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• АЕЦ Козлодуй е 
разположена на южния 
бряг на р. Дунав, 
източно на около 6 км  
спрямо град Козлодуй 
на територията на 
Република България 

• На север от централата се 
намира държавата 
Румъния 

Kozl. NPP

Общи данниОбщи данни
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Общи данни, изгледОбщи данни, изглед

 2 Блока, ВВЕР-1000/B320, Мощност 1000 MWt
 “Следавариен” краен поглътител –

6 бризгални басейна, общи за двата блока
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Общи данни, проектни параметри, 
режими и конфигурации

Общи данни, проектни параметри, 
режими и конфигурации

• ВВЕР-1000/B320, Мощност 1000 MWt

• Налягане в I контур 15.7 MPa

• Температура, вход/изход на реактора 289/318 Co

• II-ри контур, парогенератори 4x1470=5880 t/h

• Налягане в парогенераторите 6.4 Mpa

• Херметична конструкция 5 kgf/cm2; 150Co

• Статус на реактора – Уплътнен,
разуплътнен

• Налягане в I контур - atm. 1,8 Mpa
• Топлоносител по I контур to /разход -

150 40Co /200 400 m3/h
• Вторичен топлоносите(техническа 

вода ), to /разход – 5 33Co/3000 m3/h

Спрян реактор, Процес за отвеждане 
осататъчното енергоотделяне



Системи за безопасност, 
конфигурация 

Системи за безопасност, 
конфигурация 
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3 x 100 канала
Всеки канал включва include: 
Авариен ДГС, 6kV, 6.3 MWh
САОЗ както следва : 
Много ВН, P-160kg/cm2, борен разтвор, 

собствен бак
ВН, P-110 kg/cm2, Разход100÷250 m3/h, 

собствен бак, след изчерпване се свързва с 
БАП

НН, P-26 kg/cm2, Разход 800 m3/h, Свързан с 
БАП

СП, Свързана с БАП with
АПВ, P-110 kg/cm2, Разход 150 m3/h, собствен 

бак

Топлообменник, работещ с техническа вода, 
разход 3000 m3/h

БАП, разположен в ХК, Общ за всички канали 
Пасивни ХА,  нАЛЯГА =, 60 kgf/cm2, 4X50 m3



Основни характеристики на 
площадката

Основни характеристики на 
площадката
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Оригинален проект

Площадката  е разположена  в сеизмично 
активен  район  с величина по скалата  
MSK-64 отговаряща  на 7 бала  с 
вероятност  1 път на 10000г (МРЗ)  и 6
бала  с вероятност  1 път на 100г (ПЗ), като 
са отчетени конкретните инженерно 
геологически условия на площадката..



Основни характеристики на 
площадката

Основни характеристики на 
площадката
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Местността на площадката е равнинна, със средна
надморска височина варираща от +28,0 до +36,0 m по 
Балтийската височинна система. 
От р. Дунав низината и площадката са защитени с дига, 
достигаща абсолютна кота +30.0 m.
Площадката е разположена в незаливаема тераса, с 
абсолютна кота +35.0 m. 
На север  тя граничи с крайдунавската низина. 
На юг от площадката склона на водоразделното плато е 
относително висок (100÷110 m), на запад е около 90 m, 
а на изток е по-нисък и се понижава до 30 m над 
морското равнище.
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Значими обекти, подложени на 
външни въздействия:

Значими обекти, подложени на 
външни въздействия:

• Главен корпус - сграда на реактора (реакторно отделение) и 
сграда на турбината(турбинно отделение)

• СК - 3 и естакади за връзка с реакторните отделения на 5 и 6 
блок.

• Електротехнически съоръжения
• Резервни дизелгенераторни станции
• Кабелни канали и тунели за връзка между ДГС и Реакторно 

отделение
• Съоръжения за техническо водоснабдяване и охлаждане на 

отговорните потребители (бризгални басейни и вкопани 
тръбопроводи за техническа вода).

• Съоръжения за техническо водоснабдяване и охлаждане на 
неотговорните потребители (циркулационни помпени станции, 
студен канал и сливен (топъл канал).
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Конструкцията на РО (реакторно
отделение )

Конструкцията на РО (реакторно
отделение )

Конструкцията на РО е проектирана от стоманобетон, като 
надеждна биологична бариера, издържаща сеизмично
натоварване, и предотвратяваща изтичане на радиоактивни
продукти при аварийни ситуации устойчива на екстремални
натоварвания (външни експлозии и разбиване на самолет). 

• За оптимизиране на динамичното поведение, РО е проектирана
в съответствие със следните основни характеристики: 
– Симетрична форма; 
– Голяма коравина; 
– Общ фундаментен блок, проектиран като
корава кутиеобразна конструкция 
с размери в план 66.0 m/ 66.0 m; 

– Шахтата на реактора е разположена
в геометричния център на сградата; 
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Основни конструкции, РО Основни конструкции, РО 

• Сградата на реакторно отделение на 
блокове 5 и 6 се състои от две основни
части: 

• Нехерметичен обем, който включва
фундаментния блок, обстройката и 
вентилационния комин;

• Херметичен обем, които включва
защитна черупка, конструкции в 
хермообема и херметични помещения 
разположени във фундаменталния блок( 
резервоар за авариен запас на борен
разтвор и транспортен коридор )

Конструкцията на РО е отделена от съседните корпуси чрез 
антисеизмични фуги, осигуряващи независимо поведение на 
конструкциите. 
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Товари за оразмеряването на РОТовари за оразмеряването на РО

• Постоянни товари, определени на базата на геометрични 
размери и специфично тегло на материала; 

• Натоварване от сняг, равно на 0.7 kN/m2 и съответен 
коефициент на натоварване 2.0; 

• Натоварване от вятър за височина до 10 m над земята, 
равно на 0.55 kN/m2 и съответен коефициент на 
натоварване 2.5, трансформационните коефициенти за 
по-високо ниво : 

• Натоварване от урагани и смерчове не са отчитани , но 
такива природни явления не сe срещат по нашите земи; 

Височина над 
земната повърхност 

10 20 40 60 100 200

Коефицент 1 1,25 1,55 1,75 2,01 2,6



Товари за оразмеряването на РОТовари за оразмеряването на РО

• Максимална дълбочина на замръзване на почвата -0.8 m;
• Изчислителна температура на въздуха през най-студените 
денонощия –28.6°С, през най-студените седмици –18°С; 

• Максимално изчислително ниво на грунтовите води се 
приема +29.00 m над морското равнище. 

• Проекта на строителната конструкция на зданието на 
реакторно отделение отчита външно въздействие от 
въздушна ударна вълна с налягане при фронта 0.3 kgf/cm2  

(30 kN/m2 ) за време 1 s.
• Конструкцията на херметичната черупка, е проектирана да 
издържи удар от падащ самолет със скорост 750 km/h и с 
тегло 10 t. 
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Сеизмично натоварване, оригинален проект Сеизмично натоварване, оригинален проект 

• Строителните конструкции на РО са проектирани за сеизмично
ниво съответно на VII степен по скалата MШК-64 с ZPA 
(Ускорение при нулев период) равно на 0.1g и период на 
повтаряемост 10000 години. 

• Оборудването на РО е квалифицирано за сеизмично ниво
равно на IX степен по скалата МШК-64] с ZPA равно на 0.4g и 
период на повтаряемост 10000 години. 

Сеизмичното ниво за строителните конструкции е получено на 
базата на 3-компонентна акселерограма, записана в Букурещ
по време на земетресението във Вранча (04.03.1977). Етажните
спектри на реагиране за квалификация на оборудването и 
компонентите са изчислени на базата серия акселерограми за 
типов реакторен блок тип В-320 при сеизмичност IX степен
съгласно МШК-64 (0.4g), като е включена акселерограмата при 
земетресението във Вранча и са отчетени специфичните
геоложки условия на площадката на АЕЦ “Козлодуй” . 
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Проектните товарни комбинации са
следните: 

Проектните товарни комбинации са
следните: 

• Максималното сеизмично натоварване при 
максимално проектно земетресение е 
комбинирано (отделни комбинации) с 
товарите при нормална експлоатация, и с 
товарите при авария; 

• Специални товари при взривна ударна вълна 
или разбиване на самолет не се комбинират с 
товари при авария и сеизмично натоварване, 
т.е. те се комбинират с постоянни товари и с 
нормални експлоатационни товари. 
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Проектни основи - Аварийни ДГСПроектни основи - Аварийни ДГС

Сградите на ДГ станции са проектирани за следните товари: 
• Собственото тегло на конструкциите, системите и техните 

компоненти, оборудването и изолациите; 
• Натоварването от сеизмично въздействие е със същите 

характеристики като при РО; 
• Свръхналягане по фасадата от взривна ударна вълна, равно на 0.3 

kg/cm2 = 30 kN/m2 (същото натоварване както при РО) с 
продължителност до 1 sec. 

• Съответстващата най-неблагоприятна товарна комбинация е 
комбинацията от постоянни товари и натоварване от експлозия.

• Сградите на ДГС са квалифицирани съгласно изискванията за 
сеизмична категория  1
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• системата трябва да изпълни 
функциите си при отчитане на външни 
въздействия – земетресение, 
наводнение, пожар;

• системата трябва да е 
работоспособна както в аварийни, 
така и в следаварийни условия;

• съчетаването на защитните и 
нормални експлоатационни функции 
не влошава защитните свойства на 
системата.
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Проектни основи – Бризгални Басейни Проектни основи – Бризгални Басейни 

Системата е проектирана и изградена като триканална, отговаряща
на изискванията към системите за безопасност по отношение 
резервираност, физическо разделяне и обезпеченост :
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Важни преоценки на проектните 
основи(Seismic hazards)

Важни преоценки на проектните 
основи(Seismic hazards)

В периода 1990 – 1992 г. по съвместен проект с МААЕ - BUL 9/012 
“Site and Seismic Safety of Kozloduy and Belene NPPs” са 
преоценени  сеизмични характеристики на площадката като 
допълнително са анализирани и влиянията на местните 
земетресения и други специфични параметри.  

Съгласно приложената през периода 1990 – 1992 сеизмична 
процедура са определени основни сеизмични характеристики. 

• За ниво с период на повторяемост 100 години максимално 
земно ускорение (PGA) - 0.10g и; 

• за ниво с период на повторяемост 10000 години максимално 
земно ускорение (PGA) - 0.20g

• Обвивен проектен спектър на реагиране за свободна 
повърхност и съответните трикомпонентни акселерограми с 
времетраене 61s.



На основание гореспоменатите сеизмични 
характеристики, са преоценени проектните 
основи, като са дефинирани -

Review Level Earthquake – RLE 
SL1  (- 10-2) 0,1g 
SL2 - (-10-2) 0,2g
етажни спектри на реагиране на сградите

Спрямо така актуализирани проектни 
основи(сеизмични ) са преоценени всички КСК –
1-ва сеизмична категория.   
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Важни преоценки на проектните 
основи(Seismic hazards)

Важни преоценки на проектните 
основи(Seismic hazards)



След аварията във  Фукушима в рамките на стрес 
тестове, в съответствие с ENSREG, specification 
бяха оценени запасите по отношение на 
“Seismic hazards” 

Резултати показаха, че: 
 КСК, имащи функции за безопасност издържат 
без проблеми сеизмичните въздействия в 
диапазона на PGA (Средна стойност на max 
ускорение на свободно поле) 0.18g ≤ PGA ≤ 
0.26g : 

18

Важни преоценки на проектните 
основи(Seismic hazards)

Важни преоценки на проектните 
основи(Seismic hazards)



В диапазона 0.26g ≤ PGA ≤ 0.33g  се губи ел.  
захранване III-та категория и техническа вода 
категория “B”, но СБ са в състояние да 
управляват процесите на блокове 5 и 6, да ги 
спрат и да поддържат режима на отвеждане 
остатъчното енергоотделяне.

 В диапазона 0.33g ≤ PGA ≤ 0.49g се губят
“ББ” като краен поглътител на топлина, 
реактора, но конструкциите на РО запазват 
интегритета си 
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Важни преоценки на проектните 
основи(Seismic hazards)

Важни преоценки на проектните 
основи(Seismic hazards)



Наводнения, проектни основиНаводнения, проектни основи

Влияние на изградени по течение на р. Дунав 
хидросъоръжения.  Доминиращ хидровъзел по напор и 
обем на водохранилището е “Железни врата” 1 и 2, 
между Сърбия и Румъния с основни параметри: 

– Напор - max 28.00.m (кота 63,00 - кота 35,10)
– Оразмерителни водни количества

• р = 0.01% Q = 22360 m3/s;
• р = 0.1% Q = 19300 m3/s

• Обем на водохранилището 2,4.109 m3.
След хидровъзел “Железни врата 1” е построен хидровъзел “Железни 

врата 2”. Той е значително по-малък, с напор 14 m и оразмерителни 
водни количества - като при “Железни врата 1”.

20
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Наводнения, проектни основиНаводнения, проектни основи

Хидровъзли по притоците на р. Дунав в долния участък.. 
Разрушение на водоподпорните съоръжения на 
хидровъзлите може да стане по следните причини: 
хидроложки; 
сеизмични; 
свличане на бреговете във водохранилището и
образуване на вълни и преливане през язовирната
стена или разрушение на стената; 
максимално възможни валежи, концентрирани в
горния участък на водосборния басейн на р. Дунав;
максимално възможни валежи, концентрирани по 
целия басейн на р. Дунав над АЕЦ “Козлодуй.
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Наводнения, проектни основиНаводнения, проектни основи

Допълнителни съображения
• подприщване при км 687,00 от изграден в
бъдеще хидровъзел Никопол – Турну
Мъгуреле; 

• влиянието на интензивните валежи; 
• подприщване вследствие ледоход; 
• oбразуване на вълни при високи води и
интензивни валежи.
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Всички изследвания,
анализи и оценки по
отношение въпроса с
външно наводнение са
демонстрирали, че
площадката на АЕЦ
Козлодуй е незаливаема
след най-тежкото ИЕ -
скъсване на Хировъзел “
Железни врата” Най-
неблагоприятните резултати
са показани в таблицата на
следващия слайт.

Всички изследвания,
анализи и оценки по
отношение въпроса с
външно наводнение са
демонстрирали, че
площадката на АЕЦ
Козлодуй е незаливаема
след най-тежкото ИЕ -
скъсване на Хировъзел “
Железни врата” Най-
неблагоприятните резултати
са показани в таблицата на
следващия слайт.
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Наводнения, проектни основиНаводнения, проектни основи
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При max водно ниво на р.  Дунав – 32,93, взето в 
предвид в анализа, като начално условие. 

10-5 с/г кота 32,98 /35 m

10-6 с/г кота 33,26 /35 m

10-7 с/г кота 33,42 /35 m

Наводнения, проектни основиНаводнения, проектни основи
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„Хидрология” от 1972 г. и том „НОПТУ” от май
1975) при водовземните съоръжения на АЕЦ
„Козлодуй” на km 687. Характерните коти и 

водни
количества на р. Дунав (km 687,00)

„Преоценка на максималното ниво на 
наводняване”. І част, Декември 1991 и ІІ част –
март 1993

REL-880-IR-09-2, Оценка на запасите на
централата при външно наводнение

REL-880-FR-02-1,  Обособена позиция 2. 
Земетресение и наводнение,Окончателен 
доклад

Наводнения, проектни основиНаводнения, проектни основи
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„Определяне на хидроложките и хидравлични 
характеристики на р. Дунав, свързани с проектирането,
изграждането и експлоатацията на АЕЦ "Белене,
РискИнженеринг АД и ЦНИП при УАСГ, Юни 2010” 
определят водно ниво (в.н.) в р. Дунав 32,53 m при 
допускане за валежи с обезпеченост 0.01%, които 
предизвикват допълнително повишение с още 10 cm и
едновременно високи вълни и силно вълнение добавят
още 30 см

„ Определяне на хидроложките и хидравлични 
характеристики на река Дунав, свързани с 
проектирането, изграждането и експлоатацията на
АЕЦ "Белене, Риск Инженеринг АД и ЦНИП при УАСГ,
Юни 2010”

Наводнения, проектни основиНаводнения, проектни основи
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Метеорологичен хазартМетеорологичен хазарт

Срещу екстремни метеорологични въздействия, в 
района на АЕЦ „Козлодуй” са проверени сградите и 
външните съоръжения на площадката: 

екстремен снеговалеж, включително снежни
бури и снегонавяване; 

обледяване
екстремни валежи; 
екстремни ниски и високи температури; 
екстремни ветрове, торнадо/смерч.; 
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За всяко метеорологично въздействие е определена
съответната товарна комбинация

Интензивностите на товарните комбинация са 
групирани в 3 нива в зависимост от честотата им на 
случване    
Генерирани са комбинация от свързани в генезиса си
екстремни въздействия, напр. екстремен валеж и 
ураганен вятър; екстремно ниски температури – силен
вятър –обледяване и.т.н.
Сградите и външните съоръжения са проверени дали 
издържат, както единичните така и комбинираните
товарни комбинации

Метеорологичен хазартМетеорологичен хазарт
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Метеорологичен хазарт, нива на 
въздеиствие

Метеорологичен хазарт, нива на 
въздеиствие

Ниво 1 , честота  на случване  1/100години
Екстремно 

въздействие 
Характеристичен параметър Товарна 

комбинация 

Вятър Скорост , 42 m/s  (151 km/h) 1,08 kN/m2 

Валеж 95mm

Снеговалеж Покривка на повърхностае, 
142 см 

2.84 kN/m2 

Температура Висока - +44°C 
Ниска  - -28 °C 

Обледяване Дебелина на лед  - 55mm
Дебелина на скреж – 17mm
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Meteorological hazards, нива на 
въздеиствие

Meteorological hazards, нива на 
въздеиствие

Ниво 2 , честота  на случване  1/1000години
Екстремно 

въздействие 
Характеристичен параметър Товарна 

комбинация 

Наводнение Max, ниво на р. Дунав – 32,47

Вятър Скорост , 53 m/s  (191 km/h) 1,72 kN/m2 

Валеж 130 mm

Снеговалеж Покривка на повърхностае, 
218 см 

4.37 kN/m2 

Температура Висока - +54°C 
Ниска  - -34 °C 

Обледяване Дебелина на лед  - 66mm
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Meteorological hazards, нива на 
въздеиствие

Meteorological hazards, нива на 
въздеиствие

Ниво 3 , честота  на случване  1/1 000 000години
Екстремно 

въздействие 
Характеристичен параметър Товарна 

комбинация 

Вятър Скорост, 396 km/h (110 m/s)

Смерч Скорост на въртене , 110 m/s

Радиус на скоростта , 36,6 m

Обща стойност на падане на 
налягането в центъра на смерча, 

82,8 h/Pa

Скоростта на падане на 
налягането - 33.1 hPa/сек
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Метеорологичен хазарт, DEC оценки Метеорологичен хазарт, DEC оценки 

REL-1109-DD-001 „Анализ с комбинация от екстремни 
метеорологични явления на строителните конструкции на 
територията на АЕЦ ”Козлодуй“; Tом 1 - oбща част и анализ на
Главен корпус и Дизелгенераторни станции”

REL-1109-DD-002 „Анализ с комбинация от екстремни метеорологични
явления на строителните конструкции на територията на АЕЦ
”Козлодуй“; Tом 2 анализ на Машинна зала с ЕТУ”

REL-1109-DD-003 „Анализ с комбинация от екстремни метеорологични
явления на строителните конструкции на територията на АЕЦ 
”Козлодуй“; Tом 3.; Стоманени комини и Вентилационна тръба 3

REL-1109-DD-008 „Анализ с комбинация от екстремни метеорологични
явления на строителните конструкции на територията на АЕЦ 
”Козлодуй“; Tом 8 -Открита разпределителна уредба.

REL-1109-DD-009„Анализ с комбинация от екстремни метеорологични
явления на строителните конструкции на територията на АЕЦ
Козлодуй“; Tом 9 - Център за управление на Авариите. 
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Meteorological hazards, DEC оценки Meteorological hazards, DEC оценки 

Крайните резултати от горепосочените 
анализи демонстрират че няма 

„Метеорологичен хазарт”, който да 
предизвика натоварване(load), което е в 
състояние да компрометира КСК със 

статус на СБ, БЩУ и РЩУ. 
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В проект DTR-ENPR-1618 „Оценка на възможностите на (ББ)  
бризгални басейни да запазват и поддържат устойчив 
материален и енергиен баланс в качеството си на 
топлотехнически съоръжения, обезпечаващи надеждно 
разхлаждане на активната зона при екстремни 
метеорологически условия” е оценена способността на ББ 
да изпълняват проектните функции на обезпечаващи СБ при 
въздействие върху тях с товарните комбинации на 
природните явления, формиращи  „метеорологичен хазарт” 
+ tornado(смерч) на площадката на АЕЦ Козлодуй. 
Прагов ефект се констатира при въздействието на 
максимална товарната комбинация от tornado(смерч) и 
достатъчно дълго време при „силни ветрове”. 

Метеорологичен хазарт, DEC, оценки 
относно крайния поглътител на топлина  
Метеорологичен хазарт, DEC, оценки 

относно крайния поглътител на топлина  
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Използвана литератураИзползвана литература

1. ОАБ, Глава 2, Глава 3
2. Стрес тестове

2.1 REL-880-IR-09-2, Оценка на запасите на централата при външно 
наводнение

2.2 REL-880-FR-02-1,  Обособена позиция 2. Земетресение и 
наводнение,Окончателен доклад

3. Пред- проектна и проектна документация
3.1„Хидрология” от 1972 г. и том „НОПТУ” от май1975) при водовземните

съоръжения на АЕЦ „Козлодуй” на km 687. Характерните коти и водни      
количества на р. Дунав (km 687,00)

3.2. Преоценка на максималното ниво на наводняване”. І част, Декември 
1991 и ІІ част –март 1993

3.3. AЕC “Козлодуй –III” в НРБ,  Технический проект, Часть 5,  Строительная , 
Раздел 5.1, Архитектурно –строительньiй, Том  I, Пояснительная записка. 

4. BUL 9/012 “Site and Seismic Safety of Kozloduy and Belene NPPs”, 
Investigationws for incrise of seismicsafety of the nuclear power plant Kozloduy, 
Volume VII; Seismic Hazard  Analysis Taking into Consideratin, Uncertainties 
Inherent in the Data.  
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5.BUL 9/012 “Site and Seismic Safety of Kozloduy and Belene NPPs”
6. REL-1109-DD-001 „Анализ с комбинация от екстремни 

метеорологични явления на строителните конструкции на 
територията на АЕЦ ”Козлодуй“; Tом 1 - oбща част и анализ на
Главен корпус и Дизелгенераторни станции”

7. REL-1109-DD-002 „Анализ с комбинация от екстремни метеорологични
явления на строителните конструкции на територията на АЕЦ
”Козлодуй“; Tом 2 анализ на Машинна зала с ЕТУ”

8. REL-1109-DD-003 „Анализ с комбинация от екстремни метеорологични
явления на строителните конструкции на територията на АЕЦ 
”Козлодуй“; Tом 3.; Стоманени комини и Вентилационна тръба 3

9. REL-1109-DD-008 „Анализ с комбинация от екстремни метеорологични
явления на строителните конструкции на територията на АЕЦ 
”Козлодуй“; Tом 8 -Открита разпределителна уредба.

10. REL-1109-DD-009„Анализ с комбинация от екстремни метеорологични
явления на строителните конструкции на територията на АЕЦ
Козлодуй“; Tом 9 - Център за управление на Авариите. 

Използвана литератураИзползвана литература
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11. DTR-ENPR-1618 „Оценка на възможностите на (ББ)  бризгални басейни да 
запазват и поддържат устойчив материален и енергиен баланс в 
качеството си на топлотехнически съоръжения, обезпечаващи надеждно 
разхлаждане на активната зона при екстремни метеорологически 
условия.

12. Определяне на хидроложките и хидравлични характеристики на р. Дунав, 
свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на АЕЦ 
"Белене,  Риск Инженеринг АД и ЦНИП при УАСГ, Юни 2010” определят 
водно ниво (в.н.) в р. Дунав 32,53 m при допускане за валежи с 
обезпеченост 0.01%, които  предизвикват допълнително повишение с 
още 10 cm и едновременно високи вълни и силно вълнение добавят 
още 30 см.




