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Григор Георгиев, Електропроизводство-2, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД



Причини за обследванеПричини за обследване

 Получаване на информация за текущото състояние на 
подземните тръбопроводи;

 Продължаване срока на експлоатация на тръбопроводите;

 Установяване на физични, химични и механични свойства на 
метала от демонтирани участъци от тръбопроводите;

 Потвърждаване характеристиките на свойствата на метала с 
нормативно-техническата документация (НТД);

 Безаварийна експлоатация на подземните тръбопроводи.
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Технически данни за подземни тръбопроводиТехнически данни за подземни тръбопроводи

 Тръбопроводната система се състои 
от гравитационни и напорни клонове, 
които подават вода към бризгални 
басейни и от бризгални басейни към 
ДГС и РО.

 Система е изградена от стоманени 
тръби, арматури, колена, преходи и 
тройници - Ду 600, 800, 1000 и 
1200mm. 

 Тръбопроводите са положени в 
траншеи върху пясъчна възглавница 
и засипани с уплътнен обратен 
насип.

 Подземните тръбопроводи в АЕЦ “Козлодуй” ЕАД осигуряват 
необходимото количество техническа вода за охлаждане на отговорните 
потребители.



Технически данни за подземни тръбопроводиТехнически данни за подземни тръбопроводи

 Класът по качество на тръбопроводите е  “С”, съгласно ПНАЕ Г-7-
008-89 „Правила за устройството и безопасната експлоатация на 
оборудването и тръбопроводите на атомните електрически централи”.
 Сеизмична категория 1, съгласно НП-031-01 „Норми за 
проектиране на сеизмично устойчиви атомни централи”.
 Дължината на тръбопроводите е 5 726 метра, а количеството 
фасонни детайли е 150 броя. 
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 Изолацията на 
тръбопроводите е за 
антикорозионна защита и 
представлява  свръх-усилена 
трислойна лента “СИЛ - Б”, 
съгласно ОН 0265129-79.



Етапи при обследването на тръбопроводитеЕтапи при обследването на тръбопроводите
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 Извършване на визуален контрол (ВК) и ултразвукова 
дебелометрия (УЗД) на достъпни места (съществуващи шахти и 
ревизионни люкове) без извършване на изкопни работи. 

 Установяване състоянието на тръбопроводите чрез метода 
на магнитната памет и определяне на места с концентрация на 
напрежения.

 Допълнително металографско обследване на подменени 
участъци от тръбопроводите.

 Визуално изпитване (оглед) на вътрешните повърхности на 
тръбопроводите с дистанционни средства през съществуващите 
ревизионни шахти (люкове).

 Изпълнение на контролни изкопи по резултатите от 
обследване на магнитната памет за извършване на визуален 
контрол и УЗД на компрометирани участъци.



Обследване чрез метода на магнитна памет 
на метала

Обследване чрез метода на магнитна памет 
на метала
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По метода на магнитната памет бяха 
обследвани следните участъци:

 участъци от тръбопровод с 
пресичащи го кабелни трасета; 

 участъци, на които са извършвани 
ремонтни дейности;

 по резултатите от 
експлоатационен опит.



Обследване чрез метода на магнитна памет 
на метала

Обследване чрез метода на магнитна памет 
на метала
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На базата проведения контрол и 
анализ на резултатите се извърши 
разкопаване на участъци, в които 
се наблюдават магнитни аномалии. 

На някои разкрити участъци бяха 
намерени странични метални 
предмети, някои от които са 
нарушили изолационното покритие, 
вследствие на което са се развили 
корозионни процеси.



Обследване на подземни тръбопроводи чрез 
извършвани на ВК

Обследване на подземни тръбопроводи чрез 
извършвани на ВК

Визуален контрол (ВК) на тръбопроводите се 
извърши на:
 достъпни части (ревизионни и 
разпределителни шахти);
 при всяко разкриване на участък от 
тръбопроводите.
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Обследване на подземни тръбопроводи чрез 
извършване на УЗД

Обследване на подземни тръбопроводи чрез 
извършване на УЗД

Ултразвукова дебелометрия се извърши на:
 тръбопроводи в достъпните места - в съществуващи шахти;
 при всяко разкриване на участък от тръбопроводите;
 УЗД на подменени участъци, на които се извършва 
допълнително обследване.
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Визуално изпитване на тръбопроводите с 
дистанционни средства

Визуално изпитване на тръбопроводите с 
дистанционни средства
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Визуално изпитване на 
тръбопроводите по вътрешна 
повърхност, чрез използване на 
дистанционни средства.

Подхода на робота се 
извършва през ревизионни 
люкове (манлоси) Ду600 и при 
подмяна на участъци.



Допълнително обследване на 
компроментиран (подменен) участък

Допълнително обследване на 
компроментиран (подменен) участък

Резултати от механични изпитвания
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№ 
по 
ред

Изпитване Измерени 
стойности

Стойности по  
БДС 14479-78

1. Граница на провлачване ≥ 398,8 MPa ≥ 353 MPa

2. Якост на опън ≥ 522,6 MPa ≥ 500 MPa

3. Огъване на 180º Без наличие на 
пукнатини

Без наличие на 
пукнатини

4. Ударна жилавост [KV], при t = -20ºC ≥ 127,5 J/cm2 ≥ 40 J/cm2

5. Твърдост по Бринел [НВ] 169÷194 единици -

Механични изпитвания са проведени на  спиралошевна тръба  
ø1020х7 mm по БДС14479-78. 

Всички изпитвания са в допустимите граници.



Допълнително обследване на 
компроментиран (подменен) участък

Допълнително обследване на 
компроментиран (подменен) участък

Резултати от извършена ултразвукова дебелометрия на дебелината 
на стената (S) на тръбопровод ø1020х7 mm:
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S с отлагания от работната среда (налеп) S = 6,52 ÷7,15 mm
S без отлагания (налеп) чрез УЗД S = 5,63 ÷7,08 mm
S след песъкоструене чрез УЗД S = 6,32 ÷7,16 mm
S след шлифоване чрез УЗД S = 5,57 ÷5,83 mm
S след шлифоване с измерителен инструмент S = 5,562 ÷5,855 mm
min S при производство по БДС 14479-78 S = 6,2 mm
min S изчислено Smin = 4,0 mm

• Дебелината на тръбопровода варира в границите от 5,63 mm до 
7,16 mm и е над 4,0 mm (минимално изчислената стойност с 
технологичните прибавки).
• При измерването на дебелината на стената, образувалият се 
налеп по вътрешната страна на тръбопровода не оказва влияние на 
резултатите.



Изводи от обследване на подземни 
тръбопроводи

Изводи от обследване на подземни 
тръбопроводи

 Тръбопроводите могат да се експлоатират успешно и 
в бъдеще. Показват го проведените успешни изпитвания след 
дългогодишната им работа.

 Проблем при експлоатацията на тръбопроводите създава 
нарушената изолация на отделни участъци (петна), получени по 
време на монтажа, които се установяват впоследствие.

 Продължаване с провеждането на превантивен контрол и 
анализ, включващ  прилагането на нови методи за контрол и 
технологии.
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