Дейности по контрол и оценка на оборудване
от II-ри контур на 5-ти блок на АЕЦ “Козлодуй”

Mеждународна конференция на Българския Атомен Форум под надслов:
“Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна
енергийна сигурност”, в.к. “Ривиера”, гр. Варна,15 – 17 юни 2016 г.
Е.Ничева, Цв.Оведенски
Дирекция РиМ, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Етапи на проекта за продължаване
срока на експлоатация (ПСЕ)
В изпълнение на изисквания на АЯР, дейностите на
АЕЦ Козлодуй относно продължаване на срока на
експлоатация на 5 и 6 блок бяха разчетени в два
основни етапа:
–

1-ви етап: Комплексно обследване и оценка на
остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията
на блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”.
(изпълнен в периода 2012 - 2014 г.)

–

2-ри етап: Изпълнение на Програмата за подготовка
за ПСЕ на 5 и 6 блок в срок:

5 EБ  2014 ÷ 2017

6 EБ  2016 ÷ 2019
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Резултати от комплексното обследване
(1-ви етап )
Комплексното обследване (КО) е реализирано съгласно Договор
№222000014/19.04.2012 г.
В резултат на обследването на КСК по първи етап за
ТУРБОАГРЕГАТА е издаден
 Отчет за резултатите от комплексното обследване на
фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс на
турбоагрегата на блок 5 на АЕЦ „Козлодуй” в проектните
граници на завода-производител”
ОТЧ АТЕ.116/02-0837-2012
 В Отчета от КО са дадени препоръки
PLEX – 5-1- 0837- С - 001 ÷ 010
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2-ри етап по проекта ПСЕ
В съответствие с препоръките от КО, са
генерирани необходимите мерки за изпълнение,
заложени в следните документи, съгласувани от
АЯР:
 Програма за подготовка на 5 блок на АЕЦ “Козлодуй“
за продължаване срока на експлоатация”
PLEX-DQA-KNPP-0003-02
 План за управление на проекта продължаване срока
на експлоатация на 5, 6 ЕБ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
PLEX-DQA-KNPP-0001-03
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Дейности по изпълнение
на мерките
 Техническо задание № 2014.35.ОБ.00.ТЗ.1275 на тема
“Оценка на програмите за контрол на метала и
извършване на оценка на КСК на оборудване от втори
контур на блок 5 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”
 Договор № 266000002/309/915-Д от 22.02.2016 г.
между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „Русатом Сервис” АД
 За изпълнение на дейностите по договора в качеството
на експертна организация е привлечено обединението
„НПО ЦКТИ” ЕАД (Русия)
 25 – 26.02.2016 г. - Начална среща между „АЕЦ Козлодуй”
ЕАД, „Русатом Сервис” АД и „НПО ЦКТИ” ЕАД
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Организация на проекта
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

“РУСАТОМ СЕРВИЗ” АД

■ Управление Модернизация и
Ресурс – Отговорник по Договора

■ Отдел за управление на проекти

■ Техническа Дирекция

■ Дирекция Производство
■ Дирекция Безопасност и Качество
■ Дирекция Икономика и финанси
■ Управление Правно

■ Администрация

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
 Преглед и оценка на пакета
документи, свързан с издаване на
лицензия за експлоатация на блок 5

“НПО ЦКТИ” ЕАД
■ Лаборатория за якост на турбини
■ Лаборатория за якост на
оборудването на АЕЦ
■ Лаборатория по без разрушителен
контрол и диагностика
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Оборудване –
предмет на проекта
Турбина К-1000-60/1500-2: ЦВН (5SA10),
ЦНН-1, 2, 3 (5SA20, 30, 40), СРК (5SЕ11/12,
13, 14/ S01,02);
Турбини ОК-12А (5SA51, 5SA52), СРК
(5SЕ51S01, 5SE51S03, S04);
Сепаратори-паропрегреватели – СПП-1,
2, 3, 4 (5RB10/20, 30, 40/B01).
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Етапи на изпълнение на
дейностите
Етап 1. Разработване на Програма за осигуряване на качеството и
План за организация и изпълнение на анализите;
Етап 2. Разработване на методологии за обследване на
техническото състояние и обосновка на остатъчния ресурс на
КСК;
Етап 3. Разработване на програмите за обследване, оценка на
техническото състояние и обосновка на остатъчния ресурс на
КСК. Оценяване на програмите за контрол на метала.
Изпълнение на дейностите в съответствие с разработените
програми.
Периодически отчети за хода на изпълнение на задачите.
Технически отчети за работата с резултати от проведените
отделни анализи и количествена оценка на остатъчния ресурс.
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Етапи на изпълнение на
дейностите
Етап 4. Разработване на заключения за техническото
състояние и остатъчния ресурс на КСК от втори контур на
блок 5.
Срок за изпълнение - 11.04.2017 г.

Етап 5. Издаване на окончателен отчет за обосновка на
възможността за ПСЕ на оборудването от II-ри контур на
блок 5, предложения и препоръки за актуализация на ОАБ.
Срок за изпълнение - 14.08.2017 г.
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Обем на металоконтрола по време на
ПГР-2016
Инструкция за контрол
Препоръки за
допълнителен БК

Експлоатационен контрол на
основен
метал,
наварени
повърхности
и
заварени
съединения на оборудването и
тръбопроводите на блокове
ВВЕР-1000 на АЕЦ “Козлодуй”
ЦДК.КД.ИН.084

План за обследване на КСК на
оборудването от II-ри контур
на АЕЦ “Козлодуй”

Програми за обследване, оценка
на техническото състояние и
обосновка на остатъчния ресурс
на турбини К-1000-60/1500-2, ОК12А и СПП-1000

Работна програма
за експлоатационен контрол на
оборудването
и
тръбопроводите от II-ри контур на АЕЦ
“Козлодуй”, ПГР-2016
№16.35.ТО.00.РП.003
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Оценка на състояние на метала
 Външен и вътрешен оглед на КСК;
 Безразрушителен контрол (ВК, КЦ, УЗД, УЗК)
(наличие или отсъствие на нецялостности,
разположение и геометрия);
 Измерване на твърдост на метала (Тв) с
последваща оценка на механичните свойства;
 Контрол на интензивността на развитие на
съществуващите дефекти, ерозионно-корозионно
износване на материалите през предишния срок на
експлоатация;
 Контрол на структурата на метала, определяне
на химическия състав на материалите (СпМ);
 Количество на експлоатационните цикли на
натоварване (от гледна точка на повреждаемост)
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Оценка на състояние на метала
 Допълнителният контрол, съгласно препоръки от КО, на
турбини ЦВН на К-1000-60/1500-2 и ОК-12А (5SA52) е извършен
по време на 5ПГР-2014;
 Обследоването на техническото състояние на останaлото
оборудване беше проведено в съответствие с Графика за
изпълнение на работите по време на 5ПГР-2016;
 Контрол за състоянието на метала се осъществява от
атестиран и сертифициран персонал на АЕЦ «Козлодуй». При
последния 5ПГР-2016 „НПО ЦКТИ” ЕАД обезпечи присъствието
на свои компетентни специалисти и оказваше техническа
поддръжка съгласно Договора;
 Резултатите от контрола сa оформени в доклади,
протоколи и актове за работа, които ще бъдат използвани
за извършване на специализирани разчети и оформяне на
крайните отчетни документи.
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Контрол за техническото състояние
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Турбина К-1000-60/1500-2,
разуплътнени ЦНН-2,3
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Допълнителен обем на БК –
Турбина К-1000-60/1500-2
• ЦНН-2 (5SA30) и ЦНН-3 (5SA40)
- ОМ на вътрешния корпус (обойма) и на външния
корпус на ЦНН:
ВК, КЦ (по резултати от ВК) и Тв
- ЗС, околошевните зони и ремонтираните наварени
участъци на вътрешния и външния корпус на ЦНН:
ВК, КЦ (по резултати от ВК) и Тв
- ОМ на уплътнителните повърхности на корпусите
на ЦНН: ВК, КЦ (по резултати от ВК) и Тв
- ОМ на стените на изпускателния щуцер: ВК и УЗД
- Крепеж (шпилки и гайки М90, М72, М64, М42): ВК, УЗК
(само на шпилките) и Тв
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Допълнителен обем на БК –
Турбина К-1000-60/1500-2
- ОМ на ротора на ЦНН: ВК, КЦ (по резултати от ВК) и
Тв
- Заводски ЗС и околошевната зона на ротора на ЦНН:
ВК, КЦ, Тв и УЗК (методика по Договор с ЦНИИТМАШ,
Русия)
- ЗС, околошевните зони и ремонтираните наварени
участъци на вътрешния и външния корпус на ЦНН:
ВК, КЦ (по резултати от ВК) и Тв
- ПАС болтове на муфите на ротора М90: ВК, УЗК и Тв
- Работни лопатки (РЛ), бандажни пръстени,
диафрагми, направляващи лопатки: ВК, КЦ, УЗК (РЛ
4, 5 и 7 степен), Тв (опашките на РЛ 7 степен)
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Допълнителен обем на БК –
УЗК и Тв на ЗС на РНН

16

Допълнителен обем на БК –
Турбина К-1000-60/1500-2
• Стопорно регулиращи клапани:
 ОМ на външната, вътрешната и
уплътнителната повърхност: ВК, КЦ и Тв (на
външната повърхност)

 Елементи от крепежа (шпилки и гайки М64,
опори): ВК, КЦ, УЗК (на шпилките) и Тв (на
шпиките и гайките)
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Допълнителен обем на БК –
Турбина тип ОК-12А
• Задвижваща турбина
5SA51
 ОМ на вътрешната, външната и
уплътнителната повърхност на
корпуса: ВК, КЦ и Тв (на вътрешната
повърхност)
 Шпилки и гайки (М64 и М36): ВК, УЗК
(на шпилките) и Тв
 Ротор на турбината: ВК, КЦ и Тв (на
плоската част на дисковете на 1 и 10
степени, както и зоната на
ключовите лопатки на ротора)
 ПАС болтове на муфите на ротора
Ø27: ВК, КЦ, УЗК и Тв
 Работни лопатки, бандажни
пръстени, демпферни телове,
диафрагми и направляващи лопатки:
ВК и КЦ
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Допълнителен обем на БК –
Турбина тип ОК-12А
Спектрален анализ на метала (СпМ):





1 бр. от ПАС болтове на муфите на ротора ø27;
2 работни лопатки 10 степен ;
Горна и долна половини на диафрагмата на всяка степен;
Горна и долна половини на лопатки на соплови апарат (1-ва
степен)

Стопорни и регулиращи клапани:
 ОМ външната повърхност на СК и РК: ВК, КЦ (на радиусни
преходи), СпМ;
 ОМ на вътрешната и уплътняващите повърхности на РК: ВК и
КЦ;
 Шпилки М42 на СК и РК: ВК, УЗК и Тв;
 Гайки М42: ВК и Тв
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Допълнителен обем на БК –
СПП - 1, 4
• СПП -1 и СПП-4
 ОМ на външната и вътрешната повърхности на корпуса
(обечайки, дъна, щуцери): ВК, КЦ, УЗД и Тв
 ЗС на корпуса, дъната и щуцерите към корпуса: ВК, КЦ
(по резултати от ВК), УЗК и Тв (на ЗС на щуцера Ду1200
и на ЗС след КЦ)
 Участъците на пресичане на надлъжни и напречни ЗС на
обечайките, дъната и щуцерите на корпуса: ВК, КЦ (при
невъзможност на УЗК), УЗК и Тв (за обечайките)
 Крепежни елементи: ВК, УЗК (само на шпилки), Тв и СпМ
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Допълнителен БК –
Тв на корпуса на СПП - 1, 4
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Допълнителен обем – Тв на крепежни
елементи на люк-лазове на СПП
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Заключение
Допълнителният металоконтрол
на оборудването от втори контур
на 5 блок на АЕЦ “Козлодуй”,
предвиден в работната програма за
експлоатационен контрол на
метала на оборудването от втори
контур на 5 блок на АЕЦ “Козлодуй”
по време на ПГР-2016, е извършен в
пълен обем.
Резултатите от контрола ще
послужат за издаване на
Заключения за техническото
състояние и остатъчния ресурс на
оборудването от втори контур на
блок 5 на АЕЦ “Козлодуй”, както и на
препоръки относно обема и
периодичността на
експлоатационен БК, и ТОиР.

