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Резултати от ПСЕ за блок 5 и оставащи
дейности за блок 6 на АЕЦ “Козлодуй”



Проект “Продължаване срока на 
експлоатация на блокове 5 и 6” 
Проект “Продължаване срока на 
експлоатация на блокове 5 и 6” 
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Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) определя

изискванията за експлоатацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ

“Козлодуй”

Мащабен проект за осигуряване на условия за продължаване

срока на експлоатация на 5 и 6 блок на ,,АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Краен срок за финализиране на проекта:
05.11.2017 г. за блок 5
02.10.2019 г. за блок 6



Проект “Продължаване срока на 
експлоатация на блокове 5 и 6” 
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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РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ
РАЗЧЕТИ ПО ПЪРВИ КОНТУР

РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ
РАЗЧЕТИ ПО ПЪРВИ КОНТУР

На база окончателни отчети е 
констатирана работоспособността и е 
обоснована възможността за 
продължаване срока на експлоатация на 
блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“ (до 2047г.), при 
спазване на условията и режимите на 
експлоатация, периодичността и обемите 
на ТОиР, в съответствие с изискванията 
на действащата нормативна и 
експлоатационна документация, както и 
възприетите условия на експлоатация.
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РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ
РАЗЧЕТИ ПО ВТОРИ КОНТУР

РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ
РАЗЧЕТИ ПО ВТОРИ КОНТУР

Въз основа на изпълнените 
разчети може да се направи изводът, 
че статичната, цикличната, крехката 
якост и сеизмоустойчивостта за 
период на експлоатация 60 години (до 
2047 г.) на елементите на турбина К-
1000-60/1500-2, турбини ОК-12А 
(5SA51, 5SA52) и сепараторите -
паропрегреватели СПП-1000 
(5RB10,20,30,40B01) са осигурени при 
отсъствие на недопустими дефекти на 
материала.

4



КОРИГИРАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ
ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗЧЕТИ

КОРИГИРАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ
ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗЧЕТИ

Предложените коригиращи мероприятия по области, включват:
Област 1 – Механично оборудване: Конкретизирани са вида, обема на металоконтрол

(основен метал), наварени повърхности и заварени съединения на оборудването и
тръбопроводите), както и неговата периодичност за елементи на корпуса на реактора, горният блок,
парогенератори, тръбопроводи, арматури, предпазни клапани и др. За част от арматурите и
клапаните са уточнени срокове за контрол и подмяна;

Област 2 – Електрическо оборудване и СКУ: Конкретизирани са вида, обема и
периодичността на контрол на синхронните генератори и статорните намотки на двигатели на ГЦП,
чрез контролно обследване, насочено към своевременно откриване на възможни процеси на
стареене. Препоръчват се диагностични изпитания ‒ измерване на частични разряди и измерване
на фактора на диелектричните загуби;

Област 3 – Строителни конструкции и ОСО: Конкретизирани са вида, обема и
периодичността на контрол на сградата на реакторно отделение, херметичен обем, бризгални
басейни, ДГС и електрическите канали вкопаните тръбопроводи на система QF и др.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ II ЕТАП ЗА БЛОК 5РЕЗУЛТАТИ ОТ II ЕТАП ЗА БЛОК 5
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За блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“ изцяло е реализирана комплексна
програма на дейностите за повишаване на безопасността и осигуряване
удължаването на срока на експлоатация:
 проведено е комплексно обследване на блока;
 изпълнена е модернизация на блока с цел повишаване нивото на
безопасността му;
 обоснован е остатъчният ресурс на оборудването; подменено е
оборудването, изработило ресурса си;
 обоснован е ресурсът на оборудването, което не се подменя или
възстановява;
 разработени са препоръки за внасянето на изменения в отчета за
анализа на безопасността с отчитане на всички реализирани в блока
мероприятия по ПСЕ



РЕЗУЛТАТИ ОТ II ЕТАП ЗА БЛОК 5РЕЗУЛТАТИ ОТ II ЕТАП ЗА БЛОК 5
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Всички документи по Договор №242000023 от
29.09.2014 г. с Консорциум ЗАО “Русатом Сервиз”, ОАО
“Концерн Росенергоатом” и ЕДФ са приети и дейностите по
Договора - приключени;

Изготвен и утвърден „Отчет за изпълнение на
"Програма за подготовка за продължаване на срока на
експлоатация на блок 5 на АЕЦ "Козлодуй" и предаден в
АЯР като част от комплекта документи за подновяване на
лицензията за експлоатация през периода на дългосрочна
експлоатация на 5 ЕБ.

На 26.10.2016г. АЕЦ “Козлодуй” подаде Заявление
до АЯР за подновяване на лицензията за експлоатация
на ядрено съоръжение – блок 5. Приложената
документация и информация към Заявлението е
структурирана в отделни приложения.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА
ОБОСНОВКА НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПСЕ НА

БЛОК 5 ДО 60 ГОДИНИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА
ОБОСНОВКА НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПСЕ НА

БЛОК 5 ДО 60 ГОДИНИ
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С оглед на всичко горепосочено, блок 5 на
АЕЦ „Козлодуй“, в обема на обследваните КСК,
може да бъде допуснат до процедура за
получаване на необходимите разрешения по
установения законов ред в Република България
за лицензиране за последващ срок на
експлоатация.

Приложение №3 (в изпълнение на лицензионно условие т.22.2,
буква “а”) е Отчет за изпълнение на “Програма за подготовка за
продължаване на срока на експлоатация на блок 5 на АЕЦ “Козлодуй””,
ид.№PLEX-DCO-KNPP-0004, с приложени Окончателни отчети по
мерки, произтичащи от комплексното обследване и оценка на
остатъчния ресурс на КСК.
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Дейности по ПСЕ за блок 6Дейности по ПСЕ за блок 6

Етап 1
• Разработка на Методологии

Етап 2
• Разработка на Програми за  обследване

Етап 3
• Обследване на оборудването (ПГР и 
МРП)

Етап 4
• Изпълнение на разчети и анализи
• Разработка на заключения
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Дейности по ПСЕ за блок 6Дейности по ПСЕ за блок 6

 Разработени методологии – 100%: Методологии РУ, ТМО, ДГС, ПМ и ПК, СК;

 Разработени програми за обследване – 100%: Оборудване РУ, Входни данни, 
Неутронен флуенс, Термохидравлика, Хидродинамика, Металоконтрол РУ, ТМО, Арматура, 
ДГС - М, ДГС – Е, ПМ и ПК, Сгради;

 Изпълнено обследване на оборудването – 100%;

 Разчетите и анализите ще бъдат изпълнени отчитайки допълнителните 
входни данни, получени по време на 6ПГР’2016 и между-ремонтните 
периоди;

 На основата на извършените разчети и анализи се очаква да бъдат 
разработени 38 броя Заключения по оборудването, обхванато от 
проекта ПСЕ за блок 6 на АЕЦ “Козлодуй”.




