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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад представя начините за класифициране, обработка и анализ на

регистрираните повреди (дефекти/откази) на оборудването в базите данни на блокове 5
и 6 на АЕЦ Козлодуй.

Етапите на класификацията на записаните повреди в базите данни
(Информационна система за организация на експлоатационната дейност -ИС ОЕД)
саследните (приложение 1):

 дефиниране на критерии за отказ на оборудването(механично, КиП и А,
електрическо, повдигателни съоръжения и строителни конструкции);

 определяне границите на компонентите, формиращи отказите;
 установяване на причините за дефект/отказ;
 определяне вида на отказите на съответното оборудване;
 определяне броя на отказите на съответното оборудване:

Получените  данни за броя и вида на отказите се използват за извършване на
справки за неготовност на оборудването и за изчисляване на надеждностните
показатели, необходими за извършване на вероятностен анализ на безопасността (ВАБ)
и анализи на надеждност на КСК.

2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТКАЗИТЕ
Групиране на оборудването, дефиниране на вида на отказите, определяне на

границите на компонента са част от необходимите дейности за оценка на
надеждностните показатели на оборудването.

2.1 Групиране на оборудването по типове
Съобразно функциите, които изпълняват машините, апаратите и отделните

техни възли, оборудването се класифицира като:

 КИП и А оборудване;

 Електрическо оборудване;

 Механично оборудване;

 Повдигателни съоръжения;

 Строителни конструкции.

2.2 Определяне на границите на компонентите
Границите на компонентите определят структурата на оборудването, формираща

отказите му. Дефинираните граници на компонентите в този доклад са сравнително
прости и за много от тях са почти еквивалентни на физическите граници на
оборудването. Това е характерно за компоненти с ясно разграничена връзка с
останалата част от системата, като например, обратен клапан, бутон, резервоар/бак,
батерия и други.

Границите на компоненти, за които няма ясно разграничаване на връзките им с
останалата част на системата са специфицирани следните гранични условия:

 механични връзки, които включват и третиране на обслужващи системи;
 електрически връзки;



 управление.

Към този тип оборудване се отнасят помпи, дизел-генератори,
ел. арматури и други. Примери за подобно оборудване е представено в
таблица №1.

Таблица №1. Дефиниране на граници на оборудването
Компоненти Граница на компонент

Акумулаторна батерия Самата батерия, контейнера, клемните връзки и
свързващата я линия до първия по линията прекъсвач.

Арматури с пневматично
задвижване

Механична част, соленоиден клапан, автомат на
соленоида и свързаните с него оперативни вериги за
управление.

БРУ-А
Самото редуциращо устройство, електродвигателя,
веригите за силово електрозахранване, прекъсвача,
оперативните вериги за управление и ауспуха.

Филтър

Филтриращият компонент и корпуса на филтъра,
включително входните и изходни тръби, вентилационни
и дренажни клапани, линии за промивка и други, ако има
такива.

Шкаф УКТС – УКТС
Оvation, ПТК УСБ (базов,

кросов, РТ)

Захранващи блокове, електрони блокове, промишлен
компютър, комутационно поле, клемореди за външни
присъединения, бутони, контролери, В/И модули,
комутатори, медиа конвертори, мрежови принтери,
пакетни превключватели, вентилаторни блокове и
предпазители, регулатор на U.

Дизел генератор

Дизел, генератор, горивната система (включително
резервоара), маслената система (включително масления
резервоар), системите за водно и въздушно охлаждане (с
изключение на входната/изходната арматура по
техническа вода), система за пусков въздух, пневмо-
маслена система, турбокомпресорна система, регулатор
на оборотите, система за изпускане на отработените
газове, система за възбуждане на генератора, система за
електрозахранване собствени нужди (освен силовия
прекъсвач 0,4kV за захранване собствени нужди след
включването на секцията), силовите вериги за
захранване до прекъсвача 6 kV подключващ ДГ и
секцията, схемата за контрол и управление.

2.3 Списък на компонентите
Този списък включва всички компоненти на разглежданите технологични

системи във ВАБ, т.е. обхваща всички компоненти от системите за безопасност на
блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй.

Компонентите от списъка са групирани с цел създаване на статистически
представителни групи оборудване (окрупнен компонент). Групирането е извършено
при спазване на следните критерии:



 еднотипност (тип, марка, производител, идентичност на конструкция, общ
диапазон на работни параметри);
 еднакви граници на оборудването;
 еднакъв режим на експлоатация;
 еднакви условия на експлоатация;
 еднакъв регламент за техническо обслужване, тестване и изпитания;
 еднаква номенклатура с надеждностни показатели.

2.4 Вид на отказа
Видът на отказа се представя като нежелателно състояние на компонента или

неговото действие в границите на функционалното му предназначение при даден
критерий за успех.

Отказите на компонентите се разделят на две основни групи в зависимост от
режима на работа на системата, към която принадлежи компонента, а именно:

 Откази в режим на очакване;
 Откази в режим на работа.

За всеки вид оборудване, отказите се групират по вид на отказа.
Най-разпространените видове откази на оборудването са:

 Отказ да изпълни функциите в режим на очакване – постепенен отказ, проявяващ
се в резултат на деградационни процеси, развиващи се с течение на времето и не са
свързани с изменение на състоянието. Такива откази могат да се проявят при
плановото техническо обслужване, както и при периодичните изпитания или при
искане изпълнение на функция за безопасност;
 Отказ да стартира – внезапен явен отказ, проявяващ се при поискване на пуск на
механизъм, който се характеризира с рязко изменение на състоянието на
компонента;
 Отказ да изпълни функциите в режим на работа – внезапен или постепенен явен
отказ, който се проявява при работа на механизма;
 Отказ да отвори - внезапен или постепенен явен отказ, който се проявява при
поискване арматура да отвори и в резултат на което тя не отваря пълното сечение;
 Отказ да затвори - внезапен или постепенен явен отказ, който се проявява при
поискване арматура да затвори и в резултат на което тя не затваря пълното сечение;
 Отказ да измени положение - внезапен или постепенен явен отказ, който се
проявява при изпълнение на функции за регулиране или при необходимост за
изменение на положението на арматура;
 Отказ при работа - внезапен или постепенен явен отказ, който се проявява при
работа на електротехнически устройства;
 Отказ да включи - внезапен или постепенен явен отказ, който се проявява при
поискване изключвател да включи;
 Отказ да изключи - внезапен или постепенен явен отказ, който се проявява при
поискване изключвател да изключи;

Дефинираните видове откази за са представени в Таблица №2.



Таблица №2. Видове откази на оборудването

Компонент Вид на отказа

КИП и А
КУ /

Прагов блок, Усилвател, Електронен блок
Отказ да функционира

Лъжлив сигнал
БР-Т, БГР-Т

шкаф УКТС и панел датчици Отказ да функционира

Датчик за налягане, ниво, разход, температура

Отказ да функционира
Лъжлив сигнал

Завишаващ сигнал
Занижаващ сигнал

Електро-контактен термометър
Електро-контактен манометър

Отказ да функционира
Лъжлив сигнал

Краен изключвател Отказ да включи
Отказ да функционира

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
Дизел Генератор Отказ да стартира

Отказ да работи
Електронен регулатор / Захранващ блок /

Изправител / Инвертор, Трансформатор, Шкаф
на сборка I, II и III кат

ЩПТ-UPS, Секция 0,4kV

Отказ да функционира

Акумулаторна батерия  / Модул разединители /
Нелинеен преобразувател / Нормиращ

преобразувател
Отказ да функционира

Контактор
Отказ да остане включен

Отказ да изключи
Отказ да включи

Прекъсвач
Отказ да остане включен

Отказ да включи /Отказ да
изключи

Реле

Отказ да затвори
Отказ да запази положението си

Отказ да функционира
Отворена верига
Лъжлив сигнал

МЕХАНИЧНО ОБОРУДВАНЕ

Бак / Тръбопровод / Топлобменник Разкъсване
Теч

Помпа / Вентилатор / Водоструйна помпа /
Компресор/

Отказ да работи
Отказ да стартира

Ел. Задвижка / Ел. Клапан / Ел. Вентил / БЗОК /
БРУ-А / БРУ-К / Импулсен клапан / ПК

Отказ да затвори
Отказ да запази положението си

Отказ да отвори



Компонент Вид на отказа

Кондиционер Отказ да работи

Обратен клапан
Отказ да отвори

Пропуск
Отказ да запази положението си

Пневматичен клапан

Предпазен клапан

Отказ да запази положението си
Отказ да промени положението си

Регулиращ клапан /Регулираща ел. задвижка
Отказ да затвори

Отказ да функционира
Отказ да отвори

Ръчен вентил Отказ да затвори Отказ да отвори
Филтър Запушен

Таблица №2

3. АНАЛИЗ НА ЗАПИСИТЕ В ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ (ИСОЕД)

3.1 Критерии за класификация на запис в ИСОЕД като дефект/отказ
Разработени са критерии за класифициране на записите като дефекти или откази,

представени в Таблици № №3, 4, 5.

Таблица 3. Критерии за класифициране на запис за всички компоненти

№ Компонент Запис /събитие/ в
ИСОЕД Класификация на записа

0 За всички
групи от
компоненти

От описанието не може
еднозначно да се определи
кой компонент е отказал.

Записът се приема, че се отнася към
компонента, който е посочен в
базата данни (колона "компонент") и
се обработва по общия ред, съгласно
критериите изложени по-долу.

1 За всички
компоненти

Не принадлежи към
посочената група
оборудване.

Пренасяне на дефекта/отказа за друг
компонент или група оборудване.

2 За всички
компоненти

Извън границите на отказа
на основния компонент.

Определяне на границите на отказа,
съгласно Таблица 1.

4 За
компоненти,
които са
извън модела
на ВАБ

Компонентът не е включен
във модела на ВАБ.

Компонентът не е в "модела на ВАБ"
и данните за него се натрупват в
допълнителната БД за анализ на
надеждността.

5 За всички
компоненти

Липсва сигнализация има
двойна сигнализация, с
обратна информация на
УИС, счупена пластинка за
настройка на уставките,

Класифицира се като “дефект“, ако
няма нарушени функции или
граници на допустимите параметри.



№ Компонент Запис /събитие/ в
ИСОЕД Класификация на записа

липсва стрелка на ЕКМ, не
се фиксира КУ в УИС и
други свързани с
неизправности по
сигнализацията и не
участващи в схемите за
управление и регулиране.

6 За всички
компоненти

"Автоматичен контрол" и
"Сработване на ЗиБ".

Класифицира се като “дефект“, ако
няма нарушени функции, граници на
допустимите параметри, норми на
работа или оборудването не е
изключило по технологични З и Б.

7 За всички
компоненти

При работа/пуск на
оборудването са  нарушени
са функции, граници на
допустимите параметри,
норми на работа или
оборудването е изключило
по технологични З и Б.

Класифицира се като “отказ“
съгласно критериите посочени в
Таблици 3, 4 и 5 или “грешка при
ремонт и ТО ”/ "грешка при
опериране” / “организационна
грешка”.

8 За всички
компоненти

Възникнали проблеми при
проверка (тест) след ремонт
и преди пускане на блока.

Класифицира се като "грешка при
ремонт и ТО” в резултат на
некачествено извършена ремонтна
дейност или като необходимост от
допълнителни дейности.

9 За всички
компоненти

Допускане на грешки при
опериране с компонента в
резултат на липса на
надписи, сгрешени надписи,
необходимост от
пребоядисване;
неподменени бирки на
датчик; счупена ключалка,
грешен надпис, липсваща
рейка или болтове за
укрепване на кошница;
липса на надпис „Резерв”;
счупен болт на рейка в
шкаф; да се обърне
"отваряне" на задна врата
на шкаф; липсват дупки за
пломбиране на шкафове
УКТС; без надписи за
технологични позиции в
шкафове, за външно
почистване на
въздухоохладителя; за
изолиране на стърчащи/

Класифицира се като "грешка при
опериране” или “организационна
грешка” и като необходимост от
допълнителни организационни
дейности, обучение, тренировка или
инструктаж.



№ Компонент Запис /събитие/ в
ИСОЕД Класификация на записа

резервни жила и други,
грешни процедури, неверни
бланки за превключване,
включително и персонални
или колективни грешки на
оператори.

10 За всички
компоненти

"Проверка след ремонт" и
"Тест преди пускане на
блока".

Всеки проблем открит при
"Проверка след ремонт" и "Тест
преди пускане на блока" (второто не
се отнася за системите работещи в
ППР) се определят като
"некачествено извършена ремонтна
дейност" или "необходимост от
допълнителни дейности" и не се
отчита при определяне на
надеждността на оборудването.
Освен това записи съдържащи
описания като: Лостовата система на
земния нож се е разглобила, 'При
събран в работно и включен п-ч
свети сигнална лампа "разрешение
за включване на СЗН", 'За проверка
СЗН - не може да се включи до край
и да се фиксира във включено
положение, 'Блокиран СЗН. (При
наличие на всички условия за
обратното); Скъсан металоръкав за
"XS2''; Механична задръжка в
бобината на СЗН; Не излизат
оперативни блокировки по бланка за
изпитание Т-4,6 до 9,17а, 18в, 19, 21,
22, 23 се определят като
"некачествено извършена ремонтна
дейност" или "необходимост от
допълнителни дейности" и не се
отчита при определяне на
надеждността на оборудването.

11 За всички
компоненти

Липса на сигнализация /
двойна сигнализация и
други свързани с
неизправности по
сигнализацията.

Класифицира се като "деградация",
тъй като не води до нарушение на
основната функция на компонента.

12 За всички
компоненти

Липса на надписи,
сгрешени надписи и др.

Няма отношение към
функционалността на оборудването
и се определят като "необходимост
от организационни дейности".



Таблица 4. Критерии за класифициране на механично оборудване
№ Компонент Запис /събитие/вИСОЕД Класификация на записа

1. Помпи,
вентилатори,
компресори и
двигатели

Блокирал вал, заклинил, не
вдига налягане, не засмуква

Такива записи се приемат за "отказ
да работи/отказ да стартира"

Шум, чукане, вибрации,
разбити лагери, греене,
нестабилен разход,
проблеми с маслото, за
ревизия, за смяна.

Ако записите с посочените (или
подобни причини) показват
еднозначно, че са нарушени
допустимите параметри на работа
или има повреда на оборудването,
то те се определят като "отказ да
работи/отказ да стартира".
Всички останали записи,
попадащи в тази категория, се
приемат за "деградация".

2. Топлообменни
ци на помпи и
двигатели

Теч, запушване,
неефективна работа, , ниско
налягане или липса на
охлаждащата вода.

Ако записите с посочените или
други подобни причини показват
еднозначно, че са нарушени
допустимите параметри на работа
или има повреда на оборудването,
то те се определят като "отказ да
работи/отказ да стартира".
Всички останали записи,
попадащи в тази категория, се
приемат за "деградация".

3. Арматура Вътрешен теч/пропуск Ако записите с посочените или
други подобни причини показват
еднозначно, че са нарушени
допустимите параметри на работа
или има повреда на оборудването,
то те се определят като "Отказ да
остане затворен"
Всички останали записи,
попадащи в тази категория, се
приемат за "деградация".

4. Филтър Забит филтър Събитията се определят като
"отказ поради запушване".

Таблица 5. Критерии за класифициране на КИП и А оборудване

№ Компонент Запис /събитие/ в
ИСОЕД Класификация на записа

1. Ключ за
управление

Залепнали контакти; Не
отваря от ключ;; (Подменен
ключ SA1 със изправен);
Дефектен КУ SA1 за

Събитието се определя като
"отказ да функционира".



№ Компонент Запис /събитие/ в
ИСОЕД Класификация на записа

2. положе-ние "авт." и дист.
управление; Не се извежда в
ДУ.

2. Шкаф УКТС Неизправен/дефектен
захранващ блок;
Неизправни/дефектни
вентилаторни блокове
(всичките в шкафа);Отпада
захранването на шкаф
УКТС; Не се захранва  шкаф
УКТС; При подмяна на
платка или захранващ блок
отпада шкаф УКТС; Отпада
напрежението на шкаф
УКТС при АСП.

Събитията свързани с повреди
във вентилаторите консервативно
се приемат за "отказ да
функционира", а останалите се
определят като "отказ да
функционира".

Таблица 6. Критерии за класифициране на електрическо оборудване

№ Компонент Запис/събитие/в
ИСОЕД Класификация на записа

1. Реле Дефектна бобина,
дефектен блок-
контакти, нехарактерен
или силен шум,
повишени вибрации,
искри; Неизправно РВ;
За подмяна реле време,
късо съединение в реле;
Отблокирано реле в
релейния отсек на
прекъсвач

Събитията се определят като
"Отказ да функционира”
В случай, че не е изрично
посочено, че записи като
нехарактерен или силен шум,
както и замяна на волтметър или
повишените вибрации в релето,
водят до отказ на релето, то те се
приемат за деградация.

2.
Шкаф на
секция/сборка
Захранващ
панел

Късо съединение в
шкафа;

Класифицира се като "отказ да
функционира".

На въвод работно
захранване клеморед
грее фаза С1.

Класифицира се като деградация,
освен в случаите, когато записа
еднозначно показва отказ на
секцията/сборката.

3.
Акумулаторна
батерия

За подмяна автомат. Ако изрично не се казва, че води
до отказ, се приема за деградация,
защото не е ясна причината за
подмяната ".



3.2 Определяне на броя откази
При обработката на данните с цел идентифициране на отказите се използват

границите на отказите на компонентите, съгласно Таблица №1. В случай, че запис от
базите данни е отнесен към дадено оборудване, но всъщност отказът е на компонент,
който не е в границите на отказа на разглежданото оборудване (обикновено КИП или
Ел. част), този запис се обработва като отказ на компонента, който всъщност е отказал
и този компонент попада в обхвата на доклада.

Броят на видовете откази, определени по критериите и класификациите
посочени в Таблици № №2, 3, 4, 5, 6 се получава чрез изготвяне на справки по
зададени критерии и период на записите в ИСОЕД.

Броят откази за група компоненти се получава като се сумират броя откази на
всички компоненти влизащи в групата за конкретен вид отказ.

Чрез получените данни за броя на видовете откази на съответното оборудване
(механично, КИПи А и електрическо) се определят надеждностните показатели на
КСК:

 Наименование и технологично обозначение на компонентите в групата

 Брой компоненти в групата (за двата блока)

 Режим на експлоатация

 Вид на отказа

 Оценяван параметър

 Брой откази по експлоатационни дани
 Наработка (часове)/брой поисквания по експлоатационни дани

 Средно значение на параметъра по експлоатационни дани

 Източник на обобщени данни

 Средно значение на оценения параметър – честота на откази, вероятност за отказ

 Рг /λг (95%)

 Рд /λд (5%)

 Фактор на грешката
 Тип на разпределението



Приложение 1. Класификация на откази и дефекти в Информационна система за организация на експлоатационната
дейност (ИС ОЕД)


