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Владислава Лалова, Дирекция РиМ, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

ВЪВЕДЕНИЕ
С цел оптимизиране експлоатацията на 5 и 6 блок на
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД и използване на проектния капацитет на
реакторната инсталация, и с отчитане на натрупания опит от
реализирани аналогични модернизации,
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД взе решение - да изпълни модернизация на
техническия проект на блоковете, свързана с повишаване на
топлинната мощност на 3120 MW.
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ПОДХОД
Съгласно избрания стратегически подход за изпълнение на
дейностите, инженеринговите и технически дейности се изпълняват
по време на работа на блоковете. Съществените технически
изменения и реконструкции на КСК се изпълняват по време на ПГР
на съответния блок.
Това изисква сериозна организация при осъществяване на графика на
проекта, съпоставен с графиците и възможностите на годишните
ремонти.
До голяма степен стратегическият подход е обвързан и с изпълнение
на множество договори, както и с изпитанията и верификацията на
модернизациите.
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ЕТАПИ НА ПРОЕКТА 104%
Определените главни етапи за усвояване на повишено ниво на
мощност, са:
• I етап - Изготвяне на проектна документация, обосноваваща безопасната
експлоатация на реакторни инсталации ВВЕР-1000/В-320 на повишено ниво
на мощност 3120 MW и представяне на документацията в АЯР;
• II етап - Изменение на Лицензията за експлоатация на блокове 5 и 6;
• III етап - Изпълнение на необходимите технически условия преди
повишаване на мощността на РИ, включително реализация на техническите
модификации на КСК на блока;
• IV етап - Комплексни изпитвания на повишено ниво на мощност;
• V етап - Обработка на резултатите, внасяне на изменение в Отчета за
анализ на безопасността на блока, ТР и коригиране експлоатационна
документация;
• VI етап - Подготовка за преход към продължителна работа на блока на
повишено ниво на мощност - реализация на модификациите на КСК,
свързани с модернизацията на основното оборудване от конвенционалната
част на енергоблоковете (проточна част на турбината, електрогенератор и
свързаните монтажни дейности);
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• VII етап - Работа на повишено ниво на мощност.

I-ВИ ЕТАП
Изготвяне на проектна документация, обосноваваща безопасната
експлоатация на реакторни инсталации ВВЕР-1000/В-320 на
повишено ниво на мощност 3120 MW и представяне на
документацията в АЯР.
Разработени и приети са технически и аналитични документи по
предварителното обследване на текущото състояние на РИ и
потвърждаване способността му за експлоатация при повишаване
на топлинна мощност от 3000 на 3120 MW.
Анализи на специфичното оборудване и доказване на
функционалните му възможности да се експлоатира и да издържа на
по-висока мощност (104%):
•
•
•
•
•

Термомеханично състояние на горивото;
Оценка флуенса на корпуса на реактора;
Оценка на ВКУ (вътрешнокорпусни устройства) на реактора;
Анализи на ПГ;
Анализ и оценка на системите за контрол и управление и алгоритмите им на
действие;
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• Анализ на електрическия генератор.

I-ВИ ЕТАП
Анализите за обосновка на безопасността, включват:
• Анализи, обосноваващи условията на охлаждане на активната зона в
стационарен режим при работа с четири, три и две ГЦП;
• Анализи за условията на охлаждане на активната зона при определящи
режими с нарушение на нормалните условия за експлоатация, в условията
на проектни и надпроектни аварии.

Изчислени са 26 броя кампании за всеки от блокове 5 и 6, със
съответните конфигурации и на база получените резултати са
определени с консервативен подход, рамковите неутронно - физични
параметри.
На основание анализите за оценка на режимите са определени
необходимите измененията в проектните състояния и режими,
свързани с повишаване мощността на реактора.
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I-ВИ ЕТАП
Допълнителни анализи, поискани от АЯР:
• Анализи на обхващащи сценарии за тежки аварии при експлоатация на РУ с
топлинна мощност 3120 MW;
• Допълнителни анализи на надпроектни аварийни последователности,
съответстващи на описаните в НОБЯЦ, чл.14, ал.2, при експлоатация на РУ
с топлинна мощност 3120 MW;
• Анализ на натоварванията в херметичната конструкция при обхващащи
изходни събития с изхвърляне на маса и енергия, оценка влиянието на
изходното събитие и на околната среда върху КСК в херметичния обем при
експлоатация на РУ с топлинна мощност 3120 MW;
• Радиологични анализи на обхващащи ИС и оценка на зоните за аварийно
планиране на площадката на АЕЦ “Козлодуй” при експлоатация на РУ с
топлинна мощност 3120 MW.

Изготвените допълнителни анализи са част от пакета документи
съпътстващи лицензионния процес и са разгледани и приети от
страна на регулатора.
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II-РИ ЕТАП

Пакет с необходимите документи са предадени на Агенцията по
ядрено регулиране (АЯР) за преглед. Те съдържат набор от
изследвания и анализи, показващи възможностите на блокове 5 и 6
да работят безопасно на повишени нива на мощност – до 104%.
На база реализираните до момента дейности е получено
изменение на Лицензия серия Е, №03001/02.10.2009 г., за
експлоатация на шести енергиен блок на “АЕЦ Козлодуй” EAД Заповед №АА-04-152/28.10.2016 г. на Председателя на АЯР.
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III-ТИ ЕТАП
Съгласно изпълнените обосновки, в обема на третия етап от Проекта,
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД е планирано изпълнението на следните
модификации на КСК на 5 и 6 блок, определени като технически
изисквания:
• Модернизация на сепарационната система на ПГ;
• Проектиране и монтаж на нова система за измерване на температурата в
циркулационните кръгове на първи контур;
• Модернизация на СВРК;
• Въвеждане в експлоатация на софтуер и хардуер по апаратури АПЗ, АРМ,
РОМ и АКНП.
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ПАРОГЕНЕРАТОР
Актуалното състояние на изпълнението на необходимите технически условия
преди повишаване на мощността на РИ, e:
• Модернизация на сепарационната система на ПГ за осигуряване на
възможност за работа при ниво на мощност 104% от номиналната;
• Модернизация на сепарационната система на ПГ и обосноваване на
съответствието на нейните характеристики с проектните изисквания за
паропроизводителност и влажност на парата, има за цел осигуряване
проектната влажност на парата 0,2% на изход на ПГ).
Съгласно разработена конструкторска документация за модернизацията ПГ
ПГВ-1000М е извършена реконструкция на:
• Сепарационната система на ПГ на 5 ЕБ - Реконструкцията е изпълнена
по време на ПГР-2016 на 2 и 3 ПГ, а през ПГР – 2017 е изпълнена на ПГ 1
и 4;
• Сепарационната система на ПГ на 6 ЕБ - Реконструкцията е изпълнена
по време на ПГР-2015 на 1 и 4 ПГ, а през ПГР – 2016 е изпълнена на ПГ 2
и 3;
• Завършени са фунционалните изпитания;
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СВРК
Модернизацията на Програмно техническия комплекс и софтуер на
СВРК е свързвана с повишаване точността на контрол на
характеристичните параметри на активната зона, което позволява
прецизен контрол на локалните параметри на активната зона и
съответства на допусканията, използвани в анализите.
Целта е модернизираните хардуер и софтуер да изпълняват в пълен
обем функциите на СВРК във всички проектни режими на
експлоатацията на РУ при нива на мощност от 10% до 104% от
номиналната стойност.
Мярката е реализирана е пълен обем.
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ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В
ЦИРКУЛАЦИОННИТЕ КРЪГОВЕ НА I-ВИ КОНТУР
В обема на този подетап е модернизиране на системата за измерване
на температурата в циркулационните кръгове на
I-ви контур – термопреобразуватели, компенсанционни устройства,
ел. захранване, кабелни трасета, окабеляване и осигуряване
възможност за индивидуална корекция на всеки
термопреобразувател.
Един от основните моменти е замяна на измерителните канали за
температура на топлолоносителя с по-прецизни, така че да се
повиши точността на измерванията.
Като следствие се повишава чувствителността и надеждността на
управляващите, регулиращите и защитни апаратури на реактора,
които ползват информация от тази система.
Мярката е реализирана е пълен обем.
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СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА НА РЕАКТОРА
Въведени са в експлоатация нов софтуер и хардуер по апаратура
АЗ, ПЗ, АРМ, РОМ и са извършени модификации и настройка на
системите.
Целта е подобряване на динамичната устойчивост на ЯППИ, чрез
внасяне на необходимите промени в логиката на защитните,
регулиращите и управляващи системи на реактора, препоръчани от
анализите на безопасността, предвид преминаването на работа с
повишена мощност.
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IV-ТИ ЕТАП
Целта на Комплексните изпитания е определяне на действителните
експлоатационни показатели на оборудването на ядрената
установка по експериментален път.
Изпитанията на енергоблоковете ще бъдат изпълнени съгласно
комплексна работна програма за провеждане на проверки на
съответствието на параметрите и характеристиките на
оборудването.
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
за изпитанията на РУ на блок 6 на АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”
на повишена топлинна мощност 3120MW
Изпитанията се извършват на три етапа в зависимост от мощността на РУ:
• Първи етап – разгряване и повишаване на мощността до 100%Nном.
(Изпълнява се паралелно със съответната работна програма за пуск на 6ЕБ
след ПГР);
• Втори етап – изпитания на 102% Nном.;
• Трети етап – изпитания на 104% Nном.
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ПРОГРАМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЯТА ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА ТОПЛИННАТА МОЩНОСТ НА РИ ДО 3120 MW
• Комплексна работна програма за провеждане на основните проверки и
изпитания при усвояване на мощност 104% от Nном.;
• Програма за изпитание на контролно-измервателни прибори, защити и
блокировки, регулатори;
• Програма за проверка на НФХ;
• Програма за топлохидравлични изпитания;
• Програма за динамични изпитания на РУ;
• Програма за сепарационни изпитания на ПГ;
• Програма за проверка на проектните характеристики на ПГ при тяхната
работа;
• Програма за топлобалансни изпитания по първи и втори контур;
• Програма за проверка работоспособността на електрооборудването на Блок
6 на “АЕЦ Козлодуй” да работи при повишено ниво на мощност;
• Програма за учестен РХ и ФХ контрол на топлоносителя по I контур;
• Програма за контрол вибрационното състояние;
• Програма за управление на ВХР.
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ПРОГРАМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЯТА ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА ТОПЛИННАТА МОЩНОСТ НА РИ ДО 3120 MW
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ПРОГРАМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЯТА ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА ТОПЛИННАТА МОЩНОСТ НА РИ ДО 3120 MW
Всички програми за топлобалансни и топлохидравлични изпитания са
адаптирани, отчитайки използването на модифицираното гориво тип
ТВСА-12.
Избрания метод съответства на препоръките и практиките, изложени
в IAEA Nuclear Energy Series; No.NT-T-3.9; Power Uprate in Nuclear
Power Plants: Guidelines And Experience и по презумпция предполага
оптимизиране конфигурацията на активната зона или повишаване
количеството на делящия се материал в активната зона.
За 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” първоначално е избран подхода за
оптимизиране на конфигурацията при използване на настоящия тип
гориво ТВСА - базова конструкция. В рамките на проекта е
определена оптимизираната конфигурация на активнта зона от НИЦ
“Курчатовский институт”, като са изчислени 26 броя кампании за
всеки от блокове 5 и 6, със съответните конфигурации и на база
получените резултати са определени, с консервативен подход,
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рамковите неутронно - физични параметри.

ПРОГРАМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЯТА ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА ТОПЛИННАТА МОЩНОСТ НА РИ ДО 3120 MW
При лицензирането на усъвършенстваната конструкцията на ТВСА модифицираното гориво тип “ТВСА-12” и в обема на Договор за
„Разработване на усъвършенстван ядрено-горивен цикъл и
обосновка на безопасната работа на блокове 5 и 6 на "АЕЦ
Козлодуй" ЕАД с модифицирано ядрено гориво на мощност 3120
MW” са изпълнени и повторени /ревалидирани?? всички анализи по
безопасност и неутронно - физични пресмятания, направени по
Проект 104% за ТВСА - базова конструкция.
Всички документи са предадени на АЯР, в рамките на пакет
документация, съдържащ целия набор от изследвания и анализи,
демонстриращи възможностите на блокове 5 и 6 да работят
безопасно на повишени нива на мощност – до 104% в
усъвършенстван горивен цикъл с ТВСА-12.
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V ЕТАП
След обработка на резултатите от комплексните изпитания, следва
внасяне на изменения:
• В Отчета за анализ на безопасността на блока;
• Технологичен регламент за безопасна експлоатация;
• коригиране на експлоатационна и ремонтна документация на основание на
получените резултати.
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VI ЕТАП
Етапът е част от дългосрочните дейности за реализация на
проекта и е свързан с модернизацията на основно оборудване
Модернизация на турбина
К 1000-60/1500-2
Техническата спецификация на турбините
монтирани на 5 и 6 ЕБ потвърждава
възможностите те да работят с повишен
товар в рамките на 104%.
• На 6-ти ЕБ не се налага извършване на
модификации;
• На 5-ти ЕБ е необходимо изпълнение на
реконструкция на проточната част на
цилиндър високо налягане.
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VI ЕТАП

Модернизация на генератор
ТВВ-1000-4 УЗ
• на турбогенератора 10GQ на 6ЕБ,
реконструиран е ротора на генератора
и по време на ПГР-2015 е монтиран нов
статор;
• по време на ПГР-2017 на 5ЕБ
извършена е подмяна на статора на
генератора и реконструиран е ротора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очаквания
• През 2017 година да завърши изпълнението на “Комплексната програма за
изпитания на РУ на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй” на повишена топлинна
мощност 3120MW”.
• През 2018 година 6 блок да заработи устойчиво в режим на повишена
мощност.
• През 2018 година да стартира изпълнението на “Комплексната програма за
изпитания на РУ на блок 5 на АЕЦ „Козлодуй” на повишена топлинна
мощност 3120MW”.
• През 2019 година 5 блок да заработи устойчиво в режим на повишена
мощност.
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