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1

Amaç ve Uygulama Alanı

1.1
“Akkuyu NGS’de Kullanılması Amaçlanan İthal Ürünlerin Kullanılması Hakkında
Yönetmelik” (“Yönetmelik”), “Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği”ne uygun olarak
geliştirilmiş olup Akkuyu NGS’de kullanılacak ithal ürünlerin kullanımına dönük karar
alınmasıyla ilgili faaliyetlerin organizasyonunu, prosedürünü ve ana ilkelerini tanımlar.
1.2
Yönetmelik, GD.AKU.7.4-02-02-0054 m.5.4’ün gerekliliklerine uygun olarak
kabul ve/veya test şeklinde değerlendirmeye tabi tutulacak, NP-001’e göre 1, 2, ve 3. güvenlik
sınıfında yer alan ithal ürünler için geçerlidir.
1.3

İthal ürünler, aşağıdaki ürünleri ifade eder:


Rusya Federasyonu’nun normatif belgeleri dışındaki normatif belgelere göre
tasarlanan ve/veya üretilenler,

Rusya Federasyonu’nun normatif belgelerine göre Rusya Federasyonu dışında
tasarlanan ve/veya üretilenler.
1.4
İşbu Yönetmeliğin gereklilikleri, NP-001’e göre 4. güvenlik sınıfında yer alan
ürünler için geçerli değildir.
1.5
İşbu Yönetmeliğin gereklilikleri, AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ’nin
(“Şirket”) alt birimleri, Yetkili Kuruluş ve NGS için tedarik edilen ürünlerin tasarımına, üretimine,
uygunluk değerlendirmesine ve giriş kontrolüne katılan kuruluşlar için zorunludur.

2

Normatif Kaynakça

2.1

İşbu standartta aşağıdaki belgelere dair referanslar kullanılır:

08.04.2017 tarihli ve
30032 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Resmi
Gazetesi

Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği.

NP-001-97

Nükleer Santrallerin Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genel
Hükümler.

NP-031-01

Depreme Dayanıklı Nükleer Santral Tasarım Normları.

NP-068-05

Nükleer Santraller İçin Boru Hattı Teçhizatı. Genel Teknik
Gereklilikler.

НП-071-06

Nükleer Enerji Kullanım Tesislerine Tedarik Edilen Ekipman,
Bileşen, Malzeme Ve Yarı Mamul Ürünlerin Uygunluğunu
Değerlendirme Kuralları.

NEKN G-7-008-89

Nükleer Enerji Santrallerinin Ekipman ve Boru Hatlarının İnşası
ve Güvenli Çalışması İçin Kurallar.

GOST1.2-2016

Entegre Mühendislik Belgeleri Sistemi. Teknik Koşullar.

GOST1.15-2016

Ürün Geliştirme ve Ürünü Üretime Alma Sistemi. Teknik
Şartname. İçeriğe ve düzenlemeye ilişkin şartlar.
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GD.AKU.8.3-02-02-0051

Akkuyu NGS için Ürünlerin Üretimi ve Giriş Kontrolü Sırasında
Tespit Edilen Uygunsuzlukları Yönetim Yönetmeliği.

GD.AKU.7.4-02-02-0052

Akkuyu NGS için Ürünlerin Üretimine Başlamadan Önce Üretici
Firmanın Üretime Hazırlık Denetiminin Yapılması Hakkında
Yönetmelik.

GD.AKU.7.4-02-02-0054

Akkuyu NGS Ürünlerinin Uygunluğunu Kabul ve Test Yoluyla
Değerlendirme Yönetmeliği.

RG.AKU.8.2.2-07-030115

Akkuyu NGS Ekipmanlarının Teknik Şartname ve Teknik
Gereklerinin Onaylanması Prosedürü

3

Terimler ve Tanımlar

3.1
İşbu Yönetmelikte GD.AKU.7.4-02-02-0054, GD.AKU.8.3-02-02-0051’e uygun
terimler ve tanımları ile aşağıdaki tanımlara sahip terimler kullanılmıştır:
Teknik Gereklilikler
(Teknik Spesifikasyon)

Ürünün ana amacını ve kalite göstergelerini, geliştirilen ürüne,
geliştirme
kapsamına,
aşamalarına
ve
mühendislik
dokümantasyonunun içeriğine ilişkin teknik-ekonomik ve özel
gereklilikleri belirleyen, ürünün ve onunla ilgili teknik
dokümantasyonun geliştirilmesine ilişkin temel belgedir.

Ekspertiz

Ekipmanın, ürünlerin, malzemelerin ve aksamların nükleer enerji
kullanımı alanındaki normatif belgelerin gerekliliklerine
uygunluğunun doğrulanması da dahil olmak üzere başvuru sahipleri
tarafından sunulan verilerin araştırma ve analizi yoluyla teknolojik,
mühendislik ve diğer problemlerin çözümü için yeni bilgilerin
kullanılmasına yönelik bilimsel-teknik faaliyetlerin bir türüdür.

Elektro-Radyo Ürünler Yarı iletken cihazlar (mikro devreler, transistörler, diyotlar vb.),
rezistörler, kapasitörler, konektörler ve bağlantı ürünleri,
anahtarlama ve koruma cihazları, röleler ve diğer düşük akımlı
elektrikli ürünler gibi elektrikli ve elektronik cihazların, teçhizatın,
mekanizmaların ve ünitelerin üretiminde bileşen madde olarak
kullanılan elektroteknik, radyoteknik ve elektronik ürünlerdir.
Kablo Ürünleri

Elektrik enerjisi, elektrikli ve optik bilgi sinyallerinin iletilmesi için
tasarlanan ya da esneklik bakımından ayrışan elektrikli cihazların
bobinlerinin üretimi için kullanılan ürünlerdir (kablo, iletken tel,
sigorta).

DenetimObjektif kanıt elde edilmesi ve kullanımın uygunluğunun, doğruluğunun ve
verimliliğinin belirlenmesi amacıyla kuralların, prosedürlerin, koşulların, talimatların,
spesifikasyonların, standartların, yönetim veya üretim programlarının ve diğer izin belgelerinin
araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilen bağımsız ve
belgelendirilmiş eylemdir.

4

Kısaltma

4.1

Yönetmelik, aşağıdaki kısaltmaları kabul etmektedir:
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ÖKS

Ölçme ve Kontrol Sistemi

NGS

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

DEF

Dış Etki Faktörü

GOST

Devlet Standardı

AMBK

Ana Malzeme Bilim Kuruluşu

DJT

Dizel Jeneratörlü Tesis

YTDS

Yeknesak Tasarım Dokümantasyonu Sistemi

YAY

Yedek Parçalar, Aletler ve Yardımcı Donanımlar

EOC

Enstrümantasyon ve Otomasyon Cihazları

ND

Normatif Dokümantasyon

SST

Sektörel Standart

TPM

Test Programı ve Metodu

ÇMD

Çalışma ve Mühendislik Dokümantasyonu

RT

Reaktör Tesisi

R.F.

Rusya Federasyonu

KK

Kullanım Kararı

ÖA

Ölçüm Araçları

YSS

Yangın Söndürme Sistemi

KYS

Kalite Yönetim Sistemi

TŞ

Teknik Şartname

TC

Türkiye Cumhuriyeti

TG/TS

Teknik Gereklilikler / Teknik Spesifikasyon

TK

Teknik Koşullar

YK

Yetkili Kuruluş

IP

İnternet Protokolü (Internet Protocol)

KKS

Sınıflandırma ve Kodlama Sistemi (Kratwerk Kennzeichen System)

TP

Teknik Pasaport
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5
5.1

Genel Hükümler
İthal ürünlerin kullanılması ve tedariki gerektiğinde Tedarikçi1:

- İthal ürünlere ilişkin TG/TS’nin işbu Yönetmelikte belirlenen şekilde geliştirilmesini,
mutabık kalınmasını ve onaylanmasını sağlamalıdır,
- İşbu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olarak Yetkili Kuruluşta ekspertiz yapılması için
belge setinin sunulmasını sağlamalıdır,
- İşbu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olarak belge setinin ekspertizi sonucunda Yetkili
Kuruluş tarafından yöneltilen eleştirilerin/uygunsuzlukların giderilmesini sağlamalıdır,
- İthal ürünleri imal eden firmanın Şirket temsilcilerinin katılımıyla NGS için ürün imal etme
olasılığı konusunda denetlenmesini organize etmeli ve sağlamalıdır. Denetim yapma ihtiyacı,
Şirket tarafından Tedarikçinin yazılı talebi üzerine belirlenir (Denetim, tedarikçinin
prosedürüne uygun olarak yapılır),
- GD.AKU.7.4-02-02-0054’ün gerekliliklerine uygun olarak uygunluk değerlendirmesi için
gereken koşulları sağlamalıdır,
- İşbu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olarak İthal Ürünlerin Kullanılmasına İlişkin
Kararı (“Kullanım Kararı”) geliştirmeli, mutabakatını yapmalı ve onaylamalıdır.
5.2
TG/TS, GOST 15.016’nın gereklilikleri dikkate alınarak geliştirilir ve en azından
aşağıdaki bölümleri içermelidir:
Ürünlerin uyması gereken gerekliliklerin yer aldığı Rus normlarının, kurallarının
ve yürürlükteki diğer normatif belgelerin listesi,




Hedef göstergeleri,



Yedek parçalar ve aletler de dahil olmak üzere ürünlerin tedarik kiti,



Güvenirlik göstergeleri,



Üretim ve işletme sırasında kontrolün sağlanması,



Tamir için uygunluk,



Üretim sırasında metrolojik destek,



Ana ve kaynak malzemeleri, onların tasdiki,



Nakliye ve depolama,

Ürünlerin dokümantasyon setine ilişkin gereklilikler (pasaport, kalite belgesi, test
programları ve metotları, teknik tanım, kurulum, ayarlama ve işletme talimatları, vb),



Sismik mukavemete, dayanıklılık hesaplarına, elektromanyetik uyumluluğa,

korozyon mukavemetine, yangın güvenliğine, patlama güvenliğine, vb. ilişkin gereklilikler,



Acil durumlarda işlerliğin sağlanması.

5.3
Malzemelere (ana ve kaynak) ilişkin teknik gereklilikleri belirleyen belge, GOST
2.114’ün gerekliliklerine uygun olarak geliştirilir ve en azından aşağıdaki bölümleri içermelidir:
Satın alınması planlanan ürünlerin uyması gereken gerekliliklerin yer aldığı Rus

normlarının, kurallarının ve yürürlükteki diğer normatif belgelerin listesi,

1

Mevcut durumda Tedarikçi, ithal ürünlerin tedarikçisi ya da ithal ürünleri kullanan üretici firmadır.
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Ana malzemenin ve/veya kaynak metalinin veya kaynak dolgu metalinin fiziksel
mekanik, teknolojik ve korozyon özellikleri,
Bu malzemelerin kullanıldığı yerlerde ürünlerin dayanıklılığıyla ilgili yürürlükteki

hesaplama normlarıyla belirlenen malzeme özelliklerine ilişkin gereklilikler,



Rus malzemeleriyle kaynaklanabilirlik koşullarının sağlanması,



Dekontaminasyon yapılmasının sağlanması (gerektiğinde).

Not: Teknik gereklilikler, malzemelerin kullanım koşulları dikkate alınarak kesinleştirilebilir ve
onlara eklemeler yapılabilir.

5.4
TG/TS yerine daha önce geliştirilen TŞ/TK’ların kullanılmasına izin verilir (TŞ/TK
verileri ile onlarda yapılan değişiklikler, RG.AKU.8.2.2-07-03-0115’da belirlenen şekilde
mutabık kalınmalıdır).
5.5
R.F. ND’ye (GOST, SST, TK), R.F.’de nükleer enerji kullanımı alanında yürürlükte
bulunan kurallara ve normlara göre ithal ürünlerin üretimi sırasında ithal ürünlere ilişkin TG/TS
geliştirilmesine izin verilmez.
5.6
İthal ürünlere ilişkin TG/TS’lerin Şirket içinde mutabakatı ve onaylanması, kabul
ve test şeklindeki uygunluk değerlendirmesiyle ilgili işlere başlanmadan önce
gerçekleştirilmelidir.
5.7
Yetkili Kuruluşun belge setinin ekspertizi, ürünlerin imalatına başlanmadan önce
yapılmalıdır.
5.8

Ürünlerin imalatından önce denetim gerçekleştirilmelidir.

5.9
Denetim Programı, Şirketin Denetim ihtiyacını onayladığı tarihten itibaren 10 (on)
iş günü içinde Tedarikçi tarafından geliştirilir.
5.10
Denetim, Şirket ile mutabakata varılarak, GD.AKU.7.4-02-02-0052
gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin imalatına başlanmadan önce, üretici firmanın üretime
hazırlık deneyimiyle değiştirilebilir.
5.11
Şirket, Yetkili Kuruluşu, Ana Malzeme Bilim Kuruluşunu ve diğer uzman
kuruluşları Denetime dahil etme hakkına sahiptir.
5.12
İthal ürünlerin üretici firmanın Alt Tedarikçilerine yapılacak Denetimlerin
özellikleri, işbu Yönetmeliğin 12 bölümünde belirtilmiştir.
5.13

İthal ürünlerin kullanımına ilişkin zorunlu koşullar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun yasal belgelerine, nükleer güç

kullanımı alanındaki norm ve kurallara uygunluk,
NGS projesinin Lisans Tabanına dahil edilen normların, kuralların ve diğer

düzenleyici belgelerin gerekliliklerine uygunluk,
Rusya Federasyonu ve diğer ülkelerdeki nükleer tesislerde ithal ürün (veya
benzerlerinin) kullanımına ilişkin olumlu deneyimlerin olması,



İthal ürünlerin kullanılması beklenen ekipman ve sistemlerin nükleer enerji tesisi

projesinde öngörülen özelliklerinin (parametrelerinin) bozulmasının ve nükleer enerji tesisinin
diğer sistemlerinin fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkinin ortadan kaldırılması,
Yetkili Kuruluş, Tedarikçi ve Şirket temsilcileri tarafından kabul ve test biçiminde
yapılan uygunluk değerlendirmesi,




Üretici firmanın ve alt tedarikçilerinin denetlenmesi.

8

GD.AKU.7.4-02-02-0059-2020
5.14
Şirketin tarafından onaylanmış Kullanım Kararı olmaksızın doğrudan NGS'ye
tedarik edilen ve kullanılması amaçlanan ithal ürünlerin (üretiminde ve/veya içeriğinde ithal
ürünlerin kullanıldığı ekipman) kullanılması yasaktır.
5.15
Doğrudan NGS'ye tedarik edilen ithal ekipmanla ilgili olarak, yalnızca söz konusu
ekipman için Kullanım Kararı düzenlenir, yani yukarıda belirtilen ekipmanın üretiminde
kullanılan bileşenler ve malzemeler için Kullanım Kararı düzenlenmez.
5.16
Şirket, ithal ürünlerin (içeriğinde kullanıldığı ekipmanın) ikinci ve sonraki
teslimatlarından itibaren en fazla 5 (beş) yıl süreyle, aşağıdaki ithal ürünleri her bir tedarik için
kullanım kararı düzenlemeden birden fazla kez kullanma kararı alabilir:


Doğrudan NGS’ye tedarik edilen ithal ürünler (Tedarikçinin yazılı talebi üzerine),


Rusya Federasyonu'nda bulunan bir üretici firma tarafından üretilen ekipmanın
içeriğinde yer alan ve Rusya Federasyonu'nun düzenleyici belgelerine uygun olarak üretilen ithal
ürünler (Tedarikçinin yazılı talebi üzerine).
5.17
İthal ürünlerin birden fazla kez kullanımına ilişkin bu karar, aşağıdaki koşullara
uyulması halinde alınabilir:

Değişikliklerin incelemeden geçtiğine ve uyarıların/uygunsuzlukların olmadığına
veya tamamen ortadan kaldırıldığına dair ilgili teknik dokümantasyon (TG/TS/TŞ/TK/TPY vb.)
ve bildirimler,

İthal üründeki değişikliklerin tamamen ve
edildiğine/onaylandığına dair TG/TS/TŞ/TK/TPY ve bildirimler,

belirlenen

usulde

kabul


İlk olarak tedarik edilen ithal ürünlerin kabul ve test biçimindeki uygunluk
değerlendirmesinden geçmesi ve ilgili ürünlerin (içeriğinde kullanıldığı ekipmanın) üretimi
sırasında uygunsuzluk tespit edilmemesi,

İlk olarak tedarik edilen ithal ürünlerin giriş kontrolünden geçmesi ve ilgili
ürünlerde (içeriğinde kullanıldığı ekipmanda) uygunsuzluk tespit edilmemesi.
5.18
Birden fazla kez kullanılmasına karar verilen ithal ürünler, Şirketin ve/veya Yetkili
Kuruluşun aşağıdaki koşulların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmesi koşuluyla doğrudan
NGS'de veya Rusya Federasyonu'nda bulunan bir üretici firma tarafından üretilen ekipmanın
içeriğinde ve Rusya Federasyonu'nun düzenleyici belgelerine uygun olarak kullanılabilir:

Kullanım kararına eklenen kalite planının standartlaştırılmış kontrol noktalarının
listesi kapsamında, kabul ve test biçimindeki uygunluk değerlendirmesinde ithal ürünlerin olumlu
sonuçlar almış olması,

Şirket ile kararlaştırılarak periyodik test programına ve yöntemine uygun şekilde en
az üç yılda bir yapılan periyodik testlerde, ithal ürünlerin olumlu sonuçlar almış olması,

TG/TS/TŞ/TK/TPY belgelerinde değişiklik yapılmışsa, bu değişikliklerin Şirket
tarafından onaylanması,

İthal ürün kalite planının standartlaştırılmış kontrol noktaları kapsamında değişiklik
yapılmışsa, bu değişikliklerin Şirket tarafından onaylanması.
5.19
İthal ürünlerin en az 5 (beş) yıl süreyle birden fazla kullanılmasına ilişkin kararda,
kararın geçerliliğine ilişkin Madde 5.17 ve 5.18'de belirtilen koşullar hakkında bir ek yer almalıdır.
5.20
İthal ürünlerde tutarsızlıkların ve/veya zorunlu kullanım koşullarının ihlal edildiğinin
tespit edilmesi halinde kullanım kararı, Şirketin inisiyatifiyle, uygunsuzluklar ve/veya ihlaller ortadan
kaldırılana kadar askıya alınabilir veya belirlenen süre içinde uygunsuzlukların ve/veya ihlallerin ortadan
kaldırılamadığı durumlarda iptal edilebilir.
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5.21
GD.AKU.8.3-02-02-0051 ile belirtildiği şekilde (A sınıfı uygunsuzluklar
belirlenerek), NGS inşaatında ve ürün imalatında nükleer enerji kullanımı alanında federal standart
ve kurallar ile GOST standardının güncel versiyonu kullanılabilir.

6

Sorumluluk

6.1

Şirket şunlardan sorumludur:


işbu Yönetmelikte belirtilen gerekliliklerin Tedarikçilerle (Genel Yüklenicinin
katılmadığı üretim/tedarik sözleşmelerinin (kontratların) imzalanması halinde)/Genel
Yükleniciyle yapılan sözleşmelere (kontratlara) dahil edilmesi,


edilmesi,


TG/TS belgelerinin incelenmesi, kabul edilmesi ve onaylanması,
Üretici firmanın (ve alt tedarikçilerinin) ithal ürün denetleme programının kabul
Üretici firmanın (ve alt tedarikçilerinin) denetimlerine katılma,


GD.AKU.7.4-02-02-0054’ün
değerlendirmesine katılma,

gerekliliklerine

uygun

olarak

uygunluk



Karar alma etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi,



İthal ürün Kullanım Kararının incelenmesi, kabul edilmesi ve onaylanması,



İşbu Yönetmeliğin şartlarının yerine getirilmesi.

6.2

Genel Yüklenici şunlardan sorumludur:



İşbu Yönetmeliğin şartlarının yerine getirilmesi,


İşbu Yönetmelikte belirtilen gerekliliklerin tedarikçilerle yapılan sözleşmelere
(kontratlara) dahil edilmesi,


TG/TS belgelerinin incelenmesi ve kabul edilmesi,


İthal ürün üreticisi firmanın (ve alt tedarikçilerinin) Şirket temsilcilerinin
katılımıyla NGS için ürün imal etme olasılığı konusunda denetim organize edilmesi ve
yürütülmesi,

Üretici firmanın (ve alt tedarikçilerinin) denetim programının geliştirilmesi ve
Şirketle mutabakata varılması,

GD.AKU.7.4-02-02-0054’ün gereklilikleri uyarınca, uygunluk değerlendirme
şartlarının sağlanması.
6.3
NGS’nin Genel Proje Kuruluşu/ÇTD Geliştirme
Kuruluşu/Ürün TK kuruluşu/RT Baş Müteahhidi şunlardan sorumludur:

Kuruluşu/ES



İşbu Yönetmeliğin şartlarının yerine getirilmesi,



TG/TS belgelerinin incelenmesi ve kabul edilmesi,



İthal ürün Kullanım Kararının incelenmesi ve kabul edilmesi.

6.4

Tedarikçi şunlardan sorumludur:

Destek


Genel Yüklenicinin veya Şirketin yapılan tedarik sözleşmelerinde (kontratlarında)
belirttiği ürün gerekliliklerinin ürünlerin üretici firmaları ve alt tedarikçileri ile yapılan
sözleşmelere (kontratlara) dahil edilmesi,


İşbu Yönetmeliğin şartlarının yerine getirilmesi,
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TG/TS belgelerinin kabulü ve onaylanması sırasında işbirliğinin organize edilmesi
ve geliştirilmesi,

Üretici firmanın (ve alt tedarikçilerinin) Şirket temsilcilerinin katılımıyla NGS için
ürün imal etme olasılığı konusunda denetim organize edilmesi ve yürütülmesi,

Üretici firmanın (ve alt tedarikçilerinin) denetim programının geliştirilmesi ve
Şirketle mutabakata varılması,

GD.AKU.7.4-02-02-0054’ün gereklilikleri uyarınca, uygunluk değerlendirme
şartlarının sağlanması,

İthal ürün Kullanım Kararlarının kabulü ve onaylanması sırasında işbirliğinin
organize edilmesi ve geliştirilmesi,


Bilirkişi incelemesi için belgelerin zamanında sunulması,



İthal ürünlere ilişkin ek materyal ve bilgilerin hızlı bir şekilde sunulması.

6.5

İthal ürün üreticisi firma ve alt tedarikçileri şunlardan sorumludur:



İşbu Yönetmeliğin şartlarının yerine getirilmesi,



TG/TS belgelerinin geliştirilmesi, kabul edilmesi ve onaylanması,


Üretici firmanın ve alt tedarikçilerinin Şirket temsilcilerinin katılımıyla NGS için
ürün imal etme olasılığı konusunda denetim organize edilmesi ve yürütülmesi,

GD.AKU.7.4-02-02-0054’ün gereklilikleri uyarınca, uygunluk değerlendirme
şartlarının sağlanması,


İthal ürünlerin Kullanım Kararlarının geliştirilmesi ve kabul edilmesi,



Bilirkişi incelemesi için belgelerin sunulması,



İthal ürünlere ilişkin ek materyal ve bilgilerin hızlı bir şekilde sunulması.

6.6

Yetkili Kuruluş şunlardan sorumludur:



İşbu Yönetmeliğin şartlarının yerine getirilmesi,



Belgelerin bilirkişi incelemesinin yapılması,



Belgelerin bilirkişi inceleme sonuçlarına göre uygun raporun oluşturulması,


GD.AKU.7.4-02-02-0054’ün gereklilikleri uyarınca, kabul ve test biçimindeki
uygunluk değerlendirmesinin yapılması.

7

TŞ/TG Mutabakat ve Onaylama Prosedürü

7.1
İthal ekipmanlara ilişkin Şirkette incelenecek, kabul edilecek ve onaylanacak
TG/TS belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen kuruluşlarla mutabakata varılmalıdır:


RT Baş Müteahhidi (reaktör tesisinde kullanılacak ekipman için),



NGS Genel Proje Şirketi,



Tedarikçi,



Genel Yüklenici.

7.2
İthal bileşen, yedek parça seti, yarı mamul ve kaynak (dolgu) malzemelerine ilişkin
Şirkette incelenecek, kabul edilecek ve onaylanacak TG/TS belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen
kuruluşlarla mutabakata varılmalıdır:


Rusya Federasyonu topraklarında nihai ürünlerin üretiminde/kurulumunda üretici
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firma (ithal bileşen, yedek parça seti, yarı mamul, kaynak (dolgu) malzemelerinin kullanılacağı
ekipmanla ilgili tasarım dokümantasyonunu geliştiren kuruluş),

Ana Malzeme Bilim Kuruluşu (federal düzenlemelere ve PNAE G-7-008 ve/veya
NP-068 kurallarına tabi ekipmanın üretiminde/kurulumunda kullanılan ithal yarı mamuller,
kaynak (dolgu) malzemeleri için),


RT Baş Müteahhidi (reaktör tesisinde kullanılan ithal ürünler için),



NGS Genel Proje Şirketi,



Tedarikçi,



Genel Yüklenici.

7.3
TG/TS, resmi üst yazı ile birlikte Madde 7.1 ve 7.2'de belirtilen kuruluşlara
gönderilmelidir. Her kuruluş için TG/TS inceleme süresi, resmi olarak alındığı tarihten itibaren en
geç 15 (on beş) iş günüdür.
7.4
Yapılabilecek uyarılar yazılı olarak düzenlenir ve TG/TŞ belgelerini geliştirilen
kuruluşa resmi mektupla gönderilir.
7.5
TG/TS belgelerini geliştiren kuruluş, uyarı listesini aldığı tarihten itibaren en geç
10 (on) iş günü içinde bunları ortadan kaldırarak TG/TS belgesini onaylanması için tekrar
gönderir.
7.6
Her kuruluş için TG/TS belgelerini yeniden inceleme süresi, resmi olarak
gönderilen ilgili üst yazının alındığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günüdür.
7.7
Madde 7.1 ve 7.2'de belirtilen tüm kuruluşlar TG/TS üzerinde mutabakata vardıktan sonra,
gerekli belgelerle birlikte bilirkişi incelemesi için Yetkili Kuruluşa gönderilmelidir. Bilirkişi incelemesinin
süresi ve inceleme sırasında tespit edilen uyarıların/uygunsuzların ortadan kaldırılmasına yönelik işbirliği
prosedürü, işbu Yönetmeliğin 10. Bölümünde verilmiştir.
7.8
Bilirkişi inceleme sonuçlarına göre düzeltilen TG/TS, incelenmek, kabul edilmek ve
onaylanmak üzere Şirketin Ekipman ve Teknik Destek Direktörüne gönderilir. Şirketin Ekipman ve
Teknik Destek Direktörü, TG/TS belgelerinin Şirkette incelenmesini, kabul edilmesini ve
onaylanmasını organize eder.
7.9
Şirkette TG/TS belgesini inceleme, kabul etme ve onaylama süresi, resmi mektubun
alındığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günüdür.
7.10
Şirket, TG/TS belgesini inceleme süresini 10 (on) iş gününden fazla olmamak
kaydıyla uzatma hakkını saklı tutar.
7.11
TG/TS incelemesi sırasında Şirket, işbu Yönetmelik Madde 7.4 ve 7.5 ve 7.6‘ya
uygun olarak uyarılarda bulunur.
7.12
Madde 7.1 veya 7.2‘de belirtilen kuruluşlar TG/TS belgesi üzerinde mutabakata
vardıktan ve bilirkişi incelemesinde ve/veya Şirket incelemesinde tespit edilen
uyarıların/uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasından sonra, TG/TS belgeleri Şirket tarafından
onaylanır.

8
İthal Ürün Kullanma Kararının Hazırlanmasına ve İçeriğine
İlişkin Gereklilikler
8.1
NGS'nin belirli bir güç ünitesi (üniteleri) için uygunluk değerlendirmesinden geçen
belirli ithal ürünlerin tedarikine ilişkin belirli bir sözleşme (kontrat) için Kullanım Kararı düzenlenir.
NGS'nin birden fazla güç ünitesi ve tek bir TG/TS (TŞ/TK) kullanılarak üretilen belli bir ürün adı için
bir Kullanım Kararı düzenlenebilir.
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8.2
Kullanım Kararı ve ekler, Rusça ve İngilizce dillerinde ayrı ayrı veya Rusçaİngilizce iki dilli olarak düzenlenir.
8.3
Kullanım Kararında uyulması zorunlu format ile düzenlenmesine ve içeriğine
ilişkin gereklilikler aşağıda belirtilen belgelerde sunulmuştur:


için Ek 2,


İthal ekipman için Ek 1,
Rusya Federasyonu topraklarında ekipman üretiminde kullanılan ithal bileşenler
NGS’ye tedarik edilen ithal yedek parça seti için Ek 3,


Rusya Federasyonu topraklarında ekipman üretiminde kullanılan ithal yarı
mamuller, kaynak (dolgu) malzemeleri için Ek 4,


NGS’ye tedarik edilen ithal yarı mamuller, kaynak (dolgu) malzemeleri için Ek 5.

8.4
Düzenlenen Kullanım Kararı eklerinin, işbu Yönetmelik Eki 1 - 5 uyarınca
belirtilen formatta olması zorunludur.
8.5
Kullanım Kararının birden fazla ithal ürün birimi/türü için düzenlenmesi halinde
Ek 6'da verilen forma uygun olarak İthal Ürün Listesi Kullanım Kararına eklenmelidir. Söz konusu
İthal Ürün Listesi, Kullanım Kararının eki olacaktır.
8.6
Giriş kontrolünde ekipman içeriğine vb. dair tatmin edici test sonuçları gibi ek
kullanım koşulları varsa, bunlar Kullanım Kararının Belirleyici Kısmına tam olarak
yansıtılmalıdır.
8.7
İşbu Yönetmelik Madde 5.16'da belirtilen ürünler için Birden Fazla Kez Kullanım
Kararı düzenlenir.
8.8
Birden Fazla Kez Kullanım Kararı, Ek 1 – 5'te belirtilen formata ve aşağıdaki
gerekliliklere uygun olarak düzenlenir:
- “__________ tarih ve __________ sayılı” ifadesinden sonra “Birden Fazla Kez Kullanım
Kararı” yazılır.
- “ALINAN KARARLAR:” ifadesinden sonra “... kullanılması” yazılır.
- "Ekler:" ifadesinden önce "İşbu Kararın geçerlilik koşullarının karşılanması halinde, ek 1.
Kararın geçerlilik süresi: __________.” yazılır.
- Birden Fazla Kez Kullanım Kararının 1. Eki, Birden Fazla Kez Kullanım Kararının
Geçerlilik Koşulları olup, Madde 5.17 ve 5.18'de belirtilen gereklilikleri içermelidir.
- Birden Fazla Kez Kullanım Kararının 2. Eki, NGS için bu ürünlerin kullanımına ilişkin
daha önce verilen tüm kararları belirtir.
- Diğer ekler, işbu Yönetmelik Ek 1 - 5 uyarınca düzenlenir.

9

İthal ürün Kullanım Kararının Mutabakat, Onay ve Kayıt Usulü

9.1
Şirkette incelenecek, kabul edilecek ve onaylanacak Kullanım Kararı üzerinde
aşağıda belirtilen kuruluşlarla mutabakata varılmalıdır:


Ana Malzeme Bilim Kuruluşu (federal düzenlemelere ve PNAE G-7-008 ve/veya
NP-068 kurallarına tabi ithal ekipman ile federal düzenlemelere ve PNAE G-7-008 ve/veya NP068 kurallarına tabi ekipmanın üretiminde/kururlumunda kullanılan ithal bileşenler, yedek parça
seti, yarı mamuller, kaynak (dolgu) malzemeleri için),


İçeriğinde ithal bileşen, yedek parça seti, yarı mamuller, kaynak (dolgu)
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malzemeleri kullanılan ekipmanın tasarım dokümantasyonunu geliştiren kuruluş (ekipman
üretiminin Rusya Federasyonu topraklarında yapılması halinde),


RT Baş Müteahhidi (reaktör tesisinde kullanılan ithal ekipman, bileşen, yedek parça
seti, yarı mamuller, kaynak (dolgu) malzemeleri için),


NGS Genel Proje Şirketi.

9.2
Kullanım Kararı ve tüm ekleri, resmi üst yazı ile birlikte mutabakat için Madde
9.1'de belirtilen kuruluşlara gönderilir (ekler resmi elektronik posta ile gönderilebilir).
9.3
Her kuruluş için Kullanım Kararını inceleme süresi, resmi mektubun alındığı
tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günüdür.
9.4
Yapılabilecek uyarılar yazılı olarak düzenlenir ve Kullanım Kararını geliştirilen
2
kuruluşa resmi mektupla gönderilir.3
9.5
Kullanım Kararını geliştiren kuruluş, uyarı listesini aldığı tarihten itibaren en geç
10 (on) iş günü içinde bunları ortadan kaldırarak Kullanım Kararını onaylanması için tekrar
gönderir.
9.6
Her kuruluş için Kullanım Kararını yeniden inceleme süresi, resmi olarak
gönderilen ilgili üst yazının alındığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günüdür.
9.7
Madde 9.1'de belirtilen tüm kuruluşlar Kullanım Kararı üzerinde mutabakata
vardıktan sonra Karar, tüm ekleriyle birlikte resmi üst yazıyla Şirketin Kalite Direktörüne
gönderilir. Kalite Direktörü, Kullanım Kararının Şirkette incelenmesini, kabul edilmesini ve
onaylanmasını organize eder.
Kullanım Kararının ve eklerinin incelenmek ve kabul edilmek üzere quality@akkuyu.com
elektronik posta adresine gönderilmesine ilişkin tüm mektuplar çoğaltılarak belirtilen elektronik
posta adresine iletildiği tarihten sonraki gün, kontrol ve denetim birimi tarafından işleme alınır.
9.8
Mutabık kalanların imzası yerine, kuruluşun karşısına "__________ tarih ve
__________ sayılı mektupla kabul edilmiştir" yazılarak mutabakat mektubunun tarih ve sayısı
belirtilebilir.
9.9
Şirkette Kullanım Kararının incelenme süresi, tamamlayıcı belgelerin tümünün
sunulması koşuluyla, resmi mektubun alındığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günüdür.
9.10
Şirket, Kullanım Kararını inceleme süresini 10 (on) iş gününden fazla olmamak
kaydıyla uzatma hakkını saklı tutar.
9.11
Kullanım Kararı, Şirketin Kalite Direktörü (formata uygunluk, mutabakat kapsamı
ve zorunlu eklerin bulunması açısından), Ekipman ve Teknik Destek Direktörü (ekipman tedarik
kontratında belirtilen koşulların yerine getirilmesi açısından), İnşaat Halindeki NGS Teknik
Direktör Yardımcısı (işletme özelliklerine ve teknik özelliklere uygunluk açısından), Mali
Güvenlik Bölüm Müdürü (karar almanın etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi
açısından) kabul edilir ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş. İnşaat Halindeki NGS Direktörü Yardımcısı
- Teknik Direktörü tarafından onaylanır.
9.12
Kullanım Kararı incelemesi sırasında Şirket, işbu Yönetmelik Madde Ошибка!
Источник ссылки не найден. ve 9.5 ve 9.6‘ya uygun olarak uyarılarda bulunur.
9.13
Kullanım Kararının Şirket veya Madde 9.1'de belirtilen kuruluşlar tarafından tekrar
reddedilmesi halinde geliştiren kuruluş, 5 (beş) iş günü içinde bir uzlaşma toplantısı organize eder.

2

Bu durumda geliştiren kuruluş, ithal ürünlerin tedarikçisi ya da ithal ürünleri kullanan üretici firmadır.
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Kullanım Kararına mutabakat vermeyen kuruluşlar, temsilcilerinin uzlaşma toplantısında hazır
bulunmasını (şahsen veya telefon/video konferans ile) sağlamakla yükümlüdür.
9.14
Belgelerin tahrif edilmesini önlemek için, Madde 9.1‘de belirtilen kuruluşlar
aşağıdakileri yerine getirmekle yükümlüdür:

Kullanım Kararına ve tamamlayıcı eklere ilişkin uyarıların olması halinde, Şirketi
bilgilendirmek (Şirketin Kalite direktörüne uyarıların yer aldığı mektubun kopyası gönderilir),

Kullanım Kararının kabul edilmesine ilişkin mektupta, Kullanım Kararının
düzeltilmesine dayanak oluşturan mektubun numarasını belirtmek (varsa).
9.15
Şirket tarafından kaydedilen, kabul edilen ve onaylanan Kullanım Kararının
kopyası ve tüm ekleri, resmi üst yazıyla geliştiren kuruluşa gönderilir. Kullanım Kararının kayıtlı
kopyası, ürünle ilgili destekleyici belgeleri arasına alınır.
9.16
Birden Fazla Kez Kullanım Kararı, Kalite Direktörü (formata uygunluk, mutabakat
kapsamı ve zorunlu eklerin bulunması açısından), Ekipman ve Teknik Destek Direktörü (ekipman
tedarik kontratında belirtilen koşulların yerine getirilmesi açısından), İnşaat Halindeki NGS
Teknik Direktör Yardımcısı (işletme özelliklerine ve teknik özelliklere uygunluk açısından), Mali
Güvenlik Bölüm Müdürü (karar almanın etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi
açısından) kabul edilir ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş. İnşaat Halindeki NGS Direktörü Yardımcısı
- Teknik Direktörü tarafından onaylanır.
9.17
Birden Fazla Kez Kullanım Kararı, onaylandıktan sonra Şirkette kaydedilir.
Kaydedilen Birden Fazla Kez Kullanım Kararının kopyası, geliştirici kuruluşa ve Madde 9.1'de
belirtilen kuruluşlara gönderilir. Birden Fazla Kez Kullanım Kararının kopyası, ürünle ilgili
destekleyici belgeleri arasına alınır.
9.18

Kayıt numarası aşağıdaki şekilde yapılandırılır:

Karar kodu İşaret Proje kodu İşaret
I
II
D
.
AKU
.

Kayıt yeri kodu
III
XX.ХХ

İşaret Kayıt numarası İşaret Geliştirilme yılı
IV
V
.
ХХХ
.
XXХХ



Bölüm I: Belge türü işareti: Karar - D,



Bölüm II: Proje kodu işareti: AKU,



Bölüm III: Kayıt yeri işareti, Kalite Direktörü: 06.01


Bölüm IV: Elektronik kayıt defterine göre kayıt numarası, XXX formatında, cari
yıl için numaralandırma. Bir sonraki yıl 1’den başlar,


Bölüm VII: Teknik kararın kayıt yılının işareti, XXXX formatında.

9.19
Kullanım Kararının elektronik kayıt defteri, bölüm şefi tarafından atanan
sorumlular tarafından kontrol ve denetim biriminde tutulur.

10

İthal ürün belgelerinin bilirkişi inceleme usulü

10.1
İthal ürün belgelerinin bilirkişi incelemesi,
gerçekleştirilir.

Yetkili Kuruluş

tarafından

10.2
Bilirkişi incelemesi için, gerekirse uygun bir gizlilik anlaşması yapılarak, üretime
başlamadan en erken 40 (kırk) iş günü önce ithal ürün belgeleri Yetkili Kuruluşa gönderilmelidir.
10.3
Bilirkişi incelemesi için Yetkili Kuruluşa gönderilmesi gereken belgelerin listesi,
işbu Yönetmeliğin G Ekinde belirtilmiştir.
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10.4
Belgelerin bilirkişi inceleme sonuçlarına göre Yetkili Kuruluş, bir Rapor taslağı
hazırlayarak Tedarikçiye ve Şirketin Kalite Direktörüne gönderir. Yetkili kuruluş, belgeleri aldığı
tarihten itibaren en geç 20 (yirmi) iş günü içinde belgelerin bilirkişi incelemesini gerçekleştirmeli
ve Rapor taslağını hazırlamalıdır.
10.5
Rapor taslağında uyarıların/tutarsızlıkların olması halinde Tedarikçi, Rapor
taslağını aldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde uyarıları/uygunsuzlukları ortadan kaldırarak
düzeltilmiş belgeleri yeniden incelenmek üzere Yetkili Kuruluşa göndermekle yükümlüdür.
10.6
Yetkili Kuruluş, belgeleri aldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde düzeltilmiş
belgeleri tekrar inceler. Belirtilen süre sonunda Yetkili Kuruluş, ilgili Raporu hazırlayarak
Tedarikçiye ve Şirketin Kalite Direktörüne gönderir.
10.7 Yetkili Kuruluş, belgeleri yeniden incelerken ortadan kaldırılmamış
uyarılar/uygunsuzluklar tespit ederse Şirket, 5 (beş) iş günü içinde bir uzlaşma toplantısı organize
eder. Tedarikçi ve Yetkili Kuruluş, temsilcilerinin uzlaşma toplantısında hazır bulunmasını
(şahsen veya telefon/video konferans ile) sağlamakla yükümlüdür.
10.8
İlgili belgelerin bilirkişi incelemesi yapılmaması veya Raporda olumsuz bilirkişi
incelemesi sonuçlarının yer alması halinde, ithal ürünlerin üretimi yapılamaz.
10.9
Yetkili Kuruluş ve Şirketin mutabakatı üzerine, ilgili teknolojik ve kontrol
işlemlerinin yerine getirilmesi, olumlu bilirkişi incelemesi sonuçlarının alınması ve Yetkili
Kuruluşun ilgili kontrolü gerçekleştirmesi için gereken belgelerin Tedarikçi tarafından zamanında
sunulması koşuluyla, belgeler üzerinde aşamalı bilirkişi incelemesi yapılabilir. Tedarikçi, belgeler
üzerinde yapılacak aşamalı bilirkişi incelemesi takvimi ile ilgili olarak Yetkili Kuruluşla
anlaşmalıdır. Bu takvimde en azından bilirkişi incelemesi için belirlenen belge sunma süreleri ve
kapsamları hakkında bilgiler yer almalıdır. Yetkili Kuruluş tarafından kabul edilen takvim,
Şirketin Kalite Direktörüne gönderilmelidir.

11

Bazı İthal Ürünlerin Tedarik ve Kullanım Esasları

11.1
GD.AKU.7.4-02-02-0054-202 Madde 5.4.1.5 ve 5.4.1.6'da belirtilen kablo
ürünlerine ilişkin teknik gereklilikler, Rusya Federasyonu'nun nükleer güç tesisleri için kablo
ürünleri üreten ana işletmesi (Rusya Kablo Endüstrisi Bilim ve Araştırma Enstitüsü) ile
kararlaştırılmalıdır.
11.2
Elektrikli radyo ürünleri, bilgisayar ekipmanı, yazılım, kablo ürünleri kalite
hizmetinin kabul edildiğini gösteren işarete sahip endüstriyel teknik belgeler ve pasaportla birlikte
teslim edilmelidir. Yönetim sistemi yazılımları (programlar) yazılım dokümantasyonu ile
endüstriyel ve teknik amaçlara yönelik ürün olarak tedarik edilmeli ve Tedarikçi, kalite ve
güvenilirlik göstergelerini ile NGS projesinin Lisans Tabanında yer alan Rusya Federasyonu
düzenleyici belgelerinin gerekliliklerine uygun olduğunu garanti etmelidir.

12
İthal Ürün Üreticisi Firmanın Alt Tedarikçilerinin Denetlenmesine
İlişkin Esaslar
12.1
İthal ürünlerin üretiminde üretici firmanın alt tedarikçi görevlendirmesi halinde
Tedarikçi, bu durumu Şirkete bildirmek ve gerekirse Şirket temsilcilerinin katılımıyla ilgili alt
tedarikçiler için Denetim düzenlemekle yükümlüdür. Alt tedarikçiler için Denetim yapma ihtiyacı,
Şirket tarafından Tedarikçinin yazılı talebi üzerine belirlenir.
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12.2
Üretici firma tarafından üretilen ithal ürünlerin TG/TS (TŞ/TK) belgelerinin kabul
edilmesinden önce Tedarikçi, hangi bileşen, yedek parça, malzeme ve yarı mamullerin nerede
üretileceğine dair bilgileri göndermelidir.
12.3
Şirket, sunulan bilgilere dayanarak denetlenecek alt tedarikçilerin listesini hazırlar
ve Tedarikçiye gönderir.
12.4
Tedarikçi, denetlenmesi gereken alt tedarikçilerin listesinin Şirket tarafından
gönderildiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde Denetim programı (programları) hazırlayarak
Şirkete gönderir.
12.5
Alt tedarikçiler için yapılacak Denetim süresi Tedarikçi tarafından belirlenerek
Şirketle anlaşılır.
12.6
Alt tedarikçilerin denetimi, üretici firmanın üretimi başlamasından önce
gerçekleştirilmelidir. Bazı durumlarda, Şirket ile mutabık kalınarak, üretici firmanın ithal ürünleri
ürettiği süre içinde alt tedarikçiler denetlenebilir.
12.7

Tedarikçi, alt tedarikçi Denetimini organize etmeli ve gerçekleştirmelidir.

12.8
Alt tedarikçilerin aşağıdaki ürünlerin üreticisi olması halinde, ithal ürünlerin
üreticisi firmanın alt tedarikçileri denetlenir:


NP-001 uyarınca 1., 2., 3. güvenlik sınıfındaki ürünlerde kullanılan bileşenler,


Temel malzemeler (yarı mamuller): Federal düzenlemelere ve PNAE G-7-008
kurallarına tabi olan ve NP-001uyarınca 1., 2., 3. güvenlik sınıfındaki ürünlerin üretiminde
(onarımında) kullanılan "ana bağlantıların" dövme parçaları, döküm, pres ve bağlantı parçaları
(basınç altında çalışan parçaların ve/veya montaj ünitelerinin bağlantı elemanları),

Temel malzemeler (yarı mamuller): NP-001uyarınca 1., 2., 3. güvenlik sınıfındaki
ekipmanlarda yerleşik (entegre) ürünlerin pompa milleri ve valfleri, aktüatörler, boru bağlantıları,
reaktör destek plakaları vb.) üretiminde kullanılan dövme parçaları, döküm ve pres parçaları.

Hazırlayan:
Kontrol ve Denetim Birimi Uzmanı

Giriş Kontrol Birimi Şefi

A.M. Martınov

_____________________

А.İ. Zatsepin

Normatif Kontrol:
Kontrol ve Denetim Birimi Şefi

_____________________

M.D. Dolotkazin

Kalite Direktörü

_____________________

M.V. Rabotaev

Ekipman ve Teknik Destek Direktörü

_____________________
_____________________

Y.Y. Semenov
D.V. Romanets

Onaylayan:
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İnşaat Halindeki NGS Yapı İşleri Direktör
Yardımcısı

NGS Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Teknik İşler Direktörü

_____________________

О.А. Ivanov
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Ek 1
(zorunlu)
İthal Ürün Kullanım Kararı Formu
ONAYLAYAN
NGS Yapı İşleri Direktör Yardımcısı - Teknik
İşler Direktörü
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ
_______________
_______________
(imza)

(Adının baş harfleri, Soyadı)

“______” ________________ 20 ____
________________________________________ tarih ve ______________________ sayılı
KARAR
(Karar kayıt numarası)

(Kayıt tarihi)

Akkuyu NGS ___ No’lu güç ünitesi için

tarafından üretilen

(güç ünitesinin numarası)

(üretici firmanın adı)

ithal

kullanımı hakkında.
(ekipmanın adı ve işareti)

,
(üretici firmanın adı (ülkesi))

sözleşmesi (kontratı) uyarınca
(ekipman tedarik sözleşmesinin (kontratının) numarası ve tarihi (sözleşme künyesi tam olarak belirtilmelidir)

Akkuyu NGS ___ No’lu güç ünitesi için aşağıdaki özelliklere sahip
(güç ünitesinin numarası)

üretmiştir:

(ekipmanın tam adı ve işareti)

NP-001/NP-068’e göre sınıflandırma gösterimi: _____.
PNAE G-07-008’e göre ekipman grubu 1*
NP-031’e göre sismik dayanıklılık kategorisi: _____.
KKS kodu: ____________________.1*
TG/TS/TŞ/TK:

.

(ekipmanın TG/TS/TŞ/TK belgelerinin tam adı ve işareti ile bunların kabul ve onayına ilişkin bilgiler)

kalite yönetim sisteminin
(üretici firmanın adı (ülke))

gerekliliklerine uygunluğu
(KYS sertifikasyonuna temel oluşturan uygunluk standardının adı)

tarafından onaylanarak
(sertifikasyon kuruluşunun adı)

verilmiştir.
(sertifika numarası ve veriliş tarihi, geçerlilik süresi, kapsamı)

fabrika numaralı
(fabrika numarası (numaraları) veya 1. Ek’e atıf)

(ekipmanın adı ve işareti)

,uyarınca kabul / yeterlilik / periyodik ve teslim-kabul
(ekipman TPY'sinin tam adı ve işareti ile kabul ve onayına ilişkin bilgiler)

testlerinden geçmiş olup, sonuçları tatmin edicidir.
Уполномоченной организацией
NP-071 uyarınca Yetkili Kuruluş,

, согласно НП-071, проведена оценка
, GD.AKU.7.4-02-02-0054 gerekliliklerine

(YK adı)

uygun olarak geliştirilmiş

sayılı Kalite Planına (Planlarına) göre
(Kalite Planının (Planlarının) numarası veya 1. Ek’e atıf)

kabul biçiminde uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
ALINAN KARARLAR:
Akkuyu NGS ___ No’lu güç ünitesi için
(güç ünitesinin numarası)

tarafından

(üretici firmanın adı (ülkesi)

uygun olarak üretilen
(TG/TS/TŞ/TK işareti)

(fabrika numarası veya 1. Ek’e atıf )
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fabrika numaralı ithal

kullanılması.
(ekipmanın adı ve işareti)

Ekler:
1. İthal ekipman listesi.2*
2. Akkuyu NGS için ürünleri imal etme olasılığı hakkında üretici firmanın denetiminden/üretime
başlamasından önce üretici kuruluşun üretime hazırlık denetim tutanağının kopyası
3. İthal ekipmanın TG/TS/TŞ/TK belgelerinin kopyası
4. Gövde parçaları ve bağlantı elemanlarının, köşebentlerin, izolasyon ve sabitleme parçalarının
çizimleri dahil, çalışma tasarım dokümantasyonunun kopyası (montaj çizimleri).
5. Kabul testlerinin (prototipler için) ve teslim-kabul test programlarının kopyası.
6. Temel boyutların seçimine yönelik hesaplamalarının kopyası.
7. Mukavemet analiz hesaplamalarının kopyası.
8. Termal, hidrolik ve diğer hesaplamaların kopyası (gerekirse).
9. Kullanılması planlanan ithal ürünlerin uyması gereken gerekliliklerin yer aldığı Rus
normlarının, kurallarının ve yürürlükteki diğer normatif belgelerin listesi,
10. Akkuyu NGS için ekipman üretiminde ithal yarı mamullerin ve kaynak (dolgu) malzemelerinin
kullanılma olasılığının gerekçesini ve Akkuyu NGS için ithal ekipman üretiminde yabancı kontrol
yöntemlerinin uygulanma olasılığının gerekçesini içeren AMBK bilirkişi raporunun kopyası.3*
11. Yetkili kuruluşun belgeler üzerinde yaptığı bilirkişi incelemesinin sonuçlarının ve bilirkişi
incelemesi sırasında tespit edilen uyarıların/uygunsuzlukların ortadan kaldırıldığını doğrulayan
belgenin kopyası.
12. İthal ürünlerin kabul/yeterlilik/periyodik ve teslim-kabul test tutanaklarının ve protokollerinin
kopyaları.
13. Kabul biçimindeki uygunluk değerlendirmesini geçen ithal ekipmana ilişkin kalite planının
(planlarının) kopyası.
14. İthal ekipmanın kalite belgesinin (belgelerinin) (form, pasaport, etiket) kopyası ve varsa,
düzenlenen uygunsuzluk ve karar kayıt belgeleri.
15. Tedarik sözleşmelerinin (kontratlarının) kopyaları (mali bölüm olmadan).
16. Kullanım Kararının kabul ve onayına ilişkin mektupların kopyaları.

GELİŞTİREN:
Kararı Geliştiren Kuruluş
_______________________________________
(İthal ürün tedarikçisinin adı ve işbu Kararı geliştiren çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
ONAYLAYAN:
Genel Müdür
_______________________________________
(işbu Kararı geliştiren ithal ürün tedarikçisinin adı)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
Ana Malzeme Bilim Kuruluşu3*
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
NGS Genel Proje Şirketi
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
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Reaktör Tesisinin Baş Müteahhidi5*
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İlgili
Bölümden Sorumlu Teknik Direktör Yardımcısı
(AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İlgili Bölümden Sorumlu Teknik
Direktör Yardımcısının adı)

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ
Ekipman ve Teknik Destek Direktörü

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Kalite
Direktörü.

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Mali
Güvenlik Bölüm Müdürü.

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___

Not:
1* Varsa bilgi verin.
2* Birden fazla ithal ekipman birimi/türü için Kullanım Kararı düzenlenmesi halinde, ithal
ekipman listesi F Ekine uygun şekilde düzenlenmelidir.
3* Yalnızca federal standartlara ve PNAE G-7-008 ve/veya NP-068 kurallarına tabi ithal ekipman
için.
4* Reaktör tesisi baş müteahhidinin mutabakatı, yalnızca reaktör tesisinde kullanılacak ithal
ekipman için zorunludur.
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Ek 2
(zorunlu)
Rusya Federasyonu Topraklarında Ekipman Üretimi Sırasında Kullanılan İthal
Bileşenlerin Kullanım Kararı Formu
ONAYLAYAN
NGS Yapı İşleri Direktör Yardımcısı - Teknik
İşler Direktörü
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ.
_______________
_______________
(imza)

(Adının baş harfleri, Soyadı)

“______” ________________ 20 ____
________________________________________ tarih ve ______________________ sayılı
KARAR
(Karar kayıt numarası)

(Kayıt tarihi)

Akkuyu NGS ___ No’lu güç ünitesinin
(güç ünitesinin numarası)

tamamlanması için
(üretiminde bileşen kullanılacak ekipmanın adı ve işareti)

tarafından üretilen ithal
(üretici firmanın adı)

kullanımı hakkında.
(bileşenin adı ve işareti)

,
(üretici firmanın tam adı (ülkesi))

sözleşmesi (kontratı) uyarınca
(bileşen tedarik sözleşmesinin (kontratının) numarası ve tarihi (sözleşme künyesi tam olarak belirtilmelidir)

aşağıdaki özelliklere sahip

üretmiştir:

(bileşenin tam adı ve işareti veya 1. Ek’e atıf)

NP-001’e göre sınıflandırma gösterimi: _____.
PNAE G-07-008’e göre ekipman grubu 1*
NP-031’e göre sismik dayanıklılık kategorisi: _____.1*
KKS kodu: ____________________.1*
TG/TS/TŞ/TK:

,

(bileşenin TG/TS/TŞ/TK belgelerinin tam adı ve işareti ile bunların kabul ve onayına ilişkin bilgiler)

Akkuyu NGS ____ No’lu güç ünitesinin
(güç ünitesinin numarası)

tamamlanması için

(üretiminde bileşen kullanılan ekipmanın tam adı ve işareti)

____________________________________________

sözleşmesi (kontratı) uyarınca

(ekipman tedarik sözleşmesinin (kontratının) numarası ve tarihi (sözleşme künyesi tam olarak belirtilmelidir)

tarafından kullanılmaktadır.
(RF’daki üretici firmanın tam adı)

NP-001/NP-068’e göre sınıflandırma gösterimi: _____.
PNAE G-07-008’e göre ekipman grubu 1*
NP-031’e göre sismik dayanıklılık kategorisi: _____.
KKS kodu: ____________________.1*
TŞ/TK:

.

(üretiminde bileşenin kullanıldığı ekipmanın TG/TS/TŞ/TK belgelerinin tam adı ve işareti ile bunların kabul ve onayına
ilişkin bilgiler)

kalite yönetim sisteminin
(üretici firmanın adı (ülke))

gerekliliklerine uygunluğu
(KYS sertifikasyonuna temel oluşturan uygunluk standardının adı)

tarafından onaylanarak
(sertifikasyon kuruluşunun adı)

verilmiştir.
(sertifika numarası ve veriliş tarihi, geçerlilik süresi, kapsamı)
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fabrika numaralı
(fabrika numarası (numaraları) veya 1. Ek’e atıf)

(bileşenin adı ve işareti)

,uyarınca kabul / yeterlilik / periyodik ve teslim-kabul
(bileşenin TPY'sinin tam adı ve işareti ile kabul ve onayına ilişkin bilgiler)

testlerinden geçmiş olup, sonuçları tatmin edicidir.2*
NP-071 uyarınca Yetkili Kuruluş,

, GD.AKU.7.4-02-02-0054 gerekliliklerine
(YK adı)

uygun olarak geliştirilmiş bileşen üretimine ilişkin
kabul biçiminde uygunluk

sayılı Kalite Planına (Planlarına) göre

(Kalite Planının (Planlarının) numarası veya 1. Ek’e atıf)
değerlendirmesi gerçekleştirmiştir3*

fabrika numaralı
(fabrika numarası (numaraları) veya 1. Ek’e atıf)

(bileşenlerin adı ve işareti)

test programı ve yöntemine göre
(bileşene ilişkin giriş kontrolü TPY’sinin tam adı ve işareti ile kabul ve onayına ilişkin bilgiler)

da gerçekleştirilen giriş kontrolünde,
(RF’deki üretici firma)

test programı ve yöntemine, ayrıca GD.AKU.7.4-02-02-0054 gerekliliklerine uygun olarak
geliştirilen
sayılı Kalite Planına (Planlarına) göre
(ekipman üretimine ilişkin Kalite Planının (Planlarının) numarası)

içeriğe ilişkin kabul/ yeterlilik/ periyodik ve teslim-kabul testlerinde test biçimindeki uygunluk
değerlendirmesinden geçmiş,
(üretiminde bileşen kullanılan ekipmanın kabul, yeterlilik, periyodik ve teslim-kabul testlerinin TPY’sinin tam adı
ve işareti)

sayılı
(bileşenin giriş kontrolünde ve ekipman içerik testinde düzenlenen Muayene Raporunun numarası)

olumlu Muayene Raporu düzenlenmiştir.
ALINAN KARARLAR:
Akkuyu NGS ___ No’lu güç ünitesinin
(güç ünitesinin numarası)

(bileşenin kullanıldığı ekipmanın adı ve işareti, TŞ/TK işareti)

tamamlanması için

uyarınca
(bileşenin TG/TS/TŞ/TK belgelerinin adı ve işareti)

tarafından üretilen

(üretici firmanın adı (ülkesi))

fabrika numaralı ithal
(fabrika numarası (numaraları) veya 1. Ek’e atıf)
(bileşenin adı ve işareti)

kullanılması.
Ekler:
1. İthal bileşenlerin listesi.4*
2. Akkuyu NGS için ürünleri imal etme olasılığı hakkında üretici firmanın (alt tedarikçilerinin)
denetiminden/üretime başlamasından önce üretici kuruluşun üretime hazırlık denetim tutanağının
kopyası
3. İthal bileşenin TG/TS/TŞ/TK belgelerinin kopyası.
4. Gövde parçaları ve bağlantı elemanlarının, köşebentlerin, izolasyon ve sabitleme parçalarının
çizimleri dahil, çalışma tasarım dokümantasyonunun kopyası (montaj çizimleri).
5. İthal bileşenlerin kabul testlerinin (prototipler için) ve teslim-kabul test programlarının
kopyası.2*
6. Temel boyutların seçimine yönelik hesaplamalarının kopyası.
7. Mukavemet analiz hesaplamalarının kopyası.
8. Termal, hidrolik ve diğer hesaplamaların kopyası (gerekirse).
9. Kullanılması planlanan ithal ürünlerin uyması gereken gerekliliklerin yer aldığı Rus
normlarının, kurallarının ve yürürlükteki diğer normatif belgelerin listesi.
10. Rusya Federasyonu topraklarında üretilen ekipman için ithal bileşenlerin üretiminde ithal yarı
mamullerin ve kaynak (dolgu) malzemelerinin kullanılma olasılığının gerekçesini ve Rusya
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Federasyonu topraklarında üretilen ekipman için ithal bileşenlerin üretiminde yabancı kontrol
yöntemlerinin uygulanma olasılığın gerekçesini içeren AMBK bilirkişi raporunun kopyası.5*
11. Yetkili kuruluşun belgeler üzerinde yaptığı bilirkişi incelemesinin sonuçlarının ve bilirkişi
incelemesi sırasında tespit edilen uyarıların/uygunsuzlukların ortadan kaldırıldığını doğrulayan
belgenin kopyası.
12. İthal bileşenlerin kabul/yeterlilik/periyodik ve teslim-kabul test tutanaklarının ve
protokollerinin kopyaları.2*
13. Kabul biçimindeki uygunluk değerlendirmesini geçen ithal bileşenlere ilişkin kalite planının
(planlarının) kopyası.3*
14. İthal bileşenlerin kalite belgesinin (belgelerinin) (form, pasaport, etiket) kopyası ve varsa,
düzenlenen uygunsuzluk ve karar kayıt belgeleri.
15. Üretiminde ithal bileşenlerin kullanıldığı ekipmanın TŞ/TK belgesinin kopyası.
16. Üretiminde ithal bileşenlerin kullanıldığı ekipmanın kabul testlerinin (prototipler için) ve
teslim-kabul test programlarının kopyası.
17. Üretiminde ithal bileşenlerin kullanıldığı ekipmanın üretici firmasında giriş kontrolünden
geçen ithal bileşenlerin test programının ve yöntemlerinin kopyası.
18. Üretiminde ithal bileşenlerin kullanıldığı ekipmanın üretici firmasında yapılan ithal bileşen
giriş kontrolü sonuçlarına göre düzenlenen belgelerin kopyası.
19. Üretiminde ithal bileşenlerin kullanıldığı ekipmanın kabul/yeterlilik/periyodik ve teslim-kabul
testlerinin tutanak ve protokollerinin kopyaları.
20. Ekipmanda kullanılan bileşenlerin giriş kontrolü ve testlerine ilişkin Muayene Raporlarının
kopyaları.
21. Tedarik sözleşmelerinin (kontratlarının) kopyaları (mali bölüm olmadan).
23. Kullanım Kararının kabul ve onayına ilişkin mektupların kopyaları.

GELİŞTİREN:
Kararı geliştiren ekipman üreticisi firma
_______________________________________
(Ekipman üreticisi firmanın adı ve işbu Kararı geliştiren çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
ONAYLAYAN:
Genel Müdür
_______________________________________
(Kararı geliştiren ekipman üreticisi firmanın adı)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
Ekipmanla ilgili tasarım dokümantasyonunu geliştiren
kuruluş
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

__________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
Ana Malzeme Bilim Kuruluşu5*
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip kişinin pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
NGS Genel Proje Şirketi
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
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Reaktör tesisinin baş müteahhidi6*
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İlgili
Bölümden Sorumlu Teknik Direktör Yardımcısı
(AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İlgili Bölümden Sorumlu Teknik
Direktör Yardımcısının adı)

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ
Ekipman ve Teknik Destek Direktörü

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Kalite
Direktörü.

_______
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ______________ 20___
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Mali
Güvenlik Bölüm Müdürü.

_____ ____________________
(İmza)

(Adı-Soyadı)

“____” ______________ 20___

Not:
1* Varsa bilgi verin.
2* GD.AKU.7.4-02-02-0054 gereklilikleri uyarınca, test biçimindeki uygunluk değerlendirmesine
tabi ithal bileşenler için.
3* GD.AKU.7.4-02-02-0054 gereklilikleri uyarınca, kabul biçimindeki uygunluk
değerlendirmesine tabi ithal bileşenler için.
4* Birden fazla ithal bileşen birimi/türü için Kullanım Kararı düzenlenmesi halinde, ithal bileşen
listesi F Ekine uygun şekilde düzenlenmelidir.
5* Yalnızca federal standartlara ve PNAE G-7-008 ve/veya NP-068 kurallarına tabi ekipman için.
6* Reaktör tesisi baş müteahhidinin mutabakatı, yalnızca reaktör tesisinde kullanılacak ekipman
için zorunludur.
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Ek 3
(zorunlu)
Akkuyu NGS’ye Tedarik Edilecek İthal Yedek Parça Seti Kullanım Kararı Formu
ONAYLAYAN
NGS Yapı İşleri Direktör Yardımcısı - Teknik
İşler Direktörü
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ.
_______________
_______________
(imza)

(Adının baş harfleri, Soyadı)

“______” ________________ 20 ____
________________________________________ tarih ve ______________________ sayılı
KARAR
(Karar kayıt numarası)

(Kayıt tarihi)

Akkuyu NGS ___ No’lu güç ünitesi için
(güç ünitesinin numarası)

tarafından üretilen
(üretici firmanın adı)

ithal

kullanımı hakkında.
(yedek parça setinin adı ve işareti)

,
(üretici firmanın tam adı (ülkesi))

sözleşmesi uyarınca
(yedek parça seti tedarik sözleşmesinin (kontratının) numarası ve tarihi (sözleşme künyesi tam olarak belirtilmelidir)

Akkuyu NGS ___ No’lu güç ünitesi için aşağıdaki özelliklere sahip
(güç ünitesinin numarası)

üretmiştir.:

(yedek parça setinin tam adı ve işareti veya Ek 1’e atıf)

NP-001’e göre sınıflandırma gösterimi: _____.
PNAE G-07-008’e göre ekipman grubu 1*
NP-031’e göre sismik dayanıklılık kategorisi: _____.1*
KKS kodu: ____________________.1*
TG/TS/TŞ/TK:

.

(Yedek parça setinin TG/TS/TŞ/TK belgelerinin tam adı ve işareti ile bunların kabul ve onayına ilişkin bilgiler)

kalite yönetim sisteminin
(üretici firmanın adı (ülke))

gerekliliklerine uygunluğu
(KYS sertifikasyonuna temel oluşturan uygunluk standardının adı)

tarafından onaylanarak
(sertifikasyon kuruluşunun adı)

verilmiştir.
(sertifika numarası ve veriliş tarihi, geçerlilik süresi, kapsamı)

fabrika numaralı
(fabrika numarası (numaraları) veya 1. Ek’e atıf)

(yedek parça setinin adı ve işareti)

uyarınca kabul ve teslim-kabul
(ekipman TPY'sinin tam adı ve işareti ile kabul ve onayına ilişkin bilgiler)

testlerinden geçmiş olup, sonuçları tatmin edicidir.2*
NP-071 uyarınca Yetkili Kuruluş,

, GD.AKU.7.4-02-02-0054 gerekliliklerine
(YK adı)

uygun olarak geliştirilmiş
kabul biçiminde

sayılı Kalite Planına (Planlarına) göre

(Kalite Planının (Planlarının) numarası veya 1. Ek’e atıf)
uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.3*

fabrika numaralı
(fabrika numarası (numaraları) veya 1. Ek’e atıf)

(yedek parça setinin adı ve işareti)

test programı ve yöntemine göre
(yedek parça seti TPY’sinin tam adı ve işareti ile kabul ve onayına ilişkin bilgiler)

Akkuyu NGS sahasında yapılan giriş kontrolünde uygunluk değerlendirmesinden geçmiş ve
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giriş kontrolüne ilişkin olumlu Tutanak düzenlenmiştir.
(yedek parça seti giriş kontrol tutanağının numarası)

ALINAN KARARLAR:
Akkuyu NGS ___ No’lu güç ünitesinin
(güç ünitesinin numarası)

(yedek parça setinin kullanıldığı ekipmanın adı ve işareti, TŞ/TK

işareti)

tamamlanması için

uyarınca

(yedek parça setinin TG/TS/TŞ/TK belgelerinin adı ve işareti)

(üretici firmanın adı (ülkesi))

tarafından üretilen

fabrika numaralı ithal
(fabrika numarası (numaraları) veya 1. Ek’e atıf)
(yedek parça setinin adı ve işareti)

kullanılması.
Ekler:
1. İthal yedek parça setinin listesi.4*
2. Akkuyu NGS için ürünleri imal etme olasılığı hakkında üretici firmanın (alt tedarikçilerinin)
denetiminden/üretime başlamasından önce üretici kuruluşun üretime hazırlık denetim tutanağının
kopyası
3. İthal yedek parça setinin TG/TS/TŞ/TK belgelerinin kopyası.
4. Çalışma tasarım dokümantasyonunun kopyası (montaj çizimleri).
5. İthal yedek parça seti kabul testlerinin (prototipler için) ve teslim-kabul test programlarının
kopyası.2*
6. İthal yedek parça seti üretiminde ithal yarı mamullerin ve kaynak (dolgu) malzemelerinin
kullanılma olasılığının gerekçesini ve Akkuyu NGS için ithal ithal yedek parça seti üretiminde
yabancı kontrol yöntemlerinin uygulanma olasılığının gerekçesini içeren AMBK bilirkişi
raporunun kopyası.5*
7. Yetkili kuruluşun belgeler üzerinde yaptığı bilirkişi incelemesinin sonuçlarının ve bilirkişi
incelemesi sırasında tespit edilen uyarıların/uygunsuzlukların ortadan kaldırıldığını doğrulayan
belgenin kopyası.
8. Bileşenlerin kabul ve teslim-kabul test tutanaklarının ve protokollerinin kopyaları.2*
9. Kabul biçimindeki uygunluk değerlendirmesini geçen ithal yedek parça setlerine ilişkin kalite
planının (planlarının) kopyası.3*
10. İthal yedek parça setlerinin kalite belgesinin (belgelerinin) (form, pasaport, etiket) kopyası ve
varsa, düzenlenen uygunsuzluk ve karar kayıt belgeleri.
11. Akkuyu NGS’deki giriş kontrolünde ithal yedek parça setlerinin test programının ve
yöntemlerinin kopyası.
12. Akkuyu NGS’deki yedek parça seti giriş kontrolü tutanağının kopyası.
13. Tedarik sözleşmelerinin (kontratlarının) kopyaları (mali bölüm olmadan).
14. Kullanım Kararının kabul ve onayına ilişkin mektupların kopyaları.

GELİŞTİREN:
Kararı Geliştiren Kuruluş
_______________________________________
(İthal ürün tedarikçisinin adı ve işbu Kararı geliştiren çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
ONAYLAYAN:
Genel Müdür
_______________________________________
(işbu Kararı geliştiren ithal ürün tedarikçisinin adı)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
Ana Malzeme Bilim Kuruluşu5*

________

____________________
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_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

(İmza)

(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
NGS Genel Proje Şirketi
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
Reaktör tesisinin baş müteahhidi6*
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İlgili
Bölümden Sorumlu Teknik Direktör Yardımcısı
(AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İlgili Bölümden Sorumlu Teknik
Direktör Yardımcısının adı)

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Ekipman
ve Teknik Destek Direktörü

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Kalite
Direktörü.

______
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ______________ 20___
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Mali
Güvenlik Bölüm Müdürü.

_____
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ______________ 20___

Not:
1* Varsa bilgi verin.
2* GD.AKU.7.4-02-02-0054 gereklilikleri uyarınca, test biçimindeki uygunluk değerlendirmesine
tabi ithal yedek parça setleri için.
3* GD.AKU.7.4-02-02-0054 gereklilikleri uyarınca, kabul biçimindeki uygunluk
değerlendirmesine tabi ithal yedek parça setleri için.
4* Birden fazla ithal yedek parça birimi/türü için Kullanım Kararı düzenlenmesi halinde, ithal
yedek parça seti listesi F Ekine uygun şekilde düzenlenmelidir.
5* Yalnızca federal standartlara ve PNAE G-7-008 ve/veya NP-068 kurallarına tabi ithal yedek
parça setleri için.
6* Reaktör tesisi baş müteahhidinin mutabakatı, yalnızca reaktör tesisinde kullanılacak ekipman
için zorunludur.
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Ek 4
(zorunlu)
Rusya Federasyonu Topraklarında Ekipman Üretiminde Kullanılan İthal Yarı
Mamul/Kaynak (Dolgu) Malzemelerinin Kullanım Kararı Formu
ONAYLAYAN
NGS Yapı İşleri Direktör Yardımcısı - Teknik
İşler Direktörü
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ.
_______________
_______________
(imza)

(Adının baş harfleri, Soyadı)

“______” ________________ 20 ____
________________________________________ tarih ve ______________________ sayılı
KARAR
(Karar kayıt numarası)

Akkuyu NGS ___ No’lu güç ünitesinin
(güç ünitesinin numarası)

(Kayıt tarihi)

üretiminde kullanılmak için

(üretiminde yarı mamullerin/kaynak(dolgu) malzemelerinin kullanılacağı ekipmanın adı ve işareti)

tarafından üretilen ithal
(üretici firmanın adı)

kullanımı hakkında.
(yarı mamullerin/kaynak (dolgu) malzemelerinin adı ve işareti)

,
(üretici firmanın tam adı (ülkesi))

sözleşmesi uyarınca
(yarı mamul/kaynak (dolgu) malzemesi tedarik sözleşmesinin (kontratının) numarası ve tarihi (sözleşme künyesi tam olarak belirtilmelidir)

aşağıdaki özelliklere sahip

üretmiştir:

(yarı mamul/kaynak (dolgu) malzemelerinin tam adı ve işareti veya 1. Ek’e atıf)

NP-001’e göre sınıflandırma gösterimi: _____.
Sertifika/belge/pasaport No: __________.
Eritme No: __________.2*
Fabrika/Sıra No: __________.2*
Çeliğin markası: __________.2*
Ölçü: __________.2*
Parti No: __________.3*
Kaynak (dolgu) malzemesinin markası: __________.3*
TG/TS/TŞ/TK:

,

(yarı mamul/kaynak (dolgu) malzemelerinin TG/TS/TŞ/TK belgelerinin tam adı ve işareti ile bunların kabul ve
onayına ilişkin bilgiler

Akkuyu NGS ____ No’lu güç ünitesinin
(güç ünitesinin numarası)

üretimi için

(üretiminde yarı mamul/kaynak (dolgu) malzemesi kullanılan ekipmanın tam adı ve işareti)

____________________________________________

sözleşmesi (kontratı) uyarınca

(ekipman tedarik sözleşmesinin (kontratının) numarası ve tarihi (sözleşme künyesi tam olarak belirtilmelidir)

tarafından kullanılmaktadır.
(RF’daki üretici firmanın tam adı)

NP-001/NP-068’e göre sınıflandırma gösterimi: _____.
PNAE G-07-008’e göre ekipman grubu 1*
NP-031’e göre sismik dayanıklılık kategorisi: _____.
KKS kodu: ____________________.1*
TŞ/TK:

.

(üretiminde yarı mamul/kaynak (dolgu) malzemeleri kullanılan ekipmanın TŞ/TK belgelerinin tam adı ve işareti ile bunların
kabul ve onayına ilişkin bilgiler)

kalite yönetim sisteminin
(üretici firmanın adı (ülke))

gerekliliklerine uygunluğu
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(KYS sertifikasyonuna temel oluşturan uygunluk standardının adı)

tarafından onaylanarak
(sertifikasyon kuruluşunun adı)

verilmiştir.
Akkuyu NGS ___ No'lu güç ünitesi için
(AMBK adı)

(güç ünitesinin numarası)

üretmek üzere
(ekipman adı ve işareti, üretiminde ithal yarı mamuller/kaynak (dolgu) malzemeleri kullanılan ekipmanın TŞ/TK işareti)

üretiminde
(yarı mamullerin adı ve işareti)

kullanma ve yabancı kontrol yöntemlerini uygulama olasılığını
(yarı mamullerin/kaynak (dolgu) malzemelerinin adı ve işareti)
değerlendirmiştir. 4*

NP-071 uyarınca Yetkili Kuruluş,

, GD.AKU.7.4-02-02-0054 gerekliliklerine
(YK adı)

uygun olarak geliştirilmiş

sayılı Kalite Planına (Planlarına) göre

(Kalite Planının (Planlarının) numarası veya 1. Ek’e atıf)
uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.5*

kabul biçiminde
NP-071 uyarınca Yetkili Kuruluş,

,
test programı ve yöntemine göre ve

(giriş kontrolündeki yarı mamullerin/kaynak (dolgu) malzemelerinin TPY’sinin tam adı ve işareti ile bunların kabul ve onayına ilişkin bilgiler)

GD.AKU.7.4-02-02-0054 gerekliliklerine uygun olarak geliştirilen

sayılı

(ekipman üretimine ilişkin Kalite Planının (Planlarının) numarası)

Kalite Planına (Planlarına) göre

da gerçekleştirilen giriş kontrolünde test biçiminde

(RF’deki üretici firma)

uygunluk değerlendirmesi yapmış,

sayılı

(yarı mamullerin/kaynak (dolgu) malzemelerinin giriş kontrolünde düzenlenen Muayene Raporunun numarası)

olumlu Muayene Raporu düzenlenmiştir.
ALINAN KARARLAR:
Yarı mamuller için:
Akkuyu NGS ___ No’lu güç ünitesinin
(güç ünitesinin numarası) (üretiminde yarı mamullerin/kaynak (dolgu) malzemelerinin kullanıldığı ekipmanın adı ve işareti, TŞ/TK
işareti)

üretimi için

uyarınca
(yarı mamullerin TG/TS/TŞ/TK belgelerinin adı ve işareti)

(üretici firmanın adı (ülkesi))

tarafından üretilen ithal
(yarı mamullerin adı, çeliğin markası, sertifika numarası, eritme numarası, parti numarası, fabrika/sıra numarası, ölçü)

kullanılması.
Kaynak (dolgu) malzemeleri için:
Akkuyu NGS ___ No’lu güç ünitesinin
(güç ünitesinin numarası) (üretiminde yarı mamullerin/kaynak (dolgu) malzemelerinin kullanıldığı ekipmanın adı ve işareti, TŞ/TK
işareti)

üretimi için

uyarınca

(kaynak (dolgu) malzemelerinin TG/TS/TŞ/TK belgelerinin adı ve işareti)

(üretici firmanın adı (ülkesi))

tarafından üretilen ithal
(kaynak (dolgu) malzemelerinin adı, markası, parti numarası, sertifika numarası)

kullanılması.
Ekler:
1. İthal yarı mamullerin, kaynak (dolgu) malzemelerinin listesi.6*
2. Akkuyu NGS için ürünleri imal etme olasılığı hakkında üretici firmanın (alt tedarikçilerinin)
denetiminden/üretime başlamasından önce üretici kuruluşun üretime hazırlık denetim tutanağının
kopyası
3. İthal yarı mamullerin, kaynak (dolgu) malzemelerinin TG/TS/TŞ/TK belgesinin kopyası.
4. Kabul biçimindeki uygunluk değerlendirmesini geçen ithal yarı mamullere ilişkin kalite planının
(planlarının) kopyası.5*
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5. İthal yarı mamullerin ve kaynak (dolgu) malzemelerinin kullanılma olasılığının gerekçesini ve
Akkuyu NGS için Rusya Federasyonu topraklarında ekipman üretiminde kullanılan ithal yarı
mamullerin üretiminde yabancı kontrol yöntemlerinin uygulanma olasılığının gerekçesini içeren
AMBK bilirkişi raporunun kopyası.4*
6. Yetkili kuruluşun belgeler üzerinde yaptığı bilirkişi incelemesinin sonuçlarının ve bilirkişi
incelemesi sırasında tespit edilen uyarıların/uygunsuzlukların ortadan kaldırıldığını doğrulayan
belgenin kopyası.
7. Yarı mamullerin, kaynak (dolgu) malzemelerinin kalite belgesinin (belgelerinin) (form,
pasaport, etiket, sertifika) kopyası ve varsa, düzenlenen uygunsuzluk ve karar kayıt belgeleri.
8. Üretiminde ithal yarı mamullerin, kaynak (dolgu) malzemelerinin kullanıldığı ekipmanın
TŞ/TK belgesinin kopyası.
9. Üretiminde ithal yarı mamullerin, kaynak (dolgu) malzemelerinin kullanıldığı ekipmanın üretici
firmasında giriş kontrolünden geçen ithal yarı mamullerin, kaynak (dolgu) malzemelerinin test
programının ve yöntemlerinin kopyası.
10. Üretiminde ithal yarı mamullerin, kaynak (dolgu) malzemelerinin kullanıldığı ekipmanın
üretici firmasında yapılan ithal yarı mamullerin, kaynak (dolgu) malzemelerinin giriş kontrolü
sonuçlarına göre düzenlenen belgelerin kopyası.
11. Muayene Raporlarının kopyaları.
12. Tedarik sözleşmelerinin (kontratlarının) kopyaları (mali bölüm olmadan).
13. Kullanım Kararının kabul ve onayına ilişkin mektupların kopyaları.

GELİŞTİREN:
Kararı geliştiren ekipman üreticisi firma
_______________________________________
(Ekipman üreticisi firmanın adı ve işbu Kararı geliştiren çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
ONAYLAYAN:
Genel Müdür
_______________________________________
(Kararı geliştiren ekipman üreticisi firmanın adı)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
Ekipmanla ilgili tasarım dokümantasyonunu geliştiren
kuruluş
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

__________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
Ana Malzeme Bilim Kuruluşu4*
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip kişinin pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
NGS Genel Proje Şirketi
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
Reaktör tesisinin baş müteahhidi7*
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)
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“____” ________________ 20___
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İlgili
Bölümden Sorumlu Teknik Direktör Yardımcısı
(AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İlgili Bölümden Sorumlu Teknik
Direktör Yardımcısının adı)

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ
Ekipman ve Teknik Destek Direktörü

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ______________ 20___
____ ___________________
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ
Kalite Direktörü

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ
Mali Güvenlik Bölüm Müdürü

(İmza)

(Adı-Soyadı)

“____” ______________20___

(İmza)

(Adı-Soyadı)

“____” ______________20___
Not:
1* Varsa bilgi verin.
2* Yalnızca yarı mamuller için.
3* Yalnızca kaynak (dolgu) malzemeleri için.
4* Yalnızca federal düzenlemelere ve PNAE G-4 ve/veya NP-7-008 kurallarına tabi ekipmanın
üretiminde kullanılan ithal yarı mamuller, kaynak (dolgu) malzemeleri için.
5* GD.AKU.7.4-02-02-0054 gereklilikleri uyarınca, kabul biçimindeki uygunluk
değerlendirmesine tabi ithal yarı mamuller için.
6* Birden fazla ithal yarı mamul, kaynak (dolgu) malzemesi birimi/türü için Kullanım Kararı
düzenlenmesi halinde, ithal bileşen listesi F Ekine uygun şekilde düzenlenmelidir.
7* Reaktör tesisi baş müteahhidinin mutabakatı, yalnızca reaktör tesisinde kullanılacak ekipman
için zorunludur.
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Ek 5
(zorunlu)
Akkuyu NGS’ye Tedarik Edilen İthal Yarı Mamulleri/Kaynak (Dolgu) Malzemelerini
Kullanım Kararı Formu
ONAYLAYAN
NGS Yapı İşleri Direktör Yardımcısı - Teknik
İşler Direktörü
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ.
_______________
_______________
(imza)

(Adının baş harfleri, Soyadı)

“______” ________________ 20 ____
________________________________________ tarih ve ______________________ sayılı
KARAR
(Karar kayıt numarası)

(Kayıt tarihi)

Akkuyu NGS ___ No’lu güç ünitesi için
(güç ünitesinin numarası)

tarafından üretilen
(üretici firmanın adı)

ithal

kullanımı hakkında.
(yarı mamullerin/kaynak (dolgu) malzemelerinin adı ve işareti)

,
(üretici firmanın tam adı (ülkesi))

sözleşmesi uyarınca
(yarı mamuller/kaynak (dolgu) malzemeleri tedarik sözleşmesinin (kontratının) numarası ve tarihi (sözleşme künyesi tam olarak belirtilmelidir)

aşağıdaki özelliklere sahip

üretmiştir:
(yarı mamullerin/kaynak (dolgu) malzemelerinin tam adı ve işareti veya 1. Ek’e atıf)

NP-001’e göre sınıflandırma gösterimi: _____.
Sertifika/belge/pasaport No: __________.
Eritme No: __________.2*
Fabrika/Sıra No: __________.2*
Çeliğin markası: __________.2*
Ölçü: __________.2*
Parti No: __________.3*
Kaynak (dolgu) malzemesinin markası: __________.3*
TG/TS/TŞ/TK:

.

(yarı mamullerin/kaynak (dolgu) mazlemelerinin TG/TS/TŞ/TK belgelerinin tam adı ve işareti ile bunların kabul
ve onayına ilişkin bilgiler)

kalite yönetim sisteminin
(üretici firmanın adı (ülke))

gerekliliklerine uygunluğu
(KYS sertifikasyonuna temel oluşturan uygunluk standardının adı)

tarafından onaylanarak
(sertifikasyon kuruluşunun adı)

verilmiştir.
(sertifika numarası ve veriliş tarihi, geçerlilik süresi, kapsamı)

Akkuyu NGS ___ No'lu güç ünitesi için
(AMBK adı)

(güç ünitesinin numarası)

üretmek üzere
(ekipman adı ve işareti, üretiminde ithal yarı mamuller/kaynak (dolgu) malzemeleri kullanılan ekipmanın TŞ/TK işareti)

üretiminde
(yarı mamullerin adı ve işareti)

kullanma ve yabancı kontrol yöntemlerini uygulama olasılığını
(yarı mamullerin/kaynak (dolgu) malzemelerinin adı ve işareti)
değerlendirmiştir. 4*

NP-071 uyarınca Yetkili Kuruluş,

, GD.AKU.7.4-02-02-0054 gerekliliklerine
(YK adı)
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uygun olarak geliştirilmiş
kabul biçiminde

sayılı Kalite Planına (Planlarına) göre

(Kalite Planının (Planlarının) numarası veya 1. Ek’e atıf)
uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.5*

uyarınca
(giriş kontrolündeki yarı mamullerin/kaynak (dolgu) malzemelerinin TPY’sinin tam adı ve işareti ile bunların kabul ve onayına ilişkin bilgiler)

Akkuyu NGS sahasında yapılan giriş kontrolünde test biçiminde uygunluk değerlendirmesi
gerçekleştirilmiştir.
sayılı Giriş Kontrolü Tutanakları olumludur.
(yarı mamul/kaynak (dolgu) malzemeleri giriş kontrolü Tutanağının (Tutanaklarının) numarası)

ALINAN KARARLAR:
Yarı mamuller için:
Akkuyu NGS ___ No’lu güç ünitesi için
(güç ünitesinin numarası)

(yarı mamullerin TG/TS/TŞ/TK belgelerinin adı ve işareti)

uyarınca

________________________ tarafından üretilen
(üretici firmanın adı (ülkesi))

ithal
(yarı mamullerin adı, çeliğin markası, sertifika numarası, eritme numarası, parti numarası, fabrika/sıra numarası, ölçü)

kullanılması.
(номер энергоблока)

Kaynak (dolgu) malzemeleri için:
Akkuyu NGS ___ No’lu güç ünitesi için
(güç ünitesinin numarası)

(kaynak (dolgu) malzemelerinin TG/TS/TŞ/TK belgelerinin adı ve

işareti)

uyarınca

tarafından üretilen
(üretici firmanın adı (ülkesi))

ithal
(kaynak (dolgu) malzemelerinin adı, markası, parti numarası, sertifika numarası)

Ekler:
1. İthal yarı mamullerin, kaynak (dolgu) malzemelerinin listesi.6*
2. Akkuyu NGS için ürünleri imal etme olasılığı hakkında üretici firmanın (alt tedarikçilerinin)
denetiminden/üretime başlamasından önce üretici kuruluşun üretime hazırlık denetim tutanağının
kopyası
3. İthal yarı mamullerin, kaynak (dolgu) malzemelerinin TG/TS/TŞ/TK belgesinin kopyası.
4. Kabul biçimindeki uygunluk değerlendirmesini geçen ithal yarı mamullere ilişkin kalite planının
(planlarının) kopyası.5*
5. İthal yarı mamullerin ve kaynak (dolgu) malzemelerinin kullanılma olasılığının gerekçesini ve
Akkuyu NGS’de kullanılacak ithal yarı mamullerin üretiminde yabancı kontrol yöntemlerinin
uygulanma olasılığının gerekçesini içeren AMBK bilirkişi raporunun kopyası.4*
6. Yetkili kuruluşun belgeler üzerinde yaptığı bilirkişi incelemesinin sonuçlarının ve bilirkişi
incelemesi sırasında tespit edilen uyarıların/uygunsuzlukların ortadan kaldırıldığını doğrulayan
belgenin kopyası.
7. Yarı mamullerin, kaynak (dolgu) malzemelerinin kalite belgesinin (belgelerinin) (form,
pasaport, etiket, sertifika) kopyası ve varsa, düzenlenen uygunsuzluk ve karar kayıt belgeleri.
9. Akkuyu NGS’deki giriş kontrolünde ithal yarı mamullerin, kaynak (dolgu) malzemelerinin test
programının ve yöntemlerinin kopyası.
10. Akkuyu NGS’deki ithal yarı mamullerin, kaynak (dolgu) malzemelerinin giriş kontrolü
sonucuna göre düzenlenen Akkuyu NGS sahasında giriş kontrol tutanağının (tutanaklarının)
kopyası.
12. Tedarik sözleşmelerinin (kontratlarının) kopyaları (mali bölüm olmadan).
*

13. Kullanım Kararının kabul ve onayına ilişkin mektupların kopyaları.
GELİŞTİREN:
Kararı Geliştiren Kuruluş
_______________________________________

________

____________________
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AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ
Mali Güvenlik Bölüm Müdürü

(İmza)

(Adı-Soyadı)

“____” ______________20___
(İthal ürün tedarikçisinin adı ve işbu Kararı geliştiren çalışanın pozisyonu)

(İmza)

(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
ONAYLAYAN:
Genel Müdür
_______________________________________
(işbu Kararı geliştiren ithal ürün tedarikçisinin adı)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
Ekipmanla ilgili tasarım dokümantasyonunu
geliştiren kuruluş
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

__________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
Ana Malzeme Bilim Kuruluşu4*
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
NGS Genel Proje Şirketi
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
Reaktör tesisinin baş müteahhidi7*
_______________________________________
(Kuruluşun adı ve işbu Kararı kabul etme yetkisine sahip çalışanın pozisyonu)

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İlgili
Bölümden Sorumlu Teknik Direktör Yardımcısı
(AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ İlgili Bölümden Sorumlu Teknik
Direktör Yardımcısının adı)

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ
Ekipman ve Teknik Destek Direktörü

________
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___

_______
(İmza)

____________________
(Adı-Soyadı)

“____” ________________ 20___
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Kalite
Direktörü.

______
(İmza)

__________________
(Adı-Soyadı)

“____” ______________ 20___
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Not:
1* Varsa bilgi verin.
2* Yalnızca yarı mamuller için.
3* Yalnızca kaynak (dolgu) malzemeleri için.
4* Yalnızca federal düzenlemelere ve PNAE G-4 ve/veya NP-7-008 kurallarına tabi ekipmanın
üretiminde kullanılan ithal yarı mamuller, kaynak (dolgu) malzemeleri için.
5* GD.AKU.7.4-02-02-0054 gereklilikleri uyarınca, kabul biçimindeki uygunluk
değerlendirmesine tabi ithal yarı mamuller için.
6* Birden fazla ithal yarı mamul, kaynak (dolgu) malzemesi birimi/türü için Kullanım Kararı
düzenlenmesi halinde, ithal bileşen listesi F Ekine uygun şekilde düzenlenmelidir.
7* Reaktör tesisi baş müteahhidinin mutabakatı, yalnızca reaktör tesisinde kullanılacak ekipman
için zorunludur.
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Ek 6
(zorunlu)
Birden Fazla Ürün Biriminin/Türünün Kullanım Kararının 1. Ekinin Formu

8

9

Not

7

Fabrika
numarası

6

Kalite planı
numarası

5

Üretici firma

4

Marka, tür,
TG/TS (TŞ/TK)

3

Miktar

2

Kalite planı numarası

KKS Kodu

1

Elektrikli motor (ithal elektrik motorlu ithal
ekipman için)

Fabrika numarası

İşaretleme

NP-001’e (NP-068) göre
sınıflandırma
gösterimi/PNAE G-07008’e göre ekipman grubu
NP-031’e göre
sismik dayanıklılık
kategorisi

TG/TS (TŞ/TK)

Sıra
No

Adı

Ekipman/yedek parça seti listesi

10

11

12

13

14

6

7

8

9

Not

5

TŞ/TK

4

İşaretleme

3

Üretiminde ithal bileşenlerin kullanıldığı
ekipman
NP-001’e (NP-068) göre
sınıflandırma
gösterimi/PNAE G-07008’e göre ekipman
grubu NP-031’e göre
sismik dayanıklılık
kategorisi
10
11
12
13
Adı

2

Miktar

KKS Kodu

1

Kalite planı
numarası/ Üretici
firmada yapılan
ekipman GK
sonuçlarına göre
oluşturulan
belgenin numarası

Fabrika (sıra) numarası

İşaretleme

NP-001’e (NP-068) göre
sınıflandırma
gösterimi/PNAE G-07008’e göre ekipman grubu
NP-031’e göre
sismik dayanıklılık
kategorisi

TG/TS (TŞ/TK)

Sıra
No

Adı

İthal bileşenlerin listesi

14
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Teçhizat listesi

11

12

13

14

15

16

17

18

Not

10

Fabrika numarası

9

Kalite planı numarası

8

Üretici firma

7

Тр, ºС

Marka, tür, TG/TS
(TŞ/TK)

6

Рр,
MPa

Kontrol yöntemi

5

DN

4

Gövde malzemesi

3

Miktar

2

Kalite planı numarası

KKS Kodu

1

Fabrika numarası

İşaretleme

NP-001’e (NP-068)
göre sınıflandırma
gösterimi/PNAE G-07008’e göre ekipman
grubu NP-031’e göre
sismik dayanıklılık
kategorisi

TG/TS (TŞ/TK)

Sıra
No

Adı

Elektrikli motor

19

İthal yarı mamullerin/ kaynak (dolgu) malzemelerinin listesi.

TG/TS (TŞ/TK)

Parti numarası

Eritme numarası

Ölçü

Sertifika/ belge/ pasaport
numarası

Fabrika (sıra) numarası

Kalite planı numarası

Miktar

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

NP-001’e (NP-068)
göre sınıflandırma
gösterimi/PNAE G-07008’e göre ekipman
grubu NP-031’e göre
sismik dayanıklılık
kategorisi

14

15

16

17

Not

NP-001’e göre Sınıflandırma
Gösterimi

3

TŞ/TK

KKS Kodu

2

İşaretleme

Çelik markası/ Kaynak
malzeemesinin markası

1

Adı

Sıra
No

Adı

Üretiminde ithal yarı mamullerin, kaynak
(dolgu) malzemelerinin kullanılacağı
ekipman

18
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Ek 7
(zorunlu)
Yetkili Kuruluş tarafından yapılacak incelemeye ve analize/bilirkişi incelemesine tabi
belgelerin listesi
Teknik
Konu listesi
dokümantasyon
7.1. - Reaktör bileşenlerinin incelenmesi ve analizi / uzmanlığı sırasında dikkate alınması
gereken dokümantasyon ve sorunların listesi
1. Genel düzenleme 1.1. Belgelerin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
çizimleri, montaj
1.2. Ekipmanın imalatı, montajı ve çalıştırılması sırasında parçaların,
çizimleri, şartname, ekipmanın montaj birimlerinin, çıkarılabilir ve yedek parçalarının ve ayrıca
pasaport formu
çıkarılabilir ve kaynaklı bağlantıların (yüzey kaplaması) tanımlanması için
yeterli işaretlemenin yapılması.
1.3. Ekipmanın NGS güvenliği için önemli elemanlar ve sistemler olarak
sınıflandırılmasının gerekçesi (güvenlik sınıfı, sınıflandırma tanımı, ekipman
grubu, sismik direnç kategorisi).
1.4. Ekipmanın belirlenmiş hizmet ömrü, radyasyona ve sıcaklıkta
gevrekleşmeye karşı dirençleri, borik asit solüsyonlarının etkileri,
dekontaminasyon solüsyonları, soğutucunun su-kimyasal rejimi dikkate
alınarak, korozyon karşıtı kaplamalı ve yüzey izolasyonu olan malzeme
seçiminin geçerliliği dahil, NGS'de ekipman kullanım koşulları için temel
malzemelerin ve kaynak (dolgu) malzemelerinin seçiminin
gerekçelendirilmesi.
1.5. Termal ve biyolojik koruma için malzeme seçiminin
gerekçelendirilmesi.
1.6. Su darbesini ortadan kaldırmak ve ekipman metali için olası yerel
erozyon ve korozyon hasarını en aza indirmek için tasarım çözümlerinin
yeterliliği.
1.7. Sökülebilir bağlantılar (saplamalar, rondelalar, somunlar, cıvatalar,
contalar, sızdırmazlık yüzeyleri, saplama yuvaları, yağlayıcılar), sıkma
torkları, kilitleme yöntemleri için teknik gereksinimlerin gerekçesi.
1.8. Ekipmanların kullanılabilirliği ve yeterliliği, güvenlik cihazları,
gösterge, sinyalizasyon ve kayıt cihazları, drenaj ve üfleme cihazları,
sıcaklık, basınç, sızdırmazlık kontrol sensörleri ve numune alma araçlarına
sahip ekipmanının mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.9. Termal hareketleri telafi etmek ve işletilmesi sırasında ekipmanın
titreşim ve gürültüsünü en aza indirmek için tasarım çözümlerinin yeterliliği.
1.10. Test edilen ekipmanın eksiksizliği ve müşteriye teslim edilen
dokümantasyon seti dahil teslimatın eksiksizliği için tasarım belgelerinde
gereksinimlerin varlığı ve kabul edilebilirliği.

2. Mukavemet
hesapları

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
2.1. Hesaplamalarda yapılan mukavemet hesaplamaları ve varsayımları
yapılırken tasarım programlarının uygulanabilirliği.
2.2. Hesaplamaları yaparken etkileyen faktörler için hesaba katılımın tamlığı.
2.3. Mukavemet hesaplamaları ve sismik direnç hesaplamalarının
sonuçlarına dayalı olarak mukavemet ve stabilite koşullarına uygunluk.
2.4. Belirtilen kaynak özelliklerinin geçerliliği ve ekipmanın belirlenen
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hizmet ömrü.
2.5. Çalışma sırasında durumlarının periyodik olarak izlenmesi için
ekipmanın en yüklü bölümlerinin kurulmasının gerekçesi.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
3. Kaynak
3.1. Ekipmanın metalinin tahribatlı ve tahribatsız muayeneleri yöntemlerinin
birleşimleri ve ana uygunluğu ve yeterliliği ve bu yöntemlerle yapılan testlerin federal kural ve
malzemelerin kalite yönetmeliklerin gerekliliklerine uygunluğu.
kontrolü tabloları.
3.2. Ekipmanın üretimi ve kurulumu sırasında metalin özelliklerini
doğrulamak için kontrol numunelerinin mevcudiyeti ve yeterliliği.
4. Referans
4.1. Ekipmanın belirlenen hizmet ömrü boyunca metal özelliklerinin
numunelerle çalışma bozulmasını kontrol etmek için referans numunelerin varlığı ve yeterliliği.
programı.
4.2. Referans numune kaplarının yerleşiminin gerekçelendirilmesi, boşaltma
ve kontrol sıklığı.
4.3. Referans numunelerin yerleştirileceği kapların tasarımının
güvenilirliğine ilişkin gerekçelerin yeterliliği.
4.4. Ekipman metalinin radyasyon derecesinin ve sıcaklıkta gevşekleşmesine
ilişkin gelişmiş tahmini için referans numunelerle çalışma programının
uygulanabilirliği.
5. Kabul ve teslim- 5.1. Ekipmanın gerekli karakteristiklerini, parametrelerini ve özelliklerini
kabul testleri
teyit etmek için kabul testi programında ve kabul testi programında
programları ve
belirlenen testlerin kapsamının yeterliliği.
yöntemleri
5.2. Ekipmanı test ederken çalışma koşullarının simülasyonunun kabul
edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
6. Koruma (yeniden 6.1. Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında ekipmanın nakliyesi,
koruma), nakliye ve depolanması ve kurulumu sırasında ekipmanda mekanik ve diğer hasar
saklama talimatları olasılığını en aza indirmek için ekipman için ekipman, geliştiricisi tarafından
oluşturulan organizasyonel ve teknik önlemlerin ve gereksinimlerin
yeterliliği.
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7.1. Aşağıda sıralanan gereksinimler dahil hazırlık çalışması ve ekipman
kurulum işlemlerinin detaylandırılmasının yeterliliği:
- Tesislerin temizliği,
- Teknolojik ekipman, demirbaşlar, aletler ve yardımcı malzemeler,
- Kurulumu gerçekleştiren personel,
- Kaynak için kurulum ve montaj işlemlerinin sırası,
- Teçhizat ve bağlantı parçaları montajı için erişilemeyen çalışmaların
denetim eylemleri.
7.2. Aşınan parçaların hata tespiti için standartların geçerliliği dahil olmak
üzere ekipman bakımının kapsamının ve sıklığının makul olması.
7.3. Onarımları gerçekleştirme olasılığı ve yöntemleri, yapılan onarımların
belgelenmesi ve onarılan bölümlerin ve ekipman parçalarının izlenmesinin
sonuçlarının bulunması ve yeterliliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.

8. Kullanma
kılavuzu (talimat)

8.1. Aşağıdakiler dahil devreye alma için ekipmanın hazırlanmasına yönelik
talimatların mevcudiyeti ve yeterliliği:
- Kor içi cihazların kurulumu,
- Nükleer yakıt ve referans numune deposu,
- Sızdırmazlık,
- Isı taşıyıcı ile doldurma,
- Başlatma-ayarlama çalışmalarının yerine getirilmesi.
8.2. İzin verilen ısıtma ve soğutma hızları da dahil olmak üzere, ekipmanın
güvenli çalışması için belirlenmiş koşulların ve sınırların varlığı ve
geçerliliği.
8.3. Belirlenen yöntemlerin, araçların ve ekipman alanlarının operasyonel
kontrol sıklığının mevcudiyeti ve yeterliliği.
8.4. Çalışması sırasında ekipmanın belirlenen kaynak özelliklerini izlemek
için yöntemlerin mevcudiyeti ve kabul edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.

9. Kalite kontrol
programı (varsa)

Kontrol edilecek hususlar:
9.1. Kontrol operasyonlarının yeterliliği.
9.2. Programın OST 108.004.10-86 gerekliliklerine uygunluğu.
7.2. - Termomekanik (termogüç, mekanik ve su arıtma) ekipmanının incelenmesi ve analizi /
uzmanlığı sırasında dikkate alınması gereken dokümantasyon ve sorunların listesi

1. TG/TS/TŞ/TK
Projesi

1.1. Kayıt düzenlenme doğruluğu: tarihler (geliştirici, düzenleyici kontrolör),
envanter numarası, tescilli kopyanın damgası ve ayrıca belgenin
düzenlenmesinin ve kabul edilmesinin doğruluğu ve değişikliklerin
onaylanması (varsa).
1.2. Ekipmanın adının, amacının, kullanım alanının, temel modlarının,
çalışma koşullarının, hizmet ömrünün ve kaynak özelliklerinin varlığı.
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1.3. Isı taşıyıcının tipi, her ısı taşıyıcının ısı dönüştürücünün girişinde ve
çıkışındaki çalışma sıcaklığı, ısı taşıyıcının çalışma ve tasarım basıncı,
nominal parametrelerde güç, nominal akışta hidrolik direnç, çalışma
konumu, tahmini ağırlık, iklim koşulları dahil, fonksiyonel göstergelerin
(amaç göstergelerinin) tam olarak hesaplanması.
1.4. Ekipmanın parametrelerinin ve özelliklerinin orijinal teknik
gereksinimlere uygunluğu ve özellikle: ekipman adı, ekipmanın
sınıflandırılması, amacı, kapsamı, ana modları, çalışma koşulları, işlevsel
göstergeler (hedef göstergeleri), güvenilirlik göstergeleri, kaynak özellikleri.
1.5. Tamlık gereksinimlerinin bulunması (bileşenler, kontrol teknolojik
numuneleri, yedek parça ve alet listesi, dokümantasyon listesi) ve bunların
kurulum, bakım, onarım ve çalıştırma için yeterliliği.
1.6. Acil durum modlarında çalışmayı sağlamaya yönelik önlemlerin yanı
sıra kontaminasyonu (çevre kalitesi, filtreleme sistemi) önlemek için
önlemlerin yeterliliği.
1.7. Korozyon, erozyon ve korozif aşınmanın ekipman üzerindeki etkisini
veya çalışma ortamının ve dekontaminasyon solüsyonlarının diğer
fizikokimyasal etkilerini azaltmak için önlemlerin yeterliliği.
1.8. Arıza giderildikten sonra çalışma ortam(lar)ı ile yıkama, temizleme ve
doldurma önlemleri dahil, sızdırmazlık kaybı durumunda önlemlerin
yeterliliği ve geçerliliği.
1.9. Ekipmanı yalıtmak için alınan önlemlerin yeterliliği (gerekirse).
1.10. İklimsel ve harici mekanik faktörlerin etkisini dikkate alarak koruma,
paketleme, nakliye ve depolama gereksinimlerinin yeterliliği.
1.11. Dış etkenlere karşı ekipman direnci ve güvenilirlik için gereksinimlerin
yeterliliği.
1.12. Sızdırmaz parçalar için malzeme seçiminin geçerliliği ve bu parçaların
hizmet ömrünün geçerliliği.

2. Montaj çizimleri
(genel düzenleme
çizimleri)

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
2.1. Kayıt düzenlenme doğruluğu: tarihler (geliştirici, düzenleyici kontrolör),
envanter numarası, tescilli kopyanın damgası ve ayrıca kayıt doğruluğu ve
değişikliklerin onaylanması (değişiklik varsa) ve imzaların varlığı.
2.2. Ekipmanın imalatı, montajı ve çalıştırılması sırasında parçaların,
ekipmanın montaj birimlerinin, çıkarılabilir ve yedek parçalarının ve ayrıca
çıkarılabilir ve kaynaklı bağlantıların (yüzey kaplaması) tanımlanması için
işaretleme gereksinimlerinin mevcudiyeti ve bunların yeterliliği.
2.3. Sızdırmazlığı sağlamak ve geçici koşullarda su darbesinin olmamasını
sağlamak için önlemlerin yeterliliği.
2.4. Devreye alma (ortamla doldurma, havalandırma deliklerinden havayı
alma), çalıştırma (organize edilmiş sızıntıların incelenmesi, toplanması ve
drenajı, korozyon ürünlerini ve kirleticileri temizleme yeteneği, ortamı
boşluklardan serbestçe boşaltma yeteneği) ve contaların değiştirilmesi dahil
onarımı sağlamak için tasarım çözümlerinin yeterliliği.
2.5. Ekipmanı güvenlik cihazları, drenaj ve üfleme cihazları, sıcaklık ve
basınç kontrol sensörleri, harici ve dahili sızıntı kontrol sensörleri, nümune
alma araçları ile donatma yeterliliği.
2.6. Tasarım, kaynaklı bağlantıların yeri, aralarındaki mesafe için
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gerekliliklere uygunluk.
2.7. Boru hatları ile kaynak yapmak için kenar tasarımına uygunluk.
.
2.8. Kapakların ve tabanların tasarımı, kapakların ve açıklıkların yeri için
gerekliliklere uygunluk.
2.9. Gerekli tüm genel, kurulum ve bağlantı boyutlarının mevcudiyeti.

3. Hesaplamalar

4. Esas metal kalite
kontrol tabloları

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
3.1. Hesaplamalar için yazılım araçlarının ve hesaplama programlarının
kullanımının kabul edilebilirliği.
3.2. Etkileyen faktörlerin hesaba katılmasının tamlığı, tasarım sıcaklığı ve
basıncı, kabul edilen varsayımların kabul edilebilirliği, çalışma sırasında
durumlarının periyodik olarak izlenmesi için ekipmanın en yüklü alanlarının
göstergeleri dahil olmak üzere mukavemet hesaplamalarının ve bunların
gerekliliklere uygunluğunun mevcudiyeti, ve ayrıca da hesaplamaların
sonuçlarına göre mukavemet koşullarının yerine getirilmesine ilişkin
sonuçların (destekleyici yapılar dahil) mevcudiyeti.
3.3. Soğutucunun sıcaklığının, basıncının ve akış hızının, ısı borularının
çapının, ekipmanın ısıtma alanının ve kullanılan hesaplama yöntemlerinin
geçerliliğinin belirlenmesi dahil olmak üzere termohidrolik hesaplamaların
varlığı.
3.4. Yeterli bir güvenlik seviyesini korurken minimum ekonomik kayıpları
sağlayacak olan boruları tıkamak için en uygun kriter seçiminin gerekçesi.
3.5. Sismik direnç için bir hesaplamanın varlığı ve ekipmanın sismik
direncini doğrulayan sonuçların mevcudiyeti ve yeterliliği.
3.6. Taslak TK / TŞ'da belirtilen güvenilirlik göstergelerinin yanı sıra bu
hesaplanan gerekçelerin yeterliliğini doğrulayan güvenilirlik için bir
hesaplamanın mevcudiyeti.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
4.1. Nükleer santrallerde ekipman kullanım koşulları için temel
malzemelerin seçiminin gerekçelendirilmesi: ekipmanın belirlenmiş hizmet
ömrü, radyasyona ve sıcaklıkta gevrekleşmeye karşı dirençleri, borik asit
solüsyonlarının etkileri, dekontaminasyon solüsyonları, soğutucunun sukimyasal rejimi ve aynı zamanda malzemelerin etkileşimi birbirleriyle
doğrudan temas.
4.2. Ekipman metalinin tahribatlı ve tahribatsız muayeneleri yöntemlerinin
uygunluğu ve yeterliliği ve bu yöntemlerle yapılan testlerin federal kural ve
yönetmeliklerin gerekliliklerine uygunluğu.
4.3. Ekipmanın üretimi ve kurulumu sırasında metalin özelliklerini
doğrulamak için kontrol numunelerinin mevcudiyeti ve yeterliliği.
4.4. Baz metalin kalite kontrol tablolarının dikkate alındığı ve hacim,
yöntemler ve kontrol kriterleri için gereklilikler dahil olmak üzere belirleyen
ND referanslarının mevcudiyeti ve kabul edilebilirliği
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Konu listesi

5.1. NES'de ekipman kullanım koşulları için kaynak (yüzey kaplama)
malzemelerinin seçiminin gerekçesi.
5.2. Kullanılmış kaynak malzemelerinin belirlenen gereksinimlere
uygunluğu.
5.3. Kontrol yöntemlerinin ve hacminin belirlenen gerekliliklere uygunluğu.
5.4. ND ile ilgili talimatların mevcudiyeti ve kabul edilebilirliği, bunlarla
birlikte kaynaklı bağlantıların (kaynak yüzey kaplaması) kontrol tabloları
dikkate alınır ve diğer şeylerin yanı sıra hacim, yöntemler ve kontrol
kriterleri için gereklilikler belirler.
5.5. Zorunlu gereksinimlerle kaynak ve yüzey kaplama gereksinimlerine
uygunluk (kategori, atama, konum)
6. Kabul, tip ve
6.1. Ekipmanın gerekli karakteristiklerini, parametrelerini ve özelliklerini
teslim kabul testleri teyit etmek için kabul testi programında ve kabul testi programında
programları ve
belirlenen testlerin kapsamının yeterliliği.
yöntemleri
6.2. Ekipmanı test ederken çalışma koşullarının simülasyonunun kabul
edilebilirliği.

7. İşletme yönetimi

8. Kurulum, teknik
bakım ve onarım
işlemlerinin
talimatları

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
7.1. Aşağıdakiler dahil devreye alma için ekipmanın hazırlanmasına yönelik
talimatların mevcudiyeti ve yeterliliği:
- sızdırmazlık;
- çalışma ortamının doldurulması;
- başlatma-ayarlama çalışmalarının yerine getirilmesi.
7.2. İzin verilen ısıtma ve soğutma hızları da dahil olmak üzere, ekipmanın
güvenli çalışması için belirlenmiş koşulların ve sınırların varlığı ve
geçerliliği.
7.3. Belirlenen yöntemlerin, araçların ve operasyonel kontrol sıklığının
mevcudiyeti ve yeterliliği
7.4. Çalışması sırasında ekipmanın belirlenen kaynak özelliklerini izlemek
için yöntemlerin mevcudiyeti ve kabul edilebilirliği.
7.5. Ölçüm cihazlarının kullanımının geçerliliği, ekipmanın bir parçası olarak
ölçüm teknikleri ve ölçülen parametrelerin, ölçüm doğruluğu için aralıkların
ve gereksinimlerin belirlenmiş listelerinin yeterliliği.
7.6. Belirlenen yöntemlerin, araçların ve operasyonel kontrol sıklığının
mevcudiyeti ve yeterliliği.
7.7. Havalandırma sistemleri ekipmanının çalışması sırasında belirlenen
kaynak özelliklerinin izlenmesi için yöntemlerin mevcudiyeti ve kabul
edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
8.1. Aşağıda sıralanan gereksinimler dahil hazırlık çalışması ve ekipman
kurulum işlemlerinin detaylandırılmasının yeterliliği:
- tesislerin temizliği;
- teknolojik ekipman, demirbaşlar, aletler ve yardımcı malzemeler;
- kurulumu gerçekleştiren personel;
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- kaynak için kurulum ve montaj işlemlerinin sırası;
- gömülü parçaların montajı vb. üzerine gömülü çalışma eylemlerinin kaydı;
- çalıştırma için hazırlık düzeni, çalıştırma, kapatma, bakım ve onarım
düzeni;
- ekipmanın kapatılması gereken durumların listesi
8.2. Çabuk yıpranan parçaların hata tespiti için normların geçerliliği ve
yıkama ve temizleme gereksinimleri dahil olmak üzere ekipman bakımının
kapsamının ve sıklığının makul olması.
8.3. Onarımları gerçekleştirme olasılığı ve yöntemleri, yapılan onarımların
belgelenmesi ve onarılan bölümlerin ve ekipman parçalarının izlenmesinin
sonuçlarının bulunması ve yeterliliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.

7.3. - Enstrümantasyon ve otomasyon dokümantasyonunun, TS OKS (Teknik sürecin
otomatik kontrol sistemi) ekipmanının incelenmesi ve analizi / uzmanlığı sırasında dikkate
alınması gereken dokümantasyon ve sorunların listesi
1. TG/TS/TŞ/TK
1.1. Belgenin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
(Teknik
1.2. Fonksiyonel göstergelerin (hedef göstergeleri) hesaba katılmasının
gereklilikleri/ Teknik tamlığı
standartları/ Teknik 1.3. Gereklerin dikkate alınması:
Şartname/ Teknik
NES güvenliğe etkisine göre (güvenlik sınıfı);
koşulları) Projesi
- Enstrümantasyon ve otomasyonun karakteristikleri ve parametreleri için
gereklilikleri belirleyen federal normlar ve kurallar ve dokümanlar, otomatik
proses kontrol sistemleri için ekipmanlar ve bunların sınır değerleri;
- yangın güvenliği;
- elektrik güvenliği;
- muhafazaların koruma derecesi (IP kodu);
- radyasyon güvenliği;
- konstrüksiyon gereklilikleri;
- sismik direnç;
- acil durumlar da dahil olmak üzere dış faktörlere direnç;
- güvenilirlik;
- dekontaminasyon solüsyonlarının etkilerine karşı direnç;
- radyasyon direnci;
- aşındırıcı atmosferik maddelere direnç;
- elektromanyetik uyumluluk|
- ürün birleştirme;
- çevre koruma;
- sağlama formları.
1.4. Test ve kabul şeklinde uygunluk değerlendirmesi için gereksinimlerin
mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.5. Enstrümantasyon ve otomasyon ekipmanının belirlenen gerekliliklere
uygunluğunu izlemek için öngörülen yöntemlerin mevcudiyeti ve yeterliliği.
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Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.

2. Elektrik şemaları:
- yapı şemaları;
- fonksiyonel;
- şematik
diyagramları (tam);
- bağlantılar
(montaj);
- bağlantılar;
- genel;
- konum;
- birleştirilmiş
3. Genel düzenleme
çizimleri, montaj
çizimleri, şartname

2.1. Belgelerin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
2.2. Devrelerin YPDS'nin elektrik gereksinimlerine uygunluğu.
2.3. Enstrümantasyon ve otomasyon ekipmanının, TS OKS ekipmanının
tasarımı, üretimi, işletimi ve onarımı için yeterli miktarda bilgi mevcudiyeti.
2.4. Belirli bir setin tüm devrelerinde aynı elemanları (cihazlar, fonksiyonel
gruplar), bağlantıları veya bağlantıları hızlı bir şekilde bulma yeteneği
sağlayan kesin bir bağlantının varlığı.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
3.1. Belgelerin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
3.2. Teknik koşullarda belirlenen gereksinimleri karşılayacak tasarım
çözümlerinin gerekçesi ve yeterliliği.
3.3. Belirlenen test ve kabul şeklinde uygunluk değerlendirmesi için
gereksinimlerin gerekçesi ve yeterliliği.
3.4. Enstrümantasyon ve otomasyon ekipmanının belirlenen gerekliliklere
uygunluğunu izlemek için öngörülen yöntemlerin gerekçesi ve yeterliliği.
3.5. İthal edilen bileşenlerin kullanımının gerekçesi (kullanıldığı halde).
3.6. Enstrümantasyonun eksiksizliği, otomatik proses kontrol sistemi için
ekipman ve müşteriye aktarılan dokümantasyon seti dahil tedarikin
eksiksizliği için tasarım dokümantasyonundaki gereksinimlerin varlığı ve
kabul edilebilirliği.
3.7. Enstrümantasyon ve otomasyon ekipmanlarının kullanılabilirliği ve
yeterliliği, güvenlik cihazları, gösterge, sinyalizasyon ve kayıt cihazları,
sıcaklık kontrol sensörleri, sızdırmazlık sensörlerine sahip TS OKS
ekipmanının mevcudiyeti ve yeterliliği.
3.8. Enstrümantasyon ve otomasyon ekipmanının mevcudiyeti ve yeterliliği,
yetkisiz erişime karşı araçlarla TS OKS ekipmanı.
3.9. Enstrümantasyon ve otomasyon ekipmanının mevcudiyeti ve yeterliliği,
belirli bir termal rejimi sürdüren TS OKS ekipmanı.
3.10. Enstrümantasyon ve otomasyon ekipmanının mevcudiyeti ve
yeterliliği, teşhis araçlarıyla TS OKS ekipmanı.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
4. Ön karmaşık ve / 4.1. Enstrümantasyon, otomasyon ve kontrol sistemlerinin gerekli
veya otonom testler karakteristiklerini, parametrelerini ve özelliklerini doğrulamak için test
ve teslim kabul
kapsamının yeterliliği.
testleri programı
4.2. Enstrümantasyon ve otomasyon, proses kontrol sistemi testi sırasında
çalışma koşullarının simülasyonunun kabul edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
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gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.

5. Koruma (yeniden 5.1. yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında otomatik proses kontrol
koruma), nakliye ve sistemleri ekipmanı, ekipmanın nakliyesi, depolanması ve kurulumu
saklama talimatları sırasında enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinde mekanik ve diğer hasar
olasılığını en aza indirmek için otomatik proses kontrol sistemleri için
ekipman, geliştiricisi tarafından oluşturulan organizasyonel ve teknik
önlemlerin ve gereksinimlerin yeterliliği.

6. Kurulum, teknik
bakım ve onarım
işlemlerinin
talimatları

7. Kullanma
kılavuzu (talimat)

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
6.1. Enstrümantasyon ve otomasyon ekipmanlarının, APCS ekipmanlarının
hazırlık çalışmaları ve kurulumunun detaylandırılması, enstrümantasyonun
kurulumu, devreye alınması, başlatılması, düzenlenmesi, teknolojik
çalıştırılması ve devreye alınması, TS OKS ekipmanı ve bileşenlerinin
kullanım yerinde faaliyete geçirilmesi için gerekenler dahil.
6.2. Enstrümantasyon ve otomasyon ekipmanının, TS OKS ekipmanının
bakım hacminin ve sıklığının gerekçesi.
6.3. Onarımları gerçekleştirme olasılığı ve yöntemleri, yapılan onarımları ve
onarılan enstrümantasyon ve otomasyon ekipmanının, TS OKS ekipmanının
kontrolünün sonuçlarının belgelenmesine ilişkin talimatların mevcudiyeti ve
yeterliliği.
7.1. Ürünün doğru ve güvenli çalışması için gerekli (talimatlara uygun
kullanım, bakım, bakım, depolama ve nakliye) ve onarım için gönderme
ihtiyacını belirlerken teknik durumunun değerlendirilmesi, ayrıca
enstrümantasyon ve otomasyon ekipmanının, TS OKS ekipmanının ve
bileşenlerinin atılmasıyla ilgili bilgilerin, ürünün tasarımı, çalışma prensibi,
özellikleri (özellikleri), bileşenleri ve talimatları ile ilgili bilgilerin
mevcudiyeti ve yeterliliği.
7.2. Enstrümantasyon ve otomasyon ekipmanının, TS OKS ekipmanının
çalışma sırasında yerleşik kaynak özelliklerinin izlenmesi için yöntemlerin
mevcudiyeti ve kabul edilebilirliği.

8. Form

9. Pasaport

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
8.1. enstrümantasyonun teknik durumunu yansıtan, otomatik proses kontrol
sistemleri için ekipman, üreticinin garantisini, ürünün ana parametrelerinin
ve özelliklerinin (özelliklerinin) değerlerini, bilgileri onaylayan bilgilerin ve
sertifikasyon ve bertaraf hakkında bilgilerle yanı sıra çalışma süresi boyunca
girilen bilgilerin (süre ve çalışma koşulları, bakım, onarım ve diğer veriler)
mevcudiyeti ve eksiksizliği.
9.1. Üreticinin garantilerini, ürünün ana parametrelerinin ve özelliklerinin
(özelliklerinin) değerlerini ve ayrıca enstrümantasyon ve otomasyon
ekipmanının, TS OKS ekipmanının sertifikalandırılması ve elden
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çıkarılmasıyla ilgili bilgilerin mevcudiyeti ve eksiksizliği.

7.4. - Boru hatlarının parçaları ve montaj birimleri için dokümantasyonun incelenmesi ve
analizi / uzmanlığı sırasında dikkate alınması gereken dokümantasyon ve konuların listesi
1. Parça ve montaj
birimlerinin
çizimleri, boru
hatlarının montaj
çizimleri, şartname,
pasaport formu

1.1. Belgelerin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
1.2. Boru hatlarının imalatı, montajı ve işletimi sırasında boru hatlarının
parçalarının ve montaj birimlerinin ve yanı sıra çıkarılabilir ve kaynaklı
bağlantıların (yüzey kaplaması) tanımlanması için kabul edilen işaretlerin
yeterliliği.
1.3. Boru hattı parçalarının ve montaj birimlerinin NES güvenliği için önemli
elemanlar ve sistemler olarak sınıflandırılmasının gerekçesi (güvenlik sınıfı,
sınıflandırma tanımı, boru hattı parçaları ve montaj birimleri grubu, sismik
direnç kategorisi).
1.4. Boru hatlarının parçalarının ve montaj birimlerinin belirlenmiş hizmet
ömrü, radyasyona ve sıcaklıkta gevrekleşmeye karşı dirençleri, termal
yaşlanma, borik asit çözeltilerine maruz kalma, dekontaminasyon çözeltileri,
soğutucunun su-kimyasal rejimi dikkate alınarak korozyon önleyici
kaplamalar için malzeme seçiminin geçerliliği dahil NES'de boru hatlarının
parça ve montaj birimlerinin kullanım koşulları için temel ve kaynak (yüzey
kaplama) malzeme seçiminin gerekçelendirilmesi.

1.5. Test edilen boru hatlarının parçalarının ve montaj birimlerinin
eksiksizliği ve müşteriye teslim edilen dokümantasyon seti dahil teslimatın
eksiksizliği için tasarım belgelerinde gereksinimlerin varlığı ve kabul
edilebilirliği.
1.6. Boru hatlarına kaynak parçaları ve montaj üniteleri gereksinimlerine
uygunluk.
1.7. Boru hatlarının parçalarının ve montaj birimlerinin ısıl işlemine duyulan
ihtiyaç
2. Mukavemet
2.1. Hesaplamalarda yapılan mukavemet hesaplamaları ve varsayımları
hesapları
yapılırken tasarım programlarının uygulanabilirliği.
2.2. Hesaplamaları yaparken etkileyen faktörler için hesaba katılımın tamlığı.
2.3. Mukavemet hesaplamaları ve sismik direnç hesaplamalarının
sonuçlarına dayalı olarak mukavemet ve stabilite koşullarına uygunluk.
2.4. Belirtilen kaynak özelliklerinin geçerliliği ve boru hatlarının parçalarının
ve montaj birimlerinin belirlenen hizmet ömrü.
2.5. Çalışma sırasında durumlarının periyodik olarak izlenmesi için boru
hatlarının en yüklü bölümlerinin kurulmasının gerekçesi.
2.6. Boru hattının destek-süspansiyon sisteminin tasarımı ve mukavemet
hesaplaması için gerekliliklerin gerekçesi
3. Kaynak
3.1. Metal parçaların ve boru hatlarının montaj birimlerinin tahribatlı ve
bağlantılarının
tahribatsız test edilmesine yönelik belirlenen yöntemlerin ve bu yöntemlerle
(yüzey kaplaması) ve yapılan testlerin federal kural ve yönetmeliklerin gerekliliklerine uygunluğu.
ana metallerin kalite 3.2. Boru hatlarının parçalarının ve montaj birimlerinin imalatında ve
kontrolü tabloları.
kurulumunda metal özelliklerini doğrulamak için kontrol numunelerinin
mevcudiyeti ve yeterliliği
4. Kabul ve Teslim- 4.1. Boru hatlarının parçalarının ve montaj birimlerinin gerekli
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karakteristiklerini, parametrelerini ve özelliklerini teyit etmek için kabul testi
programında ve kabul testi programında belirlenen testlerin kapsamının
yeterliliği.
4.2. Boru hatlarının parçalarının ve montaj birimlerinin testi sırasında
çalışma koşullarının simülasyonunun kabul edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
5.1. Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında boru hatlarının parçalarının ve
montaj birimlerinin, ekipmanın nakliyesi, depolanması ve kurulumu
sırasında boru hatlarının parçalarında ve montaj birimlerinde mekanik ve
diğer hasar olasılığını en aza indirmek için boru hatlarının parçalarının ve
montaj birimlerinin, geliştiricisi tarafından oluşturulan organizasyonel ve
teknik önlemlerin ve gereksinimlerin yeterliliği.
6.1. Aşağıda sıralanan gereksinimler dahil hazırlık çalışması ve boru
hatlarının parçalarının ve montaj birimlerinin kurulum işlemlerinin
detaylandırılmasının yeterliliği:
- tesislerin temizliği;
- teknolojik ekipman, demirbaşlar, aletler ve yardımcı malzemeler;
- kurulumu gerçekleştiren personel;
- kaynak için kurulum ve montaj işlemlerinin sırası v.s.;
6.2. Değiştirilen parçaların ve montaj birimlerinin hata tespiti için normların
geçerliliği ve yıkama ve temizleme gereksinimleri dahil olmak üzere boru
hatlarının bakım kapsamının ve sıklığının makul olması.
6.3. Onarımları gerçekleştirme olasılığı ve yöntemleri, yapılan onarımların
belgelenmesi ve onarılan boru hatlarının bölümlerinin izlenmesinin
sonuçlarının bulunması ve yeterliliği.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
7. Sistemlerin
7.1. Aşağıdakiler dahil devreye alma için boru hatlarının sistemlerinin
kullanma kılavuzu hazırlanmasına yönelik talimatların mevcudiyeti ve yeterliliği:
(talimatı)
- bir soğutucu ile doldurma;
- sistemlerin boru hatları üzerinde devreye alma çalışmaların yapılması.
7.2. İzin verilen ısıtma ve soğutma hızları da dahil olmak üzere, sistemlerin
boru hatlarının güvenli çalışması için belirlenmiş koşulların ve sınırların
varlığı ve geçerliliği.
7.3. Belirlenen yöntemlerin, araçların ve boru hatlarının kısımlarının
operasyonel kontrol sıklığının mevcudiyeti ve yeterliliği.
7.4. Çalışması sırasında boru hatlarının belirlenen kaynak özelliklerini
izlemek için yöntemlerin mevcudiyeti ve kabul edilebilirliği.
7.5. - Havalandırma sistemlerinin ekipmanının incelenmesi ve analizi / uzmanlığı sırasında
dikkate alınması gereken dokümantasyon ve sorunların listesi
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1.1. Belgenin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
1.2. Güvenlik açısından önemli havalandırma sistemleri için temel
gereksinimler dahil olmak üzere, nükleer santral tasarımcısı ve işletme
organizasyonu tarafından belirtilen temel teknik verilerin ve özelliklerin
doğrulanması.
1.3. Referans şartlarında verilen havalandırma ekipmanının parametrelerinin
ve özelliklerinin uygunluğu, orijinal teknik koşullar, çalışma ortamının
parametrelerini değiştirme modları da dahil olmak üzere fonksiyonel
göstergelerin hesaba katılımının eksiksizliği (hedef göstergeleri).
1.4. Havalandırma ekipmanlarında kullanılan ürünlerin sızdırmazlığı için
kullanılan malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri.
1.5. Fonksiyonel göstergelerin (hedef göstergeleri) hesaba katılmasının
tamlığı
1.6. Gereklerin dikkate alınması:
NES güvenliğe etkisine göre (güvenlik sınıfı);
- Havalandırma sistemlerinin karakteristikleri ve parametreleri için
gereklilikleri belirleyen federal normlar ve kurallar ve dokümanlar, otomatik
proses kontrol sistemleri için ekipmanlar ve bunların sınır değerleri;
- yangın güvenliği;
- elektrik güvenliği;
- muhafazaların koruma derecesi (IP kodu);
- radyasyon güvenliği;
- konstrüksiyon gereklilikleri;
- sismik direnç;
- acil durumlar da dahil olmak üzere dış faktörlere direnç;
- güvenilirlik;
- dekontaminasyon solüsyonlarının etkilerine karşı direnç;
- radyasyon direnci;
- aşındırıcı atmosferik maddelere direnç;
- elektromanyetik uyumluluk;
- kalite sağlanması;
- ürün birleştirme;
- çevre koruma.
1.7. Test ve kabul şeklinde uygunluk değerlendirmesi için gereksinimlerin
mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.8. Havalandırma sistemlerinin belirlenen gerekliliklere uygunluğunu
izlemek için öngörülen yöntemlerin mevcudiyeti ve yeterliliği.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
2. Montaj çizimleri, 2.1. Belgelerin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
şartname, pasaport 2.2. Genel boyutlar (montaj boyutları dahil), kesme kenarlarının çizimleri,
formu
bağlantı boyutları, bina yapılarına bağlantı noktaları.
2.3. Havalandırma sistemleri ekipmanlarının NES güvenliği için önemli
elemanlar ve sistemler olarak sınıflandırılmasının gerekçesi (güvenlik sınıfı,
sınıflandırma tanımı, sismik direnç ve sismik direnç kategorisi).
2.4. Nükleer santrallerde havalandırma sistemleri için ekipman kullanım
koşulları için yarı mamul ürünlerin, temel ve kaynak malzemelerinin
seçiminin gerekçesi, havalandırma sistemleri ekipmanının atanmış hizmet
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ömrü dikkate alınarak erozyon aşınmasına karşı koruma, korozyon önleyici
kaplamalar, dekontaminasyon çözümlerine direnç için gereklilikleri sağlayan
malzemelerin seçiminin gerekçelendirilmesi dahil.
2.5. Sökülebilir bağlantılar (saplamalar, rondelalar, somunlar, cıvatalar,
contalar, sızdırmazlık yüzeyleri, saplama yuvaları, yağlayıcılar), sıkma
torkları, kilitleme yöntemleri için teknik gereksinimlerin gerekçesi,
2.6. Havalandırma sistemleri için ekipman ve müşteriye aktarılan
dokümantasyon seti dahil tedarikin eksiksizliği için tasarım
dokümantasyonundaki gereksinimlerin varlığı ve kabul edilebilirliği.
2.7. Belirlene araçlardaki ihtiyacın (veya eksikliğinin) ve / veya harici teknik
teşhis araçlarının bağlanma olasılığının gerekçelendirilmesi.
2.8. Kabul edilen işaretlerin yeterliliği, güvenlik sınıfı ve ürün tanımı, çelik
kalitesi ve kaynak numaraları (dökümden yapılmış muhafazalar için).

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
3. Mukavemet
3.1. Hesaplamalarda yapılan mukavemet hesaplamaları ve varsayımları
hesapları
yapılırken tasarım programlarının uygulanabilirliği.
3.2. Hava kanallarından iletilen yükleri hesaba katarak, hesaplamaları
yaparken etkileyen faktörleri hesaba katmanın tamlığı.
3.3. Mukavemet hesaplamaları ve sismik direnç hesaplamalarının
sonuçlarına dayalı olarak mukavemet ve stabilite koşullarına uygunluk.
3.4. Belirtilen kaynak özelliklerinin geçerliliği ve havalandırma sistemlerinin
ekipmanının belirlenen hizmet ömrü.
4. Kabul, standart, 4.1. Havalandırma sistemleri ekipmanlarının gerekli özelliklerini,
yeterlilik, periyodik parametrelerini ve özelliklerini teyit etmek için kabul standardı, yeterlilik,
ve kabul testlerinin periyodik ve kabul testleri programında oluşturulan testlerin kapsamının
programı
yeterliliği.
4.2. Havalandırma sistemleri için ekipmanı test ederken çalışma koşullarının
simülasyonunun kabul edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
5. Koruma (yeniden 5.1. Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında havalandırma sistemleri
koruma), nakliye ve ekipmanı, ekipmanın nakliyesi, depolanması ve kurulumu sırasında
saklama talimatları havalandırma sistemlerinde mekanik ve diğer hasar olasılığını en aza
indirmek için havalandırma sistemleri için ekipman, geliştiricisi tarafından
oluşturulan organizasyonel ve teknik önlemlerin ve gereksinimlerin
yeterliliği.
6. Kurulum, teknik 6.1. Aşağıda sıralanan gereksinimler dahil hazırlık çalışması ve
bakım ve onarım
havalandırma sistemlerinin ekipman kurulum işlemlerinin
işlemlerinin
detaylandırılmasının yeterliliği:
talimatları
- tesislerin temizliği;
- teknolojik ekipman, demirbaşlar, aletler ve yardımcı malzemeler;
- kurulumu gerçekleştiren personel;
- kaynak için kurulum ve montaj işlemlerinin sırası;
- gömülü parçaların montajında (bina yapılarına sabitlenirken) vb. gömülü iş
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eylemlerinin kaydı.
.2. Aşınan parçaların, tertibatların, bileşen parçalarının hata tespiti için
standartların geçerliliği dahil olmak üzere ekipman bakımının kapsamının ve
sıklığının makul olması.
6.3. Onarıcı onarım veya değiştirme koşulları olasılığı ve yöntemleri, yapılan
onarımların dokümantasyonu ve onarılan parçaların, tertibatların,
havalandırma sistemlerinin bileşen elemanlarının kontrolünün sonuçlarına
ilişkin talimatların mevcudiyeti ve yeterliliği.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
7. Kullanma
7.1. İşletmeye almaya hazır olma dahil olmak üzere, havalandırma sistemleri
kılavuzu (talimat)
ekipmanını çalıştırmaya hazırlamak için talimatların mevcudiyeti ve
yeterliliği.
7.2. Havalandırma sistemleri ekipmanının güvenli çalışması için belirlenmiş
koşulların ve sınırların varlığı ve geçerliliği.
7.3. Belirlenen yöntemlerin, araçların ve operasyonel kontrol sıklığının
mevcudiyeti ve yeterliliği.
7.4. Havalandırma sistemleri ekipmanının çalışması sırasında belirlenen
kaynak özelliklerinin izlenmesi için yöntemlerin mevcudiyeti ve kabul
edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve belli nükleer santralde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
7.6. - Kaldırma mekanizmalarının ekipmanının incelenmesi ve analizi / uzmanlığı sırasında
dikkate alınması gereken dokümantasyon ve sorunların listesi
1.
TG/TS/TŞ/TK 1.1. Belgelerin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
(Teknik
1.2. Teknik şartnamede verilen kaldırma mekanizmalarının parametrelerinin
gereklilikleri/ Teknik ve özelliklerinin orijinal teknik şartlara uygunluğu, fonksiyonel göstergelerin
standartları/ Teknik (hedef göstergeleri) hesaba katılımın eksiksizliği
Şartname/
Teknik 1.3. Kaldırma mekanizmalarının imalatında, kurulumunda ve çalışmasında
koşulları)
Projesi, parçaların, kaldırma mekanizmalarının montaj birimlerinin, çıkarılabilir ve
montaj
çizimleri, yedek parçalarının ve ayrıca çıkarılabilir ve kaynaklı bağlantıların (yüzey
şartname
kaplaması) tanımlanması için kabul edilen işaretin yeterliliği.
1.4. Kaldırma mekanizmalarının NES güvenliği için önemli elemanlar ve
sistemler olarak sınıflandırılmasının gerekçesi (güvenlik sınıfı, sınıflandırma
tanımı, özel bir vinç grubu, sismik direnç kategorisi).
1.5. Kaldırma mekanizmalarının belirlenmiş hizmet ömrü, radyasyona maruz
kalmaya karşı dirençleri, dekontaminasyon çözümleri dikkate alınarak,
korozyon önleyici boya kaplamaları için malzeme seçiminin geçerliliği dahil
olmak üzere, NES'deki kaldırma mekanizmalarının kullanım koşulları için
temel ve kaynak (yüzey kaplama) malzemelerinin seçiminin geçerliliği.
1.6. İklim faktörlerinin, agresif ortamların, kaldırma mekanizmalarının metal
hasarının olası etkilerini yok etmek ve en aza indirmek için tasarım
çözümlerinin yeterliliği.
1.7. Sökülebilir bağlantılar (saplamalar, rondelalar, somunlar, cıvatalar,
saplama yuvaları, yağlayıcılar), sıkma torkları, kilitleme yöntemleri için
teknik gereksinimlerin gerekçesi.
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1.8. Elektrik kesintisi, duman, vinç kurulum sahasının gaz kirliliği, yük
kavrama gövdeleri ve cihazlarının olması durumunda vinç operatörünün
(operatör) acil durum tahliyesi için kilitler, alarmlar, parametre kaydediciler,
mevcut yönlendirme sistemleri, araçlar (cihazlar) içeren kaldırma
mekanizmalarının kullanılabilirliği ve yeterliliği.
1.9. Test edilen kaldırma mekanizmalarının eksiksizliği ve müşteriye teslim
edilen dokümantasyon seti dahil teslimatın eksiksizliği için tasarım
belgelerinde gereksinimlerin varlığı ve kabul edilebilirliği.
2. Özel vinçlerin 2.1. Üç mekansal koordinatta eşzamanlı sismik etki durumları için özel
sismik
direncinin vinçlerin sismik direnci için hesaplamalar yaparken hesaplama programlarının
hesaplanması
uygulanabilirliği.
2.2. Hesaplamaları yaparken etkileyen faktörler için hesaba katılımın tamlığı.
2.3. Sismik stabilite hesaplamalarının sonuçlarına göre stabilite koşullarına
uygunluk.
2.4. Belirlenen kaynak özelliklerinin geçerliliği ve kaldırma mekanizmasının
belirlenen hizmet ömrü.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
3.
Kaynak 3.1. Özel vinçlerin ve yük tutucu gövdelerin metal yapılarının kaynaklı
bağlantılarının
elemanlarının yapıldığı malzemelerin uyumluğu.
(yüzey kaplaması) ve 3.2. Kaldırma mekanizmalarının imalatında metalin özelliklerini doğrulamak
ana metallerin kalite için belgelerin mevcudiyeti ve yeterliliği.
kontrolü tabloları.
3.3. Vinç imalatında ve operasyonları sırasında kaynak, metal ve kaynaklı
bağlantıların kontrolü için ek gereksinimlerin varlığı ve yeterliliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
4. Kabul ve Teslim- 4.1. Kaldırma mekanizmalarının gerekli karakteristiklerini, parametrelerini ve
kabul
testleri özelliklerini teyit etmek için kabul testi programında ve kabul testi
programı
programında belirlenen testlerin kapsamının yeterliliği.
4.2. Kaldırma mekanizmalarının testi sırasında çalışma koşullarının
simülasyonunun kabul edilebilirliği. Özel bir vincin statik ve dinamik testleri.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
5. Ambalaj, taşıma ve 5.1. Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında kaldırma mekanizmaları,
depolama talimatları ekipmanın nakliyesi, depolanması ve kurulumu sırasında kaldırma
mekanizmalarının mekanik ve diğer hasar olasılığını en aza indirmek için
kaldırma mekanizmaları için ekipman, geliştiricisi tarafından oluşturulan
organizasyonel ve teknik önlemlerin ve gereksinimlerin yeterliliği.
6. Kurulum, teknik 6.1. Aşağıda sıralanan gereksinimler dahil hazırlık çalışması ve kaldırma
bakım ve onarım mekanizmaları kurulum işlemlerinin detaylandırılmasının yeterliliği:
işlemlerinin
- tesislerin temizliği;
talimatları
- teknolojik ekipman, demirbaşlar, aletler ve yardımcı malzemeler;
- kurulumu gerçekleştiren personel;
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- kurulum ve montaj işlemlerinin sırası;
6.2. Aşınan parçaların hata tespiti için standartların geçerliliği dahil olmak
üzere kaldırma mekanizmalarının bakım kapsamının ve sıklığının makul
olması.
6.3. Onarımları gerçekleştirme olasılığı ve yöntemleri, yapılan onarımların
belgelenmesi ve onarılan kaldırma mekanizmalarının izlenmesinin
sonuçlarının bulunması ve yeterliliği.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
7. Kullanma kılavuzu 7.1. Aşağıdakiler dahil devreye alma için kaldırma mekanizmalarının
(talimat)
hazırlanmasına yönelik talimatların mevcudiyeti ve yeterliliği:
- ünitelerin, mekanizmaların ve güvenlik cihazlarının bakım ve onarımı ile
ilgili çalışmaların sıklığı ve listesi;
- metal yapılara ve onarım yöntemlerine olası hasar;
- emniyet cihazlarını kontrol etme yöntemleri;
- frenlerin ayarlanma yolları;
- aşınan parçaların listesi ve aşınma toleransları;
- teknik inceleme yapma prosedürü;
- vinci ve elemanlarını özel yükleme cihazlarıyla test etme prosedürü;
- çalışmaz vinci güvenli bir konuma getirme talimatları;
- acil durumlarda güvenlik gereksinimleri (vinçte bir güç kesintisi olması veya
kancada bir yük olması durumunda sistemlerinin arızalanması durumu dahil);
- halatlar reddetme normları;
- vinç tertibatlarının ve mekanizmalarının sınırlayıcı durumu kriterleri;
- vincin revizyona gönderilmesi için sınırlama durumuna ilişkin kriterler;
- vincin belirlenmiş hizmet ömrü;
- başlatma sırasında sürücülerin özelliklerini ve izin verilen yük sarkma
değerlerini ayarlama;
- tasarımının özelliklerini dikkate alarak vincin bakım ve çalıştırma talimatları;
- sonra vinç üreticisi ve işletme organizasyonu oaln kuruluş tarafından
geliştirilen vincin çalışabilirliğini izlemek gerekli olan NES'in çalışmasındaki
düzensizliklerin bir listesi;
- vincin çalışabilirliğini izleme yöntemleri (nükleer santralin işletilmesinde
ihlallerin ortaya çıkmasından sonraki kontrollerin bileşimi ve kapsamı dahil);
- Nükleer enerji santralin işletilmesinde radyasyon sonuçları olan
düzensizliklerin ortaya çıkmasından sonra vincin dekontaminasyonu için
prosedür ve teknik.
7.2. Kaldırma mekanizmasının çalışması sırasında belirlenen kaynak
özelliklerinin izlenmesi için yöntemlerin mevcudiyeti ve kabul edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
7.7. - Kablo ürünlerin ekipmanının incelenmesi ve analizi / uzmanlığı sırasında dikkate
alınması gereken dokümantasyon ve sorunların listesi
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Şartname/ Teknik
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Konu listesi
1.1. Belgenin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
1.2. Fonksiyonel göstergelerin (hedef göstergeleri) hesaba katılmasının
tamlığı Kablo ürünlerinin çalıştığı yerde gerekli özelliklerin varlığı
(işyerinde işlevsellik ve güvenilirlik, çevre koşulları ve çalışma koşulları,
bağlantılar, kabul, kabul ve periyodik testler, servis, veri güvenliği ve hizmet
ömrü için gereklilikler).
1.3. Kablo ürünlerini NES güvenliği için önemli elemanlar ve sistemler
olarak sınıflandırmanın gerekçesi (güvenlik sınıfı, sınıflandırma tanımı,
ekipman grubu, sismik direnç kategorisi).
1.4. Gereklerin dikkate alınması:
NES güvenliğe etkisine göre (güvenlik sınıfı);
- kablo ürünlerinin özellikleri ve parametreleri ile bunların sınır değerleri için
gereksinimleri belirleyen standardizasyona ilişkin federal normlar ve kurallar
ve belgeler;
- yangın güvenliği;
- elektrik güvenliği;
- radyasyon güvenliği;
- konstrüksiyon gereklilikleri;
- sismik direnç;
- acil durumlar da dahil olmak üzere dış faktörlere direnç;
- güvenilirlik;
- dekontaminasyon solüsyonlarının etkilerine karşı direnç;
- radyasyon direnci;
- elektromanyetik uyumluluk;
- ürün birleştirme;
- çevre koruma.
1.5. Test ve kabul şeklinde uygunluk değerlendirmesi için gereksinimlerin
mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.6. Kablo ürünlerinin belirlenen gerekliliklere uygunluğunu izlemek için
öngörülen yöntemlerin mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.7. Testler şeklinde uygunluk değerlendirmesine ilişkin raporlama
belgelerinin formlarının uygunluğu.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
2. Genel düzenleme 2.1. Belgelerin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
çizimleri, şartname 2.2. Teknik koşullarda belirlenen gereksinimleri karşılayacak tasarım
çözümlerinin gerekçesi ve yeterliliği.
2.3. Belirlenen test ve kabul şeklinde uygunluk değerlendirmesi için
gereksinimlerin gerekçesi ve yeterliliği.
2.4. Kablo ürünlerinin belirlenen gerekliliklere uygunluğunu izlemek için
öngörülen yöntemlerin gerekçesi ve yeterliliği.
2.5. İthal edilen bileşenlerin ve ürünlerin mevcudiyeti.
2.6. Test edilen kablo ürünlerinin eksiksizliği ve müşteriye teslim edilen
dokümantasyon seti dahil teslimatın eksiksizliği için tasarım belgelerinde
gereksinimlerin varlığı ve kabul edilebilirliği.
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3. Kabul ve Teslim- 3.1. Kablo ürünlerinin gerekli karakteristiklerini, parametrelerini ve
kabul testleri
özelliklerini teyit etmek için kabul testi programında ve kabul testi
programı
programında belirlenen testlerin kapsamının yeterliliği.
3.2. Kablo ürünlerinin testi sırasında çalışma koşullarının simülasyonunun
kabul edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
4. Koruma (yeniden 4.1. Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında kablo ürünleri, ekipmanın
koruma), nakliye ve nakliyesi, depolanması ve kurulumu sırasında kablo ürünlerinde mekanik ve
saklama talimatları diğer hasar olasılığını en aza indirmek için kablo ürünlerinin, geliştiricisi
tarafından oluşturulan organizasyonel ve teknik önlemlerin ve
gereksinimlerin yeterliliği.
5. Kurulum, teknik 5.1. Kablo ürünlerinin hazırlık çalışmaları ve kurulumunun
bakım ve onarım
detaylandırılması, kablo ürünlerinin kurulumu, devreye alınması,
işlemlerinin
başlatılması, düzenlenmesi, kullanım yerinde faaliyete geçirilmesi için
talimatları
gerekenler dahil.
5.2. Kablo ürünlerinin bakım hacminin ve sıklığının gerekçesi.
5.3. Onarımları gerçekleştirme olasılığı ve yöntemleri, yapılan onarımların
belgelenmesi ve onarılan kablo ürünlerinin izlenmesinin sonuçlarının
bulunması ve yeterliliği.
6. Kullanma
6.1. Kablo ürününün doğru ve güvenli çalışması için gerekli (talimatlara
kılavuzu (talimat)
uygun kullanım, bakım, bakım, depolama ve nakliye) ve onarım için
gönderme ihtiyacını belirlerken teknik durumunun değerlendirilmesi, ayrıca
kablo ürünlerinin ve bileşenlerinin atılmasıyla ilgili bilgilerin, ürünün
tasarımı, çalışma prensibi, özellikleri (özellikleri), bileşenleri ve talimatları
ile ilgili bilgilerin mevcudiyeti ve yeterliliği.
6.2. Çalışması sırasında kablo ürünlerinin belirlenen kaynak özelliklerini
izlemek için yöntemlerin mevcudiyeti ve kabul edilebilirliği.

7. Form

8. Pasaport

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
7.1. Söz konusu ürünün teknik durumunu yansıtan, otomatik proses kontrol
sistemleri için ekipman, üreticinin garantisini, ürünün ana parametrelerinin
ve özelliklerinin (özelliklerinin) değerlerini, bilgileri onaylayan bilgilerin ve
sertifikasyon ve bertaraf hakkında bilgilerle yanı sıra çalışma süresi boyunca
girilen bilgilerin (süre ve çalışma koşulları, bakım, onarım ve diğer veriler)
mevcudiyeti ve eksiksizliği.
8.1. Üreticinin garantilerini, ürünün ana parametrelerinin ve özelliklerinin
(özelliklerinin) değerlerini ve ayrıca ürünün sertifikalandırılması ve elden
çıkarılmasıyla ilgili bilgilerin mevcudiyeti ve eksiksizliği.

7.8. - Pompalama ekipmanının incelenmesi ve analizi / uzmanlığı sırasında dikkate alınması
gereken dokümantasyon ve sorunların listesi
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1. TG/TS/TŞ/TK
(Teknik
gereklilikleri/ Teknik
standartları/ Teknik
Şartname/ Teknik
koşulları) Projesi

Konu listesi
1.1. Belgenin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
1.2. Fonksiyonel göstergelerin (hedef göstergeleri) hesaba katılmasının
tamlığı
1.3. Çalışma ortamının parametrelerini değiştirme modları, direnç katsayısı,
sızıntı miktarı dahil olmak üzere fonksiyonel göstergeler (hedef göstergeleri)
için hesaba katmanın tamlığı.
1.4. Pompalama ekipmanlarında kullanılan ürünlerin sızdırmazlığı için
kullanılan malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri.
1.5. Malzemelerinin bildirilmesiyle yarı mamul ürünlerin kalitesi ve
özellikleri.
1.6. Gereklerin dikkate alınması:
NES güvenliğe etkisine göre (güvenlik sınıfı);
- pompalama ekipmanının karakteristikleri ve parametreleri için gereklilikleri
belirleyen federal normlar ve kurallar ve dokümanlar, otomatik proses
kontrol sistemleri için ekipmanlar ve bunların sınır değerleri;
- yangın güvenliği;
- elektrik güvenliği;
- muhafazaların koruma derecesi (IP kodu);
- radyasyon güvenliği;
- konstrüksiyon gereklilikleri;
- sismik direnç;
- acil durumlar da dahil olmak üzere dış faktörlere direnç;
- güvenilirlik;
- dekontaminasyon solüsyonlarının etkilerine karşı direnç;
- radyasyon direnci;
- elektromanyetik uyumluluk;
- ürün birleştirme;
- çevre koruma.
1.7. Test ve kabul şeklinde uygunluk değerlendirmesi için gereksinimlerin
mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.8. Pompalama ekipmanının belirlenen gerekliliklere uygunluğunu izlemek
için öngörülen yöntemlerin mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.9. Testler şeklinde uygunluk değerlendirmesine ilişkin raporlama
belgelerinin formlarının uygunluğu.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
2. Montaj çizimleri, 2.1. Belgelerin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
teknik özellikler,
2.2. Genel boyutlar (montaj boyutları dahil), kesme kenarlarının çizimleri,
aşınma ve vücut
bağlantı boyutları, derz türü, bina yapılarına bağlantı noktaları.
parçaları çizimleri, 2.3. Pompalama ekipmanlarının NES güvenliği için önemli elemanlar ve
pasaport
sistemler olarak sınıflandırılmasının gerekçesi (güvenlik sınıfı, sınıflandırma
tanımı, sismik direnç ve sismik direnç kategorisi).
2.4. Nükleer santrallerde pompalama için ekipman kullanım koşulları için
yarı mamul ürünlerin, temel ve kaynak (yüzey kaplamalı) malzemelerinin
seçiminin gerekçesi, pompalama ekipmanının belirlenen hizmet ömrü
dikkate alınarak erozyon aşınmasına karşı koruma, korozyon önleyici
kaplamalar, radyasyona ve sıcaklık gevrekleşmesine karşı dirençleri,
dekontaminasyon çözümlerine direnç için gereklilikleri sağlayan
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malzemelerin seçiminin gerekçelendirilmesi dahil.
2.5. Sökülebilir bağlantılar (saplamalar, rondelalar, somunlar, cıvatalar,
contalar, sızdırmazlık yüzeyleri, saplama yuvaları, yağlayıcılar), sıkma
torkları, kilitleme yöntemleri için teknik gereksinimlerin gerekçesi,
2.6. Test edilen pompalama ekipmanının eksiksizliği ve müşteriye teslim
edilen dokümantasyon seti dahil teslimatın eksiksizliği için tasarım
belgelerinde gereksinimlerin varlığı ve kabul edilebilirliği.
2.7. Belirlene araçlardaki ihtiyacın (veya eksikliğinin) ve / veya harici teknik
teşhis araçlarının bağlanma olasılığının gerekçelendirilmesi.
2.8. Kabul edilen işaretlerin yeterliliği, güvenlik sınıfı ve ürün tanımı, çelik
kalitesi ve kaynak numaraları (dökümden yapılmış muhafazalar için).

3. Mukavemet
hesapları

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
3.1. Hesaplamalarda yapılan mukavemet hesaplamaları ve varsayımları
yapılırken tasarım programlarının uygulanabilirliği.
3.2. Boru hatlarından iletilen yükleri hesaba katarak, hesaplamaları yaparken
etkileyen faktörleri hesaba katmanın tamlığı.
3.3. Mukavemet hesaplamaları ve sismik direnç hesaplamalarının
sonuçlarına dayalı olarak mukavemet ve stabilite koşullarına uygunluk.
3.4. Belirtilen kaynak özelliklerinin geçerliliği ve pompalama ekipmanının
belirlenen hizmet ömrü.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
4. Kaynak
4.1. Pompalama ekipmanın metalinin tahribatlı ve tahribatsız muayeneleri
birleşimleri ve ana yöntemlerinin uygunluğu ve yeterliliği ve bu yöntemlerle yapılan testlerin
malzemelerin kalite federal kural ve yönetmeliklerin gerekliliklerine uygunluğu.
kontrolü tabloları.
4.2. Pompalama ekipmanın üretimi ve kurulumu sırasında metalin
özelliklerini doğrulamak için kontrol numunelerinin mevcudiyeti ve
yeterliliği.
5. Kabul, standart, 5.1. Ekipmanlarının gerekli özelliklerini, parametrelerini ve özelliklerini teyit
yeterlilik,
etmek için kabul standardı, yeterlilik, karşılaştırmalı, periyodik ve kabul
karşılaştırmalı,
testleri programında oluşturulan testlerin kapsamının yeterliliği.
periyodik ve kabul 5.2. Pompalama ekipmanının test ederken çalışma koşullarının
testlerinin programı simülasyonunun kabul edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
6. Koruma (yeniden 6.1. Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında pompalama ekipmanın
koruma), nakliye ve nakliyesi, depolanması ve kurulumu sırasında pompalama ekipmanında
saklama talimatları mekanik ve diğer hasar olasılığını en aza indirmek için pompalama ekipmanı
için ekipman, geliştiricisi tarafından oluşturulan organizasyonel ve teknik
önlemlerin ve gereksinimlerin yeterliliği.
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7. Teknik bakım ve 7.1. Aşağıda sıralanan gereksinimler dahil hazırlık çalışması ve pompalama
onarım işlemlerinin ekipmanı kurulum işlemlerinin detaylandırılmasının yeterliliği:
maliyet listesi
- tesislerin temizliği;
- teknolojik ekipman, demirbaşlar, aletler ve yardımcı malzemeler;
- kurulumu gerçekleştiren personel;
- kaynak için kurulum ve montaj işlemlerinin sırası;
- gömülü parçaların montajında (bina yapılarına sabitlenirken) vb. gömülü iş
eylemlerinin kaydı.
7.2. Aşınan parçaların, tertibatların, bileşen parçalarının hata tespiti için
standartların geçerliliği dahil olmak üzere ekipman bakımının kapsamının ve
sıklığının makul olması.
7.3. Onarıcı onarım veya değiştirme koşulları olasılığı ve yöntemleri, yapılan
onarımların dokümantasyonu ve onarılan parçaların, tertibatların,pompalama
elemanlarının bileşen elemanlarının kontrolünün sonuçlarına ilişkin
talimatların mevcudiyeti ve yeterliliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
8. Kullanma
8.1. İşletmeye almaya hazır olma dahil olmak üzere, pompalama ekipmanını
kılavuzu (talimat)
çalıştırmaya hazırlamak için talimatların mevcudiyeti ve yeterliliği.
8.2. Pompalama ekipmanının güvenli çalışması için belirlenmiş koşulların ve
sınırların varlığı ve geçerliliği.
8.3. Belirlenen yöntemlerin, araçların ve operasyonel kontrol sıklığının
mevcudiyeti ve yeterliliği.
8.4. Çalışması sırasında pompalama ekipmanın belirlenen kaynak
özelliklerini izlemek için yöntemlerin mevcudiyeti ve kabul edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
7.9. - Isı değişim ekipmanının incelenmesi ve analizi / uzmanlığı sırasında dikkate alınması
gereken dokümantasyon ve sorunların listesi
1. TG/TS/TŞ/TK
(Teknik
gereklilikleri/ Teknik
standartları/ Teknik
Şartname/ Teknik
koşulları) Projesi

1.1. Belgenin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
1.2. Fonksiyonel göstergelerin (hedef göstergeleri) hesaba katılmasının
tamlığı
1.3. Çalışma ortamının parametrelerini değiştirme modları, direnç katsayısı,
sızıntı miktarı dahil olmak üzere fonksiyonel göstergeler (hedef göstergeleri)
için hesaba katmanın tamlığı.
1.4. Isı değişim ekipmanlarında kullanılan ürünlerin sızdırmazlığı için
kullanılan malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri.
1.5. Gereklerin dikkate alınması:
- NES güvenliğe etkisine göre (güvenlik sınıfı);
- ısı değişim ekipmanının karakteristikleri ve parametreleri için gereklilikleri
belirleyen federal normlar ve kurallar ve dokümanlar, sistemleri için
ekipmanlar ve bunların sınır değerleri;
- yangın güvenliği;
- muhafazaların koruma derecesi (IP kodu);
- radyasyon güvenliği;
- konstrüksiyon gereklilikleri;
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- sismik direnç;
- acil durumlar da dahil olmak üzere dış faktörlere direnç;
- güvenilirlik;
- dekontaminasyon solüsyonlarının etkilerine karşı direnç;
- radyasyon direnci;
- aşındırıcı atmosferik maddelere direnç;
- kalite sağlanması;
- ürün birleştirme;
- çevre koruma.
1.6. Test ve kabul şeklinde uygunluk değerlendirmesi için gereksinimlerin
mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.7. Isı değişim ekipmanının belirlenen gerekliliklere uygunluğunu izlemek
için öngörülen yöntemlerin mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.8. Testler şeklinde uygunluk değerlendirmesine ilişkin raporlama
belgelerinin formlarının uygunluğu.
2. Montaj çizimleri, 2.1. Belgelerin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
şartname, pasaport 2.2. Genel boyutlar (montaj boyutları dahil), kesme kenarlarının çizimleri,
bağlantı boyutları, derz türü, bina yapılarına bağlantı noktaları.
2.3. Isı değişim ekipmanlarının NES güvenliği için önemli elemanlar ve
sistemler olarak sınıflandırılmasının gerekçesi (güvenlik sınıfı, sınıflandırma
tanımı, sismik direnç ve sismik direnç kategorisi).
2.4. Nükleer santrallerde ısı değişim ekipmanı için ekipman kullanım
koşulları için yarı mamul ürünlerin, temel ve kaynak malzemelerinin
seçiminin gerekçesi, ısı değişim ekipmanının atanmış hizmet ömrü dikkate
alınarak erozyon aşınmasına karşı koruma, korozyon önleyici kaplamalar,
dekontaminasyon çözümlerine direnç için gereklilikleri sağlayan
malzemelerin seçiminin gerekçelendirilmesi dahil.
2.5. Sökülebilir bağlantılar (saplamalar, rondelalar, somunlar, cıvatalar,
contalar, sızdırmazlık yüzeyleri, saplama yuvaları, yağlayıcılar), sıkma
torkları, kilitleme yöntemleri için teknik gereksinimlerin gerekçesi,
2.6. Test edilen ısı değişim ekipmanının eksiksizliği ve müşteriye teslim
edilen dokümantasyon seti dahil teslimatın eksiksizliği için tasarım
belgelerinde gereksinimlerin varlığı ve kabul edilebilirliği.
2.7. Kabul edilen işaretlerin yeterliliği, güvenlik sınıfı ve ürün tanımı, çelik
kalitesi ve kaynak numaraları (dökümden yapılmış muhafazalar için).

3. Mukavemet
hesapları

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
3.1. Hesaplamalarda yapılan mukavemet hesaplamaları ve varsayımları
yapılırken tasarım programlarının uygulanabilirliği.
3.2. Boru hatlarından iletilen yükleri hesaba katarak, hesaplamaları yaparken
etkileyen faktörleri hesaba katmanın tamlığı.
3.3. Mukavemet hesaplamaları ve sismik direnç hesaplamalarının
sonuçlarına dayalı olarak mukavemet ve stabilite koşullarına uygunluk.
3.4. Belirtilen kaynak özelliklerinin geçerliliği ve ısı değişim ekipmanının
belirlenen hizmet ömrü.
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4. Kaynak
birleşimleri ve ana
malzemelerin kalite
kontrolü tabloları.

5. Kabul, standart,
yeterlilik, periyodik
ve kabul testlerinin
programı
6. Koruma (yeniden
koruma), nakliye ve
saklama talimatları

7. Teknik bakım ve
onarım işlemlerinin
maliyet listesi

8. Kullanma
kılavuzu (talimat)

Konu listesi
4.1. Pompalama ekipmanın metalinin tahribatlı ve tahribatsız muayeneleri
yöntemlerinin uygunluğu ve yeterliliği ve bu yöntemlerle yapılan testlerin
federal kural ve yönetmeliklerin gerekliliklerine uygunluğu.
4.2. Isı değişim ekipmanın üretimi ve kurulumu sırasında metalin
özelliklerini doğrulamak için kontrol numunelerinin mevcudiyeti ve
yeterliliği.
5.1. Ekipmanlarının gerekli özelliklerini, parametrelerini ve özelliklerini teyit
etmek için kabul standardı, yeterlilik, periyodik ve kabul testleri programında
oluşturulan testlerin kapsamının yeterliliği.
5.2. Isı değişim ekipmanının test ederken çalışma koşullarının
simülasyonunun kabul edilebilirliği.
6.1. Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında ısı değişim ekipmanın
nakliyesi, depolanması ve kurulumu sırasında ısı değişim ekipmanında
mekanik ve diğer hasar olasılığını en aza indirmek için ısı değişim ekipmanı
için ekipman, geliştiricisi tarafından oluşturulan organizasyonel ve teknik
önlemlerin ve gereksinimlerin yeterliliği.
7.1. Aşağıda sıralanan gereksinimler dahil hazırlık çalışması ve ısı değişim
ekipmanı kurulum işlemlerinin detaylandırılmasının yeterliliği:
- tesislerin temizliği;
- teknolojik ekipman, demirbaşlar, aletler ve yardımcı malzemeler;
- kurulumu gerçekleştiren personel;
- kaynak için kurulum ve montaj işlemlerinin sırası;
- gömülü parçaların montajında (bina yapılarına sabitlenirken) vb. gömülü iş
eylemlerinin kaydı.
7.2. Aşınan parçaların, tertibatların, bileşen parçalarının hata tespiti için
standartların geçerliliği dahil olmak üzere ekipman bakımının kapsamının ve
sıklığının makul olması.
7.3. Onarıcı onarım veya değiştirme koşulları olasılığı ve yöntemleri, yapılan
onarımların dokümantasyonu ve onarılan parçaların, tertibatların, ısı değişim
elemanlarının bileşen elemanlarının kontrolünün sonuçlarına ilişkin
talimatların mevcudiyeti ve yeterliliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
8.1. İşletmeye almaya hazır olma dahil olmak üzere, ısı değişim ekipmanını
çalıştırmaya hazırlamak için talimatların mevcudiyeti ve yeterliliği.
8.2. Isı değişim ekipmanının güvenli çalışması için belirlenmiş koşulların ve
sınırların varlığı ve geçerliliği.
8.3. Belirlenen yöntemlerin, araçların ve operasyonel kontrol sıklığının
mevcudiyeti ve yeterliliği.
8.4. Çalışması sırasında ısı değişim ekipmanın belirlenen kaynak
özelliklerini izlemek için yöntemlerin mevcudiyeti ve kabul edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
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7.10. - Boru hattı bağlantı parçalarının ekipmanının incelenmesi ve analizi / uzmanlığı
sırasında dikkate alınması gereken dokümantasyon ve sorunların listesi
1. TG/TS/TŞ/TK
(Teknik
gereklilikleri/ Teknik
standartları/ Teknik
Şartname/ Teknik
koşulları) Projesi
2. Montaj çizimleri,
şartname, pasaport

1.1. Belgenin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
1.2. Çalışma ortamının parametrelerini değiştirme modları, direnç katsayısı,
sızıntı miktarı dahil olmak üzere fonksiyonel göstergeler (hedef göstergeleri)
için hesaba katmanın tamlığı.
1.3. Boru hattı bağlantı parçaları ekipmanlarında kullanılan ürünlerin
sızdırmazlığı için kullanılan malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri.
2.1. Belgelerin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
2.2. Genel boyutlar (montaj boyutları dahil), kesme kenarlarının çizimleri,
bağlantı boyutları, derz türü, bina yapılarına bağlantı noktaları. Bağlantı
parçalarının gerekli kapanma (açma) süresi.
2.3. Ekipmanlarının NES güvenliği için önemli elemanlar ve sistemler olarak
sınıflandırılmasının gerekçesi (güvenlik sınıfı, armatür grubu, sınıflandırma
tanımı, sismik direnç ve sismik direnç kategorisi).
2.4. Nükleer Santralde boru hattı bağlantı parçalarının kullanım koşulları için
yarı mamul ürünlerin, temel ve kaynak (yüzey kaplama) malzemelerinin
seçiminin gerekçesi, erozyon aşınmasına karşı koruma için gereklilikleri
sağlayan malzeme seçiminin gerekçelendirilmesi, korozyon önleyici
kaplamalar, boru hattı bağlantı parçalarının belirlenen hizmet ömrü,
radyasyona ve sıcaklık gevrekleşmesine karşı dirençleri dikkate alınarak ,
borik asit solüsyonlarının etkileri, dekontaminasyon solüsyonları,
soğutucunun su-kimyasal rejimi.
2.5. Sökülebilir bağlantılar (saplamalar, rondelalar, somunlar, cıvatalar,
contalar, sızdırmazlık yüzeyleri, saplama yuvaları, yağlayıcılar), sıkma
torkları, kilitleme yöntemleri için teknik gereksinimlerin gerekçesi,
2.6. Kavitasyonsuz bir çalışma sağlamak için tasarım çözümlerinin
yeterliliği.
2.7. Test edilen boru hattı bağlantı parçalarının eksiksizliği ve müşteriye
teslim edilen dokümantasyon seti dahil teslimatın eksiksizliği için tasarım
belgelerinde gereksinimlerin varlığı ve kabul edilebilirliği.
2.8. Belirlene araçlardaki ihtiyacın (veya eksikliğinin) ve / veya harici teknik
teşhis araçlarının bağlanma olasılığının gerekçelendirilmesi.
2.9. Kabul edilen işaretlerin yeterliliği, güvenlik sınıfı, armatür grubu ve
ürün tanımı, çelik kalitesi ve kaynak numaraları (dökümden yapılmış
muhafazalar için).

3. Mukavemet
hesapları

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
3.1. Hesaplamalarda yapılan mukavemet hesaplamaları ve varsayımları
yapılırken tasarım programlarının uygulanabilirliği.
3.2. Boru hatlarından iletilen yükleri hesaba katarak, hesaplamaları yaparken
etkileyen faktörleri hesaba katmanın tamlığı.
3.3. Mukavemet hesaplamaları ve sismik direnç hesaplamalarının
sonuçlarına dayalı olarak mukavemet ve stabilite koşullarına uygunluk.
3.4. Belirtilen kaynak özelliklerinin geçerliliği ve boru hattı bağlantı
parçalarının belirlenen hizmet ömrü.
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Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.

4. Kaynak
birleşimleri ve ana
malzemelerin kalite
kontrolü tabloları.

4.1. Boru hattı bağlantı parçalarının metalinin tahribatlı ve tahribatsız
muayeneleri yöntemlerinin uygunluğu ve yeterliliği ve bu yöntemlerle
yapılan testlerin federal kural ve yönetmeliklerin gerekliliklerine uygunluğu.
4.2. Boru hattı bağlantı parçalarının üretimi ve kurulumu sırasında metalin
özelliklerini doğrulamak için kontrol numunelerinin mevcudiyeti ve
yeterliliği.
5. Kabul, standart, 5.1. Ekipmanlarının gerekli özelliklerini, parametrelerini ve özelliklerini teyit
yeterlilik, periyodik etmek için kabul standardı, yeterlilik, periyodik ve kabul testleri programında
ve kabul testlerinin oluşturulan testlerin kapsamının yeterliliği.
programı
5.2. Boru hattı bağlantı parçalarının testi sırasında çalışma koşullarının
simülasyonunun kabul edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
6. Koruma (yeniden 6.1. Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında boru hattı bağlantı parçalarının
koruma), nakliye ve nakliyesi, depolanması ve kurulumu sırasında boru hattı bağlantı
saklama talimatları parçalarında mekanik ve diğer hasar olasılığını en aza indirmek için boru
hattı bağlantı parçalarıı için ekipman, geliştiricisi tarafından oluşturulan
organizasyonel ve teknik önlemlerin ve gereksinimlerin yeterliliği.
7. Teknik bakım ve 7.1. Aşağıda sıralanan gereksinimler dahil hazırlık çalışması ve boru hattı
onarım işlemlerinin bağlantı parçaları kurulum işlemlerinin detaylandırılmasının yeterliliği:
maliyet listesi
- tesislerin temizliği;
- teknolojik ekipman, demirbaşlar, aletler ve yardımcı malzemeler;
- kurulumu gerçekleştiren personel;
- kaynak için kurulum ve montaj işlemlerinin sırası;
- gömülü parçaların montajında (bina yapılarına sabitlenirken) vb. gömülü iş
eylemlerinin kaydı.
7.2. Aşınan parçaların, tertibatların, bileşen parçalarının hata tespiti için
standartların geçerliliği dahil olmak üzere ekipman bakımının kapsamının ve
sıklığının makul olması.
7.3. Onarıcı onarım veya değiştirme koşulları olasılığı ve yöntemleri, yapılan
onarımların dokümantasyonu ve onarılan parçaların, tertibatların, boru hattı
bağlantı parçalarının bileşen elemanlarının kontrolünün sonuçlarına ilişkin
talimatların mevcudiyeti ve yeterliliği.

8. Kullanma
kılavuzu (talimat)

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
8.1. İşletmeye almaya hazır olma dahil olmak üzere,boru hattı bağlantı
parçalarını çalıştırmaya hazırlamak için talimatların mevcudiyeti ve
yeterliliği.
8.2. Boru hattı bağlantı parçalarının güvenli çalışması için belirlenmiş
koşulların ve sınırların varlığı ve geçerliliği.
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8.3. Belirlenen yöntemlerin, araçların ve operasyonel kontrol sıklığının
mevcudiyeti ve yeterliliği.
8.4. Çalışması sırasında boru hatları bağlantı parçalarının belirlenen kaynak
özelliklerini izlemek için yöntemlerin mevcudiyeti ve kabul edilebilirliği.

7.11. - Elektrikli ekipmanın incelenmesi ve analizi / uzmanlığı sırasında dikkate alınması
gereken dokümantasyon ve sorunların listesi
1. TG/TS/TŞ/TK
(Teknik
gereklilikleri/ Teknik
standartları/ Teknik
Şartname/ Teknik
koşulları) Projesi

1.1. Belgenin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
1.2. Fonksiyonel göstergelerin (hedef göstergeleri) hesaba katılmasının
tamlığı
1.3. Ekipmanın çalıştığı yerde gerekli özelliklerin varlığı (işyerinde
işlevsellik ve güvenilirlik, çevre koşulları gereksinimleri ve çalışma
koşulları, bağlantılar, kabul, kabul ve periyodik testler, servis ve hizmet
ömrü için gereklilikler).
1.4. Gereklerin dikkate alınması:
- NES güvenliğe etkisine göre (güvenlik sınıfı);
- ekipmanın karakteristikleri ve parametreleri için gereklilikleri belirleyen
federal normlar ve kurallar ve dokümanlar, otomatik proses kontrol
sistemleri için ekipmanlar ve bunların sınır değerleri;
- yangın güvenliği;
- elektrik güvenliği;
- muhafazaların koruma derecesi (IP kodu);
- radyasyon güvenliği;
- konstrüksiyon gereklilikleri;
- sismik direnç;
- acil durumlar da dahil olmak üzere dış faktörlere direnç;
- güvenilirlik;
- dekontaminasyon solüsyonlarının etkilerine karşı direnç;
- radyasyon direnci;
- aşındırıcı atmosferik maddelere direnç;
- elektromanyetik uyumluluk;
- ürün birleştirme;
- çevre koruma.
1.5. Test ve kabul şeklinde uygunluk değerlendirmesi için gereksinimlerin
mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.6. Elektrikli ekipmanın belirlenen gerekliliklere uygunluğunu izlemek için
öngörülen yöntemlerin mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.7. Testler şeklinde uygunluk değerlendirmesine ilişkin raporlama
belgelerinin formlarının uygunluğu.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
2. Elektrik şemaları: 2.1. Belgelerin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
- yapı şemaları;
2.2. Devrelerin YPDS'nin elektrik gereksinimlerine uygunluğu.
- fonksiyonel;
2.3. Ürünün (tesisatın) tasarımı, üretimi, işletimi ve onarımı için yeterli
- şematik
miktarda bilgi mevcudiyeti.
diyagramları (tam); 2.4. Belirli bir setin tüm devrelerinde aynı elemanları (cihazlar, fonksiyonel
- bağlantılar
gruplar), bağlantıları veya bağlantıları hızlı bir şekilde bulma yeteneği
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- bağlantılar;
- genel;
- konum;
- birleştirilmiş
3. Genel düzenleme
çizimleri, montaj
çizimleri, şartname

Konu listesi
sağlayan kesin bir bağlantının varlığı.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
3.1. Belgelerin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
3.2. Teknik koşullarda belirlenen gereksinimleri karşılayacak tasarım
çözümlerinin gerekçesi ve yeterliliği.
3.3. Belirlenen test ve kabul şeklinde uygunluk değerlendirmesi için
gereksinimlerin gerekçesi ve yeterliliği.
3.4. Elektrikli ekipmanın belirlenen gerekliliklere uygunluğunu izlemek için
öngörülen yöntemlerin gerekçesi ve yeterliliği.
3.5. İthal edilen bileşenlerin ve ürünlerin mevcudiyeti.
3.6. Elektrikli ekipmanın sistemleri için ekipman ve müşteriye aktarılan
dokümantasyon seti dahil tedarikin eksiksizliği için tasarım
dokümantasyonundaki gereksinimlerin varlığı ve kabul edilebilirliği.
3.7. Elektrikli ekipmanların kullanılabilirliği ve yeterliliği, güvenlik
cihazları, gösterge, sinyalizasyon ve kayıt cihazları, sıcaklık kontrol
sensörleri, sızdırmazlık sensörlerine sahip ekipmanının mevcudiyeti ve
yeterliliği.
3.8. Elektrikli ekipmanın mevcudiyeti ve yeterliliği, yetkisiz erişime karşı
ekipman.
3.9. Elektrikli ekipmanı belirli bir termal rejimi sürdürme araçlarıyla
donatmanın mevcudiyeti ve yeterliliği.
3.10. Elektrikli ekipmanı teşhis araçlarıyla donatmanın mevcudiyeti ve
yeterliliği.
3.11. Test edilen elektrikli ekipmanın eksiksizliği ve müşteriye teslim edilen
dokümantasyon seti dahil teslimatın eksiksizliği için tasarım belgelerinde
gereksinimlerin varlığı ve kabul edilebilirliği.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
4. Kabul ve Teslim- 4.1. Elektrikli ekipmanın gerekli karakteristiklerini, parametrelerini ve
kabul testleri
özelliklerini teyit etmek için kabul testi programında ve kabul testi
programı
programında belirlenen testlerin kapsamının yeterliliği.
4.2. Elektroteknik ekipmanının test ederken çalışma koşullarının
simülasyonunun kabul edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
5. Koruma (yeniden 5.1. Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında elektroteknik ekipmanın
koruma), nakliye ve nakliyesi, depolanması ve kurulumu sırasında elektroteknik ekipmanda
saklama talimatları mekanik ve diğer hasar olasılığını en aza indirmek için elektroteknik
ekipman için ekipman, geliştiricisi tarafından oluşturulan organizasyonel ve
teknik önlemlerin ve gereksinimlerin yeterliliği.
6. Teknik bakım ve 6.1. Elektrikli teçhizatın ve bileşenlerinin kurulum, devreye alma, çalıştırma,
onarım işlemlerinin düzenleme, çalıştırma ve devreye alma sahasında işletmeye alınması için
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7. Kullanma
kılavuzu (talimat)
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gerekli şartlar dahil olmak üzere, elektrik teçhizatının kurulumu için hazırlık
çalışmalarının ve işlemlerinin detaylandırılmasının yeterliliği.
6.2. Elektrikli ekipmanın bakım hacmi ve sıklığının gerekçesi.
6.3. Onarımları gerçekleştirme olasılığı ve yöntemleri, yapılan onarımların
dokümantasyonu ve onarılan elektrikli ekipmanın kontrolünün sonuçları
hakkında talimatların mevcudiyeti ve yeterliliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
7.1. Ürünün doğru ve güvenli çalışması için gerekli (talimatlara uygun
kullanım, bakım, bakım, depolama ve nakliye) ve onarım için gönderme
ihtiyacını belirlerken teknik durumunun değerlendirilmesi, ayrıca ürünün ve
bileşenlerinin atılmasıyla ilgili bilgilerin, ürünün tasarımı, çalışma prensibi,
özellikleri (özellikleri), bileşenleri ve talimatları ile ilgili bilgilerin
mevcudiyeti ve yeterliliği.
7.2. Çalışması sırasında elektroteknik ekipmanın belirlenen kaynak
özelliklerini izlemek için yöntemlerin mevcudiyeti ve kabul edilebilirliği.

8. Form

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
8.1. Söz konusu ürünün teknik durumunu yansıtan, otomatik proses kontrol
sistemleri için ekipman, üreticinin garantisini, ürünün ana parametrelerinin
ve özelliklerinin (özelliklerinin) değerlerini, bilgileri onaylayan bilgilerin ve
sertifikasyon ve bertaraf hakkında bilgilerle yanı sıra çalışma süresi boyunca
girilen bilgilerin (süre ve çalışma koşulları, bakım, onarım ve diğer veriler)
mevcudiyeti ve eksiksizliği.

9. Pasaport

9.1. Üreticinin garantilerini, ürünün ana parametrelerinin ve özelliklerinin
(özelliklerinin) değerlerini ve ayrıca ürünün sertifikalandırılması ve elden
çıkarılmasıyla ilgili bilgilerin mevcudiyeti ve eksiksizliği.
7.12. - SLA ekipmanının incelenmesi ve analizi / uzmanlığı sırasında dikkate alınması
gereken dokümantasyon ve sorunların listesi

1. TG/TS/TŞ/TK
(Teknik
gereklilikleri/ Teknik
standartları/ Teknik
Şartname/ Teknik
koşulları) Projesi

1.1. Belgenin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
1.2. Ekipmanın parametrelerinin ve özelliklerinin, SLA boru hatlarının,
basınçlı geçişlerin, muhafazanın ön gerilim sisteminin orijinal teknik
koşullara uygunluğu, fonksiyonel göstergeler (hedef göstergeleri) için hesaba
katmanın eksiksizliği .
1.3. SLA teçhizatında kullanılan sızdırmazlık ürünleri malzemelerinin
fiziksel ve mekanik özellikleri, kaynak malzemeleri ve sızdırmazlık çeliği
kaplama malzemeleri.
1.4. Fonksiyonel göstergelerin (hedef göstergeleri) hesaba katılmasının
tamlığı
1.5. Gereklerin dikkate alınması:
- NES güvenliğe etkisine göre (güvenlik sınıfı);
- SLA ekipmanın karakteristikleri ve parametreleri için gereklilikleri
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belirleyen federal normlar ve kurallar ve dokümanlar, otomatik proses
kontrol sistemleri için ekipmanlar ve bunların sınır değerleri;
- yangın güvenliği;
- elektrik güvenliği;
- muhafazaların koruma derecesi (IP kodu);
- radyasyon güvenliği;
- konstrüksiyon gereklilikleri;
- sismik direnç;
- acil durumlar da dahil olmak üzere dış faktörlere direnç;
- güvenilirlik;
- dekontaminasyon solüsyonlarının etkilerine karşı direnç;
- radyasyon direnci;
- ürün birleştirme;
- çevre koruma.
1.6. Sızdırmaz çelik kaplama, gömülü parçalar, kapaklar, kapılar, kanallar ve
bunların gömülü parçaları, penetrasyonlar, izolasyon cihazları, baypas ve
güvenlik cihazları, sızdırmazlık elemanları ve hermetik valfler için
gereksinimler dahil olmak üzere hermetik olarak sızdırmaz bir muhafaza için
gereksinimlerin mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.7. Su toplayıcıları, havalandırma ve soğutma sistemleri, hidrojen patlaması
güvenlik sistemleri, acil durum gaz ve aerosol temizleme sistemleri dahil
olmak üzere bir pasif buhar yoğunlaştırma sistemi, bir pasif sprinkler sistemi
ve aktif bir sprinkler sistemi için gereksinimlerin mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.8. Güvenlik sistemlerinin yerelleştirilmesi unsurlarının kaynaklanması ve
kontrolü için gereksinimlerin mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.9. Mukavemet ve sızdırmazlık için sızdırmaz bir mahfazanın testleri için
gerekliliklerin mevcudiyeti ve yeterliliği, sızdırmaz bir mahfaza
elemanlarının sızdırmazlık testleri, odaların, su toplayıcıların ve tankların
sızdırmazlığı için hidrolik testler.
1.10. SLA ekipmanının işlevsel testi için gereksinimlerin mevcudiyeti ve
yeterliliği.
1.11. Test ve kabul şeklinde uygunluk değerlendirmesi için gereksinimlerin
mevcudiyeti ve yeterliliği.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
2. Montaj çizimleri, 2.1. Belgelerin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
şartname, pasaport 2.2. Genel boyutlar (montaj boyutları dahil), kesme kenarlarının çizimleri,
bağlantı boyutları, bina yapılarına bağlantı noktaları.
2.3. SLA ekipmanlarının NES güvenliği için önemli elemanlar ve sistemler
olarak sınıflandırılmasının gerekçesi (güvenlik sınıfı, sınıflandırma tanımı,
sismik direnç ve sismik direnç kategorisi).
2.4. Nükleer santrallerde SLA ekipmanı için ekipman kullanım koşulları için
yarı mamul ürünlerin, temel ve kaynak malzemelerinin seçiminin gerekçesi,
ısı değişim ekipmanının atanmış hizmet ömrü dikkate alınarak erozyon
aşınmasına karşı koruma, korozyon önleyici kaplamalar.
2.5. Sökülebilir bağlantılar (saplamalar, rondelalar, somunlar, cıvatalar,
contalar, sızdırmazlık yüzeyleri, saplama yuvaları, yağlayıcılar), sıkma
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torkları, kilitleme yöntemleri için teknik gereksinimlerin gerekçesi,
2.6. Test edilen SLA ekipmanının eksiksizliği ve müşteriye teslim edilen
dokümantasyon seti dahil teslimatın eksiksizliği için tasarım belgelerinde
gereksinimlerin varlığı ve kabul edilebilirliği.
2.7. Kabul edilen işaretlerin yeterliliği, güvenlik sınıfı ve ürün tanımı, çelik
kalitesi ve kaynak numaraları (dökümden yapılmış muhafazalar için).

3. Mukavemet
hesapları

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
3.1. Hesaplamalarda yapılan mukavemet hesaplamaları ve varsayımları
yapılırken tasarım programlarının uygulanabilirliği.
3.2. Hesaplamaları yaparken etkileyen faktörler için hesaba katılımın tamlığı.
3.3. Mukavemet hesaplamaları ve sismik direnç hesaplamalarının
sonuçlarına dayalı olarak mukavemet ve stabilite koşullarına uygunluk.
3.4. Belirtilen kaynak özelliklerinin geçerliliği ve SLA ekipmanının
belirlenen hizmet ömrü.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
4. Kabul, standart, 4.1. SLA ekipmanlarının gerekli özelliklerini, parametrelerini ve özelliklerini
yeterlilik, periyodik teyit etmek için kabul standardı, yeterlilik, periyodik ve kabul testleri
ve kabul testlerinin programında oluşturulan testlerin kapsamının yeterliliği.
programı
4.2. SLA ekipmanı test ederken çalışma koşullarının simülasyonunun kabul
edilebilirliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
5. Koruma (yeniden 5.1. Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında SLA ekipmanın nakliyesi,
koruma), nakliye ve depolanması ve kurulumu sırasında SLA ekipmanda mekanik ve diğer hasar
saklama talimatları olasılığını en aza indirmek için SLA ekipman için ekipman, geliştiricisi
tarafından oluşturulan organizasyonel ve teknik önlemlerin ve
gereksinimlerin yeterliliği.
6. Teknik bakım ve 6.1. Aşağıda sıralanan gereksinimler dahil hazırlık çalışması ve SLA
onarım işlemlerinin ekipmanı kurulum işlemlerinin detaylandırılmasının yeterliliği:
maliyet listesi
- tesislerin temizliği;
- teknolojik ekipman, demirbaşlar, aletler ve yardımcı malzemeler;
- kurulumu gerçekleştiren personel;
- kaynak için kurulum ve montaj işlemlerinin sırası;
- gömülü parçaların montajında (bina yapılarına sabitlenirken) vb. gömülü iş
eylemlerinin kaydı.
6.2. Aşınan parçaların, tertibatların, bileşen parçalarının hata tespiti için
standartların geçerliliği dahil olmak üzere SLA ekipmanı bakımının
kapsamının ve sıklığının makul olması.
6.3. Onarıcı onarım veya değiştirme koşulları olasılığı ve yöntemleri, yapılan
onarımların dokümantasyonu ve onarılan parçaların, tertibatların, SLA
elemanlarının bileşen elemanlarının kontrolünün sonuçlarına ilişkin
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talimatların mevcudiyeti ve yeterliliği.

7. Kullanma
kılavuzu (talimat)

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
7.1. İşletmeye almaya hazır olma dahil olmak üzere, SLA ekipmanını
çalıştırmaya hazırlamak için talimatların mevcudiyeti ve yeterliliği.
7.2. SLA ekipmanının güvenli çalışması için belirlenmiş koşulların ve
sınırların varlığı ve geçerliliği.
7.3. Belirlenen yöntemlerin, araçların ve operasyonel kontrol sıklığının
mevcudiyeti ve yeterliliği.
7.4. Çalışması sırasında SLA ekipmanın belirlenen kaynak özelliklerini
izlemek için yöntemlerin mevcudiyeti ve kabul edilebilirliği.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
7.13. - NES'nin DGS (birimler arası ve güvenlik sistemleri) ekipman ve sistemlerinin
incelenmesi ve analizi / uzmanlığı sırasında dikkate alınması gereken dokümantasyon ve
sorunların listesi
1. TG/TS/TŞ/TK
1.1. Belgenin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
(Teknik
1.2. Teknik şartnamede verilen DJS ekipmanı ve sistemlerinin
gereklilikleri/ Teknik parametrelerinin ve özelliklerinin orijinal teknik şartlara uygunluğu,
standartları/ Teknik fonksiyonel göstergelerin (hedef göstergeleri) hesaba katılımın eksiksizliği,
Şartname/ Teknik
çalışma ortamının parametrelerini değiştirme modları dahil.
koşulları) Projesi
1.3. DJS ekipmanı ve sistemlerinde kullanılan ürünlerin sızdırmazlığı için
kullanılan malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri.
1.4. Fonksiyonel göstergelerin (hedef göstergeleri) hesaba katılmasının
tamlığı
1.5. Gereklerin dikkate alınması:
- NES güvenliğe etkisine göre (güvenlik sınıfı);
- DJS ekipmanı ve sistemlerinin karakteristikleri ve parametreleri için
gereklilikleri belirleyen federal normlar ve kurallar ve dokümanlar, otomatik
proses kontrol sistemleri için ekipmanlar ve bunların sınır değerleri;
- yangın güvenliği;
- elektrik güvenliği;
- muhafazaların koruma derecesi (IP kodu);
- radyasyon güvenliği;
- konstrüksiyon gereklilikleri;
- sismik direnç;
- acil durumlar da dahil olmak üzere dış faktörlere direnç;
- güvenilirlik;
- dekontaminasyon solüsyonlarının etkilerine karşı direnç;
- radyasyon direnci;
- yağ direnci;
- boru hatlarındaki atmosfer ve ortamlardaki aşındırıcı maddelere direnç
(yağ, dizel yakıt);
- elektromanyetik uyumluluk;
- ürün birleştirme;
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- çevre koruma.
1.6. Dizel motor ve sistemleri, jeneratör ve sistemleri, DGS otomasyonu,
ölçüm cihazları, yakıt ve yağ beslemesi, temizleme sistemi elemanları
(filtreler) için gereksinimlerin mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.7. Test ve kabul şeklinde uygunluk değerlendirmesi için gereksinimlerin
mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.8. Testler şeklinde uygunluk değerlendirmesine ilişkin raporlama
belgelerinin formlarının uygunluğu.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
2. Montaj çizimleri, 2.1. Belgelerin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
şartname, pasaport 2.2. Genel boyutlar (montaj boyutları dahil), bağlantı boyutları, bina
yapılarına bağlantı noktaları.
2.3. DGS ekipmanın ve sistemlerinin NES güvenliği için önemli elemanlar
ve sistemler olarak sınıflandırılmasının gerekçesi (güvenlik sınıfı,
sınıflandırma tanımı, sismik direnç ve sismik direnç kategorisi).
2.4. NES'de DGS ekipman ve sistemlerinin kullanım koşulları için yarı
mamul ürünlerin, temel ve kaynak (yüzey kaplama) malzemelerinin
seçiminin gerekçelendirilmesi.
2.5. Filtre, sökülebilir bağlantılar (saplamalar, rondelalar, somunlar,
cıvatalar, contalar, sızdırmazlık yüzeyleri, saplama yuvaları, yağlayıcılar),
sıkma torkları, kilitleme yöntemleri için teknik gereksinimlerin gerekçesi.
2.6. Test edilen DGS ekipmanı ve sistemlerinin eksiksizliği ve müşteriye
teslim edilen dokümantasyon seti dahil teslimatın eksiksizliği için tasarım
belgelerinde gereksinimlerin varlığı ve kabul edilebilirliği.
2.7. Belirlene araçlardaki ihtiyacın (veya eksikliğinin) ve / veya harici teknik
teşhis araçlarının bağlanma olasılığının gerekçelendirilmesi.
2.8. Dizel jeneratör setlerinin ekipman ve sistemlerinin kabul edilen
işaretinin, güvenlik sınıfının ve atamasının yeterliliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
3. Mukavemet
3.1. Hesaplamalarda yapılan mukavemet hesaplamaları ve varsayımları
hesapları
yapılırken tasarım programlarının uygulanabilirliği.
3.2. Hesaplamaları yaparken etkileyen faktörler için hesaba katılımın tamlığı.
3.3. Mukavemet hesaplamaları ve sismik direnç hesaplamalarının
sonuçlarına dayalı olarak mukavemet ve stabilite koşullarına uygunluk.
3.4. Belirlenen kaynak özelliklerinin ve elektrikli ekipman, enstrümantasyon
dahil dizel jeneratör setlerinin ekipman ve sistemlerinin tahsis edilen hizmet
ömrünün gerekçelendirilmesi
4. Kabul, standart, 4.1. DGS ekipman ve sistemlerinin gerekli özelliklerini, parametrelerini ve
yeterlilik, periyodik özelliklerini teyit etmek için kabul standardı, yeterlilik, periyodik ve kabul
ve kabul testlerinin testleri programında oluşturulan testlerin kapsamının yeterliliği.
programı
4.2. DGS ekipmanı ve sistemleri test ederken çalışma koşullarının
simülasyonunun kabul edilebilirliği.
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Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.

5. Koruma (yeniden 5.1. Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında DGS ekipmanı ve sistemlerinin
koruma), nakliye ve nakliyesi, depolanması ve kurulumu sırasında DGS ekipmanı ve
saklama talimatları sistemlerinde mekanik ve diğer hasar olasılığını en aza indirmek için DGS
ekipmanı ve sistemleri için ekipman, geliştiricisi tarafından oluşturulan
organizasyonel ve teknik önlemlerin ve gereksinimlerin yeterliliği.
6. Teknik bakım ve 6.1. Aşağıda sıralanan gereksinimler dahil hazırlık çalışması ve DGS
onarım işlemlerinin ekipmanı ve sistemleri kurulum işlemlerinin detaylandırılmasının yeterliliği:
maliyet listesi
- tesislerin temizliği;
- teknolojik ekipman, demirbaşlar, aletler ve yardımcı malzemeler;
- kurulumu gerçekleştiren personel;
- kaynak için kurulum ve montaj işlemlerinin sırası;
- gömülü parçaların montajında (bina yapılarına sabitlenirken) vb. gömülü iş
eylemlerinin kaydı.
6.2. Aşınan parçaların, tertibatların, bileşen parçalarının hata tespiti için
standartların geçerliliği dahil olmak üzere DGS ekipmanı ve sistemleri
bakımının kapsamının ve sıklığının makul olması.
6.3. Onarıcı onarım veya değiştirme koşulları olasılığı ve yöntemleri, yapılan
onarımların dokümantasyonu ve onarılan parçaların, tertibatların, DGS
ekipmanı ve sistemleri elemanlarının bileşen elemanlarının kontrolünün
sonuçlarına ilişkin talimatların mevcudiyeti ve yeterliliği.

7. Kullanma
kılavuzu (talimat)

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
7.1. İşletmeye almaya hazır olma dahil olmak üzere, DGS ekipmanı ve
sistemleri çalıştırmaya hazırlamak için talimatların mevcudiyeti ve
yeterliliği.
7.2. DGS ekipmanı ve sistemlerinin güvenli çalışması için belirlenmiş
koşulların ve sınırların varlığı ve geçerliliği.
7.3. Belirlenen yöntemlerin, araçların ve operasyonel kontrol sıklığının
mevcudiyeti ve yeterliliği.
7.4. Çalışması sırasında DGS ekipmanı ve sistemlerinin belirlenen kaynak
özelliklerini izlemek için yöntemlerin mevcudiyeti ve kabul edilebilirliği.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
7.14. - Elektronik bileşenler (elektrikli radyo ürünleri dahil) ekipmanın incelenmesi ve analizi
/ uzmanlığı sırasında dikkate alınması gereken dokümantasyon ve sorunların listesi
1. TG/TS/TŞ/TK
(Teknik
gereklilikleri/ Teknik
standartları/ Teknik
Şartname/ Teknik

1.1. Belgenin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
1.2. Gerekli onay ve mutabakatların mevcudiyeti.
1.3. Satın alınması amaçlanan elektronik bileşenler tarafından
gereksinimlerin karşılanması gereken Rus normları, kuralları ve diğer geçerli
düzenleyici belgeler listesinde yer alan belgelerin mevcudiyeti ve yeterliliği.
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1.4. Belirlenen amaç göstergelerinin yeterliliği, elektronik bileşenlerin özünü
ve işlevsel özelliklerini karakterize eden, ürünlerin amaçlarına uygun
rasyonel kullanımlarının belirli koşulları altında işlevlerini yerine getirme
yeteneklerini belirleyen yeterlilik.
1.5. Yedek parçalar ve aletler de dahil olmak üzere ürünlerin tedarik kiti.
1.6. Güvenirlik göstergeleri.
İşletme ve depolama sırasında kalitesinin korunmasında ortaya çıkan ürün
güvenilirliği göstergelerini oluşturmanın geçerliliği.
Ürün güvenilirliğinin ana göstergeleri için gereksinimlerin mevcudiyeti.
Ürünlerin güvenilirliği:
- arızasız çalışma olasılığı;
- başarısızlık olasılığı;
- başarısızlık için ortalama zaman;
- arızalar arasındaki ortalama süre;
- başarısızlık oranı.
Ürünün tamir için uygunluğu:
- yenileme olasılığı;
- arıza akışının parametresi;
- ortalama aksama süresi;
- ortalama onarım süresi;
- iyileşmenin yoğunluğu.
Güvenilirlik ve sürdürülebilirlik:
- kullanılabilirlik oranı;
- kesinti oranı;
- bakım faktörü katsayısı.
Dayanıklılık:
- gama yüzdesi kaynağı;
- ortalama kaynak;
- ortalama toplam kaynak;
- ortalama hizmet ömrü;
- kullanımdan alınmasından önceki ortalama hizmet ömrü;
- ortalama bakım arası kaynak;
- ortalama bakım ömrü.
Kalıcılık:
- ortalama raf ömrü;
- depolama hatası oranı;
- depolama hatası akış parametresidir.
1.7. Ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi, test edilmesi, kabul edilmesi ve
işletilmesi sırasında kontrolün sağlanması için belirlenen gereksinimlerin,
ürünlerin uyması gereken Rusya normları, kuralları ve diğer geçerli
düzenleyici belgelerin gereklerine uygunluğu.
1.8 Üretim sırasında metrolojik destek.
Ölçülecek parametrelerin seçimi, ölçümlerin doğruluğu için gereksinimlerin
oluşturulması ve ürünlerin geliştirilmesi, üretimi, test edilmesi, çalıştırılması
ve onarımı süreçlerinin ölçüm yöntemlerinin ve araçlarının (SI sistemi)
sağlanması için teknik çözümlerin analiz ve değerlendirme sonuçlarının
kontrol edilmesi.
Metroloji uzmanlarının teknik dokümantasyonun geliştirilmesine katılımı ve
metrolojik destekle ilgili hatalı veya yeterince doğrulanmamış kararların
tespiti ve geliştiriciye en rasyonel çözümleri bulma konusunda yardım.
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Uygulama Kontrolü:
- ölçülen parametreler aralığının rasyonelliğini değerlendirmesi;
- ölçüm doğruluğu için gereksinimlerin optimalliğinin değerlendirilmesi;
- ölçüm doğruluğunun belirtilen gerekliliklere uygunluğunun
değerlendirilmesi;
- ölçüm aletlerinin doğruluğu için gereksinimlerin eksiksizliğini ve
doğruluğunu değerlendirmesi;
- tasarımın test edilebilirliğinin değerlendirilmesi (üretim süreci, test,
çalıştırma ve onarımın gerekli parametrelerini kontrol etme yeteneği);
- seçilen SI'ya verimli servis sağlama olasılığının değerlendirilmesi;
- seçilen araçların ve ölçüm tekniklerinin rasyonelliğini değerlendirmek;
- ölçüm işlemlerinde bilgisayar teknolojisinin kullanımının analizinin
sonuçları;
- metrolojik terimlerin kontrolünün sonuçları, ölçülen büyüklüklerin adları ve
birimlerinin tanımları.
1.9. Nakliye sırasında ürünlerin kalitesinin sağlanması için alınan tedbirlerin
yeterliliği:
1) uygun taşıma aracının türünün seçimi;
2) yükleme ve boşaltma işlemlerinin yöntemi ve koşulları;
3) bir araçta paketleme yöntemi;
4) nakliye koşulları;
5) nakliye süresi.
Elektronik bileşenler için depolama gereksinimleri. Elektronik bileşenlerin
kalite güvencesi.
1.10. Belirlenen ürün dokümantasyon setinin eksiksizliğini kontrol edilmesi
(pasaport, kalite sertifikası, test programları ve yöntemleri, teknik açıklama,
kurulum talimatları, devreye alma ve çalıştırma talimatları) ve ürün kalitesini
değerlendirmek için yeterliliğinin belirlenmesi.
1.11. Sismik direnç, mukavemet hesaplamaları, elektromanyetik uyumluluk,
korozyon direnci, yangın güvenliği, patlama güvenliği ve satın almak için
önerilen elektronik bileşenler tarafından gereksinimlerin karşılanması
gereken Rusya normlarının, kurallarının ve diğer geçerli düzenleyici
belgelerin diğer gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması.
1.12. Ürünlerin acil durumlarda performansının sağlanmasının doğrulanması.
1.13. Üreticinin TDS'sinde belirlenen TG / TS / TŞ / TK'da belirtilen
elektronik bileşenlerin özelliklerinin ve parametrelerinin uygunluğunun
kontrol edilmesi.

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
7.15 - Yarı mamul ürünlerin ve kaynak (yüzey kaplaması) malzemelerinin
dokümantasyonunun incelenmesi ve analizi / uzmanlığı sırasında dikkate alınacak
dokümantasyon ve konuların listesi
1. TG/TS/TŞ/TK
1.1. Belgenin tanımlanması ve düzenlenmesinin doğruluğu.
(Teknik
1.2. Bir Rus malzeme bilimi organizasyonu ile teknik gereksinimlerin
gereklilikleri/ Teknik uyumluluğun varlığı.
standartları/ Teknik 1.3. Satın almak için önerilen ekipman, ürünler ve bileşenler tarafından
Şartname/ Teknik
gereksinimlerin karşılanması gereken Rus normları, kuralları ve diğer geçerli
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Teknik
dokümantasyon
koşulları) Projesi

Konu listesi
düzenleyici belgeler listesinde yer alan belgelerin mevcudiyeti ve yeterliliği.
1.4. Ana malzemenin ve / veya kaynak metalinin veya kaynak metalinin
fiziksel ve mekanik, teknolojik ve aşındırıcı özellikleri için gereksinimlerin
tamlığının kontrol edilmesi.
1.5. Bu malzemelerin kullanıldığı ekipman, ürün ve bileşenlerin mukavemet
hesaplamaları için mevcut standartlar tarafından belirlenen malzemelerin
özelliklerine yönelik gereksinimlerin tamlığının doğrulanması.
1.6. Rus malzemeleriyle kaynaklanabilirlik koşullarının sağlanmasının
kontrol edilmesi.
1.7. Ürünün dekontaminasyona karşı direncinin kontrol edilmesi (gerekirse).

Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
2. Kabul, teslim
2.1. Kabul, teslim kabul, periyodik testler programında oluşturulan testlerin
kabul, periyodik test kapsamının, ithal edilen yarı mamul ürünlerin ve kaynak (yüzey kaplama)
programları
malzemelerinin gerekli özellik, parametre ve özelliklerinin doğrulanması için
yeterliliği.
Ürünün teknik karmaşıklığını ve bilim yoğunluğunu, amacını, güvenlik
sınıfını ve nükleer santrallerde kullanım koşullarını dikkate alarak zorunlu
gerekliliklere uygunluğun sağlanması için diğer konular.
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Değişiklik kayıt formu
Sayfa numaraları
Değ.

revize
edilenler

değiştirile
nler

yeniler

iptal
edilenler

Belgedeki
toplam
sayfa
sayısı

İlan no.

İmza

Tarih

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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İnceleme Sayfası
Soyadı, adı, baba
adı

Görevi

Tarih

İmza

Rev. No. 1
Tarih

İmza

Rev. No. 2
Tarih

İmza

Rev. No. 3
Tarih

İmza
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