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ОТНОСНО:Установени дВФеtm1 по оборудванr доставено от СССР за V-ти и 
V 1-ти блок на АЕ U и зао елr 1111<и спря1«1 .с-ьветски сп- циалисти 
участвув~ в изграждането на пусконалаД\чнитР работи и усвоя -
ване МО111остта на V-ти и Vl-ти боок. 

1.ПО С'ЬОЕСТВЕНИ ДЕ~НТИ ОТНРИТИ ПРИ ИЗГРАНЩАНЕТО НА V-ти и 
Vl-ти БЛ(I{ И ПРИ УСВОЯВАНЕ ЮЦНОСПА НА V-ти БЛОН ЛОСЕГА СА 
СЛЕДК1ТЕ: 

1.Регенератмвния топлообменик на Филnрната систrма за очистван 
на топлоносмтеля на 1-еи контур на V-ти блок немО11еЕ да осигури необхо
димпе топлотехt11чески параметри. 

С,11ИЯТ бе подменен с нов малко прr. ди пусна на блока. 
2 .Разстоянието меll!Ду нолекторит на У-еи контур и корпуса на 

парогенr раторите на V-ти и V l-ти бпон е маnно.ПрР.дnисана е реконструкция 
на пароген, раторитr на Vl-ти блок сега,а на V-ти бnон ~ се ИЗ8\рЕа по 
врРне на прr-зарядната,която ~ започне през м. април.Това •е nовед Р. до 
значит лно увели,WМ,е срока на презарядната и mрвата основна ревизия 
на оборудването на I контур. 



З .Челнитr С",единсния на статорната намотка на двигат• лите на 
главни циркуnационни помпи нr бяха добре у~<репени.С циркулярно писмо 
на завод.:. производител ло AEU в СССР к~дето са монтирани такива двиг ::.те
пи е прr.дписано доmпнително укреmане.Бпагодар<ниr на запитв,н· от 
нашата страна впосn~дствие G пр~дписанс такова укрепван- да се направи 

и в АF.U11\~ озnодуй11 . : :н1?1t1 1J нг компетrнтни в тази d5nacт на111и специалисти 
е,ч изmnнзнит м роприятия ~ n имат ефект 4-li rодини,сnед но r.то нанооu 
трябва да cr укрепват челните С'Ьединения на намотките . 

4 .При експлоатация на V-ти блок се получи с,иnно увеличение 
активността на топnоноситеnя на 1-еи но~ур цо 1~- нюри/лиrьр/при нор
мална рабат,: на реактuра с активност 10 + ,o:.,i нюри/пиrьр до 2f: .CU .88 r/ 
и всn дствиэ на тсва с вnо1а1 радиац11онната обстановка в помеlQРНИЯ на 
Реанторно отделение ,а зз L-3 дни се получи превиuюниr на дневните сумар 
ни изJ1В~рnяния през вентилационната тр,ба на бnова.От анализитР. се устанс 

ви,че имJ разхерм, тизиране на топnоотделЯ11и елементи. 

по акт 16 с .ветснитq специалисти трf/бва11е да 31.10.Hf. rод ., ~а 
~ат причинит· за разхерметизиран, топлоотделЯЩ'1те елR►1<:нти , за де с · 

набележат Н€рuприятия за НРдоnуснане нови разхср;,~.-тизирания. 
li ,Пo корпус.> на цилиндър високо налягане н::. турбината за VI fn. 

са открити шупли с ведопустиr~и размери. Т Р с;; отстраняват от 5~пг <'реките 
монта1111-1ици,ноито изразяват опасенv.я ,че ако при пусковит~ изпитания има 

~облени, упрецит1.J ►ioи:r да с„ насочат к ьм тях. 
r .Стопорнита засnонки на турбината на V-ти блок поназахэ С(риоз 

ни заводени деФгкти при пускс,вите изпитания с опасност от преви11Р.ниr до

пустимите оборот~~ на турбината. Част от тях бяха сменени в авариен поря
mк .На Vl-ти бnок C'ЬUIO се откриват с0ряоэни дrФекти в основния нr.тJп на 
стопарните заслонни,К11ито с~ отстраняват от б\nrарсните монтажници . 

7.U подгреватеnи високо налягане на V-тм бnок нямало монтирани 
защитни ~нрани против п~тоци,ноето по мнение на специапиститР. може да 

1Щ11:!д с дu уско~-но ерозионно изtЮсване на тр1,бнит~ снопов·· . 
& .~ някои подг реватели ниско наляган на V-ти 5nок/прим&рно r1 :н 

4/ СР „ отворил в·.тре11И1ят разьом с пропусни,като в~рuятна причина е 
ул,лн!аване вя 1111ипните. 

9 .~чоква се да деФектира с- парат,;р-паропрег раватеп на турбината 
/от опита н.; съветск11тr. Ai:U от типа на V блок/ с излизане от стрея на 
касети.~а ускоряван~то на тези проц~си влияние е оказвала nрод\лжит?л
ната коректировка и нападна на Функционална г рупа за управлРНИР18С ерара
тор-паропреграватсли" . 
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10 .~уннционапнз rpyna''rporpeв" имэ сериозен н· достаnк-сt<оростта 
н:' подгряване на nароnроводитr е много над доnус111мат~ .Гри повторени~~ 
на такива режими с· сwьсява ,~иВС;Та на nероnрозодите. 

11.Обtра,тнитс кпаnани на nароотборитt 1 1з тур~ината сз на ниско 
~ 

технич ·· ско ниво,коет _; н , мапява надежд~юст,. н~. самата тур .. vна . 

•i2 .Стара нонструнц1·я,нv.сна надеН1Дност и гопяма ин рционност има· 
предпазните кпвпани на дr:-аератори високо наляr :.не ,което при опреnепени 

усповия може да довРде до nревишzние на доnусn1мото напягане . 

13 .Горади н достатьци в маториала са nuдменr:ни щоковетР на двr 
Б\рзодействуваlQИ редукциони установки К\М кондензатора на турf.ината 
/БРУ-Н/. 

От C .IJIИЯT тип са и БРУ-А/к.м атмосферата/ 
14.Сnират пната арматура е с нrдостаrьци. 
-"Тулаnр!,1вод11 са опасни за р'lочно обслунеане . 
- : алките ар►~атури са nрисnособен11 ръчно и не работят н2деlt\дно с 

rл. проводите. 

- Наличие на пластмасови детаi1ли в блока за настройка на крайни 
ооло111'ния/отворе-но-затвGрr:но/с-ьздава сериозни затруднения nорад11 деФОркi 
lt!Я на nластмасе~rатот тоnпината и води до изгаряне н~ ел . двигателите от 

nретсв;.рване при запъване в крайно nопо111енис,/обинновено при затваряне/ 
- rпектрическит арматури с гопям диа~еrьр дават nеФекти в редук 

тора и затворения орган.На регулатори за пс-гопеми Т!)'Ъбоnроводи се чупят 
кардани и карета на привода. 

05111О лятата/стоманена и чугунена/ арматура е с ниско к~чсство 
поради деФf<КТИ в метапа на д тайлите. 

15 .С-ьс зададrните от тех111ч· ския паспорт nарам~,три на охnаждаа~ат, 
вода не мuгат да с" получат паспортните температури на В\збудмтеnя на 
rtнератора .С ►1.nчаnивсто C\rnacиe на С\Ветските сnР.циаnисти/ / и в С\Вет 
(ЖИТС станции е така/ са завиаени допусти~т~ температури с 10-1~ С. 

1~ .l{онстати~ан~; са en. двигаТРПИ за С ,4 кв на коото оста~~ .ва . ; 
ротора СР. с изкькнаnа с 10-1 '5 мм, от р.:,торнмя пакет; с-.с сnунс:н,; 11ал.:;ци; 
с незачистени стружки останали inтpe при обработката на к~~пус~ ;с нэунре 
n ни статорни н:.мотни и т.н. 

17 .rпатиит HJ. }1:тс и УВС/ унифицирани ноmnекси за ТIJХНИ••РСКИ 
сврозки е унифицирана изчислителна система/ са nр · труnани с еn-· мrнти и 
с ·ьответно с повишена консумация и тоnnоотдеnяне .rc. ж HV.f' нз на■и и 
с-ьвРтски сnrц11аnисти ех мите ~югат да с оn111низират 1ака, ч6 да изп.пня 

ват надrи.;:нс C\IQИT!' Функции с ЗQ-4f1~; от rnРм~нтитr. 
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18.Вентилато~тr за охлаждаНР на 11<аф0вете с електронни блокове 
/УВС и УИТС/ дефектират-спират и остават под наnрР.11енме .rри това самите 
те греят и cr влоwава режима на работа на електронните елrменти с 
11)ОМЯНа на параметрите им и фОрмиране в отделни случай на неточна ИНФО~ 
r,аЦ)lя и сигнали. 

11.ЗАБЕfЕ!ЖИ оmРАВЕНИ от БЪЛГАРСНИtЕ СПЕЦИАЛИСТИ/СТРОИТЕЛИ, 
!'ЮНТАЖ111UИ,НАЛЛДЧИUИ И ЕИСПJЮАТАUИ~ЪМ С'ЬВЕТСИИТЕ СЛЕUИАПИСТ\'; , 
1 .Стреw III на llеФ-№НТаllНИЦ)lте да отричат проблемите по тяхното о( 

оборудване като се nрсят причини за дефектите в б-.лгарските и С\Вrтскм 
технолози. 

2.Забелязано въздействие върху отделни С"WJетски специалисти,кои 
то правят опит• критично и обективно за да посочват недостаnци на 
d5орудеанР . 

З.Неупmтняване на работното време/пр „ з работно време се paзnpe,t 
делят ннигм,р№ват Кf)\Стосnоеици, четене вrстници,коменn~рllif спортни и 
поnитически с.бития. 

Сутрин автобусите за с·ьв. специалисти са много по mлни от 
колкото в 16,00 часа . 

4.Иогато се поставят за рr1с1ване определени задачи по nроектит~ 
схемите и оборудването почти винаги ре1ението с чака от с-.ветските 
инстанции и организации в СССР. 

5 .Значитt nна част от специалистите на V-ти бnок нямаха необходимt1 
мия практичесни опит за оабота на так-ьв тип блок.Поради оодмяна на част с 
от ек111а „ C't40TO а и нс1 Vl-ти боон. 

6.r.оnучава се текучество на специаnисти,което с-ьздава впечатление 
и води rP коментари, че с-ьветскитР. сnеЦ)lалисти идват да с1 обучават тук. 

7.На V-ти блок значит лно количество от кор( кциите/ а те са 
хиляди по тr·хнология,ел.част и автоматика/ не сс:1 нанасяни своевременно в 
монтаJ<ните,пусконаnщт.чни и енсnлоатационите схеми.С-..ите cnaбor- · има 
и на V l-ти блок. 

8.Нямэ стремеж и с1,гласуваност к~кто ngF ди на 1-11 блок да СР 
т -.рси единодействие за реЕване пробл"мите с цел nовИ11аване начРството и 
наде~мдността на AEU. 

9 .Напосnед\К значмте11111 по вече се зanana на контрактите/пла151не 
то/ по повод даване на консуптацим;изв-.рЕане доmnнитсnна проектанска 
и др.дейност.дори и когато с докаже,чr е необходимо с цел подобряван' 
безопасността. 



1ГJ .Спr:ц~::, п„1стит' по ексnnоатация/оn~рат11вr,в n рсонw на V-ти 
блои l"l::J'iTl1 бяхс: п~..:ивни набn~zдзтеnv. нг г.усн,. v. усвсяэ::н' r.;.)Qността ~. 

F. днu от 1 1 ~;11 :ин:1т · З J Т()Ва t:! ~;н,,ни, т,: 1,а i~v;вщv.r. пр:.~с д;::т.- п на 
С!:!"А;. " Г .~i-;u;_c , ,·; щс~1 cr;.·· пуснали • ,r::тирит:· сnока,щ,: i~o:r-cl~ t1 бР. з с,в,•тски 

сп:циапистн д:, пусн • .1~ и '.1-тt: :лс,,к ., т , 1,-, . "-' вс.ц•·:щ np11 пусt!овит.: оnrурации 
трясва ;'Ja с r:; :.r.r зрения, опuрат11в, ·н персонал. 

1: .Г •. ра,ц,: -.~иr:анс::~в1 1 с,,: тк~/б· ,nr арск1: ~: с.о;тсми uiii анизациw' 
вс. ut11, ня11.а пrсн р;.1-:и 11 не с,. обучени специаnисти за извъ,.,mана разчети 
за презар :1,дане н ... V-т~; бnuк,ко~1то nрсдсто~; uт 1-,. ilпри;;. 

Сп,:,,н3И~l'<а . изi ::,т~~ена r,~ (;П : ративни : ;ат,- риаn1~ r.Jr1yч (. HH в Об11. 
"J - 1.111.,", . ,,.,r !' .,. ,-. ·у·· J-пу,, · ''•LJi '. ., .;.; .;ц , • • 

r :з~:1n:-:: г ,,,., с „с сп;~;:.вк :,та да с заnJзн-:; : у-ни: 04-DC-tCIФV.Я. 

Наnис:~нс, в 2 нз 
гкз 1•· ' ~-~ес· - · • 1 - с,ц1,1 c:ll t., , 

[кз · ; - лл эr-~с 

Изmпнип:Ст. !:ван,:;э 
\fanиcana :Xp . ;:в;1н,;5 а 

• • • • • • • 
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