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Обосновката на остатъчния ресурс е изпълнена през следните основни етапи: 

‒ Установяване на действителното състояние на строителната конструкция; 

‒ Определяне на физикомеханичните характеристики на материалите; 

‒ Провеждане на анализ с характеристики на материали към края на периода за ДСЕ; 

‒ Определяне на съответствието с изискванията на нормативната база; 

‒ Изготвяне на заключение за остатъчния ресурс на ХК, за да изпълнява своите  

функции на сигурност към края на удължения срок на експлоатация; 

‒ При необходимост, предписване на мероприятия за поддръжка на необходимата 

надеждност на конструкцията; 

‒ При необходимост, съставяне на препоръки за подобряване системата  

на контрол на техническото състоянието на конструкцията. 

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
За определяне на остатъчния ресурс на ХК  е използвана 

методиката за оценка на ресурса на стоманобетонните 

елементи, базирана на анализ и дългосрочна прогноза на 

физико-механичните характеристики на материалите на ХК към 

края на удължения срок за експлоатация. 
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1. Резултати от Комплексното обследване 2012-2014г. 

Въз основа на проведеното обследване и анализ на 

нормативните документи  състоянието на ХК е оценено като 

работоспособно и съответстващо на изискванията на 

нормативно-техническата документация (НТД). 

Определен е предварителен остатъчен ресурс не по-малко от 30 

години след изтичане на проектния срок за експлоатация. 

2.Резултати от Специализираното обследване 2016-2017г. 

2.1. Действителни характеристики на бетона 

За установяване на действителните характеристики на ХК са използвани 

резултатите от две полеви изследвания. Основните изводи са че: 

‒ ХК се намира в добро техническо състояние, като не са установени  

повреди или дефекти. 

‒ От изрязаните проби и ултразвуковото изследване не са установени дефекти  

в дълбочина на бетонното сечение.  

‒ На база обобщаване на резултатите от проведените изпитания следва извода  

че в досегашния експлоатационен период, в конструкцията не са се проявили 

значителни процеси, водещи до деградиране на механичните свойства на бетона. 
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2.2.Прогнозни характеристики на бетона след изтичане на удължения ресурс. 

При моделирането и якостните проверки на стоманобетонните сечения са използвани 

 опитно установените якостни характеристики на бетона в различните части на  

конструкцията, валидни при изтичане на удължения срок на експлоатация.   

Резултата показва, че при запазване на условията, в които се намира бетонът от ХК, 

 за периода на ДСЕ, неговата якост на натиск ще превишава средната якост  

на натиск от периода на основното строителство. 

2.3.Техническо състояние и прогнозни параметри на напрегателната система. 

Оценката на състоянието на системата за предварително напрягане е направена на 

 базата на показанията от системата за непрекъснат мониторинг на усилията в  

напрегателните снопове, както и на резултатите от проведените lift-off тестове. 

 

Реакторно отделение 

Херметична конструкция 

 ‒ Установените средна и максимална стойност на дълбочината на 

карбонизация са сравнително близки и не се наблюдава практическа 

промяна в дълбочината на карбонизация на бетона.  

‒ От анализа на обобщените резултати е направен извода, че практически 

не се наблюдава съществена промяна в състоянието на армировката в 

корозионно отношение. 

‒ Анализите за протичане на сулфатна корозия (DEF) и наличие на алкало-

силициева реакция (ASR) показват, че в бетона няма следи от развитие на 

тези деградиращи качествата на бетона процеси. 

‒ Условията на експлоатация на елементите на строителната конструкция на 

защитната херметична обвивка не създават предпоставки за развитие на 

борна и хидратна корозия. 
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 Състоянието на стоманената обшивка, както и регистрираните параметри на средата 

 по време на експлоатацията й – температура, влажност и йонизиращи лъчения, които 

 са по-ниски от проектните, не предполагат нарушаване на структурата на стоманата и 

 влошаване на физикомеханичните й характеристики. 

 В резултат на избирателния безразрушителен контрол на монтажните шевове  

 посредством проникващи течности не се установени повърхностни несъвършенства 

 в заваръчните съединения. 

 Херметизиращата граница се намира в работоспособно състояние и отговаря на 

 изискванията на Технологичния регламент. 

 

 

Резултатите показват сравнително ниска загуба на напрегателна 

сила за периода след подмяната на сноповете, както и 

адекватността на показанията на системата за мониторинг на 

силите в напрягащите снопове. 

По време на удължения срок на експлоатация не се очаква 

необходимост от донапрягане на сноповете. 

 

 

2.4.Техническо състояние и прогнозни параметри на 

стоманената херметизираща облицовка. 

Визуалният контрол за състоянието на стоманената защитна 

обшивка на ХК показва, че тя е в добро състояние – не са 

констатирани корозирали участъци. 

 

 

Напрегателни снопове по цилиндъра  

Напрегателни снопове  

по купола  
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3.2.1. Критерии по структурен интегритет на конструкцията на ХК  

‒ I-a-1. Еластична работа на прътовата армировка. 

‒ I-a-2. Еластична работа на напрегателните снопове.  

‒ I-a-3. Еластична работа на бетона. 

3.2.2. Критерии за херметичност на ХК 

‒ I-б-1. Ограничаване на пластичните деформации в  

стоманената облицовка на ХК.  

 

 

3. Проверочни анализи на конструкцията на ХК . 

3.1. Приложими нормативни документи. 

Съблюдавани са действащите български, руски документи,  

документи на МААЕ и американски нормативни документи. 

 

       3.2. Критерии за приемливост. 

       При моделирането, минималното допустимо ниво на напрягане е          

       определено така, че при различните проектни режими напреже-   

       нията в бетона да са натискови с изключение на краевите зони и   

       зоните на шлюзовете и проходките. Критериите за приемливост на  

       капацитета са разделени на : 

       ‒ Структурен интегритет – да се запазят носимоспособноста и      

       защитните функции от външни въздействия – критерий „а“. 

       ‒ Да запази херметичност – критерий „б“. 

 

 

 

 
Херметична  

конструкция на РО 
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3.3.2.Въздействия при проектна авария 

Използвани са изходните данни от термохидравличните анализи получени за работа 

на реакторната установка при повишена топлинна мощност 3120 MW., като проектното 

налягане  е консервативно завишено с  10% по-високо от максималното налягане.  

Допълнително е определена и долна граница на изчислителното налягане – чрез 

понижение с 10% на резултатите от термохидравличните изчисления. 

В глобалния анализ на РО и ХК допълнителното натоварване върху предварително 

напрегнатата обвивка, дължащо се на бързото прегряване на стоманения лайнер се 

моделира индиректно, чрез еквивалентно допълнително налягане. 

 

  

  

 

 

3.3. Натоварвания и товарни комбинации. 

3.3.1.Постоянни въздействия. 

Постоянно действащи товари за конструкцията: 

‒ Собствено тегло на конструкцията и неконструктивни елементи; 

‒ Собствено тегло на оборудването; 

‒ Сили от напрягане, като е приложена в изчислената очакваната 

характеристична (с 95% вероятност за надвишение) сила в сноповете 

към края на удължения (2051 г) ресурс на блока - P0,95=8450 kN. 

‒ Температура – приета е 60°C (горна граница при нормална 

експлоатация) за вътрешната повърхност на ХК. 

 

 

 

 

Температурно въздействие 
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3.3.4. Комбиниране на въздействията. 

Съгласно приложимите нормативни документи за ХК въздействията се комбинират 

проектна авария и сеизмично въздействие. 

При изчислението на интегритета на конструкцията, комбинацията включва: 

‒ Постоянни товари (включително предварително напрягане). 

‒ Проектна авария, представена чрез горната граница на изчислителното налягане. 

‒ Сеизмично въздействие, представено чрез три-компонентна акселерограма. 

При изчислението на херметичността на стоманената обшивка, комбинацията включва: 

‒ Постоянни товари (включително предварително напрягане). 

‒ Проектна авария, представена чрез развитие на температурата и изчислителното 

налягане (долна граница) във времето. 

Допълнително стоманената обшивка е проверена за постоянни товари и обичайна  

температура в ХК равна на 45°C. 

 

  

  

 

 

3.3.3.Сеизмично въздействие. 

При конструктивните анализи на ХК е приложено сеизмично 

въздействие чрез трикомпонентни акселерограми, покриващи 

спектъра на реагиране за площадката на АЕЦ „Козлодуй“. При 

генерирането на вертикалната компонента на изкуствените 

акселерограми са отчетени и характеристиките на въздействията от 

локални източници. Сеизмичното въздействие отговаря на ниво 

МРЗ(максимално разчетно земетресение) по руските норми и 

сеизмично ниво (SL-2/RLE по IAEA) по МААЕ (PGA=0,2g прието за 

площадката на АЕЦ “Козлодуй). 
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Напрегателната система е моделирана детайлно в съответствие  

с реалната траектория на напрегателните снопове, включително  

изместването на траекторията около технологичните отвори.  

В изчислителния модел на ХК са заложени модели, отчитащи  

нелинейната зависимост напрежения-деформации в бетона,  

армировката и стоманената обшивка. 

4.2.Моделиране на материалите и армировката 

При моделирането и якостните проверки на различните части на  

конструкцията  са използвани прогнозните материални  

характеристики на бетона, получени на базата на резултатите при 

извършените полеви и лабораторни обследвания и приравнени  

към края на изследвания период.  

 

  

 

4. Описание на изчислителния модел 

4.1. Геометрично моделиране на конструкцията 

За анализ е използван глобален изчислителен модел, който включва 

цялостната конструкция на Реакторно отделение – фундаментен блок, 

обстройка, ХК и вътрешна конструкция. 

Конструкцията на реакторно отделение е моделирана основно с 

черупкови крайни елементи.  ХК е моделирана с обемни крайни 

елементи. Напрегателните снопове са моделирани посредством 

комбинация от прътови елементи и напрегателни елементи. 

В изчислителния модел са отчетени също всички промени в дебелината 

на ХК (в контакта с основната плоча, в контакта с опорният пръстен, 

около основните проходки), както и всички основни технологични 

отвори.  
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4.4. Моделиране на предварителното напрягане  

Предварителното напрягане е моделирано със специални елементи 

с напречното сечение на реалните снопове 55Ø15,2 (A=7700 mm2). 

Използваният материал е стомана с E=195000 MPa и якост на  

скъсване fu=1860 MPa. Съгласно резултатите от обследванията  

очакваната характеристична (с 95% вероятност за надвишаване) сила 

в сноповете към края на ресурса на блока е P0,95=8450 kN. 

 

 

  

 

  

  

4.3. Моделиране на взаимодействието „почва-конструкция“ 

Възлите на фундаментната плоча на кота -7,00 са подпрени с пружинни 

елементи с коравина в двете хоризонтално и вертикално направления. 

Коравините на пружините са изчислени от анализа на динамичната 

коравина на фундамента на реакторно отделение.  

Разсейването на енергията в системата „почва-фундамент-конструкция“ 

при сеизмичното въздействие е моделирана чрез композитно модално 

затихване скалирано по матрицата на масите.  

Източници на модалното затихване е моделирано чрез: 

‒ еквивалентно модално затихване на пружинните елементи(за почвата)  

‒ модално затихване = 7% от критичното затихване (за стоманобетона). 

‒ модално затихване = 4% от критичното (за напрегнатите елементи). 

 

 

 

 

 

Напрегателен сноп 

Напрегателен сноп 
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6. Локален анализ на стоманената облицовка 

6.1.Изчислителен модел. 

Моделът на облицовката се състои от 200 правоъгълни елемента с общо 1003 възела.  

Елементите моделират равнинно деформирано състояние на пластина с ширина 1 m.  

6.2.Моделиране на материалите 

При моделиране на стоманата са спазени изискванията на нормативната система  

за проектиране на строителни конструкции в Република България ЕВРОКОД . 

 

 

  

 

 

  

5. Резултати от анализа на Реакторно отделение и ХК 

5.1. Премествания  

Максималните релативни премествания и максималният относителен крен 

са по малки от допустимите. 

5.2. Деформации в меката армировка 

Външната и вътрешната армировка е изцяло натисната и породените 

усилия са под нормативните за стоманата.  

5.3.Напрежения в напрегателните снопове 

В напрегателните снопове се натрупват минимални допълнителни 

напрежения и деформации, тъй като бетоновото сечение е натиснато 

навсякъде извън краевите зони. Максималната сила в сноповете далеч от 

шлюзове/проходки достига 9400 kN –96% от началната напрегателна сила 

на сноповете и 72% от силата при условна пластификация на снопа. 
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6.3. Анализ и резултати на облицовката. 

 Проведен е стъпков статичен анализ с отчитане на геометричните 

нелинейности от втори ред (големи премествания, малки завъртания). 

Резултати от анализите за ПА + RLE могат да се обобщят както следва: 

‒ Максималното преместване е в средния възел и то е по малко от допустимото. 

‒ Хлъзгащата сила между облицовката и ъгловите профили е по малка от 

допустимата. 

- Използваемостта на якостта на шевовете е 77%. 

‒ При добавяне на допълнителната мембранна деформация от глобалния 

анализ се получават максимални деформации по малки от допустимите. 

Максималната опънна деформация е 64% от допустимата. 

Основен извод: 

Анализа показва, че стоманената облицовка ще запази състоянието на 

херметична преграда за периода на ДСЕ. 
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7.1.Оценка на техническото състояние 

 Съгласно изискванията на нормативната база, ХК се намира в работоспособно 

техническо състояние. Не са установени повреди или дефекти, застрашаващи 

експлоатационната пригодност на отделни конструктивни елементи или на 

конструкцията. Не са установени процеси на деградация на механичните 

характеристики на стоманобетона.  

На базата на установената ниска скорост на развитие на карбонизацията може 

да се твърди, че към края на изследвания период  карбонизацията няма да е 

достигнала прътовата армировка и бетонът ще е съхранил защитните си 

свойства по отношение на корозията в армировката. 

От анализа на обобщените резултати от обследванията се прави извода, че 

практически не се наблюдава съществена промяна в състоянието на 

армировката в корозионно отношение.  

Анализите за протичане на сулфатна корозия и наличие на алкалосилициева 

реакция показват, че в бетона липсват следи от развитие на тези деградиращи 

качествата на бетона процеси. 

В новата система за предварително напрягане не са установени дефекти. По 

време на ДСЕ не се очаква необходимост от донапрягане на сноповете. 

Не са установени зони с видима корозия и нарушения в антикорозионното 

покритие на стоманената обшивка. Основният метал на облицовката и 

заваръчните шевове нямат повърхностни несъвършенства. В стоманената 

облицовка не са констатирани локални деформации. 

 

7. Оценка на херметичната конструкция за периода на дългосрочната експлоатация. 
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7.2. Оценка на интегритета на ХК 

Конструкцията на ХК отговаря и на трите поставени критерия със значителен 

запас от носимоспособност: 

‒ I-a-1. Максималните напрежения в армировката, като абсолютна стойност са 

значително по-ниски от натисковите напрежения. 

‒ I-a-2. При комбинацията ПА + RLE напреженията в напрегателните снопове 

достигат 70-72% от условната граница на провлачане на високоякостната стомана. 

‒ I-a-3. Максималните главни напрежения в бетона извън краевите зони, и далеч 

от отвори в ХК са натискови (сечението е изцяло натиснато). В зоната на 

шлюзовете тези зони, в които е възможно напукване на бетона, се ограничават до 

бетоновото покритие.  

В рамките на дължината на силната част на проектното сеизмично въздействие  

средното налягането от проектна авария е около 90% от максималното, т.е. 

реалният запас на изчислителна носимоспособност е по-висока с до 10%. 

При анализите са използвани материални характеристики на бетона и стойности 

на напрегателната сила, прогнозирани към края на удължения експлоатационен 

живот на ХК. 

  

Предвид доброто общо техническо състояние, измерените физико-механични 

характеристики на материалите и изчислените запаси на носимоспособност, може да се 

твърди, че конструкцията на ХК ще запази състоянието си за периода на ДСЕ. 
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7.3. Оценка на херметичността на ХК 

Системата за осигуряване на херметичност на ХК отговаря на предварително 

поставените критерии. 

Стоманената облицовка е в добро състояние без видими неравности и хлътвания, 

които да предизвикат деформации по-големи от изчислените при повишаване на 

температурата в обема на ХК.  

При отсъствие на несъвършенства в облицовката на практика не се наблюдават 

деформации. Заваръчните шевове между стоманените листове са челни с пълно 

проваряване и са равноякостни на основния метал. 

Предвид общо техническо състояние, получените  механични характеристики на 

използваните материали и аналитично изчислените запаси на носимоспособност,  

може да се твърди, че конструкцията ще запази своята херметичност за периода на ДСЕ. 
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Заключение : 

Проведената оценка на техническото състояние на ХК и резултатите от 

изпълнените проверочни анализи показват, че всички елементи на строителната 

конструкция на ХК отговарят на нормативните изисквания и имат значителни 

резерви. Строителната конструкция на ХК може да бъде експлоатирана още 60 

години при стриктно спазване на инструкциите за контрол и експлоатация, 

перманентен мониторинг на състоянието на конструкцията, своевременно 

отстраняване на констатираните несъответствия и съблюдаване на системата за 

ТОиР. 

  

  

 Като разбира своята отговорност към екологичната 

обстановка сега и в бъдеще, централата се придържа към всички 

стандарти за безопасна и екологично чиста експлоатация на 

ядрените съоръжения на площадката в рамките на технически 

обоснования им ресурс и в съответствие с издадените от 

надзорните органи лицензии. 

 

 




