Съвременни тенденции при управление
на стареенето на АЕЦ
ТРАДИЦИОННА МЕЖДУНАРОДНА ЯДРЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ
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СЪДЪРЖАНИЕ

Основни положения
• Управление на физическото стареене
• Управление на моралното остаряване

Проактивно управление на стареенето през
жизнения цикъл на АЕЦ
•
•
•
•

Проектиране
Производство и строителство
Експлоатация и ДСЕ
Извеждане от експлоатация

Управление на стареенето и управление на
експлоатационния живот - PLiM
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ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Стареене, що е то?
Промени в АЕЦ настъпващи
във времето

Физическо
стареене

Морално
остаряване
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ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Управление на физическото стареене
Управление на Стареенето
Поддържане на безопасността чрез:
 Определяне на ефектите на стареене на КСК, за да се
 разгледат съответните намаления на запасите по безопасност и
 да се предвидят коригиращи дейности преди да настъпи загуба на
съответната функция по безопасност
Ефективно Управление на Стареенето
 Използване на систематичен подход
 Разработване на програми за управление на стареенето
 Координиране на съществуващи програми и процеси, и външни
дейности, като научни изследвания и разработки и др.
 Използване на ТLAA анализи за демонстриране на последиците от
ефектите на стареене върху способността на КСК да изпълнява
предназначените функции по време на приетия експлоатационен срок
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ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Управление на физическото стареене
Стареене и безопасност

Запас по
безопасност
Нормативна граница
Лицензионен
запас

Запас по безопасност

Предел за безопасност

Изчислен предел
Аналитичен
запас

Експлоатационен живот на КСК

Работен предел

- нормативна граница
- запас при смекчаване на стареенето

Експлоатационен
запас

- запас без смекчаване на стареенето
- запас при преждевременно стареене

Запаси по безопасност

Запас по безопасност и живот на КСК
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ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Управление на физическото стареене
Систематичен подход при управление на стареенето

Подобряване

Минимизиране
на деградацията

Смекчаване
на деградацията

Проверка
за деградация

Адаптиран цикъл на Деминг
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ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Управление на моралното стареене
Област

Проява

Последствия

Управление

Технология

Липса на резервни части и
техническа поддръжка;
Липса
на
доставчици
и/или
производствени възможности

Понижаване на показателите
на
производството
и
безопасността на централата
благодарение на повишената
честота
на
отказите
и
понижената надеждност

Систематично
определяне
на
полезния експлоатационен ресурс и
очакваното морално стареене на КСК;
Доставка на резервни части за
планирания експлоатационен ресурс
и своевременна подмяна;
Дългосрочни
споразумения
с
доставчиците;
Разработка на еквивалентни КСК

Правила,
принципи и
стандарти

Отклонения от сегашните правила,
закони
и
стандарти,
за
конструкции,
компоненти
и
програмно обезпечаване;
Слабости на проекта (напр. при
квалификация на оборудването,
разделяне, диверсификация или
възможности за управление
тежки аварии)

Нивото на безопасност на
централата е под настоящите
правила, закони и стандарти
(напр. слабости на защитата в
дълбочина, или по-висок риск
от повреждане на активната
зона); /честота/

Систематична
преоценка
на
централата за съответствие със
съвременните
стандарти
(напр.
периодичен
преглед
на
безопасността)
и
съответното
обновяване,
преоборудване,
или
модернизация.

Знания

Познаването
на
актуалните
стандарти, закони, правила и
технологии отнасяща се до КСК не
се обновява.

Възможностите
за
повишаване на безопасността
на централата са пропуснати

Непрекъснатата
актуализация
на
знанията и подобряване на тяхното
приложение

Видове морално остаряване
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ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Управление на моралното стареене

Определяне на морално остарели
елементи от КСК

Приоритизиране

Прилагане на решения

Основни стъпки на процеса
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ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Управление на моралното стареене

Промени Решение чрез препроектиране
в проекта
Обратен инженеринг,
изработка или
възстановяване,
резервни части от
други компоненти

Инженерни решения

Оценка на еквивалентни
заместители, заявки на специална
производствена партида, закупуване
на излишъци на пазара

Организиране на
доставки

Възможни решения при управление на моралното стареене
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Проактивно управление на стареенето

Управление на стареенето
чрез предвиждане и
очакване

Обхват

Период
Проектиране Изграждане Експлоатация ДСЕ

КСК
ВБ
Всички
КСК

Извеждане
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Управление на стареенето през жизнения цикъл
на АЕЦ: Изисквания при проектиране
Още на етапа на проектиране трябва да бъде осигурено:
• Програма за квалификация на оборудването
• Оценка и отчитане на всички потенциални ефекти на стареене и
механизми на деградация за КСК
• Отчитането на експлоатационния опит и резултатите от научните
изследвания
• Използване на подходящи материали, устойчиви на стареене
• Достъпност на КСК за целите на експлоатационния контрол
• Онлайн мониторинг на КСК със значими за безопасността последици
• Осигуряване на подходящи превантивни и /или смекчаващи мерки
• Достатъчно количество образци свидетели (и за периода на ДСЕ)
• Отчитането на управлението на стареенето в ОАБ
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Управление на стареенето през жизнения цикъл
на АЕЦ: Изисквания при производство и
строителство
 Да се изисква от доставчиците да предоставят достатъчно
информация за производството
 Текущите знания за потенциалните ефекти на стареене и
механизми на деградация, както и възможните превантивни
и/или смекчаващи мерки да бъдат взети предвид при
производството и строителството
 Условията на транспорт и съхранение (особено при забавяне)
на произведеното оборудване да са подходящи за да се
избегнат преждевременни ефекти на стареене
 Справочните (базови) данни да се събират и документират
 Проведените от производителя квалификационни тестове на
оборудването да са в съответствие с програма за
квалификация
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Управление на стареенето през жизнения цикъл
на АЕЦ: Изисквания при въвеждане в
експлоатация
Експлоатиращата организация трябва да:
 Изготви програма за определяне и регистрация на първичните
данни (условия на експлоатация), за всички КСК, включени в
обхвата на УС
 Верифицира, че действителните условия на експлоатация са в
съответствие с проекта. (определянето на “горещите точки”)
 Събира първичните данни и да потвърди, че критичните
експлоатационни условия (за квалификация на оборудването)
са в съответствие с проекта
 Да осигури, че КСК не са подложени на излишни натоварвания
при предпусковите изпитания
 Осигури регистриране и документиране на резултатите от
предпусковите изпитания
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Управление на стареенето през жизнения цикъл
на АЕЦ: Изисквания при експлоатация
Прилагане на систематичен подход за УС
 Контрол на значимите експлоатационни параметри
 Навременно идентифициране и характеризиране на значимите
ефекти на стареене и определяне на коригиращи действия
 Определяне на коригиращи действия за предотвратяване или
смекчаване на ефектите на стареене на КСК
 Контрол на експлоатационните промени на КСК
 Контрол на наличните резервни части и консумативи
(включително и условията на съхранение)
 Анализ на експлоатационния опит,
 Подобряване на програмите за УС.
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Управление на стареенето през жизнения цикъл
на АЕЦ: Изисквания при ДСЕ
Осигуряване безопасността през периода на ДСЕ
 Политика по ДСЕ
 Предварителна оценка на физическото състояние на КСК от
обхвата
 План за осигуряване на ДСЕ – дейности и оценки
 Организационна структура за изпълнение на плана за ДСЕ
 Обосновка, че физическото състояние на КСК ще се управлява
в съответствие с изискванията през периода на ДСЕ
 Преглед и валидиране на съществуващите програми и процеси,
свързани с управление на стареенето
 Идентифициране на всички TLAAs и ревалидацията им
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Управление на стареенето през жизнения цикъл
на АЕЦ: Изисквания при временно прекратяване
на експлоатацията
Минимизиране или предотвратяване на ефекти на стареене
 КСК може да се наложи да бъдат поставени в състояния на
временно извеждане от експлоатация или на безопасно
съхранение
 При необходимост да се ревизира ПУС, за да гарантира, че
съответните влияещи на стареенето фактори са взети предвид
 Изискванията за оценки на състоянието на КСК, необходими за
последващото въвеждане в експлоатация;
 Условията за УС трябва да бъдат преразгледани, ако
продължителността на спирането се удължи значително над
първоначално очакваното
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Управление на стареенето през жизнения цикъл
на АЕЦ: Изисквания при ИЕ
Гарантиране, че изискваните за периода на ИЕ КСК остават
разполагаеми и функционални
 Осигуряване на относително дългосрочни ПУС за определени КСКконтейнмънт, БОК, пожарна защита, подемна техника, мониторинг
 В плана за ИЕ се предвижда разработването и изпълнението на
дейности и процедури по УС за КСК. Такива като:
• осигуряване на дългосрочната цялост и предотвратяване на
влошаването на КСК необходими за безопасно демонтиране,
манипулиране и транспорт на компоненти
• мониторинг на КСК за осигуряване интегритета на контейнмънта и
предотвратяване на значителни радиоактивни изхвърляния
• осигуряване интегритета на подземната инфраструктура
• мониторинг за потенциално разпространение на РА замърсявания
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Управление на експлоатационния живот на АЕЦ PLiM
ЦЕЛ: Ниска себестойност на електроенергията при осигуряване на безопасна
експлоатация
КАК? Чрез интегриране на управлението на стареенето и икономическото
планиране
Какво постигаме?
Конкурентна
Високо ниво на безопасност
експлоатация
Оптимизирана на експлоатация, поддръжка и
Проучване
експлоатационен живот на КСК
Мониторинг
деградацията на
и контрол
Висок фактор на използване на мощността
материалите
Ниски разходи за експлоатация и поддръжка
PLiM
Максимална възвръщаемост на инвестициите
Както и:

Осигурява оптимални предпоставки за
постигане на ДСЕ

Запазване на
знанията

ТОиР
и надзор

PLiM
икономика
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