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1. Въведение
Политика на “АЕЦ Козлодуй” EAД

1. Гарантиране и подобряване нивото на ядрена 
безопасност и радиационна защита 

2. Производство на ел. енергия
3. Поддържане на културата по безопасност
4. Опазване на околна среда
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2. Реакторна установка, 
тип ВВЕР 1000, технически данни
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2. Реакторна установка, тип ВВЕР 1000
Обща информация за блокове 5, 6

• 4 кръга, VVER-1000/B320, 
• Ел. мощност 1000 MWt
• Налягане I-ви контур
17.5 MPa
• Температура вход/изход

289/320 °C
• Налягане  II-ри контур
6.4 MPa



2. Реакторна установка, тип ВВЕР 1000 
Компоненти първи контур
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КО

ГЦП

Механизми 
на стареене:
•Термично 
стареене
•Корозия
•Износване

Механизми на 
стареене:
•Корозия
•Умора
•Термично 
стареене

Механизми на 
стареене:
•Термично стареене
•Корозия
•Умора

ГЦT
Механизми на 
стареене:
•Термично стареене
•Корозия
•Умора

КО - клапани и 
тръбопроводи

Механизми на 
стареене:
•Умора
•Корозия
•Износване

ПГ



Опорни конструкции:
1. Якостни &уморни анализи
2. Ерозия & корозия

Клапани/арматура:
1. ТОиР програма
2. Анализи за функционална 

годност
3. Оценка на параметри, 

определящи функционална 
годност (якост и умора)
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2. Реакторна установка, тип ВВЕР 1000 
Компоненти втори контур
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2. Корпус на реактора. 
Образци-свидетели

Сборки
стандартен тип

Контейнер с 
детектори



3. Материали в ЯЕ, специфични изисквания

1. За ядреното 
гориво – висок 
коефициент на делене на 
ядрата и получаване на 
ефективен брой неутрони 
(уран, торий, плутоний)

2. За обвивката на 
ТОЕ – min сечение на 
захват на неутроните (Be, 
Mg, Zr, Al, Fe, сплави на Zr, 
Al, Mg).

3. За органи СУЗ –
max сечение на захват на 
неутроните (B, Cd, Ag и  
In)

4. За защитни 
средства от гама-
лъчи – Pb
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3. Материали в ЯЕ, специфични 
изисквания

• Аустенитни
стомани

- Корозионно-устойчиви;
- Подходящи технологични 

свойства, работят до 
температури 700 °С ;

- Радиационно 
окрехкостяване
(08Х18Н10Т) 

• Ферито-перлитни
стомани

- Съпротивление на 
радиационна крехкост;

- Висока якост и добра 
пластичност (Re = 500-
900Mpa);

- Не са 
корозионноустойчиви;

- Евтини стомани: 
- 15Х2MФA, 15Х2НМФА , А 542, 

А543, А 508
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3. Материали в ЯЕ, специфични 
изисквания

• За реакторен
корпус: ВВЕР 440

48ТС-3-40 (Cr – до 3%; Мо – до 
0,8%; W – дo 0,35 %)

• Плакирана с два слоя 
неръждаема аустенитна
стомана:

1 слой - 07Х25Н13;
2 слой – 08Х19H10Г2Б
• Общата дебелина на 

покритието: 9 mm.
• Шахтата на реактора е от 

08Х18H10T.

• За реакторен
корпус: ВВЕР 1000

• Легирана перлитна
хром-молибден-
ванадиева стомана
15Х2НМФА; 

• Плакирана е с 2 слоя 
неръждаема аустенитна
стомана.
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3. Материали в ЯЕ, специфични 
изисквания

• За горен блок, 
корпус и шпилки: 
25Х1МФ

• За ГЦТ, Ду 500 
1Х18Н9Т;1Х18Н12Т

• За ГЦТ, Ду 850
Перлитна стомана

10ГН2МФА и 
антикорозионно покритие

• За КО, ВВЕР 440
• Корпуса 22К с намалено

съдържание на фосфор
• Вътрешно-корпусни у-ва: 

неръждаема аустенитна
стомана

• За КО, ВВЕР 1000
• Перлитна стомана: 

10ГН2МФА
• Антикорозионно покритие
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3. Материали в ЯЕ, специфични 
изисквания

За ПГ:
• За корпуси и детайли, които не са в допир с 

топлоносителя - нисковъглеродни стомани –
15К, 20К и 25К;

• За топлообменните повърхности и колекторите
- Х18H10Т.
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4. Механизми на деградация на
механични свойства на метала

Окрехкостяване

НатоварванеНецялостности 
в структурата 

Потенциал за 
разрушаване
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3. Механизми на деградация на механични 
свойства на метала 

 Умора на материала при циклично натоварване
 Корозия (питинг, корозионно напукване под 

напрежение, корозионна умора)
 Ерозия
 Уякчаване и окрехкостяване от радиация
 Термично окрехкостяване
 Недопустимо изменение на размерите на обекта  от 

радиацията
 Износ
 Фазови изменения
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5. Оперативни програми за ТОиР

Главни компоненти

Други важни компоненти

Други механични компоненти

Компоненти, осигуряващи 
налягане

Съдове, филтри, 
топлообменници

Тръбопроводи

Помпи

Клапани

Въздуховоди

Вентилатори

Нагреватели

Опорни тръбопроводи

Клапани

Програма за образци-
свидетели

Програма за целостта 
на крепежни елементи

Програма за мониторинг 
на умора

Обходи

Програми за периодична 
поддръжка (ТОиР)

Еднократни програми за 
контрол и изпитване

Периодични програми за 
контрол/изпитване

Програми за контрол на 
вътрешна повърхност

Визуални инспекции

Периодични хидравлични 
изпитвания

Ерозионно-корозионни 
програми (COMSY)

Програми за мониторинг на 
водния режим

Програми за поддръжка на 
клапани, ориентирани към 

условията на работа
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6. Контрол на метала, обекти

 Оборудване: Контролират се външни и 
вътрешни повърхности (основен метал и 
зав. съединения), заварени съединения на 
щуцери и тръбопроводи, уплътнителни
повърхности и опори.

 Тръбопроводи: Контролират се заварени 
съединения, колена, тройници, арматура. 



6. Контрол на метала, методология 

Проведен  БК Не са констатирани 
нецялостности

Констатирани 
нецялостности

Оценка по ПНАЭГ 7-010-89

Оценка по ПНАЭГ 7-002-86
Якостни анализи

Недопустими

Допустими

Съответствие на якостни 
характеристики

1. Оценка на статична якост
2.Оценка на съпротивление на крехко 
разрушаване
3. Оценка на устойчивост
4.Оценка на вибрационно състояние;

ДаПри изменение с 
>5% на мех. 

свойства и на 
дебелината на 

стената

Оценяват се броя цикли 
на натоварване при 
новите надпроектни 

срокове на експлоатация 
на обекта

П
ро

дъ
лж
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е 
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6. Контрол на метала, документи 
Нормативни документи:
 НП-089-15 Федеральные нормы и правила в области использования 

АЕ. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и 
трубопроводов АЭУ;

 ПН АЭ Г-7-010-89 Оборудования и трубопроводов АЭУ. Сварные
соединения и наплавки. Правила контроля;

 ПН АЭ Г-7.....Методики за контрола по приложимите методи;
 БДС EN…; БДС EN ISO… методики и норми за оценка
 ASME Boiler & pressure vessels code V; code XI
Вътрешни документи:
 Инструкция за контрол. Експлоатационен контрол на основен метал, 

наварени повърхности и заварени съединения на оборудването и 
тръбопроводите на блокове ВВЕР-1000 на  “АЕЦ Козлодуй”;
ЦДК.КД.ИН.084/05;

 Работни програми за експлоатационен контрол (за конкретни за всеки 
ПГР);

 Заявки за контрол;
 Процедури за контрол по методи на контрол;
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7. Контрол на метала, методи

• Визуален и термовизионен контрол (VT, 
ТT)

• Контрол с проникващи течности (PT)
• Магнитно-прахов контрол (MT)
• Радиографичен контрол (RT)
• Ултразвуков контрол (UT) 
• Вихровотоков контрол (ET)
• Металографски контрол
• Контрол със спектрални методи
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7. Методи на контрол

Корозия-ерозия/ VT, PT, MT, ET, UT, 
металография
Износ/VT, ET, UT, металография
Умора/VT, UT, PT, металография
Термично стареене/VT, PT, UT, металография
Радиационно окрехкостяване / механично 
изпитване, металография
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7. Визуален контрол 

• TV камери, 
радиационно устойчиви;
- Видеоскопи;
- Ендоскопи;
-Бороскопи
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7. Визуален контрол

• Апаратура и приспособления

24



7. Визуален контрол с дистанционни средства
Използва се при контрол на съоръжения, където прекия достъп е невъзможен или

има повишен гама фон. ROVVER 125

Подводна система 
SIMENS SUSI 420

Използва се за контрол на:
Вътрешна повърхност на КР

Външна и вътрешна
повърхност на Шахта

“Выгородка”
Външна повърхност на БЗТ

Разкъсани муфени 
уплътнения  в 

тръбопровод  500mm

Кабелни тунели

Дистанционно –управляема 
система за контрол на 

тръбопроводи с диаметър 
 150÷600mm

Движения на 
камерата: PAN & TILT

Водоустойчивост: 1 bar



CA ZOOM

SG 
Collector 

7. Визуален контрол с дистанционни средства
PUSH камера Radiodetection

P 330
Камерна глава 25mm,  
Камерна глава 50mm,  

DOF: 170mm to ∞
Кабелна макара: 35m

Камера Everest CaZoom 6.2
Диаметър на камерната 

глава: 140mm
Движения - PAN & TILT

Zoom: 25x optical, 12x digital
Кабелна макара : 30m

Водоустойчивост:4.5 bar
Радиационна устойчивост:

Dose Rate:50 Gy/hr 
Cumulative Dose: 600 Gy



7. Визуален контрол с дистанционни средства
Видеоскоп EVEREST-VIT XP pro Видеоскоп OLYMPUS iPLEX UltraLite

Чуждо тяло в 
тръбопровод за 

охлаждане



7. Термовизионен контрол
Дистанционeн метод за контрол, базиращ се на измерване на

разпределението на излъчената топлинна енергия от повърхността на
контролирания обект и преобразуването й в температурна карта.

Термокамера FLIR P620
Неохлаждаем детектор
Темп. чувствителност: 

min 0,1 0С
Температурни обхвати: 

– 40 0С ÷ 120 0С
0 0С ÷ 500 0С

Характерни аномалии:

КонтакторРеактор



7. Термовизионен контрол
Разединител

Предпазител Болтови 
връзки

Клеморед Захранващи  
кабели

Тоководещи шини



7. Термовизионен контрол

Охлаждане на вентилаторен 

агрегат 

Магнитопровод на статор 

на ТГ

Високочестотна 
бобина

Линеен ножов
разединител

Жило от кабел 
към 

високочестотна 
бобина

Нарушена 
изолация на пещ
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7. Радиографичен контрол

• Радиационни дефектоскопи



7. Радиографичен контрол

• Гама и рентгенови дефектоскопи
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7. Радиографичен контрол

• Апаратура и приспособления
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7. Контрол с проникващи течности

34

• Извършване на контрол с проникващи течности съгласно
изискванията на български и европейски стандарти.

• Разработване и внедряване на методики и процедури за 
капилярен контрол в съответствие със специфичните изисквания
на клиента.

• Центъра разполага с цялата гама материали за покриване на 
изискваните класове на чувствителност съобразени с БДС ЕN 
ISO 3452-2.



35

7. Контрол с проникващи течности

• Апаратура и приспособления

35
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7. Ултразвуков контрол 

• Ултразвукови 
дефектоскопи и системи
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7. Вихровотоков контрол 

ВТК на топлообменници, 
резбови гнезда, наплавки на 
съоръжения и детайли.
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7. Вихровотоков контрол 
Обработка и анализ на данни. 

Планиране и подготовка, провеждане и 
отчитане на резултатите.
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7. Затапване на топлообменни тръби
на ПГ

Чрез пластична деформация
Чрез заваряване 
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7. Металографски контрол

• Анализ на микроструктура
• Спектрален анализ
• Твърдост
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7. Металографски контрол

Контролът може да се провежда както с разрушителни методи в
лабораторни условия чрез изрязване на пробни тела, така и на
детайли и елементи от съоръжения и тръбопроводи извън
лабораторията с използване на безразрушителни методи:

• металографски (снемане на реплики и с помощта на портативни
шлайфмашина и преносим микроскоп) 
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7. Металографски контрол

• контрол на твърдост и
микротвърдост

 Контрол с метода на
проникването на индентора в
контролирания метал се
извършва със стационарни
твърдомери

• контрол на твърдост с
преносими твърдомери

 Динамични методи
 Автоматично измерване с

пренатоварване и натоварване с
диамантен накрайник на Роквел или
накрайник с карбидна съчма

 Метод на Leeb чрез измерване на
скоростите на падането и отскок на
закалена карбидна съчма на сондата
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7. Металографски контрол

 Ултразвуков контактно–импедансен метод (UCI) се извършва с
натискането на сондата с пирамидата на Викерс, която осцилира с честота
около 78 кHz, към контролираната повърхност

• спектрален метод се основава на функционалната зависимост
между интензивността на спектралните линии на даден елемент и
конценрацията на неговите атоми в плазмения облак, образуван при
обискряне на контролираната повърхност



7. Магнитна памет на метала

• Апаратура и приспособления

44
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7. Сертификати на персонал



7. Метрологично осигуряване 
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7. Квалифициране на контрола на съоръжения, 
важни за безопасността на АЕЦ

Ръководни документи:
- ЦДК.ККБР.РК.106/ –

Ръководни указания за 
квалифициране

- ЦДК.ККБР.РК.106-01/-
Инструкция за разработване 
на техническа спецификация

- ЦДК.ККБР.РК.106-02/-
Инструкция за разработване 
на техническа обосновка

- ЦДК.ККБР.РК.106-03/-
Инструкция за разработване 
на процедури за 
квалифициране
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7. Квалифицирани системи за контрол на метала на 
съоръжения и обекти, 5 и 6 блок

• UT (външнокорпусен и 
вътрешнокорпусен) на корпуси на 
реактори, тип ВВЕР 1000;

• UT на заварени съединения на 
главни циркулационни 
тръбопроводи ГЦТ Ду 850;

• UT на заварени съединения на 
тръбопроводи Ду 300 (реактор-
съдове САОЗ);

• UT на заварени съединения 111/z на 
колектори I контур към щуцерите 
Ду 1200 на парогенератори ПГВ 
1000М;

• UT на заварени съединения на 
тръбопроводи от аустенитни
стомани с дебелина 6-20 мм;

• UT на тръбопроводи от ферито-
перлитни стомани с дебелина 8-
30мм;

• UT на заварени съединения на 
щуцерите Ду 200/300/350 на главни 
циркулационни тръбопроводи;

• ET на топлообменни тръбички на 
парогенератори ПГВ 1000М;

• ET на материала на колектора в 
зоната на развалцовката на 
парогенератори ПГВ 1000М
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7. Квалификация на UT на заварени съединения 
на ГЦТ Ду 850



Обозначение на металите в стоманите

• Х – Хром
• В – Волфрам
• Т – Титан
• Н – Никел
• Ф – Ванадий
• Ю – Алуминий
• Г – Манган
• Д – Мед
• М – Молибден
• С – Силиций
• К – Кобалт
• П – Фосфор

• Ж – Хромови неръждясващи 
стомани

• Я – Хром-никелови 
неръждавейки

• Е – Магнитни стомани
• Р – Бързорежещи стомани
• Ш – Стомани за търкалящи се 

лагери
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


