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Анотация:  

Модернизацията на 5/6 блок на АЕЦ "Козлодуй" е предизвикателно начинание, включващо 
използването на големи финансови и човешки ресурси и засягащо различни инженерни 
области. При нея ще се използват преимуществата на опита на международни проектанти и ще 
се прилага в максимална степен ефекта на технологичните разработки на други съществуващи 
АЕЦ. Сериозната организация на програмата, приложението на високи технологии и 
консолидирани инженерни решения ще допринесе значително за повишаването на тези 
параметри, с които се измерва безопасността, надеждността и оптималната експлоатация на 
АЕЦ. С тази перспектива АЕЦ "Козлодуй" възнамерява да даде положителен пример за високо 
качество на модернизацията на атомни централи с блокове ВВЕР.  

 

Въведение 
Блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй" са въведени в експлоатация съответно през 1988 и 1993 г. 
Тези блокове с реактори от типа ВВЕР-1000/320 имат проектни характеристики, разработени 
главно в съответствие с действащите по време на проектирането руски правила и стандарти. 

С цел постигане на пълно съответствие с международните стандарти по безопасност, развили се 
през последните две десетилетия, НЕК/АЕЦ "Козлодуй" решиха да стартират Програма за 
Модернизация (ПМ) на 5/6 блок на АЕЦ "Козлодуй" за усъвършенстване на блоковете, чиято 
основна цел беше да се приведат инсталациите до ниво на безопасност, съвместимо със 
съвременната международна практика, както и да се намалят много от проблемите, които се 
отразяваха на работата на блоковете в миналото. Фокусът на ПМ основно е ориентиран към 
аспектите на ядрената безопасност, като усъвършенстването на блоковете ще постави АЕЦ 
"Козлодуй" 5/6 блок на най-високо ниво на безопасност. Освен това ще има и допълнителни 
ефекти от модернизацията по отношение на общото повишаване на качеството на ремонта и 
експлоатационните дейности. Качеството на експлоатация на 5/6 блок на АЕЦ "Козлодуй" 
определено ще се повиши след извършване на дейностите по модернизацията, що се отнася до 
електропроизводството и надеждната експлоатация. Инсталирането на модерно 
високотехнологично оборудване ще има за цел да превъзмогне много от проблемите, срещани в 
миналото,  като се даде възможност за по-добро използване на ресурсите на централата. 

Повишаване на общото качество на експлоатацията в АЕЦ "Козлодуй"  
Прилагането на високи технологии в ПМ 5,6 блок от АЕЦ "Козлодуй" може да се види в 
различни аспекти, вариращи от използване на съвременни системи, компоненти и методи за 
проектиране до усъвършенстване на изследванията по безопасност с мощни и надеждни 
компютърни програми и до цялостно повишаване на културата по безопасност на персонала на 
централата, което извежда АЕЦ "Козлодуй" на международно ниво. Всички тези фактори 
заедно съдействат за повишаване на експлоатационното съвършенство на блоковете по 
отношение на безопасност, ремонт и експлоатация.  
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Класификация и квалификация на системите, конструкциите и компонентите 
В рамките на ПМ се провежда ретроспективен преглед с цел разработка и валидиране на 
изискванията за класификация и квалификация на системите на блоковете, конструкциите и 
компонентите, въз основа на най-новите методи за класифициране, разработени от надзорните 
органи в съответствие със съвременните руски и международни стандарти. Обемът на тази 
дейност ще включва строг систематичен преглед на функциите, изпълнявани от различни части 
на централата и повторно дефиниране на новия им клас по безопасност, сеизмичност и 
качество, както и на изискванията за квалификация въз основа на новите стандарти. Работата е 
насочена към създаването на нова основа за разработка на програми от действия в тясна връзка 
с безопасността и качеството на експлоатация, например: 

• Корелация между индустриалните кодове за по-точен избор на компонентите 

• Установяване на изисквания за резервираност, разделение, автоматично задействане и др. 

• Усъвършенстване на процедурите за периодичен контрол, превантивен и предупредителен 
ремонт, металоконтрол, качество на проверката след ремонт и др, като по този начин се 
подобри готовността на системите да работят, както е необходимо  

• Квалифициране на компонентите за експлоатация в неблагоприятни околни условия. 

Използване на доказани технологии 
Общият принцип, който се изисква от проектантите по ПМ, е предложените технологии за 
модернизация на Козлодуй да бъдат доказани от опита при подобни приложения, или да са 
преминали интензивни експериментални кампании и да са доказали успешността си.  

Балансът между използването на установени инженерни практики и технологични иновации е 
красноречив показател за отвореното мислене на АЕЦ “Козлодуй”, проявяващо се в 
готовността за възприемане и на иновации, базирайки се на принципа, че при един сложен 
проект, какъвто е проектът при модернизацията на блокове 5 и 6, винаги има нужда от 
подобрения, надхвърлящи установената практика.  

Във всички области на реконструкция на блоковете се прилагат модерни технологии, които 
присъстват в много от мерките на ПМ. Следва кратко обобщение на най-важните приложения в 
ПМ. 

Анализ на блоковете 
Аварийните анализи са важна част от Техническата Обосновка на Безопасността (ТОБ), която 
трябва да бъде в съответствие с международните стандарти и препоръките на МААЕ.  

Предвидени са голям брой мерки, които  обхващат пълния повторен анализ на поведението на 
блоковете в случай на аварии. 

Изследванията разглеждат широк комплект от аварийни случаи, групирайки много категории 
събития, вкл. авариите с много ниска честота на възникване. Основата за изпълнението на тези 
анализи е създаването на валидирани модели, представящи процесите и компонентите на 
системите на блоковете при различни условия, квалификацията на използваните компютърни 
програми и сравнение на теоретичните постановки  с наличните експериментални данни. 

За симулиране на поведението на реактора и на Хермозоната (ХЗ) при аварийни условия се 
използват множество модерни компютърни програми, които имат широка матрица за 
верификация за реакторите ВВЕР, например, CATHARE за анализ на LOCA, WAVCO за анализ 
на оболочката; DYN3D за триизмерен анализ на физиката на зоната. Тези програми имат високо 
ниво на качество поради широкообхватната работа по тяхната разработка и верификация и тъй 
като те се обновяват и подобряват постоянно посредством участието в международни работни 
групи. 
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ПМ предвижда 29 различни типа аварийни анализи, които са поверени на Изпълнителите от 
Европейски Консорциум Козлодуй (ЕКК). След приключване на изследванията ще се разработи 
нова ТОБ, в съответствие с най-новите стандарти за лицензиране, приложими към проекта 
(ПНАЕ-Г-01-36-95).  

Внедряване на дигитална технология 
Новите компютъризирани системи са с по-добро качество по отношение на събиране на данни, 
обработка и възможности за съхранение, възможности за бъдещо разширяване и представяне на 
информацията на оператора. Те се характеризират с модулна структура, както по отношение на 
хардуера, така и по отношение на софтуера, използват стандартно оборудване и имат 
възможност за само-диагностика, която позволява постоянна проверка на експлоатационния 
статус на собствените им компоненти и ранно откриване на евентуални откази, които биха 
могли да влошат способността на системата да продължи да функционира. Използваният 
софтуер е квалифициран и подлежи на актуализиране. Тези характеристики сериозно намаляват 
усилията за поддръжка за локализиране на евентуални повреди и тяхното отстраняване.  

Типичните примери за възприемане на дигитална технология при модернизацията на Козлодуй 
са замяната на компютърната информационна система (УВС) и Системата за Вътрешно-
Реакторен Контрол (СВРК). 

Новата компютърна информационна система се основава на технологията на системата 
Овейшън, разработена от Уестингхаус, и представлява разпределена информационна система с 
много висока способност за обработване и скорост на комуникация.  

Новата система СВРК-М представлява разпределена информационна система на различни 
йерархични нива, която ще извършва всички съществуващи термохидравлични и неутронни 
пресмятания на зоната, плюс допълнителни пресмятания за енергоразпределението, локалната 
линейна плътност на енергията, запас до кризиса на топлообмена и т.н. 

Подобряване на операторския интерфейс 
Техническите преимущества на новите системи за интерфейс човек-машина по ПМ са 
многопосочни и ще дадат възможност за използване на допълнителни запаси на безопасност. 

• Изобразяване на компютърно-обработени данни вместо първични данни от 
датчиците; например изображение на технологични схеми, графики, тенденции, 
криви, аларми, исторически данни и др. 

• Изобразяване на по-точна информация след валидиране на информацията от 
сензорите. Лошите сигнали се маркират, така че операторът да не ги използва 

• Възможност за повторно конфигуриране на интерфейсите съобразно нуждите на 
потребителите 

• Предоставяне на помощни средства за оператора, конкретно за ситуацията, като 
изобразяване на информация за оборудването, инструкции за периодични 
изпитания и др. 

• Изготвяне при поискване на работни доклади, журнали, списъци с параметри, 
разпечатки от екраните и др. 

Примери за усъвършенстван операторски интерфейс на 5/6 блок на АЕЦ "Козлодуй" са новите 
работни станции, инсталирани в УВС и системата за вътрешнореакторен контрол СВРК-М, на 
Блочния Щит за Управление (БЩУ) и в инженерния корпус, като и работните станции на 
Системата за Радиационен Мониторинг (СРМ), в спецкорпуса, проектирани съгласно 
съвременните стандартни, отчитащи човешкия фактор и лесната употреба. 

За предоставяне на информация за оператора, необходима му за оценяване критичните функции 
по безопасност, ще бъде добавена Система за Следене на Параметрите на Безопасността (SPDS) 
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на БЩУ на 5/6 блок. Проектът и реализацията на системата е необходима стъпка за бъдещото 
използване на новаторските “симптомно-ориентирани аварийни инструкции.  

Подобряване на концепцията за защита в дълбочина 
При избора на мерките от ПМ и по време на разработването на проекта е взет под внимание 
принципът за защита в дълбочина. По този начин се осигурява по-високо ниво на защита срещу 
евентуално започване на авария като се включват допълнителни ресурси към блоковете за 
компенсиране на вече известните недостатъци на съществуващите системи. Общото ниво на 
защита на блоковете е повишено срещу влошаване, което може да възникне в случай на 
проектна авария, като са подсилени бариерите за евентуално изхвърляне на радиоактивност във 
външната среда.  

Освен това нивото на намеса отчита също нормалните експлоатационни условия, които могат 
да се влошат, както и случаите на тежки аварии в съответствие със съвременната международна 
практика. Областите, в които се извършват дейности, обхващат целия диапазон на системите, 
важни за безопасността, т.е. първи контур, ПГ, ХЗ, аварийните системи. Поради това 
използването на високотехнологични продукти е необходимо предвид множеството дейности, 
които трябва да се извършат, и степента на взаимовръзка на предложените мерки: подмяна на 
съществуващите компоненти с други, за които е приложена усъвършенствана техника на 
производство; подобряване на качеството на материалите; усъвършенстване на процедурите за 
изпитание на СБ; квалификация на съществуващото критично оборудване; инсталиране на 
надеждно ел.захранване. 

Най-значителните примери на намеса в тази категория са: 1)подобряване на надеждността на 
аварийните ДГ и оптимизиране на тяхната логика на защита; 2) монтиране на допълнителни ДГ 
от контейнерен тип за защита на отговорните потребители в случай на обезточване, което да 
позволи безпрепятствено спиране на блока; подобряване на процедурите за изпитание на 
оболочката; 4) инсталиране на филтри в ХЗ за вентилиране в случай на тежки аварии с цел 
задържане на радиоактивните изхвърляния; 5) елиминиране на риска от взаимосвързани аварии 
със загуба на топлоносител на ниво системи междинен контур с последващо байпасиране на 
оболочката; 6) защита срещу студена опресовка на границата на първи контур; 7) подмяна на 
предпазните клапани на парогенератора (ПГ) с нови клапани, способни да изхвърлят вода в 
случай на разкъсване на тръбички на ПГ; 8) подмяна на топлоизолацията на системите от I 
контур с нова топлоизолация касетен тип за елиминиране на риска от запушване на приямъците 
на ХЗ в случай на авария. Тази намеса подобрява също така в голяма степен и периодичния 
ремонт и дейностите по инспекция, тъй като новата топлоизолация е лесна за демонтиране и 
повторно монтиране;9) подобряване на противопожарните съоръжения с повторна 
квалификация на управляващото оборудване за новите сеизмични нива и автоматично 
разделяне на пожарните зони;10) инсталиране на системи за откриване и изгаряне на водорода. 

Въвеждане на диагностични системи 

С ПМ се въвеждат редица компютърни системи, които предоставят на оператора информация 
от високо ниво относно потенциалното състояние на системите и компонентите, така че 
операторите да могат да вземат правилни решения относно експлоатационната стратегия на 
блоковете. Възможността за диагностични средства се определя от наличието на съвременни 
технологии и оборудване, което може да обработва голямо количество данни за блоковете и се 
основава на консолидирани методи за моделиране на блоковете, за да предостави 
предварителни сигнали за откази или влошаване на наблюдаваните компоненти, които могат да 
намалят работата им и евентуално да влошат безопасността или разполагаемостта на блоковете. 

Диагностичните системи за 5/6 блок се прилагат за всички инженерни области, и това е белег за 
важността  на увеличаването на този тип висококачествени технологии за управлението на 
системите на блоковете. Действително в софтуера на УВС са включени различни ЯПП за 
превантивен мониторинг на оборудването. Няколко примера: 1) Система за регистриране на 
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отказите за релейните защити и превключватели на главна разпределителна схема; 2) нови 
анализатори за осигуряване на непрекъснат контрол на изолацията на намотките на 
турбогенератора; 3) мониторинг на състоянието на двигателите от СБ в резерв; 4) контрол на 
термичните цикли на тръбопроводите от първи контур; 5) откриване и измерване на малките 
протечки от системите на първи контур чрез детектори за влажност; 6) автоматично броене на 
циклите на натоварване; 7) внедряване на система за откриване на мигриращи тела. 

Подобряване на качеството на работа на втори контур 

В процес на реализация са различни изменения за подобряване работата на системите по втори 
контур.Тези дейности включват модернизация на голяма част от системата и използват 
продукти на развитите технологии и проектни инструменти. 

По отношение на качеството на водата по втори контур са включени нова пробоотборна 
система и система за химичен контрол за ефикасно следене на химичните параметри на 
кондензата/ПВ, плюс система за автоматичен контрол на добавките от химикали. Това 
инженерно решение ще даде възможност да се подобри контрола и управлението на 
топлоносителя по втори контур. Ще се подменят също така и тръбопроводите за сдувка на ПГ с 
тръбопроводи от неръждаема стомана. 

По отношение на топлинната ефективност повечето мерки са в процес на реализация: 
1)подмяна на старите филтри, приближаващи края на ресурса си, с нови филтри “Тапроге”; 2) 
подмяна на кондензаторните тръбички, изработени от материал несъвместим със 
спецификациите за водохимия по II контур с нови тръбни снопове, направени от неръждаема 
стомана и със специална техника на изработване. 

Подобряване на надеждността на електрическите системи 
Друга област на приложение на високи технологии е подобряването на електрическите системи 
в АЕЦ "Козлодуй" . Новите електрически системи и компоненти, които ще бъдат монтирани на 
5 и 6 блок, съответстват на международните стандарти и практики и се основават на 
съвременни, висококачествени технологии, вече внедрени на други АЕЦ, като подобни 
приложения са сеизмично квалифицирани и са много надеждни. При тях се използват цифрови 
защити, свързани с механични и електрически блокировки. Проектът и монтажът на избраните 
електрически компоненти може да гарантира много предимства: 

• Подобряване на надеждността и разполагаемостта на блокове 5 & 6 на АЕЦ 
"Козлодуй", водещи до по-висока икономическа печалба 

• Непрекъсната работа на блоковете 

• Подобрена защита на експлоатационния персонал. Новото оборудване е 
проектирано за облекчаване на намесата за поддръжка и минимизира 
необходимостта от ремонт и корекции 

• Удължен ресурс на компонентите 

В тази област има редица мерки, които са в процес на реализация. Най-съществените са:  

1) монтаж на ново цифрово оборудване за релейни защити и превключвателни 
устройства на главна разпределителна схема;  

2) подмяна на 6 кВ прекъсвачи;  

3) подмяна на генераторни прекъсвачи КАГ-24;  

4) монтиране на цифрова двуканална система за автоматично възбуждане на главния 
генератор. 

Заключение 
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Кратката илюстрация на основните характеристики на Програмата за модернизация на 5/6 блок 
на АЕЦ "Козлодуй" ясно показва колко добре може да се впише използването на съвременни 
технологии в структурата на работещата централа. Възприемането на висококачествени 
продукти и методи, обвързани с добре структурирания проект, с ясно дефинираните цели 
придава допълнителна значимост на нововъведенията. 

Подмяната на съществуващото оборудване с квалифицирани нови продукти, монтирането на 
мощни компютърни машини и интелигентни прибори, увеличеното използване на превантивни 
и предвиждащи инструменти и последващото подобряване на културата на безопасност на 
персонала от АЕЦ "Козлодуй" и експлоатационната философия ще даде възможност на АЕЦ 
"Козлодуй" за по-надеждна и дългосрочна безопасна експлоатация на блоковете, допълнена с 
по-добро изпълнение на ремонтните дейности. 

Модернизацията на АЕЦ "Козлодуй" може да покаже, че при прилагане на систематичен 
подход при проектирането  и използване на достатъчно от наличните в ядрената индустрия 
ресурси, безопасността и експлоатационните параметри на централата могат да се повишат до 
нивата, искани от международното мнение, и че оцененият остатъчен ресурс на инсталациите 
може да се удължи и след проектните граници. 


