Защо
написах
тези 32
страници

МАРИЯНА БОЙКОВА

П

оводът за това специално издание на “24 часа”
е 45-ата годишнина на
АЕЦ “Козлодуй”.
В следващите страници ще ви
разкажа как стъпка по стъпка е
построена централата, как с
всеки нов блок - от I до VI, са
се подобрявали технологиите и
оборудването.
Ще разберете как хилядите
хора, работили в АЕЦ през годините, са осигурявали евтин и
безопасно произведен ток. Освен че е модернизирана изцяло, тя е експлоатирана щадящо, за да има дълъг живот. Резултатът е удълженият ресурс
на V блок с 30 години, предстои това да стане и с VI блок.
Когато става дума за атомна
централа, напълно естествено
след аварията в Чернобил, а
след това и във “Фукушима”, в
съзнанието на хората избуяват
страхове. Затова с факти и без
емоция ви разказвам за системите за безопасност в “Козлодуй” и защо те гарантират, че
не може да се случи аварията
във “Фукушима”.
От това издание ще научите
още защо площадката на “Козлодуй” не може да бъде залята
и защо при падане на нивото
на река Дунав не се налага
АЕЦ да бъде спирана.
Отделихме 3 страници за радиоекологичния мониторинг, за
да е ясно какво и как се мери в
двукилометровата, в 30- и до
100-километровата зона около
атомната централа. А и в самата АЕЦ.
Със съдействието на експертите в “Козлодуй” разказвам
как протичат процесите в реактора и как от атаката на един
неутрон към ядрото на урана се
получава разпад, топлина, пара
и оттам - електроенергия.
Връщам се назад в годините,
за да припомня историята на
“Козлодуй” от първата копка
през 1974 г.
Срещнах се с хора, които са
били в централата от първия є
ден. Ще разберете и какви условия за работа предлага централата, за да са днес там и
децата им.
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След 45 години
експлоатация

Как АЕЦ
“Козлодуй”
влезе сред
най-добрите
централи
МАРИЯНА БОЙКОВА

Два са стълбовете є - хората,
които са се самовъзпитали, че с
безопасността компромис няма,
и модернизацията на блоковете

45

години АЕЦ “Козлодуй” произвежда
за българите ток - от реакторите,
през турбините и генераторите до
контакта в домовете на хората, до заводите,
машините, пещите, съоръженията. Централата
осигурява над 1/3 от електроенергията, която
е необходима на държавата. Произвела е 625
644 667 мегаватчаса. Свикнали сме това да е
евтин ток.
Но преди евтиния ток на първо място и пред
скоби е условието той да е произведен безопасно. Именно думата “безопасно” е хаштагът
(етикетът) на АЕЦ “Козлодуй”.
Някъде в средата на 60-те години е решено
в България да се прави ток по суперновата
технология - да се атакува ядрото на уран 235
с неутрон, то да се дели, да отделя топлина и
да прави пара. Тя пък да завърта турбина и
генератор. Така през 1966 г. правителството
решава да започне голямото предизвикателство - строителството на атомна централа на
площадката при Козлодуй. Това става само 11
години след пускането на първата промишлена АЕЦ в света.
Така българите сред първите се включват в
семейството на атомните държави. Днес е
друго - има над 450 ядрени реактора в 192
централи в 31 държави.

Строят се 55 нови енергоблока.
И технологиите са все по-сигурни
От 4 септември 1974 г., когато е открит официално първият блок и от него тръгва електроенергията към енергийната система, за
енергетиците в АЕЦ “Козлодуй” започва още
по-голямото предизвикателство, което продължава вече 45 години и ще продължи най-малко още 30 - производството на електроенергия
от ядрени блокове по безопасен начин.
И ако за българите е типично да се впускат
в нови неща - както е с авиацията, с атомната
енергетика, с мобилните комуникации и с дигитализацията, през всичките тези години освен с ентусиазъм АЕЦ “Козлодуй” работи и се
управлява по железни правила. Две, дори три
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поколения енергетици са създадени вече. За
тях да придобиват непрестанно нови знания,
да работят при желязна дисциплина, при строго спазване на правила, инструкции, процедури и постоянен контрол, е аксиома. Никакви
глезотии, отпускане или прескачане на нещо,
за да е по-лесно. И това не зависи от добросъвестността на отделния специалист, въпреки че
тя е задължителна, а от създадените правила.

“Тук нищо не се прави ей така,
защото съм решил да го направя,
или че някой ми бил казал да го направя. Такова нещо няма. Има ясни отговорности - кой,
какво и кога го е извършил, и контрол, контрол, контрол. За всяка една извършена дейност има отчетност, има конкретен документ,
че е свършено еди-какво си, по еди-какъв си
начин и че резултатите са такива. И този, който го е направил, се подписва. А преди това
подробно е написано как да го направи”, обяснява Николай Иванов. Той е ръководител на
група “Ядрено гориво и презареждане” в дирекция “Производство”, направление “Инженерно осигуряване”, отдел “Технологично осигуряване”, сектор “Реакторно-физични технологии”. Умишлено изписвам дългото наименование
надлъжносттаму,защототясъщоепоказателна.
Неговият колега и шеф Дариуш Новак, който
е ръководител на направление “Инженерно
осигуряване” в дирекция “Производство”, допълва: “Един документ не се пише от един човек и не се проверява от един човек. Работи
екип, зад един документ има поне петима,
които са го проверили”.
Двамата са категорични, че не знаят в централата да има дейност, чието изпълнение да
зависи от един човек или само от един отдел
или сектор. Така е, за да е абсолютно сигурно, че се прави правилното нещо по правилния начин.
И в разрез с крилатата фраза “Началникът
винаги е прав”, в “Козлодуй” важи друг принцип - началникът винаги е виновен. Казва ни
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го Емилиян Едрев, директор “Безопасност и
качество” на централата. Когато възникне проблем, той – началникът, е виновен, защото не
е създал условията, не е обучил човека, не е
създал необходимите документи, по които да
работи.
Два са стълбовете, които изправиха АЕЦ
“Козлодуй” от централа, която се смяташе в
Европа през 90-те години за опасна, до сегашния авторитет в световната ядрена общност тя е сред първите по експлоатация и безопасност. Първият са хората, които работят в централата и са се самовъзпитали, че с безопасността компромис не се прави. Пак те са изработили рамката на въпросните процедури, инструкции и правила, които изпълняват.
А вторият са модернизациите на блоковете,
които започват още през 90-те години и продължават и до днес, а и ще продължат, докато
блоковете работят.
Изпълнителният директор на централата Наско Михов казва, че АЕЦ “Козлодуй” сега е в
пъти по-модерна, отколкото е била преди 45
г., когато е пусната в експлоатация. Най-вече
в електрониката и системите за управление.

Равносметката показва, че
при голямата модернизация
между 2000 и 2008 г. е влагано
най-доброто от най-доброто
Нещо повече - АЕЦ “Козлодуй” е единствената ядрена централа, която е изпълнила
всички мерки на Международната агенция за
атомна енергия, които тя препоръчва след
трагедията в “Чернобил” за реакторите ВВЕР
1000. Затова в следващите страници ще ви
разкажем как, ако във “Фукушима” бяха подходили по същия начин, както в АЕЦ “Козлодуй”, дори цунамито е нямало да причини стопяване на горивото и радиоактивната авария.
Ще ви разкажем и защо V и VI блок могат
да работят още 30 години. И защо по адрес
на хората, които работят в централата, има
една дума: респект.
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От блочния щит за управление се ръководи работата на целия блок. Два екипа оператори следят
параметрите - единият на реакторите, вторият - на
турбината и на турбопитателните помпи. Контролира ги дежурният инженер. СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

5 възможности за захранване на
помпите на реактора, ако спре токът

Защо в “Козлодуй”
не може да се
случи “Фукушима”

Н

ивото на безопасност в АЕЦ “Козлодуй” събира в себе
си голяма част от практиките в доброто и поуките
от лошото в развитието на
ядрената енергетика по
света.
След “Чернобил” и “Фукушима”, а защо забравяме “Три майл айлънд” първата голяма ядрена авария през 1979 г. в САЩ,

световната ядрена
общност
предприема
коригиращи
действия
Какво се е променяло
във времето, ни разказва
директорът, който отговаря
за безопасността в централата - Емилиян Едрев.
В “Три майл айлънд” ситуация с поредица от грешки е довела до частично
стопяване на ядреното гориво. Сред причините се
изтъкват лошо обучение,
липса на аварийни операторски инструкции, но има
и един друг фактор - липсата на обмен на информация между атомните централи. Само месец по-рано
подобен отказ се е случил
в друга централа, а преди
това в още няколко. Не се

Чуждите
специалисти
се впечатляват,
като им показват
резервираното
електрозахранване
на блоковете
стига до авария, защото
техните екипи успяват да
разчетат правилно какво
се случва.
“Ако в “Три майл айлънд”
са знаели за това и са
проиграли ситуацията, са
щели да реагират правилно, казва Едрев. Тогава се
ражда терминът “експлоатационен опит”. След аварията се създава организация на американските
ядрени оператори, а след
“Чернобил” в света операторите на АЕЦ се обединяват във ВАНО.
Обмяната на експлоатационен опит означава, че
ако в някоя централа се
случи нещо (дори и малък
проблем с оборудване или
човешка грешка), информацията за случилото се и
взетите коригиращи мерки
стига до всички АЕЦ в света.
Всички те, в това число
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и АЕЦ “Козлодуй”, го анализират и се взимат необходимите мерки.
“В АЕЦ някъде в Русия
или в САЩ е дефектирал
трансформатор, защото някой не е поставил правилното реле. И ние се питаме при нас какви релета
има, как ги поддържаме.
Случило се е да кажем,
защото не е проверявано
години и си задаваме въпрос - при нас как ги проверяваме? Като си зададеш тези въпроси и вземеш нужните мерки, това
помага да не се случват
случки”, казва шефът на
безопасността.
За “Козлодуй” е валидно
и друго правило -

непрестанно учене
от останалите
централи
Постоянни са инспекциите и проверките. Огромно
значение имат партньорските проверки на МААЕ и
ВАНО, както и участието
на експертите на централата като проверяващи в
мисии на тези организации
- тогава те проверяват други централи.
“Това е здраво бачкане,
но е и запознаване в дълбочина как работят коле-

гите ти, пък и “крадеш”
опит от тях”, казва Едрев.
Голямата модернизация
на АЕЦ-а продължава от
2000 до 2008 г. Но инвестирането в безопасността
е постоянно и ежегодно
централата продължава да
отделя сериозни средства
за това.
Всъщност обновяването
започва още по време на
тежките за централата
времена в началото на 90те години, когато тя бе нарочена от политици в ЕС
за опасна. Имало е период, в който първи и втори блок са спирани за няколко месеца. В “Козлодуй” още помнят един
филм на немска телевизия,
който показва каручка с
магаре - сякаш авторите
му питат това ли са хората, които управляват върховата технология.
“Не, не те са хората,
които управляват централата, нашите специалисти
са били винаги сред елита
на инженерната мисъл в
България, но това не значи, че сме били добре.
Имаше много неща, които
трябваше да се оправят,

много усилия се
положиха да се
промени
мисленето
на хората
Нашата работа изисква
да се учиш непрекъснато
и да се стремиш към найдоброто ниво. Съдя и по
себе си, защото съм от
1985 г. в централата. Започнал съм от самото начало на строежа на V и VI
блок”, добавя шефът на
безопасността.
В онези години на всички им станало ясно, че ако
не работят по критериите
на другите най-добри, централата няма да я има.
След аварията в “Чернобил” недоверието към руските реактори е факт.
Експерти от МААЕ издават документи за мерки за
модернизиране, които да
компенсират проблеми в
безопасността за различните типове руски централи.
АЕЦ “Козлодуй” е единствената, която е отстранила всичките забележки
за своя тип реактори ВВЕР
1000. Извършени са огромно количество нови анализи
и е подменено или поставено допълнително оборудване - общо 212 мерки.
На V и VI блок всички
управляващи и захранващи системи са модернизирани. Управляващите сис-

теми за нормална експлоатация са с оборудване на
“Уестингхауз” , а за системите на безопасност – от
друг водещ световен
производител “Радий”.
АЕЦ “Козлодуй” е сред
първите централи, внедрили дигиталната техника.
Почти цялото електрооборудване е модернизирано
с техника на “Сименс” и
други германски фирми, както и на “Фраматом”. Генераторът е подменен наскоро с
нов от производителя заради прехода към повишена
мощност на V и VI блок.
Сменено е и друго оборудване, важно за безопасността - регулаторите
на питателната вода за парогенераторите, които сега
са много надеждни.
При нормална работа на
блока участват системите
за нормална експлоатация. Почти всички блокове
от това поколение имат
три системи за безопасност, а е достатъчна една.
Тя сама може да гарантира безопасността на блока
при необходимост, има
всички необходими помпи,
дизелгенератор, батерии и
всички системи, нужни да
вкарат бор в първи контур,
да отведат остатъчната топлина и да гарантират безопасността на блока.
По време на модернизацията са сложили още
един - четвърти дизелгенератор, да осигурява и системите за нормална експлоатация, но и да резервира аварийните в невероятния вариант да откажат и трите.
“Това, което се случи
във “Фукушима”, е, че там
заради цунамито загубиха
електрозахранването обяснява директорът по
безопасността. - Защо няма да се случи при нас?
Ние сме най-надеждно захранената централа, няма
друга такава. Един колега,
Емил Борисов, много обича да хване някой чуждестранен специалист да му
разказва за електросистемата на блока. Как освен
основното имаме едно резервно, направихме второ,
има възможност за захранване и от четвъртия
дизелгенератор.”
Връзките с електроенергийната система са в пъти
повече, в сравнение с други централи. Капацитетът
на акумулаторните батерии
е подобрен многократно.
След “Фукушима” осигурихме допълнителни мобилни дизелгенератори, два
по-малки и един по-голям.
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Блоковете издържат
на много високо ниво земетресение, такова, че
ако стане, България няма да я има, а те ще
стоят. Проектът е блоковете да издържат на
земетресение 0,2G, което е 7 степен по Рихтер.
При правенето на стрестестовете след аварията във “Фукушима” резултатите са, че блоковете
ще издържат над 0,35 G.
Всеки блок има по 4
плюс мобилните. Тях можем да ги докараме и да
осигурят захранване в
нужното място при всякакви природни условия”, казва Едрев.
“МААЕ разработи документи със слабости по руските реактори след Чернобил, на база на които
направихме модернизацията си. Но само за руските
ли трябваше да се приложи този подход”, пита той.
И обяснява: “Ако такъв документ беше направен за
кипящите реактори, включително американските,
каквито са във “Фукушима”
и собствениците бяха вложили сериозни средства,
за да ги изпълнят, както
направи АЕЦ “Козлодуй”,
нямаше да се стигне до
тази авария. Защото вероятно щяха да имат нужното резервиране на електрозахранването, щяха да
са поставили нависоко дизелгенераорите, и в момента, в който дойде цунамито,
щяха да имат захранване.
Той пак се връща на експлоатационния опит - да
вземеш мерки навсякъде,
а не да кажеш - при нас
всичко е наред, и да не
направиш нищо.
“Козлодуй” е вложила
огромни средства за подобряване на безопасността, голяма част от мерките
са направени преди “Фукушима”.
“Във “Фукушима” гръмна
водород. Ако имаше водородни рекомбинатори, които го изгарят, нямаше да
се случи това. При нас ги
има преди “Фукушима”,
казва Едрев.
След стрес тестовете в
“Козлодуй” са взели допълнителните мобилни дизели. Внедрили са и още една система - в случай че
няма съвсем отникъде да
се вземе вода за парогенераторите и дори четирите дизела да откажат, с
преносим дизел и с още
една допълнителна помпа
ще напълнят парогенераторите, за да охлаждат.
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Но дори и това по някакви причини да не сработи,
са предвидили включване
на пожарен автомобил,
който да пълни парогенераторите. Това вече са почти невероятни обстоятелства, но сме го направили
заради безопасността, казва Едрев.
Инвестирането в модернизацията на двата блока
е предпоставката за удължаване на живота им с
още 30 години. Но има и
още съществен елемент в “Козлодуй” са работили
така, че да се щади оборудването. Например конструкторът е казал, че
помпите за времето на живота им могат да бъдат изключвани 230 пъти. И ако
за 30 г. са изключвани само 10 или 20 пъти, това
означава че имат достатъчен ресурс. От 2012 до
2017 г. е прегледано, анализирано и изследвано
всяко оборудване Има 500
документа на “Хидропрес”
и “Русатом сервис” с анализи и разчети. Основно
заключение след комплексната обосновка е, че
няма пречка за експлоатация на блокове за 60 г.
живот, тоест за още 30.
За V блок Агенцията за
ядрено регулиране издаде
лиценз за още 10 г., предстои това да стане и за VI.
Световната асоциация
на ядрените оператори
ВАНО след аварията във
“Фукушима”, е изработила
индекс и други форми за
оценка на състоянието на
атомните централи. Целта
е да се осигури помощ за
тези, които имат нужда.
Поглед върху данните от
последните години показва, че АЕЦ “Козлодуй” е
сред водещите централи в
организацията.

Емилиян Едрев
освен шеф на
безопасността
в централата
я представлява
и в Световната
асоциация на
ядрените
оператори ВАНО.

Култура на безопасност и
защо след анализ за събитията
винаги началникът е виновен

С

лед аварията в чернобилската
АЕЦ в ядрената общност се налага още един термин - “култура
на безопасността”.
“Едно от определенията е да поставяш винаги най-отгоре безопасността, каквото и да правиш, винаги да
мислиш първо за нея, казва Емилиян
Едрев. Той коментира и един друг
нюанс в нея - дали човек има необходимата култура, когато никой не го гледа, да действа така, че на първо място да поставя безопасността. И отговорни за въпросната култура са ръководителите. Ако те не я поставят на
първо място, ако с действията си не го
демонстрират, ако не са лидери - всичко
друго се проваля. Затова в атомната
централа винаги началникът е виновен.
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Не операторът, а шефът му, защото не
го е обучил, защото не му е осигурил
нужната организация и инструкции.
Има много примери и по света, които демонстрират, че ядрената индустрия е не само високо технологична,
доказано безопасна и екологично чиста, но и че е с водеща роля в разбирането за човешкия фактор и неговото
усъвършенстване.
Едно от най-важните нива на безопасност са хората – операторите,
специалистите, които ремонтират,
инженерите, които правят анализи.
Когато те са подготвени и предварително мислят какво може да се случи,
ако някой елемент откаже, експлоатацията на тези блокове е надеждна и
безопасна, смята Едрев.

Единият от малките мобилни дизели на централата, които тя си е доставила след аварията във “Фукушима”.
Там цунами прекъсна електрозахранването и това бе една от причините за
аварията. АЕЦ “Козлодуй” се е резервирала петкратно.

Съвременните блокове са направени така, че в първите 30
минути операторът няма нужда
да се намесва. Автоматиката
работи сама, операторът проверява с чекване в симптомно
ориентирани инструкции точната последователност.
Всички оператори проиграват
на тренажор, който е едно към
едно залата за управление,
всички видове аварии.
Обемът от знания за всяко работно място е огромен. Затова, ако не
учиш постоянно, изоставаш.

45 ГОДИНИ АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

-Г

-н Михов, от 45 години работи българската атомна централа, може
ли да се каже, че тази върхова технология работи успешно в български ръце?
- Точно така – вече 45 години успешно се
развива атомната енергетика в България.
АЕЦ “Козлодуй” работи надеждно, осигурява
над една трета от електричеството в страната, тук се работи по всички международни
стандарти и се поддържа висока безопасност
на ядрените съоръжения.
- Кой блок имаше рекорд с години, в
които не е имал непланово задействане
на аварийна защита?

- И на двата блока - пети и шести,
са отбелязани своеобразни
рекорди по продължителна
работа без непланово
сработване на аварийната защита
За шести блок периодът е 13 години и 3
месеца, а за пети блок е 7 години и 7 месеца. И тези постижения са сред най-добрите в
света. За сравнение, по критериите на Световната асоциация на ядрените оператори
(ВАНО) едно сработване на аварийна защита
за две години е показател за висока безопасност и надеждност на експлоатация.
- След всичките тези проверки за безопасност, които се проведоха и се провеждат от международните организации, къде
се нарежда АЕЦ “Козлодуй”?
- По оценки на Международната агенция
за атомна енергия (МААЕ) и Световната асоциация на ядрените оператори (ВАНО) “Козлодуй” се намира в първата десетка на централите по безопасност и надеждна експлоатация. Има си статистики по този въпрос и те
са красноречиви.
- Това на какво се дължи – на оборудване, на хора, опит, правила, дисциплина?
- Може да се каже, че е съвкупност от нещата, които изброявате, включително и висока култура на безопасност, висока лична отговорност към оборудването и към самата
работа. И разбира се, много труд и постоянен стремеж да бъдем все по-добри.
- Аз сравнявам това да управляваш
реактора с работата на ръководители на
полети, отговорността е съизмерима, дори
тук е по-важно.
- Би могло да се каже, че донякъде е съизмерима, но според мен при управлението на
един блок на атомна централа, без да омаловажавам труда на никого, отговорността
наистина е много голяма. За да се допусне
до самостоятелна работа, всеки оператор
преминава дълго специализирано обучение и
полага много тежки изпити.

Наско Михов, изпълнителен
директор на АЕЦ “Козлодуй”:

АЕЦ “Козлодуй”
работи надеждно,
осигурява над 1/3
от тока в страната
МАРИЯНА БОЙКОВА

От пускането на централата
през 1974 г. до юли
тази година са произведени
625 644 667 мегаватчаса
електроенергия

Има хора, които са били
тук при пускането
от първи до шести блок
- Колко поколения се смениха през тези
години в централата?
- Като дойдох тук през 1986 г., тогава първи блок беше на 12 г., втори блок – на 13 години. Трети и четвърти блок бяха нови, изграждаха се пети и шести блок. Хората, с
които работех, бяха малко по-големи от мен,
сега децата им са тук. Така че две, може би
три поколения. И когато дойде 2051 г. (до
2047 и 2051 г. е обоснована възможността
за продължаване на срока на експлоатация
съответно на пети и на шести блок), ще
станат шест-седем поколения.
- Значи, още 30 години минимум.
- Да, това е периодът, за който е обоснована възможността за продължаване на експлоатационния ресурс на V и VI блок.

45 ГОДИНИ АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

- Колко ток произведе за тези години
атомната централа?
- От пускането на централата през 1974 г.
до юли тази година са произведени 625 644
667 мегаватчаса електроенергия. За тази година ще са около 16 млн. мегаватчаса.
- А може ли да се каже какви са приходите за това време?
- Трудно е да се отговори, защото дълги го-

дини АЕЦ “Козлодуй” беше към НЕК, самостоятелно дружество е от април 2000 година.
За миналата година имаме 1,099 млрд. лв.
приходи, при 910 млн. лв. за 2017 г., а за тази година до 1 юли са 759 млн. лв. за 6 месеца, за
същия период за 2018 г. са 630 млн. лв.
- Централата мина през сериозни изпитания по време на живота си дотук, влизането в ЕС на България бе платено със
спиране на малките блокове. Пети и шести блок минаха сериозни модернизации
и могат да работят още 30 г. Колко пари
вложихте и какво се постигна?
- Над 157 млн. лв. собствени средства са
вложени към края на 2018 г. в проекта за
продължаване на срока на експлоатация на
5 и 6 блок по инвестиционната програма на
АЕЦ. Като резултат на всички модернизации
и всички мерки, които са изпълнени, е осигурена стабилна експлоатация, стабилно
производство на електроенергия, висока безопасност и възможност да се удължи ресурсът на блоковете – до 2047 г. за V и 2051 г.
за VI блок. Смисълът на всяка модернизация
е да работят съоръженията безопасно възможно най-дълго време и да произвеждат
най-дълго електроенергия.
- Голяма част от българите се отнасят
положително към АЕЦ “Козлодуй”, изстрадаха спирането на малките блокове. Как
си го обяснявате освен с евтиния ток?
- Да се построи, експлоатира и поддържа
успешно атомна централа, доказва потенциал да се прилага една наистина върхова
технология. Логично е всички в България да
се гордеем с това, да го приемаме като национално постижение.
Освен евтиния ток, който споменахте, причина според мен е и високата безопасност
на ядрените мощности, призната на световно
ниво, внушителният дял от над една трета от
производството на ток в България, приносът
на АЕЦ за чиста околна среда и не на последно място – доверието в професионализма на българските ядрени енергетици.
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- Колко хора работят в АЕЦ “Козлодуй”?
- АЕЦ “Козлодуй” е един от най-големите
работодатели в страната. 3700 души са на
работа при нас. На площадката работят и
много външни фирми.
- Наблюдава ли се тази болест на нашето време и при вас да не достигат хората?
- Естествено е, че когато достигнат определена възраст, хората се пенсионират и трябва да постъпват нови, подготвени в технически специалности, които да могат да работят
в ядрена централа. От доста време се наблюдава този проблем - има липса на квалифициран и подготвен персонал със съответното техническо образование. А по наши изчисления в следващите 5 години 750 човека
ще напуснат централата поради пенсиониране, това прави по около 150 на година. Поколенията се сменят. Знанията трябва да се
предават.
- Странно е при тези добри условия в
“Козлодуй” и при тази модерна технология, че няма кандидати да стават ядрени
енергетици.
- Реален проблем е, че във всички сфери
вече има недостиг на добре подготвени технически специалисти, че има отлив на желаещи
да учат за инженери в технически специалности. От тази гледна точка и ние сме потърпевши, че няма достатъчно млади хора, които искат да получават такова образование.
- И как ги привличате?
- От години си сътрудничим с техническите
университети. Имаме инициативи, с които да
даваме стипендии на ученици в средните
училища и стипендии за студенти във висшите училища – в технически специалности,
необходими за АЕЦ “Козлодуй”. Идеята ни е
броят на тези стипендии да се увеличава.
Освен това се стремим да популяризираме
сред младите това, че тук могат да разчитат
на съвременни условия на работа, заплатите
са сравнително добри, има възможности за кариерно развитие, за израстване, предвидимост
на работната среда за дълги години напред.
Друго, което планираме, е да подобрим социално-битовите условия за новопостъпващи
млади специалисти, като освен конкурентното заплащане и предвидимостта за дълги години работа, да могат да приемат Козлодуй
като място, където да живеят добре, да отглеждат децата си в детски градини, в добри
училища.
- Един млад човек завършва ядрена
енергетика, идва при вас, започва работа.
Стабилност, възможност за кариера, обаче къде ще живее?
- Към момента е малко трудно. Затова

подготвяме изграждането
на 90 апартамента,
които да бъдат предлагани
на младите специалисти,
които ще работят в централата, за тях и за
семействата им.
- Кога ги започвате?
- Започнахме през тази година, през юли
АЕЦ “Козлодуй” обяви инвестиционно намерение за строеж на жилищни сгради в централната част на град Козлодуй. Вече имаме
наш терен, който купихме от общината с
търг, проектът е в процес на одобрение и се
очаква да получим разрешение за строеж до
края на този месец. Намерението ни е да се
изградят три отделни жилищни блока, които
да осигурят удобни и съвременни жилища за
новопостъпили специалисти.
- Ако “Козлодуй” не е обвързана с доставки на ток за регулирания пазар на фиксирана от КЕВР цена, как ще се чувства?
- У нас всеки производител на електричес-

7

G Роден на 20 юли 1960
г. в Ловеч
G Завършва Техническия
университет във Варна.
G В Стопанска академия
“Д. А. Ценов” – Свищов,
придобива мениджърска
квалификация по “Микро- и
макроикономика”
G Започва работа в АЕЦ
“Козлодуй” през 1986 г.,
минал е през 8 позиции.
G Има допълнителни
специализации по линия на
МААЕ в Русия, Чехия, Словакия, Унгария, Япония и
др.
G Бил е съветник на министъра на финансите в периода 2003 – 2005 г.
G Заемал е ръководни
длъжности в редица компании, сред които “Публични
инвестиционни проекти”,
“Топлофикация София”,
“Информационно обслужване”, ДП РАО и др.
G Владее немски, английски и руски език.

ка енергия е длъжен да продава на свободния пазар, на Българската независима енергийна борса. За “Козлодуй” има една особеност, че тя произвежда базова енергия, тъй
като блоковете работят на постоянна мощност. И ако произведеш количество енергия
и не можеш да го продадеш, трябва да разтоварваш блокове. От технологична гледна
точка това никак не е добре. Затова навсякъде по света всички атомни централи имат
право, и така е организирано, че те си продават енергията базово, за цяла година. И
ако на борсата има нужда от повече електроенергия, се включват други централи, ако
е по-малко търсенето, се намалява товарът
на другите, а не атомните централи.
Питате ме дали централата би се чувствала добре, ако цялата енергия, която произвежда, продава на свободния пазар, но нашата продукция е предназначена не само за
индустрията, а и за хората.
Така че “Козлодуй”, като държавно предприятие има и социална функция.

Хората и бизнесът искат евтина
енергия и каквото можем,
го осигуряваме
- Очаквате VI блок да получи лиценза, V
вече го получи. Ще приключат ли инвестициите в централата?
- Не, продължават и ще продължават, за
да се осигури безопасна експлоатация на
оборудването.
- Защо?
- Защото във всяка една атомна централа
нивото на безопасност постоянно трябва да
бъде поддържано и повишавано. А това става с инвестиции, с поддръжка на оборудването, вкарване на нови технологии, на нови
машини и съоръжения. Всичко, което е необходимо, за да работи АЕЦ “Козлодуй” безопасно, трябва да бъде и ще бъде направено.
- На 45 години модерна централа ли е
АЕЦ “Козлодуй”?
- На всяка своя годишнина, включително
на 45-ата, централата е по-модерна, отколко-
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то на предишната.
- Как така?
- Защото, когато е строена през 1974 г.,
оборудването е било на едно ниво, за 45 години технологиите са се развили. За сравнение, през 1974 г. са предпочитани едни марки автомобили, сега има други модели превозни средства, електромобили.
- Ако останем на метафората с автомобилите, с какъв модел можем да оприличим централата?
- Няма да правя реклама на търговски марки, но може да се сравнява само с най-високия клас автомобили - по използвани съвременни високи технологии, безопасност, надеждност, екологичност. “Козлодуй” е флагман на българската енергетика и не смятам,
че някой ще го отрече. Аз съм малко пристрастен на тази тема.
- Ще го отчетем.
- Пристрастието ли? Когато е в полза на
централата, вярвам, че можете да ми го простите.
- Какво ще им кажете на тези 3700 души, които произвеждат една трета от тока
за държавата?
- Тук работят хора с висока квалификация,
ценз, години натрупан опит и знания. За такава върхова технология като използваната
при нас са необходими добре обучени и
образовани хора. Най-важното е да имат висока отговорност, както лична, така и професионална. А те ги имат. И ако не е клише,

искам да им благодаря за
времето и за всичко, което
посвещават на АЕЦ
Защото те отделят не само времето си, животът им минава в тази централа. Децата им се
учат, израстват и поемат по своя път, а те
остават. Нека се гордеят с постигнатото и да
гледат напред, към годините, в които АЕЦ
“Козлодуй” ще продължава да работи и да
бъде важен фактор за стабилността на националната енергетика. Желая им от сърце
да са живи и здрави!
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Дежурните в залата за управление
на пети блок, които управляват
турбината и турбопитателните помпи.

В

9,15 ч на 22 август.
Екипът на “24 часа”
е допуснат за 15 минути в блочния щит за
управление на пети блок
на АЕЦ “Козлодуй”.
Казват му Бе Ще У. В
централата говорят с
абревиатури. Например
главна циркулационна
помпа е ГЦП, а брегова
помпена станция е БПС.
Ако се заслушате в чисто професионален разговор, едва ли нещо ще
разберете. Но пък представяте ли си в някоя
критична ситуация да изговарят пълните наименования на хилядите и
хиляди елементи в централата.

Бе Ще У е
всъщност
командната зала
за контрол и
управление на
оборудването
на блока,
2/3 от стените са заети
от панели, по тях има сигнализация от стотици сигнални лампи, които показват състоянието на
оборудването. Тази информация е дублирана и
на мониторите от информационната и управляваща система. Всъщност
това е сърцето на блока,
оттук се контролират и
управляват системите му
и затова е ограничено
присъствието на външни
лица.
На два пулта от двете
страни на командната
зала са операторите,
които са на смяна. Двамата отляво отговарят
за реактора и оборудването по първи контур.
Единият контролира
реактора, а другият всички останали системи.
От дясно са двамата
оператори по втори контур. Единият отговаря за

Турбината се върти с 1500 оборота за минута.

В 9,05 ч централата бе натоварена на 1053 мегавата

При пълна мощност
парогенераторите
произвеждат за час 6000
тона пара за турбината
В АЕЦ-а говорят
с абревиатури.
Ако слушате
професионален
разговор,
едва ли нещо
ще разберете
контрола и управление
на голямата турбина и
на системите по втори
контур, а вторият за контрола на турбопитателни
помпи и прилежащите
им системи. Турбопитателните помпите са две
и се захранват с пара. В
режим на натоварено състояние на блока, в случая 104%, те подават
6000 тона вода за захранване на парогенераторите. В тях тази вода
се подгрява и се превръща в пара. Подгряването
става без смесване с водата от първи контур.
Зад операторите по
първи и втори контур е
работното място на дежурния инженер на блока. Това е човекът, който
ръководи всички оперативни дейности, подчинен е пряко на дежурния
инженер на централата.

Шеф на
оперативния екип
е дежурният
инженер на АЕЦ
Той отговаря за цялата
площадка, двата блока, откритата разпределителна
уредба, от която е връзката на централата с електроенергийната система.
Когато влизаме в залата,
виждаме на дисплей данните в реално време. Те
показват, че реакторът работи със 104% мощност и
произвежда 1053 електри-

чески мегавата на час.
Докато се запознаваме с
дежурния инженер на блока Светослав Съйков, към
него приближават мъж и
жена, и му докладват, че
по график са извършили
термовизия на кабелни
връзки на ключове за осветление.
Екипът прави с термокамера измервания на кабелни връзки и ако се установи,
че някъде температурата е
по-висока от допустимата и
има греене, се предприемат
съответните действия,

обяснява ни Съйков.
В залата се разнася
звън. Той сигнализира, че
в момента има отворена
врата на помещение с
електрооборудване. Дежурният инженер ни казва, че в момента има хора
там, те са с допуск (тоест,
имат разрешение да го
правят). А в залата се получава сигнал, че те отварят врата на шкаф с
оборудване.
Тук, в Бе Ще У, получаваме информация за всяко
нещо, което се случва с
основното оборудване казва Съйков. - Ако нещо
ще се прави, то се планира и организира. Докладва
се планираното и едва тогава се започва работа.

Докато ми
говори, се разнася
втори звън
Отварят в момента панелите за възбуждане на
генератора, работят там,
обяснява ни.
Как се става инженер
на блок? “Като учене не е
малко.

Поглед към турбината
и машините под нея.
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Дежурен инженер на блока
е Светослав Съйков.

Тръбопроводите, които отвеждат парата към турбината, са плетеница.

За да стигне до тази позиция един кадър след годините в университета,
програмата за подготовка
е 4-5 години. От университета имаме само теоретични знания, но за работата тук те не са достатъчни. Тук се запознаваме с цялото оборудването
и спецификата му.
След това обучение се
явяват на писмен изпит
пред Агенцията за ядрено
регулиране и при положителен резултат се допускат до устен изпит пред
комисия. Ако и там резултатът е положителен, операторът получава удостоверение за правоспособност, първоначално за 3
години. След това, при
второ явяване, може да
получи и за 5 години”,
разяснява ни дежурният
инженер.
Вглеждаме се в пулта
за управление на реактора и питаме какво виждаме. Съйков ни казва, че
той работи на топлинна
мощност 3120 мегавата,
която отговаря на 104%,
нещата са нормални.
Виждаме основните параметри на първи контур,
работата на главните циркулационни помпи, разходите през активната зона.
Виждаме и налягането в
реактора, което в момента е 160 атмосфери, температурата на изход от зоната, която е 318 градуса.

Дежурният ни
показва
компенсатора
на налягането,
пасивните системи на защита, които, ако има някакво разкъсване, се изливат в реактора. Имаме
четири такива, обяснява
ни Съйков.
Показва помпите на
системите за безопасност. Разяснява ни, че

9

има три системи за безопасност, като само едната
може да спре реактора.
“Ако нещо стане с първи
контур, ние трябва да гарантираме безопасно спиране на съоръжението,
бориране и привеждане в
безопасно състояние”.
Този тип реактори е направен с контейнмънт, на
руски оболочка - отгоре,
като ги погледнете, имат
похлупак, това представлява цилиндър със сферичен капак, което издържа на налягане 5 атмосфери.
И докато искаме още да
разберем, хората, които
ни придружават – човек
от сигурността и колега
от информационния център, ни казват, че време-
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то ни е изтекло.
Отправяме се към машинната зала - там са
турбината и генераторът.
Нали цялото това усилие на човечеството – да
гори въглища, или да атакува ядрото на уран 235 с
неутрони, за да предизвика верижна ядрена реакция, е за може една вода
да загрее друга вода до
пара, парата да завърти
турбината, тя пък генератора, който да произведе
ток.
Над 6000 т пара на час
въртят турбината с 1500
оборота за минута, а генераторът произвежда
1050 мегавата на час. Тази на пети блок е произведена през 1986 г., модернизирана е през 2019-а.

Монтаж на ротор на VI блок. Ремонтите в машинна зала се правят по време на плановото спиране на блока за презареждане с гориво, което е
СНИМКА: АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
един път годишно.

Всяка година по
време на плановия
ремонт един
от цилиндрите
се отваря,
проверяват се лагери,
прави се дефектоскопия,
всичко се поддържа в
максимално високо ниво
на безопасност и надеждност.
След като парата отдаде енергията си в турбината, тя отива в кондензатори, там се охлажда с
вода от Дунава, но пак
няма пряк контакт между
тях. Парата става на во-

да, връща се в парогенераторите, пак се изпарява, отива в турбината, и
цикълът се повтаря. Водата от Дунав е трети контур и когато тя охлади парата, се влива в топлия
канал, по който се връща
в реката. Целият този цикъл ни обяснява Боян Колинов, който е главен технолог експлоатация.
Всичко, свързано с извеждане на оборудване, с
въвеждане на оборудване,
с всекидневната експлоатация, се планира, организира
и контролира от човекът
на тази длъжност.
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Румен Христов, който
е главен технолог
“Организация на експлоатационната дейност”, в момента изпълнява
длъжността на ръководител
направление “Персонал и
учебно-тренировъчен център”.

Т

ренажорът на
“Козлодуй” е точно
копие на залата за
управление, или както є
казват - блочния щит за
управление на VI блок.
Различни са таванът и
подът, който в блока е от
мрамор. Симулаторът е
основното в учебния
център, който е лицензиран от Агенцията за
ядрено регулиране. Като
метод за трениране на
реални ситуации, които
може да се случат, той
много прилича на тренажорите на ръководители
на полети и на тези на
пилотите.
На него се провежда
огромна практическа
подготовка, необходима
за получаване на лиценз
от ядрения регулатор.
Защото голяма част от
екипа на “Козлодуй” може да работи само с лиценз след получаване на
знания и преминаване на
курсове. А той се подновява периодично.
Два пъти в годината през есента и през пролетта, целият персонал на
блочния щит минава на
обучение на симулатора
за две седмици. И почти
целия персонал на централата, а това са 3700
души, преминава поддържащо обучение, казва Румен Христов, който е главен технолог “Организация на експлоатационната
дейност”, в момента изпълнява длъжността на
ръководител направление
“Персонал и учебно-тренировъчен център”.
Всяка година се прави
списък със сценарии, в
които се задават различни
откази и събития. Немалко от тях са от жанра “пази боже” и никой не пожелава на трениращите да
им се случат на живо.
“Симулатора го използваме и за много други неща. Например, когато има
необходимост да се изпълни важна задача на блока,
тук се прави сценарий,
предварително оперативният персонал идва и това
нещо се упражнява.
оследно са тренирани динамични
изпитания за програмата за увеличаване
на мощността на шести
блок на 104%. Трябваше
да се изключи в първия
ден една главна циркулационна помпа, а във
втория ден – втора. Двата екипа, които щяха да
участват в това нещо в
една събота и неделя, 10
дни преди това дойдоха

При тренировките в симулатора, които
са два пъти в годината по една седмица,

Пишат на операторите
сценарии, които никой
не им пожелава на живо
тук, тази ситуация се разигра, тренираха”, разказва Христов.
Симулаторът се ползва
за всички процедури,
свързани с работата на
блочния щит за управление. Написани програми
се проиграват по няколко пъти, за да се види
дали всичко е вярно и
чак тогава идват така наречените валидация и
верификация.
тук, както и в
реалната работа
всичко е под контрол. Инструкторите имат
работни станции. Единият е с обучаемия вътре в
залата, в която има детайлни камери. Вторият е
пред станцията и наблю-

П
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Всички в залата
за управление
минават и през
психологическо
изследване
дава какво пише обучаемият.
Тренирането при поддържащото обучение става по екипи. Идва, да кажем, екип от оператори
на блочния щит за управление, който трябва да
е дежурен на смяна. Инструкторът има утвърден
сценарий, операторите
не знаят какъв е той, за
тях е изненада. Показват
ни един от тези сцена-

рии. Казва се ръководство за симулаторно занятие, а темата е „разкъсване на главен колектор с допълнителни откази”.
Тренировката започва,
както се работи реално в
залата. Екипът влиза,
смяната се приема, пишат се журналите. Симулациите започват с полеки откази, след което
се пристъпва към по-тежки, накрая са задава и
авария. Едно занятие
продължава 2-3 часа
стандартно, но може и
по-дълго.
азбира се, не
всички сценарии са
свързани с хипотеза за авария.
При сериозна авария,
след като сработи защитата, има симптомно
ориентирани инструкции,
които персоналът започва
да чете и да изпълнява
по стъпки.
После ни обясняват, че
всички, които работят в
залата за управление, минават на психологическо
изследване. Ако психолозите кажат, че някой не е
подходящ, не го приемат.
Както е при диспечерите
и пилотите.
Казвам им, че съм се
питала – как при толкова
мерки за сигурност под-

Р

държат будно вниманието
си през дългите часове?
Всеки един от операторите си има бланка, в
която попълва параметри,
той е длъжен през един
час да погледне определени данни и да ги напише. Персоналът, който
работи отвън, си има график, по който минава на
оглед на оборудването и
се разписва. Не се разчита на добросъвестност, а
на правила.
сички атомни централи, военновъздушни сили, космически сили трябва да
имат определен ред и дисциплина, отговарят ми.
Освен това има звукова
и светлинна сигнализация.
Един сектор в залата може да има по 200-300 параметъра, а човек не може да следи повече от 7.
Затова, ако някоя част от
основното оборудване излезе от нормалния диапазон, то светлинният сигнал
е жълт, ако аварира, ще
светне в червено. Ако е
по-леко отклонение, ще
има звънец.
При червен сигнал операторът има подготвена
алармена процедура, той
поглежда номера на светлината - наричат я фасадка, и започва да изпълнява стъпките.
А преди началото на
смяната операторите проверяват дали всички сигнализации работят.

В

З

а край на нашето
“обучение” Христов
сработва аварийно
спиране на блока. Завърта един ключ, който се
върти и в двете посоки.
Включва се силен сигнал,
в това време органите за
регулиране падат в крайно долно положение и верижната реакция в реактора е прекратена. Органите за регулиране са
пръти от борна стомана, а
борът поглъща неутрони.
Когато тези пръти паднат
в реактора, поглъщат неутроните и той спираРеакторът спира за между 1,5
до 4 секунди, падат контролните пръти и само
поддържащата се верижна реакция спира. Всичко
е автоматично без човешка намеса.

По-голямата част на персонала минава
през тренажора два пъти в годината, задават му се различни сценарии със ситуации.
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Основна дейност на лабораторията е мониторинг
на площадката и околната среда в района.
СНИМКИ: АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

Радиоекологичен
мониторинг

Изследват се
въздух, вода,
почва,
растителност
и храни
в района
О

т 45 години се извършва радиологичен
контрол в два кръга - двукилометровата зона и българският участък на 30километровата наблюдавана зона около АЕЦ
“Козлодуй”, и в реперни точни за сравнение
в зона до 100 км - в Лом, Берковица и Плевен.

36 са точките за
контрол, от които
се вземат проби
за анализи. Това е работа на Лабораторията за радиоекологичен мониторинг на околната среда, чийто ръководител е Русиян Цибрански.
Анализират се въздух, аерозоли,
атмосферни отлагания, които
падат с дъждовете, прах.
G 11 са точките за вземане на аерозолни
проби в 100-километровата зона, 3 са на
площадката на АЕЦ “Козлодуй”
Вода от природни източници:
G от 4 пункта на река Дунав - единият е
преди атомната централа, той е на пристанище “Радецки” и три са след АЕЦ “Козлодуй”
по течението
Вода от реките в района:
G река Цибрица
G река Огоста
G язовир “Козлодуй”
Питейната вода:
G на град Козлодуй
G на с. Хърлец
G та град Оряхово
Подземната вода
G има над 100 сондажни кладенеца на
площадката на “Козлодуй” и още реперни
сондажи в 3-километровата зона и извън нея
G вземат се проби за анализ на подземната вода
Вземат се проби от основни селскостопански продукти, които са характерни за
района на Козлодуй.
От зърнено-житни и фуражни култури:

11

При лабораторните анализи се измерва
техногенната
активност в пробите. Това са радионуклиди
като
цезий-137,
цезий134,
стронций-90,
тритий, въглерод14, манган-54, кобалт-60,
йод-131.
Дългогодишните изследвания показват
чиста околна среда
с нормални фонови
стойности.

G пшеница
G ечемик
G царевица
G слънчоглед
G рапица, която напоследък се отглежда
много, и др.
Изследва се кравето мляко
от няколко ферми в района на:
G Козлодуй
G Хърлец
G Селановци
Анализира се риба от река Дунав
в района на бреговата помпена станция.
Там, където се вземат проби, се измерва
и радиационният фон. Пробите се подлагат
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Всяка седмица се
вземат проби от Дунав, а един път в месеца се лови риба,
за да се изследва.

Мобилната лаборатория прави бързи
анализи от места,
където няма пунктове.

на лабораторни анализи по методики, които са стандартизирани и валидирани. Качеството на анализите е проверявано многократно с международни и национални
сравнения.
Лабораторията е акредитирана по стандарта ИСО 17 025, който се поддържа от
2012 г. Той е гарант за качеството на анализите, които се провеждат в нея. Всеки
месец се правят месечни бюлетини с резултати от радиационния контрол в района, който се изпраща на кметовете на трите прилежащи общини - Козлодуй, Мизия
и Оряхово. Годишният доклад пък се получава от всички компенетни и надзорни органи в страната.

45 ГОДИНИ АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

Водите се изследват за алфа, бета и гама активност (снимките вдясно). Нормата за обща
бета-активност на подземните води е 1 бекерел
на литър, за водите от Дунав е 0,5 бекерела на
литър обща бета - активност, общата алфа - активност за питейната вода е 0,1. Тези показатели
се контролират, пробите се изпарявят до сух
остатък. Слагат са на апарат за радиометриране
и се изследват.

На какъв период се
вземат пробите
G Всеки ден извън автоматизираната система
експертите на лабораторията измерват с преносими прибори радиационния гамафон.
G Всяка седмица се
вземат проби на вода от
четирите контролни точки
на Дунав.
G Питейната вода се
изследва един път месечно.
G Подземната вода се
изследва един път месечно.
G Един път месечно се
лови риба, за да се анализира в лабораторията.
G Един път в месеца се
вземат проби за изследване на млякото от фермите, които са определе-

ни за мониторинг.
G Един път в годината
при прибиране на реколтата от житни, зърнени и
фуражни култури от тях
се вземат проби и се анализират.
Зоната около АЕЦ е
разделена на няколко
сектора във всички посоки - на изток, запад, север, юг от централата. От
тях се вземат проби от
всички култури. Ако в
един сектор има царевица
и слънчоглед, се изследват проби и от двете култури. Зърното и фуражната част се анализират отделно, тъй като едното се
потребява от хората, а
другото е храна за животните.

На този гама-спектрометър се измерва радиоакСНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА
тивността на пробите.

45 ГОДИНИ АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

Непрекъснато
наблюдение
на радиационния
гамафон

Р

адиационният гамафон се наблюдава с автоматизирани системи
за радиационен мониторинг в 30километровата зона.
 13 контролни станции в населените
места в 30-километровата наблюдавана
зона го следят.
 На публични места, обикновено на
сградите на кметствата, са поставени
информационни табла, на които хората
виждат в реално време радиационния
фон и температурата.
 Данните влизат в сървър в АЕЦ
“Козлодуй” и се препредават в Изпълнителната агенция по околна среда и в
Агенцията за ядрено регулиране.
 В двукилометровата зона има система за автоматизиран мониторинг,
данните от нея се предават автоматично в Изпълнителната агенция по околна
среда и наред с други данни от станциите на националната система, която
има 26 точки в страната, се изпращат в
Европейската платформа за обмен на
радиологични данни. Всеки човек в
Европа или извън нея може да се осведоми за гамафона.
45-годишните наблюдения и изследвания показват, че няма оценимо влияние от експлоатацията на атомната
централа, тоест нещо, което можем
да отдадем на атомната централа, да
виждаме някаква тенденция.
В същото време са отчитани всичките трансгранични влияния, тъй като апаратурите са много чувствителни.
Последното, което е отчетено, е
през 2017 г. – пренос на рутений 106,
но е бил много под допустимите норми. Данните са съпоставими с докладваните от други страни в района –
Румъния, Сърбия, Унгария, Австрия и
др. Източникът не бе официално потвърден. (Активност на рутений бе
регистрирана и на станцията на връх
Мусала.) След аварията във “Фукушима” лабораторията е измерила радиоактивност в аерозоли - йод и цезий. Въпреки че не са били в опасна
концентрация, са отчетени, тъй като
при “Козлодуй” ги няма.
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Р

усиян Цирбански, който е началник-отдел “Радиоекологичен мониторинг”, показва мобилната лаборатория. Тя е оборудвана с много чувствителен детектор за гамафона, който предава автоматично данни по
Тетра радио- канал, тоест не зависи от връзка през мобилни оператори,
която може за отпадне при природни бедствия или форсмажорни обстоятелства. Това гарантира обмен на данни при всякакви ситуации. Предава ги
автоматично в центъра за управление на авариите на АЕЦ, а оттам могат
да се изпратят и в Агенцията за ядрено регулиране. СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

М

обилната лаборатория
има преносими
прибори за мониторинг. Показват
ни дозиметър,
който постоянно
измерва гамафона, в момента показва 75
наносиверта за
час, което е 0,07
миркосиверта на
час (мкСв/ч), типично за естествения фон,
който варира от
0,05 до 0,15
мкСв/ч. В София
на места стига до
0,20-0,25.

Мобилната
лаборатория
измерва там,
където няма
пунктове

С нейните прибори
могат да се измерват
G гамафон
G аерозоли
G да се вземат
проби от
дъждовна вода
и др.
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45 ГОДИНИ АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

Студеният 7,5 км канал доставя на централата
вода за охлаждане, а по топлия тя се връща в Дунав

Уникално съоръжение предпазва
“Козлодуй” да не бъде залят от реката
или да спре при падане на нивото є

Каналите на
“Козлодуй” са
дълги 7,5 км.
СНИМКА: АЕЦ
“КОЗЛОДУЙ”

M

оже ли АЕЦ
“Козлодуй” да
бъде залят от

Дунав?
Не може, уверяват в
атомната централа защото е построен на незаливаема тераса.
А може ли. с падането
на нивото на реката да
спре? Не, защото са
проектирани и построени
някога уникални хидротехническа съоръжения.
Това са бреговата помпена станция и двата канала - студеният и топлият.
Всичко е проектирано така, че дори стената на хидроенергиен комплекс
“Железни врата” да се
скъса, приливната вълна
по Дунав не може да залее помпите, двата канала И площадката на АЕЦ.
Да, брегова помпена
станция може да остане
изолирана като на остров,
може да се наложи на
операторите да им носят
храна с лодки или по въздух, но тя ще продължи
да работи и ще вкарва вода в студения канал, оси-

гурявайки нормална работа на енергоблоковете
АЕЦ без вода не може,
затова

централите се
строят до море,
океан, езеро или
голяма река
Водата, и то в сериозни количества, е за охлаждане на отработената в турбината пара.
И в най-сушавите години, когато водата в Дунав намалява, се е случвало румънската АЕЦ
“Черна вода” да спре, но
при “Козлодуй” - никога.
Мястото на помпената
станция не е избрано
случайно, използвани са
100-годишни проучвания
на река Дунав.
“Ето, в горещия август
реката е на ниско ниво.
Имаме още 1 метър до
аварийна процедура, а
след това още 1 метър
до спиране на централата. Естественият дълбок
залив на реката е предпоставка за осигуряване
на вода при много ниски

45 ГОДИНИ АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

нива”, казва Мирослав
Влашки, ръководител на
сектор “Експлоатация на
брегова помпена станция”.

Освен това
дългият 7,5 км и
дълбок 4 м канал
се явява и
резервоар
Първият резервоар е
преди помпената станция, нарича се авансова
камера.
Влашки казва, че станцията е най-близко до плавателния път - най-дълбоката част на реката. Колегите му мерят дълбочината
на подводящите канали и
на 5 г. се почистват наносите. В момента има голям
запас на вода в авансовата
камера преди решетките.
“По този начин обезпечаваме и гарантираме сигурност на техническото водоснабдяване”, обяснява
той. Площадката на
енергоблоковете е на високо и затова помпите
качват водата и я изли-

ват в “студения канал”,
чието начало е още повисоко.

Вкарват се 80-100
куб. м на секунда,
също такова количество
се тегли от другия край
от циркулационните помпи, които я подават за
охлаждането на парата,
която вече е завъртяла
турбината и си е свършила работата. Тя трябва
отново да се превърне
във вода. Охлажда я дунавската вода от студения канал. Водата от реката, след като е охладила парата, се връща в
топлия канал, а оттам в
Дунав. Това е третият
контур.
Но това се следи от
технолозите, те преценяват колко помпи да работят и това е в пряка
зависимост от мощността на блоковете и от
температурата на водата.
При по-ниска температура се подават по-мал-

ко кубически метра вода,
при по-висока и пълно
натоварване на блоковете работят повече.
Докато сме на станцията,
работят 19 помпи по 5 кубика вода за секунда при
налични 34.

И за помпите има 3
електрозахранвания,
2 от централата и
едно резервно,
от електроенергийната
система.
Обемът вода е важен,
защото при някаква супер авария в енергийната система, недай си боже, има аварийни процедури и според тях едно
от първите места, където
трябва да се подаде напрежение е бреговата
помпена станция, за да
напълни тя студения канал. “Има време с водата
да се разтовари блока,
или да се осигури захранване, има коридори,
даже от Румъния можем
да получим напрежение,
това става до минути”,
уверява Влашки.
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В

студения канал влиза
дунавска риба. В топлия
виреят най-вече шарани.
Сега риба се лови за изследване, но досега не са установени отклонения.
“Ловим риба всеки месец, но
по специална програма - в топлия и студения канал и в река
Дунав. Взема се проба. Най-голямата риба, която е хваната, е
стотинакилограмов сом, даже
150, казва шефът на помпите и
каналите Мирослав Влашки.
Колега от информационния
център на централата си спомня как през 2012 г., когато температурата е паднала на минус
27 градуса, е снимал на топлия
канал един от най-защитените
видове птици в България - къ-

Топлият канал
привлича
закъсали
прелетни птици,
най-големият
сом, хванат в
него, е 150 кг

дроглав пеликан. Около канала
през зимата има много чапли,
корморани.
Влашки добавя, че преди 2
години на гости им били 5-6 пеликана, които не успели да заминат преди студената вълна и
зимували при тях. Друга година
пък колегите му хранели друг
пеликан, дори го кръстили Гошо. Като преминал студеният
фронт, той отлетял.
Какво друго вирее в каналите? Водорасли, разбира се, рибите ги ядат, но работници на
станцията ги чистят. Защото
преди водата да влезе в помпите, има решетки на две места.
Решетки има и преди водата да
влезе в циркулационните помпи
на другия край.

Мирослав
Влашки,
ръководител
сектор
“Експлоатация
на брегова
помпена станция”, разказва
защо Дунав не
може да залее
централата.
СНИМКИ:
РУМЯНА
ТОНЕВА

На топлия канал АЕЦ “Козлодуй” построи и ВЕЦ. На снимката се вижда част от турбината.

Бреговата
помпена
станция и
каналите
са на високо. Помпи
изкачват
водата
до тях.

“Козлодуй”
си има
и ВЕЦ

В

ецът на АЕЦ “Козлодуй” произвежда на
година между 24 000
и 25 000 мегаватчаса
електроенергия. От януари миналата година тя
продава тока си на свободния пазар. Пусната е в
експлоатация на 16 септември 2013 г., така че скоро ще навърши 5 години.
Идеята е да се оползотвори водата, която вече е
охладила парата от турбината и се връща по топлия
канал в Дунав.
Водата от топлия канал
доставя на турбината на веца за секунда 80-90 куб. м
вода.
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45 ГОДИНИ АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

Двата канала и бреговата помпена станция на АЕЦ “Козлодуй”

7 мига от “Козлодуй”
След като централата
работи безопасно 45
години и след модернизации, животът на
V блок бе удължен с
30 години, очаква се
това да стане всеки
момент и с VI блок.

Турбината и
генераторът
на VI блок

АЕЦ “Козлодуй” управлява
и собствена ВЕЦ. Дежурен
във веца проверява арматура.

Козлодуй осигурява спокойствие и добри условия за отглеждане на децата на атомните енергетици. Общината и
централата работят заедно.

Залата за управление на
V блок, наричат я блочен
щит за управление.

45 ГОДИНИ АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

Откритата разпределителна уредба, от
която токът тръгва
към София и Варна.
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Калин Стоянов
е началник на
цеха “Открита
разпределителна уредба”.
СНИМКИ:
РУМЯНА ТОНЕВА

От “Козлодуй”
електроенергията
се разпределя в два
основни потока към София и Варна

Токът
тръгва към
държавата
по 13
електропровода
Две жици свързват
централата с
електроенергийната
система на Румъния,
а оттам с европейската

О

т площадката на АЕЦ “Козлодуй” токът
тръгва към държавата по два основни
потока - към София и в посока Варна.
Мястото, на което се свързва с националната електропреносна мрежа, се нарича “Открита електроразпределителна уредба”.
“Вързани сме във всички пръстени на на-

Откритата електроразпределителна уредба на
централата, от която тръгва токът към държавата.

45 ГОДИНИ АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

ционалната електроенергийна система - на
110, 220, 400 киловолта, казва Калин Стоянов, началник на цех “Открита разпределителна уредба” (ОРУ).
Три електропровода на 400 киловолта тръгват от централата към София, към подстанция “София-запад”. Други три са изградени в
посока Варна. Първата подстанция, до която
стига електроенергията на “Козлодуй” в тази
посока, е “Мизия”, близо до Червен бряг.
Два електропровода на 400 киловолта
свързват централата с Румъния през Дунав,
за да има връзка с европейската енергийна
система. България е в паралел с европейската система след 2007 г., припомня Стоянов.
Правихме изпитания за регулиране на честоти, напрежения, доказахме, че отговаряме
на всички изисквания и се подвързахме към
нея.

По-рано работехме
само балканските
държави в паралел,
припомня той.
Така че електропроводите от голямата
мрежа на 400 киловолта, които тръгват от
“Козлодуй”, са 8.
Две жици, както на жаргон им казват енергетиците, са на 220 киловолта, те стигат също до подстанция “Мизия”. Друг един отива
към подстанция “Бойчиновци”, по него се захранва Северозападна България. Други два
са за бреговата помпена станция на централата, която осигурява техническата вода за
централата.
“Захранваме бреговата станция с две жици
220 киловолта и с една на 110 киловолта от
подстанция “Букьовци”. Така че е обезпечена тройно, пояснява началникът на разпределителната уредба.

На 110 киловолта
мрежата е като
плетеница
Една жица отива за подстанция
“Станево”, тя е нагоре по Дунав, друга
е за подстанция “Лом”, като двете минават и през “Козлодуй” и захранват
града с ток двустранно. Ако едната
откаже, то се взема от другата, но това се случва рядко. Друг електропровод на 110 киловолта отива в подстанция “Букьовци”, която е до град Мизия, и един отива за Оряхово.
Едното предназначение на откритата разпределителна уредба е да разпределя електроенергията, която е
произвела централата, а другото е да
осигури електрозахранване за самата
нея - собствени нужди.
“Резервното захранване се осигурява от 4 пусково резервни трансформатора, с мощност 63 мегавата, по два
за всеки блок Те се захранват от ОРУ
220 киловолта и работят в режим на
празен ход”, обяснява Стоянов.
И добавя, че няма такава централа
не само като осигурено резервно
електрозахранване, а и като електропроводи, които пренасят електроенергията. 17 тръгват от “Козлодуй”. Обикновено от другите АЕЦ излизат по 4, по 6, по 10 електропровода, но 17 няма.
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Технологичнa схема на АЕЦ с водо-воден енергиен реактор

Първи контур

Втори контур

Компенсатор
на обема
Турбина

Парогенератор

Реактор
ГЦП

Кондензатор

Принцип на преобразуване на ядрена енергия в електрическа

Продукти на
делението

Бързи неутрони в
среда на забавител
U 235

Забавен
неутрон

Ядро на
тежкия атом
(U 235)

U 235

Забавител (H2O)
Вода
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U 235
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Реакторът
е съд под
налягане,
в който се
делят ядрата
на урана

Реакторна
инсталация
ВВЕР-1000/В-320
на пети блок.

Разрез на реактора

С енергията се подгрява вода
до 320 градуса, без да кипи.
Тя загрява друга вода и
се произвежда пара, която
завърта турбината

Р

еакторът е съд под налягане. Така го
оприличава, за да го разберат хората,
физикът Николай Иванов – ръководител
група “Ядрено гориво и презареждане” в сектор “Реакторно-физични технологии” на АЕЦ
“Козлодуй”. Други направо казват, че е тенджера под налягане.
В него се извършва ядрената реакция. Горивото на реактора са таблетки съдържащи
уран 235, с тях са напълнени тънки 9-милиметрови циркониеви тръби. Те са в сборки с
шестостенна форма, като в една влизат 312
такива топлоотделящи елемента, тоест тръбички, пълни с пелетите уран.
За да започне ядрена реакция, е нужен
свободен неутрон. Той идва от самото гориво, тъй като уран 235 като тежък химичен
елемент е нестабилен и има свойството
спонтанно или при определени условия да
изпуска елементарни частици (неутрони,
протони и електрони) и енергия (гама-лъчи).
Само че той обикновено изпуска не един, а
два или три неутрона от ядрото си. И трябва
нещо, което да погълне втория. Затова

за отделните ситуации във водата
в реактора се поддържа различна
концентрация на борна киселина,
чийто изотоп бор 10 има
свойството да “яде” неутрони
След като единият останал неутрон влиза в
ядрото на уран 235, то се разпада и се превръща в друг, по-лек, и отделя бързи неутрони, други елементарни частици и енергия.
Новородените бързи неутрони са с високи
енергии и вероятността да попаднат в ново
ядро и да го разделят е малка. За да продължат
сблъсъкасновиядра,бързитенеутронитрябвада
се забавят. Това прави водата в реактора, която
освен че е топлоносител, тоест поема топлината от разпада на ядрото, е и забавител и това е причина ректорите да се наричат водноводни - ВВЕР 1000, като числото е мощността.
Горивото, след атаката на ядрата му, отделя
бързи нeутрони, те се блъскат в ядрата на водата, отдават енергия и се забавят.
Забавеният (топлинен) неутрон удря поредното ядро и го разделя. Разлитат се фрагмен-
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Физикът Николай Иванов – ръководител група
“Ядрено гориво и презареждане” в сектор “Реакторно-физични технологии” на АЕЦ “Козлодуй”.

ти на делене, при което се отделят приблизително 200 мега електронволта енергия от едно
деление. Всеки от тези фрагменти носи определена част от тези 200 мега електронволта,
предават част от енергията си на обвивките на
топлоотделящите елементи и оттам на водата.
По този начин тя се загрява. Това е начинът
на генериране на топлина в реактора.
Ако всеки разпад на ядро води до един нов
разпад, правейки процеса константен във времето, ядрената реакция се самоподдържа и в
този случай говорим за самоподдържаща се
верижна реакция. Такива са ядрените реакции
в реакторите.
От отделяната топлина водата в активната зона
се загрява до 320 градуса, а обикновено при 100
градуса започва да кипи. За да има тя тази температура, без да кипи, в първи контур налягането е
160 килограмсили на квадратен сантиметър.
Подгрятата до 320 градуса вода отива в четири парогенератора и там загрява друга вода,
като няма директен досег с нея. Превръща я в
пара. При отдаване на топлината си темпера-
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турата на водата пада до 290 градуса и се
връща пак в него. Това са процесите в първи
контур.
Той се състои от реактора, тръбопроводите,
компенсатор на обема, главни циркулационни
помпи и тази част от парогенераторите, която
е в него.
Водата, която се превръща в пара и върти
турбината, е втори контур - в него са турбината и част от парогенериращите устройства.
Целта на цялото това упражнение е да се
произведе пара, която да завърти турбината, а
тя пък генератора - и да се произведе ток.
“Не е сложно като идея, а като реализация”,
казват ядрените енергетици.
И стигаме до управляемата верижна ядрена
реакция, тоест до възможностите да се намали мощността и да се спре реакторът, тоест да
се спре възпроизвеждането на неутрони.
Дариуш Новак, ръководител направление
“Инженерно осигуряване” в дирекция “Производство”, пояснява, че в горния блок на реактора са приводите, тоест прътите, които управляват ядрената реакция. Те са разделени в
10 групи, 9 са постоянно вдигнати до крайно горно
положение и не участват в управлението.
10-а група е вдигната на 85% и на 15% е
потопена в активната зона на реатора.
Взаимодействието на тази регулираща група и концентрацията на бора, който е навсякъде във водата и циркулира непрекъснато, прави баланса на неутрони. И прътите, и водата с бор могат да ги поглъщат и
така да заглушават реактора, да намаляват
мощността му.

В случай на авария всички
тези пръти падат автоматично
надолу и това е така
наречената аварийна защита
Потопени в активната зона, те “изяждат”
всички неутрони и няма условия за самоподдържаща се верижна реакция. Правят го за
по-малко от 4 секунди.
Другият начин за заглушаване на реактора
е заливането му с бор. Това става по-бавно,
защото в първи контур има 360 куб. м вода, в
която постепенно се впръсква бор.
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В

енергетиката ядрените реакции са тези,
които се основават на
вероятността неутрони да
бъдат погълнати от ядрата
на тежки химични елементи като урана например.
Следва разпадането им на
по-леки елементи, при което се отделят отново неутрони, енергия и други елементарни частици. Новородените неутрони атакуват други
ядра и така се получава
ефектът на пирамидата.
Ядрена верижна реакция
е например делението на
урана или плутония, чиито
ядра са атакувани от неутрони, получени при самото деление. Тя може да
протече мигновено ( като
при атомната бомба) или
да е бавна, управляема (като при ядрения реактор).
Контролираната верижна
ядрена реакция е в основата на ядрената енергетика,
която промени света в миналия век и продължава да
го променя и в този.
Само че в основата на
тези супертехнологии са
любопитството към ядрото
и какво има в него, на откриването на неутрона,
протона, на деленето на
ядрото и още куп открития
на блестяща плеяда учени,
“виновни” за всичко това.

Бекерел и Мария
Кюри откриват
естествената
радиоактивност
През 1896 г. Антоан Анри
Бекерел открива естествената радиоактивност. Година по-рано Вилхелм Рьонтген вече е открил Х-лъчите,
по-късно наречени рентгенови. Бекерел решава да
провери дали флуоресцентни вещества, облъчени със
силна светлина, ще излъчват рентгенови лъчи. Той
завива в дебела черна хартия уранова сол, която е
флуоресцентен материал,
за да я подготви за експеримент, при който ще я изложи на слънчева светлина. Материалът се оказва в
съседство с фотографската
плака, приготвена за експеримента. Преди да започне
опита обаче, Бекерел установява, че плаката е вече
осветена, т.е. урановата
сол има лъчение, което
преминавапрезчернатахартия и е въздействала върху
нея. А на хартията се вижда
сянката на метален малтийски кръст, оказал се между
плаката и урановата сол.
Бекерел стига до извода,
че е наблюдавал нов тип
проникващо лъчение, което
се проявява без външно
въздействие върху източника. През следващите няколко месеца повтаря експеримента си с други фосфоресциращи материали и

Преди атомните централи и атомните
бомби са великите открития на физиците

Бумът започва
от откриването
на неутрона
и деленето
на ядрото
Какви сили държат
малкото ядро,
как да се разцепи,
какво се получава
след това, са
въпросите, които
водят учените
установява, че спонтанното
лъчение се наблюдава само при урановите соли. Бекерел експериментира с
чист уран и констатира от 3
до 5 пъти по–интензивно
излъчване, отколкото от
урановата сол. Това лъчение, явно свързано с вътрешните свойства на урана, е наречено лъчение на Бекерел.
През 1900 година Мария
Кюри открива, че торият
също излъчва откритото от
Бекерел лъчение и го нарича радиоактивност.
През 1903 г. Бекерел получава половината от Нобеловата награда за физика за откриването на естествената радиоактивност.
Другата половина е присъдена на Мария и Пиер Кюри
за изучаването на естествената радиоактивност.

Ръдърфорд
извършва първата
експериментална
ядрена реакция
Ърнест Ръдърфорд е известен като баща на ядре-
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АНТААН АНРИ БЕКЕРЕЛ

ната физика. Считан е за
най-добрия експериментатор след Майкъл Фарадей.
В началото на научната
си дейност той предлага
идеята за периода на радиоактивния полуразпад,
доказва, че радиоактивността е свързана с преобразуването на един химичен елемент в друг, и прави разграничение между
алфа- и бета-радиация.
През 1908 г. получава Нобелова награда за химия
за “проучвания на разпадането на елементите и химията на радиоактивните
вещества”.
През 1911 г. той предлага модел на атома, според
който положителният електрически заряд на атомите
е концентриран в много
малко ядро, опитвайки се
да обясни разсейването на
алфа-частици при преминаване през златно фолио.
През 1917 г. извършва първата експериментална
ядрена реакция. Той ръководи групата, провела първото контролирано делене
на атомно ядро през 1932 г.
През 1919 г. открива, че
атомни ядра (в случая
азот), бомбардирани с алфа-частици, се превръщат в
ядра на друг химичен елемент (в случая кислород).
Това е първото в света
изкуствено превръщане на
един химичен елемент в
друг. При тези експерименти е открит протонът. През

ДЖЕЙМС ЧАДУИК

Ото Хан и Лиза
Майтнер работят
заедно в лаборатория в Берлин
през 1925 г.
Оттогава започва
30-годишното
им приятелство.

1921 г., работейки с Нилс
Бор, той предсказва теоретично съществуването на
неутрона. Неговият ученик
Чадуик го открива по-късно.

Чадуик доказва
съществуването
на неутрона
През 1932 г. Джеймс Чадуик прави фундаментално
откритие в областта на
ядрената наука - доказва
съществуването на неутрони, елементарни частици,
лишени от всякакъв електрически заряд. Заради този нулев електрически заряд при атомно разпадане
неутронът не трябва да преодолява електрическа бариера и в състояние да проникне
и да раздели ядра дори на
най-тежките елементи.
Така Чадуик подготвя пътя към деленето на уран
235 и към създаването на
атомната бомба. За това
епохално откритие той е
награден с медал “Хюз”
през 1932 г., а впоследствие и с Нобелова награда
за физика през 1935 г.

Ускорено към
деленето на
ядрото на урана
Почти веднага след откритието на неутрона в 1932
г. от Джеймс Чадуик започва
изучаването на взаимодействието му с ядрото.
В същата година в САЩ
Ърнест Лорънс пуска първия циклотрон, а в Англия
Джон Кокрофт и Ърнест
Уолтън построяват първия
ускорител на протони, способен да разцепи ядрото.
В следващите няколко
години редица други учени

ЪРНЕСТ РЪДЪРФОРД

НИЛС БОР

- Нилс Бор, Яков Френкел
и Джон Уилър, разработват най-важните теоретични модели - капковия
модел на ядрото и съставното ядро, които спомагат
неимоверно за откритието
на деленето на ядрото.
През 1934 г. Ирен Жолио-Кюри и Фредерик Жолио-Кюри откриват изкуствената радиоактивност.
По това време Енрико
Ферми със своите сътрудници провежда опити на
облъчване на различни химични елементи с неутрони. Един от тези елементи
е уран - най-тежкият елемент в природата. По този
начин са открити трансурановите елементи.
През 1939 г. Ото Хан и
Фриц Щрасман откриват
процеса на делене на
ядрото. След облъчването
на уран с бавни неутрони
немските физици отделят
радиоактивен продукт, който в началото считат за изотоп на радия, но по-нататъшните изследвания показват че това всъщност е
барий. Двамата учени публикуват тази хипотеза,
която съдържа революционното заключение, че облъчването на ядрото на урана с
неутрони може да доведе до
образуването на ядра с маса
два пъти по-малка в сравнение с първоначалната.
Малко след това Ото
Фриш и Лиза Майтнер дават физическо обяснение
на процеса на делене на
ядрото на урана, за което
Фриш незабавно съобщава
на Нилс Бор. Фриш и
Майтнер за първи път употребяват термина деление.
Ото Хан и Лиза Майтнер
през 20-те години са работили в една лаборатория.
На знаменитата конференция по теоретична физика във Вашингтон на 26
януари 1939 г. Нилс Бор
съобщава за откритието на
деленето на урана. Физиците дори не дочакват
края на доклада, те напускат залата, за да се завърнат в лабораториите си и
проверят и потвърдят резултатите от това съобщение.
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Енрико Ферми експериментира
верижна ядрена реакция през 1942 г.

Първият реактор
е пробван в
подземна зала
в Чикагския
университет
Защитният прът висял на
въже, а хора с кофи с
кадмиева сол били в готовност
да заливат купчината

П

Чикагската
купчина, (или куп),
която се води за
първия експериментален реактор.
Долу - рисунка
изобразява строителството му.

ървият експериментален реактор, в
който е проведена верижна ядрена
реакция, е бил “построен” през 1942 г.
в зала под футболното игрище в двора на
Чикагския университет под ръководството на
Енрико Ферми. Казват му чикагската “купчина” или “куп”, по онова време не е бил измислен терминът “реактор”.
Работници и учени изградили купчината,
като подреждали слоеве от графитни тухли
върху рамка от сурово дърво. Някои от тях
били пробити с дупки, за да се поберат бучки уран вътре. Други били пробити, за да
монтират 14-футови кадмиеви “контролни
пръти”, които, когато бъдат отстранени, да
доведат до критична реакция.

отвратява изгарянето є до пълно унищожаване с помощта на кадмиеви пръчки. Те абсорбират неутрони и спират процеса на бомбардиране. Същият ефект може да се постигне,
ако се пусне тръба със студена вода през купищата боклук - поддържайки ниската температура,
тръбата ще предотврати спонтанното изгаряне.”
Експериментът се провежда на 2 декември
1942 г.

Ферми и другите учени
наблюдават от балкон, докато
последният учен вади от
купчината наредени графитни
блокове кадмиевите пръчки

Аварийната му
защита представлявала прът
от силиций и борирана стомана
Висял е на въженце, което трябвало да се
среже, ако нещо се случи, така при падането
му в купчината е щял да заглуши реакцията.
При експеримента хора с кофи са имали готовност да залеят реактора с кадмиева сол, ако
защитата с пръта не се задейства.
Представяте ли си, стои човек с топор, готов
да пререже въжето и да задейства защитата,
чудят се енергетици днес. Защита от радиацията не е имало.
Строителството е завършено на 1 декември
1942 г. За изграждането на 57 слоя тухли са
използвани 771 000 фунта графит. Освен това
купчината е използвала 80 590 фунта уранов
оксид и 12 400 паунда уранов метал, приблизително материали за 1 милион долара.
Самият Ферми използва за сравнение аналогия с горящ боклук, за да обясни какво точно се случва при ядрения разпад.
“Атомната верижна реакция може да се
сравни със спонтанно изгаряне на купчина боклук. При такъв пожар за минути части от купчината започват да горят, а от своя страна запалват и други мънички фрагменти. Когато достатъчен брой от тези частици се нагреят до
точките на разпалване, цялата грамада избухва в пламъци. Подобен процес протича в атомна купчина, каквато е построена под Чикагския университет през 1942 г.
При достатъчно количество уран в купчината
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малкото неутрони, отделяни при едно делене,
могат случайно да ударят съседни ядра, които
от своя страна претърпяват делене и произвеждат повече неутрони. Те бомбардират други атоми и така нататък с все по-голяма скорост,
докато атомният “огън” не избухне напълно.
Атомната купчина се контролира и се предУчените са наблюдавали
експеримента от балкона.
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Пиковата мощност по време на този експеримент е била само 0,5 вата, обаче самата възможност за управляема самоподдържаща се верижна реакция е била убедително демонстрирана.
След експеримента директорът на лабораторията позвънил на шефа си и казал: Италианският навигатор току-що кацна в Новия свят.
49 учени и работници са били свидетели на
събитието. На 17 май 1955 г. Енрико Ферми и Лео
Силард получават щатски патент 2 708 656 - Неутронен реактор. Подаден е на 19 декември 1944 г.
Имало е реакция от медиите, че такъв опасен експеримент се провежда в гъстонаселено
място. Другите купчини
се строят на изолирани
места и са строго охранявани, а ядрените отпадъци се погребват.
Понастоящем в света
работят 435 реактора за
граждански цели и още
71 са в процес на изграждане. От тях около 80%
са реактори, работещи с
вода под налягане, познати като Pressure
Water Reactor – PWR или
водно-воден енергиен
реактор – ВВЕР. Почти
всички останали са реактори с кипяща вода.
Много малък брой използват други технологии.
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Физическият му пуск е на 29 май 1991 г. Минималното му контролируемо ниво на

мощност на реактора е достигнато в 2,57 ч

2 август 1991 г. Шести енергоблок влиза в паралел с енергийната система в 5,07 ч.
13 август 1992 г. В 18,41 ч достига 100% мощност.
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Кирил Николов, който е бил два
пъти директор на централата:

В най-силните
моменти на
строителството
имаше
10 000 души
на площадката
МАРИЯНА БОЙКОВА

Тренирахме на
изследователския реактор
на БАН. Бяхме първият
випуск от Русия и знаехме
за какво става въпрос

-Г

-н Николов, кога постъпихте на работа в АЕЦ “Кодлодуй”?
- През 1973 г. и заварих края на монтажните работи и на предпусковите изпитания
на първи блок.
- Откъде дойдохте?
- Тъкмо бях завършил Московския енергетически институт, специалност “Атомни електростанции и установки”. И като постъпих, започнахме обучението.
- Започнали сте работа в годината преди
пуска. Кой строеше АЕЦ?
- Българските предприятия “Заводски монтажи”, “Монтажи”, “Контролнозаваръчно управление”. Имаше много заварки и всяка се контролираше на 100%, за да няма дефект.
- А колко хора работеха на площадката?
- В най-силните моменти имаше 10 000 души.
- И как се справихте след пускането на
първия блок, като дотогава не е имало
ядрена енергетика в България?
- Основният проблем бяха кадрите. За класическата част - турбини и електрочаст, персоналът бе набран от тецовете, от “Марица-изток” бяха докарани много хора, от по-малки
централи. Докато тези, които бяхме по управление на реактора, бяхме първите. Част от
инженерите, които дойдоха от тецовете, бяха
преквалифицирани, провеждаха курсове, командировки в Русия. В оперативното звено на
блока бяхме няколко човека, завършили в
Москва. Аз, Захари Бояджиев, Борислав Димитров, химик беше Михаил Георгиев. Бяхме
първият випуск от Русия и знаехме за какво
става въпрос.
Ние тренирахме на изследователския реактор на БАН. Беше март-април 1974 г., преди
пуска на нашия реактор, учехме се в БАН,
вярно, на друг реактор, но да разберем физиката, как се пуска реактор. Това, което на тео-
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Кирил Николов
постъпва в
“Козлодуй” една
година преди пуска
на първи блок.

рия си го учил, но на практика не си го правил. Пускахме и спирахме изследователския
реактор на ден по 5-6 пъти.
- Кой беше дежурният екип, който пусна
блока?
- Аз бях нощна смяна, готвехме го за пуск,
но останах и през деня, защото трябваше да
се прави комплексна проверка на защити и
блокировки, не стигаха хора, останах да помагам. Но доколкото си спомням, Захари Бояджиев беше дежурният инженер, оператори
бяха Тотьо Тотев, Рангел Симов, Иван Иванов
и Слави Пилев. Оперативното звено бяхме от
по 5-има оператори, 5-има старши оператори,
5-има дежурни инженери на смяна, общо 15
души в 5 смени. Не се говореше за отпуски.
Сега, за да се допусне някой да бъде оператор, се обучава 2-3 г. Но пък във всяка смяна
имаше дежурен руснак, технолог.
- Казвали са ми, че първоначално руснаци са били и оператори.
- Не, руснаците ни изпитваха, но не са сядали на операторско място. Не пипаха ключовете. Може да ми каже: Направи го, и аз го правех.
- А вторият блок?
- Пуснахме го на следващата година, 1975-а.
При него беше малко по-спокойно, защото вече имаше малко повече хора, които обучавахме. Пък и вече цяла година бяхме работили на
първия. При III и IV блок имаше малко задръжка и те бяха пуснати 1980 и 1982 г., защото
през 1977 г. стана голямото земетресение във
Вранча. Много добре го помня, защото на
следващата сутрин трябваше да изпишат сина
ми, тъкмо се беше родил.
- Как се отрази на централата?
- Централата си работеше. Блоковете го поеха напълно нормално. Само единият беше
спрян. Тогава нямахме и антисеизмична защита, просто персоналът е действал по усмотрение. После се оказа, че на този блок, който е
спрян, абсолютно нищо му няма и може да бъде пуснат, а този, който не беше спрян, имаше откъснати едни щуцери и трябваше да бъде спрян и разхладен, за да се ремонтират.
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Това обаче послужи като сигнал за руснаците
и те започнаха да преработват проекта на III и
IV блок именно в частта антисеизмика. И на III
и IV блок имахме вече приложени амортисьори, които поддържаха оборудването при земетресение, не му дават да се движи. А много
по-късно, когато правехме модернизация на I
и II, ги направихме и на тях.
- Колко пъти ги модернизирахте?
- Ами то не сме спирали. По едно време техническите решения, с които описвахме какво
точно да се промени, бяха станали към 3000.
- III и IV блок бяха по-модерни, нали?
- По-ново поколение са, при тях има тройно
резервирани системи за безопасност. И общо
взето, спирането им беше голяма глупост. Те
може да отработят проектния си ресурс, но такива блокове работят по 40-50 г., а ние ги
спряхме, преди да са работили 30.
- Кога започна строителството на III и IV
блок?
- Заедно с I и II, но както обясних, заради
земетресението във Вранча се забави пускът
им.
- Защо се реши строителството на големите блокове?
- Решението е било много правилно, пак е
вземано на най-високо държавно ниво. Те
практически започнаха да се строят още когато пуснахме III и IV. V го пуснахме 1987 г., пет
години след IV.
- V и VI блок кой ги строи?
- Освен нашите предприятия имаше поляци
много и виетнамци, а част от оборудването беше произведено и в други страни - Чехия, Унгария, ГДР. Докато на малките блокове всичко
беше произведено в Русия.
- Да се върнем към вашия път в “Козлодуй” . На колко години бяхте, когато станахте оператор на I блок?
- На 26 години. Но аз само през 1974 г. съм
бил оператор, след това бях дежурен на смяна, който е ръководител на всички оператори.
На II блок вече ръководех смяна, даже моята
смяна пусна блока.
(Продължава на 28-а стр.)
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В най-силните моменти
на строителството...

Строителство на
реакторно
отделение
на шести
блок, кота
13.20, май
1986 г.

(Продължение
от 27-а стр.)
- А беше ли ви страх?
- Не, от какво да се
страхуваме? Най-трудното
беше, че бяхме вечно
преуморени, нямаше възможност за почивки, за отпуски. Непрекъснато се занимавахме с аварийни ситуации - с обучение по документи и на самия блок.
А и в началото на I блок
имахме доста спирания,
докато всичко се стикова.
А той спираше по доста
грешни причини. Примерно изгори един датчик и
задейства аварийната защита. Затова по-късно въведохме да няма сработване на аварийна защита по
един датчик. Въведохме
три. Ако единият се повреди, другите два остават и
не сработва защитата. Съпругата ми беше още студентка и като дойде през
лятото, ми казва: Ти ще се
побъркаш. Насън отстраняваш аварии.
- Е, сега няма такива
неща със сработване на
аварийната защита.
- Няма. VI блок изкара
без сработване на аварийна защита над 10 години. I
блок си беше малко като
опитен. Първо, че самото
оборудване не беше отработено както трябва, и
друго - че нямаше опитен
персонал. Той се учеше на
самия блок, нямаше тренажори, нямаше нищо.
Всичко това изискваше
много труд, който се правеше от ограничен кръг от
хора. Нямаше 8 часа, работеше се колкото трябва.
Но имаше подем, ентусиазъм.
- През какви позиции
сте минали?
- Какво ли не съм бил.
Ако погледнете биографията ми, ще видите. Като за-

почнеш от оператор, старши оператор, дежурен инженер на смяна, ръководител на оперативното звено, началник на реакторен
цех, зам.-директор по експлоатация, директор по
експлоатация, най-дълго
съм бил директор “Производство”.
- Какви трудни моменти си спомняте?
- Един от тежките моменти беше скъсването на
топлия канал. Практически
останахме с минимално
количество вода от Дунав.
- Това не съм го чувала. Какво е станало?
- Беше точно зимата, декември 1986 г. Там има
един байпас, който свързва топлия и студения канал. Тръби в него не са
били изпълнени както
трябва, оттам се отнася
земна маса, стана свличане. Практически се компрометира самата брегова
станция и останаха да работят много малско помпи.
Изпратиха военни от
Строителни войски, които
направиха байпас, да се
избегне тази част, която
можеше да предизвика
други срутвания. Затова
трябваше да се спре водата. Ако отидете, където е
новият вец, както топлият
канал върви, от него се направи отклонение, да не
отива, където беше аварията. Това беше една от
сериозните трудности.
Докато се направи този
канал, който да отвежда
водата, централата работеше на минимална мощност. Нищо чудно да е
имало режим на тока. Беше жестока зима и започна да замръзва и студеният канал.
- Бяхте шеф на централата.
- Да, през 1988 г. Пър-
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вия път, като поех ръководството на “Козлодуй”,
не бях директор, а председател на стопанско обединение, в него бяха освен
АЕЦ “Козлодуй” още “Атоменергоремонт” и “Атоменергострой прогрес”. В него работеха 6000 човека. А
шестте блока са ми работили на 3760 мегавата
мощност. Аз като директор
пусках VI блок.
- Колко директори имаше преди вас?
- Преди мен може да се
каже, но след мен е малко
трудно, много са. Преди
мен са били първият директор Симеон Русков,
Козма Кузманов и след
него Георги Дичев. Питахте за трудни моменти. Като директор практически
трябваше да раздавам заплати и тогава затвориха
Стопанска банка. Всичките
ни пари бяха там, а на
следващия ден трябваше
да давам заплати.
- И какво стана?
- Какво да стане, взехме
кредити от други банки, но
хората си получиха пари-

те. Но това със затварянето на банката и заплатите
само аз си го знам, другите хора не са го и разбрали.
- Били сте и народен
представител във Великото народно събрание.
Защо?
- За кратко бях депутат
във Великото народно събрание. Никола Тодориев
(бивш председател на Комитета по енергетика) ме
накара, защото имаше
много проблеми, които не
можем да решим сами.
Той смяташе, че ще мога
да помогна да решаваме
нещата, но във Великото
народно събрание беше
само политиканстване и аз
веднага след като подписах конституцията, го напуснах и се върнах в “Козлодуй” да си довършвам
работата.
А като се върнах от Народното събрание, заварих
централата с една работеща турбина от всичките 10.
- Защо?
- По всичките тези причини, че се взе решение
за спиране на I и II блок,
макар и за малко. Освен
това се бяха случили някакви технически ситуации. Това беше някъде декември 1991 г. Дори тази
единствена работеща турбина я бяха кръстили “Тара”, от някакъв сериал, защото била героиня тази
турбина, останала да работи. Постепенно възстановихме работата и дойдоха
да ме сменят.
Една от причините да
напусна Народното събрание е, че ни бяха притиснали още тогава да се

Проверка на датчиците на
системите на горния блок
на пети реактор, юни 1987 г.

спират I и II блок.
- Вярно, че бяха спирани, защо?
- През 2001 г. бяха последователно спирани първо единият, след това
другият за по 10-15 дни.
Решението се взе на заседание на Министерския съвет, което беше доста некомпетентно. Спирахме ги,
за да изпълним 10-15 мерки, след това набелязахме
сериозни мерки за модернизация, докато дойде
време да ги спираме.
- Всички казват, че I и
II блок не са голямо страдание на енергетиците.
- I и II блок донякъде могат да се преглътнат, въпреки че трябваше поне
да си изкарат проектния
срок до 2004 г. А спирането на III и IV си е голяма
грешка. Там бяхме вкарали 350 млн. лв. за модернизация. И тъкмо ги модернизирахме и бе предаден фронтът. Те и сега можеха да работят. Такива
блокове в момента още
работят.
- Те са стари, по-незащитени.
- Да, но там беше модернизирано абсолютно
всичко, бяха направени като кукли. Аз бях на блочния щит за управление,
когато ги спирахме в последнини два дни на 2006
г. Тогава бях директор
“Производство”. Персоналът плачеше, когато ги
спираха.
- И докога ръководихте
централата?
- Първия път до 1992 г.
Предложих Козма Кузманов да ме наследи. След
него пак станах аз. А след
като директор стана Йордан Йорданов, той ми
предложи да съм директор
“Производство”.
- В “Козлодуй” има вече цели поколения.
- Да, има, синът на Иван
Иванов, който също беше
директор на централата,
вече е дежурен инженер
на блок. На не малко от
хората децата им останаха
там, израснаха и са на работа в централата. Цели
семейства работят там.
- А вашето семейство?
- Моите не се ориентираха натам. Синът ми е в
САЩ, той е там от 25 г.,
избра друг път. Работи в
“Гугъл”, в централата в Ню
Йорк. Но не е от собствениците.
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Маринела Николова,
кмет на община Козлодуй:

Заедно правим
проект за
видеонаблюдение
със 120 камери

Детска градина “Мир” е една от четирите в
града. В Козлодуй няма недостиг на места.
СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

Детските градини
се обновяват
с подкрепата на
АЕЦ “Козлодуй”

К

ак работят заедно атомната централа и
най-голямата община в района - Козлодуй, за да направят живота на своите
съграждани по-добър, разказва кметът на общината Маринела Николова:
“Община Козлодуй работи в партньорство с
АЕЦ “Козлодуй” през последните 4 години.
Тук живеят по-голямата част от служителите
на централата и се радвам, че има разбиране от страна на ръководството на дружеството за подкрепа на редица проекти.
Съвместно осъществихме цялостно реновиране на Ботев парк, оборудвани са дворовете на две детски градини, ремонтирали сме
пътна инфраструктура. АЕЦ подпомогна ремонтите на църквите в Козлодуй и Гложене.
С помощта на централата успяхме да закупим 800 нови осветителни тела, които са
монтирани в четирите населени места.
През последните 4 години са подпомагали
футболния клуб и множество празници, които
ние като администрация организираме.
В здравеопазването също разчитаме на съдействието на централата. За нуждите на общинската болница бе закупен мамограф.
Съвместно с АЕЦ “Козлодуй” реализираме
първия с подобни мащаби проект за цялостно видеонаблюдение на община Козлодуй.
Монтирали сме над 120 камери на възлови
места и се надявам, че това ще допринесе за

Д

етска градина “Мир” също е връстник
на атомната централа. Децата на първите ядрени енергетици са отгледани
тук. Тя е и първата в Козлодуй. Сега работещите
в централата също пращат децата си в нея.
АЕЦ “Козлодуй" е финансирала изграждането на две футболни игрища, както и на
площадката с детски игри пред градината,
която събира малчугани и извън работното є
време.
В града има четири детски градини и няма
недостиг на места в тях.

сигурността и безопасността на гражданите.
За пръв път има подобно силно партньорство между община Козлодуй и атомната
електроцентрала и се радвам, че нашите съграждани го оценяват. Сътрудничеството ни
допринася за развитието и доброто бъдеще
на общината”.
АЕЦ “Козлоздуй” има съвместни инициативи и с останалите общини в региона, подпомага нуждаещи се хора, оказва подкрепа за
развитие на благоустройството, инфраструктурата и здравеопазването, подкрепя образованието, науката, културата, спорта и туризма.

Централата е финансирала изграждането на
две футболни игрища за децата от градината.

Училището за ядрена
енергетика е връстник
на централата

П

рофесионалната гимназия по
ядрена енергетика “Игор
Курчатов” навърши 45 години през април, дори по-рано от
атомната централа. Началото е поставено през лятото на 1974 г. със
заповеди на министрите на образованието и енергетиката и съдействието на атомната централа, общинския съвет в Козлодуй, окръжния народен съвет – Враца.
Учебните занятия се водят в
сградата на гимназията. Първият
прием е през учебната 1974-1975
г. и е само в една специалност “Ядрена топлоенергетика” - редовно, задочно и вечерно обучение.
Първите преподаватели са лектори
от гимназията и инженери от АЕЦ.
През следващите учебни години
техникумът се разширява. Откриват
се нови специалности: “Ядрена елек-
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троника”,“Автоматизация”,“Електрически централи”, “Поддържане и ремонт на ядрени съоръжения”. Привлича ученици от целия регион. Сградата на гимназията става тясна. След
доста перипетии Министерският съвет взема решение в Козлодуй да
се построи техникум по ядрена
енергетика. Първата копка е направена на 18 февруари 1981 година.
Кое прави това училище различно? “Уникални сме с това, че сме
първото професионално училище,
подготвящо кадри за първата атомна електроцентрала в България”,
казват от ръководството.
От създаването му досега училището се стреми да подготви учениците си като добри специалисти,
стремящи се към постоянно професионално развитие и усъвършенстване. Днес гимназията предоста-
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вя на младите хора избор - има
специалности “Компютърна техника
и технологии”, “Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”, “Електроенергетика”, “Ядрена енергетика”, а от учебната 2019/2020 година ще се провежда обучение в нова специалност - “Управление на
радиоактивни отпадъци”.

Училището винаги е работило в
сътрудничество и с представителите на бизнеса в Козлодуй. Неоценима е помощта, която получава от
АЕЦ “Козлодуй”, ДП-РАО, “АЕЦ Нови мощности” и по-малки местни
фирми на територията на общината.
Производствената практика на
учениците се осъществява в реална работна среда в тези фирми.
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Преди седмици баща и син Величкови са срещнаха в Санкт Петербург.
Светослав е бил в командировка,
а баща му на гости на приятели.

Поколенията на “Козлодуй”

Станислав
Величков
поема по пътя
на баща си
Валери, който
е от първите
оператори
на V и VI блок
Няколко
В
поколения и
цели семейства

алери Величков е
започнал работа в
АЕЦ “Козлодуй” през
1988 г., когато току-ще е
пуснат в експлоатация V
блок. След това е бил
оператор и на VI блок.
В централата днес работи и синът му Станислав Величков - отскоро
ръководи група “Технологично осигуряване” към
направление “Ремонт”.
Преди това е бил технолог на реакторно отделение.
В момента Величковстарши работи в международна ядрена организация във Виена. Специално за “24 часа” той си

работят в
централата. В
първите години
им осигурявали
и жилище
спомня за първите години:
“Беше много интересно
време, бяхме млади, предизвикателствата - големи.

Двата нови блока
ВВЕР 1000 бяха
първите от този
тип, построени
извън Съветския
съюз
След това беше АЕЦ
“Темелин” в Чехия, но
много по-късно. Бях оператор, началник на реакторен цех, главен механик, ръководител на модернизациите, които започнаха през 2002 г. Една година отговарях за проекта.”
Казва, че когато е отишъл в “Козлодуй”, 60-70%
от екипа е бил от млади
хора на възраст 25-30 г.
Било е време на подем,
технологиите са били съвсем нови.
Като мощна организация централата предоставяла жилище. Заплатите
не били толкова големи,
но пък с 20-30% по-високи от средните в страната. Младите хора обаче
били привлечени от възможността освен работа

Милен Русев е
от 45 г. в АЕЦ,
отишъл на 19 г.

В

края на август Милен
Русев отбеляза 45
години, откакто работи в АЕЦ “Козлодуй”. През
1974 г. е бил на 19 г. Дошъл от Техникума по
електроника в Михайловград, сега Монтана, по
разпределение за малко.
Оженил се за момиче от
Гложене и останал в Козлодуй.
Работата в централата
му харесвала - нов тип
оборудване, друга технология, големи машини.
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“Познанията за електротехника са на много по-високо ниво, разликата е голяма”, казва Русев. Сега е
енергетик по експлоатация на електрооборудване
в дирекция “Производство”, направление “Експлоатация”.
Милен е в АЕЦ от първите є дни. Работил е на
първи блок, после на втори, бил е и на трети и четвърти.
Казва, че при пускането
на първия имало много

да имат и осигурен дом.
Валери Величков е родом от Плевенско, учил е
в Плевен, а след това е
завършил Московския
енергетически институт.
Всъщност голяма част от
колегите му в централата
по онова време са възпитаници именно на това
висше училище.
В Москва се родил синът му Станислав. Бил е
3-годишен, когато татко
му започва работа в АЕЦ
“Козлодуй”. За първи път
стъпил в централата в 5-и
клас, водили ги на посещение от училище.

Станислав избрал
да учи и да работи
в България
Първо е завършил
“Ядрена техника и ядрена
енергетика” в Софийския
университет, а сега кара
магистратура в същата
специалност - 4 семестъра на английски език.
Почти цялото семейство
се труди в “Козлодуй”. В
централата работи и съруснаци и всички свикнали
да разбират руски. По-възрастните били дошли от
топлоелектрическите централи.
В началото започнал да
се обучава за оператор.
Тогава електричарите на
една смяна били 7-8, сега
са по 3-4.
Питам го какво работи
един електроенергетик.
Експлоатацията на блока е от операторите, а ние
сме нещо като старши на
операторите. Подготвяме
им документи, програми,
графици, режими на работа, инструкции за експлоатация, за ремонт, приемаме ново оборудване. Непрекъснато се монтира нещо ново, обяснява Русев и
се връща към работата си.

пругата на Станислав Невена - тя е експерт “Развитие на човешките ресурси”. А майка му Мария
е дозиметрист.
Не се занимава с ядрена енергетика единствено
брат му - той учи програмиране във Виена.
Станислав и Невена
имат две близначки на 4
години - Ема и Валерия.
Атомният енергетик казва, че в Козлодуй животът е хубав и спокоен,
особено за отглеждане на
малки деца. Макар градът
да е пълен с малки деца,
драмата с липса на места
в детските градини е напълно непозната.
Станислав е бил ученик
в гимназията, когато баща му тръгнал по света в Москва, Лондон и Виена. Величков-старши напуска “Козлодуй” през
2002 г., за да започне работа в Световната асоциация на ядрените оператори ВАНО. Но остава
и представител на централата в организацията.
Отидох да работя във
ВАНО, бях 5 г. в Московския център, 2 г. в Координационния център в
Лондон. Обиколил съм
всички централи в Източна Европа и в Съветския
съюз, във Франция, Америка, Япония. Едно хубаво място, където човек
може да се огледа, да види как работят другите,
как живеят, да допринесе
за експлоатационен опит.
Посещавах много централи и мога да сравнявам. “Козлодуй” е една
сред най-добрите от гледна точка на водене на експлоатацията. Младите
хора, които работеха там,
направиха страшно добър
водохимичен режим на
първи контур (реакторната установка - б. а.), който
пази парогенераторите.
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