
Цветан Оведенски,  Дирекция РиМ, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 

 
Международна конференция на Българския Атомен Форум - БУЛАТОМ под надслов: 

“Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност”, 
06-08 юни 2018 г., в.к. “Ривиера”, България 

Допълнителен срок на експлоатация на блокове 5 и 6 
на АЕЦ „Козлодуй” – препоръки и мероприятия 



СВЕТОВНА ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ ПСЕ И  
„АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД 

Световна тенденция в 
развитието на атомната 
енергетика през 
последните десетилетия е 
дългосрочната 
експлоатация на атомните 
електроцентрали.  
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ПРОЦЕДУРА 
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анализ на данните от 
експлуатационния периодичен 
контрол; 
резултати от изпитанията на 
плътност; 
данни от профилактическите 
технически обслужвания; 
проверъчни якостни разчети. 



ПРОЕКТ “ПСЕ НА БЛОКОВЕ 5 И 6”  

 I етап от проект ПСЕ  - изпълнен от консорциум Росенергоатом -
Електрисите дьо Франс (ЕДФ) - 2012 ÷ 2014 г. 

  II етап от проект ПСЕ  
- за блок 5 - 2014 ÷ 2016 г. - Консорциум АО "Русатом Сервиз", ОАО 
"Концерн Росенергоатом" и ЕДФ 

- за блок 6 - 2016 ÷ 2018 г. - Консорциум Русатом Сервис АД и 
Риск Инженеринг АД 
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ПРОЕКТ “ПСЕ НА БЛОКОВЕ 5 И 6”  
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Област 1 - Топло механическо 
оборудване на блока 

Област 2 - Електротехническо 
оборудване и СКУ оборудване 
на блока 

Област 3 - Здания и строителни 
конструкции на блока 

Област 4 - Мерки за срочно и 
периодично изпълнение (СПИ) 

Област 5 - Мерки, предвидени 
за изпълнение в след 
лицензионния период 

Област Блок 5 Блок 6 Σ % 

1 81 76 157 35,4 

2 20 27 47 10,6 

3 43 18 61 13,8 

4 43 25 68 15,3 

5 54 56 110 24,8 



ОБСЛЕДОВАНЕ НА ОБОРУДОВАНЕТО 
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 Основните работи бяха свързани с: 
• Замяна на оборудване, изработило ресурса си; 
• Обследване на КСК; 
• Изпълнение на анализи, разчети и количествена 

оценка на остатъчния ресурс 
 



РЕЗУЛТАТИ 
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Извършените обследвания на състоянието на 
метала, разчетите на якост, 
сеизмоустойчивост и оценката на остатъчния 
ресурс, съгласно действащите в атомната 
енергетика норми и правила, и получените 
положителни резултати, обосновават 
възможността, сроковете и условията за по-
нататъшната експлоатация на блокове 5 и 6 на 
АЕЦ „Козлодуй“ 
 



ОГРАДИТЕЛ НА АКЗ 
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Мероприятие: Уточняването на срока на експлоатация на 
оградителя на активната зона може да бъде изпълнено след 
уточняване на параметрите на свободното раздуване на 
материала на оградителя на реактора. 
 

Задача: Обезпечение на 
сглобяване и 
разглобяване на 
активната зона от гледна 
точка на 
формоизменението на 
оградителя (РД ЭО 
1.1.2.99.0944-2013) 



ТРЪБОПРОВОДИ НА КО, САОЗ, ТМО 
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Задача:  
Обезпечение на статическата якост 
(РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012) и якост при 
сеизмични въздействия (НП-031-01).  
 
Мероприятия:  
• замяна на съществуващи пружини и 
подвески; 
• допълнително антисеизмично 
укрепване. 
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 Конкретизирани са вида, обема и периодичността за 
контрол на КСК: механично оборудване, електрическо 
оборудване/СКУ и строителни конструкции/ОСО; 
 Определени са последващите технически и 
организационни мерки за следващия лицензионен 
период на основата на получените резултати, 
препоръки и коригиращи действия за ДСЕ; 
 Всички мероприятия отговарят на изискванията на 
българските и международните нормативни 
документи в тази област. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ПСЕ БЛОКОВЕ 5, 6 



ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 5 ЕБ 
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На 03.11.2017 г. АЯР издаде Лицензия 
за експлоатация на ядрено съоръжение 
- 5 ЕБ за 10 годишен период 



ДЪЛГОСРОЧНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ -  
МЕРКИ БЛОК 5  
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 Мерки, произтичащи от комплексното 
обследване (КО) и оценка на остатъчния 
ресурс на конструкции, системи и 
компоненти (КСК) на блок 5 (Брой мерки 21) 

 Мерки, произтичащи от препоръки ПСЕ 5,6 
блок II-етап и дългосрочния график за 
превантивно техническо обслужване и 
ремонт на КСК на блок 5 

 Област 1 Механично оборудване (Брой 
мерки 18) 

 Област 2 Електрическо оборудване и СКУ 
(Брой мерки 58) 

 Област 3 Строителни конструкции (Брой 
мерки 10) 

 



МЕРКИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КО И ОЦЕНКА НА 
ОСТАТЪЧНИЯ РЕСУРС НА КСК 
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Брой мерки - 21 
 

 Модернизация на съществуващата 
система за автоматично 
регулиране на напрежението на ДГС; 
 

 Модернизация на системата за 
модулно откриване на пожар; 



МЕРКИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КО И ОЦЕНКА НА 
ОСТАТЪЧНИЯ РЕСУРС НА КСК 
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Брой мерки - 21 

 

 Подмяна на оборудване, монтирано в 
зоната на действие на условия на 
околна среда HELB; 

 

 Преосвидетелстване или подмяна на 
оборудване от системата за силово 
захранване на СУЗ. 

 



ОБЛАСТ 1 МЕХАНИЧНО ОБОРУДВАНЕ 
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Брой мерки - 18 

 Замяна три броя арматури 3-ти 
клас тип Л11075-300-03 с нови; 

 Замяна на съществуващите 
пружини в конкретни ролкови 
опори на тръбопроводи КО; 

 Подмяна на болтове и 
пренареждане на елементи от 
подкрановия релсов път на 
полярен кран по геодезичните 
точки  

 

 



ОБЛАСТ 2 ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И СКУ 
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Брой мерки - 58 

 Монтаж регистратори за температура и влажност в 
помещения с т.нар. “горещи точки” в РО с цел 
извършване на верификация на остатъчния ресурс на 
кабелите; 

 Преосвидетелстване на панели от СККП; 

 Преосвидетелстване на комплекс АЗ/ПЗ, АРМ, АРОМ ; 

 Преквалификация на експлоатационния ресурс на 
електродвигатели на ГЦП на 5 и 6 блок  
 

 

 



ОБЛАСТ 3 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 
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Брой мерки – 10 

 Изпълнение на 
разработеният проект 
за укрепване на 
неукрепените 
автотрансформатори в 
ОРУ, посредством 
монтаж на 
допълнителни конзоли и 
опори.  
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С работата си в предстоящите години 1000-мегаватовият блок 
блок 5 на АЕЦ «Козлодуй» ще продължи да осигурява 
електроенергия на достъпна цена, стабилност на 
националната енергийна система и спестени вредни емисии 
за чиста природа. 

ДСЕ НА БЛОК 5 В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ГОДИНИ 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПСЕ БЛОК 6  

 Разработени методологии – изпълнение 100%; 

 Разработени програми за обследване – изпълнение 
100%; 

 Изпълнено обследване на оборудването – 100%; 

 Разчетите и анализите се изпълняват отчитайки входните 
данни, получени както по време на 6ПГР’2016 и 
допълнителното обследване през  6ПГР’2017, така и в 
между-ремонтните периоди - 100%. 
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КАКВО ПРЕДСТОИ ПО ПСЕ БЛОК 6  

 Продължава изпълнението на Програмата за подготовка 
за продължаване срока на експлоатация на блок 6 на 
АЕЦ „Козлодуй” - II етап; 

 Всички дейности по II етап на блок 6 на АЕЦ “Козлодуй се 
изпълняват съгласно сроковете, заложени във времевия 
график на проекта; 

 Краен срок на Договора за ПСЕ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД с 
Консорциум Русатом Сервис АД и Риск Инженеринг АД – 
08.2018 г. 

 Предоставяне в АЯР на пълният комплект документи в 
изискуемият срок  - 02.10.2018 г., т.е. една година преди 
изтичане срока на настоящата Лицензия. 

 




