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УВОД 

 

  

 

Промени в КСК, 

настъпващи във времето 

Физическо 

стареене  

Морално 

(Технологично)  

стареене  

Мястото на моралното стареене в процеса по управление на 

стареенето. 

Управление на стареенето 
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Увод 

Предпоставки 

4 
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Увод 

Последствия от технологичното остаряване 

Липса на резервни части и техническа поддръжка, липса на 

доставчици и/или производствени възможности, остаряване спрямо 

текущото ниво на знанията за технологии, стандарти и изисквания 

на регулаторния орган 

Под липса на резервни части следва да се разбира недостатъчна 

наличност на необходимите резервни части в складовете на централата 

поради:  

 преустановено производство от оригиналния производител;  

 неналичен производствен капацитет; 

 невъзможност за осигуряване на необходимите резервни части чрез 

сключване на договор за доставка и/или техническо обслужване и 

ремонт; 
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Увод 

Подход 

Предприемане на действия в отговор 

на вече възникнали проблеми  

(повреди в оборудване, недостатъчна 

складова наличност и др.) 

Своевременно идентифициране на 

проблемите  и намиране на 

адекватни решения преди да 

възникнат 

VS 
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Нормативни изисквания и стандарти по безопасност 

 
Национална регулаторна рамка     

 Закон за безопасно използване на ядрената енергия 

 Наредбата за осигуряване на безопасността на ядрените 

централи 

 Ръководство на АЯР - Управление на стареенето на 

конструкции, системи и компоненти на ядрени централи 

 

Приложими международни стандарти 

 Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and 

Operation, IAEA SSR-2/2 

 Ageing management and development of a programme for 

long term operation of nuclear power plants, IAEA SSG 48 
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Програма за проактивно управление на 

технологичното  (морално)  остаряване  

Цел: своевременно осигуряване на резервни части, осигуряващи 

надеждната работа на системите важни за безопасността чрез: 

Своевременно идентифициране на проблеми, свързани с 

технологичното стареене на оборудването 

Степенуване на проблемите 

Намиране и реализиране на решения за справяне с проблемите 
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Програма за проактивно управление на 

технологичното  (морално)  остаряване  

Общо описание 

База данни 

(списък на оборудване и резервни части) 

Определяне на пазарния статус 

(проактивна комуникация) 

Проектна 

документация 

Оценка и степенуване на проблемите 

Доставчици 

Показатели 

Разработване и контрол на решения 
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Програма за проактивно управление на 

технологичното  (морално)  остаряване  

Съставяне на База данни 

Определяне на резервните части за 

всеки компонент 

Филтриране 

Заводски 

документи 

Общопотреб-

ляеми 

База данни  

(минимални запаси)  

КСК важни за безопасността 
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 Програма за проактивно управление на 

технологичното  (морално)  остаряване  

 Определяне на пазарния статус  

 

 

  

Фаза CA 

 (Commercial 
availability)  

Търговска наличност 

 

Статус 

НЕ Е 
ОСТАРЯЛ  

 

Фаза LO 

 (Last orders) 

Последни поръчки 

Статус 

ПРЕДСТОИ 
ДА ОСТАРЕЕ 

 

 

 

Фаза CP 

 (Cancellation of 
products)  

Прекратяване 
производството на 

продукти 

(осигурена е техническа 
поддръжка и РЧ за 

определен период от време) 

Статус 

 ПРЕДСТОИ 
ДА ОСТАРЕЕ 

 

 

Фаза DP 
(Discontinuation of 

product) 

Прекратено 

производство на 

продукта 
(прекратена техническа 

поддръжка и РЧ) 

 

Статус   

ВЕЧЕ Е 

ОСТАРЯЛ 

Идентификация на степента на остаряване  
(на основата на текущата фаза от жизнения цикъл на продукта определена чрез активна 

комуникация с производителите) 
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Програма за проактивно управление на 

технологичното  (морално)  остаряване  

Оценка и степенуване на проблемите 

Оценка 

Определяне на  

степента на критичност  

Клас по безопасност 

Квалификационен статус 

Степен на остаряване 

Складови наличности 

Време за доставка 

 

ВИСОКА 

 СРЕДНА  

НИСКА 

Идентифициране на 

проблеми  

База данни  
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 Програма за проактивно управление на 
технологичното  (морално)  остаряване  

Оценка и степенуване на проблемите  
 

 

 

 

 

 

 

№ 

по 

ред

Оборудване и 

Наименование на рез. част, 

черт. №

ID Приоритет

Класиф

икация

Оцен

ка

Класифи

кация

Оценк

а

Класифи

кация

Оцен

ка

Класифик

ация

Оцен

ка

Класифик

ация

Оценк

а
Определение

Оценк

а

Степен на 

критичност

1 2 3 4 5 6 7 10 11

1.

Главни циркулационни 

помпи 1 Да

1.1.

Прокладка кат. № 195-00-

0448 за помпа ГЦН 195М 41455 1 10 Да 4 равни 3

Над 183 

дни 5 Под 5 5

вече е 

остаряло 7 189

Висока степен на 

критичност

1.2.

Кольцо черт. № 195.00.1245 

за помпа ГЦН 195М 41388 1 10 Да 4 под 5

Между 90 

и  182 3

Между 5 и 

10 3

вече е 

остаряло 7 175

Висока степен на 

критичност

Грундбукса Черт.№ ПТ-2-

6,3/63-01Г.15.014; ф52x45x10; 

за помпа тип ПТ 6/160-С, 

бутална 101156 2 7 Да 4 равни 3

Между 90 

и  182 3 Над 10 1

предстои да 

остарее 5 90

Ниска степен на 

критичност

Арматура клинова, 

поз.1.1.3, DN300/250, PN200, 

позиции: 2.5.6.26.54, за 

системи 6TQ12S06,07 и 

6TQ22,32S06,10 74145 2 7 Не 1 над 1 До 90 1

Между 5 и 

10 3

вече е 

остаряло 7 91

Ниска степен на 

критичност

Клапан обратен /KEGEL/, 

VPU204598, ком. № 528450, 

поз. 34; За клапан импулсен 

тип VS66 "SEMPELL" 

"SEMPLELL" 377 2 7 Да 4 равни 3 До 90 1

Между 5 и 

10 3 Не е остаряло 1 18

Не участва в 

приоритизация

Демпфер комплект; 

материали по приложена 

спецификация на частите; 

поз.10;по чертеж №1/2/71/1 

до 1/271/7; 93884 2 7 Да 4 под 5

Над 183 

дни 5 Под 5 5

вече е 

остаряло 7 182

Висока степен на 

критичност

Прокладка от разширен 

графит, за фланци ТК; 

Черт.№ 320.06.12.03.000; 

ф79хф73х6 80220 1 10 Да 4 равни 3

Между 90 

и  182 3 Над 10 1

остаряло с 

опция за 

замяна 3 63

Ниска степен на 

критичност

Прокладка никелова, за 

въздушник на реактор 

ВВЕР1000, съгласно 

Черт.N:1156.02.02.057; ( 

Чертеж на "Шкода" - Чехия 

№Ае3582650 ), размери: 

ф60/ф54х3 34096 1 10 Да 4 над 1 До 90 1

Между 5 и 

10 3

вече е 

остаряло 7 133

Средна степен на 

критичност

Обща 

оценка/ 

Бал

Клас по 

Безопасност

Квалификация 

по околна среда

Складови 

наличности

Време за 

доставка в кален. 

дни, след заявка

Експлоатационен 

срок (остатъчен) 

години

Степен на 

остаряване
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Програма за проактивно управление на 

технологичното  (морално)  остаряване  

Разработване на решения 

Прилагане на степенуван подход за определяне на оптималното 

решение на проблема с моралното стареене 

Решения свързани 
с промяна в 

проекта 

Решения без 
промяна  

    в проекта 
 

Пазарни  
    решения 

С
то

й
н

о
ст

,  
р

ес
ур

си
 

Замяна с еквивалентна РЧ, 
Целева поръчка за изработка, 

Остатъчна наличност на пазара, 
 

Обратен инженеринг, 
Възстановяване/ремонт, 
РЧ от други компоненти 

 
 
 

Промени 
 в проекта 

14 
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Заключение 

Прилагането на проактивен подход при управление на 

моралното стареене е важен фактор за осигуряване 

експлоатационната надеждност и безопасността на 

ядрената централа, особено в условията на 

дългосрочна експлоатация. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


