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Обект на темата

Цели и обхват на комплексните изпитания на

реакторната установка при работата на

повишено ниво на мощност на 5 и 6 ЕБ:

- обхват на изпитанията до достигане на

100% мощност;

- обхват на изпитанията на 102% мощност;

- обхват на изпитанията на 104% мощност.



Обща информация за проекта

• Проект “Повишаване на топлинната мощност на

реакторната установка на ВВЕР 1000/В 320 на

3120 MW”

• Начало на проекта – 2009 г.

• Техническо задание 2009.30.РО.YC.ТЗ.724

"Обосновка на безопасната експлоатация на

повишените нива на мощност. Провеждане на

мероприятия свързани с повишаване на

топлинната мощност на реакторната установка с

ВВЕР-1000/В320 на 3120 МВт”.



Обща информация за проекта

Технически решения произтичащи от

реализиране на проекта:

• Модернизация на сепарационната система на

ПГ - етап I (ТР 4611 и 4584) и етап 2 (ТР 4906 и

4834);

• Модернизация на генератор ТВВ-1000-4 УЗ:

подмяна на статора (ТР 4595 и 4837);

модернизиране на системата за възбуждане

(ТР 4675); изграждане на нови кабелни трасета

и линии (ТР 4896 и 4805), монтиран мостов

кран Q=160/200 t (ТР 4680).



Обща информация за проекта

• Замяна на системата за измерване на

температура в ЦК на І к-р – АЗ/ПЗ, РОМ,

СВРК, СНЕ, ПТК УСБ (ТР 4912 и 4849);

• Промяна в проектните алгоритми на

работа на апаратурата на СУЗ (ТР 4946);

• Поетапен преход към експлоатация на

5,6ЕБ с ядрено гориво ТВСА-12 (ТР 4947 и

4880);



Обхват на изпитанията

Цел на програмата за изпитания – проверка на

съответствието на параметрите и характеристиките

на оборудването, системите и реакторната

инсталация като цяло, с проектните стойности при

работа на повишена мощност (104% от Nном).

Обхват на изпитанията:

- изпитания на КиП, ЗиБ, регулатори;

- проверка на НФХ;

- топло-хидравлични изпитания;

- динамични изпитания;

- изпитания на ПГ.



Комплексни изпитания 

през първата горивна кампания 

• Първи етап – разгряване и повишаване на

мощността до 100%Nном.:

- горещо състояние; 

- МКН; 

- ниво на мощност 50% Nном; 

- ниво на мощност 75% Nном; 

- ниво на мощност 100% Nном; 
*Изпълняват се паралелно с работната програма за пуск на блок.

• Втори етап – изпитания на 102%Nном.;

• Трети етап – изпитания на 104%Nном.



I етап – изпитания 

на горещо състояние
Режим I-ви к-р Изпитание

TIк-р≥1650C Функционални изпитания на изменените и
нововъведени защити на РУ.

Горещо 
състояние

Проверка на достоверността на контрола на
основните параметри на реакторната инсталация.
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I етап – изпитания на МКН

Режим I-ви к-р Изпитание

МКН Контрол на преместването на парогенераторите.

МКН Определяне на диференциалната и интегралната
ефективност на I-ва група ОР СУЗ (група УРБ) на МКН
след презареждане на активната зона.



I етап – изпитания до достигане на 50% Nном

Режим I к-р Изпитание

6%-8% Функционални изпитания на АРОМ-04Р с изменените
алгоритми на работа на блока.

10-40% Функционални изпитания на регулатор 6YPC02.

40% Контрол на преместването на парогенераторите.

40% Функционални изпитания на АРОМ-04Р с изменените
алгоритми на работа на блока.

40-104% Функционални изпитания на регулатор 6YPC02.

41,6% Функционални изпитания на АРОМ-04Р с изменените
алгоритми на работа на блока.

50% Проверка на достоверността на контрола на основните
параметри на РУ.

50% Функционални изпитания на изменените алгоритми на
работа на АРМ-04Р.

50% Функционални изпитания на АРОМ-04Р с изменените
алгоритми на работа на блока



I етап – изпитания до достигане на 75% Nном

Режим I к-р Изпитание

60% Функционални изпитания на АРОМ-04Р с изменените
алгоритми на работа на блока.

75% Контрол на преместването на парогенераторите.



I етап – изпитания до достигане на 

100% Nном

Режим  I к-р Изпитание

1000 MW Проверка на работоспособност на електрооборудването.

100% Проверка на достоверността на контрола на основните
параметри на РУ.

100% Проверка на проектните характеристики на ПГ при
тяхната работа.

100% Топлохидравлични изпитания на блока.

100% Топлобалансни изпитания по I и II контур.

100% Контрол на вибрационното състояние на паропроводи и
тръбопроводи от II контур.



I етап – изпитания до достигане на 100% Nном

Режим  I к-р Изпитание

100% Контрол на ВХР, физикохимичен и радиохимичен контрол
на топлоносителя на I-ви контур.

100% Контрол на преместването на парогенераторите.

100% Функционални изпитания на изменените и нововъведени
защити на РУ.

100% Функционални изпитания на АРОМ-04Р с изменените
алгоритми на работа на блока.

≥100% Функционални изпитания на изменените алгоритми на
работа на АРМ-04Р.

100% Програма за сепарационни изпитания на
6YB10,20,30,40W01 на мощност 100% на реакторната
инсталация



Експлоатационни предели 

на технологичните параметри

Брой работещи ГЦП 4 3 2  
срещу 
полож.

2 
съседни

Максимално допустима топлинна мощност на
реактора, MW/% Nном

3120+62,
5 /104+2

1872+62,
5 /62,4+2

1250+62,
5 /41,7+2

1250+62,
5 /41,7+2

Максимално допустимо подгряване на
топлоносителя в реактора, С

32,2 23,4 22,0 22,0

Максимално допустимо подгряване на
топлоносителя в кръга/ максимално допустима
мощност на кръга,С/MW

33,0/800 31,4/800 29,5/800 29,5/800

Максимално допустимо подгряване на
топлоносителя по показанията на СВРК, С, за ТОК

46,0 41,2 43,4 43,4

Максимално допустима температура на
топлоносителя по показанията на СВРК, С, на
изход от ТОК

337,0 332,2 334,4 334,4

Разход на топлоносител през реактора, m3/h 87470 65000 41600 41600 

Максимално допустима топлинна мощност на
реактора (с отчитане на точността на поддържане
от системата за регулиране), MW/% Nном

3120+62,
5 

/104+2

1872+62,
5 

/62,4+2

1250+62,
5 

/41,7+2

1250+62,
5 

/41,7+2



Ограничения при повишаване 

на мощността от 100 до 104 %Nном

• На стъпки през 1% Nном.

• 30 минутна времезадръжка на всяка

стъпка.

• Скорост не по-висока от 0.017%Nном/min.



II етап - изпитания на 102%Nном

Режим I к-р Изпитание

1040 MW Проверка работоспособността на електрооборудването на
блока.

102% Топлохидравлични изпитания на блока.

102% Топлобалансни изпитания по първи и втори контур.

102% Контрол на енергоотделянето в активната зона.

102% Проверка на пресмятането на топлинната мощност на
реактора в СВРК.

102% Контрол на преместването на парогенераторите.

102% Контрол на ВХР, физикохимичен и радиохимичен контрол
на топлоносител I-ви контур.

102% Контрол на вибрационното състояние на паропроводи и
тръбопроводи от II контур.

102% Сепарационни изпитания на 6YB10,20,30,40W01.



III етап - изпитания на 104%Nном

Режим I к-р Изпитание

1070 MW Проверка работоспособността на електрооборудването на
блока.

104% Проверка на достоверността на контрола на основните
параметри на РУ.

104% Топлохидравлични изпитания на ЕБ.

104% Топлобалансни изпитания по I и II контур.

104% Функционални изпитания на АКНП.

104% Функционални изпитания на АПЗ.

104% Проверка на проектните характеристики на ПГ.

104% Контрол на вибрационното състояние на паропроводи и
тръбопроводи от II контур.

104% Контрол на преместването на парогенераторите.



III етап - изпитания на 104%Nном

Режим I к-р Изпитание

104% Контрол на ВХР, физикохимичен и радиохимичен контрол
на топлоносител I-ви контур.

104% Контрол на енергоотделянето в активната зона.

104% Проверка на пресмятането на топлинната мощност на
реактора в СВРК.

1100MW Проверка на работоспособността на електрооборудването
на блока.

104% Динамични изпитания с изключване на една от четири
работещи ГЦП със задействане на УРБ.

104% 
Динамични изпитания с изключване на една от три
работещи ГЦП .

104% Сепарационни изпитания на 6YB10,20,30,40W01

104% Функционални изпитания на АРОМ-04Р с изменените
алгоритми на работа на ЕБ.



Изпитания при повишаване на 

мощността от 100 до 104 %Nном

МКН
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Контрол на преместването на ПГ

6%Nном. – Изпитания на АРОМ (5 часа)

40%Nном. – Изпитания на АРОМ (3 часа)

Контрол на преместването на ПГ

41.6%Nном. – 

Изпитания на АРОМ 

(1 час)

50%Nном. – Изпитания 

на АРОМ, АРМ (4 часа)

Проверка и контрол КИП

60%Nном. – Изпитания на 

АРОМ (1 час)

75%Nном. – Контрол на 

преместването на ПГ

100%Nном. – Сепарационни изпитания

Термохидравлични и топлобалансни изпитания

Изпитания ЕО и СУЗ

(16 дни)

102%Nном. – Сепарационни изпитания

Термохидравлични и топлобалансни изпитания

Изпитания СВРК

(4 дни)

104%Nном.-

Термохидравлични и 

топлобалансни изпитания

Изпитания ЕО и СУЗ 

(12 часа)

Изключване на

 1 от 3 ГЦП

N = 42%Nном.

Задръжка 1 час

104%Nном. 

Сепарационни 

изпитания

(16 дни)

Работа на 

100%Nном.

N = 104%Nном.

Изключване на 

1 от 4 ГЦП

N = 10%Nном.

Включване на 2 бр. ГЦП

N = 62%Nном.

Задръжка 24 часа

Изключване на

 ТГ

 



Обобщение

Програмите за провеждане на комплексни изпитания за

усвояване на работа на повишено ниво на мощност на

реакторните инсталации на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”

обхващат следните изпитания:

- изпитания на контролно-измервателни прибори, защити и

блокировки, регулатори;

- определяне на неутронно-физичните характеристики на активната

зона;

- определяне на топло-хидравличните характеристики на първи

контур в стационарен режим на работа;

- динамични изпитания с изключване на една от четири и една от

три работещи ГЦП;

- сепарационни изпитания, проверка на топлотехнически

характеристики и преместването на ПГ, термометриране на

външната повърхност на корпусите на ПГ.




