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BG-NPP-Gral-T.I-1 
(a) Отговорът дава подробно описание на програмата за модернизация на 

блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”, в която е включена информация за 
осигуряването на финансови и човешки ресурси. Но отговорът за 
модернизацията на блокове 3 и 4 не е толкова подробен и няма конкретен 
ангажимент за завършване на работата до 2003г. 

Q:  - Може ли България да препотвърди ангажимента си за 
модернизиране на блокове 3 и 4 до 2003г. и да осигури допълнителна 
информация за източниците за финансиране на тази дейност? 
 
Отговор: 

В периода след 1999г. процесът на преглед на променения статус на 
безопасността на блоковете продължи с помощта на международни експерти 
както следва: 

- През1999 година е проведена мисия на Международната Агенция по 
Атомна Енергия (МААЕ) за преглед експлоатационната безопасност на блокове 
1-4 и обхваща пълния обем области, предвидени в методологията за оценка на 
експлоатационната безопасност (Operational Safety Analysis Review Team, 
OSART) за работещи АЕЦ. Като цяло експлоатационната безопасност на 
блокове 1–4 е оценена като съответстваща на добрата международна 
практика.. За проверка на изпълнението на препоръките и предложенията през 
м. януари 2001 г. е проведена последваща мисия. От общо 49 препоръки и 
предложения на OSART мисията, 38 са оценени като “напълно решени”, 10 - с 
удовлетворителен прогрес и само едно предложение е с незадоволителен 
прогрес, което няма задължителен за изпълнение характер. Установени са и 4 
силни черти в практиката на АЕЦ “Козлодуй” в областта на управлението на 
безопасността, обучението на персонала, радиационната защита и аварийното 
планиране. Мисията констатира, че в редица области централата е 
реализирала дейности, далеч надхвърлящи целите на препоръките. 

- През м. октомври 2000 г. е проведена мисия на МААЕ за оценка на 
Комплексната програма за модернизация на 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй” 
PRG’97/A. Същевременно мисията направи преглед на степента на изпълнение 
на препоръките от предишните мисии в техническите аспекти, влезли в 
програмния документ на МААЕ TECDOC-640. От общо 60 препоръки 56 са 
оценени като “целта на препоръката е постигната”, 1 - като “изпълнението е в 
ход” и 3 - като”целта на препоръката е постигната частично”. Програмата за 
модернизация е оценена като достатъчно обхватна, реалистична и след 
нейното изпълнение блокове 3 и 4 ще достигнат международно приемливо ниво 
на безопасност. Статусът на решаване на проблемите на безопасността на 3 и 
4 блок на АЕЦ “Козлодуй” е представен на фигура 1. 



 
По отношение на обема на мерките в програмата на централата не бяха 

установени незасегнати проблеми или необходимост от нови технически мерки.  
 
Изпълнението на отделните технически мерки от първоначалния обем на 

програмата за модернизация е в заключителна фаза. Продължава 
изпълнението на част от допълнителните мероприятия въведени в списъка на 
мерките при актуализацията на програмата и последващото оформяне на 
проекта за преквалификация на блокове 3 и 4. Понастоящем пълният обем 
мерки, обхванати в реконструкцията на блоковете от 86 през 1997 г. е развит 
общо за 1-4 блок до 106, като за 3 и 4 блок.мерките са 95. 

До настоящият момент са изпълнени общо за 1-4 блок 59 мерки от 
комплексна програма PRG’97/A, като за 3 и 4 блок.мерките са 48. 

През 2002 е започнато изпълнението и ще бъдат изпълнени 43 мерки от 
комплексна програма PRG’97/A. 

През 2003 ще бъдат изпълнени оставащите 4 мерки от комплексна 
програма PRG’97/A. 

Реализирането на основния пакет технически мерки от актуализираната 
комплексна програма за модернизация дава основание да бъде направен 
извода, че блокове с ВВЕР-440/В-230 подлежат на модернизация с цел 
достигане на международно приемливо ниво на безопасност, на приемлива 
цена. За постигане на тази цел в програмата се изпълняват дейности, които 
осигуряват: 
 надеждно охлаждане на горивото при всички проектни режими на работа и 
при тежки аварии; 

 осигуряване на надеждна работа на оборудването за целия оставащ срок на 
експлоатация на блоковете; 
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 внедряване на технически решения, които осигуряват надеждна четвърта 
бариера срещу разпространението на радиоактивни продукти при 
постулирани проектни и надпроектни аварии; 

 ограничаване на въздействието върху персонала, населението и околната 
среда при аварии в съответствие с установените норми. 
Изцяло са завършени дейностите по обосноваване на проектните предели 

и условия на безопасна експлоатация на блоковете за разширения списък на 
изходни събития, включващ авария LOCA Ду 200 (консервативен подход) и 
LOCA Ду 500 (реалистичен подход). 

Разработени са и са обосновани необходимите технически решения за 
модернизация на локализиращата система. Основната мерки по подобряване 
на плътността на системата за локализиране на авариите и монтиране на 
струйно вихров кондензатор бяха успешно завършени на 4 блок през 2001 и са 
в процес на реализация на 3 блок с очаквана дата на завършване юни 2002. 

В заключителна фаза е реализацията на пакета мерки за квалификация на 
оборудването. 

Предвижда се в средата на 2002 година да се проведе мисия на МААЕ за 
оценка степента на изпълнение на програмата PRG’97/A и извършените 
подобрения. 

За оставащите за изпълнение през 2002 и 2003 мерки са осигурени 
необходимите собствени средства и кредити. 

Предвидените собствени средства са гарантирани от постъпленията при 
продажбата на електроенергия на НЕК по силата на сключения с АЕЦ 
“Козлодуй” договор за изкупуване на електроенергията. 

Разходите за инвестициите са включени в себестойността на 
произвежданата електроенергия, като в договорената цена са включени всички 
присъщи разходи за дейността, които се възстановяват от приходите от 
продажбата. 

 
BG-NPP-Gral-T.I-2 
(a) България изцяло и положително пое ангажимент за завършването на 

Техническата обосновка на безопасността за блокове 5 и 6. Но 
ангажиментът за завършване на Техническата обосновка на безопасността 
за блокове 3 и 4 не е толкова положителен и изникват съмнения дали ще се 
спази определената за завършването дата – 2003г. 

Q:  - Може ли България да поясни ангажимента си за завършването на 
Техническата обосновка на безопасността за блокове 3 и? 
 - Българското законодателство изисква ли Предприятието да 
изготви Техническата обосновка на безопасността и одобрението й от 
регулаторния орган за продължителна експлоатация? 
 
 
Отговор: 

Съгласно българското законодателство, “Техническа обосновка на 
безопасността” (SAR) се представя в Инспекцията по безопасно използване на 
атомната енергия към КИАЕМЦ, като част от техническия проект при 
предявяване на искате на разрешение за избор на площадката, проектиране и 
строителство на АЕЦ и коригирана въз основа на резултатите от 
строителството, пуско-наладъчните работи и комплексните функционални 



изпитания “Техническа обосновка на безопасността” (SAR) като част от 
необходимите документи при предявяване на искане на разрешение за 
експлоатация. 

Обемът и съдържанието на “Техническа обосновка на безопасността” 
(SAR) са определени в Наредба № 5 на КИАЕМЦ за издаване на разрешения за 
използване на атомната енергия. 

Техническите проекти на 1 и 2, и 3 и 4 блок включват “Техническа 
обосновка на безопасността” (SAR) в ограничен обем и съдържание. 

Изпълнението на мерките от Краткосрочната програма за повишаване на 
безопасността в периода 1992-1997 и Комплексната програма за повишаване 
на безопасността в периода 1998-2002 и свързаните с това значителен брой 
изменения в проекта наложиха актуализирането и привеждане на “Техническа 
обосновка на безопасността” (SAR) на  блокове 1-4 в съответствия с 
международната практика. 

Към настоящият момент е актуализиран проектния SAR на блоковете 1-4, 
като новият документ ‘’Отчет за обосновка на безопасността’’ (ООБ) е 
разработен в съответствие с изискванията на разработеният по програма 
PHARE отчет на тема “Изисквания към структурата и съдържанието на ООБ на 
блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй” – проект PHARE/BG/TSO/05 и отразява 
съществуващото състояние на блоковете към 2000 година. 

.  
“Техническа обосновка на безопасността” (SAR) се разработва на базата 

на одобрено от КИАЕМЦ техническо задание, което предвижда отразяване на 
извършените модификации до 2002. 

Прегледани, оценени и одобрени от Инспекцията по безопасно използване 
на атомната енергия (ИБИАЕ) са следните документи за разработване на 
“Техническа обосновка на безопасността” (SAR): 

- Актуализирано техническо задание за разработване на SAR, 
включително описание на съдържанието и обема на разделите на SAR; 

- Списък на проектните аварийни режими и надпроектни аварии, 
включени в SAR; 

- Програма за осигуряване на качеството при разработване и 
документирана система по качеството на организациите, участващи в 
разработването; 

- Унифициран формат за представяне описанието на системите, важни 
за безопасността; 

- Унифициран формат за представяне на аварийните анализи; 
- Верификационен статус на компютърните кодове, използвани при 

анализа на авариите; 
- График за разработване на отделните раздели. 
- Методология за провеждане на детерминистични анализи на 

безопасността; 
- Методология за провеждане на вероятностни анализи на 

безопасността; 
- Определяне честотата на изходните събития и тяхната окончателна 

класификация;  
- Методология за анализ на надеждността на основното оборудване и на 

системите, важни за безопасността; 
- Методология за извършване на анализи на външни изходни събития. 



Първата редакция на актуализирана “Техническа обосновка на 
безопасността” (SAR), отразяваща новото проектно състояние, с отчитане на 
реализираните изменения в проекта и опита от експлоатация на блок 3 и за 
блок 4 на АЕЦ “Козлодуй” се разработва съгласно утвърден график и ще бъде 
представен на КИАЕМЦ в края на април 2002. 
Изпълнението на дейностите съгласно графика се контролира от АЕЦ 
“Козлодуй” и от КИАЕМЦ. 
 
(b) По отношение на СОАИ, отговорът е много общ и не се прави разлика 

между блокове 3 и 4 и блокове 5 и 6. 
Q:  - България може ли да предостави допълнителна информация за 
валидацията на СОАИ за двата типа реактори и да определи кога СОАИ ще 
се прилагат в действителност? 
 
Отговор: 

Разработеният в АЕЦ “Козлодуй” пакет симптомно ориентирани аварийни 
инструкции (СОАИ) съответства по формат и съдържание на СОАИ, използвани 
в западни АЕЦ., като са съобразени с особеностите на реактори ВВЕР-440 и 
ВВЕР-1000. Той обхваща проектни и надпроектни аварии, предвижда 
диагностика, включва инструкции за оптимално и функционално 
възстановяване, както и контрол на състоянието на критичните функции на 
безопасност (КФБ). 
КФБ са дефинирани съгласно NUREG-0696/IEC 960 като: 
 -За всяка КФБ са разработени, представени и обосновани дърветата на 
състоянията; 
 -За всяко дърво на състоянията са обосновани критериите за преход от 
едно в друго състояние; 
 -За всеки критерии са обосновани стойностите на параметрите, които го 
характеризират. 
Следва да се отбележи, че в общия случай за различните състояния на АЕЦ 
(работа на РУ на мощност, студено/полу-горещо/, горещо състояние на РУ, 
презареждане и др.), са различни дърветата на състоянията, критериите за 
преход от едно в друго състояние и стойностите на параметрите, които ги 
характеризират. 

Завършена е аналитичната валидация на симптомно ориентирани 
аварийни инструкции (СОАИ) на АЕЦ “Козлодуй”, по методология, използваща 
системен подход. Аналитичната валидация обхваща необходимите 
термохидравлични анализи, изпълнени за реактори ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 в 
АЕЦ “Козлоудй”. Чрез аналитичната валидация се доказват непревишаването 
на пределите на безопасна експлоатация, правилността на основните и 
алтернативни действия на операторите чрез изпълнение на критериите за 
приемливост, а по този начин и правилността на стратегията за ликвидиране 
и/или ограничаване на последствията от всяка постулирана авария. По този 
начин се отчитат особеностите на реактори ВВЕР и максимално се прецизират 
избраните стратегии за възстановяване. 
Завършени са верификацията на втора редакция на СОАИ за 3 и 4 блок , 
обучението на операторите по правилата за използване на симптомно-
ориентираните инструкции; валидация на инструкциите на многофункционален 
симулатор. В процес на подготовка са учебни материали за обучение на 
операторите. Извършена е независима експертиза на СОАИ от експерти по 



симптомно-ориентирани инструкции в американски АЕЦ, по искане на КИАЕМЦ 
и със съдействието на US DOE. Получена е положителна оценка на 
инструкциите и препоръка за въвеждане в съответствие с програмите и 
графика на АЕЦ "Козлодуй“. Направените препоръки за ВВЕР –440 не 
съдържат забележи, които препятстват въвеждането на инструкциите.През м. 
април 2002 се предвижда да започне тренажорното обучение на операторите 
за работа със СОАИ. Процедурите за диагностика, мониторинг на КФБ и 
инструкциите за функционално възстановяване на КФБ за ВВЕР-440 се 
предвижда да бъдат въведени до края на 2002 г, а пълния пакет инструкции, 
включващ и инструкциите за оптимално възстановяване – до средата на 2003 г. 

Аналитичната валидация на СОАИ на 5 и 6 блок също е завършена. С нея 
се доказва правилността на основните и алтернативни операторски действия, 
които определят стратегията на всяка конкретна инструкция за възстановяване 
и ликвидиране на последствията от дадена авария. Съгласно плановете на 
АЕЦ”Козлодуй” се предвижда обучението на операторите на 5 и 6 блок да 
започне през четвъртото тримесечие на 2002. Въвеждането на СОАИ е 
свързано с внедряването на система за контрол на параметрите на 
безопастноста (SPDS) в рамките на Програмата за модернизация на 5 и 6 блок 
през 2003. Планирано е окончателното въвеждане на СОАИ на 5 и 6 блок да 
бъде през 2004. 

В рамките на проект BG 01.10.01 по програма PHARE ще бъде 
разработено ръководство за управление на тежки аварии. Този документ ще 
осигури операторите и експертите в АЕЦ , със систематичен подход при оценка, 
мониторинг и управление на тежки аварии, свързани с повреждане на 
активната зона на реактора. Проектът ще включва дефиниране на тежки 
аварии, подготовка на спектъра от изходни събития, които ще изискват 
използването на ръководството, установяване на връзката на ръководството 
със съществуващи аварийни инструкции, анализ на фазите на тежки аварии и 
аналитична валидация, с използване на атестирани компютърни кодове и 
модели, разработени за блоковете на АЕЦ”Козлодуй”, разработване на 
методология за верификация на ръковоството, дефиниране на функциите, 
целите, задачите и структурата на групата за управление на тежки аварии, 
разработване на методология за обучение и организация за провеждане на 
обучението на персонала. Проектът е планирано да завърши през 2004. 
 
BG-NPP-Spec-T.I-1 
(a) Новият ядрен закон е основен за много въпроси, свързани с безопасността, 

включително осигуряване на ресурси и независимост на регулаторния орган. 
Създаването и приемането на нов закон продължава вече няколко години. 

Q:  - Може ли България да се ангажира, че ще предприеме 
необходимите стъпки за приемането на нов закон през март 2002г. според 
планираното? 
 
Отговор: 
Като първи приоритет в своята дейност, ръководство на КИАЕМЦ определи 
приемането на нов Закон за безопасно използване на ядрената енергия. На 
04.03.2002 г. проектозакона бе внесен за съгласуване с министерствата и 
другите ведомства, като законоустановения срок за получаване на отговорите е 
седем дни. Законодателната инициатива на правителството предвижда закона 
да бъде внесен в МС до края на март 2002 г. Министерски съвет ще внесе 



законопроекта за разглеждане в Народното събрание, което е законодателния 
орган на Република България. Закона влиза в сила след приемането му от 
Народното събрание и обнародването му в Държавен вестник. 
 
BG-NPP-Spec-T.I-2 
(a) В отговора се предвижда подготовката на стратегически план за човешки и 

финансови ресурси до края на март 2002г. 
Q:  - Може ли България да предвиди информация за основните 
елементи на такъв план и да предостави повече информация за 
предвижданите подобрения по отношение на бюджета и на човешките 
ресурси, както и очакваните срокове за изпълнение? 
 
Отговор: 
Първата задача пред новото ръководство беше да анализират моментното 
състояние на ведомството и да изготвят стратегия за бъдещото му развитие.  
Ръководството на КИАЕМЦ прегледа и анализира докладите на 
международните организации: “Доклад от мисията на МААЕ за преглед на 
регулиращата дейност в Република България” (ноември 1997 г.); “Доклад на 
Асоциацията на Западно-Европейските регулиращи органи по ядрена 
безопасност” (WENRA – октомври 2000 г.) и доклад 9181/01 на Европейската 
комисия “Доклада по ядрена безопасност в контекста на разширяване - Ядрена 
безопасност в държавите кандидатки за членство в ЕС”. 
По отношение на всяка препоръка беше внимателно анализирани, оценени и 
определени коригиращи мерки, като беше определен приоритет за изпълнение. 
Отделени бяха четири основни групи от коригиращи мерки: спешни, 
краткосрочни, дългосрочни, постоянни. 
В контекста на присъединяване на Република България към Европейския Съюз 
и в съответствие с “Конвенцията по ядрена безопасност” и на “Единната 
конвенция за безопасност при управление на отработено ядрено гориво и 
безопасност при управление на радиоактивни отпадъци”, въпросите за 
безопасността на използването на ядрената енергия придобиха статута на най-
висок приоритет. 
Беше разработен и утвърден нов план за развитие на регулиращия орган 
(action plan), които през февруари бе представен на МААЕ и други 
международни организации за препоръки и коментари. Основните цели на този 
план са: 
– Постигане на ефективна независимост на регулиращия орган; 
– Постигане на организационна стабилност на регулиращия орган; 
– Осигуряване на адекватно финансиране на регулиращия орган, 

включително за възлагане на експертизи и мотивация на персонала; 
– Изграждане на експертна организация за научно-техническа поддръжка; 
– Изграждане на модерна система за придобиване, поддържане и повишаване 

на квалификацията на експертите на регулиращия орган, включително 
изграждане на специализиран център за постигане на тази цел; 

– Преразглеждане на съществуващото законодателство за синхронизирането 
му с това на европейския съюз и новите документи на МААЕ и др. 

Ръководството на КИАЕМЦ е решено да изпълни навреме плана си за действие 
и да постигне желаните резултати – превръщане на КИАЕМЦ в независим и 
работоспособен и технически компетентен регулиращ орган, който да 
разполага с необходимите му финансови и човешки ресурси. 



Планът за действие на КИАЕМЦ се очаква да бъде напълно изпълнен през 
2004, като мероприятията за осигуряване на техническа компетентност, и 
необходимите финансови и човешки ресурси ще бъдат изпълнени до края на 
2003. 
 
BG-NPP-Spec-T.I-4 
(a) Тази препоръка отчита важността на поддържане на експлоатационна 

безопасност на блокове 1 и 2 до затварянето им в края на 2002г. В отговора 
се дават различните варианти за мотивиране на персонала по време на този 
период. 

Q:  - Като се има предвид предстоящото затваряне на блокове 1 и 2, 
може ли България да предостави подробности за тези варианти, както и 
план за действие за тяхното изпълнение? 
 

Отговор: 
Към настоящият момент се извършва анализ на техническия проект за 

извеждане от експлоатация на 1, 2 блок, съществуващото положение по 
отношение на трудовата заетост на населението в региона и се извършват по 
същество подготвителните дейности по изготвяне на социалната програма. 

Негативните социалните и демографски последици могат да бъдат в 
значителна степен преодолени чрез реализирането на специализирани 
програми за преквалификация и заетост както на персонала в АЕЦ, така и на 
населението в региона. 

При извеждането от експлоатация ще бъдат необходими средства в три 
основни направления: 

- преквалификация на персонала от 1, 2 блок за 3, 4 блок; 
- преквалификация на персонала от 1, 2 блок  за работа на етап 

“Безопасно съхранение”; 
- социални мерки за подпомагане и стимулиране на региона, с цел 

отстраняване на ефекта от вторична безработица, който ще се появи 
след намаляване на обема дейности, извършвани от местни фирми за 
1, 2 блок. 

Прогнозните разчети на необходимите средства са изготвени, като се 
предполага, че преквалификация за работа на 3, 4 блок ще бъде необходима за 
висшия оперативен персонал, а за етапа на безопасно съхранение – на целия 
персонал, работещ понастоящем на 1 и 2 блок. Отчита се, че за първите три 
години минималният брой персонал съгласно техническия проект е около 1000 
души. 

През последните десет години развитието на пазара на труда следва 
основните тенденции и процеси в развитието на икономиката на страната – 
преструктуриране на отрасли и производства, приватизация и ликвидиране на 
неефективни производства и дейности, характеризиращо се с чувствително 
намаляване на търсенето на работна сила. Равнището на безработица в 
област Враца е неравномерно и съставлява 25% при средно за страната 
17.99% в края на януари 2002. За община Козлодуй безработицата съставлява 
21.79%, а в общините Оряхово, Мизия и Лом е съответно 30.90, 32.66 и 32.05%. 
В следствие на изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация тези 
общини се очаква да бъдат засегнати в значителна степен. 

Социалните мерки за подпомагане и стимулиране на региона може да 
бъде реализирана в рамките на един общ проект за регионално икономическо 



развитие на Козлодуй. Такава социална програма е наложителна, за да се 
подготви региона за намаляване на персонала след изтичане на първия етап от 
извеждане на експлоатация на 1, 2 блок. 

Направена е предварителна оценка на необходимите средства, която 
предстои да бъде уточнена в хода на проекта. 

Поради големите мащаби на преструктурирането, съществуват 
основания да се изиска финансиране от републиканския бюджет и в частност в 
рамките на Националната програма за икономическо развитие, и пред 
присъединителните фондове в частта “Икономическо и социално сближаване” 
Успехът на тези програми зависи от качеството на подготовката и от 
осигуряването на финансирането им. 

Един от начините да се осигури допълнително финансиране е да се 
предвиди целево финансиране на подобен фонд от печалбата от експлоатация 
на блокове 1-4, като през този период ще се проведе мащабно информиране и 
обучение на ангажираните с бъдещите програми. 
Програмата за управление на социалните аспекти при извеждане от 

експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ Козлодуй има за цел да осигури: 

поддържане на мотивацията на персонала в периода на подготовка и 

извеждане от експлоатация на блокове 1, 2 на АЕЦ Козлодуй; 

осигуряване на трудова заетост и запазване на квалифицирания 

персонал; 

неутрализиране на възможността за повишаване на безработицата в 

региона при извеждане на 1, 2 блок от експлоатация. 

Финансирането на програмата ще бъде осигурено чрез собствени 

средства на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, планирани за съответните конкретни задачи, 

фонд “Извеждане от експлоатация” – за издръжка на дейностите по обучение 

на персонала, фонд “Професионална квалификация и безработица” – за 

преквалификация на персонала, международен фонд за подпомагане на 

извеждането от експлоатация за Козлодуй /KIDS/ и проекти по програма 

PHARE. 

Осигуряването на висока степен на мотивация на персонала, работещ 

на 1,2 блок ще бъде постигнато чрез: 

управление на дейностите по преквалификация на персонала и 

осигуряване на необходимите условия за това; 

преквалификация на персонала от 1 и 2 блок за експлоатация на 3 и 4 

блок; 

преквалификация на персонал от 1 и 2 блок за изпълнение на 

специфични дейности по експлоатация на системите на тези блокове на етап 

“Безопасно съхранение”. 



Следва да се подчертае, че най-мощният фактор за мотивация на персонала 

на АЕЦ”Козлодуй” е навременното изпълнение на мерките от Комплексната 

програма за модернизация на 1-4 блок в съответствие с поетите ангажименти. 

Конкретният план за минимизиране на социалните последици в следствие на 

извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок ще бъде разработена до края на 2002. 

 

 
BG-NPP-Spec-T.I-6 
(a) Последиците от разкъсване в тръбопроводите по пара и питателна вода в 
пом А820 представляват проблем за блокове 5 и 6. В отговора се изтъква, че 
Siemens е предложил разрешение на този проблем, което се прилага при други 
реактори. В процес е преглед на проблема в АЕЦ “Козлодуй”. 
Q:  - Може ли България да предостави информация за възможните 
резултати от този преглед и да обобщи възможните варианти за 
предотвратяване на този проблем? 
 
Отговор: 

Въпросът с поведението на тръбопроводите по пара и питателна вода в 
пом А820 при разкъсване ще бъде решен чрез изпълнението на две мерки от 
програмата за модернизация: 

Мярка 18311- Да се ограничат последствията от скъсване на тръбопроводи 
за вода и пара по втори контур в реакторно отделение. 

Мярка 24211 - Проверка сеизмичната устойчивост на стената между 
реакторно отделение и машинна зала 

В рамките на мярка 18311 са разработени общо 46 изследвания, 
пресмятания и технически доклади, като мярката обхваща частта на 
тръбопроводите от парогенераторите, през стената на херметичния обем до 
стената на реакторно отделение към машинна зала. В технически доклад MK-
DTT-SIE-0301 към разработения технически проект за решаване на проблема 
са определени мерките за намаляване на напреженията в тръбопроводите с 
цел намаляване на броя на точките на междинно скъсване в тези 
тръбопроводи. За тези местоположения в пом А820, където са необходими 
защитни мерки поради възможността от неприемливи въздействия върху 
строителни конструкции, компоненти или оборудване, видът на защитните 
елементи и конструкции е определен в техническия проект. 

В допълнение се предвижда монтирането на ограничители срещу 
камшично движение на тръбопровода при разкъсване преди и след проходката 
на херметичния обем. 

В рамките на мярка 24211 са извършени 5 изследвания, оценки и 
пресмятания. За дефиниране на основните принципи и изисквания за 
безопасност в случай на разкъсвания, са използвани критерии от US NRC 
Standard Review Plan, ANSI/ANS-58.2-1988, AISC N690, ACI 349 и ASME-BPVC, 
Section II. Модификациите отчитат влиянието на новите модифицирани опори 
върху температурното и динамично поведение на тръбопроводите. 

Проведено е изследване на носещата способност на стената между 
реакторно отделение (РО) и машинна зала (МЗ), прилежащите строителни 
конструкции и опорите на главни тръбопроводи, намиращи се в зоната на 



проходките между пом. А820 и МЗ, при натоварване от скъсване на тръбите 
(включително и сеизмично натоварване). Целта на изследването е определяне 
на мерките за отстраняване на последствията от скъсване на главни 
паропроводи и тръбопроводи питателна вода в пом. A820. 

Извършени са: 
1. Анализ на носещата способност на строителните конструкции, в зоната 

на неподвижните опори на тръбопроводи и проходките, отчитайки както силите 
действуващи при скъсване на тръбопроводи, така и тези от сеизмично 
натоварване. 

2. Анализ на разрушаване на стената между РО и МЗ, с отчитане на 
натоварване от “камшичен” удар и ефектите от реактивната сила на изтичане, 
предизвикана от скъсване в главния паропровод и главния тръбопровод за 
питателна вода в МЗ, като е включено и сеизмично натоварване. 

В резултат на този анализ са предложени следните мерки за укрепване на 
главния паропровод и тръбопроводите за питателна вода: 

1. Модификация на неподвижните опори на тръбопроводите на главни 
паропроводи и главните тръбопроводи питателна вода в пом. А820. 

Главните характеристики на укрепването са: двойна напречно 
ограничаваща опора и надлъжна ограничаваща опора, в мястото на 
съществуващата неподвижна опора, включително укрепване на стоманената 
строителна конструкция. При това укрепване, съществуващите колони ще 
бъдат обединени в съставна конструкция, чрез стоманени елементи, подсилени 
чрез оребряване с цел увеличаване на сечението и свързани с главната 
носеща конструкция. 

2. Монтаж на напречно ограничаващи опори за главни паропроводи на 
стената на РО от страна на МЗ на кота 26,30. 

Чрез двойната напречно ограничаваща опора и надлъжната опора се 
ограничават напречните и надлъжни сили, както и огъващите моменти, докато 
ограничаването на усукващите моменти се постига с допълнителните напречно 
ограничаващи опори на стената в МЗ. 
Реализирането на планираните мерки, ще завърши през 2004 за 6 блок и през 
2005 за 5 блок. 
 
 
 


