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Направление “Ремонт”

Направление “Ремонт” е основно структурно подразделение в
рамките на ЕП-2 към Дирекция “Производство”, съгласно утвърдената
организационно-управленска структура на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и
Правилника за устройство и дейността на Дружеството

Основните функции на Направлението са поддържане и
възстановяване на проектните характеристики, техническо обслужване,
ремонт и модификации на конструкциите, системите и компонентите в
ЕП-2 при изпълнение на основните приоритети на Дружеството по:

 поддържане високо ниво на ядрената безопасност, радиационната защита,
безопасността на персонала и населението, и опазване на околната среда;

 осигуряване непрекъснатост на производството на електрическа и
топлинна енергия съгласно утвърдените производствени планове и
графици на Дружеството;

 планиране, организиране и осъществяване на превантивните дейности по
ТО и Р с високо качество при минимални разходи;

 непрекъснато подобряване и обогатяване на опита;
 управляване ресурса на КСК.
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Концепция за поддържане на изправността и 
работоспособността на КСК

С изпълнение на :
Превантивни (планови) дейности по ТО и Р :

 По утвърдена програма – с регламентирана периодичност;

 По утвърдени технически решения за изменения в Проекта;

 По анализи на риска при експлоатация;

 В резултат на диагностика и анализ на техническото 
състояние на оборудването; 

 В резултат на обратната връзка от експлоатационния опит –
собствен и чужд.

Коригиращи (непланови) дейности по ТО и Р:

 За отстраняване на регистрирани дефекти или отклонения;

 След възникнали откази.
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Планов годишен ремонт. Основни етапи.

Планиране.
 Изготвяне на обеми  за планов годишен ремонт в съответствие с:

 Планирания обем ремонтни работи съгласно дългосрочен график;
 Изисквания на Технологичен регламент за безопасна експлоатация;
 Изисквания на проектните документи, паспортите на оборудването;
 Резултатите от техническата диагностика на оборудването;
 Анализ на съобщенията от диагностичните системи;
 Неотстранените дефекти, взети на отчет;
 Отложените дейности от предходен период;
 Утвърдени технически решения за внасяне на изменение в проекта;
 Утвърден списък на темите от Инвестиционната програма;
 График за периодични проверки и техническо освидетелствуване;
 Обобщени отчети от извършен експлоатационен контрол;
 Забележки и препоръки от корозионното обследване;
 График за метрологични проверки;
 Други документи и съображения.

 Разработване на графици за изпълнение на утвърдените обеми:
 План-график за ремонт и презареждане на съответния блок;
 График на критичния път за ПГР на съответния блок;
 Подробни (линейни) графици ,по цехове, за съответния блок.



4

Планов годишен ремонт. Основни етапи.

Подготовка за изпълнение на дейностите:
 Обезпечаване с външни доставки и услуги;

 Изготвяне на документи, необходими за ПГР, проверка за наличието и
актуалността на документите, регламентиращи изпълнението на
конкретна дейност;

 Изготвяне на конструкторска документация и технологии по заваряване;

 Проверка и подготовка на необходимите инструменти, приспособления,
измервателни и контролни средства, резервни части, материали и
консумативи, товароподемни съоръжения, транспортни и товарозахватни
средства;

 Подготовка на складове, работилници и лаборатории;

 Изготвяне на Списък на техническите решения за внедряване;

 Изготвяне на Програма за контрол на ремонтната дейност по време на ПГР;

 Сформиране на структура за управление на ПГР;

 Попълване на вътрешни заявки за извеждане на оборудване;

 Подготвяне на наряди за работа съгласно планираните дейности.
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Планов годишен ремонт. Основни етапи.

Изпълнение на дейностите предвидени в:

 Обемите за превантивни, коригиращи и прогнозни ремонти, Допълнителен
обем, планираните модификации (технически решения), работни програми,
метрологични проверки, графици за технически надзор/освидетелстване и др.
планирани дейности за ПГР съгласно документите, регламентиращи
изпълнението на работата, сроковете в утвърдените графици и подадените
заявки;

 Работните програми за експлоатационен безразрушителен контрол,
консервация и корозионно обследване на оборудване и тръбопроводи от І-ви и ІІ-
ри контур;

 График за техническо освидетелствуване на резервоари;

 План-график за периодични прегледи на оборудване, тръбопроводи и
съоръжения с повишена опасност.
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Планов годишен ремонт. Основни етапи.

Контрол на изпълнението и отчитане на напредъка.

Пряк технически контрол - при достигане на важни етапи, посочени в документа
за изпълнение;

Независим контрол на качеството - при изпълнение дейностите съгласно
утвърдена програма.

Контрол за изпълнението:

 ежедневно за периода на ПГР:
- контрол на изпълнението и координиране на ПГР ;
- контрол на изпълнението, координиране на дейностите и приоритетите по

цехове;
- координация и отбелязване изпълнението на техническите решения

(модификации) ;
- координация и отбелязване готовността на технологичните системи.

 ежеседмично за периода на ПГР:
- координация и отбелязване на напредъка при изпълнение на планираните

обеми и графици .
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Планов Годишен Ремонт. План-график.
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Планов годишен ремонт. Основни етапи.

Приемане на дейностите

 от извършените ТО и Р, и модификации – в рамките на направление “Ремонт”;

 от експлоатационния контрол на оборудване и тръбопроводи;

 от обследването на корозионното състояние и техническия
надзор/освидетелствуване;

 подготовка за изпробване/изпитване;

 след ремонт на оборудването/съоръжението – от отговорните длъжностни
лица от оперативната експлоатация;

 изпробване на електродвигателите (ЕД) на празен ход и агрегатите след
куплиране с ЕД;

 изпитване/изпитание на съоръжението или оборудването;

 въвеждане в експлоатация или резерв.
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Планов годишен ремонт. Основни етапи.

Отчитане на дейностите, разпространяване и съхраняване (архивиране) на
отчетната документация.

 Попълване на отчетни документи за изпълнението на техническо обслужване,
ремонт, модификация, работна програма, график за техническо
освидетелствуване, план-график за технически надзор и др;

 Проверка, приемане и архивиране на отчетните документи от превантивни
ремонти – както за дейностите на персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, така и на ВО

Анализ на изпълнението и осъществяване на обратна връзка. Поддържане
“история” на ремонтните дейности.

 Изготвяне на обобщен Акт за завършен ПГР;
 Изготвяне Анализ на изпълнението на плановите годишни ремонти :

• Планиране и подготовка на ПГР на съответния ядрен енергиен блок;

• Изпълнение на утвърдените и по-съществените допълнителни дейности;

• Контрол при изпълнение и координация;

• Трудности при координацията и изпълнението на дейностите;

• Документиране на извършените дейности;

• Заключение с предложения за подобряване.
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Планов годишен ремонт. Процес.
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Планов Годишен Ремонт. Ограничения. Възможности.

Продължителността на ПГР се определя на база типовите и
коригиращи обеми ремонтни работи, изпълнението на модернизации и
реконструкции.

Ограничения:
 Вид ремонт - Текущ, Среден, Основен на основното оборудване – Реактор,

Турбина, Генератор, Секции 6 и 0.4 кV, Трансформатори и т.н;
 Операции с ядрено гориво - презареждане на АкЗ, транспорт на ОЯГ и СЯГ;
 Обем на експлоатационен контрол;
 Обем на техническия надзор;
 Видове и сложност на коригиращите ремонти;
 Планирани модернизации и реконструкции;
 Нормативна база .

Възможности:
 Обосноваване и поетапно прилагане на стратегия за оптимизация на ПГР;
 Модернизации и реконструкции на оборудването;
 Използване на нови технологии – диагностика, машини, инструменти,

приспособления;
 Подобряване ремонтнопригодността на съоръжения;
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Планов Годишен Ремонт. Тенденции. Резултати.

 От 2007 год. - трайна тенденция за намаляване общата продължителност на ПГР, 
без съкращаване на обемите превантивни ТО и Р, без компромиси с безопасността, 
здравето на хората, опазването на околната среда и качеството.

 От 2007 ÷ 2011 год. коефициентът на използване на инсталираните мощности е 
> 80 (83,58; 89,74; 87,08; 93,11)
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Планов Годишен Ремонт. Тенденции. Резултати.
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Планов Годишен Ремонт. Оптимизация.

Прилагане на системен подход чрез:

 оптимизиране на поддръжката след успешното изпълнение на
програмата за модернизация на 5 и 6 ЯЕБ;

 аналитичен подход при планирането на превантивната поддръжка чрез
оптимизиране на дългосрочния график за ремонт на конструкциите,
системите и компонентите (КСК), важни за безопасността и КСК, важни
за производството на електрическа и топлинна енергия;

 подобряване качеството на обучение и поддържане квалификацията на
персонала;

 използване на тренажори за отработване на сложни ремонтни операции
с цел подобряване качеството на изпълняваните дейности и
оптимизиране на необходимото за това време;

 надграждане на проектните и внедряване на съвременни технически
средства и системи за диагностика на техническото състояние на КСК;

 обосновани промени в управленската и организационната структури
позволяваща покриването на широк спектър от проблеми и задачи;

 подобряване ремонтопригодността на КСК;

 модернизиране на съществуващите подемно-транспортни и
повдигателни съоръжения (ПС), обосноваване и монтиране на
допълнителни ПС.
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Планов Годишен Ремонт. Оптимизация.

 анализ на натрупания експлоатационен опит и подобряване на
подхода при планиране и управление на дейностите;

 поддържане в актуално състояние на Списък на КСК, които могат
да се ремонтират при работа на 5 и 6 ЯЕБ на стационарно ниво на
мощност;

 подготовка и прилагане на агрегатен принцип на ремонт на
съоръжения с голяма ремонтна сложност;

 конструиране, изработване и използване на специализирани машини;

 надграждане на използваните информационни системи и бази данни
и внедряване на нови;

 гъвкав подход за постигане на целите, заложени в Бизнес плана на
Дружеството;

 прилагане към външните изпълнители на същите изисквания за
квалификацията на персонала, както към персонала на АЕЦ
“Козлодуй” ЕАД.
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Планов Годишен Ремонт. Оптимизация.

Постигане на целите чрез:

 създаване на целогодишен график за работа на Направление “Ремонт”;

 активно участие в процеса на експерти от експлоатацията,
инженерната поддръжка и надзора;

 използване на висококвалифициран и компетентен персонал;

 извършване на голям обем дейности извън периодите за ПГР;

 преразпределяне на вниманието от тотален към концентриран при
контрол на качеството на ремонтните операции;

 използване на специални приспособления, оборудване и инструменти;

 допълване и подобряване качеството на ремонтните документи;

 мобилност и гъвкавост при решаване на различни по вид и обем задачи.
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Планов Годишен Ремонт. Принос за производството.
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Планов Годишен Ремонт. Принос за производството.

През изтеклия период на 2011 г. от 5-ти и 6-ти блок ЕП-2 е произведена рекордно
количество електроенергия съответно:

 5-ти блок: - 8 167 310 496 kWh
 6-ти блок: - 8 146 960 848 kWh
 Общо за двата блока: - 16 314 271 344 kWh.

В резултат от надеждната и ефективна експлоатация на блоковете,
производствената програма за годината, залегнала в Бизнес-плана на
Дружеството, е преизпълнена.

В сравнение с предходната година брутното производство е увеличено с
1 065 666 816 kWh, или с 6.99%.

Съществен фактор за постигането на този резултат е надеждният и качествен
ремонт на КСК, изпълнените обосновани модернизации и реконструкции по време
на ПГР на енергоблоковете и оптимизираните срокове за ремонт постигнати чрез
политиката за управление на ремонтните дейности в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД.



БЛАГОДАРЯ
ЗА 

ВНИМАНИЕТО!


