Мисия SALTO на МААЕ – важен етап от
продължаване срока на експлоатация
на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”
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Мисия SALTO на МААЕ
Увод
•
•

•
•

•

ДСЕ на АЕЦ е експлоатация след първоначално
определения проектен ресурс, заложен съгласно лиценза,
проектните предели, стандарти и регламенти;
ДСЕ се обосновава от оценка на безопасността, като
отчита
процесите,
ограничаващи
ресурса
и
характеристиките на конструкциите, системите и
компонентите (КСК);
Подходът с партньорски проверки се е доказал като
ефективен механизъм за проверка на безопасността;
Партньорската проверка SALTO е сравнително нова
комплексна проверка на безопасността, насочена към
стратегията и ключовите моменти за безопасна ДСЕ на
АЕЦ и допълва проверките OSART;
SALTO – Аспекти на безопасността при ДСЕ.

Що е то ДСЕ?
Принципи на ДСЕ
• Адекватни текущи експлоатационни практики;
• Адекватен регулаторен процес;
• Текуща нормативна база за лицензиране
осигуряващa приемливо ниво на безопасност;
• Съществуващите програми на АЕЦ могат да
бъдат използвани за ДСЕ при условие, че са в
съответствие с изискванията на МААЕ.
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Що е то ДСЕ?
Подход към ДСЕ
Инженерният процес за ДСЕ включва следните
стъпки:
• Задаване на обхват и процес на подбор;
• Демонстриране, че ефектите на стареене ще
продължат да бъдат идентифицирани и управлявани за
всяка КК за планирания период на ДСЕ:
- Преглед на съществуващите програми и практики на
централата;
- Проверка на всички КК в рамките на обхвата на ДСЕ;

• Проверка на КК, които са предмет на анализи с
ограничаващи ресурса допускания.
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Предпоставки за ДСЕ
Фаза 1

Технико-икономически анализ
Проверка на предварителните условия
Определяне обхвата и подбор на КК за
оценка с оглед ДСЕ

Фаза 2

Оценка на текущото състояние
Ревалидиране на TLAAs
Преглед и редакция на документите на
централата свързани с УС
Надзор от регулатора

Фаза 3

Реализация на ангажиментите за ДСЕ
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PLEX-1, 2

Предпоставки за ДСЕ – Фаза 1
Технико - икономически изследвания
Решение да се пристъпи към дългосрочна експлоатация се
взема, само ако анализа показва, че централата може да се
експлоатира безопасно за планираният период на ДСЕ.
Предварителни условия за ДСЕ
Съществуването на следните програми и документация на
централата се счита за предварително условие за ДСЕ:
• програми на централа – ТОиР, надзор, ВХР,квалификация;
• система за управление, която разглежда осигуряване на
качеството и управление на конфигурацията;
• проектни
анализи
по
безопасност,
включващи
ограничаващи ресурса допускания;
• текущ ОАБ или други лицензионни документи.
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Предпоставки за ДСЕ – Фаза 2
Определяне на КСК за оценка
КСК, обхванати от ДСЕ, са тези, които изпълняват следните
функции на безопасност:
(a) Всички КСК, важни за безопасността, които осигуряват
целостта на първи контур;
(b) Всички КСК, важни за безопасността, които осигуряват
възможността за спиране на реактора и поддържането му в безопасно
спряно състояние;
(c) Всички КСК, важни за безопасността, които осигуряват
възможността за предотвратяване на аварии, които могат да доведат
до потенциално облъчване извън площадката или смекчават
последствията от такива аварии.

Други КСК, обхванати от ДСЕ, са тези, чийто отказ може да
повлияе върху горепосочените функциите на безопасност.
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Предпоставки за ДСЕ – Фаза 2
Комплексното обследване на фактическото
състояние на КК за ДСЕ
(PLEX-1)
Оценка на настоящото физическо състояние на
централата;
(b) Идентифициране на ефекти на деградация вследствие
стареене;
(c) Проверка на наличните в централата програми за
управление на ресурса;
(d) Доказателство, че ефектите на деградация вследствие
стареене се контролират;
(e) Документиране на оценката и демонстриране, че
ефектите на деградацията вследствие стареене на КСК ще се
контролират по време на планирания срок на ДСЕ.
(a)
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Предпоставки за ДСЕ – Фаза 2
Повторно валидиране на анализите,
разчетите и количествените оценки на ресурса
(TLAAs)
(PLEX-2)
За да бъде разрешена ДСЕ, оценката по безопасност трябва да
покаже, че анализите на безопасността отговарят на един от
следните критерии:
(i)
Анализите остават валидни за планирания период на ДСЕ;
(ii) Анализите трябва да са проектирани до края на
планирания период на ДСЕ; или
(iii) Ефектите от стареенето върху предназначените функции
на конструкция или компонент се управляват адекватно за
планирания период на ДСЕ.
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Предпоставки за ДСЕ – Фаза 2
Преглед на съществуващите документи в централата
• Управлението на стареенето е взаимно-свързана дейност,
която включва ремонт и поддръжка, надзор, квалифициране
на оборудването, контрол по време на експлоатация и други
съответни програми на централата;
• То осигурява методически процеса за откриване и
намаляване на деградация вследствие на стареенето. Този
процес се използва като част от обосновката за безопасна
ДСЕ;
• Всяка съществуваща и нова програма на централата,
която подпомага ДСЕ и управлява последиците от
стареенето, открити по време на ДСЕ, се проверява, за да се
установи дали отговаря на условията за ефективна ПУР
съгласно МААЕ.
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Предпоставки за ДСЕ – Фаза 2
ПРОГРАМИ НА ЦЕНТРАЛАТА
Програмите на централата се считат за предварително
условие за дългосрочна експлоатация, и са необходими, за да се
подкрепят измененията при дългосрочна експлоатация, свързани
с управление на стареенето.
Тези програми трябва да бъдат актуализирани с оглед на това
да бъдат осигурени адекватни дейности по управление на
механизмите на деградация през периода на ДСЕ.
Основа за актуализацията ще бъде цялата придобита
информация по оценка на актуалното физическо състояние и
ресурса на оборудването, което ще се отрази като промяна на:
• Експлоатационните предели и условия;
• Процедури за ТОиР и квалификация на оборудването;
• ВХР и надзорни дейности.
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Предпоставки за ДСЕ – Фаза 3
Регулаторен контрол
• Регулаторната
проверка
удостоверява,
че
експлоатиращата организация извършва детайлна оценка и
прилага подходящи коригиращи действия и/или подобрения
на безопасността в рамките на съгласувания срок, в
съответствие с изискванията.
• Верификация, че експлоатиращата организация е
определила и ще изпълни всички необходими дейности
преди въвеждане на ДСЕ (Програмата за подготовка за
продължаване на срока на експлоатация).
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Мисия SALTO на МААЕ
ЦЕЛ
Установяване
готовността
на
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД за безопасна експлоатация
над
проектните
срокове,
базирана
на
съвременните изисквания по безопасност на
МААЕ.
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Мисия SALTO на МААЕ
ОСНОВНИ ПОЛЗИ ОТ МИСИЯ SALTO
• Предоставя обективна оценка за готовността на
Дружеството за ДСЕ по отношение на стандартите на МААЕ;
• Получаване на препоръки и предложения за подобрения
в области, където няма съответствие с най-добрите
международни практики;
• Възможност за обсъждане на съществуващи практики с
експерти, които имат опит в същата област;
• Получаване на информация за добри практики,
идентифицирани в хода на проверката;
• Подкрепа по отношение на лицензионната процедура.
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Приложими стандарти на МААЕ
SSR-2/2:
Commissioning and
Operation
NS-G-2.12
Safety Guide
on Ageing
Management

SSG-25
Safety Guide
on PSR

SRS No 57
Safe LTO

SRS No 82
IGALL Report

SS No 26
SALTO
Guidelines
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Мисия SALTO на МААЕ
Етап 0: Работна среща/семинар относно
стандартите на МААЕ и метода за извършване на
проверка SALTO;
Етап 1: АЕЦ в процес на подготовка за ДСЕ –
програма , оценки, графици
Подготвителна среща 1;
Предварителна мисия Pre-SALTO;

Етап 2: АЕЦ подготвена за ДСЕ
Подготвителна среща 2;
Мисия SALTO;
Последваща мисия SALTO.

16

Мисия SALTO на МААЕ
Предварителна мисия SALTO
• Преглед на съществуващите в централата програми и
плановете за ДСЕ на по-ранен етап, преди цялостното
изпълнение на дейностите по подготовката за ДСЕ. Тази
мисия прави преглед на пълнотата на планираните дейности
на централата за подготовка за безопасна ДСЕ и
съответствието на тези дейности със стандартите и
препоръките на МААЕ.
Мисия SALTO
• Основната мисия SALTO прави преглед на състоянието
на дейностите по ДСЕ, близо до тяхното приключване, или
когато са завършили, и точно преди навлизането в периода
на ДСЕ.
Последваща мисия SALTO.
• За
проверка
изпълнението
на
препоръките
предложенията за решаване на проблеми.
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Мисия SALTO в АЕЦ “Козлодуй”

Във връзка с поставените цели
за удължаване срока на експлоатация
на 5 и 6 блок, АЕЦ “Козлодуй”
инициира
партньорска
проверка
SALTO от страна на МААЕ.

Мисия SALTO в АЕЦ “Козлодуй”
• Подготвителна среща семинар 1;
• Предварителна мисия Pre-SALTO на 5 блок – 2016 г.;
• Подготвителна среща 2 – 2018 г.;
• Предварителна мисия Pre-SALTO на 6 блок – 2018 г.;
• Подготвителна среща 3 – 2020 г.;
• Мисия SALTO на 5 и 6 блок – 2020 г.;
• Последваща мисия SALTO на 5 и 6 блок – срокът
предстои да се определи.

19

Мисия SALTO в АЕЦ “Козлодуй”
Области на проверка
• Област A - Организация и функции, актуална
лицензионна
основа
(АЛО),
управление
на
конфигурацията и измененията;
• Област B - Определяне на обхват и подбор на КСК
за ДСЕ, както и програми на АEЦ, имащи отношение
към ДСЕ;
• Област C, D, E - Преглед на управлението на
стареенето (ресурса), преглед на програмите за
управление на стареенето и повторно валидиране на
анализите, разчетите и количествените оценки на
остатъчния ресурс (TLAAs) за механични компоненти,
електрически и СКУ компоненти и строителни
конструкции.
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Мисия SALTO в АЕЦ “Козлодуй”
Област A – Организация и функции, актуална
лицензионна основа (АЛО), управление на
конфигурацията и измененията

1. Приложими регулаторни изисквания, норми и
стандарти;
2. Организационна структура за ДСЕ;
3. Политиката на АЕЦ за ДСЕ;
4. Програма за реализация на ДСЕ;
5. Актуален ОАБ и други актуални лицензионни
документи;
6. Управление на конфигурацията и измененията
в проекта, включително документация на
проектните основи.
21

Мисия SALTO в АЕЦ “Козлодуй”
Област В - Определяне на обхват и подбор
на КСК за ДСЕ, както и програми на АEЦ, имащи
отношение към ДСЕ
1. Метододика и критерии за определяне на обхват и
подбор на КСК за ДСЕ;
2. Програми на АЕЦ, имащи отношение към ДСЕ –
ТОиР, квалификация на оборудването, инспекции по
време на експлоатация, надзор, контрол по време на
експлоатация, контрол на ВХР.
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Мисия SALTO в АЕЦ “Козлодуй”
Област C, D, E - Преглед на управлението на
стареенето (ресурса), преглед на програмите за
управление на стареенето и повторно валидиране на
анализите, разчетите и количествените оценки на
остатъчния ресурс (TLAAs) за механични компоненти,
електрически и СКУ компоненти и строителни
конструкции
1. Определяне на обхвата, специфичен за дадена област и подбор
на КСК за ДСЕ
2. Преглед на системата за управление на стареенето
3. Преглед на програмите за управление на стареенето
4. Програма за управление на технологичното (морално)
остаряване на оборудването
5. Съществуващи анализи, разчети и количествени оценки на
остатъчния ресурс
6. Повторно валидиране на анализите, разчетите и количествените
оценки на остатъчния ресурс
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Мисия SALTO в АЕЦ Козлодуй
• За предстоящата мисия беше създадена специална структура Координационен съвет за обща организация и координация на
дейностите по подготовка на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за предварителна
партньорска проверка SALTO;
• Изготвен беше План за организация на дейностите по подготовка и
провеждане на предварителна мисия SALTO на 5 блок;
• В периода януари-март 2016 г. е извършена самооценка за
готовността на Дружеството за предварителна партньорска проверка
SALTO на 5 блок. На база сравнението на изискванията на
приложимите документи на МААЕ, прегледа на изпълнението и
направените анализи в края на процеса на самооценка, за установените
несъответствия са формулирани коригиращи мерки (КМ), чиято
реализация има за цел да осигури възможност, Дружеството да
демонстрира готовността си да поддържа високо ниво на безопасност и
надеждност при дългосрочна експлоатация;
• Формулираните КМ от различните области на проверка са
обединени в Програма, която регламентира организацията, сроковете,
отговорностите, отчитането и контрола по изпълнение на КМ;
• Изготвен е Предварителен информационен пакет, който ще бъде
изпратен в МААЕ.

