Модернизация на турбината на блок 5 във връзка с повишаване мощността до
104%Nном. и обосновка за удължаване срока на експлоатация на КСК 2-ри
контур на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй”
Цветан Оведенски, Дирекция РиМ, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Международна конференция на Българския Атомен Форум - БУЛАТОМ под надслов „Българската атомна
енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“, 05-07 юни 2019 г., в.к. „Ривиера“, България

Програми за повишаване на мощността
на ЯЕБ по света
Блокове съветски /руски дизайн
1. Русия, АЕЦ Балаково – 4х104%
2. Русия, Колска АЕЦ - 2х107%
3. Русия, Ростовска АЕЦ–1х104%+1в проект
4. Финландия, АЕЦ Ловииза – 114% и 115%
5. Словакия, АЕЦ Темелин – 2х104%
6. Унгария, АЕЦ Пакш – 4х114%
7. Словакия, АЕЦ Бохунице – 2х107%
8. Чехия, АЕЦ Дуковани - 4х115%
9. Словакия, АЕЦ Моховце – 2х107%

Колска АЕЦ
(3,4)

Dukovany NPP
(1, 2, 3, 4)
Loviisa
NPP(1, 2)

Temelin
NPP (1, 2)

АЕЦ
Балаково
(1,2,3,4)

АЕЦ Козлодуй
(5,6)
Bohunice
NPP (3, 4)

Mochovce
NPP (1, 2)

Paks NPP
(1, 2, 3, 4)

Цена на 1 kW при
построяване на нови
генериращи
мощности

10х

Цена на 1 kW при
увеличаване
мощността на
съществуващите АЕЦ

Ростовска
АЕЦ (1,2)

1

Модернизация на проточната част на ЦВН на
турбини К-1000-60/1500-2 (ТГ-9 и 10)

Цел:
1. Повишаване на мощността;
2. Повишаване икономичността;
3. Повишаване надеждността;

4. Увеличаване срока на експлоатация до 60 години;
5. Съхраняване корпуса и ротора на ЦВН.
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Основни характеристики на турбина К-100060/1500-2 с модернизиран ЦВН
Наименование

1

2

3000

3120

5938,08

6211,1

- налягане, kgf/cm2

60,0

60,0

- температура, ℃

274,3

274,3

- степен на сухост

0,995

0,995

Температура на межд.прегрев (след СПП) , ℃

250,0

250,0

15

15

Налягане на парата в кондензаторите, kgf/cm2

0,0352

0,0385

Номинално налягане в деаераторите, kgf/cm2

7,0

7,0

5938,08

6211,1

222,7

225,0

1061,98

1100,0

Топлинна мощност на реактора, MWт
Номинални параметри на парата преди СРК
- разход, t/h

Температура охлаждаща вода, ℃

Ном.масов разход на питателна вода, t/h
Температура на питателна вода, ℃

Електрическа мощност, MWел

Mодернизиранe на 1-7 степен на ЦВН

При модернизацията бяха заменени само
работните лопатки и диафрагмите на 1-7 степен
Модернизираната проточна част на ЦВН обезпечава
повишение на КПД на ～ 2,9%

Разчетно значение на повишената електрическа мощност
с модернизирани лопатки 1-7 степен:
*При топлинна мощност на
*При топлинна мощност
реактора
на реактора
3000 MW – 12 MW
3120 MW – 49,48 MW
* - по сравнение със съществуващата до сега проточна част на ЦВН и топлинна мощност на
реактора 3000 MW
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Подмяна на работни лопатки в заводски условия в
Харковски турбинен завод «Турбоатом»

5
* - снимки Турбоатом ПАО, Харков, Украйна

Резултати от проект 104%Nном на блок 5

Увеличаване на производството на 5 и 6
блок на АЕЦ “Козлодуй” при безусловен
приоритет безопасност и
конкурентноспособност на пазара за
електрическа енергия
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Резултати от комплексното обследване
(1-ви етап на проект ПСЕ)
Комплексното обследване (КО) е реализирано съгласно
Договор №222000014/19.04.2012 г. между
Консорциум:
ОАД“Концерн “Росенергоатом”, “Електрисите дьо Франс” (ЕДФ) и
АЕЦ "Козлодуй" ЕАД
В резултат на обследването на КСК по първи етап за
ТУРБОАГРЕГАТА на блок 6 е издаден Отчет за резултатите от
комплексното обследване на фактическото състояние и оценка на
остатъчния ресурс на турбоагрегата на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй” в
проектните граници на завода-производител” ОТЧ АТЕ.116/020851-2012

В Отчета от КО са дадени препоръки PLEX-5-1-0851-С-001 ÷ 010
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Изпълнение на препоръките
(2-ри етап по проекта ПСЕ)
В съответствие с препоръките от 1 – ви етап са генерирани
необходимите мерки за изпълнение, заложени в следните
документи, съгласувани от АЯР:
 Програма за подготовка за продължаване на срока на
експлоатация на блок 6 на АЕЦ "Козлодуй“,
PLEX-DQA-KNPP-0005/02
 План за управление на проект "Продължаване срока на
експлоатация на 5 и 6 блок на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД“,
PLEX-DQA-KNPP-0001/06
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Организация на проекта
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
 Преглед и оценка на пакета
документи, свързан с издаване на
лицензия за експлоатация на блок 6

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ
"АТП-Атомтоплопроект" ООД
проектиране, изследвания, анализи,
нормативна база (стандарти и методики) и
съответния софтуер, статични и динамични
якостни анализи и т.н.

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
 Управление Модернизация и
Ресурс – Отговорник по Договора
 Дирекция Производство
 Дирекция Безопасност и Качество
 Дирекция Икономика и финанси
 Дирекция Правна и търговска
дейност

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
“Контролтест” ООД
неразрушаващ контрол, механични
изпитания, оценяване на съответствието и
т.н.
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Оборудване – предмет на проекта
Турбина К-1000-60/1500-2: ЦВН (6SA10), ЦНН-1,2,3 (6SA20,30,40),
СРК (6SЕ11/12,13,14/ S01,02);
Турбини ОК-12А (6SA51,52), СРК (6SЕ51S01, 6SE51S03, S04);
Сепаратори-паропрегреватели – СПП-1,2,3,4 (6RB10,20,30,40B01)
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Етапи на изпълнение на дейностите

Етап 1. Разработване на Програма за осигуряване на качеството и
План за организация и изпълнение на работите;
Етап 2. Разработване на програмите за обследване, оценка на
техническото състояние и обосновка на остатъчния ресурс на КСК.
Изпълнение на дейностите в съответствие с разработените
програми;
Етап 3. Разработка на заключения за техническото състояние и
остатъчния ресурс на оборудване от втори контур на блок 6;
Етап 4. Окончателен отчет за обосновка на възможността за ПСЕ
на КСК от втори контур на блок 6 на АЕЦ Козлодуй
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Контрол за техническото състояние
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Контрол за техническото състояние
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Разработка на заключения за техническото
състояние и остатъчния ресурс на К-1000

Построяване на крайно – елементните модели
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Разработка на заключения за техническото
състояние и остатъчния ресурс на К-1000
Резултати от крайно-елементното моделиране
Разпределение на интензивностите на напреженията, MРa
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ИЗВОДИ
1. Статичната якост на КСК, обект на Договора, при НУЕ е осигурена;
2. Натрупаното в края на удължения срок на експлоатация сумарно повреждане от умора
е значително под 0.8 във всички елементи на конструкциите;
3. Условието за циклична якост се изпълнява при планиран допълнителен срок на
експлоатация 30 години (до 2051 г.) при условие непревишаване на разчетните
натоварвания в процеса на експлоатация и запазване на физико-механичните свойства на
материалите;
4. Резултатите от изчисляването на съвместното действие на НУЕ и ПЗ дават основание да
бъде направен извод за възможността за удължаване на срока на експлоатация до 30
години;
5. Според резултатите от изчисляването на съпротивлението срещу крехко разрушаване
може да се направи извод за възможност за удължаване на срока на експлоатация до 30
години.
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