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до 02.10.2019 г.
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Проект “Продължаване срока на
експлоатация на блокове 5 и 6”

 I етап от проект ПСЕ: Комплексно обследване на фактическото
състояние и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и
съоръженията на блокове 5 и 6 – 2012 ÷ 2014 г.
 II етап от проект ПСЕ: Изпълнение на Програмата за подготовка
за продължаване срока на експлоатация –
o2014 ÷ 2016 г. за блок 5
o2014 ÷ 2018 г. за блок 6
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ЕТАПИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ

Изпълнените дейности за съответното оборудване могат да се разделят в
три основни етапа, както следва:

 Оценка на актуалното техническо състояние, включваща анализ на
техническата документация и извършване на контролни измервания за
определяне на текущото състояние;
 Изпълнение на разчетната част за оценка на ресурсните характеристики
на база актуалното техническо състояние;
 Обосновка на възможността за продължаване на срока на експлоатация
на обследваното оборудване.
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ОБЛАСТ 1- МЕХАНИЧНО ОБОРУДВАНЕ
I. По I-ви контур:
По време на плановите годишни ремонти бяха
изпълнени контролни измервания за определяне на
текущото състояние на:
 Главен Циркулационен Тръбопровод (ГЦТ),
Съединителен тръбопровод между ГЦТ и КО, Компенсатор
на обема, Парогенератор, Горен блок, корпус и опорен
пръстен на реактора;
 Полярен кран и Презареждаща машина;
 Помпи – 11 типа;
 Арматура;
 Топломеханично оборудване – I-ви и II-ри контур;
 ДГС – механична и електрическа част;
 Строителна част – херметичен обем, реакторно
отделение, ДГС и ел.канали между ДГС и 5,6РО, бризгални
басейни;
 Обследване на подземни магистрални тръбопроводи QF.
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ОБЛАСТ 1- МЕХАНИЧНО ОБОРУДВАНЕ
II. По II-ри контур:
Бяха изпълнени контролни измервания
за определяне на текущото състояние на:
 Деаератори;
 Турбина К 1000-60/1500;
 Турбини ОК-12А;
 Стопорно - регулиращи клапани;
 Сепаратори – паропрегреватели.

Извършен е монтаж
на сливни арматури и частична подмяна на
тръбопроводи по система 5QF.
Извършена е замяна на работни колела на помпи 5QF.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗЧЕТНАТА ЧАСТ ОТ
ОБЛАСТ 1, ПЪРВИ КОНТУР.
 Всички разчети са изпълнени за мощност 104%Nн;
 Разчет на неутронният флуенс и радиационното енергоотделяне в
елементите на реактора;
 Термохидравлични разчети на основното оборудване на реакторната
установка при щатни експлоатационни режими, нестационарни режими и
проектни аварии;
 Разчетите на хидродинамичните натоварвания на тръбопроводи и основно
оборудване на РУ;
 Разчет на граничните условия за топлоотдаване, съпротивление срещу
крехко разрушаване, циклична якост и температурни полета;
 Прогнозиране на разчетните характеристики на основен метал и наплавка,
критични температури на крехкост, носещи конструкции на основни елементи
по 1-ви контур;
 Разчети на якост на всички елементи по 1-ви контур, топлообменно
оборудване по I-ви и II-ри контур, арматури, ДГС(М), машина за презареждане
и полярен кран.
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ОБЛАСТ 2 - СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И
УПРАВЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ
Обследвани:
 Дизелгенераторни станции (ДГС) – електрическа част;
 ДГС – механична част;
 Генераторите от каналите на системите за безопасност.

Възстановени за блок 5:
 Технически паспорти на ел. двигатели и трансформатори;

Преосвидетелствани за блок 5 :
 Комплекси АЗ/ПЗ, АКР, АКНП, ЦИИСРК;

Подменени за блок 5 :
 Високоволтови кабели, кабели СВТ, ШПЭВ;
 Показващи прибори М316 , табла за светлинна
сигнализация и ключове за управление на панели на БЩУ и
РЩУ;
 Термоконтролът на I-ви контур – компенсационни устройства,
терморезистори и термодвойки;
 Панели 5HM, 5HN03,04, електронни блокове от панели ПС7.
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ОБЛАСТ 3 - ЗДАНИЯ И
СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
Обследвани, оценено техническото състояние и
обоснован остатъчния ресурс на:
 сградата на херметичния обем, сградата на 5РО
и земната основа под него;
 стоманената вентилационна тръба на 5РО;
 турбофундамента в 5МЗ;
 ДГС на СБ;
 кабелни канали между ДГС и 5РО;
 бризгални басейни;
 подземни магистрални тръбопроводи QF;
 общостанционни строителни конструкции
(сграда на СК-3, вентилационен комин на СК-3,
двоен канал за техническо водоснабдяване ТК-1 и
СК-1, строителни конструкции в ОРУ, НМС и ШПС).
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ДЕЙНОСТИ,
ИЗПЪЛНЕНИ ДО МОМЕНТА НА БЛОК
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По Договора за 6 блок за основното оборудване от първи
контур и строителни конструкции с Консорциум в състав
АО “Русатом Сервис” и “Риск Инженеринг” АД, на експертни
технически съвета са
приети 66 броя документи по
осигуряване на качеството, методологии, работни програми за
обследване и технически отчети.
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ЦЕЛИ И ОБЕМИ НА ОБСЛЕДВАНЕТО ПО ЕТАП
II НА БЛОК 6
Един от важните етепи за оценка на техническото състояние и
обосноваване на остатъчния ресурс на КСК на блок 6 на АЕЦ
«Козлодуй» се явява обследване на техническото състояние на
оборудването в периода на 6ПГР’2016 и МРП.
Целта на този етап беше събиране и актуализация за
текущото техническо състояние на КСК, информация, която
трябва да бъде получена в пълен и достатъчен обем за
определяне възможността за ПСЕ на блок 6 до 60 години.
Обемът на това обследване беше определен въз основа на
предварителния анализ на резултатите от по-рано изпълненото
комплексно обследване (етап I на ПСЕ) в периода 2012÷2014 г.,
резултатите от експлоатационния контрол в периода 2014÷2016
г., а също изискванията на съответните Програми за
обследване, разработени в съответствие с параметрите на
Техническо задание № 2015.36.ОБ.00.ТЗ.1300
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ДЕЙНОСТИ,
ИЗПЪЛНЕНИ ДО МОМЕНТА НА БЛОК
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Обследвано е техническото състояние, включващо безразрушителен контрол
на метала и измерителен контрол на основно оборудване по І-ви контур,
топлообменно оборудване на I-ви и II-ри контур, съдове, топлообменници, и
тръбопроводи, помпено оборудване (11 типа), aрматура, включително предпазни и
регулиращи клапани (54 броя), Презареждаща машина и кран с кръгово действие;
ДГС (механична част); Опорно-подвесна система на основното оборудване;
Кабелно стопанство; Херметични проходки; Синхронни генератори от системите
на безопасност.
По системите за контрол и управление e извършена подмяна на показващи
прибори, нови планшети със светодиодна сигнализация за панели БЩУ, РЩУ и
преосвидетелстване на ЦИИСРК.
По строителните конструкции са извършени безразрушителни изпитания,
измерена дълбочина на карбонизация и УЗД на бетона, изследвания за корозия
на армировката, обследвани са ДГС, ел. канали между РО 6 и ДГС, сграда на РО и
вентилационен комин, защитната херметична обвивка на РО.
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ДЕЙНОСТИ,
ИЗПЪЛНЕНИ ДО МОМЕНТА НА БЛОК

6

Дейностите, приведени на предходният слайд, бяха изпълнени от специалисти
на АЕЦ “Козлодуй” в присъствието на представители на Изпълнителя по Договора.
Резултатите от визуалния и измерителен контрол, капилярния, радио графическия контрол, контрола на механичните свойства чрез измерване на
твърдостта на материалите, контрола на химическия състав на металите,
ултразвуковата дебелометрия на стените на корпусните детайли показват, че
оборудването, обект на обследване, се намира в добро техническо състояние .
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