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Abstract:  
METHODS FOR REDUCTION OF THE PERIOD FOR CONSTRUCTION AND COMMISSIONING OF NPP 
Eng. Dimitar Bogdanov, M. Sc.  

The process of construction of NPP unit is associated with significant amount of engineering, civil construction 
works, equipment installation and testing works. In order to achieve better economical results from the point of 
view of the investor, it will be a benefit if the time period for construction and commissioning of the unit is 
reduced. In order to realize such reduction of the needed time is possible to utilize some new approaches for 
installation of heavy equipment, utilization of prefabricated in advance composite modules of equipment and 
application of new types of construction equipment and techniques. In such way the commissioning period can 
be reduced, and high quality of the installation works can be achieved.  
 
 

Встъпителна част 
 

Изграждането на АЕЦ респективно строителството на блоковете на АЕЦ е 
сложна задача, както от гледна тока на проектиране така и от гледна точка на 
изпълнение. При строителството на АЕЦ налагат да се използва голямо количество 
висококачествени материали, строителна техника от най – нов тип и 
висококвалифициран персонал. Големия обем от строителни и монтажни дейности 
реализирани на сравнително ограничена площадка, обуславят значителни по 
продължителност срокове за изграждане, изпитания и пускане в експлоатация. 

От икономическа гледна тока, съкращаването на сроковете на строителство е 
благоприятно за намаляване на сроковете за възвръщане на направените инвестиции и 
за намаляване периода на “замразяване” на средства за доставка на оборудване, 
материали, инженеринг и др.  
 

Съществуващо положение 
 

Последната пусната в експлоатация в България ядрена генерираща мощност е 
Блок 6 на АЕЦ Козлодуй през 1993. Повече от 10 години площадката на АЕЦ Белене е 
замразена, като през това време вече доставеното оборудване, включително един 
реактор ВВЕР 1000, се съхраняват на площадката в много добро състояние независимо 
от продължителния период на съхранение, благодарение на дейностите по консервация 
и периодична преконсервация. След спирането на 1 и 2 блок на АЕЦ Козлодуй, на фона 
на не особено ясната перспектива за бъдещето на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй, и 
опасността те също да бъдат спрени преждевременно без ясна техническа аргументация 
за това (независимо че всички блокове от 1 до 4 са претърпели многократни значителни 
модернизации), България се изправя пред перспективата ако не да се превърне във 
вносител на електроенергия, то най - малкото да загуби позициите си на износител. От 
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друга страна минимизирането на сектора произвеждащ електроенергия от АЕЦ в общия 
енергиен баланс, ще доведе косвено до процентното увеличаване на производството на 
електроенергия свързано с отделяне на вредни емисии и CO2 в атмосферата, и до 
влошаване на екологичните показатели на електропроизводството на страната като 
цяло. 

Тези обстоятелства налагат да бъде направена преоценка на състоянието и 
перспективите за развитие на енергийната система и инсталираните генериращи 
мощности. Декларираната вече повече от година правителствена политика е да бъде 
продължено строителството на АЕЦ “Белене”. Наличието на една цялостно подготвена 
площадка с развита инфраструктура и факта че вече има започнати два блока, 
намиращи се в различни стадии на строителство дават добра перспектива за реализация 
на тази цел. Въпроса дали ще бъдат завършени започнатите блокове ВВЕР 1000 (или 
само този намиращ се в напреднал стадий на строителство и комплектован със 
значителна част от технологичното оборудване) или изграждането на друг тип блокове 
е дискусионен и предмет на внимателна икономическа оценка. Независимо от това 
какъв избор ще бъде направен, съкращаването на сроковете за строителство би довело 
до значителен икономически ефект. 

В зависимост от типа на блока, особеностите на строителната площадка 
организацията на производството, сроковете за доставка и монтажа на оборудването, 
сроковете за строителство варират. В таблица 1 са показани някои обобщени параметри 
на строителния обем свързан с различни типове блокове.  

 
Таблица 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фигура 1 е показан един примерен график за изграждане на блок на АЕЦ.  
 

Блок с мощност MW  500 800 1100 
Обем на сградата m3    300 000 550 000 700 000 
Обем на бетона m3    140 000 180 000 230 000* 
Черупка на 
хермозоната 

t         2 200     3 800 Вкл. Към бетона 

Реактор t           230 330 390 
Кабели m 1 300 000 2 000 000 2 300 00 
Тръбопроводи t 3 000 4 000 5 200 

Фигура 1.  График за изграждане и 
въвеждане в експлоатация 
на блок на АЕЦ 
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Дейностите свързани със строителството, монтажа и пускането в експлоатация могат да 
бъдат разделени на няколко групи: 
 

• Подготовка на площадката; 
• Изграждане на спомагателни съоръжения и временни строителни площадки; 
• Строително – монтажни работи; 
• Подемни дейности / внасяне на оборудване; 
• Монтаж на технологично оборудване; 
• Монтаж на електротехническо /КИПиА оборудване, управление и защити; 
• Изпитания, настройка и въвеждане в експлоатация. 

 
От горепосочените дейности извършвани на строителната площадка, най – 
продължително време е необходимо за извършване на строително – монтажни работи и 
монтажа на оборудване. За съкращаване на срока от началото на строителството до 
пускането в работа, могат да бъдат приложени следените решения: 
 
По отношение на строителните работи и транспортно – подемните дейности: 
 

• Използване на временни “рампи” и мостови преходи за директно 
транспортиране на оборудване в помещенията на строящия се корпус. 
По този начин се съкращават операциите по междинно складиране и 
претоварване на оборудването, като е възможно да се разтовари графика за 
внасяне на оборудване, спрямо изпълнение при което цялото оборудването се 
внася след цялостно завършване на строителните работи.  

• Изпреварващо внасяне на оборудване в паралел на строителните работи – 
възможно е да бъдат затворени монтажните отвори по – рано.  
Намалява се необходимата площ за складови пространства, дава се възможност 
за по – равномерно разпределение на дейностите по доставка на бетонови 

Фигура 3.  Внасяне на корпуса 
на реактора в блока 

Фигура 2.  Характеристики на 
кранове с голяма 
товароподемност 
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разтвори.  

• Разделяне на строителни сектори и монтаж на оборудване по сектори – 
непосредствено след завършване на строителните работи в определен обособен 
участък “сектор” може да започне монтажа на оборудване, участъци от 
тръбопроводни, въздуховоди и др. 

• Използване на високопроизводителна техника /кранове с голяма 
товароподемност/. 
Повишаването на товароподемността и работния обсег на основния кран за 
монтаж на компоненти с високо тегло (фигура 2) дава възможност за 
оптимизация на графика за внасяне и монтаж на оборудване. Промяна на 
технологията на монтаж на тежки компоненти – корпуса на реактора да бъде 
монтиран с помощта на кран преди да бъде затворен купола на реакторно 
отделение (фигура 3). 

• Монтаж с кран с голяма товароподемност на цялостен модул за обшивката 
на купола на реакторното отделение (хермозоната) на блока.  
Това води до отпадане на необходимостта от монтажно “скеле” в зоната на 
бъдещото подкуполно пространство и съкращава срока за завършване на корпуса 
на блока (фигура 4). Необходима предпоставка за реализацията на това 
мероприятие, е да се осигури отделна монтажна площадка в непосредствена 
близост до строящия се блок, която да е в обхвата на основния кран. 
Изпълнението на долната окръжност на полусферичния модул трябва да е с 
голяма точност, за да се постигне точно пасване върху цилиндричната част на 
обшивката и реализацията на заваръчните шевове. На фигура 5 е показан 
изменения график за изпълнение на купола на реакторно отделение, при монтаж 
на цял блок за обшивката на купола. Този метод дава възможност за 
оптимизиране на монтажа на полярния кран в реакторно отделение. 

 

• Монтаж на предварително заварени групи от сегменти от обшивката на 
цилиндричната част на реакторно отделение на корпуса на блока 

Фигура 4.  Монтаж на обшивката на 
купола като цял блок 

Фигура 5.  График за изграждане на 
обшивката на купола на блока
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(хермозоната). 
По този начин могат да бъдат съкратен периода от време за изпълняване на 
ръчни заваръчни дейности, като се намали обема изпълняван на място. 
Реализацията на заваръчните шевове предварително дава възможност и за 
повишаване на качеството на изпълнение. 

 
По отношение на монтажа на технологично оборудване: 

 
• Монтаж на предварително сглобени в заводски условия модули 

технологично оборудване – за участъци с висока концентрация на тръбни 
връзки, опри, арматура, агрегати и др. (фигура 6). Това дава възможност за 
съкращаване както на сроковете за изпълнение в резултат намаляване на 
монтажните дейности на място, така и за повишаване на качеството. 

• Монтаж на предварително сглобени в заводски условия модули тип “цяло 
помещение” – за ускоряване на монтажа е възможно предварително да бъдат 
изградени модули представляващи обема на помещения с вградено оборудване, 
които да се поставят на съответните места в строящия се блок, и армировката на 
стените им да бъде свързана с армировката на околните елементи от 
строителната конструкция (фигура 7). 

 
По отношение на монтажа на електротехническо оборудване / системи за 
управление и защита: 

 
• Монтаж на предварително сглобени единици съставени от отделни шкафове 

– свеждане до минимум на монтажните дейности “на място” по 
електротехническото оборудване. На място се реализират интерфейсите – силови 
кабели, линии за управление, връзки за сигнализация и др. подобни. Цели секции 

Фигура 7. Модул тип помещение 
Фигура 6. Модул технологично оборудване 
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могат да бъдат доставени предварително сглобени в заводски условия на обща 
носеща рама, която да бъде директно фиксирана към закладните части. 

• Нов тип БЩУ – използване на големи екрани за визуализация на системите и 
параметрите им на работа, работни места на операторите организирани с 
терминални модули с възможност за управление директно посредством 
докосване на екраните на мониторите (фигура 8). Всички системи за управление, 
защита и контрол са изцяло цифрови, което дава възможност в заводски условия 
да бъде направена цялостна симулация на работна среда. Това дава възможност 
да бъдат отстранени предварително евентуални несъответствия в хардуера и 
софтуера. Паралелно с производството на БЩУ се произвежда идентичен втори 
комплект оборудване панели и операторски станции –за целите на тренажор 
(пълномащабен симулатор) за подготовка на персонал. Минимизиране на 
комутационните прибори на панелите за управление. Намаляване на операциите 
на персонала и максимална автоматизация на процеса на управление. 
Максимално автоматизиране на функциите за защита за намаляване до минимум 
на вероятността от операторска грешка. 

• Монтаж на КИПиА оборудване и системи за управление и контрол – 
прилагане на съвременни технологии с плазмени многофункционални екрани, 
предварително сглобени и тествани в симулационна среда модули. Използването 
на цифрова технология позволява предварителното изпитване както на 
периферното оборудване като сензори, регистратори, комуникационни модули, 
така и на цели канали за информация и управление. 

 
 

 
 
 

Фигура 8. БЩУ от нов тип 
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Изводи  
 

• Прилагането на горепосочените методи може да доведе до значително 
съкращаване на сроковете за изграждане и пускане в експлоатация на АЕЦ. 

• За реализация на строителство с високо качество в съкратени срокове, като 
предпоставка е необходима много добра организация и координация между 
производството, доставката и монтажа на оборудване. 

• Необходимо е прилагане на съвременни високопроизводителни технологии и 
машини. 

• Използването на сглобени в заводски условия модули води както до 
съкращаване на сроковете за изпълнение, така и до повишаване на качеството на 
монтажа. По този начин се улеснява и процеса на пускане в експлоатация на 
блока. 
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