
Гл. експерти по металоконтрол

инж. Григор Георгиев и инж. Валентина Караджова

отдел “Контрол качеството на ремонта”

„Извършване на независим контрол 
на качеството (надзор) на външни 

фирми, работещи на територията на 
АЕЦ Козлодуй ЕАД”.
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АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

основни характеристики

Електропроизводство – 1

• 4 блока ВВЕР 440

Електропроизводство – 2

• 2 блока ВВЕР 1000
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АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

основни характеристики

Блокове 1,2,3 и 4 (ВВЕР 440)

• Преминали към ДП РАО

Блокове 5 и 6 (ВВЕР 1000)

• В експлоатация от 1987 год. – 5
блок и 1991 год., съответно 6 блок.

• През 2017 г. е издадено
разрешение за продължаване срока
на експлоатация на 5 блок с още 30
години.

• В настоящия момент се извършват
дейности за продължаване срока на
експлоатация на 6 енергоблок .

Основно оборудване:

- Реактор – В320;

- Турбина – К-1000-60/1500-2;

- Генератор – ТВВ-1000/4УЗ.
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В АЕЦ “Козлодуй”, като и във всички АЕЦ
по света съществува система по обмяна на
експлоатационен опит

Целта на прилагането на експлоатационния
опит е:
Използване на уроците, извлечени от
собствения опит и опита от други АЕЦ, за
повишаване на безопасността и надеждността
на централата, подобряване на организацията
на работата и недопускане на грешки.

Експлоатационен опит

“Учи се от грешките на другите, за да не 
станеш урок за тях”
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Експлоатационен опит

Вътрешен експлоатационен опит

• протоколи от анализ на експлоатационни

събития в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД;

• записи в ИС ОЕД в модулите “Забележки” и

“Дефекти”;

• отчети по изпълнение на ПГР;

• периодични отчети за работа на

подразделенията;

• отчети от вътрешни и външни периодични

проверки;

• анализи за състояние на оборудването и др.
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Експлоатационен опит

Външен експлоатационен опит :

• Информация, получавана от WANO - кратка

ежемесечна информация за постъпили съобщения

за събития в регионалните центрове на WANO в

Москва, Париж, Атланта и Токио, отговори на

запитвания;

• MAAE-международна агенция за ядрена енергия,

чрез системата за докладване на събития-

IRS(Incident Reporting System);

• Информация, получавана от други отраслови

организации и източници - информация от участия

на персонала в семинари, конференции и др.,

включително от периодичен и специализиран

печат.
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Експлоатационен опит

Документи на “АЕЦ Козлодуй“:

ДОД.УК.ИН.016 Инструкция по безопасност. Ред за
докладване и анализ на експлоатационните събития в "АЕЦ
Козлодуй" ЕАД ;

• ДП.ЕД.ИБ.1054 Инструкция по безопасност. Ред за
докладване и анализ на експлоатационни събития в Дирекция
“Производство” ;

• ДП.ЕД.ИБ.1010 Инструкция по безопасност. Ред за
докладване и анализ на събития от ниско ниво и почти събития в
Дирекция “Производство”;

• ДОД.УК.МТ.126 Методика анализ на събития и
експлоатационен опит /ASSET, HPES/.

• 30.ОБ.00.ИБ.20 Инструкция по безопасност. Използване на
външен експлоатационен опит

• ДП.ЕД.ПР.096 Процедура използване и разпространение на
експлоатационен опит
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Експлоатационен опит

Класифициране 

Анализ

Коригиращи 

действия

Разпространение 

на информацията

Периодична оценка на 

ефективността на 

процеса

Докладване и 

регистриране

Събитие

Ниво на 

анализи

Експертен 

анализ

Реагиране на 

отклонението.

Определяне на 

коригиращи  

мероприятия

Разпознаване 

на 

проблемите

Превантивен 

подход

Възстановяване на ситуацията

Предотвратяване на повторение

Анализи

Събиране на 

предварителна 

информация

Събитие

Детайлни анализи

Определяне на 

директни причини
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Експлоатационен опит

Класификация и ниво на докладване на събитията

Ниво на докладване Класификация

I категория събития-
докладваеми в АЯР

II категория събития-
недокладваеми в АЯР,
експлоатационни събития с
последствия за нормалната
експлоатация и/или за
работоспособността на КСК

III категория събития-
Събития от ниско ниво (СНН)
Почти събития (ПС)
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Експлоатационен опит

• Експлоатационните събития се класифицират в три
категории – събития, които отговарят на критериите
за докладване на АЯР, събития, които не подлежат на
уведомяване на АЯР, но с последствия за нормалната
експлоатация и/или за работоспособността на КСК, и
събития от ниско ниво и почти събития

• В “първа категория събития” попадат всички
експлоатационни събития, които покриват някой от
критериите за докладване в АЯР съгласно
“НАРЕДБА за условията и реда за уведомяване на
Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени
съоръжения и обекти с източници на йонизиращи
лъчения, АЯР, София, 2004”. Тези критерии са
посочени в ДОД.УК.ИН.016 “Ред за докладване и
анализ на експлоатационните събития в АЕЦ
Козлодуй ЕАД” и обхващат всички значими за
безопасността събития.
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Експлоатационен опит

• Във “втора категория събития” попадат всички
експлоатационни събития, които покриват
определени критериите, посочени в Приложение 1 на
инструкция ДП.ЕД.ИБ.1054 и не подлежат на
уведомяване на АЯР. Това са събития (откази,
дефекти, грешки, нарушения или недостатъци),
които не са значими за безопасността, но имат
последствия за нормалната експлоатация и/или за
работоспособността на КСК.

• В “трета категория събития” попадат всички
експлоатационни събития -събития от ниско ниво,
които не покриват критериите за събития по горните
две точки. В тази категория попадат и почти
събитията - неправилни действия или условия,
които сами по себе си не водят до събития, но в
комбинация с други условия или действия биха
могли да доведат до събития.
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Предистория

През 2016 е получено съобщение за събитие в една

европейска АЕЦ – пукнатина в заварено съединение на

щуцера за аварийна питателна вода към парогенератора.

През 2014 г. на това з.с. е проведен РГК с удовлетворителни

резултати.

След извършен ремонт и проведен РГК е направено

сравнение между филмите от 2014 и 2016 г.г., при което е

констатирано неспазване на изискванията за качеството

на филмите, което е довело до невъзможността за

констатация на дефекта.

Ръководството на АЕЦ организира мащабна проверка на

всички доклади от РГК, както и на приложени к тях

радиограми, изпълнени на оборудването, важно за

безопасността за период от 2002 до 2015 г.
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Предистория

Проведената повторна оценка на 8576

радиограми показа следното:

12

Индекс Оценка Количество

1 Удовлетв. 3082

2 Дабъл 3189

3 Трипъл 985

4 Лошо 

качество

1249

5 Неудовлетв. 71

Общо 8576
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Предистория

13

Оценката е проведена от независима организация “TUV

NORD”. Резултатите показват многократно нарушаване на

изискванията на нормативни документи за осигуряване на

необходимото качество на оборудването. Предприети са

следните мерки:

 З.с. с индекси 2,3,4,5 са контролирани повторно със

последваща оценка на резултатите и евентуален ремонт;

 Със всеки дефектоскопист е проведен извънреден

инструктаж относно професионална етика при

провеждането на РГК;

 Въведен независим контрол (надзор) върху качеството на

изпълнение на БРК;

 Планирано провеждане на регулярни одити на

контролиращи организации и др.
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Действия от наша страна

14

След запознаване със случая, Съвет по експлоатационен

опит в АЕЦ “Козлодуй” взе следните решения:

 Преди изпълнението на договора, ВО да предоставя

контролирано копие от процедурата за РГК за преглед и

оценка от специалистите от АЕЦ “Козлодуй”;

 С отчетните документи да се предават филми или

цифрови записи за извършения РГК;

 Да се извършва повторен РГК от страна на АЕЦ

“Козлодуй” на процент от з.с., контролирани от ВО.
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Резултати

При провеждането на допълнителен повторен РГК от наша страна,

са констатирани недопустими по ПНАЭ Г-7-010-89 несъвършенства:

непровари, волфрамови включвания, прокапване на шева и др.

Освен това е констатирано неспазване на изискванията на

нормативните документи за качеството на изображението и

изискванията към контрола:

Надписите и координатните ленти попадат в изображението

на заварката или околошевната зона;

Не е постигната геометричната неострота поради неспазено

фокусното разстояние;

Не е постигната необходимата чувствителност;

Не са оценени размерите на дефектите;

Не са регистрирани индикациите в околошевната зона;

Не е увеличен обема на контрола след регистриране на

недопустими индикации;

Несъответствия между съдържанието на докладите и

заключения за съответствие в тях и др.
15
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Резултати

Освен това при независима проверка на

качеството на изпълнението на заварките

е констатирано влагане на

неконтролирани основни и заваръчни

материали и нарушения в процеса на

заваряване – висок процент (недопустим

за аустенитни материали по нормативни

документи) на феритна фаза в основен

метал и заварени съединения.
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Резултати
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Резултати
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Резултати
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Резултати
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Предприети действия

• Запознаване на ВО с резултатите от проверката, свързани

с неефективно изпълнен контрол, и коригиращи

мероприятия, които необходимо да бъдат изпълнени в

рамките на договора;

• В договорите с ВО да се включи изискване за провеждане

на специализиран входящ контрол на влаганите основни и

добавъчни материали;

• В договорите с ВО да се включи възможност за

провеждане на одити на ВО по дейностите, свързани със

заваряване, които ще дадат възможност да се проверят

всички етапи на изпълнението на услугата: от съхранение

на материалите в складовете до заваряването и контрола

след него;

• Допълнителен радиографичен контрол, изпълняван от

“АЕЦ Козлодуй” да бъде най-малко 10%;
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Предприети действия

В договорите с ВО да се включи клауза за задължително 

предаване на филмите от проведения РГК в ОКС-ИЦ 

ДиК, веднага след провеждането на контрола; 

• Да се провежда атестация на заварчиците от ВО в

присъствието на представители на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

и изпитните проби да бъдат предоставени на “АЕЦ

Козлодуй” ЕАД;

• В договорите да се опишат клаузи за неустойки при

констатирани несъответствия по време на заваряване и

при повторен радиографичен контрол;

• При установени нарушения на технологичния процес или

трудовата дисциплина от изпълнителите или преките им

ръководители, същите да бъдат отстранявани от “АЕЦ

Козлодуй” ЕАД за срока на договора.



23

23

Допълнителен контрол

Подаване на информация от ВО до 

сектор ИПКК относно резултатите 

от БРК

Подаване на заявка от гл. експерт 

МК, сектор ИПКК до ОКС ИЦ ДиК 
за 10% РГК на з.с.

Провеждане на РГК от ОКС 

ИЦ ДиК

Предаване на 

актове за работа

несъответствия

без забележки

Определяне на 

коригиращи 

действия в 

съответствие с 

нормативните 

документи 
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Резултати

• В резултат от предприетите действия от страна на АЕЦ
“Козлодуй” за недопускане на нарушенията при заваръчни
дейности са постигнати следните резултати:

• През ПГР-2018 на 5 блок са подложени на допълнителен 
10% контрол 28 тръбопровода, заварявани от външни 
организации. 

• На четири от тях са констатирани недопустими 
несъвършенства, които са били отстранени от външните 
организации, след което за тяхна сметка и от техен 
персонал е проведен безразрушителен контрол в 
увеличен обем в съответствие с нормативните документи. 

• Провеждането на допълнителен контрол подобрява 
организацията на работата, качеството на извършваните 
заваръчни дейности на външните организации  и 
повишава безопасността и надеждността на 
оборудването. 
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Благодаря за вниманието!


