
vezetett ill. kiegészítő magyarázatokat igényelt.
A csehek tájékoztatásul átadták az ultrahangos vizsgálati technológiákat is.
A cseh minősítő testület dokumentumai közül a két minősítő tanúsítvány értelmezését nehezítette azok gyengén olvasható minősége
(faxolt változatot kaptunk), valamint a nem pontos fordításuk. Az összefoglaló jelentés részletes és kitűnő minőségű volt, de használatát az
említett fordítási probléma hátráltatta.
A jövőben javítani kell a cseh dokumentumok másolatainak, de elsősorban azok magyar fordításainak a minőségén. A megkért dokumentumokról szakmailag lektorált fordítást célszerű készíttetni.
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Minőségbiztosítás
A cseh minősítő testület auditálása
Az audit során, amelyén cseh minősítő testület vezető személyei vét-

tek részt, a cseh szakemberek bemutatták a minősítés teljes dokumen-

minősítendő vizsgálattal szemben támasztott követelményeket, azok
megalapozásának hátterét, a minősítési próbatestek adatait, illetve a
minősítés során lefolytatott gyakorlati vizsgák eredményeit. Bemutatták
a próbatestek legyártásának minőségügyi dokumentációját és a minősítés legfontosabb műszaki dokumentumát képező műszaki bizonyítást.
A cseh partnerek együttműködési készsége kiváló volt és valamennyi
információt a magyar szakemberek rendelkezésére bocsátottak, ami
szükséges volt az egyszerűsített minősítési eljárás lefolytatásához.
Az auditon magyar részről a VMT egyik állandó tagja, a VMCs két
tagja és az OAH NBI megbízott szakembere vett részt,
Ismereteink szerint a Cseh Villamos Művek szervezetének 2004 elején történt módosítása maga után vonta a minősítő testületük módosítását is. Ezért célszerű a cseh minősítés követése hazai alkalmazásának folyamatában egy ismételt audit megszervezése. Az auditálást a
minősítési eljárásnak abban az előrehaladott szakaszában kell lefolytatni, amikor a már felmerült műszaki kérdéseket is egy konzultáció
keretében meg lehet tárgyalni a cseh szakértőkkel.
Az MB elkészítése, tartalma
Az MB-t a Paksi Atomerőmű szakemberei készítették el. A dokumentum - miután alapvető célja az összehasonlítás volt — erősen
támaszkodott a cseh forrásdokumentumokra. Ezen kívül az MB szerves
része volt egy tanulmány az övzőna minősítési hibakonfigurációiról. A
dokumentum megfelelt a célkitűzésének, azaz megfelelő módon hasonhtotta össze a Csehországban sikeresen minősített VVER-440/V-213/cs
típusú reaktortartályok ultrahangos vizsgálata minősítésére nézve
lényeges műszaki paramétereit a hazai minősítési eljárásban megfogalmazott műszaki paraméterekkel és követelményekkel. Biztonsággal le
lehetett vonni belőle azt a következtetést, hogy a cseh minősítés során
támasztott követelmények megfelelnek a magyar vizsgálatminősítési
elvárásoknak, ezért az MB-on túlmenő műszaki intézkedések megtétele
nem volt indokolt.
Az a tény, hogy a cseh minősítés tárgyát képező dukovany-i reaktortartályokat, valamint a magyar minősítés tárgyát képező paksi reaktortartályokat azonos tervek alapján, azonos gyártástechnológiával, azonos gyártóműben és közel azonos időszakban készítették, tovább egyszerűsítette az egyszerűsített minősítés folyamatát.
Az MB értékelése
A VMCs tagjainak az MB-ről alkotott egységes és végleges véleményének kialakításához több lépésre volt szükség, mint amennyit a
vizsgálatminősítési program tartalmazott. A VMT a MB-nak a 4. verzióját
fogadta el végleges változatként. Az engedélyes által a VMCs-nek átadott eredeti verzió az előzetes, majd a végleges értékelés eredményeként több változáson ment át, és kialakult belőle először a 2., majd

ezt követően a 3. verzió. A dokumentumnak a VMT általi végleges megtárgyalása hozott felszínre egy olyan kérdést, amely a cseh minősítés
terjedelmének a pontos behatárolása volt, és ennek a tisztázása a cseh
minősítő testület szakembereivel történő rendkívüli konzultációt is
igényelt. A MB-nak a kérdés megnyugtató tisztázása utáni állapota létt a
4. verzió.
Megjegyezhető, hogy a MB értékelésének komplexitását, amely
kiterjedt szinte valamennyi hivatkozott dokumentumnak az értékelésére,
valamint ennek a tényleges időszükségletét a VMCs tagjai alábecsülték.
Ezért a jövőben több idő kell tervezni és fordítani az MB tanulmányozására és értékelésére. Szükség esetén be kell vonni az értékelési folyamatba a fontosabb hivatkozott dokumentumok szerzőit (ide értendők a
cseh dokumentumok szerzői is, ill. a hazai szakemberek).

A minősítési dosszié összeállítása
A minősítési dosszié tartalmában — az egyszerűsített minősítés sajátosságai miatt — kissé eltér a normál minősítéseknél előírttól.
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Az egyszerűsített minősítés dossziéja a következő dokumentumokat
tartalmazza:
— OAH NBI határozat a SKODA JS. által készített anyagvizsgálati
technológiák jóváhagyása tárgyában.
— A cseh minősítő tanúsítványok és fordításaik.
-— A Minősítési Eljárásrend,
— Auditjelentés.
— Jegyzőkönyvek a VMT üléseiről.
— A Műszaki Bizonyítás (4. verzió).
— Minősítő Tanúsítvány

- Összefoglaló Minősítési Jelentés.

A VMT dokumentumainak azon részeit, melyek szabályozzák a

minősítési dosszié tartalmát, célszerű felülvizsgálni és kiegészíteni az

egyszerűsített minősítésnél alkalmazandó előírásokkal.

A hatóság szerepe
Az OAH NBI a vizsgálati technológiát jóváhagyó határozatában
engedélyezte az egyszerűsített minősítő eljárás lefolytatását, amit
hosszú távra előremutató döntésként lehet értelmezni.
Az NBI képviselője kiemelt figyelemmel kísérte az eljárás első
fázisát, részt vett a VMCs témaindító megbeszélésein. Részt vett a cseh
vizsgálat minősítő testület működésének auditálásában.
Az eljárás végén PA Rt. mint engedélyes jóváhagyásra beterjesztette
a Minősítő Tanúsítványt és a Minősítési Dossziét.

Összefoglalás
Összefoglalásként megállapítható, hogy a "Javaslat külföldi
minősítések hazai felhasználásának eljárása" című tanulmányban [1]
foglalt eljárás a gyakorlatban jól alkalmazható, azon lényegi változtatást
nem szükséges végrehajtani, A következő egyszerűsített minősítéseknél
célszerű figyelembe venni a 2004-ben lefolytatott minősítés gyakorlati

tapasztalatait.
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A nemzetközi konferenciát a Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Kara szervezi a textil-, a
konfekció-, a bőr-, a papír- és a csomagolóipar versenyképességét szolgáló, új irányítási, vezetési elvek, szerkesztési és formatervezési irányzatok, a korszerű minőségbiztosítási módszerek és eszközök, a termék- és technológiafejlesztés, valamint a környezetvédelem eredményeinek,
továbbá a versenyképes tudás -— bolognai folyamatba
illeszthető — átadása, oktatása módszereinek a bemutatása
céljából. A szervezők előadók és kiállítók jelentkezését várják április 30-ig. A www.inteched.rkk.bmí.hu honlapon
részletes tájékoztatás olvasható, vagy hívják Kokas
Palicska Líviát a főiskolai kar 388-7400 telefonszámán
(faxot is küldhetnek a 388-6730 számra).
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