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Въведение

Ключов фактор с негативен ефект върху
безопасната експлоатация на АЕЦ е процесът на
стареене. Необходимостта от елиминиране на
ефектите на стареене е задача от най-висок
приоритет за осигуряване на експлоатационната
безопасност и надеждност. За изпълнението на
тази задача е необходимо въвеждането и
внедряването на програми за мониторинг и
управление на стареенето на отделните структури,
системи и компоненти. Те трябва да осигурят
възможност за наблюдение и оценка на ефектите
на деградация, проследяване на тренда на
измерваните параметри и предприемане на
адекватни коригиращи мерки в реално време.
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Въведение

Всяка ядрена централа съдържа километри
кабели, чието отлично състояние е жизнено
важно за безопасната експлоатация. С
бързото увеличаване в световен мащаб на
ядрените централи, навлезли в
дългосрочна експлоатация, и
податливостта на кабелите към стареене в
частност, отчетливо се откроява въпросът
за въвеждане на система за наблюдение и
оценка на фактическото състояние на
кабелите.
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Кабели, използвани на блокове ВВЕР

• PE изолация

КПоБОВ, КПоСГ, 
КПоЭСВ, КМПЭВЭ, 
МСТП, ПвСГ, 
C5XF0E-R/LOCA, 
JS5XF0E-R/LOCA 

• PVC изолация

СВТ, САВТУ, 
САВБТУ, КВВГЭ, 
КВВГ

Types of cables in VVER-1000 unit

power

15%

control

20%

      information

60%

interconnections

5%



Типични деградационни фактори в 

експлоатация

• Повишена температура

• Повишена и понижена влажност

• Радиационно излъчване

• Вибрация

• Химично въздействие на различни 

вещества 

• Електромагнитни въздействия 

• Високотемпературна паровъздушна смес 

при възникване на проектни аварии
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Механизми на стареене на кабели с 

ПВЦ изолация

 Деструкция

 Десорбция на пластификатора 
от поливинилхлорида

Съшивка на 
молекулярните вериги
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Предварителни оценки на срока 

на служба на кабелите

Срок на служба на ПВЦ
изолация

Срок на служба на СПЕ изолация при 
топлинно (1) и терморадиационно
стареене (2) при максимална проектна
мощност на дозата за ВВЕР-1000
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Типови квалификационни изпитания (LOCA)
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Типови квалификационни изпитания (HELB)
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Типови квалификационни изпитания

Изкуствено топлинно стареене -
термокамера KTK800
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Типови квалификационни изпитания 
(продължение)

Изкуствено радиационно стареене - Бокс на 

радиационна установка ГУ200



Типови квалификационни изпитания 
(продължение)
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LOCA камера



Типови квалификационни изпитания 
(продължение)

LOCA камера
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Показатели на състоянието при провеждане на 

типови квалификационни изпитания

• Измерване на изолационното съпротивление Ris

• Изпитване с повишено напрежение

• Функционален тест

• Измерване на относителното удължаване при 

разкъсване
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