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ZOZNAM POUŽITÍCH SKRATIEK

AKNT - aparatúra kontroly neutrónového toku

AZ - aktívna zóna
BD - bloková dozorna
BN - barbotážna nádrž
BOK - bloková úprava kondenzátu
DC - dochladzovacie čerpadlo
DKV - dolný koncový vypínač
EN - napájacie čerpadlo
' EOKO - elektroohrievač kompenzátora objemu
EPK - expander prevádzkového kondenzátora
HCC - hlavné cirkulačné čerpadlo
HK - hlavný kondenzátor
HNC - havarijné napájacie čerpadlo
HKV - horný koncový vypínač
HO - havarijná ochrana
HOA - hlavná uzatváracia armatúra
HZ - hermetická zóna
IK - ionizačná komora
KF - kontrolný fyzik

KO - kompenzátor objemu
K r - koeficient nerovnoměrnosti .po priemere
k - koeficient nerovnoměrnosti v objeme
MP - medzipásmo
ND - núdzová dozorna
NN - napájačia nádrž
NTO - nízkotlakový ohrievač
OR - operátor reaktora
OSO - operátor sekundárneho okruhu
PCC - pomocné cirkulačné čerpadlo
PG - parogenerátor
PO - primárny okruh
PSK - prepúšťacia stanica do kondenzátora
PV - poistný ventil
PZ - pásmo zdroja
RCA - rýchločinná armatúra
RS - reaktorová sála
SEZ - strojník energetických zariadení
SWO - spätná wattová ochrana
SZB - systém zabezpečenia bezpečnosti
TK - technologický kondenzátor
TG - turbogenerátor
VRB - vedúci reaktorového bloku
VTO - vysokotlaký ohrievač
PMSO - prevádzkový majster sekundárneho okruhu
CCS - centrálna čerpacia stanica
RST - redukčná stanica
HPK - hlavný parný kolektor
TTC - transportno-technologická časť



1. PREVÁDZKA BLOKU NA USTÁLENOM VÝKONE

V tejto kapitole je uvedený spôsob prevádzkovania reaktorového bloku v stave:

- na nominálnom výkone

- s neúplným počtom slučiek

- s jedným TG

- pri poruche hlavných zariadení bloku

- na výkonovom efekte.

1.1. Preyádzka_na_nominálnom_v2konei

Prevádzka reaktorového bloku na nominálnom výkone je charakterizovaná stavom

a parametrami technologických systémov a zariadení, ktoré sú potrebné pre zabez-

pečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky reaktorového bloku na výkone 100 % N.-j.

R e a k t o r

a/ Výkon reaktora je 100 - 2 % N n Q m , t.j. 1375 * 27,5 MW t

b/ V prevádzke je šesť cirkulačných slučiek.

c/ Tepelné zaťaženie AZ je azimutálne symetrické, koeficienty nerovnoměrnosti vý-

vinu energie neprekračujú dovolené hodnoty, t.j. k r * 1,35, ky - 2,0

Teploty na výstupe z palivových kaziet, ohrevy chladivá na nich a ohrev chladi-

vá v R neprekračujú dovolené hodnoty /vid "Tabulka dovolených prevádzkových re-

žimov"/. Poloha VI. skupiny kaziet HRK je v intervale 150 - 200 cm.

d/ Teplota puzdier pohonov SORR je 50 - 60 °C /menšia ako 100 °C/. Pohony sú ne-

pretržite chladené vloženým okruhom chladenia pohonov SORR - TF 30.

e/ Teplota vzduchu v šachte R je 40 - 50 °C /max. 60 C/, teplota betónovej konzo-

ly je 40 - 60 °C. Priestor je nepretržite chladený systémom TL11.

Teplota v hermetickej zóne je max 60 °C, priestor je chladený systémom TL 10.

Podtlak v hermetickej zóne je 100 - 150 Pa udržovaný systémom TL 40, TL 70.

f/ Kontrola tesnosti hlavnej deliacej roviny R je bez tlaku.

H C C

a/ El. motor HCC je zaťažený na výkon P * 1150 kW, t.j. I - 125 A.

b/ Tlakový spád na HCC je 0,45 MPa.

c/ Teplota autonónmeho okruhu je cca 45 C.

d/ Upchávka HCC je trvale zahlcovaná tesniacou vodou. Regulátor TK 15 SO7 /08rl2/

udržuje pretlak tesniacej vody 0,3 MPa /0,2r0,5 MPa/ oproti tlaku na výtlaku

HCC.

Tlak za 1. hydrostatickým stupňom je 6 - 8 MPa /nie väčší ako 8 MPa/.

Prietok tlakového úniku z upchávky je 1,3 - 1,5 m /h /nie väčší ako 2,5 m /h/,

e/ Je zapnutý el. magnet odľahčenia radiálne-axiálneho ložiska HCC.

f/ Ložiská HCC sú mazané systémom TA 10, 20, ich teplota je 60 - 70 °C /nie vSčšia

ako 80 °C/.

Na vstupe do HCC je tlak oleja 0,12 MPa /nie menší ako 0,046 MPa/. Teplota

oleja je 40 °C /v intervale 30 - 42 °C/.



P a r o g e n e r á t o r

a/ Hladina napájacej vody v PG je regulovaná na nominálnu hladinu regulovanou

armatúrou RL xx S 02 a v prípade jej poruchy na hladinu - 50 mm regulovanou

armatúrou RL xx S 04.

b/ Výkon PG je 452 t pary/hod., prietok napájacej vody do PG je 452 t/hod. • prie-

tok kontinuálneho a periodického odkalu.

c/ Voda kontinuálneho odkalu PG splňuje normu vodochemického zloženia :

vodivosť za katex. kolonou 9ťá2 ^A,S/cm

obsah Cl £0,5 mq/kg

d/ V priestore ochranných výklenkov kolektorov PG je dusík o tlaku 0,4 MPa, bez

obsahu H2O.

K o m p e n z á t o r o b j e m u

a/ V kompenzátore objemu je udržovaná programovaná hladina + 200 mm, regulátorom

TE10 /50/ S02, t.j. skutočná hladina v KO je Hgtr - 3720 + 200 mm

H ,. - 5020 + 200 mm

b/ V automatickej prevádzke je regulácia tlaku v KO s výstupom na EO KO a armatú-

ry vstreku do KO.

Tlak v KO je 12,25 MPa.

c/ PV KO sú nastavené, odskúšané a v prevádzkyschopnom stave.

d/ Barbotážna nádrž YP11B01 je zaplnená na hladinu 76 cm. /podlá prístroja/.

Vodný objem je chladený vloženým okruhom chladenia HCC /TF10/.

Tlak v barbotážnej nádrži je udržovaný regulátorom TP10S71, TS14S02 na hodnote

116 kPa.

P o m o c n é s y s t é m y PO

a/ V prevádzke sú obe vetvy kontinuálneho čistenia vody PO - TC10,50.

b/ V systéme doplňovania a bórnej regulácie je v prevádzke jedna dvojica doplňova-

cích čerpadiel TK 20 /40, 60/ D 01, D 02.

Tlak na výtlaku čerpadla TK 20 /40, 60/ D02 je reguláciou hydrospojky čerpadla

udržovaný na hodnote tlaku na výtlaku HCC + 0,7 MPa.

Odplyňovač doplňovania je zaplnený na hladinu 200 cm, teplota je 102 °C, kon-

centrácia HJBOJ je rovná koncentrácii v PO, t.j. 0 Ť 6 g/kg.

Odplyňovač bórnej regulácie je zaplnený čistým kondenzátorom na hladinu 200 cm.

Prietok doplňovania /ak nie je vodovýmena/ je 15 m /h - na zahltenie upchávok

HCC a cez netesnosť regulátora TK10 /50/ S07.

Pozn.: Regulátor TK 10 /50/S07 je zapnutý v regulácii hladiny v KO na hodnotu

programovanej hladiny; regulátor TE10/50/S02 na hodnotu programovanej

hladiny + 200 mm.

Čerpadlá odpúšťania chladivá z PO - TE10/50/D01 sú prevádzkyschopné, jedno je

zapnuté do automatiky.

Do sania doplňovacieho čerpadla sú podlá potreby dávkované chemické reagenty

zo systému TB.

c/ Organizované úniky PO sú z jímky organizovaných únikov TY11B01 čerpadlom

TY20/40,60/D01 podávané do odplyňovača doplňovania TK10B01.

Podtlak v TY11B01 je udržovaný regulátorom na hodnote 1,5 kPa.



Ďalej stí v normálnej prevádzke systémy :

- chladenia vody skladovacieho bazéna - TG

- vloženého okruhu chladenia HCC - TF 10

- vloženého okruhu chladenia pohonov SORR - TF 30

- spaľovania třáskávej zmesi - TS 10 /50/

- odkalu parogenerátor - RY10, 20

- skladovania a regenerácie H3BO, - TB 10, 50, 60

- dávkovania chemických reagentov - TB 50, 60, 70

- očistiek - drenážnych vôd PO OTE 30, odpadných vôd OTR 30, vôd skladovacích

bazénov a havarijných nádrží OTM, odkalov PG - RY 30, plynov OTS 20, 40, 60.

Systém likvidácie a lokalizácie havárií :-

a/ Hydroakumulátory TH 10, 11, 12, 13 B01 pasívneho systému chladenia AZ stí zapl-

nené roztokom H,BO, 12 g/kg na hladinu 5,5 m /min objem 40 m / tlak dusíka je

5,8 MPa / p m i n - 5,5 MPa/.

Oddelovacie armatúry TH 10, 11, 12, 13 S02 stí elektricky zaistené v otvorenej

polohe s podaním signalizačného napätia.

b/ Aktívne systémy chladenia AZ

Vysokotlaké havarijné doplňovacie čerpadlá TJ 21, 41, 61 D01 stí prevádzkyschop-

né. Nádrž TJ 20, 40, 60 B01 je zaplnená roztokom H 3BO 3 40 g A g na hladinu

3000 - 3200 mm /min objem 80 m /

Nízkotlaké havarijné čerpadlá chladenia AZ TH 21, 41, 61 D01 stí prevádzkyschop-

né. Nádrž TH 20, 40, 60 B01 je zaplnená na hladinu 3000 - 3200 mm /min. objem

240 m / roztokom H3BO, 12 g/kg.

c/ Pasívny systém zníženia tlaku v HZ - vákuobarbotážny systém XL je prevádzky-

schopný - žlaby stí zaplnené na hladinu 470 mm, roztokom H 3BO 3 12 g/kg

- spätné klapky preptíšťania parovzdušnej zmesi do boxu PG a do záchyt-

ných komôr stí prevádzkyschopné

- miestnosti hermetickej zóny stí uzatvorené a je v nich udržovaný pod-

tlak 100 Ť 150 Pa

- všetky RCA stí prevádzkyschopné

d/ Aktívny systém zníženia tlaku v HZ. Čerpadlá sprchového systému TQ 21, 41, 61

D01 stí prevádzkyschopné, nádrže TQ 20, 40, 60 B01 stí zaplnené na hladinu

200 cm roztokom 150 g H 3BO 3 •• 150 g KOH + 15 g N 2H 4 /kg H2O

V z d u c h o t e c h n i k a

Stí v prevádzke :

a/ recirkulačné systémy TL 10 /C-l/ - chladenia boxu PG

TL 11 /C-2/ - chladenia šachty R

TL 12 /C-7/ - filtrácia vzduchu boxu PG a paluby

TL 13 /C-6/ - chladenie paluby

TL 21 /C-ll/ - chladenie technologických prechodiek

b/ prívodné systémy TL 40 /P-2/ - prívod vzduchu do miestnosti hermetickej

zóny

TL 42 /P-l/ - prívod vzduchu do reaktorovej sály

OTL 43 /P-3/ - prívod vzduchu do reaktorovne

TL 44 /P-5/ - prívod vzduchu do vzduchotechnického centra



Systém OTL 4 5 /P-6/ skafandrovaný vzduch je pripravený do prevádzky

c/ odsávacie systémy

TL 70 /0-2/ - odvod vzduchu z miestností hermetickej zóny

TL 72 /0-1/ - odvod vzduchu z reaktorovej sály

TL 73 /0-3/ - odvod vzduchu z reaktorovne.

Ostatné systémy sií podlá potreby v prevádzke alebo odstavené.

S t r o j o v ň a

Ostrá para
a/ V HPK je udržovaný tlak 4,5 MPa, HPK medzi reaktorovými blokmi je rozdelený

a medzi PG - 1, 3, 5 a PG - 2, 4, 6 prepojený /otvorené RCA - 04.7.101.1,2,3/

b/ Obe PSA stí prevádzkyschopné v automatickej regulácii

c/ Obe redukčné stanice 4,5/0,7 MPa sú uzatvorené, navolené do automatickej re-

gulácie

d/ PSK oboch PG stí navolené v automatickej regulácii, hodnota otváracieho tlaku

je pž t Ap1 + ÚP2 / 4' 5 * °'2 + °'2 MPa/.

T u r b o g e n e r á t o r

a/ Výkon TG je 208 - 222 MW pri teplote cirkulačnej vody 32 í- 9 °C. Je udržovaný

regulátorom TVER vo výkonovej regulácii s korektorom tlaku mínus.

b/ Chvenie ložiskových podpôr TG je 10 -ŕ 40 nm /v 2A/, nie viac ako 90^4m.

c/ Vákuum v kondenzátore je vyššie ako 90 %.

d/ VT upchávky TG sú odsávané do NTO-2, NT upchávky TG sú zahlcované z kolektora

0,7 MPa.

e/ Nábehové, striedavé dobehové a jedno jednosmerné dobehové olejové čerpadlo je

navolené v automatickej rezerve. Jedno jednosmerné dobehové čerpadlo je v pre-

vádzke.

f/ Sú v normálnej prevádzke pomocné okruhy generátora.

K o l e k t o r 0,7 MPa

a/ Je zásobený zo 6. odberu oboch TG a z expanderu odkalu PG. Tlak 0,7 MPa je udr-

žovaný regulátormi 04.7.305.1,2.

b/ Z kolektora 0,7 MPa je cez regulátor 04.7. 304.1,2 zásobovaný kolektor 0,5

MPa - zdroj pary pre spotrebiče PO

K o n d e n z á c i a a NT r e g e n e r á c i a

a/ Hladina v kondenzátore je regulátorom 04.1.310.1 udržiavaná na hodnote 40 cm.

Trasa s reg. 04.1.310.1 je v rezerve.

b/ Plyny z hlavných kondenzátorov odsávajú 2 parovodoprúde vývevy, tretia je na-
volená v rezerve.

c/ V prevádzke sú 2 dvojice kondenzátnych čerpadiel, prietok kondenzátu je

850 m /h. Tretia dvojica je navolená v rezerve.

d/ V prevádzke sú oba filtre SFÉR blokovej úpravy kondenzátu. Tlakový spád na

filtroch je udržovaný reg. 04.13.316 na hodnote 0,3 MPa.

d/ V prevádzke je všetkých 5 NTO, kondenzát na výstupe z NT-regenerácie má
teplotu 145 °C.

8



N á p á j a c i a v o d a a V T r e g e n e r á c i a

a/ V napájacích nádržiach je tlak 0,7 MPa, hladina v NN je 200 cm. Regulátor hla-

diny - doplňovania demivody do HK 04.7.306 /307/ je v automatickej prevádzke.

b/ V prevádzke sú 4 napájacie čerpadlá, jedno je v rezerve. Prietok napájacej

vody je regulovaný armatúrou RLxxS02 napájacích hláv PG.

c/ V rezerve sú 2 HNC, 2 SHNC

d/ V prevádzke sú obe VT-regenerácie, teplota napájacej vody na vstupe do PG je

225 °C.

C h l a d i a c e v o d y

a/ Cirkulačná chladiaca voda - v prevádzke sú 2 čerpadlá na jeden reaktorový blok.

Teplota vody je 9 ŕ 33 °C.

b/ Technická voda nedôležitá - v prevádzke je jedno čerpadlo, dve sú v rezerve

Teplota vody je 9 ŕ 33 °C.

c/ Technická voda dôležitá - na každom systéme je v prevádzke 1 až 2 čerpadlá,

ostatné sú v rezerve. Teplota vody je 5 ŕ 30 C.

d/ Chladená voda - v prevádzke je 1 /v zime/ až 3 /v lete/ chladiace jednotky.

Teplota vody je 6 C.

O s t a t n é t e c h n o l o g i c k é m e d i a

a/ NT vzduch - v automatickej prevádzke je 1 kompresor, ostatné sú v rezerve.

Tlak v rozvode vzduchu je 0,6 MPa.

b/ vr vzduch - tlak 4 MPa v zásobníkoch OS 23, 43, 63 B01 je udržovaný periodic-

kou prevádzkou kompresora v ručnom režime.

c/ NT dusík - tlak v rozvode je 0,6 MPa

d/ VT dusík - podlá potreby je v prevádzke 1 kompresor /dotlakovanie hydroakumu-

látoro^/

V ý v o d e 1 . e n e r g i e a v l a s t n á s p o t r e b a

a/ Budenie generátorov SP 10, 50 je v automatickom režime. Napätie generátora

je 15,75 kV, výkon 200 * 220 MW.

b/ Vlastná spotreba bloku je napájaná z transformátorov BT 01, 02

c/ Rezervné prípojnice BL, BM sú napájané z transformátora AU 01 /AU 02/

d/ Napájanie I. a II. kategórie zaisteného napájania je podlá normálnej schémy.

Všetky dieselgenerátory sú v horúcej rezerve.

APS všetkých systémov je zapnutá v režime "Normálna prevádzka".

S y s t é m k o n t r o l y a r i a d e n i a

a/ Meranie parametrov technologických systémov ich ochrany, automatiky a regulá-

cia je v prevádzke. Nastavenie hodnôt ochrán, automatík, signalizácie je v

súlade s predpísanými hodnotami.

b/ V práci sú oba komplety HO-R a oba komplety, SZB vo všetkých 3 systémoch.

SZB sú zapnuté v režime "Nominálna prevádzka".



c/ Prepínač SřC-1,2 je v polohe TG-1,2. Napájanie štítu SORR je podlá štandart-

nej schémy.

d/ Aparatúra kontroly n-toku SUGAN je prepnutá do rozsahu "EP", havarijná ochra-

na od n-toku je nastavená na 110 % N n o j n.

Ionizačné komory MP a PZ sd v dolných koncových polohách.

e/ Je v prevádzke systém merania a vyhodnocvania vnťítroreaktorovej kontroly HIN-

DUKUS.

f/ Stí zapnuté regulátory bloku :

ARM 5S - v regulácii konštantného neutrónového výkonu R /100 * 2 % ^nQJD/

TVER 02 - v regulácii výkonu TG so zapnutým korektorom tlaku mínus

ROM 2 S- je zapnutý a ohraničuje výkon R na 103 % N n o m

g/ V prevádzke je výpočtový systém URÄN so svojou informačnou častou ORION

h/ Sú prevádzkyschopné meracie prístroje a signalizácia na BD a ND

i/ V prevádzke je dozimetrický systém SEJVAL s výstupom a signalizáciou na do-

zimetrickú dozornu a BD. Výpuste cez ventilačný komín sú kontinlálne merané

systémom KALINA.

Povinnosti_op_eratívneho p.erson^lu_BD_za_p_revádzky_bloku_na_n£m4n^ln£m^v^konei

Pri prevádzke bloku na ustálenom výkone je operatívny personál BD povinný

kontrolovať parametre technologických okruhov a udržiavať ich pomocou reguláto-

rov alebo v ručnom režime v oblasti dovolených hodnôt. Hlavnú pozornosť zameria-

vať na tieto parametre :

- neutrónový výkon R

- tepelný výkon R, stredný podohrev vody v reaktore

- ohrev vody v jednotlivých pracovných kazetách

- strednú teplotu vody v PO, teplotu studených a horúcich vetiev slučiek

- tlakový spád na R

- tlak v PO /kontrolovať prácu EO KO, vstrekov/

- hladinu v K O

- množstvo doplňovanej a odpúšťanej vody z PO

- teplotu a tlak v miestnostiach hermetickej zóny

- parametre chladivá v nádržiach systému lokalizácie a likvidácie havárie

- parametre HCC a jeho pomocných okruhov

- hladinu v PG

- tlak v HPK

- hladinu a vákuum v kondenzátoroch TG

- teploty a prietok kondenzátu v NT-regenerácii

- tlak,teplotu a prietok napájacej vody

- tlak v kolektore 0,7 MPa, hladinu a tlak v napájacích nádržiach

- elektrický výkon bloku a napájanie vlastnej spotreby

- polohu 6. skupiny HRK - udržiavať v pracovnej polohe /150 * 200 cm/ zmenou

koncentrácie H 3BO 3 v chladivé PO. Kontrolovať premiestňovanie kaziet HRK podlá

selsyna a nepripustiť väčšiu nesynchrónnosť ako * 1 cm. Do koncentrácie HgBO_

v PO 1 g/kg vykonávať jej znižovanie vodovýmenou a pri nižšej koncentrácii

pripojením anexového filtra očistky drenážnych vôd PO - TE 30.
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3,7.107 Ť 3.7.108 Bq/1.

Kontrolovať činnosti jednotlivých zariadení bloku podlá príslušných prevádz-

kových predpisov, vykonávať jeho kontrolu podlá harmonogramu previerky blokád a

ochrán a prepínania rezervného zariadenia.

Každú hodinu opísať základné parametre bloku do predpísaných záznamníkov.

Na každej smene :

- zobrať kartogram teplôt na výstupe z pracovných kaziet a vyhodnotiť ho z pohla-

du rozloženia vývinu energie v aktívnej zóne R

- obhliadkou zistiť stav prístrojov HO, SZB a ND

- kontrolovať merntí aktivitu chladivá PO, ak predtým zistené hodnoty stúpli na

3,7.107 Ť 3

Každý deň :

- kontrolovať aktivitu chladivá PO /ak je menšia ako 3,7.10 Bq/1/

- kontrolovať aktivitu odluhov PG

- prepočítať efektívna dni od začiatku kampane,vykonať rozbor kartogramu aktívnej

zóny a kontrolu max. koeficientov nerovnoměrnosti /na nočnej smene/

- skontrolovať tlak v systéme kontroly deliacich rovín zariadení PO a tlak dusíka

v ochranných výklenkoch kolektorov PG.

Kontrolovať chemický režim technologických okruhov podlá požiadaviek predpisu

- Vodochemický režim a normy kvality a vykonávať potrebné korekcie.

Kontrolovať radiačnú situáciu JE, vypúšťanie plynov a vôd z areálu, nepripustiť

prekročenie stanovených noriem.

1.2. PEivádzka_reaktorového_bloku_na_zníženom_v2kone_L

Pri poruche zariadenia, pri ktorej nie je možné prevádzkovať blok na nominál-

nom výkone alebo v zmysle limit a podmienok, prevádzkových predpisov, nie je ta-

káto prevádzka povolená, musí sa reaktorový blok prevádzkovať na zníženom výkone.

Jedná sa hlavne o :

- poruchy v ovládaní kaziet HRK

- poruchy systému vniítroreaktorovej kontroly - HINDUKUS

- neúplný počet prevádzkovaných slučiek PO

- nerovnoměrnost vývinu tepla v aktívnej zóne R

- neúplný počet prevádzkovaných napájačich čerpadiel

- neúplný počet prevádzkovaných kondenzátnych čerpadiel

- porucha TG, jeho pomocných okruhov alebo vývodu el. energie brániaca prevádz-

ke TG.

Preyádzka_bloku_s_neúgln^m_ggčtom_slučiek.

Slučku PO je potrebné odstaviť z prevádzky pri poruche HCC a jeho pomocných

okruhov, regulátora hladiny PG, pri netesnosti - slučky, potrubia, napájačej vody,

parovodu, pri porušení prevádzkyschopnosti PV PG alebo RCA na parovode PG.

Dlhodobá ustálená prevádzka zo zníženým počtom slučiek PO je povolená na

výkone : 83 % N n Q m pri prevádzke 5 HCC

66 % N n o m pri prevádzke 4 HCC

50 % N n o m pri prevádzke 3 HCC /v kombinácii KCC - 1,3,5 alebo HCC-2,4,6/
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Po znížení výkonu B musí OB odkompenzovávať vplyv xenónovej otravy. Otrava

bude najskôr rásť a potom klesať na hodnotu nižšiu ako je hodnota xenónowg otra-

vy pri prevádzke R na nominálnom výkone.

Plánované odstavenie slučky do rezervy.

Pred odstavením slučky je potrebné najskôr znížiť výkon B na dovolenú hodno-

tu lak, aby po vypnutí HCC nepôsobil ROM2S /HO 111/. OK odstaví HCC, skontroluje

nábeh PCC a odpojí meranie slučky na zapisovači strednej teploty a stredného oh-

revu chladivá. Prepne nastavenie pôsobenia HO od neutrónového výkonu na N d o v •

°'1 NdoV
Po odstavení HCC, 0S0 okamžite uzatvorí armatúru BLxxSOl na základnej trase

napájania PG, v ručnom režime zatvorí regulátor PXxxS02 a skontroluje činnosť

regulátora RLxxSO3 na nábehovej trase.

Stav slučky v rezerve.

HCC je vypnuté, PCC je v prevádzke; HCC je chladené vloženým okruhom chla-

denia HCC - TF 10; upchávky HCC sú zahlcované tesniacou vodou z výtlaku doplňova-

cích čerpadiel; obe HUA sú otvorené /prípadne HOA na výtlaku zatvorená ak rozdiel

teplôt medzi studenou vetvou pracujúcej slučky a horúcou vetvou odstavenej slučky

je menší ako 15 °C/; hladina v PG je udržiavaná regulátorom RLxxS04 nábehovej tra-

sy na H s f c r - -50 mm; PG je prepojený k HPK; periodický a kontinuálny odkal je

otvorený podlá potreby.

Pozn.: Slučku v rezerve je potrebné oddeliť od kontinuálneho čistenia vody PO

- TC 10, 50 iba ak je zatvorená HOA na výtlaku HCC.

Uvedenie slučky do prevádzky.

Pred pripojením slučky z reservy musí byť koncentrácia H-BOj v slučke rovná

alebo vačSia ako je v PO a rozdiel teplôt medzi studenou vetvou pracujúcej slučky

a horúcou vetvou pripájanej slučky musí byť menší ako 15 °C.

Postup uvedenia slučky do prevádzky :

- OR a OSO skontrolujú technologické parametre zariadenia slučky.

- SEZ PO odvzdušní HCC a skontroluje či nie je grafit vo vode z odvzdušnenia HCC

- VRB dá skontrolovať velkost napätia príslušnej 6kV sekcie

- OR spustí HCC, pritom skontroluje odstavenie PCC, prúd el. motora HCC a ostatné

parametre HCC /podia P.P pre HCC/. HCC spúäťa pri otvorenej studenej HUA.

Po spi. ten í HCC klesne stredná teplota chladivá PO čo spôsobí vnos kladnej

reaktivity a stúpnutie výkonu R. OR skontroluje vzrast výkonu R a činnosť ARM.

- OSO v okamihu spustenia HCC otvorí arm. RLxxSOl na základnej trase, pri stúpnu-

tí hladiny v PG na nominálnu prepne regulátor RLxxS02 do automatického réžiou,

rkontroluje jeho otváranie a zatváranie reg. RLxx504 na nábehovej trase.

- OR pripojí meranie slučky k zapisovačom merania stredného ohrevu chladivá R a

strednej teploty chladivá PO. Uvedie do normálnej prevádzky odkály PG.

- zvýši výkon R na dovolenú hodnotu.
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Prevádzka bloku s jedným TG

Stav bloku zodpovedá prevádzke reaktorového bloku na nominálnom výkone s

nasledujúcimi zmenami :

- výkon reaktora je cca 55 t N

nom
 u<*ížiavaný v súlade s trýkonoia TG regulátorom

ARM v režime "N". TVER je v regulácii výkonu so zapnutým korektorom tlaku mínus.

- napájanie PG je cez VTO pracujúceho TG

- v prevádzke je zodpovedajúci počet napájacích čerpadiel, kondenzátnych čerpadiel

a čerpadiel chladiacej vody

- v prevádzke môže byť len jedna napájacia nádrž

- stav odstaveného TG závisí na druhu opravy a dlžke odstávky.

Prevádzka bloku pri poruchách hlavných zariadení.

1/ Neúplný počet prevádzkovaných kondenzátnych alebo napájacích čerpadiel.

Pri poruchách, keď nie je možné uviesť do prevádzky dostatočný počet čerpadiel

je výkon TG obmedzovaný nastavenými roedzami TVER-om resp. obmedzovačom tur-

bíny nasledovne :

- MEDZA I pri prevádzke 3 napájacích čerpadiel obmedzuje zvýšenie výkonu TG

nad 195 MW

- MEDZA II pri prevádzke 2 napájacích čerpadiel alebo 1 dvojice kondenzátnych

čerpadiel obmedzuje zvýšenie výkonu TG nad 125 MW.

Pri neúplnom počte napájacích čerpadiel je obmedzovaný výkon oboch TG, pri

neúplnom počte kondenzátnych čerpadiel len výkon príslušného TG.

2/ Velká nerovnoměrnost vývinu tepla v AZ.

Ak je koeficient nerovnoměrnosti vývinu tepla po priemere k r väčší ako 1,35

musí byť výkon R znížený na

Nzníž ľ * Hdov.
Kr

Ak je koeficient nerovnoměrnosti vývinu tepla v objeme k väčší ako 2,0,

musí byť výkon R znížený na

M - 2,0 „
Nzníž ~ * Ndov

Kr

3/ Porucha NT, VT regenerácie.

Porucha niektorej skupiny NT regenerácie alebo VT-regenerácle nemá vplyv na

velkost dovoleného výkonu reaktora, no zníži sa účinnost tepelného cyklu a

tým klesne výkon TG.

Pri výpadku VT-regenerácie je výkon TG nižší o 8 MW a klesne teplota napájacej

vody do troch PG z 225 °C na 164 °C. Pri výpadku NTO-1,2 alebo NTO-3,4 je zá-

kladný kondenzát dohriaty v nasledovných ohrievačoch. Pri výpadku NTO-5 má

kondenzát na vstupe do odplyňovačov NN teplotu 130 °C a k dohriatiu vody dôj-

de až v NN /zhorší sa termické odplynenie napájacej vody/.
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Prevádzka bloku na výkonovom efekte.

Na konci kampane, po znížení koncentrácie H 3BO 3 na nulovú hodnotu je

prevádzka bloku možná s využitím záporného teplotného a výkonového koeficientu

reaktivity reaktora.

Využitie prevádzky na výkonovom efekte je potrebné posudzovať hlavne z eko-

nomickej stránky.

Jej výhodou je využitie energie z paliva, ktoré bude vyvezené z reaktora

počas odstávky. Teda zvýši sa využitie paliva a koeficient využitia bloku, predl-

žením doby medzi výmenami paliva. Ďalšou výhodou je možnosť prevádzky bloku ak

nie je možné začať odstávku bloku z dôvodu nepřipravenosti opravárenských kapacít,

nedostatku el. energie v elektrizačněj sústave,alebo ak odstávky dvoch blokov sa

prekrývajú.

Nevýhodou prevádzky na výkonovom efekte je zvýšené vyhorenie paliva, ktoré

ostane v reaktore v nasledujúcej kampani. DalSou nevýhodou je, že pri znižovaní

výkonu sa znižuje účinnosť bloku a zvyšujú sa merné náklady na vyrobenú HWh.

Ak počas odstávky bloku má byt generálna oprava TG dlhšia ako typová gene-

rálna oprava bloku, tak najjednoduchší spôsob prevádzky bloku na výkonovom efek-

te je TG na ktorej má byť generálna oprava v predstihu odstaviť a blok dalej pre-

vádzkovať s jedným TG.

Dalším spôsobom predĺženia kampane je prevádzka bloku s postupne klesajúcim

výkonom R. Po znížení koncentrácie H 3BO 3 v PO na nulu a dosiahnutí polohy 6. sku-

piny HRK 200 cm, udržovať nominálny výkon R vyťahovaním 6. skupiny kaziet HRK až

na výšku 245 cm. Potom udržovať nominálny výkon R využitím teplotného efektu,

t.j. postupne znižovať tlak v HPK až na hodnotu 4,3 HPa /tým klesá aj stredná

teplota PO/. Dalej už nie je možné udržať nominálny výkon reaktora a teda pokle-

som výkonu reaktora bude cez tlak v HPK klesať aj výkon TG /ARM je v režime "N",

TVER v režime regulácie výkonu so zapnutým korektorom tlaku/. Pre udržanie kon-

štantného tlaku v HPK je potrebné občas ručne znížiť výkon TG. Pre správne nas-

tavenie ARM je potrebné lx denne prepísať zadanú hodnotu výkonu reaktora.

Výkon reaktora musí plynule klesať bez väčších výkonových zmien, pretože v AZ

nie je žiadna zásoba reaktivity na prekonanie nestacionárnej xenópovej otravy.

Pre predstavu, prevádzka na výkonovom efekte 30 dní, t.j. 27 efektívnych

dní zníži výkon R lineárne na 80 % N n o m. Vplyvom zhoršenia účinnosti bloku sa

elektrický výkon bloku zníži až na 75 % N,
nom

/%/

100

90

80

70

60

tepel.
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2. PLYNULE ODSTAVENIE BLOKU.

Pred začiatkom plánovaného odstavenia bloku je potrebné :

•- vypočítať odstavnú koncentráciu H-jBÔ  a množstvo roztoku H^BOj /40 g/kg/ na jej

dosiahnutie

- skontrolovať množstvo a kvalitu zásoby roztoku H^BOj v nádržiach TB10, 50, B02.

- skontrolovať prevádzkyschopnosť systému dochladzovania

- skontrolovať pripravenosť rezervného zdroja pre kolektor 0,7 MPa

- deň pred začiatkom dochladzovania PO začať dávkovať do napájacej vody N2H^ na

pasiváciu PG

- najneskôr do začiatku vytvárania odstavnej koncentrácie H^BO. v PO zdrenážo/ať

alebo zaplniť roztokom 12 g H3BO2/kg H20 odplyňovač bornej regulácie TK50B01

- dohodnúť s CSED termín začiatku znižovania výkonu bloku.

Pri vynútenom plynulom odstavení bloku uvedené činnosti zahájiť so znižova-

ním výkonu bloku.

Poznámka : K vynútenému plynulému odstaveniu bloku je potrebné pristúpiť v prípa-

de ak nie stí splnené podmienky dané príslušnými prevádzkovými predpis-

mi a "Limitami a podmienkami ....". V tomto prípade je povolená rých-

losť znižovania výkonu reaktora do 3 % N /min.

2.1. Zníženie_elektrického_yý.kgnu_bloku

Pred začiatkom znižovania výkonu bloku směnový inžinier oboznámi personál s

plánovaným priebehom odstavenia bloku /toto dohodne s CSED/ a obsluhy zaznamenajú

východzí stav pred odstavením.

Operátor reaktora navolí ARM do režimu "T", operátor sekundárneho okruhu na-

volí TVER oboch TG do automatického znižovania výkonu s trendom 0,5 t/min. Výkon

znižujú v 20 min intervaloch s 10 min. stabilizáciou. Takto možno znižovať výkon

bloku na oboch TG až do hodnoty vlastnej spotreby bloku /cca 14 MH na každom TG/

alebo výkon oboch znížiť na cca 150 HW, jeden TG stabilizovať, na druhom TG po-

kračovať v znižovaní výkonu a po jeho odpojení od siete odstavovať aj druhý TG.

Ďalej je uvedený postup odstavovania bloku po jednom TG.

Počas znižovania výkonu pri stabilizácii OR prestavuje zásobu do zapracovania

HO od n-výkonu na 20 4 30 % N- , OSO pri poklese prietoku napájacej vody 2150

m /h odstaví štvrté EN a pri výkone TG 180 MW skontroluje prechod zásobovania ko-

lektora 0,7 MPa zo VI. odberu TG na VII. odber. Pri výkone TG cca 150 MW zastabi-

lizuje výkon TG a ďalej pokračuje v znižovaní výkonu jedného TG trendom 1 %/min

v 15 min. intervaloch s 10 min. stabilizáciou.

Počas znižovania výkonu TG OSO kontroluje otvorenie trasy kondenzátu vykuro-

vacej pary na EPK z VTO, zo zberača kondenzátu SPP a dá uzatvoriť ručnú armatúru

zo zberača kondenzátu do NN. Ďalej kontroluje prechod zásobovania kolektora

0,7 MPa zo VII. odberu TG na HPK /pri tlaku v VII. odbere 0,9 MPa/ a činnosť au-

tomatiky kondenžátnych čerpadiel /pri poklese prietoku pod 450 t/h odstavenie

druhej dvojice KC/. Pri poklese prietoku napájacej vody pod 1500 m /h, t.j.

N R = 50 í N n o m odstaví tretie EN. Pri výkone TG 60 - 70 MW skontroluje prechod
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vykurovania 4. a 5. NTD z odberov TG na kolektor 0,7 MPa. Pri výkone TG 40 ý 50MW

zablokuje OR kľúčom SAC-1,2 pôsobenie HO od zatvorenia KZV odstavovaného TG a OSO

v siíčinnosti s PMSO, SEZ TG skontroluje pohyblivost regulačných a rýchlozáverných

orgánov TG. Po znížení výkonu TG na 5 * 10 MW OSO skontroluje či sú v automatickom

režime olejové čerpadlá a natáčacie zariadenie TG. Tlačítkom "Nebezpečie TG" od-

staví TG, skontroluje zatvorenie regulačných a rýchlozáverných orgánov TG, otvo-

renie nábehovej a zatvorenie základnej trasy na výtlaku KC. Rozvodný skontroluje

vypnutie generátorového vypínača pôsobením SWO a odbudenie generátora. Počas do-

behu TG OSO kontroluje nábeh nábehových olejových čerpadiel, chvenie a excentri-

citu TG pri kritických otáčkach, nábeh nadlahčovacích čerpadiel /pri n T G • 60/min/

a natáčacieho zariadenia po zastavení sa rotora TG. Skontroluje a zrequluje prie-

tok kondenzátu cez NT-regeneráciu na 20 f 30 t/h. VRB dá príkaz SEZ BUK na odsta-

venie filtrov SFÉR. OR po odstavení TG skontroluje činnosť ARM, zníženie N R a

stabilizáciu tlaku v HPK.

Druhý TG sa odstavuje rovnakým spôsobom no s chladom na výkon R je potrebné

vykonať :

- pri N R - 35 % N OR zablokuje kliíčom SAC-1,2 pôsobenie HOI od zatvorenia

RZV TG a OSO premanipuluje napájanie PG na nábehové trasy, t.j. postupne uzat-

vára reg. armatúru RlxxS02, kontroluje otváranie RLxxS04 a po úplnom zatvorení

RLxxS02 zatvorí armatúru RLxxSOl.

- pri N R • 15 % N . OR vypne ARM z automatickej prevádzky, OSO ponechá v pre-

vádzke len jedno EN a na PSK navolí Apj " 0 , AP2 * 0

- OSO znižuje výkon TG v automatickom režime až na úroveň "základného zaťaženia",

prebytočná para je odvádzaná cez PSK.

Po odstavení TG OR stabilizuje výkon R na 7 ŕ 10 í N a v ručnom režime

vysunie IK MP na horný koncový vypínač /do zóny max. citlivosti/

Poznámka : 1/ Ak je potrebné odskúšať relé poistného zariadenia zvýšením otáčiek

TG, tak sa skúška vykoná hned po odpojení TG od siete

2/ Skúška PV PG sa vykonáva pri N R - 5 % N , prebytočný výkon R

je odoberaný do kolektora 0,7 MPa a cez PSK TG.

2.2. Qdstavenie_reaktorai

OR v ručnom režime znižuje výkon R a pri cca 4 % N skontroluje automatic-

ký prechod AKNT do MP.

OSO po zatvorení PSK TG zreguluje prietok cirkulačnej vody na vstupe do

kondenzátora TG a s povolením SI dá SEZ CCS odstaviť čerpadlo cirkulačnej chla-

diacej vody. PSK TG udržuje prevádzkyschopné pre vychladzovanie bloku. Pri

N R • 2 % N n o m spustí HNC a odstaví posledné pracujúce EN. Skontroluje dávkovanie

hydrazínu do sania HNC a premanipuluje kolektor 0,7 MPa na zásobovanie z cudzie-

ho zdroja /susedného bloku, pomocnej kotolne/.

OR zníži výkon R na 10~ Ť 10~ 3 N n o m zastabilizuje ho a v ručnom režime vy-

tiahne IK PZ na horné koncové vypínače /do zóny max. citlivosti/. Prepne hava-

rijnú ochranu od neutrónového výkonu v EP na "OO5" v MP na "8". Ďalej zasúvaním
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kaziet HRK znižuje výkon R a pri výkone ío" až 10"5 M _„ skontroluje automatický
fi 7 ňomprechod AKNT do PZ. Po znížení výkonu na 10 až 10 N

n o r l zastabilizuje výkon,

zapíše čas dosiahnutia tohoto výkonu /je to MKV/, polohu HRK, koncentráciu H 3BO 3

v PO a strednú teplotu PO. Nastaví havarijnú ochranu od neutrónového výkonu v EP

na "005", v MP na "3", v PZ na "9" a skontroluje činnosť zvukového indikátora ne-

utrónového výkonu.

Ak odstávka R bude dlhšia ako 24 hodín alebo stredná teplota PO bude znížená

pod 245 °C, tak je potrebné vjfcvoŕiť odstavnú koncentráciu H 3BO 3 v PO a to :

- ak doba odstavenia reaktora bude od 24 do 72 hodín a teplota PO neklesne pod

245 °C je odstavná koncentrácia H 3BO 3 rovná koncentrácii pred odstavením zvSc-

šenej o koncentráciu kompenzujúcu xenónovú otravu.

- ak doba odstavenia R bude dlhšia ako 72 hodín alebo teplota PO bude znížená pod

245 °C, je odstavná koncentrácia rovná koncentrácii pred odstavením R zväčšenej

o 1 g H3BO3/kg a o koncentráciu kompenzujúcu uvolnenú reaktivitu od zníženia

výkonu, teploty, stacionárnu Xe-otravu a Úplne vytiahnutých kaziet HRK

- pre výmenu paliva je odstavná koncentrácia rovná 12 g H3B03/kg I^O.

Ak odstávka R bude kratšia ako 24 hod. a teplota v PO bude vyššia ako 245°C

je postačujúce odstavenie R zasunutím všetkých kaziet HRK na dolné koncové vypí-

nače.

Pred začiatkom vytvárania odstavnej koncentrácie dá OR nastaviť trasu odpúš-

ťania chladivá PO z TK10B01 čerpadlom TE10/50/D01 do nádrže nečistého kondenzátu

TD11/12/B01, skontrolovať pripravenosť roztoku 40 g H3BO3/kg H2O z nádrže TB50B02

na sanie doplňovacieho čerpadla TK20/40,60/D01, odpojí filtre TC10,50 od PO, za-

istí v zatvorenom stave armatúru TK10,50 S 15, 17, 19, 21 a dá laborantovi PO zo-

brať vzorok z chladivá PO, odplyňovača doplňovania na stanovenie koncentrácie

HJBOJ. Odplyňovač bórnej regulácie zdrenážuje a zaplní roztokom 12 g H^BO^/kg

H2O.

OR vytvorí odstavnú koncentráciu :

- výtlak čerpadiel organizovaných únikov TY21/41,61/D01 premanipuluje do kolekto-

ra odvodu odlahčovacieho zariadenia doplňovacích čerpadiel

- odpúšťanie chladivá z PO premanipuluje cez trasu s TE10/50/S06 a zvýši doplňo-

vanie chladivá do PO na 25 m /h otvorením TK10/50/S07. Počas zvyšovania prieto-

ku zatvorí recirkuláciu doplňovacieho čerpadla.

- spustí čerpadlo TB20/40,60/D01 a podá roztok 40 g H^BO3/kg H.,0 z TB50B02 na sa-

nie doplňovacích čerpadiel

- začne premiešavať objem KO s chladivom PO cez trasu s arm. YP10S33, S28 na vy-

rovnanie koncentrácie H 3BO 3 P a KO. 2. až 5. skupinu EOKO zapne v ručnom režime

a 1. skupinu ponechá v automatickom režime udržiavať nominálny tlak v PO. Po-

volená zmena teploty potrubí KO je max. 40 C/hod.

- postupne zvyšuje hladinu v KO zmenšovaním prietoku odpúšťania z PO až na
jCEI
KO

„CELK.
m 8 m. Povolená zmena hladiny v KO je max. 5 cm/min.

- počas zvyšovania koncentrácie udržuje výkon R na 10~ až 10~ % N v y ť a h o v a n í m

HRK až do vytiahnutia 6. skupiny na HKV.

- každých 15 min. dá odobrať vzorok z PO na stanovenie koncentrácie H^BO,.
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OSO reguluje odber tepla z PO tak, aby teplota PO bola 255 ŕ 260 °C

- po zvýšení koncentrácie v PO na odstavnú a zvýšení celkovej hladiny v KO na

8 m odstaví OR čerpadlo TB20/40,60/D01, zníži prietok doplňovacieho čerpadla

do PO na 10 ř 15 m3/h, otvorí jeho recirkuláciu a výtlak čerpadiel organizova-

ných únikov premanipuluje do odplyňovača doplňovania

- regulátor TE10/50/S02 navolí do automatického režimu s korekciou od teploty KO

- premiešavanie KO ukončí pri rozdiely koncentrácie PO a KO 0,1 g/kg-

Odstavenie R ukončí zasunutím kaziet HRK na DKV. Ak je potrebné zmerať dobu

pádu kaziet HRK, zhodí kazety HRK stlačením tlačítka HOI.

Poznámka : Pri odstavení bloku na výmenu paliva do okamihu znižovania teploty pod

245 °C je potrebné zvýšit koncentráciu H,BO3 na odstavnú pre REZlM 5.

Ďalšie zvýšenie koncentrácie na 12 g/kg je možné súbežne z vychladzo-

vaním PO.

2.3. 2£íliää£2Yä2iS

Východzí stav

R je odstavený, v prevádzke je 6 HCC /min. 3/, teplo z PO je odoberané cez

RS 4,4/0,7 MPa do kolelstora 0,7 MPa, na technoloaický kondenzátor alebo na PSK.

Tlak v PO je nominálny - 12,2 MPa, $tr. teplota PO je 250 ŕ 260 °C, celková hla-

dina v KO je 8 m. Parogenerátory stí doplňované HNC vodou z NN. Kondenzát je po-

dávaný kondenzátnymi čerpadlami cez NT-regeneráciu do NN. NTO - 4,5 sií vykurované

cudzou parou. Ak je porucha v NT-regenerácii možno NN doplňovat vodou 1 MPa.

Dochladzovanie v parnom režime.

Teplotu v PO znižuje OSO odberom pary z HPK do PSK TG a kolektoru 0,7 MPa.

Trasu na technologický kondenzátor udržuje pripravenii. Trend vychladzovania PO

je 15 °C/hod. Znižovaním teploty PO, klesá objem chladivá v PO, preto OR musí

doplňovat odplyňovač doplňovania TK 10 B01 z nádrže TH20/40,60/B01 čerpadlom

TM13/14/D01. Ak je potrebné zvýšit koncentráciu H 3BO 3 v PO, tak na sanie doplňo-

vacích čerpadiel podá roztok 40 g H3BO3/kg H 20 z nádrže TB50B02. Pred poklesom

tlaku v HPK na 4,3 MPa vyradí OSO blokádu PSK stlačením tlačítka "Deaktivácia 3".

Po znížení teploty v PO pod 245 °C začne OR vychladzovať KO cez trasu s reguláto-

rom YP10S28 tak, aby rozdiel teplot medzi KO a PO bol menší ako 70 °C a trend

vychladzovania KO bol max. 30 °C/h.

Počas vychladzovania PO nabehne OR režim miernej dezaktivácie PO :

- nastaví trasu miernej dekontaminácie TK10B01 - TE 10/50/D01 - TE 10/50/S20 -

OTE31 - TK50S11 - sanie TK20/40,60/D01

- nastaví odpúšťanie /doplňovanie/ PO na 30 ř 35 m /h

- spustí čerpadlo TE10/50/D01 a po 30 min. skontroluje koncentráciu H 3BO 3 v PO.

Ak program odstavovania bloku predpisuje odskúšat PV KOtak skúška sa realizuje

po znížení tlaku v PO na 8 MPa, teploty v KO 300 °C, teplota v PO 230 - 240 °C.
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Pokračovať v dochladzovaní PO, pritom :

- pri tlaku v PO menšom ako 8 MPa OR vypne elektromagnety HCC

- pri tlaku v PO menšom ako 7 MPa oddelí OR hydroakunmlátory od PO zatvorením arm.

TH 10, 11, 12, 13 S02 a začne v nich znižovať tlak dusíka na 3,5 MPa

- pri teplote v PO 200 °C ponechá OR v prevádzke max- 5 HCC a OSO začne vychladzo-

vať NN. Zatvorí paru do odplyňovaca na parný vankúš a barbotáž, teplotu reguluje

doplňovaním z NT-regeneráeie a demívodou 1 MPa

- pri teplote PO 180 °C skontroluje OR blokovanie SZB a prechod APS do režimu

"výmena paliva"

- tlak v PO OR udržuje prívodom VT dusíka do KO na hodnotu 2 MPa

- pri teplote PO 140 °C začne OSO prechod na vodovodné dochladzovanie

- vypne lokálne ochrany PG, regulátory RLxxSO4 prepne de ručného režimu

- NN vychladí demivodou 1 MPa na 80 f- 90 CC

- rovnomerne začne zvyšovať hladinu vo všetkých PG. Úplné zaplnenie musí trvať

min. 3,5 hod.

OR zníži rozdiel teplôt KO a PO na 30 °C a pri teplote KO 140 °C začne vychladzo-

vať KO z výtlaku doplňovacích čerpadiel.

Poznámka : Pretože pri dochladzovaní PO je nedostatočne vychladzované prírubové

časti kolektorov PG slučky s nepracujúcimi HCC, doporučuje sa perio-

dicky striedať nepracujúce HCC /po každých 15 °C/.

- pri teplote PO 100 °C je dochladzovanie na PSK málo účinné, preto OSO zatvorí

PSK a priehradné armatúry, zavzdušní HPK, zaplní PG, parovody, HPK, technologický

kondenzátor a pripraví do prevádzky dochladzovacie čerpadlo. Zruší vákuum v kon-

denzátoroch TG a odstaví nepotrebné zariadenie - vývevy, kondenzátně čerpadlá,

čerpadlo cirkulačnej chladiacej vody ...

- pri teplote PO 100 °C vyrovná teplotu KO s teplotou PO a dá el. zaistiť EO KO,

čerpadla TJ 21, 41, 61 D01, TQ 21, 41, 61 D01. Ponechá v prevádzke 3 HOC.

Dochladzovanie PO volvodovodnom režime.

OSO skontroluje a dá skontrolovať nastavenie a odvzdušnenie trasy vodovodného

dochladzovania PO PG-HPK-RST dochladzovania - TK - sanie DC - výtlak EN - obtok

VT-regenerácie - kolektov napájacej vody - potrubie napájacej vody do PG cez základ-

nú aj nábehovú trasu. NN sú pripojené na sanie DC.

OSO odstaví HNC, spustí DC a regulátormi RLxxS02 nastaví rovnaký prietok cez

všetky PG /cca 50 * 80 m /h/. Trend dochladzovania /max. 15 °C/h/ reguluje otvore-

ním RSTdochladzovania prietokom technickej vody dôležitej na TK. Po spustení DC

dá OSO spustiť dávkovanie hydrazínu do sania DC.

OR udržuje tlak v PO 2,0 MPa, celkovú hladinu v KO 8 m /skutočnú/, t.j. prís-

troj H°Q l k ukazuje 11,5 m. Pri teplote PO 70 °C odstaví PCC nepracujúcich HCC.

Pri teplote 40 i 50 °C OR odstaví systém TL10, 11 zruší podtlak v HZ a spustí

opravárenskú ventiláciu TL 41, TL71.

OSO stabilizuje teplotu v PO zregulovaním prietoku dochladzovania /s

chladzovania/ a technickej vody dôležitej cez TK.

19



OR odstaví jedno HCC /ponechá v prevádzke 2 HCC/, zatvorí studené HOA na

slučkách s nepracujúcimi HCC, k zapisovaču str. teploty PO a str. ohrevu R pripo-

jí 2 slučky s pracújiícimi HCC. Naraz vypne obe HCC a kontroluje nábeh prirodzenej

cirkulácie v PO /max. str. ohrev na R je 30 °C/.

OR odstaví neptrebné zariadenie PO :

- PCC odstavených HCC

- vložený okruh chladenia HCC - TP10

- dá vypnúť napájanie štítu SORR

- vložený okruh chladenia SORR - TF30

- olejový systém HCC - TA 10, 20

- zatvorí vykurovanie odplyňovača doplňovania TK10B01

Pred začiatkom odtlakovania PO /na tlak nižší ako 1 MPa/ musia byť splnené

a komisionálne preverené "Opatrenia proti vzniku CK do PO".

OR zníži tlak v PO na atmosferický :

- otvorí odpúšťanie dusíka z KO do BN cez arm. YPllS01,S02 a el. zaistí v zatvore-

nej polohe arm. TP60 S33, S35, S36

- zatvorí tlakový odvod z upchávky HCC - TY15S01 - Sll

- zatvorí arm. TK10/50/ S07, S09 na doplňovaní PO, odstaví čerpadlo TK20/40,60/D02

a ponechá zahltenie upchávok HCC z výtlaku TK20/40,60/D01. Zruší miernu dezak-

tiváciU PO.

- po znížení tlaku PO na 0,5 MPa dá otvoriť odvzdušnenie KO /01YP012,013/, od-

vzdušnenie R/TY13S13/ a arm. TY13S17

- zníži celkovú" hladinu v KO na 9,5 m, t.j. 1,5 ŕ 2 m pod deliacu rovinu pohonov

SORR

- prebytočné chladivo z PO odpúšťa z TK10B01 čerpadlo TE10/50A>01 cez očistku

TE31 do nádrží OTD11,l2g01

- po znížení tlaku v PO na atmosferický, zatvorí arm. TY13S17 a otvorí odvzdušne-

nie kolektora TY13 /arm. TY13S20,21/

- zatvorí prívod tesniacej vody na upchávky HCC, odstaví a el. zaistí čerpadlo

TK20/40,60/D01, D02, zatvorí ich sanie a výtlak.

Tým je PO vychladený na 40 ŕ 50 °C, odtlakovaný, v režime prirodzenej cirku-

lácie.
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3. GENERÄLNA OPRAVA S VÝMENOU PALIVA.

Generálna oprava je jedinou plánovanou dlhodobou odstávkou reaktorového

bloku počas kampane. Okrem výmeny paliva sa vykonávajú opravy a revízie strojné-

ho zariadenia primárnej, sekundárnej časti reaktorového bloku, zariadenia vývodu

elektrickej energie, vlastnej spotreby a zariadenia systému kontroly a riadenia.

Generálnu opravu pripravuje a riadi štáb generálnej opravy. Plán generálnej op-

ravy musí rešpektovať podmienky pre dochladzovanie R, podmienky "Limit a podmie-

nok ..." a prevádzkových predpisov.

3.1. Demont^2_re.aktorai

Počas dochladzovania PO, keä stredná teplota PO je nižšia ako 180 °C, pra-

covníci údržby zdemontujií poklop reaktora a komisia vykoná obhliadku horného

bloku na kontrolu tesnosti. Po nej pracovníci údržby zdemontujú z horného bloku

traverzu a namontujú obslužnú plošinu. Po odsstavení HCC a vypnutí napájania poho-

nov SORR pracovníci merania a regulácie zdemontujú káble pohonov SORR a káble

vnutroreaktorovej kontroly, no min. 2 merania teplôt na výstupe z palivových

kaziet musia byť prevádzkyschopné až do zdrenažovania R pod hlavnú deliacu rovi-

nu.

Po znížení hladiny v PO na 1,5 ŕ 2 m pod deliacu rovinu pohonov HRK zdemon-

tujú pracovníci údržby ukazovatele polohy HRK. Zdemontujú potrubie odvzdušnenia

R a po zdrenážovaní vloženého okruhu chladenia pohonov SORR aj potrubie prívodu

a odvodu tohoto okruhu.

Pred začiatkom drenáže R pod hlavnú deliacu rovinu, musia pracovníci merania

a regulácie pripraviť merania hladiny v reaktore, t.j.

- nahradiť meranie tlakového spádu R meraním hladiny v R

- namontovať dva kontrolné manometre na i- a - líniu merania tlakového spádu na

R

- preveriť funkčnosť merania hladiny v R /YC 365/

OR zníži hladinu v R na 50 cm pod hlavnú deliacu rovinu :

- dá nastaviť drenáž slučky nezúčastňujúcej sa dochladzovania R do kolektora

TY 12 a z neho čerpadlom XX40D01 alebo jeho obtokom do kolektora TY11

- dá strojníkovi PO otvoriť odvzdušnenia všetkých PG

- otvorí arm. TY11S17, 18, 19 a strojník PO spustí čerpadlo XX40D01

- vodu z jímky TY11B01 odčerpáva do nádrže OTD11/12/B01

- po znížení hladiny v R na hladinu 2000 mm /podlá YC 365/ preruší drenažovanie

PO a dá zatvoriť odvzdušnenia PG

- počas roztesňovania horného bloku a demontáže horného bloku udržuje konštantnú

strednú teplotu PO

Po zdemontovaní snímačov polohy HRK a rozpojení pohonov SORR od spojovacích

tyčí zdemontujú pracovníci údržby obslužnú plošinu. Po zdrenážovaní R pod hlav-

nú deliacu rovinu zdemontujú posledné káble vnútroreaktorového merania a blok

tepelnej izolácie. Potom začnú roztesňovať príruby vyvedenia vnútroreaktorového

merania, t.j. teploty na výstupe z palivových kaziet a merania rozloženia neut-
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rónového toku. Vytiahnu z R kanály merania neutronového toku - neaktívnu časť

uložia v reaktorové j sále a aktívnu část prevezií v kontejnere do mogilníka, ulo-

žišťa pevných rádioaktívnych odpadov. Potom roztesnia hlavnú deliacu rovinu R

pomocou hydraulického uťahovača matíc. Po jej roztesnení vyvezú hydraulicky uta-

hovač matíc, na horný blok namontujú traverzu a odložia horný blok do šachty re-

vízie. Vyťahovanie horného bloku je operácia jadrovo aj radiačné nebezpečná - v

prípade nerozpojenia pohonu SORR a spojovacej tyče by sa vyťahovala aj kazeta HRK.

Preto pri vytahovaní horného bloku musí dozimetrista kontrolovať radiačnú situá-

ciu pod horným blokom a po nadvihnutí horného bloku s ním pootáča či je volný.

Po zdemontovaní horného bloku odložia dva páry niklových tesnení hlavnej delia-

cej roviny. Zdemontujú svorníky M 140 a otvory zaslepia zátkami. Na hlavnú de-

• liacu rovinu osadia ochrannú otočnú plošinu, pracovníci transportnej technológie

rozpoja spojovacie tyče od kaziet HRK a spojovacie tyče dajú do transportnej

polohy.

Na 3 dvojice svorníkov M 140 namontujú zvodidlá kontejnera vnútroreaktoro-

vých častí a odložia otočnú plošinu. Na hlavnú deliacu rovinu R postavia kontej-

ner vnútroreaktorových častí, pomocou záchytu vtiahnu blok ochranných rúr do

kontejnera a v ňom ho odtransportujtí do šachty č. 2.

OR doplní R čerpadlom TE10/50/D01 na 20 ŕ 30 cm pod deliacu rovinu a pracov-

níci TTC namontujú do koša AZ 6 ionizačných komôr SKVP /systému kontroly výmeny

paliva/. Pracovníci MaR nastavia ochrany SKVP /v UNO 7, 8/ :

- prepínač "ustávka T" na 40 s

- prepínač "ustávka P" do najmenšej polohy pri ktorej neprichádza signál "Var.N".

Po odskúšaní aparatúry SKVP je možné začať plnenie bazénu výmeny a bazénu

skladovania. OR nastaví trasu plnenia čerpadlom TE10/50/D01 cez slučku nezúčast-

ňujúcu sa dochladzovania R. Doplňovanie odplyňovača TK10B01 nastaví z nádrže

TH 20/40,60/B01 čerpadlom TM13/14/D01. Dá strojníkovi PO otvoriť odvzdušnenia

PG a KO do trasy TY 13. Po spustení čerpadla TE10/50/D01 zahltí upchávky HCC,

potom otvorí trasu do PO a začne plniť bazén výmeny a bazén skladovania na kótu

+• 21 m. Počas plnenia :

- každých 30 min. kontrolovať koncentráciu HJBOJ v doplňovacej trase

- kontrolovať úniky /tesnosť oblicovky/ z bazénu výmeny a bazénu skladovania

- po zaplnení slučky strojník zatvorí odvzdušnenie PG.

Plnenie bazénov je možné vykonať aj čerpadlami havarijných systémov TJ, TH

a pritom podlá zvláštneho programu odskúšať aj výkonnosť čerpadiel. Tiež je mož-

né nechať hradítkom oddelený bazén výmeny a bazén skladovaniay predstihu zaplniť

bazén skladovania na kótu + 21 m, potom zaplniť bazén výmeny a vytiahnuť hradít-

ko.

Po zaplnení bazénu výmeny nastaví OR režim miernej dezaktivácie PO zo slučky

zúčastňujúcej sa dochladzovania R cez trasu s arm. TE10/50/S04 čerpadlom TY16D01

na filtre očistky TE31, z nej cez čerpadlo TE10/50/D01 do slučky, ktorá je v re-

zerve pre dochladzovanie - Taktiež uvedie do prevádzky čistenie vody skladovacieho

bazénu cez filtre očistky OTM.
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3.2. Výjnena_p_aliva._

Každá výmena paliva sa vykonáva podľa presne vypracovaného programu

uvedený postup vyvezenia kaziet z AZ, premiestnenia kaziet v AZ, kontroly tes-

nosti pokrytia kaziet, zavezenia kaziet do AZ. Každá transportná operácia s kaze-

tou sa nazýva krok a počas výmeny paliva je ich približne 470.

Jadrová bezpečnosť pri výmena paliva je zabezpečená :

- přeškolením personálu

- dodržováním opatrení proti vniku čistého kondenzátu do PO - SMPO, SMEl ich

kontrolujú každú smenu a záznam odovzdá VRB kontrolnému fyzikovi

- prevádzkyschopnou aparatúrou SKVP - varovná a havarijná signalizácia je vyve-

dená na BD a zavážací stroj

- meraním teploty chladivá PO, kontrolou prirodzenej cirkulácie

- meraním koncentrácie H,BOj chladivá v reaktore 2x za smenu

- dodržiavaním pravidiel pre práce na otvorenom PO

Radiačná bezpečnosť je zabezpečená :

- zriadením sanitárnych uzlov pred pracoviskami

- sprísnením režimom na hygienických slučkách

- zriadením pracoviska dozimetrie pred vstupom do boxu PG

- doplnkovým meraním expozičného príkonu nad bazénom výmeny, bazénom skladu a

zavážacím strojom

- zvýšenou kontrolou kontaminácie povrchov a meraním expozičných príkonov pre-

nosnými prístrojmi

- přeškolením personálu.

Počas výmeny paliva musí OR kontrolovať prirodzenú cirkuláciu chladivá PO,

teplotu v PO /4 0 T 60 °C/, hladinu v bazéne skladovania / + 21 m/. Doplňovať PO

môže len s vodou s koncentráciou H,BO., min. 12 g/kg. Na každej smene musí OR a

OSO dať odvzdušniť PG zúčastňujúcich sa dochladzovania a systém dochladzovania

PO. OR kontroluje a vedie záznam o údajoch systému SKVP /UNO 7, 8/ a SUGAN /UNO

1 Ť 6/. Všetky manipulácie pri drenažovaní, plnení slučiek PO, reaktora, pri

tlakových skúškach vykonáva OR podlá vopred pripraveného a schválsného M-príkazu.

Po ukončení výmeny paliva skontroluje kontrolný fyzik, za prítomnosti komi-

sára medzinárodnej komisie pre atómovú energiu správnosť zavezenia AZ pomocou

televíznej aparatúry zavážacieho stroja.

3.3. Mgntáž_reaktgrai

Po ukončení výmeny paliva pracovníci transportnej technológie zavezú do

spojovacieho kanálu hradítko - tým oddelia bazén skladovania od bazénu výmeny.

OR zruší režim miernej dezaktivácie chladivá PO a dá prevádzkovému majstrovi

merania a regulácie skontrolovať pripravenosť meraní hladiny v reaktore. Stroj-

níkovi PO dá prí!:az na otvorenie armatúry TG15S04, S 08 zdrenážuje bazén výmeny

do nádrže TH20/40,60/B01. PO jeho zdrenážovaní dá otvoriť arm. TG15S03 - zdre-

nážuje bazén skladovania na úroveň + 14,37 m.
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Zníži hladinu v R na 20 ŕ 30 cm pod hlavnú deliacu rovinu :

- dá strojníkovi PO otvoriť odvzdušnenie PG a nastaviť drenážovanie R cez sluč-

ku nezúčastňujúcu sa dochladzovania do kolektora TY12 a z neho do trasy TY 11

- drenážovanie R kontroluje VRB vizuálne z postamentu a porovnáva ho s údajmi

merania hladiny reaktora

-- po zdrenážovaní R na 20 í- 30 cm pod deliacu rovinu strojník PO uzatvorí dre-

náž PO a odvzdušnenia PG.

Pracovníci PO a dekontaminácie zdekontaminujú a vyčistia bazén výmeny a

hlavnú deliacu rovnu R . Potom nasleduje montáž reaktora, ktorá prebieha v

opačnom poradí ako demontáž :

- zníženie hladiny v R na 80 í- 100 cm pod hlavnú deliacu rovinu R

- demontáž kanálov SKVP

- zavezenie bloku ochranných rúr pomocou kontejnera vnútroreaktorovych častí

- spojenie spojovacích tyčí s palivovými časťami HRK

- zavezenie svorníkov M 140 a niklového tesnenia na hlavnú deliacu rovinu R

- zavezenie do bloku ochranných rúr kanálov vnútroreaktorového merania neutró-

nového toku /kanálov KNI/

- zavezenie horného bloku - pred jeho zavezením musí byť aspoň jeden PVKO pre-

vádzkyschopný alebo otvorený

- utesnenie nátrubkov vnútroreaktorového merania

- rcontáž potrubia vloženého okruhu chladenia pohonov SORR - TF30 a odvzdušnenia

R

- doplnenie R na hladinu 1,5 ŕ 2 m pod deliacu rovinu pohonov SORR

- kontrolovať podlá merania hladiny v KO /HK£) ,fc - 9,5 m/

- spojenie pohonov SORR so spojovacími tyčami

- nastavenie koncových polôh HRK

- montáž vzdušníkov HRK

- montáž káblov vnútroreaktorového merania, merania polohy kaziet HRK a silového

napájania pohonov SORR.
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4. NÄBEH BLOKU.

Sú ukončené opravárenské práce na zariadení potrebnom pre zaplnenie PO a

reaktora. Zariadenie je odskúšané a pripravené k prevádzke, slučky PO vyhoveli

tlakovej skúške na tesnosť /pevnost/.

Je to zariadenie :

- reaktor

- parogenerátory

- hlavné cirkulačné čerpadlá

- hlavné uzatváracie armatúry

- KO s uzlom PVKO

- systém kontinuálneho čistenia vôd PO

- aspoň jedna vetva TC10/50/

- systém doplňovania - min. jeden doplňovací agregát TK20/40,60/D01, D02

- systém organizovaných únikov - min. dve čerpadlá TY20/40,60/D01

- systém preplachu čidiel SKP - OD 11, 12

Reaktor je dochladzovaný 1 SLučkou, 1 slučka je v rezerve, ostatné slučky

sú zaplnené. PG slučiek rre dochladzovanie sú úplne zaplnené, ostatné sú v stave

podľa toho, aké práce si na nich vykonávali.

Paralelne s ukončovaním prác generálnej opravy pokračuje príprava systémov

a zariadení PO a SO, potrebných k realizácii dalších etáp nábehu bloku.

4.1._Dgglnenie_PO_a_kontrgla_tesngsti_PO_p.ri_tlaku_0i5_MPai

Pred začiatkom plnenia PO skontroluje podlá M-príkazu OR s SMPO nastavenie

trás :

- doplňovania TK10B01 čerpadlom TM13/14/D01 z TH20/40,60/B01

- doplňovania a odpúšťania vody PO čerpadlom TE10/50/D01

- podania tesniacej vody na upchávky HCC

- odčerpávanie jímky organizovaných únikov TY11B01 do odplyňovača TK10B01

OR spustí čerpadlo TE10/50/D01, podá tesniacu vodu na upchávky HCC a potom

začne doplňovať PO prietokom 10 Ť 15 m /h /arm. TK10/50/S07 je v ručnom režime/.

Strojník PO postupne odvzdušňuje - regeneratívny teplovýmenník a dochladzovač

TC 10, 50 W0i; W02, parogenerátory, HCC, reaktor, kompenzátor objemu. Skontrolu-

je zaplnenie filtrov očistky TC10, 50 /k PO sú pripojené cez arm. TC11S09,

TC51S06, armatúry TC 10,50S02, TC11S07, TC51S03 sú zatvorené/.

Po odvzdušnení PO a zvýšení tlaku na 0,5 MPa dá VRB príkaz SMPO na kontrolu

tesnosti zariadení PO. Kontrolu vykoná s pracovníkmi oddelenia primárnej časti.

Ak zistia netesnosť na neoddeliteľnej časti PO, je potrebné odstaviť čerpadlo

TE10/50/D01, znížiť tlak v PO, zdrena'žovať PO podzistenú netesnosť a netesnosť

odstrániť.
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4.2. Kgntrola_te

Pred začiatkom kontroly tesnosti musia byt odskúšané ochrany, blokády a pre-

vádzkyschopnosť čerpadla TK20/40,60/D01, D02.

OR zvýši tlak v PO nasledovným postupom :

- odpúšťanie chladivá z PO premanipuluje cez trasu s armatiírou TE1O/5O/SO5, S06,

armatúru TE10/50/S03, S04 zatvorí a dá el. zaistiť

- spustí doplňovací agregát TK20/40,60/D01, D02 na recirkuláciu do odplyňovača

doplňovania TKX0E01

- otvorí výtlak doplňovacieho agregátu do kolektora TK10/50/, vypne čerpadlo

TE10/50/D01, zatvorí armatúru TE50S24, 25 a otvorí TE10/50/S21

- zvýši tlak na výtlaku doplňovacieho agregátu tak, aby tlak v PO stúpal max.

3 MPa/min na tlak 3,5 MPa. Tlak v PO reguluje hydrospojkou doplňovacieho äer-

padla TK20/40,60/D02, otvorením regulátora doplňovania PO /TK10/50/S07/ a od-

púšťania z PO /TE10/50/S06/

- otvorí odvod tlakových únikov z upchávky HCC /TY15S01 4- 11/ a regulátory tlaku

tesniacej vody /TK15S07 ŕ S12/ prepne do automatickej regulácie.

VRB dá príkaz SMPO na kontrolu tesnosti zariadenia PO. Kontrolu vykoná s pra-

covníkmi oddelenia primárnej čast'. Ak zistia netesnosť na neoddělitelnéj časti

PO, je potrebné pripraviť a vykonať opravu podobne ako pri'kontrole tesnosii tla-

ku 0,5 MPa.

4.3.

Pred tesnostnou tlakovou skúškou PO je potrebné nahriať tlakovú nádobu

R na teplotu vyššiu ako je teplota krehkého lomu materiálu tlakovej nádoby

reaktora. Náhrev sa vykonáva zvyškovýir teplom R, prácou HCC a teplom z EO KO.

K náhrevu je potrebná prevádzkyschopnosť nasledovných systémov a zariadení :

- HCC s olejovým systémom TA 10, 20 a vloženým okruhom chladenia TF10

- vložený okruh chladenia pohonov SORR - TF30

- EO KO, PV KO, barbotážna nádrž YP11B01

- dva z doplňovacích agregátov TK 20, 40, 60 D01, D02

- trasa odpúšťania chladivá PO cez TK10B01 do nádrže nečistého kondenzátu

OTDll, 12 B01. K nábehu R na MKV pripraviť v OTD11, 12 B01 volný objem 350 m3

- vzduchotechnické systémy TL10, TL11, TL13, TL21, TL25,

- technická voda dôležitá VF 20,40,60

- systém odkalu PG /pre možnosť drenážovania PG/

- SORR - napájanie a ovládanie pohonov SORR

- NT a VT dusík, VT vzduch

- spaľovanie vodíka a očistka technologických odvzdušnení

- komplex URAN - časť ORION

- zdroj pary pre kolektor 0,7 MPa /susedný blok, pomocná kotolňa/

- jedna NN s ukončeným studeným aj teplým areplachom

- napájanie vlastnej spotreby

- v systéme kontroly tesnosti deliacich rovín zariadení PO - TY25 sú otvorené

drenáže jednotlivých trás.
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Poznámka: V tejto etape sa vykonávajú skúšky SZB a APS po jednotlivých systémoch.

OR pred začiatkom náhrevu PO zvýši teplotu v odplyiíovaci doplňovania na

104 °C a vytvorí v KO dusíkovú podušku :

- otvorí prívod dusíka do KO /arm. TP60S33, 35, 36 odpúšťaním PO zníži hladinu

v KO na I>£Qlk - 10,5 m a po zvýšení tlaku dusíka v KO na 2 HPa skontroluje

zatvorenie armatúr na prívode dusíka do KO

Uvedie do prevádzky olejové systémy HCC - TA10, 20, medziokruhy chladenia

TF10, 30, ventilačné systémy TL13, TL21 a zdvihne všetky kazety HRK na OKV.

Tesne pred spustením HCC dá strojníkovi PO odvzdušnit HCC. Strojník PO dva-krát

za smenu prepláchne posledný stupeň upchávky HCC.

Pred spustením HCC, OSO odstaví dochladzovacie Čerpadlo a po spustení pr-

vého HCC prikáže strojníkovi neblokových zariadení zdrenážovať HPK a parovody

zo všetkých PG, prepojí HPK /otvorí RCA - 04.7.101.1,2,3/ a oddelí PG od HPK

zatvorením hlavného parného uzáveru - RAxxS04. Začne nahrievať NN tak, aby tep-

lota napájacej vody bola o 50 • 60 °C vyššia ako teplota PO. OR cez odkály

zdrenážuje PG na nominálnu hladinu.

OR postupne spustí 5 HCC, pritom prvé spustí párne /2,4,6/ alebo nepárne

/I,3,5/. Po spustení HCC prikáže strojníkovi PO odvzdušniť čerpadlo a odobrať

vzorku vody autonómneho okruhu na zistenie prítomnosti grafitu. Zapne všetky

EO KO, otvorí vstrek do KO a udržuje teplotu vody v KO rovnakú ako je teplota

v PO.

Pred dosiahnutím teploty v PO 60 °C spustí ventilačné systémy TL 14, 10,11.

Pred dosiahnutím teploty PO 80 °C zapne PCČ nepracujúcich HCC a zaháji

dávkovanie hydrazínu do PO - prietok doplňovania do PO zvýši na 25 m /h regulá-

torom TK10/50/S07, regulátor TE10/50/S06 je v automatickej regulaci • korekciou

od teploty v KO.

Po dosiahnutí teploty KO 100 °C OR vypne EOKO, zatvorí vstrek do KO a po-

čas tlakovej skúšky PO udržuje teplotu KO nižšiu ako 100 °C.

Počas náhrevu PO je potrebné snímať teplotnú dilatáciu zariadení PO.

Súbežne s náhrevom PO je možné vykonať tesnostnú tlakovú skúšku PG zo se-

kundárnej strany. Pred tlakovou skúškou je potrebné zvýšiť teplotu telesa PG

na 75 °C. OSO plní PG napájacou vodou o teplote 90 f 100 °C a OR drenážuje PG

cez odkály. Po zvýšení teploty telesa PG na 75 °C zatvorí odkal PG, OSO úplne

zaplní s HNC PG a parovod a zvýäi tlak v PG na 5,2 MPa. Revízny technik tlako-

vých nádob skontroluje tesnosť PG.
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4.4. 'íesnostná_tlaková_skdška_POi

Po dosiahnutí teploty tlakovej nádoby vyššej ako je teplota krehkého lomu

OR vypne všetky HCC, skontroluje nábeh PCC a prirodzenej cirkulácie v PO. Dá

zatvoriť drenáže na systéme kontroly tesnosti dellacich rovín. Zatvorí odpúšťa-

nie z PO /cez arm. TE10/50/S05, S06/, otvorí arm. YPllSOl, S03 na trase odpúšťa-

nia dusíka z KO do BN a postupne zaplní KO. Po zaplnení KO zatvorí arm.

YPllSOl, S03. Reguláciou hydrospojky doplňovacieho čerpadla zvýši tlak v PO na

13,8 MPa a stabilizuje ho reguláciou doplňovania /TK10/50/S07/ a odpúšťania PO

/TB10/50/S02/.

Tesnosť zariadenia PO preveruje komisia - revízny technik tlakových nádob

a pracovníci oddelenia primárnej časti JE, vizuálnou kontrolou zariadení a z

údajov prístrojov systému kontroly tesnosti deliacich rovín. Ak komisia zistí

netesnosť na neoddeliteľnej časti PO, tak je potrebné PO vychladit na teplotu

60 °C, poddrenažovať pod miesto zistenej netesnosti, netesnosť odstrániť, znova

nahriať PO a vykonať těsnostmi sktfšku.

Po úspešnej tesnostnej tlakovej skiíške OR zníži tlak v PO reguláciou hydro-

spojky doplňovacieho čerpadla, doplňovania a odpúšťania PO na 1,8 MPa. Vytvorí

dusíkovú podušku v KO - otvorí prívod VT dusíka ôo KO /TP60S33, 35, 36/ a zníži

hladinu v KO na L c e l J c " 10,5 m /skutočná 8 m/ odpúšťaním cez arm. TE10/50/S06.

Po zvýšení tlaku v PO na 2,0 MPa skontroluje zatvorenie prívodu dusíka do KO.

4.5. Pevnostná tlaková skúška PO.

Ak je potrebné vykonať pevnostnú tlakovú skúšku, tak po úspešnej tesnostnej

tlakovej skúške sa pokračuje v zvyšovaní tlaku v PO na 19,2 MPa. Pred zvýšením

tlaku v PO na 14 MPa je potrebné :

- oddeliť všetky merania, ktoré nie sú dimenzované na tlak pevnostnej skúšky

- pripojiť k PO dva kontrolné manometre

- zabezpečiť proti otvoreniu PV slučiek a PV KO

- pripojiť k PO len zariadenie, na ktorom je nutné vykonať pevnostnú tlakovú

skúšku

- elektricky zaistiť EO KO

- vypnúť napájanie pohonov SORR

- zabezpečiť telefonické spojenie medzi BD, miestnosťou s kontrolnými manometra-

mi a čerpadlom TB11/12/D01

- zabezpečiť aby v HZ neboli prítomní ludia

OR spustí čerpadlo TB11/12/D01 na recirkuláciu, zatvorí odvod tlakových

únikov z upchávky HCC a prívod tesniacej vody na HCC /TY15S01-S11, TK15, 55

S01-S06/, otvorí armatúru TB11S04/S05/ do výtlaku TK10/50/, odstaví doplňovací

agregát TK20/40.60/D01, D02, zatvorí ich výtlaky a odstaví PCC.

Privieraním recirkulácie TB11/12/D01 zvýši tlak v PO na 19,2 MPa a stabili-

zuje ho na dobu 10 min. Potom pootvorením recirkulácie TB11/12/D01 zníži tlak

v PO na 15,4 MPa.

Pri tomto tlaku vykoná komisia /revízny technik tlakových nádob a pracovní-

ci oddelenia primárnej časti JE/ obhliadku zariadenia PO a pripoja sa prístroje
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merania tesnosti deliacich rovín zariadenia PO. Ak komisia zistí netesnosť na -

neoddeliteľnej časti PO, je potrebné PO odtlakováť, vychladit, zdrenážovať PO

pod miesto netesnosti a netesnosť odstrániť.

Poznámka: Tlak pevnostnej tlakovej skúšky pre filtre očistky TC10, 50 je 17,5 HPa

Po úspešnej pevnostnej tlakovej skúške je potrebné znížiť tlak v PO na

1,8 MPa, spustiť PCC, odstaviť TB11/12/D01, spustiť doplňovací agregát

TK20/40,60/D01.. D02, vytvoriť v KO dusíkový vankúš, zrušiť opatrenia pred pev-

nostnou tlakovou skúškou /odblokovať PV slučiek a PVKO, pripojiť merania, zmerať

izolačný stav a odistiť EO KO, zapnúť napájanie SORR/. VRB dá zrušiť opatrenia

proti vniku čistého kondenzátu do PO.

Po úspešnej tlakovej skúške pracovníci údržby namontujú hermetizačný po-

klop reaktora a vykoná sa skúška tesnosti hermetickej zóny.

4.6. Sáhrev_PO_k_nábehu_R_na_MKVi

OR skontroluje prevádzku vložených okruhov TF10, TF30, systému doplňovania,

reguláciu tesniacej vody na upchávky HCC, prevádzku olejových systémov TA10,

TA20 a postupne spustí 5 HCC. Zapne všetky EO KO a zreguluje množstvo vstrekova-

nej vody do KO regulátorom YP10S28 tak, aby do vytvorenia parnej podušky v KO

bol rozdiel medzi teplotou vody v KO a strednou teplotou PO menší ako 70 C.

Počas náhrevu OR kontroluje :

- rýchlosť náhrevu PO /je 5 ŕ 8 °C/hod/

- reguláciu hladiny v KOod teploty KO /od 10 m do 7,5 m/

- náhrevu betónovej konzoly /t__„ - 60 °C /

- dilatácie zariadenia PO

- teplotu vzduchu v HZ

- parametre prevádzkovaných technologických systémov.

Pri teplote KO 200 °C zaháji výmenu dusíkového vankúša za parný periodickým

odpúšťaním paroplynnej zmesi do BN cez arm. YP11S01, S03. Po vytvorení parného

vankúša v KO pripraví východzie podmienky pre skúšku PV KO, t.j. t__ • 200 °C,

t RQ • 300 C, Pp_ • 8 MPa. Odpúšťanie z PO premanipuluje cez trasu z armatúrou

TE10/50/S02. Pri dosiahnutí tlaku v PO 7 MPa pripojí k reaktoru hydroakumulátory

TH10, 11, 12, 13 B01 - a po zvýšení tlaku v PO na 8 MPa zapne elektromagnety HCC.

Skúšku PV KO vykonáva pracovník oddelenia primárnej časti v spolupráci s

VRB, pracovníkmi údržby a revíznym technikom tlakových nádob. Ak počas odstávky

nebol zásah do nastavenia impulzných PV, PV KO boli odskúšané pred odstávkou a

po zabrúsení dosadacích plôch boli odskúšané na stende, nie je potrebné pri ná-

behu bloku skúšať IPV. Po odskúšaní PV KO dohřeje OR kompenzátor objemu na no-

minálnu teplotu 325 °C, t.j. vytvorí v PO tlak 12,25 MPa a prepne EO KO do au-

tomatického režimu, t.j. uvedie do činnosti regulátor tlaku v PO. Spustí šieste

HCC. OSO dá strojníkovi neblokových zariadení nahriať a natlakovať HPK, po vy-

rovnaní tlakov v HPK a PG otvorí OSO hlavné parné uzávery na všetkých parovodoch

z PG.
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4.7, §tav_bloku_gred_nábehom_R_a_MKV

Nábeh R na MKV povolí námestník riaditeľa pre výrobu na základe potvrdení

pripravenosti zariadenia bloku vedúcimi jednotlivých oddelení prevádzky JE.

Blok je v nasledovnom stave :

P r i m á r n y o k r u h :

- tlak 12,25 MPa je udržovaný regulátorom tlaku v PO

- k reaktoru sú pripojené všetky slučky a v prevádzke sú min. 3 HCC

- stredná teplota chladivá je 200 °C. Teplo z PO je na SO spotrebované na náhrev

parovodov, HPK a do kolektora 0,7 MPa.

- hladina v KO je udržovaná regulátorom TE10/50/S02, TK10/50/S07 v závislosti na

teplote v KO

- PV KO sú prevádzkyschopné a kľúče od oddělovacích armatúr sú odovzdané SI.

- barbotážna nádrž je zaplnená na nominálnu hladinu 75 cm zo systému O VD 12 a je

pripojená k systému spaľovania vodíka TS10/50/

- hladina v PG je nominálna a sú zosúladené merania celkovej a strednej hladiny.

Lokálne ochrany PG sú vypnuté. V ochranných výklenkoch PG je dusík o tlaku

0,4 MPa. PV PG sú prevádzkyschopné

- v systéme kontroly tesnosti deliacich rovín zariadení PO sú otvorené drenáže.

P o m o c n é s y s t é m y p r i m á r n e j č a s t i s

- tepelné výmenníky systému kontinuálneho čistenia vody PO - TC10,50 sú pripoje-

né k PO ak v danej trojici slučiek pracuje HCC. Filtre TC10N01, N02, TC50N01

sú natlakované a oddelené od PO

- je v prevádzke jeden doplňovací agregát TK2 0/40,60/D01, D02 a min. jeden je v

rezerve; min. jedno čerpadlo TE10/50/D01 je navolené v rezerve. Odplyňovace

TK10/50/B01 sú zaplnené na hladinu 2 m, nahriate na teplotu 104 °C a pripojené

k systému spaľovania vodíka TS10/50/

- v prevádzke je jedno čerpadlo systému organizovaných únikov TY20/40,60/D01 s

odvodom vody do TK10B01, min. jedno čerpadlo je v rezerve

- systém doplňovania koncentrátu H3BO3 má prevádzkyschopné čerpadlo TB20,40,60D01

a v nádrži TB50B02 je min. 50 m 3 roztoku 40 g H3BO3/kg H 2O

- v prevádzke je vložený okruh chladenia HCC a SORR - TF10, TF30. V každom systé-

me je min. 1 čerpadlo v rezerve

- v nádržiach nečistého kondenzátu OTD 11, 12 je volný objem min. 350 m

- v nádržiach čistého kondenzátu je min. zásoba 500m

- v prevádzke sú vzduchotechnické systémy THO, 11, 13, 14, 21, 40, 70

Systém lokalizácie a likvidácie havárie :

- hydroakumulátory TH 10, 11, 12, 13 B01 sú zaplnené na hladinu 5,5 m, tlak

5,5 MPa, armatúry TH 10, 11, 12, 14 SO2 sú otvorené, el. zaistené s podaným

signalizačným napätím

- sú prevádzkyschopné všetky tri VT a NT aktívne havarijné systémy chladenia

AZ - TJ, TH 20, 40, 60

- vakuobarbotážny systém je prevádzkyschopný v plnom rozsahu

- je prevádzkyschopný sprchový systém TQ 20, 40, 60

- hermetická zóna je uzatvorená, utesnená, podtlak je 100 - 150 MPa. Rýchločinné

armatúry sú prevádzkyschopné.
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S e k u n d á r n a č a s ť :

- min. jedna napájačia nádrž je zaplnená vodou zodpovedajdcej kvality a nahriata

na nominálne parametre. Jedno HNC je v prevádzke, druhé v rezerve

- superhavarijné napájanie PG je prevádzkyschopné, v nádržiach demivody CHOV je

min. zásoba 1000 m

- kolektor 0,7 MPa, 0,5 MPa je zásobovaný zo susedného bloku alebo pomocnej ko-

tolne

- min. jedna redukčná stanica dochladzovania, jeden technologický kondenzátor

a dve dochladzovacie čerpadlá sú prevádzkyschopné

- stí v prevádzke všetky tri systémy technickej chladiacej vody dôležitej.

Hladina vody v saní čerpadiel je udržovaná dodávkou vody z dekarbonizačnej

linky v CHOV.

V l a s t n á s p o t r e b a e l . e n e r g i e :

- je zabezpečovaná zo 400 kV linky alebo z rezervného transformátora AU01/AU02/

Havarijné zdroje napájania striedavého a jednosmerného rozvodu vlastnej spotre-

by je prevádzkyschopný, t.j. dieselgenerátory, sekcie 6 kV, 0,4 kV zaisteného

napájania II. kategórie, automatika postupného spúšťania pohonov, sekcie zaiste-

ného napájania I. kategórie, usmerňovače, striedače, AKD-batérie

Napájanie štítu SORR, havarijných ochrán R, schémy SZB, technologických automa-

tík je podlá normálnej schémy.

S y s t é m k o n t r o l y a r i a d e n i a :

- systém ochrany a riadenia reaktora je v prevádzkyschopnom stave, havarijné ochra-

ny R stí odskúšané a bez závad

Všetky kazety HRK sú na DKV.

- aparatúra kontroly neutrónového toku SUGAN je v prevádzke v pásme zdroja.HO od

výkonu R sú nastavené v EP na "005" /5 % N

n o_// v MP na "3", v PZ na "9".

HO od periody je nastavená na 10 sek.

- sú prevádzkyschopné všetky tri systémy zabezpečenia bezpečnosti /SZB/

- informačno-výpočtový systém URAN včítane záznamu "ARCHÍV" a systém vnútroreakto-

rového merania HUNDUKUS stí v prevádzke

- sú prevádzkyschopné prístroje, technologická signalizácia a ovládanie z BD a ND

- systém radiačnej kontroly SEJVAL a KALINA sú v prevádzke.

Súčasne s prípravou bloku na nábeh R na MKV pokračuje príprava zariadení a

systémov sekundárnej časti tak, aby nebola narušená plynulosť nábehu bloku na

výkon.

4.8. Nábeh R na MKV znižovaním koncentrácie H,BO, v chladivé PO.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^ ' J — — j — • • • • — — ^ — ^ — ^ — — — —

OR vypočíta koncentráciu HgBOj pre dosiahnutie spúšťacieho intervalu a kri-

tického stavu R pre stav s vytiahnutými HRK 1. ŕ 5. skupiny na HKV a 6. skupiny

na 175 cm. Vypočítané hodnoty porovná s údajmi z dokumentácie pre nábeh R. Pripra-

ví trasu odvodu chladivá PO z odplyňovača TK10B01 cez filter TE31 do nádrží nečis-

tého kondenzátu OTD11, 12 B01.

SI oboznámi personál bloku o zahájení dosahovania kritického stavu R a do

denníka VRB zapíše povolenie nábehu R na MKV.
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VRB zaznamená koncentráciu H 3BO 3 v PO, KO a doplňovacej trase, stredmi tep-

lotu PO a čas zahájenia nábehu.

OR dvihne kazety HRK 1. až 5. skupiny na HKV a 6. skupiny na 175 cm nasledov-

ným postupom :

- v intervale 0 f 50 cm a 200 ŕ 250 cm krokmi 25 cm, v intervale 50 r 200 cm

krokmi 12,5 cm. Výdrž medzi krokmi 1 min.

- pri nábehu R po výmene paliva po vytiahnutí každej skupiny krátkodobé stlačí

tlačítko HOIII a preverí pohyb skupiny nadol a prenos pohybu na predchádzajúcu

skupinu

- po zdvihnutí príslušných skupín odbokuje pôsobenie HOIV od pádu HRK

Počas dvíhania kaziet kontroluje údaje prístrojov merania n-toku, synchrónnosť

pohybu skupín HRK a ukazovanie polohy HRK.

Poznámka : ak koncentrácia H,BO, v chladivé PO je pred nábehom R v spúšťacom in-

tervale, tak je potrebné dvíhať kazety HRK postupne ako pri nábehu R

na MKV dvíhaním kaziet HRK.

Po dvihnutí kaziet HRK pripojí OR k PO filtre očistky TC10. Počas nasycova-

nia filtrov každých 15 min. odoberá laborant PO vzorok vody z PO a za filtrom

TC10 na stanovenie koncentrácie H3BO3- Ak koncentrácia H 3BO 3 za filtrami TC10 sa

v troch vzorkách nemení, sú filtre nasýtené. Potom rovnakým spôsobom nasýti aj

filter očistky TC50. Po nasýtení filtrov zapne všetky EO »O a otvorí vstrek do

KO cez regulátor YP10S28 na vyrovnanie koncentrácie H 3BO 3 v KO s koncentráciou

v PO.

Premanipuluje výtlak čerpadla TY20/40,60/D01 do sania doplňovacích čerpadiel,

k saniu doplňovacích čerpadiel pripojí odplyňovač bórnej regulácie TK50B01, zvý-

ši prietok doplňovania do PO na 25 m /h /regulátor TK10/50/S07 v ručnom režime,

TE10/50/S06 v automatickom režime/ a zatvorí recirkuláciu doplňovacieho čerpadla

TK20/40,60/D02. Prebytočnú vodu z odplyňovača doplňovania TK10B01 odčerpáva v

automatickom režime čerpadlom TE10/50/D01 do nádrží OTD 11, 12 D01.

Počas znižovania koncentrácie H 3BO 3 v PO odoberá laborant PO každých 15 min.

vzorok chladivá PO na stanovenie koncentrácie H 3BO 3.

Po dosiahnutí koncentrácie H 3BO 3 v PO pre začiatok spúšťacieho intervalu,

zníži OR doplňovanie PO na 10 m /h, premanipuluje odpúšťanie z PO cez trasu

TE10/50/S02 a otvorí recirkuláciu doplňovacích čerpadiel do odplyňovača bórnej

regulácie TK50B01.

. Pri ustálenej perióde narastania n-toku T = 80 ŕ 150 s OR ukončí znižovanie

koncentrácie H 3BO 3 v PO - premanipuluje sanie a recirkuláciu doplňovacích čerpa-

diel a výtlak čerpadla organ, únikov TY 20/40,60/D01 do odplyňovača doplňovania

TX10B01. Po zvýšení výkonu R na 10 ŕ 10 N

n o n, stabilizuje výkon R zasunutím

kaziet HRK. Prestaví nastavenie HO v MP na "8" a zaznamená čas dosiahnutka MKV,

polohu HRK 6. skupiny, koncentráciu H 3BO 3 v PO, strednú teplotu v PO, výkon R.

ST oznámi personálu bloku dosiahnutie MKV.

Po znížení rozdielu koncentrácie H 3BO 3 chladivá PO a v KO na 0,1 g/kg ukončí

OR premiešanie obsahu KO zatvorením trasy vstreku do KO a prepne EO KO do automat,

prevádzky. Ak je rozdiel medzi koncentráciami KO a PO väčší ako 0,5 g/kg zvýši

OR doplňovanie PO na 25 m /h, pre urýchlenie vyrovnania koncentrácie.
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4.9. Nábeh_R_na_MKV_s_kazetami_HRKi

OR vypočíta kritickú polohu kaziet HRK a spúšťací interval. VRB zaznamená

koncentráciu H3BO3 v PO, strednú teplotu v PO, čas zahájenia nábehu R na MKV.

Povolenie na nábeh R na MKV dá SI.

OR začne dvíhať kazety HRK nasledovným postupom :

a/ pri kontrolovanom reaktore dvíha kazety HRK v skupinovom režime, perioda nes-

mie byť kratšia ako 80 s, pritom :

- v intervale 0 f 50 cm, 200 f 250 cm krokmi 25 cm

- v intervale 50 f 200 cm krokmi 12,5 cm

- nasledujúci krok môže vykonať až po predĺžení periody nad 200 s

- v spúšťacom intervale krokmi 5 cm a nasledujúci krok môže vykonať až po us-

tálení periody na nekonečno

b/ pri nekontrolovateľnom reaktore

- v intervale 0 Ť 50 cm, 200 f 250 cm krokmi 25 cm

- v intervale 50 Ť 200 cm krokmi 12,5 cm

- výdrž medzi krokmi 1 min.

- v spúšťacom intervale krokmi 5 cm s výdržou medzi krokmi 5 min.

Počas dvíhania kaziet OR kontroluje údaje prístrojov merania n-toku, syn-

chrónnosť pohybu kaziet HRK v skupine a správnosť pohybu skupín HRK. Po zdvihnu-

tí príslušných skupín z DKV zapne pôsobenie pádu kaziet do HOIV. Pri dosiahnutí

ustálenej periody 80 - 150 s ukončí dvíhanie kaziet HRK. Po zvýšení výkonu R

na 10~ ŕ 10~ N

n o i n zastabilizuje výkon R zasunutím kaziet HRK a prestaví nasta-

venie HO od výkonu v MP na "8".

VRB zaznamená čas dosiahnutia MKV, koncentráciu v PO, výkon R, strednú tep-

lotu v PO a polohu kaziet HRK.

Kontrolu spojenia kaziet HRK s pohonmi je potrebné vykonať vždy po zapôsobe

ní HOI, HOII a po vypnutí napájania pohonov SORR. Vykonáva sa pri výkone R

10~ f 10~ N

n o m /meranie n-toku je v MP/, za stabilnej teploty tlaku a koncen-

trácie H 3BO 3 v PO.

Postup kontroly :

OR prepne ovládanie 1. kazety 1. skupiny HRK do polohy "IND" a kazetu zasu-

nie do polohy, pri ktorej sa prejaví výrazná zmena velkosti n-toku /reaktivity/.

Kontrolovanú kazetu vytiahne naspäť do východzej polohy a prepne ju do "AUT".

Ak sa pri zasúvaní kazety n-tok nemení, tak o situácii informuje SI.

Takýmto spôsobom preverí spojenie všetkých kaziet HRK.

Ak počas kontroly výkon R trvale klesá alebo stúpa /vplyv Xe-otravy/ odkom-

penzováva ho 6. skupinou HRK.
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4.10. Náhrev_PO_na_norainálne_garanietrei

PO je dovolené nahrievať max. trendom 15 °C/hod. prácou HCC, EOKO, výkonom

R/. V tejto etape je na sekundárnom okruhu potrebná pripravenosť min. jedného TG,

t.j. :

- v prevádzke je min. 1 čerpadlo cirkulačnej chladiacej vody

- v prevádzke je systém demivody 0,4 MPa

- na pripravenom TG je v prevádzke min. 1 dvojica kondenzátnych čerpadiel,

NT-regenerácia je v prevádzke, NTO - 4,5 je vykurovaný z kolektoru 0,7 MPa

- TG je pripravený na náhrev komôr RZV /je na natáčacom zariadení, v prevádzke

stí obe nábehové olejové čerpadlá, vytvorené vákuum, zahltené upchávky turbíny,

v generátore je vodík, v prevádzke sú pomocné okruhy generátora, stí prevádzky-

schopné PSK/.

- systém zaisteného NT-vzduchu je v prevádzke.

OR zvýši výkon R na 2 % N n o m /pri 0,2 % N n o m prepne HO od výkonu v M P n a "9"

a v EP na "20"/. OSO stabilizuje trend náhrevu PO odberom pary do kolektora 0,7

MPa, na PSK TG a na náhrev komôr RZV. PG stí doplňované HNC cez nábehové trasy /s

regulátorom RLxxS04/. OSO nahrieva komory RZV TG trendom max. 4 °C/min. Počas ná-

hrevu prekompenzuje OR 6. skupinu HRK na výšku cca 150 cm, aby mal dostatočnú zá-

sobu reaktivity, na zvyšovanie výkonu R. Po dosiahnutí teploty PO 260 C, OSO tep-

lotu zastabilizuje a po dohriati komôr RZV na 250 °C otvorí priehradné armattíry

pred TG a prepne PSK do automatiky / A pj = 0, Ap^ • 0/.

4.11. PrÍ2rava_bloku_k_fázovaniu_TGi

Počas nábehu R na MKV musí pokračovať príprava zariadenia sekundárneho okruhu

a elektročasti tak, aby pred prifázovaním TG bolo v nasledovnom stave :

- TG na natáčacom zariadení nahriate komory RZV, odsktíšaná správna funkcia ochrán

a automatík TG a jeho pomocných okruhov

- na TG stí v prevádzke :

- 1 dvojica kondenzátnych čerpadiel, druhá dvojica je v rezerve

- 2 parovodoprtíde vývevy

- 1 ventilátor komínkových pár

- 2 nábehové olejové čerpadlá a 1 jednosmerné dobehové olejové čerpadlo,

v rezerve je druhé jednosmerné dobehové olejové čerpadlo a striedavé

dobehové olejové čerpadlo

- NT-regenerácia, NTO-4,5 je vykurované parou z kolektora 0,7 MPa

- obe NN stí na nominálnych parametroch doplňované základným kondenzátom z

NT-regenerácie

- PV PG, PSA stí prevádzkyschopné

- 1 havarijné napájacie čerpadlo je v prevádzke, druhé je v rezerve; napájacie

čerpadlá stí pripravené k prevádzke v počte podľa výkonu na ktorý sa má blok

uviesť /pre 100 % N min. 4/; PG stí doplňované cez nábehové trasy

- prevádzkyschopné stí obe čerpadlá cirkulačnej chladiacej vody, no min. 3 pre oba

bloky

- kolektor 0,7 MPa je zásobovaný z cudzieho zdroja a z HPK
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- el. napájanie vlastnej spotreby je zo 400 kV linky, prípojnice rezervného napá=-

jania sú pod napätím

- v generátore je vodíková náplň a sú prevádzkyschopné pomocné okruhy generátora,

v prevádzke je okruh tesniaceho oleja generátora

- sií prevádzkyschopné hlavné regulátory bloku - regulátor ohraničenia výkonu R

- ROM2S, automatický regulátor výkonu R - ARM5S, turbínový elektronický regu-

látor TVER-02

Pred začiatkom zvyšovania výkonu R OR prekompenzuje 6. skupinu HRK na výšku

150 - 160 cm. OSO spustí jedno napájacie čerpadlo a odstaví havarijné napájacie

čerpadlo.

OR zvýši výkon R vyťahovaním kaziet HRK v ručnom režime z výkonu 2 % N

na 5 -f 7 % N n pritom skontroluje :

- synchrónnosť pohybu kaziet HRK

- prepnutie merania n-toku do EP

- reguláciu hladiny v KO na programovej iírovni - 200 mm /v automatickom režime

TE10/50/S02, TK10/50/S07/.

Po dosiahnutí B- = 5 f 7 S N stabilizovať prevádzku a OSO premanipuluje

zásobovanie kolektora 0,7 MPa z HPK.

Poznámka : Pri nábehu bloku po generálnej oprave za tohoto stavu vyskúšať PV PG.

Vytvoriť dostatočnú zásobu výkonu R na roztočenie TG :

- OR zvýši výkon R v ručnom režime na 15 Ť 20 % N n o m

- prebytočná para je prepúšťaná cez PSK

- stabilizovať prevádzku konden zácie a NT-regenerácie pri prietoku 200 ŕ 300 m /h

Nabehnúť TG na prehrievacie otáčky 1100/min :

- OSO vytočí menič stredných otáčiek na 5 % a obmedzovačom a po jeho vytočení

meničom stredných otáčiek roztočí TG na 1100/min. Otáčky zvyšuje rýchlosťou

5 * 10/s. Počas zvyšovania otáčiek TG kontroluje automatické odstavenie natá-

cacieho zariadenia a reguláciu tlaku v HPK s PSK. Náhrev nábehu TG riadi podlá

nábehového diagramu. Po prehriati TG zvýši otáčky TG meničom stredných otáčiek

na 3000/min, skontroluje odstavenie nábehových olejových čerpadiel a odskúša

ochrany TG z pultu TVER. Ak počas odstávky bol zásah do olejovej regulácie

TG alebo to predpisuje HMG, tak pred prifázovaním generátora je potrebné odskúšať

nastavenie relé poistného zariadenia. Pred touto skúškou je potrebné preveriť

rozdelenie hlavného olejového relé, pohyblivosť regulačných a rýchlozáverných

orgánov TG a tesnosť rýchlozáverných orgánov zmeraním času dobehu TG z 3000/min

do kludu.

Skúšku relé poistného zariadenia vykoná OSO z pultu TVER :

- rozdelí hlavné olejové relé /TG je na 3000/min/

- meničom stredných otáčiek zvyšuje otáčky TG a kontroluje či jedna strana relé

poistného zariadenia zapôsobí v rozmedzí 3270 + 3330/min

- zachytí TG na 3000/min a rovnakým spôsobom odskúša aj druhú stranu relé poist-

ného zariadenia a nakoniec za prevádzkového stavu olejovej regulácie.

Pri skúške musí byť prítomný SI, směnový majster sekundárneho okruhu a

strojník TG.
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Poznámka: Pri nábehu bloku po GO je po tejto skúške potrebné vykonať skúšky pri-

márnych ochrán, generátora, blokového transformátora a transformátora

vlastnej spotreby.

4.12. Prifázovanie_TG_k_sieti_a_zy^|enie_v2k2Sä_fei2!Slä_S§_S2SÍ2áiQY_i

Tesne pred přiřazováním TG vyžiada SI súhlas CSED na fázovanie TG k sieti.

OSO meničom stredných otáčiek nastaví otáčky TG na 2960/min, fázovačom v ručnom

režime zvýši otáčky TG na hodnotu frekvencie siete a prepne fázovanie do automati-

ky. Rozvodný elektro nabudí generátor na napätie siete a zapne automatické fázova-

nie synchrotaktom, ktorý v okamihu zhodu fáz generátora a siete zapne generátorový

vypínač. Po nafázovaní zaťaží TVER TG na základné zaťaženie /17 MW/. 0S0 pritom

kontroluje tlak v HPK a otvorenie PSK - zásobu pary na zvyšovanie výkonu. OSO

dalej zaťažuje TG v ručnom režime trendom max. 4 MW/min. Po uzatvorení PSK TG

spustí druhé napájacie čerpadlo. VRB dá príkaz prevádzkovému majstrovi chémie na

pripojenie blokovej úpravy kondenzátu.

OR zapne ARM do režimu "T" a 0S0 prepne TVER do automatického zvyšovania vý-

konu TG trendom 1 %/min. Výkon bloku zvyšujú v 20 min. intervaloch s 10 min.

prestávkami. Ak je pripravený do prevádzky aj druhý TG, tak přiřazovaný TG zasta-

bilizuje na výkone 80 f- 100 MW, t.j. na výkone pri ktorom prejde NT-regenerácia

na vykurovanie zo 4. na 5. odberu TG. OR zvýši výkon R na hodnotu pri ktorej sú

PSK otvorené na 20 %.

Druhý TG nabehnú a prifázujú rovnakým spôsobom ako prvý. Po nafázovaní druhé-

ho TG a uzatvorení PSK OSO nastaví na pulte TVER necitlivosť PSK na

p x - 0,2 MPa, p 2 - 0,2 MPa.

OR uvedie do normálnej prevádzky systém odkalu PG /RY30/.

Poznámka : Pri spúšťaní bloku po GO je potrebné pri N R menšom ako 35 % N n

preveriť nastavenie a funkciu lokálnych ochrán PG skutočnou zmenou

hladiny v PG.

Ďalej zvyšovať výkon bloku trendom 0,5 %/min /na oboch TVER navolený trend

0,5 %/min/ v 20 min. intervaloch s prestávkami 10 min. Počas zvyšovania výkonu :

- pri N R ~ 35 % N OR zapne kľúčom SAC-1 havarijnú ochranu od zatvorenia RZV

TG a OSO premanipuluje napájanie PG z nábehových trás na základné

- pri výkone druhej TG 80 MW OSO skontroluje prechod NT-regenerácie na vykurova-

nie z odberov TG

- OR udržuje zásobu do zapracovania HO od n-výkonu na 20 f 30 % a výšku 6. skupiny

HRK v intervale 125 í 225 cm

- OSO kontroluje automatický nábeh druhej dvojice KC od zvyšovania prietoku základ-

ného kondenzátu na 500 t/hod, uvedie do automatického režimu kaskádu kondenzátu

vykurovacej pary NT-regenerácie /nabehne podávacie čerpadlo kondenzátu/, sepa-

rátu a kondenzátu separátora prehrievača pary

- OSO pri výkone 50 % N n o m spustí tretie napájacie čerpadlo, pri výkone 75 %

Nnom š t v r t é

- OSO skontroluje prechod zásobovania kolektora 0,7 MPa z HPK na 7.-.odber TG
/pri N T G - 100 MW/ a na 6. odber /pri N T G - 180 MW/.
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- pri N T G = 120 MW dá OSO príkaz strojníkovi TG na nábeh VT-regenerácie

Po dosiahnutí výkonu 100 % N zastabilizovať prevádzku bloku - OR prepne

ARM do režimu "N" a OSO prepne TVER do režimu "N" s korektorom "-p" a doreguluje

výkon TG tak, aby pri žiadanom tlaku v HPK bol zosúladený zadaný a skutočný výkon.

OR nastaví zásobu do zapracovania HO od n-výkonu na 110 %. VRB zapíše základné

parametre bloku - výkon reaktora, strednú teplotu PO, stredný ohrev na R, koncen-

tráciu H~BO3 v PO, výkon TG, tlak v HPK, dá zosnímat a vyhodnotili kartogram AZ

reaktora.

5. FYZIKÁLNE SPflgTANIE PO VÝMENE PALIVA.

Do fyzikálneho spúšťania po výmene paliva patria nasledovné testy :

- dosahovanie kritického stavu

- kontrola spojenia pohonov SORR s kazetami HRK a kontrola symetrie zavezenia AZ

- meranie teplotného a tlakového koeficientu reaktivity

- meranie celkovej účinnosti systému regulačných kaziet a doby pádu regulačných

kaziet po zapôsobení HO-I

- meranie účinnosti skupín HRK IV, V, VI, účinnosti H 3BO 3 a meranie teplotného

koeficientu reaktivity pri teplote PO 250 ŕ 260 °C

- meranie izotermického stavu.

Z organizačných dôvodov, pred meraním účinnosti systému regulačných kaziet a

doby pádu regulačných kaziet po zapôsobení HO-I, sa zvýši výkon R na 5 % N n o m

a odskúšajú sa PV PG.

Postup testu - „dosahovanie kritického stavu" je zhodný s postupom uvedeným

v kapitole „Nábeh reaktora na MKV".

5.1. Kontrola_sggjenia_gghgnov_SORR_s_kazetami_HRKi

Východzí stav :

- výkon R je 10~ ŕ 10~ % N , kontrola n-toku je v MP

- teplota v PO je 190 Ť 200 C, tlak v PO je 12,3 MPa

- kazety HRK I. Ť V. skupiny sú na HKV, kazety VI. skupiny sú vo výške 170 Ť

200 cm

- koncentrácia v PO, KO, TK10B01 je vyrovnaná, max. rozdiel 0,1 g H3BO3/kg H2O

Postup pre 6. skupinu :

Centrálnu kazetu /12-43/ v individuálnom režime OR zasunie do dosiahnutia

reaktivity - 0,05 B £. Tým je overené jej spojenie. Vytiahne periférne kazety-

6. skupiny v skupinovom režime do dosiahnutia najbližšieho prechodu zón /200,

225 cm/, pritom zasúva kazetu 12-43 tak, aby perioda nebola menšia ako 80 s

a reaktivita väčšia ako 0,05 B g f. Centrálnu kazetu prepne do automatického reži-

mu a jednu periférnu kazetu 6. skupiny prepne do individuálneho režimu a zasunie

ju do polohy 125 /150/ cm aby vnesená reaktivita bola v intervale /-0,l Ť -0,05/

B -. Po ustálení priebehu, kontrolný fyzik zapíše hodnotu reaktivity a zasunutie

kazety. OR vytiahne periférnu kazetu do pôvodnej polohy, pritom ak perioda klesne
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pod 90 s preruší vyťahovanie /prípadne zasunie centrálnu kazetu/. Stabilizuje

výkon R centrálnou kazetou a analogicky skontroluje ostatné kazety 6. skupiny/.

Postup pre 1. - 5 . skupinu :

OR vypne pôsobenie HO-IV od pádu kazety a upraví polohu 6. skupiny na

170 f 200 cm. Prepne prvú kazetu 5. skupiny do individuálneho režimu a zasunie

ju do dosiahnutia podkritičnosti 0,05 B g f. Tým je preverené jej spojenie. Odkom-

penzuje vnos zápornej reaktivity vytiahnutím 6. skupiny. Takto postupuje až do

zasunutia kazety 5. skupiny na DKV. Ddaje zasunutia kazety a 6. skupiny zapisuje

kontrolný fyzik. Vytiahne kontrolovaní! kazetu na HKV, pritom kladný vnos reakti-

vity odkoinpenzováva 6. skupinou. Uvedeným spôsobom skontroluje ostatné kazety

'5. ŕ 1. skupiny. Po ukončení merania zapne pôsobenie HO-IV od pádu kazety.

Kritéria úspešnosti :

- kazeta je spojená s pohonom ak pri zasúvaní meranej kazety je dosiahnutá pod-

kritičnosť min. - 0,05 B e f

- AZ je symetrická ak rozdiel v koef. symetrie nepresahuje - 12 %.

5.2. Meranie_teglotného_a_tlakového_koefi_reaktivity,i

Východzí stav :

—2 —1

- výkon reaktora je 10 ŕ 10 N

n o m

- teplota PO je 200 °C, tlak PO je 12,3 MPa

- kazety 1. ŕ 5. skupiny sú na HKV, kazety 6. skupiny na 150 f 170 cm.

- je presne stanovená koncentrácia H,BOo v PO.

Postup merania :

OR vytiahnutím 6. skupiny zvýši výkon R /na 0,7 % N / tak, aby pri pre-

vádzke 6 HCC a EOKO bol trend zvyšovania teploty PO cca 15 °C/hod. Pritom

- tlak v PO, hladinu v KO udržuje konštantnú

- zmenu reaktivity /od zvýšenia teploty PO/ o - 0,05 B g f odkompenzuje 6. skupinou

HRK, KF zaznamená teplotu, zmenu reaktivity a polohu 6. skupiny

Po dosiahnutí teploty 260 °C,.zníži výkon R na 10 -f 10"1 % N a stabi-

lizuje teplotu v PO.

OR zníži tlak v PO otvorením vstreku do KO /regulátor YP10S28/ na 11,6 MPa

trenďom max. 1 MPa/min. Po dosiahnutí tohoto tlaku zatvorí vstrek, zapne EO KO

a zvýši tlak na 13 MPa. Pri zmene r. aktivity o - 0,05 B e f odkompenzuje vplyv 6.

skupinou HRK. Kontrolný fyzik zapíše tlak PO, zmenu reaktivity a polohu 6. sku-

piny. OR vypne EOKO a zníži tlak v PO na nominálny.

Kritéria úspešnosti :

- namerané hodnoty sa líšia oproti vypočítaným o max.

- 0,3.10 %/°C pre teplotný koef. reaktivity

* 0,2.10~2 %/MPa pre tlakový koef. reaktivity.
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Meranie celkovej účinnosti systému regulačných kaziet a doby pádu regulačných

kaziet po zapôsobení HO I.

Východzí stav :

- je zhodný so stavom po ukončení merania teplotného a tlakového koeficientu

reaktivity

- sú pripravené oscilografy na meranie doby pádu

Postup merania

OR vytiahne 6. skupinu HRK tak, aby R bol nadkritický 0,1 B f. Dá pokyn na

spustenie oscilografov a stlačením tlačítka HO I zhodí kazety na DKP.

Kritéria úspešnosti :

- namerané doby pádu HRK sú 8 * 13 s

- účinnosť celého systému kaziet sa nelíši o viac ako - 15 % od vypočítanej

hodnoty.

5.3. Meranie_účinngsti_4ix_5ii_6i_skuginy__HRKi_účinnosti_HoBO,_a_inerania_teglot;
ného_koefi_reaktivit^_gri_te2lote_250_*_260_2c

Východzí stav :

- výkon R je 10"2 * 10"1 % N n o m

- teplota PO je 260 °C, tlak PO je 12,3 MPa

- kazety 1. f 5. skupiny sú na HKV, 6. skupina je na 170 Ť 200 cm.

- je presne stanovená koncentrácia H 3BO 3 v PO.

P o s t u p :

OR znižuje koncentráciu v PO ako pri nábehu R na MKV pri±okom doplňovania

do PO 10 -í- 12 m /h. Počas znižovania koncentrácie H 3BO 3 udržuje konštantný tlak a

teplotu v PO, každých 30 min dá odobrať vzorku chladivá PO na stanovenie koncen-

trácie H3BO3. Zmenu reaktivity odkompenzováva zasúvaním kaziet HRK tak, aby zmeny

reaktivity boli 0,0 5 - 0,1 B ,. Pred zasunutím 6. skupiny na DKV vypne pôsobenie

HO IV. od pádu kazety. Pri zmene polohy HRK KF zaznamená velkost n-toku, reakti-

vity, čas, polohu HRK. Po dosiahnutí polohy 4. skupiny HRK 75 cm preruší vodový-

menu, zastabilizuje výkon R a vyrovná koncentráciu H,BO, medzi PO, KO a TK10B01.

Za tohoto stavu sa zmeria teplotný koef. reaktivity pri zmene teploty PO z

260 °C na 250 °C, t.j. OSO zvýši odber pary z HPK do kolektora 0,7 MPa alebo na

technologický kondenzát. Po dosiahnutí teploty 250 °C zatvorí odber pary z HPK

a nahřeje PO na teplotu 260 °C. Pritom OR odkompenzováva zmeny reaktivity

/cca - 0,5 B e^/ premiestňovaním 4. skupiny HRK. Pri zmene polohy HRK KF zazname-

ná polohu 4. skupiny HRK, teplotu PO, veľkosť n-toku, reaktivity a čas.

Po stabilizovaní teploty PO sa vykoná meranie účinnosti H 3BO 3 a skupín HRK

pri zvyšovaní koncentrácie H.,BO3. OR podá čerpadlom TB14D01 roztok 40 g H 3BO 3

/kg H^O na sanie doplňovacích čerpadiel. Pri stabilnej teplote a tlaku v PO dá

každých 30 min. odobrať vzorok z PO na stanovenie koncentrácie H3BO3» Zmenu

reaktivity odkompenzováva vyéhovaním kaziet HRK tak, aby zmeny reaktivity boli

/0,05 í 0,1/ B f. Po dosiahnutí polohy 6. skupiny 200 * 225 cm preruší zvyšovanie

koncentrácie H 3BO 3, stabilizuje výkon R a vyrovná koncentráciu H 3BO 3 medzi PO,

KO a TK10B01.
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Kritéria úspešnosti :

- namerané hodnoty sú rozdielne oproti vypočítaným o max. s

- 20 % pre účinnosť H 3BO 3

- 15 % pre účinnosť skupín kaziet HRK

- 20 % pre diferenciálnu účinnosť jednotlivých skupín kaziet HRK

- 15 % pre účinnosť celého systému regulačných kaziet.

5.4. Meranie izotertnického stavu.

Východzí stav :

- výkon R je 10"2 % n

- teplota PO je 260 °C, tlak PO je 12,2 MPa

- v prevádzke je 6 HCC

- kazety 1. -ŕ 5. skupiny sú na HKV, 6. skupina je na 170 * 200 cm

- sú zatvorené kontinuálne a periodické odkály PG

- doplňovanie PG je zatvorené, hladina vo všetkých PG je - 20 cm nad nominálnou

- sú zatvorené všetky armatúry vstrekov do Yr EOKO sú v aut. režime

- je uzatvorený odvod pary z HPK.

Postup merania :

- stabilizovat teplotu PO, prípadne stabilizovať trend zmeny teploty PO

- viacnásobne zosnímať hodnoty teplôt na výstupe z palivových kaziet a na sluč-

kách systémom HINDUKUS

- vyhodnotiť zistené údaje

- zistené opravné koeficienty čidiel merania teplôt na kazetách a slučkách K za-

viesť do systému HINDUKUS a znova zmerať izotermický stav.

Kritéria úspešnosti :

- jednotlivý snímač teploty dáva nehodnoverný údaj ak ním určená teplota sa líši

od vztažnej o viac ako - 5 °C

- po zavedení korekcií sa teploty z termočlánkov na výstupe z kaziet nelíšia od

vzťažnej teploty o viac ako - 0,5 °C

- po zavedení korekcií sa jednotlivé teploty z odporových teplomerov na slučkách

nelíšia od vzťažnej teploty o viac ako * 0,02 °C.
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6. ENERGETICKÉ SPÚŠŤANIE PO VÝMENE PALIVA.

V energetickom spúšťaní po výmena paliva je potrebné vykonať nasledovné

skúšky a merania :

- skúšky primárnych ochrán generátorov, blokového transformátora a transformátora

vlastnej spotreby

- skúšky ARM a TVER

- meranie polí vývinu energie

- meranie tepelných bilancií a kalibrácia AKNT - SUGAN

- meranie Xe-otravy

- meranie teplotného a výkonového koef. reaktivity.

Pri akých výkonoch R sa vykonávajú jednotlivé skúšky a merania je vidieť

na harmonogramoch pre súčasný nábeh oboch TG a pre postupný nábeh TG, t.j.

nábehy TG sú po viac ako 72 hodinách. Skúška primárnych ochrán sa uskutočňuje

podlá rozsiahleho programu a je ju možno vykonať v predstihu počas FS parou zo

susedného bloku.

6.1. Skú|ky__ARM_a_TVERi

Východzí stav :

Blok je na výkone 90 /50/ % N n o m , v prevádzke sú oba /jeden/ TG.

1/ Previerka TVER TG-1 v režime N, TVER TG-2 v režime P.

OSO zníži výkon TG-1 pomocou zadaného výkonu jedným impulzom o cca 20 MW,

sleduje zaťažovanie TG-2 a stabilizáciu parametrov.

2/ Previerka TVER TG-1 v režime P, TVER TG-2 v režime N.

Postup je podobný ako v bode 1/.

3/ Spolupráca ARM-TVER pri zmene výkonu trendom.

ARM je v režime T, TVER TG-1, 2 je v režime N.

OSO navolí znižovanie výkonu TG trendom 1 %/min a zníži výkon bloku o 50 MW.

OR sleduje ako ARM znižuje výkon R. Po stabilizácii OSO navolí zvyšovanie

výkonu TG trendom 1 %/min až na pôvodnú hodnotu, OR sleduje činnosť ARM.

4/ Spolupráca ARM-TVER pri HO-3 .

ARM je v režime N, TVER TG-1, 2 v režime N.

OR krátko stlačí /na 5 sek/ tlačítko HO-3,

OSO skontroluje na TVER-e TG zapnutie zvýšeného korektora tlaku a zníženie

výkonu TG. Po stabilizácii zvýši výkon bloku na pôvodnú hodnotu.

5/ Previerka ARM v režime N.

ARM je v režime N, TVER TG-1,2 v režime N

OR navolí kazety 4. skupiny HRK do indidivuálneho režimu a zasunie ich po

krokoch 250 - 215 - 205 cm s výdržami medzi krokmi 1 min. Pritom kontroluje

ako ARM odkompenzováva zmenu výkonu R. Po stabilizácii vytiahne rovnakým spô-

sobom kazety 4. skupiny a kontroluje činnosť ARM.

6/ Previerka prechodu ARM z režimu N do T od stúpnutia tlaku v HPK a z T do N

od signálu prevýšenia výkonu R.
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ARM je v režime N, TVER TG-1, 2 je v N.

OSO znižuje zadaný výkon TG až do stúpnutia tlaku v HPK pri ktorom sa ARM

prepne do T. OR skontroluje signalizáciu ARM a zníženie výkonu R. Po stabi-

lizácii OR naimituje prekročenie výkonu R na 102 % N, znížením nastavenia

medze n-výkonu na zapracovanie HO-R. Skontroluje prepnutie ASM do N, sicrna-

lizáciu "zákaz viac" a zníženie výkonu R.

Východzí stav :

Je stabilizovaná prevádzka bloku na výkone 90 /50/ %, 100 % N _. Poloha

6. skupiny HRK je 150 ŕ 200 cm.

Na systéme HINDUKOS 5-krát zosnímať štandartný súbor parametrov :

- teploty na výstupe z palivových kaziet

- teploty na slučkách

- signály samonapájacích detektorov

- normované signály.

Ručne pred a po meraní zaznamenať. :

- polohu 6. skupiny HRK

- koncentráciu HJBOJ v PO

- frekvenciu el. siete

Na základe zosnímaných hodnôt vyhodnotiť kartocrram AZ a stanoviť koeficient

nerovnoměrnosti AZ.

Východzí stav :

R pracuje na stabilnom výkone min. 30 hod., poloha 6. skupiny HRK je 150

Ť 200 cm.

OR zatvorí odkály PG, minimalizuje prietok doplňovania do PO. OSO premani-

puluje zásobovanie kolektora 0,5 MPa, výměníkovéj stanice a CHOV na susedný

blok. Zosníma t: hlavné parametre bloku a z nich stanoviť tepelné bilancie a výkon

R. Zosúladiť hodnotu neutrónového výkonu na AKNT-SUGAN s vypočítanou hodnotou

výkonu R, t.j. prepnúť daný komplet HO-R do skúšky a po kanáloch nastaviť údaj

neutrónového výkonu R.

Meranie stacionárne2_Xe-stravy.

Východzí stav :

R je v stabilnej prevádzke na danej výkonovej úrovni min. 48 hod.

Zapísať parametre - výkon R, stredná teplota v PO, poloha 6. skupiny HRK, tlak

v PO, koncentrácia H 3BO 3 v PO. Vypočítať Xe-otravu z týchto parametrov a z para-

metrov pri nábehu R na MKV.
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Meranie_teglotnéhg_a_v2konovéhg_koeficientu_reaktivitYi

Východzí stav :

R je v stabilnej prevádzke na nominálnom výkone min. 48 hod. Prevádzka za-

riadenia PO, SO je stabilná. Poloha 6. skupiny HRK je 175 ŕ 185 cm. V HPK je

tlak 4,5 MPa. Je v prevádzke neštandartná aparatúra FS a výpočtový systém.

1/ Meranie_yý,kgnového_koeficientu_reaktivitYi

OR prepne ARM do ručného ovládania

OSO prepne TVER jedného TG do režimu P.

Na počítači spustiť záznam vybraných parametrov PO a SO. Na pokyn vediíceho ex-

perimentu OR zasunie 6. skupinu HRK do AZ o 4 cm, urobí výdrž 4 s. vytiahne

6. skupinu HRK o 6 cm, urobí výdrž 6 s a vráti 6. skupinu HRK do pôvodnej výš-

ky. Vypnúť záznam parametrov na počítači a ARM prepnúť do režimu N a TVER do

režimu N. Pretože je veľká fluktuácia hodnoty n-toku, je potrebné uskutočniť

toto meranie min. 3-krát.

2/ Meranie_teglotnéhg_koeficientu_reaktivit^i

OR prepne ARM do ručného ovládania a 0S0 TVER TG-1, 2 do TPO - ručne.

Vedúci experimentu dá spustiť záznam vybraných parametrov PO, SO. OSO plynulým

zaťažovaním TG znižuje tlak v HPK na 4,2 MPa, pritom OR odkompenzováva vnos

kladnej reaktivity zasúvaním 6. skupiny HRK. Po stabilizácii tlaku v HPK, zač-

ne OSO plynule zaťažovať TG, pri nezmenenej polohe 6. skupiny HRK, až do

zvýšenia tlaku v HPK na 4,7 MPa. Po ustálení výkonu R zaťaží TG a stabilizuje

prevádzku pri tlaku v HPK 4,5 MPa. ARM prepnúť do N, TVER prepnúť do N.

6.2. Skú|ka_PV_KOi

Východzí stav :

Reaktor je odstavený, v PO je vytvorená odstavná koncentrácia H3BO3, v pre-

vádzke sú min. 3 HCC, odvod zbytkového výkonu z R je cez PS-K alebo cez techno-

logický kondenzátor T p 0 = 200 Ť 210 °C, T R Q » 290 Ť 300 °C, p p Q - 7,5 í- 8 MPa.

EEě¥ierka_schémy._gvládania_ma2n.etgy_IPV_KOi

Postupne naimitovať na prístroje - EKM vo všetkých kombináciách 2 z 3-och

zvýšenie tlaku v PO, pritom kontrolovať vypnutie magnetov IPV - YP10S16, 17, 23,

24. Tak isto naimitovať pokles tlaku v PO /zapnutie kontaktov EKM/ a skontrolovať

pripojenie napätia na magnety IPV KO. Potom elektricky zaistiť napájanie magne-

tov IPV KO.

Preyierka_nastavenia_IPV_KOi

Pomocou klúčov zatvoriť armatúry YP10S38, S40; IPV - YP10S17 zablokovať

maticou. Na miesto maqnetu YP10S17 namontovať prípravok na odskúšanie nastave-

nia IPV. Na prípravok umiestniť závažie, ktoré imituje na IPV otvárací tlak

14,5 MPa pri tlaku v PO 8,5 MPa. Otvoriť armatúru YP10S38 a odtočiť blokovaciu

maticu o 1 otáčku. Zvyšovať tlak v PO náhrevom KO /zapnúť všetky EO KO/ až do

otvorenia YP10S17, no nie viac ako na 8,7 MPa. Vypnúť EO KO a zapísať tlak otvo-

renia IPV a tlak zatvorenia IPV. Ak by IPV nezatvoril do poklesu tlaku na 7 MPa,

tak demontovať protizávažie a zatvoriť armatúru YPS0S38. Ak nie je IPV správne

nastavený, tak ho zablokovať, prestaviť a zopakovať skúšku.
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Rovnakým spôsobom preveriť nastavenie ostatných IPV - YP10S16, 23, 24.

Skontrolovať prevádzkyschopnosť armatdr YP10S36, s46 /YP10S41, S47/ -

zatvoriť YP10S46 /YP10S47/ a preveriť zatvorenie a otvorenie YP10S36 /YP10S41/.

Potom vyviesť personál a zahermetizovať miestnosti hermetickej zóny. Otvoriť

YP10S46 /YP10S47/ a krátkodobým otvorením /na 2 ŕ 3 s/ elektromagnetického ven-

tilu YP10S36 /YP10S41/ preveriť zapracovanie základného poistného ventilu

YP10S20 /YP10S27/. Pritom kontrolovať zmenu tlaku PO, teplotu a hladinu v KO

a parametre BN.

6.3. Skúfka_PV_PGi_

Východzí stav :

Výkon R je stabilizovaný na 5 Ť 7 % N , v prevádzke sú všetky HCC, odkály

všetkých PG stí zatvorené, tlak v HPK je 4,5 MPa, para z HPK je odvádzaná do ko-

lektora 0,7 MPa a cez PSK, PSA sú zatvorené v ručnom režime, systém dochladzova-

nia je v rezerve, sú zablokované PV na telese RCA typu Velán na parovode, je v

prevádzke kondenzácia a NT-regenerácia TG s otvorenou PSK. Je zaistené trvalé

telefonické spojenie medzi BD a etažérkou - 14,7 m.

Preveriť ovládanie PV PG ich krátkodobým otvorením s kľúčom z BD. Pritom

kontrolovať tlak v HPK a signalizáciu stavu PV PG.

Na PV PG, ktorý bude skúšaný, namontovať kontrolný manometer na riadiacu

skriňu. Zablokovať otvorenie všetkých ostatných PV PG /zablokovať membránové

ventily riadiacich skríň/. Na pokyn vedúceho skúšok začať zvyšovať tlak pary v

HPK zatváraním PSK. Udržovať konštantný výkon R. Skontrolovať tlak pri ktorom

otvorí PV PG. V prípade neotvorenia alebo predčasného otvorenia PV PG nastaviť

otvorenie PV PG. Skontrolovať signalizáciu otvorenia skúšaného PV PG na BD.

Ak p,V PG neuzatvorí pri poklese tlaku v HPK o 0,5 MPa od otváracieho, zatvoriť

PV PG zablokovaním membránových ventilov. Znížiť t]ak v HPK na 5,0 MPa /otvore-

ním PSK/ a pripraviť skúšku dalšieho PV PG.

Po odskúšaní všetkých PV PG znížiť tlak v HPK na 4,5 MPa, prepnúť PSA do

automatického režimu, uviesť do prevádzkového stavu PV PG a PV na telese RCA

parovodov.
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7. PRAVIDLA SMENOVEJ PREVfiDZKY.

Směnový personál prevádzky tvoria všetci zamestnanci JE, ktorí nepretržitým

striedaním sa v pravidelných intervaloch obsluhujú, alebo riadia obsluhu výrob-

ných a rozvodných zariadení JE. Členenie směnového personálu je dané Organizačným

poriadkom.

Operatívnym vedúcim směnových pracovníkov prevádzky je směnový inžinier, kto-

rý priamo riadi a je zodpovedný za správnu prevádzku JE. Nadriadeným směnových

inžinierov je vedúci odboru riadenia prevádzky. SI priamo operatívne riadi vedú-

cich reaktorových blokov a směnových majstrov.

V dňoch pracovného pokoja, na odpoludňajších a nočných smenách zastupuje SI

riaditeľa podniku s plnou právomocou a zodpovednosťou v otázkach :

- ochrany a obrany podniku

- riadenia a organizácie chodu podniku pri živelných pohromách a iných mimoriad-

nych situáciách, až do príchodu riaditela, alebo námestníka riaditela pre výro-

bu.

Každý směnový pracovník má určené svoje pracovné miesto, ktoré určí prísluš-

ný vedúci základnej prevádzky, tak aby to vyhovovalo bezpečnostným predpisom.a

pracovník mohol plniť svoje pracovné povinnosti. Na pracovnom mieste musí byť

prevádzková dokumentácia a jej súpis.

Povinnosti a zodpovednosť vedúcich pracovníkov i ostatných směnových pracov-

níkov z hľadiska bezpečnosti pri práci je daná Zákonníkom práce. Bezpečnostnými

predpismi pre energetiku a internými predpismi podniku. Pre niektoré práce, resp.

manipulácie na zariadení sú v zmysle Bezpečnostných predpisov pre energetiku vy-

dávané písomné príkazy.

1. Príkaz B - pre práce na elektrozariadení.

2. Príkaz M - pre zložité manipulácie na zariadení.

3. Príkaz R - pre práce v prostredí ionizujúceho žiarenia.

4. Príkaz S - pre práce na strojnom zariadení.

Vydávanie a evidovanie týchto príkazov sa riadi platnými bezpečnostnými

predpismi a Pravidlami pre bezpečnú prácu. Pred a počas výkonu služby je zakázané

používať alkoholické nápoje. Na smenu nesmie nastúpiť pracovníkv pod vplyvom al-

koholu. Alkoholickým nápojom sa rozumejú všetky liehoviny, víno, pivo.

Každý pracovník musí prevziať smenu od službukonajúceho pracovníka a po ukon-

čení ju odovzdať priamo na pracovisku. Každý pracovník je povinný prísť na svoje

pracovné miesto najmenej 15 minút pred začiatkom smeny.

Zoznámiť sa so stavom a činnosťou celého zariadenia osobnou obhliadkou za

prítomnosti odovzdávajúceho pracovníka. Informovať sa o všetkých okolnostiach

počas smeny, čomu je treba venovať zvýšenú pozornosť, prevziať správu o zariade-

niach v oprave, alebo zálohe.

Prečítať prevádzkový denník, prevziať dokumentáciu a inventár pracoviska.

Ďalej sa pracovník oboznámi so všetkými prevádzkovými záznamami, dispozíciami

a príkazmi, ktoré nastali v období od konca jeho predchádzajúcej smeny. Skontro-

luje čistotu a poriadok na preberanom pracovisku a potvrdí prevzatie smeny podpi-

som do prevádzkového denníka.
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Oboznámiť nástupujiíceho pracovníka spoločnou prehliadkou o stave zariadenia,

jeho činnosti, dôležitých prevádzkových udalostiach. Je zakázané zatajovat aké-

kolvek okolnosti, majúce vzťah k prevádzke.

Upozorniť nastupujúceho pracovníka, ktorému zariadeniu je nutné venovať

zvýšený dozor a kontrolu, informovať o zariadeniach, ktoré sú v oprave. Odovzdať

prevádzkový denník a ostatnú dokumentáciu, prípadne inventár. Svoje pracovisko

odovzdať v úplnom poriadku a čistote. Odovzdanie smeny potvrdiť zápisom v pre-

vádzkovom denníku s podpisom. Po odovzdaní smeny ohlásiť odovzdanie smeny svojmu

nadriadenému a ostať na pracovisku dovtedy, kým od svojho nadriadeného nedostane

súhlas s odchodu.

Preberanie a odovzdávanie smeny nie je dovolené v dobe likvidácie havárií

za poruchových stavov. Prevzatie smeny so závadami sa pripúšťa len s povolením

prevádzkového majstra alebo směnového inžiniera.

Každý službukonajúci pracovník je v dobe svojej služby zodpovedný za riadny

výkon služby, správnu obsluhu a bezporuchovú činnosti všetkého zariadenia v pri-

delenom úseku, za čistotu a poriadok na pracovisku, ako aj za inventár pracoviska.

Směnoví pracovníci nesú plnú zodpovednosť :

1. za správne, presné a jasné vydávanie správnych príkazov svojim podriadeným,

alebo spolupracovníkom,

2. za spoľahlivé, pravdivé a presné informácie, potrebné k obsluhe a k riadeniu

prevádzky,

3. za správne prevádzkovanie zvereného zariadenia podľa prevádzkových predpisov,

vedenie prevádzkovej dokumentácie, za všetky prípady havárií a porúch zaria-

denia, ktoré vznikli jeho vinou, alebo vinou pracovníkov jemu priamo operatív-

ne podriadených,

4. za ohrozenie zdravia všetkých pracovníkov, ktoré vznikli jeho vinou,

5. za dodržiavanie pravidiel dozimetrickej služby,

6. za nesplnenie svojich povinností a nepoužitie svojich práv,

7. za narušenie pracovnej disciplíny,

8. za poriadok a bezpečnosť na pracovisku,

9. za celistvosť a ochranu zariadení, objektov, vybavenie pracoviska, nástrojov

a pomôcok pred odcudzením a zneužitím.

Funkciu OR môže vykonávať pracovník s vysokoškolským vzdelaním technického

smeru a absolvovaním zaškolenia v RšVS. Pred nástupom do funkcie je povinný pod-

robiť sa lekárskemu vyšetreniu a psychotestu a v určených termínoch tieto vyšet-

renia opakovať.

Po ukončení všeobecnej a specializačněj prípravy v RSVS, ukončenej závereč-

nými skúškami, absolvuje stáž na elektrárni a výcvik na trenažéri. Potom je po-

vinný podrobiť sa skúškam pred štátnou komisiou na funkciu OSO. Po min. 6-mesač-

nom vykonaní funkcie 0S0 môže ísť na štátnu skúšku na OR. Po úspešnom absolvova-

ní skúšok dostane oprávnenie pre riadenie jadrového reaktora, ktorého platnosť

sa periodicky obnovuje absolvovaním preverovacích skúšok v2-ročných intervaloch.
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Pred samostatným výkonom funkcie ešte dubluje na mieste operátora reaktora pod •

vedením skúseného operátora najmenej 4 týždne.

Funkcia OR je začlenená do útvaru riadenia prevádzky. Organizačne podlieha

vedúcemu odboru riadenia prevádzky, pri výkone smeny podlieha operatívne VRB.

Úzko spolupracuje s SMPO, avšak priamo podriadeného funkčne nemá. S ostatnými

funkciami na BD spolupracuje cez VRB. Pracovným miestom OR je výlučne BD/ pokial

mu krátkodobé VRB neurčí inak.

OR je povinný podľa dostupných informácií - údaje prístrojov, informácie

obsluhy PO, v každej chvíli poznať stav zariadenia, ktoré obsluhuje. Cez VRB,

resp. s jeho vedomím dáva záväzné pokyny SMPO.

Pri preberaní smeny je OR povinný - oboznámiť sa so zápismi v denníku VRB,

knihe príkazov, prevádzkových záznamoch o práci reaktora a PO. Osobnou kontrolou

preveriť stav reaktora a jeho systémov, ovládaných z BD.

Žiadať striedaného OR o informácie o všetkých poruchách a prijatých opatre-

niach na ich odstránenie, ktoré sa vyskytli na smene. Oznámiť prevzatie smeny

VRB, informovať ho o stave zariadenia a prevzatie smeny podpísať v denníku VRB

OR je povinný :

1. Riadiť sa a plniť príkazy VRB alebo SI - pri neprítomnosti VRB.

2. Počas smeny trvale sledovať chod zariadení PO a manipulovať v zmysle prevádz-

kových predpisov.

3. Po preverení správnosti príkazov VRB, SI ich okamžite plní - ak by toto plne-

nie príkazov ohrozovalo život ľudí alebo viedlo k poruche, je OR povinný na

toto nebezpečeie upozorniť a príkazy nesplniť.

4. Ak OR vykonáva manipuláciu, ktoré majú vplyv na zmenu základných parametrov

bloku, je povinný upozorniť VRB.

5. VRB, SI hlásiť nedostatky a závady v činnosti zariadenia i personálu.

6. Zakázať prácu směnovému, alebo inému personálu, ktorí porušujú pravidlá JB.

7. V súčinnosti s 0S0 a rozvodným pod koordináciou VRB likvidovať havárie a

poruchy.

8. Podľa pokynov VRB, SI odstavovať zariadenia do opravy.

9. Obracať sa na VRB, SI o pomoc pri riešení pracovných a technicko-organizačných

problémov, ktoré nevie samostatne spoľahlivo vyriešiť.

10. Vyžadovať presné, úplné a bezpečné plnenie príkazov, pokynov ako aj hlásení

o splnení úloh.

11. Viesť predpísané záznamy o činnosti zariadení ako aj zapisovanie ich paramet-

rov v hodinových intervaloch.

12. V prípade, ak sa chce OR vzdialiť z pracoviska, preberá jeho funkciu VRB.

13. Príkazy OR musia byť jasné, zrozumiteľné a stručné, pracovník musí príkazom

rozumieť a musí ich opakovať.

14. Na svojom pracovisku dodržiavať čistotu a poriadok.

15. Oboznamovať sa so všetkými zmenami, dodatkami k PP a príkazmi, toto potvrdzo-

vať podpismi.

16. V prípade náhlej zmeny svojho zdravotného stavu pri výkone funkcie žiadať

VRB o vystriedanie pri obsluhe zariadení.
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Vzhľadom na jadrovo-fyzikálne a technologické vlastnosti reaktora a jeho

príslušenstva, je pracovným miestom OR vždy BD, teda i počas výmeny paliva. Pri

výmene paliva môže OR opustiť BD len s povolením SI, kedy SI preberie na seba je-

ho povinnosti. Počas výmeny paliva je pracovným miesto VRB reaktorová sála.

OR je osobitne zodpovedný za :

1. dodržanie JB, osobitne zodpovedá za vykonanie všetkých manipulácií a zásahov

na svojom pracovisku tak, aby za každých okolností bola dodržaná JB reaktora.

2. všetky osobne vykonané manipulácie a zásahy,

3. dodržiavanie pravidiel smenovej prevádzky

4. udržiavanie čistoty, poriadku a disciplíny na svojom pracovisku

5. plnenie príkazov a nariadení nadriadených.

Okrem toho zodpovedá za pravidelnosť a úplnost informácií prevádzkového cha-

rakteru, ktoré podáva svojim nadriadeným a za dodržanie všetkých foriem bezpeč-

nosti.

Na svojom pracovnom mieste vedie OR túto prevádzkovú dokumentáciu :

1. prevádzkové záznamy práce zariadení PO

2. prevádzkový záznam doby práce zariadení ovládaných z BD

3. kartogram tepelno-fyzikálneho sledovania AZ.

Funkciu 0S0 môže vyknnávať pracovník s vysokoškolským vzdelaním technického

smeru a absolvovaním zaškolenia v RšVS. Príprava OSO, nástup do funkcie a začle-

nenie je rovnaké ako OR.

OSO je priamo podriadený VRB, nemá priamych podriadených. Funkčne mu však

podlieha obslužný personál SO, ktorému je oprávnený dávať technologické príkazy.

Trvalým pracoviskom OSO i počas výmeny paliva je BD. Jeho základnou povinnos

ťou je samostatne riadiť a kontrolovať manipulácie na zariadeniach SO a činnosť

obslúh. Povinnosti pri preberaní smeny sví rovnaké ako u OR - preberanie smeny

potvrdí podpisom do prevádzkového denníka 0S0. Tiež povinnosti OSO v priebehu

smeny sú podobné ako u OR - so zameraním na SO.

OSO je zodpovedný najmä za :

1. plynulý a bezpečný chod technologického, zariadenia SO,

2. dodržiavanie pracovných, technologických postupov podlá prevádzkových predpi-

sov,

3. efektívne využívanie zariadenia v prevádzke,

4. včasné a úplné splnenie operatívnych príkazov priamych nadriadených,

5. čistotu a poriadok na svojom pracovisku,

6. riadne prevzatie a odovzdanie smeny.

Na svojom pracovnom mieste vedie 0S0 túto prevádzkovú dokumentáciu :

- operatívny denník,

- prevádzkový záznam SO.
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ento

PREVÁDZKOVÍ REŽIMY BLOKU

Por.
čís.

r-t

2

3

4

5

6

Režim

Prevádzka na výkone

Dosahovanie kritického
stavu a kritický stav

Odstavenie bez vy-
chladzovania

Polohorúci stav

Odstavenie s vychla-
dzovaním

Odstavenie pre výmenu
paliva

Tepelný výkon
pkrem zbytko-
vého výkonu

* Nnom

Ž 2

< 2

0

0

0

0

Stredná teplota
chladivá v primár-
nom okruhu

°C

Nominálna teplota
/26O - 280/

> 190

> 245

7 Tk.l.

< Tk.l.

< 60

i

Tlak v pri-
márnom okruhu

MPa

nominálny tlak
Avl2,3/

nominálny tlak

nominálny tlak

> 2,0

< 3,5

atmosferický
tlak

Príloha 5. 6

Poznámka

neutrónový tok v
pásme zdroja a me-
dzipésme

T, , - teplota kreh-&• J..
kého lomu nádoby re.

Odatavená koncentrá-
cia H 3BO 3

Min. koncentrácia
H-̂ BÔ  12 g/kg k -
3 3 - 0,98 e r


