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Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a. s.

ANOTÁCIA

vůje

Dokument obsahuje zhodnotenie výkonovej etapy energetického spúšťania 1. bloku JE Mochovce
na etape do výkonu 100 % Nnom- V dokumente sú zhrnuté priebehy a výsledky testov a skúšok tejto etapy
energetického spúšťania, je vykonané zhodnotenie činnosti významných systémov a zariadení bloku, ako
aj plnenie limit a podmienok v priebehu etapy. Na základe toho sú spracované závery a doporučenia pre
pripravenosť bloku k ďalším etapám energetického spúšťania.

Hodnotenie bolo vypracované vedeckým vedením spúšťania JE Mochovce, ako nezávislej podpory

prevádzkovateľa pre kontrolu spúšťacích prác, z pohľadu jadrovej bezpečnosti.

Počet strán: 46 Počet priloh: 8

Počet obrázkov: 34 Počat výtlačkov: 29

Kľúčové slová:
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A OZNAČENÍ

AKNT aparatúra kontroly neutrónového toku
ALOS aparatúra logického spracovania signálov
AMS analyticko-meracie stredisko
AO automatické odstavenie
APS automatika postupného spúšťania
AZ aktívna zóna
AZR automatický záskok rezervy
AKTP aparatúra ochrany od technologických parametrov
BOR blok ochranných rúr
DG dieselgenerátor
DKV dolný koncový vypínač
EMO elektráreň Mochovce
ENČ elektronapájacie čerpadlá
EO KO elektrické ohrievače kompenzátora objemu
ES energetické spúšťanie
FS fyzikálne spúšťanie
H6,HRK6 poloha regulačnej skupiny HRK
HA hydroakumulátor
HAZR hromadný automatický záskok rezervy
H B horný blok
HCČ hlavné cirkulačné čerpadlo
HKV horný koncový vypínač
HRK regulačná kazeta
HUA hlavná uzatváracia armatúra
IK ionizačná komora
JE jadrová elektráreň
KNI čidlo SVRK
KNV kolektor napájacej vody
KO kompenzátor objemu
MKV minimálny kontrolovaný výkon
N D núdzová dozorna
N N napájacla nádrž
PCČ pomocné cirkulačné čerpadlo
PG parogenerátor
PNČI menič nízkej frekvencie individuálny
PO primárny okruh
PSA prepúšťacia stanica do atmosféry
PSK prepúšťacia stanica do kondenzátora
PV poistný ventil
RPZ relé poistného zariadenia (nadotáčková ochrana TG)
SO sekundárny okruh
SPP separator prehrievač pary
SWO spätná wattová ochrana
TK technologický kondenzátor
UP ukazovateľ polohy
VS vlastná spotreba
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Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s. vúje
1. UVOD

Výkonová etapa energetického spúšťania do výkonu 100 % Nnom 1. bloku EMO začala dňa,
27.8.1998 o 17.30 hod. a bola ukončená dňa 6.10.1998 o 18.00 hod.

Etapa energetického spúšťania na výkonovej hladine do 100 % Nnom prebiehala v súlade so
schváleným „Etapovým programom energetického spúšťania 1. bloku JE Mochovce" P209, na neho
nadväzujúcimi pracovnými programami a podľa aktualizovaného harmonogramu.

Na výkonovej hladine do 100 % Nnom boli realizované nasledovné činnosti a skúšky:

E17 - Kontrola tepelných bilancií PO a SO

E27 - Kontrola a sledovanie tepelného výkonu reaktora

E18 - Určenie koeficientov prestupu tepla v PG

E1 - Kalibrácia prístrojov AKNT

E24 - Meranie hydraulických charakteristík PO

F14 - Meranie šumových charakteristík reaktora

E23 - Kontrola a overenie presnosti termočlánkových reťazcov PO

E23 - Kontrola vybraných merani bloku

E22 - Kontrola stavu obalu palivových článkov

E14 - Meranie stacionárnej xenónovej otravy

E19 - Kontrola prístrojov SVRK

E20 - Kontrola nerovnoměrnosti rozloženia výkonu v AZ

E15 - Meranie výkonového koeficienta reaktivity

E15 - Meranie teplotného koeficienta reaktivity

E12 - Sledovanie samoregulačných vlastnosti reaktora

E13 - Meranie nestacionárnej xenónovej otravy

E8 - Odpojenie vývev a kontrola korektorov vákua na TG01

E9 - Zregulovanie TG01 na chod naprázdno

E9 - Zregulovanie TG31 na chod naprázdno

E21 - Skúšky regulátora ROM

E7 - Odpojenie VTO na TG01

E7 - Odpojenie VTO na TG31

E5 - Odpojenie 1 zo 6 HCČ

E5 - Odpojenie 2 zo 6 HCČ
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E5 - Odpojenie 3 zo 6 HCČ

E6 - Opojenie 1 z 4 NČ bez AZR

E6 - Opojenie 2 z 4 NČ bez AZR

E9 - Zregulovanie výkonu bloku na úroveň vlastnej spotreby

E9 - Zregulovanie dvoch TG na chod naprázdno (AZR)

E3 - Sledovanie radiačnej situácie počas ES

P207 - Kontrola a korekcia chemických režimov

P4/6.7,8,9 - Skúšky SVRK

OP č. 1 k PO34 - Skúšky regulátora napätia generátora 220 MW

OP č.1 k E9 - Nastavenie olejovej regulácie TG01 a TG31

OP č.1 k E21 - Kontrola obmedzenia výkonu reaktora regulátorom ROM2S-01

OP č.2 k E21 - Kontrola obmedzenia výkonu reaktora regulátorom ROM2S-01

Po ukončení jednotlivých skúšok a testov realizovaných na výkonovej hladine do 100 "/oN,*™ boli
vypracované predbežné vyhodnotenia vydaním predbežných protokolov.
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Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s. vúje
2. PRIEBEH VÝKONOVEJ ETAPY DO 100 % N N 0 M

2.1. Chronologický priebeh

27.8.1998 17.30 hod

19.05 hod
20.00 hod

20.41 hod

23.00 hod
23.20 hod

28.8.1998 02.12 hod

05.00 hod

29.8.1998 12.40 hod

16.10 hod

17.20 hod
19.45 hod

30.8.1998 08.00 hod

09.50 hod
10.50 hod
11.15 hod
11.35 hod
11.50 hod

12.20 hod
12.40 hod
13.47 hod
17.55 hod
19.00 hod

30.8.1998 20.15 hod
31.8.1998 09.30 hod

10.52 hod
15.00 hod
15.30 hod

Povolenie na zvýšenie výkonu na 100 % Nn o m, H3BO3 = 5,65 g/kg,
NR = 86 % Nnom, NTCOI = 193 MW, NTG3i = 204 MW
Začiatok zvyšovania výkonu na 100 % Nnom
NR na 96 % Nnom, ďalšie zvyšovanie výkonu je limitované ohrevmi na
kazetách.

Výpadok TG01 od tlaku tesniaceho oleja generátora. Výkon reaktora
znížený na 53 % Nnom regulátorom ARM.
Otáčky TG01 3000/min

TG01 přiřazovaný, zvyšovanie výkonu

NR = 95 % N„om, NTGOI = 210 MW, NTG3t = 210 MW stabilizácia, zosnimanie
kartogramov podľa doporučenia W S č. 28
NR = 96,7 % Noom, ARM v „N" stabilizácia parametrov bloku, AT = 28,7 °C,
Tpo = 281,3 "C, N T G 0 , = 216 MW, N T G 3 ) = 216, H3BO3 = 5,6 g/kg
Začiatok testov E17, E27- „Kontrola tepelných bilancií PO, SO",
E18 - „Určenie koeficientov prestupu tepla v PG", E1 - „Kalibrácia prístrojov
AKNT", E24 - „Meranie hydraulických charakteristik PO"
Ukončenie E24

Ukončenie E17.E18
Ukončenie programu E1

Začiatok merania E22 - Kontrola stavu obalov palivových článkov,
F14 - Meranie šumových charakteristík reaktora
Začiatok merania P4, E19, E20, E23
Ukončené meranie E22
Ukončené meranie F14

Meranie výkonového koeficientu reaktivity E15

Ukončené merania E19, E20, E23. Kontrola a overenie presnosti
termočlánkových reťazcov vybraných meraní bloku a nerovnoměrnosti
rozloženia výkonu v AZ.
Ukončené meranie stacionárnej xenónovej otravy E14
Začiatok E12 - Sledovanie samoregulačných vlastnosti reaktora
Ukončené meranie E15
Ukončené meranie E12
Začiatok programu E21 - Kontrola zariadenia ROM
Ukončenie programu E21 - Kontrola zariadenia ROM
Začiatok E7 - Odpojenie VTO na TG01
Nábeh VTO TG01
Začiatok skúšky - Odpojenie VTO na TG31
Ukončené meranie odpojenia VTO na TG31
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1.9.1998 07.10 hod

07.14 hod

14.20 hod

15.20 hod
18.00 hod

18.55 hod
19.20 hod
20.50 hod

2.9.1998 10.05 hod

11.07 hod
18.30 hod

21.30 hod

23.00 hod
3.9.1998 03.55 hod

05.03 hod

05.11 hod

05.14 hod
05.15 hod

05.30 hod

06.30 hod

06.30 hod

08.40 hod

09.05 hod

10.15 hod

18.30 hod

20.10 hod

4.9.1998 14.15 hod

14.45 hod

16.00 hod

Začiatok E13 - Meranie nestacionárnej xenónovej otravy. T P 0 = 280 °C,
N„ = 96,4 % N™
AO3 - operátorom znížený NR na 50 % Nnom. NTGoi = 90 MW,

NTG3i = 70 MW. Súčasť programu E13

Začiatok E30, 33 - Skúšky budenia TG01, znížený NTGOI na 0 MW, zvýšenie
NTG3i na 207 MW
Ukončené meranie nestacionárnej xenónovej otravy

NR = 60 % N„om, H6 = 162,5 cm, N T G 0 1 = 220 MW, N T G 3, = 20 MW,
prebiehajú skúšky budenia na TG01

Začiatok prelievania výkonu na TG31 v rámci skúšok budenia

NTGOI = 110 MW, NTG3i = 130 MW

Ukončenie skúšok budenia TG01

Začiatok prelievania výkonu z TG01 na TG31. Skúšky budenia pokračujú na
TG31.
Dosiahnutý max. výkon TG31 220 MW, NTGOi = 29 MW

Ukončené statické skúšky budenia TG01, TG31, NTGOI = 115 MW,

NTG3i = 109 MW
Prenesenie výkonu naTG01, NTGOI = 217 MW, NTo3i = 18 MW. Pre merania
vibrácii na TG01 podľa programu ŠKODA Praha - OP č. 1 k E33.
Začiatok experimentu podľa OP č. 1 k E33 .Meranie chvenia na TG01."

Pri prenášaní výkonu z TG01 na TG31 prišlo k zhoršeniu vákua v HK TG01
na 30 kPa. VRB odstavil TG01, NR = 50,3 % Nn o m, N T G 3 1 = 214 MW

Pôsobenie „MEDZA 2" TG31 od výpadku 2 ENČ zo 4 pracujúcich bez AZR.

NR boi znížený na 23 % N ^ .

Výpadok ENČ 2. Pracuje len jedna ENČ. N R znížený na 6,8 % N,™,.
K výpadku ENČ došlo pri manipulácii na cirkulačnej vode, presná príčina nie
je špecifikovaná.

Nábeh druhého ENČ
Kazeta HRK 12-31 6. skupiny zostala v polohe .3". Nepohybuje sa
s ostatnými HRK 6. skupiny.

Odstránená porucha na HRK 12-31 odvitovanlm diagnostického modulu
NafázovanýTG31

Zvyšovanie výkonu na 30 % N,*™ s TG31. TG01 na natáčaní.

NR = 35 % N™, NTG3i = 138 MW

Netesnosť na napájacej vode na saní z NN2. Odstavená NN2 a polkolektor
sánia ENČ.
Trvá závada na kondenzátnom systéme TG01, pre ktorú nie je možné
vytvoriť vákuum v kondenzátore.
Natlakovanie deliacej roviny na filtry 1KBF51BJ001. Tlak v deliacej rovine
odpustený.
Skúška DG 2 zBD (nábeh a odstavenie zBD). DG1 a DG3 sa nedajú
ovládať z BD, iba z miesta a programom APS.
Ukončené práce na NN2 -náhrev NN2

Odstránená závada na DG1 a DG3.
Plnenie HK na TG01 na vyhľadávanie netesnosti.
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17.46 hod
18.19 hod
20.00 hod

20.57 hod

21.45 hod

23.30 hod

5.9.1998 01.15 hod

01.45 hod
03.35 hod
09.47 hod

10.53 hod
15.00 hod
15.15 hod
15.17 hod
15.59 hod
17.09 hod
17.47 hod
20.16 hod
20.50 hod
22.50 hod
23.06 hod
23.37 hod

6.9.1998 02.05 hod
03.05 hod
04.20 hod
07.30 hod
08.00 hod

09.07 hod
09.21 hod
10.07 hod

12.20 hod
13.00 hod
19.10 hod
19.35 hod
21.27 hod

Výpadok ENČ, zníženie na 2 % N , ^ , odstavenie TG31.
NR = 9,5 %

Zvyšovanie otáčok TG31. Pri 882 ot/min prišlo zvýšené chvenie NT1 rotora
180 nm

a TG31 odstavila ochrana od excentricity rotora NT1.

Zvýšenie otáčok TG31 na 1511 ot., výpadok TG31 od excentricity NT1
rotora (200 nm).

Ďalši pokus vyviesť TG31 na 3000 ot/min bol neúspešný. TG31 vypadla pri
1528 ot/min.
Zistená netesnosť na armatúre 1LCJ02AA001 medzi NT05 a EPK na TG01.
Možná príčina zhoršenia vákua vHK TG01. Ukončené plnenie
kondenzátora TG01.
Začiatok zvyšovania hladiny v HK, TG31 pre zvýšenia přítlaku na rotor TG31
s cieľom znížiť excentricitu.

Pri zvyšovaní otáčok pri TG31 vypadla pri 1528 ot/min. (200 nm)
Zníženie NR na 2 % U^
Zapracovanie SIS od hladiny vPG. Vypnutie HCČ: 1JEB11AP001.
Skutočný pokles hladiny v PG1 - zlyhanie regulácie.
Nábeh HCČ: 1JEB11AP001
Začiatok úprav algoritmu KČ na TG01
Nábeh TG31 na otáčky
TG31 vypadla pri 942 ot/min - excentricita NT1

Zvyšovanie otáčok TG31, výpadok pri 943 ot/min - excentricita NT1

TG31 na 3000 ot/min - ochrana od excentricity NT1 bola vyblokovaná
N ^ I Ô ' / o N ^
TG31 prifázovaný, pri nominálnych otáčkach je chod TG31 uspokojivý
NR = 2 5 % N n o m NT G 3, =77MW
Netesnosť na 6. odbere TG31, tesnenie na spätnej klapke
Prestavená ochrana TG31 .excentricita" na 220 nm
Odstavená TG31 pre netesnosť na 6. odbere.
Rušenie vákua na TG31 na opravu sp. klapky 6. odberu
NR = 5,3.10"1 % N ™

Ukončená oprava na TG31. Začiatok vytvárania vákua
Zvyšovanie výkonu na reaktore na 10 % N^,,
Nábeh TG31 na otáčky, pri 1496 ot/min výpadok od excentricity- (235 nm)
zachytená na otáčkach 1200 ot/min
Pokus o vyvedenie TG31 na otáčky, 1450 ot/min výpadok od excentricity.
Pokus o nábeh TG31 - výpadok pri 1460 ot/min - (235nm)
Opäť pokus o nábeh TG31 - neúspešný, otáčky 1460 ot/min. excentricita
230 nm
NR bol postupne znížený na 5 %
Príprava na nábeh TG01 po oprave.

, NTGOi = 20 MW

Otáčky TG01 = 3000 ot/min

TG01 prifázovaný k sieti, NR = 15 %
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23.25 hod

7.9.1998 04.30 hod

05.10 hod
06.58 hod
20.40 hod

22.00 hod
23.19 hod
23.31 hod
23.35 hod

8.9.1998 01.28 hod

9.9.1998 00.52 hod
02.25 hod

03.13 hod
03.31 hod
03.44 hod
05.05 hod
05.24 hod
06.04 hod

06.31 hod

06.38 hod
06.40 hod
07.29 hod
07.40 hod
08.12 hod
08.26 hod

09.11 hod
09.35 hod
09.55 hod
10.44 hod
12.20 hod

12.40 hod

13.11 hod

13.44 hod

Ukončenie zvyšovania výkonu, NTGOI = 110 MW, NR = 30 % Nnom, na žiadosť
energetického dispečingu. Elektrizačná sústava nežiada ďalší výkon z EMO.
Dňa 6.9.1998 je nedeľa.

Začiatok znižovania NTGOI na 50 MW na žiadosť slovenského energetického
dispečingu

NTGOI = 50 MW, N„ = 20 % Nn o m

NR = 30 % Nnom - stabilizácia, NTGOI = 110 MW
Začiatok skúšok TG31 za prítomnosti technikov ŠKODA Plzeň. Vyblokovaná

ochrana od excentricity rotorov.

TG31 - 3000 ot/min, chod na týchto otáčkach je uspokojivý
TG31 prifázovaná k sieti

NR = 30 % Nnom, N T G 0, = 60 MW, N T G 3 1 = 30 MW

Pre skúšky TG31 je potrebné zvýšiť NT G 3i na 80 až 100 MW.

Ukončenie zvyšovania NT G 3 i, NT G 3i = 72 MW, NTGoi = 24 MW,
NR = 30 % Nnom- Pokračuje oprava sánia ENČ. K dispozícii sú len 2 ENČ.

Ukončená oprava na ENČ - pokračovanie zvyšovania výkonu bloku

Ukončené zvyšovanie výkonu N R = 56 % N^m. NTGOt = 195 MW,

NTG3I = 0 MW - prifázovaný, v súlade s programom OP č. 1 k P34.
Skúška spätnej wattovej ochrany TG31 podľa OP č. 1 k P34
Opakovanie skúšky spätnej wattovej ochrany TG31
TG31 prifázovaný k sieti

Pokračovanie skúšok spätnej wattovej ochrany TG01
TG01 prifázovaný k sieti

NR = 49,5 % N„om. Prebieha prelievanie výkonu z TG01 na TG31 v rámci

skúšok budenia

TG01 odstavený tlačítkom .nebezpečie" - skúška SWO podľa OP
č. 1 k programu P34
TG01 prifázovaný
Začiatok zvyšovania výkonu TG31

NR = 62,4 % Nnom, NTGOI = 21 MW, N T G 3, = 212 MW
TG31 odstavená tlačitkom nebezpečie na skúšku SWO
Nafázovanie TG31

Zvyšovanie výkonu zo 48 % Nnom na 75 % Nnom. Koniec skúšok podľa
OP č. 1 k P034.

ARM prepnutý do „T" - zvyšovanie NTG3i, trend 1 % /min
Dosiahnutý NTG3i = 220 MW, NR = 62 % N„ o m

Zvyšovanie výkonu TG01.
ARM prepnutý do „N" - stabilizácia NR = 75,7 % Nnom
Začiatok realizácie programu E9 - Zregulovanie TG31 na chod naprázdno
v súlade s hmg spúšťania
Pôsobením AO-3 znížený NR na 35 % NnOm. AO-3 zapôsobila od RZVTG31
pri vypnutom ARM po zatvorení RZV TG31 na požiadavku technikov
ŠKODA Plzeň - snímanie vibrácie.

ARM prepnutý do „T" - zvyšovanie NTGOI

Stabilizácia NR = 48 % Nn o m, NTGOI = 190 MW
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Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s. vúje
15.46 hod
16.00 hod
18.30 hod
18.40 hod
22.44 hod
23.50 hod

10.9.1998 04.40 hod
04.45 hod
07.02 hod
07.17 hod
09.20 hod

09.30 hod
10.30 hod
10.55 hod
11.21 hod
12.20 hod
13.12 hod

13.25 hod
13.36 hod
16.29 hod

17.17 hod

17.36 hod

17.40 hod
18.03 hod
18.05 hod
18.36 hod
19.47 hod
20.05 hod

20.45 hod
21.35 hod
21.58 hod

22.10 hod
24.00 hod

11.9.1998 00.10 hod
05.11 hod

Kazeta 6. skupiny HRK - ukazovateľ polohy .6", ostatné kazety .7".

Kazety 6. skupiny zrovnané.

Přiřazovaný TG31 k sieti.

Začiatok prelievania NTGOI na NTGJI pre skúšku vypnutia TG01.

ARM - .N". NTG31 = 218 MW, N T G 0 1 = 47 MW, NR = 65 % N ™

Odstavený TG01 operátorom - tlačidlo nebezpečie pre kývanie výkonu TG.

Kýva regulačný ventil.

Ukončená oprava RV TG01 - prečistenie servopohonu.

Príprava na nábeh TG01

T601 prifázovaný, NR = 40 % Nnom. NTo3i = 160 MW

ARM prepnutý do „T". Začiatok zvyšovania výkonu.

ARM prepnutý do „N" - stabilizácia NR = 75 % N^m. NTGoi = 178 MW,

NTG3i = 147 MW

Prelievanie výkonu z TG31 do TG01

NTGOI = 222 MW, NTG3i = 99 MW. NR = 75 % Nnom

Nábeh ENČ:1LAC05AP001, odstavenie ENČ: 1LAC04AP001 -voda voleji

Odpojenie oboch vývev TG01 - program E8, skúška korektora vákua.

Ukončenie realizácie programu E8.

Začiatok programu E9 - zregulovanie TG01 na chod naprázdno -

NR = 75 % Nnon,, NTGOI = 157 MW, NT G 3 1 = 16 MW

Ukončenie realizácie E9.

TG01 prifázovaný, vyvedenie bloku do 90 % Nnom

ARM prepnutý do „N" stabilizácia NR = 88 % Nnon,, TP o = 280 "C, H6 = 191,

NTGOI = 190 MW, NTG3t = 180 MW

Začiatok programu E5 - odpojenie 1 zo 6 HCČ. Vypnutie HCČ:

1JEB13AP001. ROM zníži NR na 80,5 %Nnom
Skúška obmedzenia ROM pri 5HCČ (85,5 ± 2,5 % NnOm). Operátor zvyšoval

výkon v .ruke" - pri 83,5 % N n o m sa skúška pre prekročenie dovolených

ohrevov prerušila.

Operátor v „ruke" znížil NR na 80 % NnOm

Nábeh HCČ: 1JEB13AP001

Zvyšovanie výkonu NR do 100 % Nnon,

Prerušené zvyšovanie výkonu reaktora - neovládateľná kazeta 06-49.

Porucha HRK odstránená, zvyšovanie výkonu R

Stabilizácia parametrov, N R = 96 % prebieha nastavovanie regulačnej

oblasti napájacich hláv PG.

Realizáciu testu E9 - odstavenie jednej TG zatvorením RZV do 100 % Nnom

TG01 nafázovaný, NR = 50 Nnom. Skúška úspešná.

Výpadok TG31 od elektrickej príčiny - strata budenia. ARM v .T" znižuje na

35 % Nnon,.

Zvyšovanie výkonu R cez TG01.

NR = 50.3 % Nnom, NTGOI = 210 MW, TG31 na natáčaní na opravu el. časti.

Nastavenie reg. oblasti napájaclch hláv podľa E26.

Ukončené nastavenie regulačných oblastí napájaclch hláv PG a

hydrospojok.
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Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s. vúje
10.50 hod
11.45 hod

13.20 hod

13.24 hod
15.40 hod

15.40 hod
17.02 hod

17.40 hod
18.01 hod
18.19 hod
18.32 hod
18.45 hod

19.07 hod
19.30 hod
20.45 hod
20.55 hod

21.14 hod

21.32 hod

12.9.1998 01.45 hod

05.00 hod

06.50 hod

07.56 hod

09.15 hod

09.39 hod

10.04 hod

Ukončené práce na oprave meracieho transformátora napätia budenia TG31

Kazeta 13-52 (meraná) ukazuje výst. tepl. 268 "C, ostatné sú 282 °C, ohrev

4,3 CC, ostatné 17*20 °C. Chyba merania.

Prestavenie ROM pre výpadky 1/6, 2/6, 3/6 HCČ. na zníženie výkonu

reaktora z 83,5 % na 79 % hU™, zo 67 % na 63 % Nnom, z 50 % na

46 % ř W

TG31 prífázovaný. Začiatok zvyšovania výkonu.

Na AKTP prekmitáva teplota v horúcich vetvách slučiek až do varovných

hodnôt.

Dosiahnutý N R = 97,8 %, NTGot = 216 MW, N T G 3 1 = 191 MW.

Začiatok programu E5 - Výpadok 1 zo 6 HCČ na výkonovej hladine do

100 % N w m . Odstavenie HCČ: 1JEB12AP001. NR bol znížený na 79 % N M m .

Limitné ohrevy na kazetách pri zvýšení NR na 81,5 % Nnom.

12-27 43,7 °C

20-51 42,0 "C
4-51 42,2 "C

Nábeh HCČ: 1JEB12AP001

Zvyšovanie výkonu na cca 94 % NnOm

Príprava na test - výpadok 2/6 HCČ podľa E5

Odstavenie HCČ: 1JEB14.16AP001, NR znížený na 58 %

Skúška obmedzenia od ROM. Obmedzenie nezapracuje skôr ako príde

signál od SVRK.

Nábeh HCČ: 1 JEB14.16 AP001

Zvyšovanie výkonu R do 100 % N^m

Dosiahnutý výkon 93 % Nnom. Stabilizácia.

Odpojenie HCČ: 1JEB12,14,16AP001 podľa E5, N R znížené ROM cez AO3

na 43,3%

Kontrola obmedzenia zvyšovania od ROM - obmedzenie nezapracuje skôr

ako príde signál od SVRK.

Nábeh HCČ:1JEB12,14,16AP001, NR = 46 %

NR = 80,7 % , NTGOI = 150 MW, N T G 3 1 = 186 MW stabilizácia parametrov

Neprevádzkyschopnosť regulačného ventila 1LAB02AA005 na TG01-

prívod pary do VT telesa

Regulačný ventil 1LBA02AA005 na TG01 zablokovaný magnetom

v zatvorenej polohe.

Dosiahnutý NR = 93 % Nnom. ARM v režime „N". Na AKTP prekmitáva teplota

v horúcich vetvách až do varovných hodnôt.

Začiatok programu E6 - odstavenie 1ENČ zo 4 pracujúcich bez AZR.

Pôsobenie „MEDZA 1", NR = 96,5 % Nnom. NTGOI = 179 MW, NTG3i = 213 MW.

„MEDZA 1" pôsobila na oboch TG.

NR = 93 % Nnom, NTGOi = 202 MW, NT G 3i = 200 MW

Nábeh ENČ: 1LAC01AP001

Odstavenie ENČ: 1LAC01.03AP001. Pôsobila „MEDZA 3" na oboch TG.

NR = 31 % N„om, N T G 0 1 = 52 MW, N T G 3 , = 36 MW. T P 0 = 267.4 "C.
Koniec E6 - vypnutie 2 zo 4 ENČ.
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Výskumný ústav jadrových elektrárni Trnava a.s. vúje
10.52 hod

10.55 hod
12.10 hod

13.02 hod
13.31 hod
14.30 hod
16.15 hod

16.40 hod

17.35 hod
17.40 hod

13.9.1998 00.34 hod

01.33 hod
04.08 hod
04.20 hod
07.45 hod
18.07 hod
18.08 hod

14.9.1998
18.50 hod
04.00 hod
06.00 hod.

NTGOI =113 MW, NTGJI = 0 MW. Nasleduje odstavenie bloku pre umožnenie
kontroly v boxe.

Strojník z miesta odstavil TG31 na prikaz VRB na skúšku tlačidla.
Začiatok znižovania NR na M KV pre vstup do boxu a kontrolu
diagnostického systému AKFLUSS a pretesnenie netesných armatúr SO.
OSO odstavil TG01, NR = 10 % UKm ARM v ručnom režime
NR = 2 % Nnom. Prechod do REŽIMU 2

Dosiahnutý MKV na reaktore
AO-1 od výpadku 4 a viac HCČ. Signál prišiel pri hľadaní zemného spojenia
na 4. a 5. systéme. HCČ skutočne nevypadli.
Následne po AO1 signál APAZ odstavil HCČ: 1JEB12,13,14,16AP001.
Pôsobenie SIS roztrhnutie HPK. Nabehli JNF21.41.61AP001 a pracovali
10 minút na PO pri otvorenej recirkulácii. Vadná činnosť personálu na
čidlách SIS.
Nábeh HCČ: 1JEB12,14,16AP001
Pôsobenie SIS roztrhnutie HPK. Vadná činnosť personálu. V tomto prípade
čerpadlá 1JNF pracovali po dobu 2 minút.
Bolo rozhodnuté o odstavení a dochladeni bloku pre opravy netesnosti na
odluhoch PG v boxe. Netesné sú: 1LCQ25AA003,1LCQ23AA002.
Začiatok doplňovania bóru do PO - vytváranie odstavnej koncentrácie.
Ukončené dávkovanie bóru do PO - koncentrácia H3BO3 = 9,3 g/kg
Odskúšané ochrany a blokády systému dochladzovania.
Začiatok dochladzovania bloku.
Prechod na vodovodné dochladzovanie.
Nábeh SIS - roztrhnutie HPK, výpadok všetkých HCČ. Vadná manipulácia
operátora pri prechode na vodovodný režim dochladzovania.
Nábeh HCČ: 1JEB11,13,15AP001
Nábeh HCČ: 1JEB14.16AP001. Odstavenie HCČ: 1JEB11,13,15AP001
Ukončenie vychladzovania PO. Začiatok opravárenských prác na bloku.

Hlavné opravárenské práce na bloku:

1. Oprava netesnosti na armatúrach odluhov PG: 1LCQ23AA002,1LCQ25AA003.

2. Výmena kuželiek armatúr odluhov PG:

1LCQ11,12,13,14,15AA003.1LCQ11,12l13,14,15,16AA004.

3. Odstránenie závady na diagnostickom systéme AKFLUSS v hermetickom boxe

4. Výmena servopohonov regulačných ventilov prívodu pary do VT telesa oboch turbín.

18.9.1998 06.00 hod Začiatok spúšťacích prác na bloku. Plnenie systémov, plnenie PG, nábehy
vložených okruhov.

16.20 hod Odistené HCČ, príprava na nábeh, na náhrev PO
18.46 hod Odstavené dochladzovanie
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Výskumný ús tav jadrových elektrární Trnava a.s. vúje
19.31 hod
19.51 hod
21.05 hod
21.22 hod

19.9.1998 05.30 hod

06.00 hod
13.37 hod

13.45 hod
16.00 hod

19.30 hod

20.9.1998 00.20 hod
01.30 hod
16.19 hod
22.45 hod
23.02 hod
23.10 hod
23.39 hod
23.59 hod

21.9.1998 11.00 hod
13.00 hod

13.05 hod

14.31 hod

18.04 hod

19.20 hod
19.45 hod
20.40 hod

22.9.1998 01.30 hod

03.25 hod
10.26 hod
15.00 hod

Nábeh HCČ: 1JEB11AP001

Nábeh HCČ: 1JEB13AP001

Nábeh HCČ: 1JEB15AP001

Nábeh HCČ: 1JEB12AP001

PG2.4.6 zaplnené po parovody, pokračuje plnenie PG1.3.5 na tesnostné

skúšky SO

Tpo = 105,7 °C, ppo = 2,26 MPa, Nábeh HCČ: 1JEB14AP001

Skúška pohyblivosti regulačných ventilov na TG01 zBD po výmene

servopohonov

PSo = 4,4 MPa - obhliadka, výdrž

- pri obhliadke na PO bola zistená netesnosť na spätnej klapke

1JNF61AA009 - neoddeliteľná časť PO

- na SO na PG4 - netesnosť na prírubovom spoji na chemickom preplachu

Bolo rozhodnuté dochladiť blok na 60°C pre odstránenie netesnosti na PG4

aUNF61AA009.

PO vychladený

Drenážovanie PG4 na opravu netesnosti na PG4

Ukončená oprava netesnosti na PG4 a klapky 1JNF61AA009 na PO

Nábeh HCČ: 1JEB14AP001

Nábeh HCČ: 1JEB12AP001

Nábeh HCČ: 1JEB16AP001

Nábeh HCČ: 1JEB13AP001

Nábeh HCČ: 1JEB11AP001

Náhrev PO

PG4 zaplnený

Regulačné ventily 1KBA15AA009.012, dP na upchávky HCČ:

1JEB13.16AP001 sú neovládateľné

Pp0 = 6 MPa ako protitlak pri tlakovej skúške na PG4 po sekundárnej strane

na 4,4 MPa

Pri obhliadke PG4 zistená netesnosť na trase 1LAR24BR001 -

superhavarijné napájanie

Netesnosť bola dotiahnutá, opäť zvýšenie tlaku vPG4 na 4,4 MPa a

protitlak na PO cca 6 MPa

Tlaková skúška PG4 na 4,4 MPa bola úspešná.

PPO = 12,26 MPa

Ukončená obhliadka PO. Zistená netesnosť na rúrke 0 18 odvzdušnenia

potrubného úseku medzi 1JNF61AA009 a 1JNF61AA005.

PO je potrebné vychladiť na 50 °C pre vykonania kapilárnej skúšky na zvare

odvzdušnenia po oprave.

Nábeh HCČ na vychladzovanie PO.

Ukončené vychladzovanie PO. Na dochladzovani zostáva si. č.2.

Nastavenie ROM:

vypnutie 1 HCČ zníženie na NR = 75 % obmedzenie 78 %

vypnutie 2 HCČ zníženie na NR = 59 % obmedzenie 62 %

vypnutie 3 HCČ zniženie na NR = 42 % obmedzenie 45 %
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Výskumný ústav jadrových elektrárni Trnava a.s. vůle
Na bloku sa analyzuje a pripravuje vyriešenie technického problému
regulačných ventilov na privode tesniacej vody na upchávky HCČ. Bolo
zistené, že uvedené ventily sú nevhodne špecifikované pre inštalovanie na
tomto systéme. Konštrukčne sú riešené na áp = 0.1 MPa, pričom skutočné
Ap, pri ktorom pracujú je 1MPa. Nakoniec dňa 24.9.1998 bolo prijaté
rozhodnutie vykonať opravy ventilov 1KBA15AA009.AA012 a tiež vykonať
preventívnu údržbu aj ostatných ventilov 1KBA15AA007, AA008, AA010,
AA011 a následne uviesť blok do prevádzky a pokračovať v spúšťaní.
Konečné riešenie prijme dodávateľ v spolupráci s výrobcom, firmou
SEMPEL

25.9.1998 23.45 hod

26.9.1998 11.30 hod
17.45 hod
19.10 hod
20.10 hod
20.15 hod
21.20 hod
22.50 hod

27.9.1998 00.32 hod
10.30 hod
10.35 hod
10.40 hod
12.10 hod

12.16 hod
13.04 hod
15.33 hod
15.47 hod

28.9.1998 14.50 hod

20.49 hod

29.9.1998 01.36 hod

03.25 hod

05.50 hod
07.00 hod

20.00 hod

Demontovanie ventilov 1KBA15AA007, AA008, AA009, AA010, AA011,
AA0012 na vykonanie opravy.
Namontované ventily 1KBA15 po oprave

Tesnostná skúška PO na 3,5 MPa

Ukončená obhliadka PO pri p P 0 = 3,5 MPa - bez závad

Vytvorený dusíkový vankúš v KO, p P 0 = 2,3 MPa
Zdvihnuté HRK na DKV.
Nábeh HCČ: 1JEB 12,14,16,11AP001

Odstavené HCČ: 1JEB11AP001 netesnosť na oleji. Malé netesnosti sú aj na
ostatných HCČ.
Nábeh HCČ: 1JEB13AP001

Nábeh HCČ: 1JEB15AP001, T P 0 = 105°C

Odstavené HCČ: 1JEB15AP001 - netesnosť na oleji

Odstavené HCČ: 1JEB12.13AP001 - stabilizácia T P 0 = 124°C

Nábeh HCČ: 1JEB11AP001 - obhliadka netesnosti za prítomnosti
dodávateľa

Odstavené HCČ: 1JEB11AP001 - presné miesto netesnosti nezistené
Odstavené HCČ: 1JEB16AP001 - stabilizácia teploty
Znovu nábeh HCČ: 1JEB11AP001

Odstavené HCČ: 1JEB11AP001 - mierny únik oleja trvá, miesto netesnosti
sa nedarí presne určiť

Zisťovanie zdroja únikov na všetkých HCČ za účasti technikov dodávateľa.
HCČ uvádzané do prevádzky a odstavované podľa požiadaviek
preverujúcich technikov.
Ukončené preverovanie olejových okruhov HCČ. Nasleduje pretesnenie
škrtiacich clon na olejových okruhoch všetkých HCČ.
Ukončené práce na olejových obvodoch HCČ: 1JEB11-16AP001,

pretesnenie škrtiacich clon olejového okruhu.

Odskúšané všetky HCČ. Po pretesnení škrtiacich clon na olejových
okruhoch HCČ sú HCČ v poriadku.
Zvýšený tlak v PO na 12,2 MPa

Obhliadka PO pri tesnostnej skúške, pPo = 13,7 MPa. Počas tesnostnej

skúšky zistené netesnosti na 1JNF60AA005 a 1JNB40AA001

Ukončená oprava netesnosti na PO. Vykonané tesniace zvary.
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Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s. vůje
23.32 hod

30.9.1998 01.52 hod
02.45 hod

30.9.1998 03.30 hod
05.20 hod
05.30 hod
08.00 hod
10.46 hod
14.30 hod
19.45 hod

1.10.1998 02.30 hod
04.50 hod
05.00 hod
11.20 hod
15.30 hod
23.54 hod

2.10.1998 09.04 hod
09.58 hod
10.05 hod
10.07 hod
10.20 hod
10.38 hod
11.22 hod
11.41 hod
11.43 hod

11.50 hod
11.55 hod

13.13 hod
13.35 hod
14.59 hod
15.00 hod
15.08 hod.
15.20 hod
15.45 hod
15.50 hod

3.10.1998 00.50 hod

02.40 hod

03.05 hod

03.34 hod

Nábeh HCČ 1JEB11,13,15AP001 na dohrev PO na 124 "C.
Nábeh HCČ 1JEB14.12AP001

Odstavenie všetkých HCČ pre opakovanie tesnostnej skúšky.
Tiak v PO = 12,25 MPa - nasleduje obhliadka PO
Ukončená obhliadka. PO je tesný.

PPO = 2 MPa, Tpo = 125°C, vytváranie dusíkového vankúša.
Nábeh HCČ: 1JEB11,13,15,12AP001. Náhrev PO na 200 °C
Nábeh HCČ: 1JEB14.16AP001
Vytváranie parného vankúša v KO
Vytvorený parný vankúš v KO
Tpo = 200 "C - začiatok dvíhania HRK
HRK zdvihnuté
Vysycovanie filtrov 1KBF
Začiatok vodovýmeny

M KV NR = 5.10"4 % Nnom, HHRK6 = 132 cm, T P 0 = 202 "C, cB = 7,6 g/kg
Ukončené váženie kaziet
N R = 1 5 % N „ o m

TG01 - 3000 ot/min
TG31 -3000 ot/min
Skúška tesnosti RZV TG31
Skúška nadotáčkových ochrán TG31
Skúška tesnosti RZV TG01
Skúška nadotáčkových ochrán TG01
TG01 přiřazovaný k sieti
Výpadok TG01 od teploty axiálneho ložiska.
Zachytenie na 2 972 ot/min. Vadné pôsobenie. Závada merania.
Přiřazovaný TG31

Odpojený generátor TG31 pri základnom zaťažení - 20 MW na skúšku
zregulovania do chodu naprázdno podľa programu.
TG31 přiřazovaný k sieti
NTG3i = 80 MW, NR = 28,5 % N ™

Přiřazovaný TG01

Odrazovaný TG01. Vypnutie gen. asi z 20 MW.
Přiřazovaný TG01

Přiřazovaný TG01 z výkonu asi 80 MW. Ukončené skúšky zregulovania TG.
Přiřazovaný TG01
NTGOI = 31 MW, NTG3I = 37 MW, NR = 28,6 % N ^

N R = 96,5 % Nnom, maximálny dovolený. NTGOI = 198 MW, NTG3I = 220 MW.
Nasledujú skúšky obmedzenia výkonu ROM-om.
Vypnuté HCČ: 1JEB12AP001. ROM znížil výkon na 75 % N^ a následne
na 68 % Nnonv Obmedzil výkon pri 71,5 % Nnom-

Vypnuté ďalšie HCČ: 1JEB14AP001. ROM znížil výkon na 52 % N m m .
Obmedzil pri 58 % Nnom.

Vypnuté ďalšie HCČ: 1JEB16AP001. ROM znížil výkon na 38,5 % N ™ .
Obmedzil pri 42,0 % N,**.. Ukončené skúšky ROM.
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04.10 hod
08.05 hod
11.20 hod

11.56 hod
12.01 hod
12.32 hod
23.30 hod

23.36 hod

4.10.1998 05.33 hod

07.05 hod
09.40 hod
09.50 hod

18.35 hod
19.20 hod
19.52 hod
20.10 hod
20.30 hod
20.50 hod

5.10.1998 00.07 hod
00.35 hod

01.11 hod
02.30 hod.

03.25 hod
04.06 hod

04.20 hod
04.23 hod

04.29 hod

07.14 hod

07.56 hod

07.58 hod

Nábeh HCČ: 1JEB12.14.16AP001. Zvyšovanie výkonu.
NR = 96 % Nnom - stabilizácia

Prevedená skúška zregulovania na vlastnú spotrebu podľa E9 - bez závad.

Reaktor znížil výkon na 22 % UKm, pretože pre poruchu merania

1LBA12CP901 otvorila a ostala na 30% otvorená PS-Á 1LBA62AA005,
Přiřazovaný 400 kV vypínač v rozvodni Veľký Ďúr

N„ = 20 % Nnom, N T G 0 1 = 19 MW. NT G 3i = 1B MW
Začiatok zvyšovania výkonu

Príprava pre program E9 - zregulovanie na chod oboch TG naprázdno,
hromadný AZR.

NR = 91,7 % Nnom, NTGOI = 220 MW, N T G J I = 181 MW

Začiatok E9 - Zregulovanie oboch TG na chod naprázdno - prišla AO-1 od

RZV posledného TG. Príčinou zatvorenia RZV je vadná činnosť ochrán TG.
Príčinou je napájanie ochrán generátora z nesystému.

Odskúšaný hromadný AZR vypnutím 400 kV vypínača z BD po odstránení
závady.

Dosiahnutý MKV nR = 3.10"' % Umm

Ukončená skúška spojenia kaziet HRK

Problémy na oboch TG: TG01 - netesnosť na oleji PSK a naběhnutá
ochrana NT relatívneho posunu, TG31 problém s vákuom.
NR = 2 % N ™

Dosiahnutý NR = 16 % Nnom

Prifázovaný TG31 k sieti.

Začiatok zvyšovania výkonu

Stabilizácia parametrov: N R = 29 % Nnom, Výkon TG31 = 100 MW

Preverené merania relat. posunu NT2 na TG01 - merania sú korektné -
posuv reálny. Posuv bol upravený zhoršením vákua v kondenzátore.
TG01 prifázovaný k sieti.

Začiatok skúšky zregulovania TG na chod naprázdno naimitovaním

zapôsobenia rozdiel ochrany na 1BAT1.

Pri HAZR došlo k zatvoreniu RZV TG01 od prvopričiny tlaku tesniaceho
oleja generátora. TG31 zreguloval na chod naprázdno.
TG31 prifázovaný k sieti

Odstránená závada na tesniacom generátore - dosiahnutý vodič

v rozvádzači na vývode a vymenená karta.
Stabilizácia N„ = 34 % N , ^
Opakovanie skúšky zregulovania TG na chod naprázdno po odstránení
závad - skúška bola úspešná.
Výpadok TG01, TG31 od výpadku ENČ od tlaku na sáni.
Priechod HO-3 od hladiny vPG6. Operátor odstavil HCČ: 1JEB16AA001,
príchod signalizácie „SIS" od hladiny v 2PG.

Nábeh HCČ: 1JEB16AP001

N„ = 10 % Nnom - výdrž 10 minút

N„ = 20 % N,*™

TG01 prifázovaný
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08.30 hod NR = 25 % N„om

08.49 hod NTGCM = 50 MW

09.58 hod Prifázovaný TG31. N„ = 35 % Nn o m

13.30 hod Dosiahnutý výkon Re = 95 % Nnom, NTGoi = 185 MW, NTG3i = 214 MW
23.04 hod Začiatok skúšky E9 - zregulovanie oboch TG do chodu naprázdno -

hromadný AZR

23.09 hod Od tlaku napájacej vody zatvorili RZV oboch TG a následne prešla AO1 na

reaktore. Výpadok ENČ od tlaku v sáni.
6.10.1998 00.33 hod Dosiahnuté MKV

03.46 hod NR = 2 % N ^

04.30 hod Výkon reaktora 15 % N ™
04.52 hod Prifázovaný TG01

05.04 hod Prifázovaný TG31. Zvyšovanie výkonu.

12.30 hod Dosiahnutý výkon 95 % Nn o m, NTGoi = 200 MW, N T G 3, = 200 MW
16.20 hod Nastavenie obmedzenia výkonu reaktora pre 6 slučiek podľa OP č. 2 k E21
18.00 hod Ukončená etapa energetického spúšťania do 100 % Nnom

2.2. Prevádzka na etape do 100 % NnOm

Dňa 27.8. 1998 asi o 17.30 ÚJD SR vydal povolenie na zvýšenie výkonu reaktora do 100 % Nnom.
Blok bol na výkone asi 86 % Nnom, NTGOI = 190 MW, NTG3i = 21 MW. Na generátoroch turbín bola
vykonávaná kontrola budiacich obvodov. Vlastné zvyšovanie výkonu začalo o 19.05 hod. O 20.00 hod bol
dosiahnutý výkon na reaktore 96,3 % Nnom. Ďalšie zvyšovanie výkonu bolo obmedzené ohrevmi na kazetách.
O 20.41 hod došlo k výpadku TG01 od tiaku tesniaceho oleja generátora. Činnosf ochrany bola správna a
súvisela so závadou na regulačnej armatúre chladiacej vody tesniaceho oleja generátora. ARM znižil výkon
reaktora asi na 55 % N„om. Po oprave bol TG01 vyvedený na otáčky a o 23.20 hod opäť prifázovaný k sieti.
Nasledovalo opätovné zvyšovanie výkonu do 100 % Nnom, resp. na max. dovolený podľa ohrevov na
kazetách.

Tento bol dosiahnutý dňa 28.8.1998 o 2.12 hod na úrovni 95 % Nnom. Výkon TG01 bol 210 MW,
výkon TG31 bol 210 MW. Po stabilizácii a kontrole kartogramov, v súlade s doporučením vedeckého vedenia
spúšťania č. 28, bol následne výkon upravený na 96,7 % Nnom, ohrev na reaktore 28,7 °C, výkon TG01 bol
216 MW, výkon TG31 tiež 216 MW, koncentrácia H3BO3 v PO bola 5,6 g/kg. Počas tohto dňa bol výkon
stabilizovaný. Na EMO prebehla slávnosť dosiahnutia tohto výkonu za účasti ústavných činiteľov SR a
predstaviteľov dodávateľských organizácií.

Dňa 29.8.1998 od 12.40 hod začali merania na bloku podľa E17, E27, E18, E1, E24. O 16.10 hod
boli ukončené merania podľa E24 a o 17.20 hod merania podľa E17, E18 a E27. O 19.45 hod bolo
ukončené meranie E1.

Dňa 30.8.1998 o 8.00 hod začalo meranie podľa E22 a F14 a o 9.50 hod meranie systému SVRK
podľa P4, E29, E2O, E23. Meranie podľa P4 bolo ukončené o 10.50 hod, meranie E22 o 11.00 hod a
o 11.15 hod meranie E14. O 11.50 hod boli ukončené merania E19, E20, E23. O 12.20 hod bolo vykonané
meranie stacionárnej xenónovej otravy podľa E14 a o 12.20 začalo meranie samoregulačných vlastnosti
reaktora podľa E12. O 13.47 hod bolo vykonané meranie podľa E15, o 17.55 hod bolo ukončené meranie
podľa E12. O 19.00 hod začalo meranie kontroly regulátora ROM podľa E21, ktoré bolo ukončené o
20.15 hod.
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Dňa 31.8.1998 od 9.30 hod. do 15.30 hod prebehli úspešné skúšky odpojenia VTO na TG01 a

TG31. Dňa 1.9.1998 od 7.10 hod začalo meranie nestacionárnej xenónovej otravy. Operátor v súlade

s programom znížil výkon rektora ochranou AO3 z pôvodných 95 % Hmm na 50 % Nnom, výkony TG01 = 90

MW, TG31 = 70 MW. Od 14.30 začali skúšky budenia generátorov TG01, TG31 podľa programov E30 a

E33. Výkon TG01 bol znížený na 0 MW. výkon TG31 bol 207 MW, pri výkone reaktora 55 % N,™,. Od 18.00

hod bol výkon z TG31 prenesený na TG01, N T G 3, = 220 MW, NTGot = 20 MW, NR = 60 % Nnom- O 19.20 hod

boli výkony TG vyrovnané na cca 120 MW. Prevádzka stabilizovaná. Odpočinok tímu vykonávajúci skúšky.

Dňa 1.9.1998 o 20.50 hod boli ukončené statické skúšky budenia TG01.

Dňa 2.9.1998 od 10.25 hod opäť pokračovali skúšky budenia na TG31. Od 18.30 hod boli ukončené

statické skúšky budenia. Na nočnej zmene od 23.00 hod začali skúšky merania chvenia TG podľa OP č. 1

k E33. Meranie spočívalo v zmene hladiny v nosníku zadného NT2 ložiska a sledovanie vplyvu hladiny na

chvenie turbín.

Dňa 3.9.1998 o 3.55 hod pri prenášaní výkonu z TG01 na TG31 prišlo k náhlemu zhoršeniu vákua
v kondenzátore TG01 na 30 kPa. Vedúci reaktorového bloku odstavil TG01 tlačidlom. Reaktor zostal na
výkone 50,5 % Nnom. TG31 = 214 MW. Následne bolo zistené mierne zvýšenie vodivosti kondenzátu TG01.
Zmena preto manipulovala na cirkulačnej vode, keďže predpokladala netesnosť kondenzátora TG01. Pritom
o 5.03 hod zapôsobila „MEDZA 2" od výpadku 2 zo 4 ENČ. Výkon reaktora bol znížený na 23 % Nnom.
Vzápätí o 5.11 hod došlo k výpadku ďalšej ENČ. V prevádzke zostala len jedna ENČ. Zmena preto
odstavila TG31 a výkon reaktora upravila asi na 7 % Nnom- Príčina straty vákua a ani príčina výpadkov ENČ
nebola na zmene zistená. Zostala nevysvetlená. Predpokladaná príčina je výpadok ENČ od tlaku cirkulačnej
vody, pretože prebiehali manipulácie na rozvodoch cirkulačnej vody. Po nábehu druhej ENČ bol reaktor
postupne vyvedený na výkon asi 30 % Nnom- O 5.30 hod. bola závada ukazovateľa polohy HRK 12-31
odstránená odkvitovaním na paneli PNČI. Od 6.30 hod začalo zvyšovanie výkonu reaktora do 35 % N^m
s TG31. TG01 zostáva na natáčaní a v kondenzátore TG01 sa nedá vytvoriť vákuum vyššie ako 60 Pa. Na
TG01 technici zisťujú príčinu závady na vákuovom systéme. Na sacom kolektore ENČ vznikla netesnosť na
prírube armatúry, ktorej oprava si vyžiadala odstavenie NN2 a polkolektora sania ENČ. K dispozícii zostala
jedna NN a dve ENČ.

Dňa 4.9.1998 o 14.15 hod boli pretesfiovacie práce na napájacej vode ukončené. Závadu na
vákuovom systéme sa stále nedarilo kvalifikovať. Preto prišlo rozhodnutie vykonať tesnostnú skúšku parnej
časti kondenzátora demivodou. Pri plnení kondenzátora sa zistila netesnosť príruby spätnej klapky odvodu
kandenzátu z NT05 do EPK, kde bolo vyrazené tesnenie po obvode príruby. Po ukončení opráv na
napájacej vode, sáni ENČ, bol výkon reaktora postupne zvyšovaný s cieľom prifázovať TG31. TG31 však
nebolo možné vyviesť na nominálne otáčky, keďže v oblasti kritických otáčok pôsobila ochrana od
excentricity rotora NT1.

Dňa 5.9.1998 došlo k zapracovaniu SIS od hladiny vPG1, ktoré odstavilo HCČ: 1JEB11AP001.
Príčinou bolo zníženie hladiny vPG1 pre závadu na regulácii napájania. O 10.53 hod bola závada
odstránená a do prevádzky uvedené HCČ: 1JEB11AP001. Dňa 5.9.1998 opätovne bola snaha vyviesť TG31
na otáčky. Stále nebolo možné prekonať kritické otáčky bez pôsobenia ochrany TG. Nakoniec o 17.09 hod
bola ochrana od excentricity rotora na doporučenie dodávateľa deblokovaná a TG vyvedený na otáčky. Po
vyvedený na nominálne otáčky bola ochrana opäť uvedená do funkčnosti. Chod TG31 bol na nominálnych
otáčkach bez abnormalít, uspokojivý. O 17.47 hod bol reaktor vyvedený na 15 % N,*™ a o 20.16 hod bol
generátor TG31 přiřazovaný k sieti. O 20.50 hod však vznikla netesnosť na spätnej klapke 6. odberu TG31 a
TG bol odstavený. Výkon reaktora bol znížený asi na 10'' % N„om.
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Oprava spätnej klapky bola ukončená 6.9.1998 o 4.20 hod. Výkon reaktora bol postupne zvýšený na

10 % Nnom a začal nábeh TG31 na otáčky. Kritické otáčky sa nepodarilo opätovne prejsť a TG31 zostal na
natáčaní. Dňa 6.9.1998 po pripravenosti TG01 začal nabiehať. Na TG31 boli prizvaní technici zo ŠKODY
Plzeň. O 19.35 hod bol TG01 vyvedený na 3000 ot/min a o 20.27 hod prifázovaný k sieti. O 23.25 hod bol
reaktor vyvedený na 30 % NTOm. výkon TG01 =110 MW. Výkon bloku bol stabilizovaný.

Dňa 7.9.1998 na žiadosť slovenského energetického dispečingu bol výkon TG01 znížený na 50 MW,
reaktor bol na výkone 20 % Nnom. Dňa 7.9.1998 po príchode technikov ŠKODY Plzeň, o 20.40 hod
pokračovalo preverovanie TG31. Nakoniec počas vyvádzania na nominálne otáčky bola ochrana od
excentricity vyblokovaná. O 22.00 hod bol TG31 vyvedený na 3000 ot/min a o 23.19 hod prifázovaný k sieti.
Chod TG31 bol po vyvedení na otáčky aj po prífázovanl generátora bez abnormalít. Ochrana TG od
excentricity rotorov po vyvedení na otáčky bola pripravená do funkcie. Postupne bol reaktor stabilizovaný na
výkone 30 % Nnom, NTGoi = 60 MW, NTG3i = 30 MW. Výkon bloku zostane asi 30"% N™™, keďže pre opravu
sania ENČ boli k dispozícii len dve ENČ. Oprava, pretesňovanie prírub sacích armatúr ENČ bolo ukončené
9.9.1998 o 0.52 hod. O 2.25 hod bol výkon reaktora upravený na 56 % Nnom a začali skúšky SWO
generátorov podľa operatívneho programu OP č. 1 k programu P34. Skúšky boli ukončené o 8.26 hod.
Nasledovalo zvýšenie výkonu reaktora na 75 % Nnom a vykonanie skúšky zregulovania TG31 na chod
naprázdno podľa E9. Skúška prebehla úspešne o 12.20 hod. Po úspešnej skúške podľa E9 nasledovalo
zatvorenie R2V TG31 na žiadosť technikov ŠKODA Plzeň, ktorí pripravili zosnímanie spektra vibrácii
sústroja počas zmeny otáčok. V momente zatvárania RZV na TG31 bol ARM vypnutý operátorom, preto na
reaktore prešla AO-3 a výkon reaktora bol znížený na asi 30 % N m v prevádzke s TG01. O 13.44 hod bol
výkon reaktora upravený na asi 50 % N^m a výkon bloku stabilizovaný. O 18.30 hod bol TG31 opätovne
nafázovaný k sieti, výkon TG31 bol o 22.44 hod upravený na 218 MW, výkon TG01 na asi 50 MW, reaktor
na 65 % Nnom. O 23.50 hod sa objavilo kývanie výkonu TG01, operátor odstavil TG01 tlačidlom. Prechodový
proces na bloku prebehol bez problémov. Na TG01 nasledovalo prečistenie servopohonu regulačného
ventilu, ktorý spôsobil kývanie výkonu.

O 7.02 hod dňa 10.9.1998 bol TG01 opäť prifázovaný k sieti, o 9.20 hod bol výkon reaktora
stabilizovaný na 75 % Nnom. NTGoi = 180 MW, NTG31 = 150 MW. O 10.55 hod boli vystriedané ENČ - do
prevádzky uvedená 1LAC05AP001 a odstavená 1LAC04AP001. V olejovom systéme 1LAC05AP001 bol
zistený zvýšený obsah vlhkosti - nasledovala úprava oleja v systéme. O 11.21 hod prebehla úspešná
skúška korektora vákua TG01 podľa E8. O 13.25 prebehla úspešná skúška zregulovania TG01 do chodu
naprázdno podľa E9. O 13.36 bol TG01 opätovne prifázovaný k sieti a o 16.29 hod. bol výkon reaktora
stabilizovaný na 88 % Nnom- O 17.17 hod prebehla úspešná skúška odpojenia 1 zo 6 HCČ pri 88 % N,™,.
ROM znížil výkon reaktora na 80,5 % Nnom. Nasledovala skúška obmedzenia výkonu regulátorom ROM.
Operátor zvyšoval výkon v ruke. Skôr ako prišlo obmedzenie výkonu regulátorom ROM, systém SVRK
signalizoval prekračovanie dovolených ohrevov pri 83 % Nnom. Preto bol výkon reaktora stabilizovaný na
výkone 79 % Nnom. Na tento výkon bolo upravené aj obmedzenie výkonu regulátorom ROM pre 5 HCČ. O
18.03 bolo opätovne uvedené do prevádzky HCČ: 1JEB13AP001 a nasledovalo zvyšovanie výkonu reaktora
do 100 % Nnom. O 20.05 hod. bol výkon reaktora limitovaný ohrevmi na 96 % N„om a nasledovala stabilizácia
výkonu. O 20.45 hod prebehol test podľa E9- odstavenie jednej TG zatvorením RZV. Skúška bola úspešná.
Odstavený bol TG01. Výkon bloku zostal na 50 % Nnom. O 21.35 hod bol TG01 opätovne prifázovaný do
siete, následne o 21.58 hod zapôsobili ochrany na TG31 - strata budenia. ARM znížil výkon na 35 % N,»m.
Príčinou pôsobenia elektrických ochrán na TG31 bol elektrický prieraz meracieho transformátora napätia v
obvode budenia generátora. Dňa 10.9.1998 bol výkon reaktora o 24.00 hod stabilizovaný na NR = 50 % Nnom
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s TG01 na 210 MW, TG31 na natáčaní pre opravu elektrickej časti generátora - výmena meracieho
transformátora napätia.

Dňa 11.9.1998 od 0.10 hod do 5.11 hod boli nastavené regulačné oblasti napájacích hláv PG a
hydrospojok. O 10.50 hod bola vykonaná výmena poškodeného meracieho transformátora napätia budenia
TG31. O 11.45 hod bola zistená závada v meraní SVRK, keď na kazete 13-52 bol meraný ohrev 4,3 °C,
pričom ohrev na ostatných kazetách bol 17-20 °C. Závadu odstránil dodávateľ. O 13.24 hod bol TG31
přiřazovaný k sieti a začalo zvyšovanie výkonu reaktora. O 15.40 hod sa prejavili prekmiíy teplôt horúcich
vetiev slučiek až do varovných hodnôt na systéme AKTP. O 15. 40 hod. bol na reaktore dosiahnutý výkon
96 % Nnom. NTGOI = 216 MW, NTG3i = 190 MW. V rámci prípravy na skúšky vypnutia HCČ pri výkone do
100 % Nnom reaktora na základe skúšky vypnutia 1 zo 6 HCČ, bol prestavený ROM pre výpadky 1/6,2/6,3/6
HCČ z pôvodných výkonov 83,5 % N^m, 67 % Nn o m, 50 % N,™ na 79 % N ™ . 63 % N ^ , 46 % N ^ .
O 17.02 hod prebehol test vypnutia 1 HCČ zo 6. Vypnuté bolo HCČ: 1JEB12AP001. ROM znížil výkon
reaktora na 79 % Nnom. Nasledujúca skúška obmedzenia výkonu reaktora ukázala, že ROM neobmedzuje
výkon na nižšom výkone ako systém SVRK signalizuje limitné ohrevy na kazetách. Po nábehu HCČ:
1JEB12AP001 bol reaktor opäť uvedený na plný výkon limitovaný ohrevmi, t.j. asi 95 % Nnom • O 18.32 hod.
prebehla skúška vypnutia 2/6 HCČ a o 20.55 hod. skúška vypnutia 3/6 HCČ. Tieto skúšky sú popísané
v kapitole 3. Sprevádzané boli nedostatkami ROM v časti obmedzenia výkonu a nedostatkami regulácie
hladín v PG. Po skúškach vypnutia HCČ o 21.32 hod. boli HCČ uvedené naspäť do prevádzky a výkon
reaktora bol zvyšovaný z pôvodných 46 % Nnom na dovolený tabuľkou režimov. Počas zvyšovania výkonu
kýval regulačný ventil TG01: 1LAB02AA005. Preto bol dňa 12.9.1998 o 6.50 hod. zablokovaný magnetom
v zatvorenej polohe. O 7.56 hod. bol reaktor vyvedený na výkon 93 % N^m. Na AKTP sa ojedinelé opäť
prejavili zákmity teplôt slučiek do výstražných hodnôt. Príčina týchto zákmitov teplôt nebola zistená ani
vysvetlená. O 9.15 hod začal program odstavenia jednej ENČ zo štyroch podľa E6 a o 10.04 hod odstavenie
dvoch ENČ zo štyroch. .MEDZA 1" a .MEDZA 3" na turbínach pôsobili v súlade s projektom. Zhodnotenie
skúšok je uvedené v kapitole 3. Po skúške vypnutia ENČ bol blok organizovane odstavený - o 10.55 hod. bol
odstavený TG31 z miesta strojníkom, o 13.02 TG01 zBD. O 14.30 hod bol reaktor uvedený na MKV.
Nasledovala kontrola v boxe. O 16.11 hod prišla AO-1 od výpadku 4 a viac HCČ. Ku skutočnému výpadku
nedošlo. Pôsobenie AO1 súvisí s vyhľadávaním zemného spojenia na jednosmernom rozvode 4. a 5.
systému. Zemné spojenie bolo vyhľadávané podľa prevádzkovej inštrukcie a pri vypínaní vývodov zapôsobili
výkonové relé HCČ. Systém ALOS signál do AO reaktora. Logika automatiky pochopila manipulácie na
jednosmernom napätí ako vypnutie HCČ, automaticky prestavila signál dPAz z hodnoty 0,368 MPa na
0.275 MPa na vypnutie párnych HCČ. Keďže v prevádzke boli všetky HCČ, a preto dPAz bolo väčšie ako 0,3
MPa, tento signál bol aktivovaný a vypol párne HCČ: 1JEB12.14.16AP001. O 17.35 hod. boli HCČ:
1JEB12,14,16AP001 opäť uvedené do prevádzky. O 16.40 hod. zapracoval signál SIS .U034 - Roztrhnutie
HPK2" od poklesu absolútneho tlaku vHPK. Tlak vHPK bol stabilný, kzapôsobeniu SIS došlo pri
manipulácii na impulzných trasách čidiel tlaku HP K. Signál SIS vykonal činnosti v súlade s projektom.
Príčinou pôsobenia signálu boli manipulácie na čidlách SIS, ktoré súviseli so snahou zmeny umožniť
pretesnenie upchávok priehradných armatúr turbiny TG31, na ktoré bolo vydané platné povolenie na prácu.
Práca si vyžadovala odtlakovanie polkolektora HPK a prebiehala podľa vypracovaného zoznamu snímačov.
Tento zoznam nebol pracovníkmi dodržaný, manipulácie na impulzných rúrkach merania nakoniec vyvolali
zapracovanie tohto signálu. Skúška signálu na ostro potvrdila jeho funkčnosť v súlade s projektom. Obsluha
BD pohotovo reagovala otvorením recirkulácie čerpadiel 1JNF, do PO sa dostali rádové metre kubické
roztoku kyseliny boritej. Chod čerpadiel 1JNF sa vôbec neprejavil na zmenách teploty kovu tlakovej nádoby
reaktora, hoci tieto čerpadlá pracovali po dobu 10 minút. O 17.40 hod. opätovne zapôsobil signál SIS .U034
- Roztrhnutie HPK2". Príčina tohto druhého signálu SIS nebola presne identifikovaná. Súvisí
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s predchádzajúcim signálom. Tieto poruchové udalosti riešila mimoriadna poruchová komisia, zápis ktorej je

v prílohe tohto zhodnotenia. Na obvodoch jednosmerného napätia 4. a 5. systému boli urobené úpravy, ktoré

zabraňujú zopakovaniu pôsobenia AO1 pri vyhľadávaní zemného spojenia. V tomto prípade čerpadlá 1JNF

pracovali po dobu 2 minút. Ich práca sa na PO neprejavila. Pri obhliadke v boxe boli zistené netesné

armatúry na odluhoch PG: 1LCQ25AA003, 1LCQ23AA002. Bolo rozhodnuté o vychladení PO o pretesneni

armatúr. Od 13.9.1998 o 0.34 hod začalo vytváranie odstavnej koncentrácie, ktorá je určená na 8,7 g /kg.

Vytváranie odstavnej koncentrácie začato od 1.33 hod a bolo ukončené o 4.08 hod. Od 7.45 hod pri

počiatočných parametroch T P 0 = 259 "C, NR = 0,0% N,*,™, H3BO3 = 9,3 g/kg, začalo vychladzovanie PO. O

18.07 hod začal prechod na dochladzovanie vo vodorovnom režime, o 18.08 hod opäť prešiel na bloku

signál SIS: „U034 - Roztrhnutie HPK". Tento signál bol v tomto prípade generovaný skutočným strhnutím

tlaku v HPK operátorom pri otváraní armatúry od technologického kondenzátora dochladzovania na

dochladzovacie čerpadlá. Signál bol teda dP/dt. Nábeh čerpadiel 1JNF po dobu asi 2 minút sa tiež neprejavil

na teplote kovu tlakovej nádoby reaktora. Vychladzovanie PO v ďalšom pokračovalo bez problémov.

Vychladenie PO bolo ukončené 14.9.1998 o 6.00 hod. Analýzy pôsobenia AO1 a SIS sú uvedené v prílohe

č. 7. tohto zhodnotenia.

Dňa 18.9.1998 asi od 6.00 hod začali spúšťacie práce na bloku zapĺňaním PG a uvádzaním
pomocných systémov PO do prevádzky, vrátane skúšok blokád HCČ. Od 19.31 hod začal nábeh HCČ:
1JEB11,13,15,12AP001 na náhrev PO.

Dňa 19.9. 1998 od 5.30 hod boli zaplnené parovody PG1.3.5 na vykonanie tesnostných skúšok.

O 13.37 hod. bola vykonaná tesnostná tlaková skúška SO. Netesnosť sa zistila na PG4 na prírubovom spoji

chemického preplachu. O 16.00 hod bola vykonaná aj tesnostná tlaková skúška PO, kde bola zistená

netesnosť na spätnej klapke 1JNF61AA009, čo je na neoddeliteľnej časti PO. Od 19.30 hod začalo

vychladzovanie bloku na vykonanie opráv.

Dňa 20.9.1998 od 1.30 hod bola teplota PO pod 60 °C, začala drenáž PG4 na opravu netesnosti. O
16.19 hod boli ukončené opravy na PG4 aj na klapke 1JNF61AA009. Príruba PG bola pretesnená, na
spätnej klapke vykonaný tesniaci zvar. Od 21.45 hod začal náhrev PO čerpadlami: 1JEB14,12,16,13AP001.

Dňa 21.9.1998 o 11.00 hod. bol zaplnený PG4, od 11.51 hod. boli odstavené HCČ pri teplote
PO = 125 °C. O 13.00 hod. sa zistila závada regulačných ventilov tesniacej vody na upchávky HCČ:
1JEB13.16AP001. O 13.39 hod bola zopakovaná tesnostná tlaková skúška PG4 tlakom 4,4 MPa. Opätovne
bola zistená netesnosť, tentokrát na prívode suprehavarijného napájania do PG4, na trase 1LAR24BR001.
Netesnosť bola odstránená dotiahnutím spoja a o 18.00 hod. bola tesnostná skúška PG4 zopakovaná.
Skúška bola úspešná. O 19.45 hod. prebehla aj opakovaná tesnostná skúška PO tlakom 12,26 MPa.
Obhliadkou o 20.40 hod. bola zistená netesnosť na rúrke 0 18 odvzdušnenia úseku trasy medzi spätnou
klapkou 1JNF61AA009 a armatúrou 1JNF61AA005. Na vykonanie opravy bolo potrebné opätovne vychladiť
PO.

Dňa 22.9.1998 od 3.25 hod boli spustené HCČ na vychladenie PO. O 10.26 hod bolo vychladenie
PO ukončené, odstavené boli HCČ a vo vodovodnom režime dochladzovania zostala slučka č. 2. Na
elektrárni prebiehala analýza zistených porúch na regulačných ventiloch prívodu tesniacej vody na dve HCČ:
1JEB13AP001 a 1JEB16AP001 - ventily: 1KBA15AA009 a JEB15AA0012. Na týchto ventiloch boli zistené
strhané závity na matici, takže ventily neboli ovládateľné. Vyjasňovanie technickej príčiny poruchy
uvedených dvoch ventilov nakoniec viedlo k zisteniu, že podľa sprievodnej technickej dokumentácie sú tieto
ventily konštrukčne riešené na reguláciu Ap do 0,1 MPa, zatiaľ čo skutočné Ap vakom pracujú je 1 MPa. Ide
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o ventily od výrobcu z Nemecka, firmy SEMPEL. Konkrétne ventily, teda nie sú vhodné pre prevádzkový
systém, v ktorom sú inštalované.

Dňa 24.9.1998 bolo nakoniec prijaté rozhodnutie na vykonanie opravy uvedených ventilov
vymenením vadných matíc vretena ventilov 1KBA15AA009 a 1KBA15AA012 a tiež preventívne vymenenie
týchto matíc aj na ostatných ventiloch prívodu tesniacej vody na HCČ, t.j. ventilov 1KBA15AA007, AA008,
AA0010, AA0011. Po tejto oprave bude blok uvedený do prevádzky. Definitívne vyriešenie problému týchto
ventilov sa technologicky a materiálovo pripraví tak, aby mohlo byť vykonané najneskôr počas prvej výmeny
paliva na reaktore. Na riešení sa zúčastní aj výrobca, firma SEMPEL z Nemecka.

Oprava a údržba uvedených regulačných armatúr bola vykonaná dňa 26.9.1998 o 11.30.

Nasledovala činnosť smerujúca k uvedeniu bloku do prevádzky. O 17.45 bola vykonaná úspešná tesnostná

skúška PO tlakom 3,5 MPa, o 20.10 bol v KO vytvorený dusíkový vankúš a od 21.20 boli uvedené do

prevádzky 4 HCČ: 1JEB12,14,16,11AP001 na náhrev PO. HCČ: 1JEB11AP001bolo o 22.50 odstavené pre

netesnosť na olejovom okruhu motora. Presné miesto netesnosti sa nepodarilo identifikovať.

Dňa 27.9.1998 o 0.32 bolo uvedené do prevádzky HCČ: 1JEB13AP001 a o 10.30 aj HCČ:
1JEB15AP001, pri T P 0 = 105 °C. O 10.35 bolo HCČ 1JEB15AP001 vypnuté pre netesnosť na olejovom
okruhu motora. Presné miesto, odkiaľ uniká olej, sa tiež nepodarilo identifikovať. Olej bol rozstrekovaný a
rozprašovaný rotorom agregátu tak, že v okolí agregátu sa vytvorila olejová hmla s fŕkajúcimi mikrokvapkami
oleja. O 10.40 dňa 27.9.1998 bola na PO dosiahnutá teplota 124 "C a začala stabilizácia teploty. Za
prítomnosti technikov elektrárne a dodávateľa začala previerka olejového okruhu HCČ, s cieľom objasniť,
resp. zistiť miesto a príčinu olejových netesností, ktoré pred odstávkou bloku na HCČ neboli. Vyjasňovanie
príčiny bolo náročné na čas, pretože úniky boli tak malého rozsahu, že sa nedarilo ich zdroj na agregátoch
objaviť. Prejavili sa však rozprašovaním oleja a vytváraním olejovej hmly po uvedení čerpadiel do prevádzky.
Tento nedostatok bol na všetkých HCČ, najhorší stav bol však na HCČ: 1JEB15AP001 a potom na
1JEB11AP001. Keďže závada sa prejavovala na všetkých šiestich HCČ, technici hľadali spoločnú
systémovú chybu na systémoch HCČ. Príčinu tejto závady sa podarilo vyjasniť až na nočnej zmene z
28.9.1998 na 29.9.1998. Príčinou únikov oleja na HCČ boli tesnenia škrtiacich clon, ktorými sa rozdeľuje olej
medzi horné a dolné ložisko motora. Tieto škrtiace clony počas odstávky dodávateľ pretesnil, vymenil
pôvodné klingeritové tesnenia za silikonové. Nové tesnenia nezafixovali škrtiace clony, takže olej okrem cez
clony prechádzal aj okolím clony. Zvýšenie množstva oleja do ložísk maío za následok mierne prepínanie
ložiskových paniev ložísk elektromotora a pretekanie oleja na rotor, ktorý svojou rotáciou rozprašoval tento
olej do okolia.

Dňa 29.9.1998 o 1.36 boli ukončené pretesňovacie práce na olejových okruhoch všetkých HCČ.
Namontované boli opäť klingeritové tesnenia, ktoré okrem utesňovania príruby plnia aj funkciu fixácie
škrtiacich clon. O 3.25 boli HCČ odskúšané a skúšky potvrdili, že závada na olejových okruhoch je
odstránená. O 5.50 nasledovala tesnostná skúška PO tlakom 12,2 MPa s nasledujúcim zvýšením tlaku na
13,7 MPa. Počas tesnostnej skúšky sa zistili mierne netesnosti deliacich rovín armatúr 1JNB40AA001 a
1JNF41AA005. Ide o armatúry na neoddeliteľnej časti PO. Netesnosti boli odstránené vykonaním tesniacich
zvarov na armatúrach. Netesnosti na PO boli odstránené o 20.00 hod. Počas nočnej zmeny z 29.9.1998 na
30.9.1998 bola zopakovaná tesnostná skúška PO. Skúška bola úspešná. Dňa 30.9.1998 od 8.00 hod boli
závady na PO odstránené a začal náhrev PO na teplotu 200 °C.

Dňa 1.10.1998 o 2.30 hod bola teplota PO stabilizovaná na 200 "C a začali práce spojené

s nábehom reaktora na MKV. O 4.50 hod bolo ukončené dvíhanie kaziet HRK, o 5.00 hod začalo

nasycovanie filtrov očistiek PO 1KBF bórom. Vodovýmena začala po nasýtený filtrov 1KBF o 11.20 hod.
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O 15.30 hod bol reaktor vyvedený na MKV, o 23.54 hod bola ukončená kontrola spojenia pohonov
s kazetami HRK.

Dňa 2.10 1998 o 9.04 hod bol reaktor vyvedený na výkon 15 % N,™, a začal nábeh turbín. Na
turbínach boli vykonané skúšky tesnosti RZ systémov a skúšky nadotáčkových ochrán. O 11.41 hod bol
prifázovaný TG01, vzápätí vypadol vadným pôsobením ochrany od teploty axiálneho ložiska, kde bola
závada merania. O 11.50 hod bol prifázovaný TG31 a vykonané skúšky zregulovania do chodu naprázdno
podľa operatívneho programu. O 13.13 hod bol TG31 prifázovaný ku sieti po vykonaných skúškach.
O 14.59 hod po odstránení závady merania teploty axiálneho ložiska bol prifázovaný TG01 k sieti.
Nasledovali skúšky zregulovania TG01 do chodu naprázdno. O 15.45 hod boli skúšky TG01 ukončené,
výkon reaktora bol asi 30 % NnOm- Nasledovalo zvyšovanie výkonu na 100 % N™,,. Dňa 3.10. 1998 o
0.50 hod reaktor vyvedený na maximálny dovolený výkon NR = 96,5 Nnom, výkon TG01- 200 MW,
TG31 - 220 MW. Nasledovali skúšky regulátora ROM podľa operatívneho programu č. 1 k programu E21.
Skúšky ROM prebehli od 2.40 hod do 4.10 hod. Skúšky ukázali, že regulátor ROM podregulováva výkon
reaktora, oproti údajom uvedeným v programe. Táto činnosť smeruje k väčšej bezpečnosti reaktora. Po
dosiahnutí nominálneho výkonu, asi po 60 efektívnych dňoch prevádzky reaktora, regulátor ROM bude opäť
prestavený na nominálny výkon reaktora a skúška bude opakovaná. Preto je táto činnosť ROM
akceptovateľná.

Dňa 3.10.1998 o 4.10 hod boli opäť uvedené do prevádzky všetky HCČ a o 8.05 hod bol dosiahnutý
výkon reaktora 96 % Nnom. O 11.20 hod prebehla úspešná skúška zregulovania bloku na vlastnú spotrebu.
Pri skúške otvorila jedna PSA na PG2 - 1LBA62AA005 a zostala otvorená na asi 30 %. Preto bol výkon
reaktora stabilizovaný na tepelnom výkone asi 22 % Nnom. O 11.56 hod skončila skúška a blok bol
prifázovaný k sieti vypínačom v rozvodni Veľký Ďúr. Nasledovalo zvyšovanie výkonu na nominálny. O 23.36
začala skúška zregulovania bloku pri odpojení oboch TG do chodu naprázdno s hromadným AZR na vlastnej
spotrebe. Pri skúške zapôsobili RZV oboch turbín. Príčinou pôsobenia RZV boli technologické ochrany
generátorov oboch TG - tlak vodíka v statorovej vode a prítomnosť vody v generátore. Pôsobenie ochrán
bolo vadné, spôsobené stratou elektrického napájania obvodov týchto ochrán. Analýzou bolo potvrdené, že
skrine napájajúce tieto ochrany 1 CME06.07, sú napájané z nesystému a pri hromadnom AZR vydávajú
poruchový signál do ochrán TG. Tento nedostatok bol následne odstránený napájaním týchto skríň na
zaistené napájanie 1. kategórie. Následne 4.10.1998 o 5.33 hod bola vykonaná skúška tohto upraveného
napájania skríň 1CME06.07 a potvrdená jeho funkčnosť. Pri ďalšom nábehu bloku bol o 7.05 hod reaktor
vyvedený na MKV a na turbínach sa prejavili závady, ktoré oneskorili nábeh turbín. O 19.20 hod bol reaktor
vyvedený na výkon 15 % Nnom. o 19.52 hod bol prifázovaný TG01. O 20.30 hod bol výkon reaktora upravený
na asi 30 % N„om sTG31 na 100 MW. O 20.50 hod bol na NT 2 telese TG01 relatívny posuv upravený
zhoršením vákua v kondenzátore a začal nábeh TG01.

Dňa 5.10.1998 bo o 0.07 TG01 pripojený k sieti. O 0.35 sa realizovala skúška hromadného AZR pri
výkone 30 % Nnom. Pri tejto skúške TG31 zregulovala na chod naprázdno, TG01 však vypadla od ochrany
tlaku tesniaceho oleja generátora. Činnosť ochrany nebola správna. Príčinou bola závada v elektronickej
časti spracovania signálu. Závada bola následne odstránená. O 3.25 hod bol výkon reaktora opäť
stabilizovaný na výkon asi 34 % Nn o m a skúška bola zopakovaná pri tomto výkone. Skúška bola úspešná.
O 4.20 hod došlo k výpadku všetkých ENČ od tlaku v sáni čerpadiel. Následne vypadli obe TG od tlaku
napájacej vody. Operátor rýchlo znižoval výkon reaktora v ručnom režime. Napriek tomu odparom poklesli
hladiny v parogenerátoroch na hodnotu pôsobenia AO3. Preto operátor odstavil HCČ: 1JEB16AP001.
Hladina v PG6 naďalej klesala až do zapracovania „SIS" od hladiny stabilizovaná, o 7.56 hod bol výkon
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reaktora upravený na 20 % Nnom. O 7.58 hod bol prifázovaný TG01. O 9.58 hod bol prifázovaný k sieti TG31

a o 13.30 hod bol na bloku dosiahnutý výkon reaktora 95 % Nnom, na TG01 - 185 MW, na TG31 - 214 MW.

O 23.04 začala skúška zregulovanía oboch TG do chodu na prázdno s hromadným AZR. Pri

odpojení generátorov od siete simuláciou rozdielovej ochrany blokového transformátora obe TG zregulovali

do chodu na prázdno. Na oboch TG otvorili PSK a ARM prešiel z režimu „S" do režimu .T", znižoval výkon

reaktora. Na parovodoch PG 2, 3, 4 a 6 otvorili na asi 50 sekúnd PSA. Po asi 5 minútach, pri výkone

reaktora asi 50 % Nnom , od tlaku v saní vypadli všetky ENČ, následne od straty tlaku napájacej vody zatvorili

RZV oboch TG. Na reaktore prešla AO1. Po výpadku bolo zistené, že príčinou poklesu tlaku v saní ENČ bolo

zlyhanie redukčných staníc pary vlastnej spotreby 4,7 / 0,7 MPa. Tieto pri prekmite napätia pri AZR

prechádzajú z automatického režimu do ručného, čo bolo príčinou poklesu tlaku pary v systéme pary vlastnej

spotreby bloku a teda aj na saní ENČ. Na odstránenie tohto nedostatku bolo prijaté a realizované technické

riešenie.

Dňa 6. 10. 1998 o 0.33 hod bol reaktor vyvedený na MKV, o 4,30 hod bol vyvedený na výkon

15% Nnom a začal nábeh turbín. O 4,52 hod bol prifázovaný TG 01, o 5,04 hod TG 31. O 12.30 hod bol

reaktor vyvedený na výkon 95 % Nn o m, TG 01 - 200 MW, TG 31 - 200 MW. O 16.20 hod bol regulátor ROM

nastavený na obmedzenie výkonu pri práci 6 slučiek na hodnote 97,2 % Nnom-

Dňa 6. 10. 1998 o 18.00 hod bola ukončená výkonová etapa energetického spúšťania do

100%N„„m.
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3. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV VÝKONOVEJ ETAPY DO 100 % N N 0 M

3.1. E1 -Kalibrácie prístrojov merania neutrónového toku od vonkajších komôr

Cieľom skúšky bolo nastavenie prístrojov merania neutrónového toku podľa tepelného výkonu
reaktora. Skúška bola vykonaná v náväznosti na realizáciu pracovných programov E17- Meranie tepelného
výkonu reaktora a E27 - Kontrola a sledovanie tepelného výkonu reaktora. Skúška prebiehala pri stabilnom
výkone reaktora, tepelný výkon reaktora sa určil na základe programov E17 a E27. Údaje prístrojov merania
neutrónového toku sa získali odčítaním na číslicovom indikátore BIC - 45R na blokovej dozorní a výpisom
z archívu A O P - 0 1 R.

Nastavenie prístrojov merania neutrónového toku bolo vykonané podľa tepelného výkonu reaktora

určeného z bilancií na VTO podľa E27.

Prístroje merania neutrónového toku boli nastavené pomocou koeficientov delenia (kF)j blokov
BPM-08R v skriniach 1 + 6 UNO-64R v m.č. 3116 a 3108.

Deliace koeficienty (kF) blokov BPM-08R sú nastavené v optimálnom rozsahu: 0,600<(kF)j<0,900.
Rozdiel v nameraných hodnotách tepelného výkonu reaktora pri realizácii programov 1E17 - 1E01 a 1E27 -
1E01 je menší ako 2 % N,*™ (vyhovuje podmienke). Rezervné ionizačné komory č. 16 a č. 24 boli
vyskúšané postupným pripojením k I. a II. kompletu prístrojov merania neutrónového toku v m.č. A101/1.

3.2. E3 - Sledovanie radiačnej situácie počas ES

Boli vykonané všetky merania v súlade s programom. V rámci meraní neboli zistené nové priestrely
žiarenia gama. Opäť bol detekovaný priestrel žiarenia na schodišti A137/1. Na tomto mieste bolo inštalované
olovené tienenie, ktoré znížilo dávkový gama príkon z pôvodných asi 1000 nGy/h na asi 170 nGy/h. V mieste
iného priestrelu v A137/1, kde nie je inštalované žiadne tienenie, bol nameraný gama príkon 900 nGy/h.

V rámci meraní boli zistené dávkové príkony žiarenia gama na palube HCČ vo všetkých meraných
bodoch nad 28 nGy/h, na úrovni 20 jjGy/h až 300 iiGy/b. Z výsledkov meraní dávkových príkonov žiarenia
gama vyplýva, že v niekoľkých bodoch na palube HCČ nebolo splnené kritérium úspešnosti testu, ktoré je
definované ako neprekročenie dávkového príkonu 28 nGy/h v polooblsuhovaných priestoroch.

Systém technologickej dozimetrie SEJVAL opätovne, ako pri výkonovej hladine 75 % a

90 % Nnom zaregistroval prekročenie nastavenej výstražnej úrovne pri meraní objemovej aktivity v A0013.

V rámci meraní neboli zistené nové miesta, alebo priestory s priestrelmi žiarenia gama ani
neutrónov. Obdobne ako na predošlých výkonových hladinách boli zistené dávkové príkony prevyšujúce
kritériá úspešnosti testu na schodišti A137/1 (priestrel), na palube HCČ A301/1 (prakticky celá miestnosť).
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3.3. E5 - Odpojenie 1 zo 6 HCČ - dokončenie testu preloženého z hladiny

do 90 % N n o m

Skúška prebehla pri okamžitom výkone reaktora 88,3 % Nnom. Výkon TG01 bol 197 MW, výkon
TG31 bol 183 MW. ARM bol v režime .S", EHS turbín boli v režime „N" s korektormi „-p". Vypnuté bolo HCČ:
1JEB13AP001. ARM sa odpojil z regulácie a ROM cez AO-3 znižoval výkon reaktora na hodnotu 81 % N„om-
Na EHS oboch turbín sa pripli do funkcie zvýšené korektory tlaku „mínus". Po skončení prechodového
procesu reaktor zostal na výkone 80 % Nmm, TG01-171 MW, TG31 = 164 MW. Celý prechodový proces bol
na bloku stabilizovaný do 2 minút od začiatku testu. Skúška bola skomplikovaná zvyšovaním hladiny v PG3.
Operátor prepol reguláciu hladiny do ručného režimu a prešiel s napájaním PG na malú napájaciu hlavu.
Určenie pôvodného obmedzenia výkonu regulátorom ROM nebolo počas skúšky overené, pretože mu
predchádzalo obmedzenie ohrevmi na aktívnej zóne pri práci 5 HCČ. Obmedzenie výkonu od regulátora
ROM bolo počas skúšky prestavené na 79 % NnOm tak, aby obmedzenie výkonu korešpondovalo
s aparatúrou SVRK.

3.4. E5 - Odpojenie 1 zo 6 HCČ pri výkonovej hladine do 100 % N n o m

Skúška bola vykonaná pri okamžitom výkone reaktora 93,3 % N„om. Výkon TG01 bol 215 MW, výkon
TG31 bol 188 MW. ARM bol v režime „S", EHS oboch turbin boli v režime „N" s korektormi mínus. Vypnuté
bolo HCČ: 1JEB12AP001. ROM cez AO-3 znížil výkon reaktora na 79 "AH^, (kritérium je 79 % - 2,5 % HKm)
následne sa ARM prepol do režimu „N". Zvýšené korektory mínus znížili výkony turbin: TG01 na 181 MW,
TG31 na 151 MW. Nasledovala skúška obmedzenia výkonu regulátorom ROM pri vypnutom HCČ. Výkon
reaktora bol zvyšovaný v ruke do výkonu 83 % Nnom, pri ktorom systém SVRK signalizoval dosiahnutie
limitného výkonu na kazetách 09-51 (42,2 °C), 20-51 (42,0 °C) a 12-27 (42,6 °C) pre 5 HCČ. Celý
prechodový proces na bloku trval asi 5 minút. Regulátor hladiny v PG 2 nezvládol dostatočne reguláciu
hladiny a vstúpili do činnosti blokády od hladiny v PG. Skúška potvrdila, že regulátor ROM výkon znížil na
hodnotu odpovedajúcu projektovej hodnote, na druhej strane však neobmedzuje výkon reaktora na tejto
nižšej výkonovej hladine tak. aby nedošlo k prevýšeniu dovolených ohrevov na kazetách. Po znížení výkonu
bol limitný ohrev 41,4 CC na kazete 12-27 (41,4 °C). Na základe výsledku tohto testu bol prestavený
regulátor ROM a odskúšaný podľa programu E21. Skúška ukázala, že ROM bol prestavený do bezpečnej
oblasti na 68 % Nnon, pre 5 pracujúcich HCČ. Priebeh hlavných parametrov bloku je na obr. 3.4-1.

3.5. E5-Odpojenie 2 zo 6 HCČ

Skúška bola vykonaná pri okamžitom výkone reaktora 91 % N™™. Výkon TG01 bol 180 MW, výkon

TG31 bol 210 MW. ARM bol v režime „S", EHS oboch turbín boli v režime .N" s korektormi mínus. Vypnuté

boli HCČ: 1JEB14.16AP001. ROM cez AO-3 znížil výkon reaktora na 61 % N ™ (kritérium je

63 % -2,5 % Nnom), následne sa ARM prepol do režimu „N". Zvýšené korektory minus znížili výkony turbín:

TG01 na 108 MW, TG31 na 137 MW. Nasledovala skúška obmedzenia výkonu regulátorom ROM pri

vypnutých dvoch HCČ. Výkon reaktora bol zvyšovaný v ruke do výkonu 63,5 % Nnom, pri ktorom systém

SVRK signalizoval dosiahnutie limitného výkonu na kazete 20-51 (42,1 °C). Celý prechodový proces na

bloku trval asi 8 minút. Regulátor hladiny v PG 4 nezvládol dostatočne reguláciu hladiny a vstúpili do činnosti

blokády od hladiny v PG. Skúška potvrdila, že regulátor ROM výkon znížil na hodnotu odpovedajúcu

projektovej hodnote, na druhej strane však neobmedzuje výkon reaktora na tejto nižšej výkonovej hladine
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1. blok EMO - odpojenie 1 zo 6 HCČ, Nr=93%
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tak, aby nedošlo k prevýšeniu dovolených ohrevov na kazetách. Na základe výsledku tohto testu bol
prestavený regulátor ROM a odskúšaný podľa programu E21. Skúška ukázala, že ROM bol prestavený
do bezpečnej oblasti na 52,8 % N,»m pre 4 pracujúcich HCČ. Priebeh základných parametrov bloku je
na obr. 3.5-1.

3.6. E5 - Odpojenie 3 zo 6 HCČ

Skúška bola vykonaná pri okamžitom výkone reaktora 90,3 % Hmm. Výkon TG01 bol 198 MW, výkon
TG31 bol 191 MW. ARM bol v režime „S", EHS oboch turbin boli v režime „N" s korektormi mínus. Vypnuté
boli HCČ: 1JEB12,14.16AP001. ROM cez AO-3 znížil výkon reaktora na 43,5 % N™*, (kritérium je
44 % -2,5 "/oNnan), následne sa ARM prepol do režimu „N". Zvýšené korektory mínus znížili výkony turbin:
TG01 na 107 MW, TG31 na 65 MW. Nasledovala skúška obmedzenia výkonu regulátorom ROM
pri vypnutých troch HCČ. Výkon reaktora bol zvyšovaný v ruke do výkonu 48,6 % N ^ , pri ktorom systém
SVRK signalizoval dosiahnutie limitného výkonu na kazete 20-51 (42,0 °C). Celý prechodový proces na
bloku trval asi 8 minút. Regulátor hladiny v PG2 a PG4 nezvládol dostatočne reguláciu hladiny a vstúpili do
činnosti blokády od hladiny vPG. Skúška potvrdila, že regulátor ROM výkon znížil na hodnotu
odpovedajúcu projektovej hodnote, na druhej strane však neobmedzuje výkon reaktora na tejto nižšej
výkonovej hladine tak, aby nedošlo k prevýšeniu dovolených ohrevov na kazetách. Na základe výsledku
tohto testu bol prestavený regulátor ROM a odskúšaný podľa programu E21. Skúška ukázala, že ROM bol
prestavený do bezpečnej oblasti na 38,5 % Nnom pre 3 pracujúcich HCČ. Priebeh základných parametrov
bloku je na obr. 3.6-1.

3.7. E6 - Odpojenie 1 zo 4 ENČ bez AZR

Skúška prebehla pri okamžitom výkone reaktora 93,7 % N,^. Výkon TG01 bol 180 MW v režime
„P", výkon TG31 bol 215 MW v režime „N". Regulátory ENČ a hydrospojok ENČ pracovali v automatickom
režime. V prevádzke boli ENČ: 1LAC01AP001, 1LAC03AP001, 1LAC04AP001, 1LAC05AP001. Vypnutá
bola ENČ: 1LAC01AP001. Po vypnutí ENČ regulátory hydrospojok pracujúcich čerpadiel udržali prietok
napájacej vody na pôvodnej hodnote. Tlakový rozdiel medzi KNV a HPK poklesol z pôvodnej hodnoty
1,65 MPa na hodnotu 1,2 MPa, potom prekmitol na 1,75 MPa a stabilizoval sa na pôvodnej hodnote
1,65 MPa. Po vypnutí ENČ na EHS oboch TG zapracovala .MEDZA 1" a upravila výkony turbín: TG01
na 195 MW. TG31 na 194 MW.

Skúška nemala vplyv na výkon reaktora, ktorý bol pri východzích parametroch 93,7 %
obmedzený limitnými ohrevmi na kazetách. Po vypnutí ENČ sa výkony turbín vlastne vyrovnali, tri ENČ,
ktoré zostali v prevádzke, ich hydrospojky zvýšili výkon čerpadiel a pokryli pôvodnú spotrebu napájacej vody
PG.

Celý prechodový proces bol na bloku hlavnými regulátormi bloku zvládnutý do 8 minút.
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3.8. E6 - Odpojenie 2 zo 4 ENČ bez AZR

vúje
Skúška prebehla pri okamžitom výkone reaktora 93,7 % Hmm. Výkon TG01 bol 199 MW, výkon

TG31 bol 194 MW. Regulátory ENČ a hydrospojok ENČ pracovali v automatickom režime. V prevádzke boli
ENČ: 1LAC01AP001, 1LAC03AP001, 1LAC04AP001, 1LAC05AP001. Vypnuté boli ENČ: 1LAC01AP001,
1LAC03AP001. Po vypnutí ENČ regulátormi hydrospojok pracujúcich čerpadiel stúpol prietok napájacej vody
na obmedzenie 930 t/hod. Tlakový rozdiel medzi KNV a HPK poklesol z pôvodnej hodnoty 1,65 MPa na
hodnotu 0,8 MPa a stabilizoval sa na pôvodnej hodnote 1,65 MPa. Po vypnutí ENČ na EHS oboch TG
zapracovali „MEDZA V a „MEDZA 3", znížili výkony turbín: TG01 na 51 MW, TG31 na 35 MW. V18 sekunde
ARM prepol do .T" a začal znižovať výkon R. V 30 sekunde od tlaku v HPK otvorí PSK oboch TG. Po
otvorení PSK ARM krátkodobo zvýšil výkon reaktora z 50 % N m na asi 62 % Nnom pri súčasne otvorených
PSK, potom stabilizoval výkon reaktora na asi 30 % Nnom-

Celý prechodový proces bol na bloku hlavnými regulátormi bloku zvládnutý do 6 minút. Rušivým
momentom tejto skúšky je zvyšovanie výkonu reaktora regulátorom ARM pri súčasne otvorených PSK
turbin.

3.9. E7 - Sledovanie hlavných parametrov bloku pri výpadku VTO na turbínach

Skúšky prebehli pri výkone reaktora 95 % N,*™, výkon oboch TG bol 210 MW, t.j. sumárne 420 MW.
Teplota napájacej vody pred PG bola na úrovni 220 °C. Pri výpadku VTO TG01 asi za dobu 7 minút poklesla
teplota napájacej vody na vstupe do PG 1,3,5 na teplotu vody v napájacej nádrži, t.j. 165 °C. Na PG6 teplota
napájacej vody poklesla na 190 °C a teplota napájacej vody do PG 2 a PG4, prichádzajúca od VTO TG31,
zostala bez zmeny 220 CC. Pri výpadku VTO TG31 za dobu 7 minút poklesla teplota napájacej vody pred
PG2, 4, 6 na teplotu napájacej vody v napájacej nádrži 165 °C, teplota napájacej vody na vstupe do PG1
poklesla na 188 °C. Teplota napájacej vody na vstupe do PG3 a PG5 zostala bez zmeny 220 °C. Oba TG sú
z hľadiska výpadkov VTO turbín správajú rovnocenne a v súlade s projektom.

3.10. E8 - Odpojenie vývev a skúška korektora vákua na TG01

Pred skúškou bol skutočný výkon reaktora 75,9 % Nnoni. výkon TG01 = 220 MW, TG31 = 96 MW.
Skúška prebehla bez závad. Korektor vákua v závislosti od tlaku v kondenzátore znižoval výkon TG01 až na
hodnotu 165 MW pri tlaku v kondenzátore 15,73 kPa. TG31 preberal záťaž až na 116 MW. Skúška prebehla
bez nedostatkov, v súlade s požiadavkami projektu.

3.11. E9 - Zregulovanie TG01 na chod naprázdno

Skutočný výkon reaktora pred skúškou bol 76 % Nnom, výkonTG01 = 155 MW,
výkonTG31 = 162MW.

ARM bol v režime „N", EHS TG01 bol v režime N, EHS TG31 v režime „P". Skúška začala imitáciou
pôsobenia prepäťovej ochrany generátora. Po vypnutí generátorového vypínača generátora TG01 otvorili
PSK TG01, PSK TG31 otvorili krátkodobé na asi 50 % . Maximálne otáčky na TG01 boli 3 127 ot/min. ARM
prešiel do „T" a začal znižovať výkon reaktora. Celý prechodový proces na bloku trval asi 7 minút.
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Po tomto čase bol blok stabilizovaný s reaktorom na výkone asi 46 % N^m, sTG31 na výkone 173 MW.
Priebeh základných parametrov bloku je na obrázkoch 3.11-1, 3.11-2, 3.11-3.

Na hydraulickej regulácii oboch turbin sa začala pravidelne prejavovať závada na servopohonoch
regulačných ventilov, na prívode pary do VT telesa. Počas etapy do 100 % Nnom sa vykoná úprava
servopohonov vo výrobnom závode a regulácia turbín bude opätovne preverená podľa doporučenia
vedeckého vedenia spúšťania č. 31 a tiež v rámci skúšok zregulovania na vlastnú spotrebu a do chodu
naprázdno pri skúške hromadného AZR.

3.12. E9 - Zregulovanie TG31 na chod naprázdno

Skúška zregulovania TG31 do chodu naprázdno prebehla pri okamžitom výkone reaktora 76,1 %,
výkon TG01 bol 100 MW, výkon TG31 bol 215 MW. ARM bol v režime „S", EHS oboch turbín bol v režime
.N" s korektormi tlaku mínus. Po vypnutí generátorového vypínača TG31 maximálne otáčky na TG31 boli
3165 ot/min. TG01 pôsobením korektora tlaku zaťažila z výkonu 100 MW na asi 200 MW počas 60 sekúnd.
Regulačný ventil na prívode pary do VT telesa TG01 , 1LBA02AA005 otvoril na 100 %, pričom ostatné boli
otvorené na 19 %. Regulátor EHS na TG01 sa následne prepol do režimu „R". Na TG01 dvakrát po prepnutí
EHS do režimu „N" prešiel signál „maximálny výkon", na regulačnom systéme turbíny TG01 sa začala
prejavovať závada spôsobená vadnou činnosťou regulačného ventila 1LBA02AA005. Po skúške bol pre
závadu na tomto ventile TG01 odstavený na vyčistenie servopohonu ventila. Celý prechodový proces bol
stabilizovaný po zaťažení TG31 na 205 MW s regulátorom EHS v režime „R" po stabilizovaní výkonu
reaktora na 49 % Nnom. Prechodový proces na bloku trval asi 7 minút. Na hydraulickej regulácii oboch turbin
sa začala pravidelne prejavovať závada na servopohonoch regulačných ventilov na prívode pary do VT
telesa. Počas etapy do 100 % N„om sa vykoná úprava servopohonov vo výrobnom závode a regulácia turbin
bude opätovne preverená podľa doporučenia vedeckého vedenia spúšťania č. 31 a tiež v rámci skúšok
zregulovania na vlastnú spotrebu a do chodu naprázdno pri skúške hromadného AZR. Priebeh základných
parametrov bloku je na obrázkoch č. 3.12-1, 3.12-2, 3.12-3.

3.13. E9 - Odpojenie TG01 zatvorením RZV

Pred vlastnou skúškou bol výkon reaktora 93,6 % Nnom. Výkon TG01 - 216 MW, výkon TG31 =190
MW. ARM bol v režime „N", EHS oboch turbín bol v režime „N" s korektormi „-p".

RZVTG01 boli zatvorené tlačidlom nebezpečie. Výkon reaktora bol stabilizovaný asi po 10 minútach
od zatvorenia RZV TG01. Po zatvorení RZV otvorili PSK TG01 a RG31 a odpracovali tlakovú špičku tlaku
pary v HPK po zatvorení RZV. ARM znižoval tlak v HPK počas prvých 6 minút súčasne s ešte pracujúcimi
PSK, ktoré tiež odvádzali paru do kondenzátora turbiny. PSK TG01 zatvorili v 6 minúte od začiatku
prechodového procesu. Po asi 10 minútach bol blok stabilizovaný na výkone 51,4 % s ARM v režime „T",
sTG31 na výkone asi 204 MW s EHS v režime „N". Na obrázkoch 3.13-1, 3.13-2, 3.13-3 je priebeh hlavných
parametrov bloku počas skúšky TG01.
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-20
12:06:46 12:10K)6 12:13:26 12:16:46 12:20K)6 12:2326 12:26:46 1230:06 1233:26 1236:46

o
Cr



£9 - Zrsgulovanie TG31 na chod naprázdno
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E9 - Odpojenie TGOl zatvorením RZV
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£9 - Odpojenie TC01 zatvorením RZV
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Výskumný ústav jadrových elektrárni Trnava a.s.

3.14. E9 - Zregulovanie výkonu bloku na úroveň vlastne] spotreby

vúje
Pred skúškou bol výkon reaktora 96,6 % Nnom. Výkon TG01 bol 208 MW, TG31 bol 207 MW.

Zregulovanie bloku bolo vyvolané vypnutím vypínača 400 kV v rozvodni Veľký Ďúr. Obe TG zregulovali,
maximálne otáčky TG01 boli 3 141 ot/min, TG31 boli 3 142 ot/min. Konečné otáčky turbín po stabilizácii
výkonu na vlastnej spotrebe boli asi 3 015 ot/min. Výkon na vlastnej spotrebe TG01 bol 11 MW, na TG31 bol
15 MW - teda blok zostal na vlastnej spotrebe asi 26 MW. ARM postupne znižoval výkon reaktora na úroveň
asi 20 % Nnom. Výkon bloku bol stabilizovaný po asi 17 minútach. Rušivým momentom skúšky bolo otvorenie
PSA na PG2, ktoré nebolo vyvolané reálnym stúpaním tlaku vPG, ale vadným meraním, ktoré ide do
ovládania PSA. Otvorenie tejto PSA nemá vplyv na výsledok skúšky. Priebehy výkonu reaktora, výkonov
oboch TG a tlaku v HPK je na pripojených obrázkoch 3.14-1, 3.14-2, 3.14-3.

3.15. E9 - Zregulovanie dvoch TG na chod naprázdno - hromadný AZR

Skúška bola realizovaná dvakrát. Pri prvej skúške zapôsobili RZV oboch turbín a skúška skončila
pôsobením AO1 na reaktore. Príčinou pôsobenia RZV turbín bol nedostatok v napájaní technologických
ochrán generátora tlaku vodíka v statorovej vode a prítomnosti vody v generátore. Tento nedostatok bol
odstránený úpravou napájania týchto ochrán z 1. kategórie zaisteného napájania. Skúška bola zopakovaná.
Pred touto opakovanou skúškou bol výkon reaktora 95 % N^m, výkon TG01 - 210 MW, výkon
TG31 - 188 MW. Skúška začala vydaním signálu pôsobenia rozdielovej ochrany blokového transformátora.
Vypnuté boli oba generátorové vypínače a vypínač 400 kV v rozvodni Veľký Ďúr. Celá vlastná spotreba
prešla na rezervné napájanie z linky 110 kV. Všetky spotrebiče zostali v prevádzke v súlade s projektom a
programom skúšky. Oba TG zregulovali do chodu naprázdno. Maximálne otáčky na TG01 boli 3 015 ot/min a
ustálili sa na 3 202 ot/min. Maximálne otáčky TG31 boli 3 156 ot/min a ustálili sa na 3 006 ot/min. ARM sa
prepol z režimu „S" do režimu „T" a znižoval výkon reaktora. PSK oboch turbín otvorili na 100 % a odvádzali
prebytočnú paru do kondenzátora. Asi v 10 sekunde otvoril PSA na parovodoch PG2.3.4 a 6 na dobu od 50
do 90 sekúnd. V 5 minúte pri výkone reaktora asi 50 % Nnom došlo k výpadku všetkých ENČ od nízkeho tlaku
v sáni čerpadiel. Po výpadku ENČ od poklesu tlaku napájacej vody v kolektore napájacej vody zatvorili RZV
oboch TG. Na reaktore prešla AO1. Príčinou nízkeho tlaku vsáni ENČ bolo zlyhanie redukčných staníc pary
vlastnej spotreby 4.7/0,7 MPa, kde regulátory pri hromadnom AZR prepli z automatického režimu do ručného
a zostali v zatvorenej polohe. Prechod týchto regulátorov do ručného režimu pri AZR na elektrickom napájaní
bol potvrdený skúškou. Počas skúšky činnosť hlavných regulátorov bloku - ARM a EHS do zapracovania
automatiky AO1 bola správna.

3.16. E12 - Sledovanie samoregulačných vlastností reaktora

Cieľom meraní bolo overiť kvalitu samoregulačných vlastností reaktora pri poruchách reaktivity
vyvolaných:

• zmenou teploty chladivá na vstupe do reaktora

• zmenou polohy 6. skupiny HRK: - pri konštantnom tlaku v HPK

- pri neregulovanom tlaku v HPK

• zmenou prietoku chladivá v reaktore pri výpadku 1 zo 6 HCČ

Ev. č.: 239/98 Strana í.: 32
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Zregulovanie oboch TG na chod naprázdno - hromadný AZR
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JE Mochovce, blok č. 1

Zregvlovanie oboch TG na chod naprázdno - hromadný AZR
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Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s. vúje
Podľa výsledkov uvedených v predbežných protokoloch ev. č. 1E12/01a 1E12/02 (výkonová hladina

do 100 % Nnon,) merania potvrdili schopnosť samoregulácie reaktora po vnesení reaktivity a zmenou vstupnej
teploty, zmenou polohy pracovnej skupiny regulačných kaziet. Reaktor po vneseni vyššie uvedených porúch
reaktivity sa ustabilizoval na nových parametroch bez zapracovania automatických ochrán iných
technologických systémov.

3.17. E13 - Meranie nestacionárnej xenónovej otravy

Pri meraní nestacionárnej xenónovej otravy boli dodržané podmienky pre východzí stav, viď. údaje

v nasledujúcej tabuľke:

N R

f%l

96,2

HRK

[cml

175

PPO

[MPal

12,3

PHPK

[MPa]

4,5

'vstup R

[°C]

266,7

TvystR

295,28

A T R

[°C]

28,58

CaP°

[g/kg]

5,55

T„r

ídnil

17.78

Výkon reaktora bol znížený z pôvodnej hodnoty 96 % N„om s trendom 18 % NnoJmin pôsobením A03
na hodnotu 50% Nnom. Na tejto úrovni bol meraný priebeh nestacionárnej xenónovej otravy. Zmeny reaktivity
vyvolané zmenou koncentrácie xenónu boli periodicky kompenzované zmenou polohy 6. skupiny
regulačných kaziet.

Nameraný a vypočítaný časový priebeh nestacionárnej xenónovej otravy je na obrázku č. 3.17 - 1 .

Maximálna nestacionárna xenónová otrava bola nameraná v čase 4,5 hodiny po znížení výkonu
s hodnotou

P»ne$t=-0,54%

čo, predstavuje odklon 2,01 % rel od výpočtovej hodnoty

a splna kritérium úspešnosti, viď protokol č. 1E13/01 z výkonovej etapy do 100 % Nnom.

V záverečnom vyhodnotení nestacionárnej xenónovej otravy doporučujeme:

• uviesť nepresnosť merania, (ktoré v predbežnom protokole chýba)

• vypočítať teoretický priebeh Xe otravy pre parametre, pri ktorých bol test realizovaný.

Realizácia týchto doporučení umožní vierohodnejšie zrovnanie nameraných a vypočítaných
priebehov.
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Nestacionárna Xe otrava pri znížení výkonu reaktora zo 100 na 55% N n o m
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3.18. E14 - Meranie stacionárnej xenónovej otravy reaktora

Meranie bolo vykonané pri nasledovných ustálených parametroch bloku:

vú/e

NR

f%l

95

HRK
fcml

176,5

PPO

[MPa]

12,27

PHPK

[MPa]

4,50

• vsiup R

í°ci

266,5

Tvysl. R

í°ci

294,5

A T R

rci

28,1

C B

P 0

[3/kgl

5,5

Ter
fdnil

16

Z nameraných hodnôt bola v náväznosti na referenčný stav odpovedajúci nulovej xenónovej otrave

počas FS určená hodnota stacionárnej xenónovej otravy pre výkon 95,0 % N ^ :

P™"" = - (2,33 ± 0,39) %

Nameraná hodnota pre tento stav sa líši od výpočtovej o -11,9 % rel. a sptňa kritérium úspešnosti.

Nameraná a vypočítaná závislosť stacionárnej xenónovej otravy na výkone pre 1. kampaň 1. bloku

EMO je na obr. 3 . 1 8 - 1 .

3.19. E15 - Meranie výkonového koeficienta reaktivity

Cieľom merania bolo určiť výkonový koeficient reaktivity a z výsledkov meraní na ďalších

výkonových hladinách určiť jeho závislosť na výkone.

Výkonový koeficient bol meraný pri konštantnej vstupnej teplote a pri nasledovných parametroch:

NR

[%]

94,7

HRK
[cm]

178

PPO

[MPa]

12,25

PHPK

[MPa]

4,54

TyStUP R

ľ°C]

266,5

Tvysl. R

f°C]

294,6

A T R

I°CI

28,1

r PO

[fl/kfll

5,5

Tef

[dni]

16,1

Nameraná hodnota výkonového koeficienta reaktivity

- (0,89 ± 0,03) . 10"3 %l MW„

sa od výpočtovej hodnoty - 0,82 . 10"3 % /MW, líši o 9,1 % rel a spĺňa kritérium úspešnosti, ktoré povoľuje

odklon ± 1 5 % rel.

V súlade s cieľmi programu E15 doporučujeme v záverečnom vyhodnotení ES spracovať závislosť

nameraných hodnôt výkonového koeficienta reaktivity na výkone a porovnať ju s výpočtovým priebehom.
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Stacionárna Xe otrava reaktora (Nr= 0-100% Nnom) JE Mochovce - 1 . blok
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3.20. E15 - Meranie teplotného koeficienta reaktivity

vúje
Meranie bolo vykonané súbežne s overením samoregulačných vlastností reaktora pri poruchách

reaktivity vyvolaných zmenami teploty na vstupe do reaktora.

Z ustálených stavov na začiatku a na konci merania bol stanovený teplotný koeficient reaktivity pre
parametre reaktora:

NR

ľ%l

96,9

HRK
[cm]

179

PPO

fMPal

12,2

PHPK

[MPa|

4,5

' vstup R

f°ci

266,0

TvysLR

ľ°ci

295,1

AT R

Í°CI

28,5

r PO

[p/kg]

5,5

Te,
[dnil

16,28

Experimentálna hodnota teplotného koeficienta reaktivity

-(0,97±0,07).10-2%/°C

sa od výpočtovej hodnoty - 1,04 . 10"2 % /°C líši o 6,4 % rel. a spfňa kritérium úspešnosti, ktoré povoľuje
odklon ± 2 5 % rel.

3.21. E17-Kontrola tepelných bilancií PO a SO

Cieľom testu bolo stanoviť tepelný výkon reaktora z merania tepelných bilancií na PO a SO. Pre
získanie potrebných údajov boli vykonané merania pri stabilnom výkone reaktora. Stav PO a SO bol v súlade
s požiadavkami pracovného programu E17. Parogenerátory boli zaplnené na nominálne hladiny, pracovali
ENČ: 1LAC01,02,04,05AP001 napájacia voda do PG sa privádzala cez obtok VTO TG31 a cez VTO TG01.
Para zPG sa odovzdávala na pracujúcu TG01, TG31. Pracovalo 6 HCČ, prietok doplňovania PO bol
minimálny - iba na tesnenie upchávok HCČ, odluhy PG boli zatvorené. Parametre potrebné pre
vyhodnotenie boíi snímané AMS a časť pre kontrolu periodicky zaznamenávaná na BD. Z nameraných a
vypočítaných hodnôt získaných v stabilnom režime práce reaktora sa stanovila hodnota tepelného výkonu
reaktora z parametrov PO a SO. Výsledky merania sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
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- z parametrov PO:

z parametrov SO:

z prietoku NV za ENC:

z prietoku NV za VTO:

z prietoku NV do PG:

z prietoku pary z PG:

Stredný tepelný výkon reaktora:

Elektrický výkon TG

NpO= 1337,3 ± 25 MW

dTR = 28,6 °C, f = 50,05 H z

IK = 1,28. 10"" A

NE N C = 1306,5 ± 32 MW

NVTO = 1336,9 ± 27 MW

NN V P G= 1322,3 ± 25 MW

NppG = 1322,2 ± 35 MW

Nrs = 1327,4 MW

NELTGOI = 213,4 MW

riTGi = riTG2= 3000,4 ot/min

Hrubá účinnosť bloku Eta =

97,25 ± 1,82 % N n o m )

H R K B = 189,5 cm

(95.02 ± 2,32 % N™™)

(97,23 ± 2,0 % NnoJ

(96,17 ±1,82 "/oNnoJ

(96.16 ±2,54 %Nnom)

(96,56 % N™)

NELTG3I = 2 1 3 M W ,

32,12%

3.22. E18 - Určenie koeficientov prestupu tepla v PG

Cieľom testu bolo stanoviť koeficienty prestupu tepla vPG v závislosti na tepelnom výkone PG.
Merania sa realizovali súbežne s programom E17 a využívali výsledky meraní tepelných bilancií SO. Pre
získanie potrebných údajov boli vykonané merania pri stabilnom výkone reaktora. Stav PO a SO bol v súlade
s požiadavkami pracovného programu E17. Parogenerátory boli zaplnené na nominálne hladiny, pracovali
ENČ: 1LAC01,02,04,05AP001napájacia voda do PG sa privádza cez VTO TG31 a cez VTO TG01, para
z PG sa odvádza na pracujúce TG01, TG31 a kolektor 0,7 MPa. Pracovalo 6 HCČ, prietok doplňovania PO
bol minimálny - iba na tesnenie upchávok HCČ, odiuhy a odkály PG boli zatvorené. Parametre potrebné pre
vyhodnotenie boli snímané AMS a časť pre kontrolu periodicky zaznamenávaná na BD. Z nameraných a
vypočítaných hodnôt získaných v stabilnom režime práce reaktora sa stanovila hodnota tepelného výkonu
parného generátora a koeficient prestupu tepla pre každý PG.
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Tabuľka nameraných a vypočítaných parametrov pre PG:

vúje
PG

Tss [°C]

THS [°C]

dTst [°C]

PPG [MPa]

Ts [°C]

dTln [°C]

QPG [MWJ

Kf [MW/°CJ

KfsíR [MW/°C]

1
266,6

295,2

28,6

4,66

259,4

17,8

220,35

12,36

2
267,0

295,6

28.6

4,74

260,6

16,8

221,17

13,14

3
266,8

295,5

28.8

4,70

260.0

17,3

219,76

12,68

4
266,9

295,3

28,4

4,72

260,2

17,1

222,05

13,00

5
266,8

295.4

28,7

4,72

260,3

16,9

222.00

13,12

6
266,7

294,9

28,2

4,72

260,2

16,8

218,93

13,02

12,89 ±1,29

Kritérium úspešnosti bolo splnené. Minimálna hodnota koeficientu prestupu tepla ani u jedného PG nie je
menšia ako projektom stanovená hodnota Kf = 11,34 MW/°C.

3.23. E19 - Kontrola a c iachovanie pr ístrojov SVRK

Počas práce bloku v ustálenom stave na výkonovej hladine 95,5 % Nnom boli dňa 30.8.1998 počas
trojminútového intervalu nasnfmané merania zo systému SVRK. Údaje získané z detektorov DPZ boli
preverované z hľadiska ich funkčnosti a presnosti prepočtu na lineárne výkony.

Pre potreby testu boli z AMS snímané lineárne výkony z každého DPZ s frekvenciou 2 sek. po dobu
3 minút. Z tohto súboru pre každý detektor bola vypočítané priemerné hodnota v MW/m.

Všetky DPZ sú funkčné a ich signály z hľadiska rozptylu možno považovať za hodnoverné.
Z porovnania výkonov symetrických kaziet určených zo signálov DPZ s výkonmi určenými z údajov TČ
vyplýva, že odchýlky výkonov z DPZ oproti výkonom symetrických kaziet zTČ neprekračujú hodnotu 10 %.
Najväčšia odchýlka výkonov je u kaziet 11-32 a 11-54. Kým výkon kazety 11-32 sa od výkonu symetrických
kaziet sTČ odlišuje o 2,3 %, výkon kazety 11-54 sa odlišuje o 8,6 %. Pri porovnaní lineárnych výkonov
v jednotlivých vrstvách je vidieť nepravdepodobnú hodnotu lineárneho výkonu v 1. vrstve DPZ kazety 11-54.

V súvislosti stým doporučujeme preveriť, či samotný 11-54/1. vrstva dáva vyššie signály než
symetrický detektor 11-32/1. vrstva . alebo je príčinou koeficient a^ pre prepočet signálu tohoto DPZ na
lineárny výkon.
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1. blok EMO 30:08:98 09:57:00

Obr. č. 3.24 .1 Výkony kaziet, odchýlky od výpočtových hodnôt

Obr .č.3.2Í, . 2Ohrevy na kazetách , odchýlky od výpočtových hodnôt
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Výskumný ústav jadrových elektrárni Trnava a. s. vúje
1. blok EMO 30:08:98 09:57:00

Obr. č. 3.2U. 3 Koeficienty nerovnoměrnosti v objeme AZ , odchýlky od výpočt. hodnôt
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O.č.3.24 Koeficienty nerovnoměrnosti po polomere AZ , odchýlky od výpočt. hodnôt
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3.24. E20 - Kontrola nerovnoměrnosti rozloženia výkonu v AZ

Z údajov nasnímaných zo systému SVRK v ustálenom stave pri parametroch bloku

vůje

NR

[%1

95,5

HRK

ľcmi

177,5

PPO

fMPa]

12,23

PHPK

fMPa]

4,5

' vstup R

f°C)

266,4

PC]

28,1

r PO

fa/kp,]

5,5

Ter

ľdnil

16

boli stanovené: ohrevy na kazetách, výkony kaziet, koeficienty nerovnoměrnosti po polomere (kq), po výške

(kz) a po objeme (kv) aktívnej zóny. Výsledky merania sú na obr. 3.24.-1, 3.24.-2, 3.24-3, 3.24-4.

Rozdiel nameraných a vypočítaných koeficientov nerovnoměrnosti vývinu energie v AZ spĺňa kritériá

úspešnosti, ktoré pripúšťajú relatívnu odchýlku do 20 %. Hodnoty výkonov kaziet nepresiahli povolené

hodnoty. Hodnoty kq a kv nepresahovali prípustné hodnoty pre výkon 95,5 % timm.

Maximálne odchýlky nameraných a výpočtových hodnôt sa vyskytovali v 3 1 . skupine symetrie a

nepresahovali 1 0 % .

Najvyšší rozdiel medzi výkonmi symetrických kaziet je v 9. a 25. skupine symetrie. V 25. skupine

symetrie dosahuje rozdiel medzi maximálnou a minimálnou nemeranou teplotou A 3,3 °C, čo je hodnota

nižšia než prípustná: 4 °C pre symetrické rozloženie výkonu v AZ.

Rozloženie výkonu v AZ je symetrické a spĺňa kritériá úspešnosti.

3.25. E21 - Skúšky regulátora ROM

Skúšky na ROM2S-01 boli realizované súčasne so skúškami odpojenia 1,2 a 3 HCČ podľa programu

E5 - Program sledovania zmien hlavných parametrov bloku po vypnutí HCČ.

Prvá skúška bola vykonaná po odpojeni 1HCČ z výkonu 88,3 % Nnom. ROM znížil výkon na cca

81 % Nnom. Pre odskúšanie obmedzenia výkonu ROM-om bol výkon postupne vrúcnom režime zvyšovaný.

Obmedzenie ROM-om nebolo odskúšané, pretože pri výkone 83,5 % Nnom došlo k prekročeniu dovolených

ohrevov na kazetách podľa tabuľky dovolených prevádzkových režimov a zvyšovanie výkonu muselo byť

prerušené. Aby pri opakovanej skúške obmedzenia výkonu ROM-om nedošlo k prekročeniu povolených

ohrevov, bola hodnota zníženia výkonu v režime odpojenia 1HCČ nastavená na N = 79 % Nnom, v režime

odpojenia 2HCČ na 63 % N n o m a v režime odpojenia 3HCČ na 46 % Nnom-

Pri opakovanej skúške odpojenia 1HCČ z výkonu 93,3 % Nnom ROM správne znížil výkon reaktora

na 79 % Nnom. Následne bol výkon v ručnom režime postupne zvyšovaný. Zvyšovanie výkonu muselo byť na

výkone 83 % Nnom opätovne prerušené pre prekročenie povolených ohrevov na kazetách.

Analogicky pri skúškach odpojenia 2 a 3 HCČ ROM správne znížil výkon na 61 resp. 43 % N^m, no

opätovne nemohlo byť odskúšané obmedzenie výkonu reaktora ROM-om pre dosiahnutie povolených

ohrevov na kazetách za nižších výkonoch než začal ROM obmedzovať. Skúšky obmedzenia výkonu

ROM-om boli z tohto pohľadu hodnotené ako úspešné.

V zmysle Doporučenia č. 32 vedeckého vedenia spúšťania bolo rozhodnuté zopakovať skúšky

ROM-u pri práci neúplného počtu HCČ na konci etapy ES do 100 % Nnom. Výsledok opakovaných skúšok je

uvedený v kapitole 3.26.
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3.26. E21 - Obmedzenie výkonu regulátorom ROM

vú/e
Na základe výsledkov skúšok vypínania HCČ podľa programu E5 boli vykonané úpravy oproti

pôvodnému nastaveniu regulátora ROM. Pri pôvodnom nastavení regulátor ROM neobmedzoval výkon
reaktora na nižšom výkone tak, aby nebola narušená tabuľka dovolených režimov a neboli prekročené
dovolené ohrev. Skúška tohto nastavenia ukázala, že ROM znižuje výkon reaktora pri odpojení jedného
HCČ na 68 % Nnom a obmedzuje na hodnote 71,5 % N^m- Pre 4 pracujúce slučky znižuje výkon na
52,8 % Nnon, a obmedzuje na hodnote 58 % Nnom. Pre 3 pracujúce slučky znižuje výkon na 38,5 % Nnom a
obmedzuje na hodnote 42 % Nnom- Znižovanie a obmedzovanie výkonu reaktora ide do nižších hodnôt ako
bolo stanovené v programe. Toto nastavenie neodpovedá projektovému nastaveniu, ktoré vyplýva zo
skutočnosti, že vplyvom nerovnoměrnosti vývinu tepla v aktívnej zóne ani výkon reaktora nie je nominálny.
Nastavenie regulátora ROM je na prechodnú dobu, do dosiahnutia nominálneho výkonu reaktora, kedy musí
byť regulátor ROM nastavený v súlade s projektom a nastavenie overené testom. Preto je nastavenie
regulátora ROM smerom do vyššej bezpečnosti reaktora akceptovateľné. Pri prevádzke všetkých slučiek
regulátor ROM obmedzuje výkon na hodnote 97,2 % Nnom.

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené upravené hranice výkonu pre ROM2S-01:

Nastavenie ROM2S-01

Počet HCČ

6

5

4

3

Zníženie výkonu reaktora

[ % Nnom]

95

68

52,8

38,5

Obmedzenie výkonu
reaktora

ľ% Nnoml

97,2

71,5

58

42

3.27. E22 - Kontrola stavu obalu palivových článkov

Skúška podľa programu 1E22 „Program kontroly stavu obalu palivových článkov rádiochemickou
metódou kontroly chladivá PO" bola vykonaná 30.8.1998. Výkon reaktora bol stabilizovaný na hodnote
93 - 97 % N„om. Táto výkonová úroveň bola udržiavaná po dobu šesťdesiatych hodín. Vzorka chladivá PO
bola odobraná z odberového miesta KUA5 dňa 30. 8. 1998 o 08.55 hod. Po odseparovaní bola vzorka
vyhodnotená spektrometrickou metódou v rádiochemickom laboratóriu EMO.

Boli vykonané všetky merania podľa programu 1E22 „Program kontroly stavu obalu palivových
článkov rádiochemickou metódou kontroly chladivá PO" na výkonovej hladine do 100 % Nnom. Namerané
hodnoty aktivity jednotlivých izotopov jódu nepresahujú limitné hodnoty aktivít povoleného povrchového
zamorenia paliva. Pokrytie palivových článkov nie je porušené. Počas celého ES boli hodnoty aktivít izotopov
jódu približne o rád nižšie ako maximálne dovolené hodnoty, čo svedči o dobrej tesnosti pokrytia palivových
článkov. Krivky aktivity izotopov jódu v závislosti na výkone reaktora sú uvedené na obr. 3.27-1.
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3.28. E 2 3 - Kontrola a overenie presnosti termočlánkových reťazcov PO

Snímanie údajov teplotných snfmačov SVRK sa uskutočnilo počas práce bloku v ustálenom stave pri
výkone 95,5 % N ^ . Počas merania neboli potvrdené žiadne poruchy merania.

Najväčšiu odchýlku od symetrických merani dávali:

TČ 03-48 v 9. skupine symetrie (-2,1 °C), TČ 04-35 v 9. skupine symetrie (-1,9 °C).

Najväčší rozdiel medzi symetrickými meraniami teploty je v:

25. skupine symetrie: A » 3,3 °C

TČ 13-25 (14. skupina symetrie), ktorý počas merania na 90 % Nnom dával o 3,2 % nižšiu teplotu než
symetrické TČ, dával pri tomto meraní teploty zrovnateľné s ostatnými teplotami v skupine symetrie.

Rozptyl histogramu odchýlok teplôt v skupinách symetrie je:

a = 0,48 °C

Meranie teploty v PO spfňa z hľadiska rozptylu symetrických merani kritériá úspešnosti.

Teploty vo všetkých kompenzačných krabiciach majú dostatočnú rezervu do povolenej hodnoty
(100 °C).

3.29. E23 -Kontrola vybraných meraní bloku

Blok pracoval na výkonovej hladine 95 % Nn o m v ustálenom stave a boli dodržané podmienky pre
východzí stav merania. Bolo zosnímaných 170 veličín. Naviac bol zosnlmaný aj 15 min interval hodnôt
piatich hladín v KO. Z nameraných veličin sa vypočítali priemerné hodnoty, ktoré sa porovnali so súčasným
technologickým stavom bloku. Na základe porovnania sa určili nefunkčné a zvlášť nepresné merania.

Porovnaním odchýlky maximálnej a minimálnej hodnoty od priemernej hodnoty meranej veličiny
s tolerančnými hranicami meracieho obvodu sa určila nepresnosť merania.

Z celkovo 175 nasnimaných veličín sa zistilo 8 nefunkčných meraní:

(1JEB11CF002, 1JEB12CF002, 1JEB15CF002, 1LAB11CF001A, 1LAB12CF001C, 1LAB13CF001A,
1LAB14CF001A, 1LAB15CF001A).

Ďalších 27 meraní, ktoré sú uvedené v protokole č. 1E23/02 bolo označených ako nepresné.

3.30. E24 - Meranie hydraulických charakteristík PO

V súlade s pracovným programom merania hydraulických charakteristík reaktora a PO v priebehu
ES 1. bloku EMO bolo postupne vykonaných 7 meraní pri práci všetkých 6 HCČ. Merania boli vykonané
pomocou štandardného systému MaR, pričom kontinuálny záznam parametrov podľa programu E24 bol
realizovaný prostredníctvom AMS. Tlakové spády na reaktore, HCČ, PG a teploty chladivá na studených a
horúcich vetvách boli snímané s frekvenciou 1 Hz. Všetky dôležité parametre boli snímané z dvoch
nezávislých zdrojov t. j . z Telepermu a SVRK.
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V jednotlivých meraných stavoch boli určené stredné namerané hodnoty a rozptyly jednotlivých

parametrov. Prietoky chladivá cez jednotlivé pracujúce HCČ boli určené pomocou korigovaných Q-H
charakteristík HCČ, ktoré boli určené na základe výsledkov meraní podľa programu P205 počas RHS.
Hodnoty tlakových spádov a prietokov boli prepočítané na nominálnu frekvenciu siete.

Predbežné výsledky vyhodnotenia merani hydraulických charakteristík reaktora a PO so
štandardnou AZ v etape ES do 100 % Nnom pri práci všetkých 6 HCČ sú v tabuľke č. 1.

Tab, č. 1 Namerané a vypočítané základné hydraulické parametre PO

HCS č.:

Tlakový spád HCČ

Tlakový spád PG

Prietok chladivá

SVRK
MADAM

SVRK
MADAM

S

S

[kPa]

[kPa]

[m3/hod]

1

451,5
450,8

71.4
73,5

6895

2

447,1
446,4

65,1
71,9

6866

3

446,0
445,9

62,5
69,8

7209

4

461,2
461,9

73,2
78,3

6808

5

453,7
453,7

70,9
70,1

6741

6

454,7
454,1

67,9
66.9

6948

stredná
hodnota

452.4
452,1

68,5
71,7

6911

Tlakový spád na reaktore fkPal

Prietok chladivá cez reaktor [m3/hodl

Prietok chladivá cez palivové kazety

[m3/hodl

Prietok chladivá cez palivové časti kaziet HRK

fm'/hod]

287,9 ± 3

41467 ±550

106,8 ± 2,5

114,4 ±5,4

V tabuľke č. 2 sú porovnané výsledky meraní stacionárnych hydraulických charakteristík reaktora v PO
1. bloku EMO (typ V-213) podľa technických podmienok (TPE 10-40/1990/80 ČSE) a dodatku č. 54 k HZ č.j.
45-KDF/730/86.
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Tab. č. 2

Názov parametra

Výkon reaktora

Teplota chladivá na vstupe
do reaktora

f°ci
Stredný tlakový spád na
HCČ

[kPal
Prietok chladivá cez reaktor

[nvVhod]
Tlakový spád na reaktore

íkPal
Prietok chladivá cez
palivový zväzok pracovnej
kazety

rm3/hodl
Prietok chladivá cez
palivový zväzok kazety HRK

[m3/hod]

(frekvencia siete = 50 Hz)

Počet pracujúcich HCČ: 6

Namerané hodnoty

95,3 % Nn o m

266,7

452,3 ± 4

41467 ± 550

287,9 ± 3

106,8 ± 2,5

114,4± 5,4

Technické podmienky

pre 100 % Nn o m

263 + 267

450 ± 25

43000 ±2000
40310 + 45000

255 + 314

100+130

100+130

Splnenie kritéria

ÁNO/NIE

ANO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

3.31. E27 - Kontrola výkonu reaktora z bilancií NV za VTO a pred PG

Na PO a SO bol počas merania stabilný stav. Odiuhy a odkály PG boli odstavené.

Pri kontrole bol výkon reaktora stanovený z parametrov napájacej vody za VTO a pred PG.
Výsledky merania sú v nasledujúcej tabuľke:

z prietoku NV za VTO Nyro= 1335,7 MW 97,14 %

z prietoku NV pred PG NpG = 1346,9 MW 97,96 % Nn

Výsledky boli použité pre kalibráciu merania AKNT pre túto výkonovú hladinu.

Z merania boli stanovené predpokladané ohrevy na reaktore pre výkon 100 % Nnom, ktoré sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Za VTO-2

2.

Pred PG

p n t vstup

'vstup

p r i i vstup

1 vstup

do
do

do
do

N R = 1 0 0 ° /

R = 266 °C
R = 267 °C

NR = 100°/
R = 266 °C
R = 267 °C

4 Nnom

dT = 29,37
dT = 29.33

dT = 29.14

dT = 29,09

°C
"C

°C

°C
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3.32. F14 - Meranie šumových charakteristík na výkone ***

Meranie šumových charakteristík boli vykonané pri ustálených parametroch bloku na výkone
94,9 "/oNnon,. Na tejto výkonovej hladine bola vytvorená databanka šumových charakteristík nasledujúcich
neutrónovo-fyzikálnych veličín:

. prúd IK č. 8

• údaj 1,2 a 3 kanála pracovného pásma AKNT

• tlak v PO

• tlakový spád na AZ

• hladina v KO

• šumové zložky prúdu samonapájacich detektorov na výstupe X2 bloku BPN27R2 systému SVRK.

Merania boli realizované mobilným systémom vnútroreaktorovej diagnostiky. Štatistická chyba
stanovenia výkonovej spektrálnej hustoty nameraných signálov neprevýšila 10 %.

Merania ukázali, že hlavné zdroje šumov sú termohydraulické procesy (0-1 Hz), kmitanie PO ako
celku (8,5 Hz), horizontálne kmitanie tlakovej nádoby reaktora (33 Hz), rotácia HCČ (25 Hz) a vlastná
frekvencia vodného stĺpca (6,4Hz).

Bola vytvorená databáza základných charakteristík všetkých vyššie uvedených neutrónovo-
fyzikálnych veličín, ako podklad pre šumovú diagnostiku bloku počas previerky.

3.33. P4-Skúšky SVRK

Skúšky SVRK podľa programu PKV a KV: P4 vykonáva ŠKODA Slovakia prostredníctvom ruských
špecialistov. Skúšky prebehli podľa programov:

• registrácia meraných signálov

• registrácia elektrických veličín čidiel kontroly teploty

• registrácia údajov čidiel DPZ

• registrácia údajov diskrétnych signálov

• na výkonovej hladine cca 95 % Nnom.

Spracovanie signálov ukázalo, že:

• DPZ 11-32/1 a 11-54/1 je odchýlka medzi symetrickými súbormi = 0,286 % > 0.1 uA

• DPZ 11-32/2 a 11-54/2 je odchýlka medzi symetrickými súbormi = 0,155 % > 0,1 uA

• a že aj na tejto výkonovej hladine zostávajú rozdiely v 15. skupine symetrie, pozorované na nižších
výkonových hladinách a potvrdené výsledkami testu E19 na výkonovej hladine do 100 % hUm, viď.
protokol 1E19/01. Doporučuje sa preveriť hodnovernosť údajov vyššie uvedených DPZ.
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4. DOPORUČENIA

4.1 Výkon reaktora je obmedzený dovolenými ohrevmi na kazetách vplyvom nerovnoměrnosti vývinu
tepla v aktívnej zóne. Regulátor obmedzenia výkonu reaktora ROM preto nemôže byť nastavený tak,
ako to predpokladá projekt. Jeho nastavenie je dočasne na dobu asi 60 efektívnych dní prevádzky
reaktora, po ktorej bude dosiahnutý nominálny projektový výkon reaktora. Pri súčasnom nastavení
regulátor ROM podregulováva výkon reaktora pri vypnutí HCČ. Je to činnosť smerom k vyššej
bezpečnosti reaktora. Toto dočasné nastavenie regulátora ROM na dobu asi 60 dní vyhovuje pre
pokračovanie spúšťacích prác na bloku.

Doporučenie:

4.1.1 Po dosiahnutí nominálneho výkonu reaktora nastaviť regulátor ROM podľa projektu a
skúškou potvrdiť jeho funkciu v súlade s projektom.

4.2 Výsledky energetického spúšťania sú zdrojom skutočných priebehov dynamických procesov na
bloku. Simulátor na EMO je nastavený podľa priebehov dynamických procesov iných blokov V-213.

Doporučenie:

4.2.1 Využiť skutočné priebehy parametrov bloku namerané počas dynamických skúšok
energetického spúšťania na nastavenie simulátora tak, aby čo najvernejšie kopíroval
správanie sa 1. bloku elektrárne.

4.3 Nameraný časový priebeh nestacionárnej xenónovej otravy bol v predbežnom vyhodnotení
zrovnávaný s teoretickými hodnotami uvedenými v " Neutrónovo - fyzikálnych charakteristikách",
ktoré boli počítané pre čiastočne odlišné parametre, až pri ktorých bol test realizovaný. Okrem toho
v predbežnom vyhodnotení nie je uvedená nepresnosť merania.

Doporučenie:

4.3.1 Pre vierohodnejšie a presnejšie zrovnanie nameraného a vypočítaného priebehu
nestacionárnej xenónovej otravy doporučujeme v záverečnom vyhodnotení napočítať
časový priebeh xenónovej otravy pre parametre, pri ktorých bol test realizovaný a uviesť
nepresnosť merania.

4.4 Pri kontrole systému SVRK podľa programov E19 a P4 sa zistilo, že aj na výkonovej hladine do
100 % Nnom pretrvávajú rozdiely lineárnych výkonov u DPZ 11-32/1, 11-54/1 a 11-32/2, 11-54/2 v
15. skupine symetrie pozorované aj na nižších výkonových hladinách.

Doporučenie:

4.4.1 Pre zvýšenie presnosti údajov systému SVRK preveriť hodnovernosť údajov DPZ 11-32 a
11-54 v 1. a 2. vrstve.
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4.5 Jedným z cieľov programu E15 je nameranie závislosti výkonového koeficienta reaktivity na výkone.

Táto závislosť v predbežnom protokole nie je uvedená.

Doporučenie:

4.5.1 V záverečnom vyhodnotení energetického spúšťania spracovať nameranú závislosť
výkonového koeficienta reaktivity na výkone a porovnať ju s výpočtovým priebehom.
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5. ZAVER

Skúšky systémov vykonané v etape do 100 % Nnom, preukázali prevádzkyschopnosť systémov a
zariadení bloku.

• Dynamické skúšky bloku spojené so zregulovanim na vlastnú spotrebu a so zregulovanim oboch TG
do chodu naprázdno ukázali funkčnosť hydraulickej regulácie oboch turbín, funkčnosť regulátora
ARM a EHS 2.9 a ich vzájomnú spoluprácu. Do začiatku preukazného chodu bloku je potrebné
vyriešiť zistený nedostatok na redukčných staniciach 4,7 / 0,7 MPa, ktoré pri hromadnom AZR
prechádzali do ručného ovládania.

• Pri porovnaní priebehov dynamických procesov pri vypínaní TG s priebehmi na EDU a EBO, tieto na
bloku EMO majú dlhšie časové priebehy. Tento stav nie je nedostatkom bloku. Miernejší priebeh
dynamiky bez vplyvu na bezpečnosť reaktora neznižuje stabilitu bloku a vyvoláva miernejšie dopady
na reguláciu pomocných systémov PO a SO.

• Regulátor ROM je nastavený na skutočne dosiahnutý výkon, obmedzený dovolenými parametrami
vývinu tepla v aktívnej zóne. Pre nenomináiny počet prevádzkovaných slučiek ROM podreguiováva
výkon reaktora. Táto činnosť regulátora smeruje k vyššej bezpečnosti reaktora a platí len pre dobu
dosiahnutia nominálneho výkonu reaktora. Preto je táto funkcia regulátora ROM akceptovateľná. Po
dosiahnutí projektového, nominálneho výkonu je potrebné regulátor ROM nastaviť v súlade
s projektom a skúškou potvrdiť jeho nastavenie.

• Príčiny, ktoré viedli k zapracovaniu AO1 a signálu SIS dňa 12. 9. 1998 boli vyjasnené a nedostatky
boli odstránené.

• Na oboch turbínach boli vymenené servopohony regulačných ventilov na vstupe pary do VT telesa
turbiny. Ich funkčnosť bola overená podľa osobitného programu a v rámci dynamických skúšok na
hornej hranici dovoleného výkonu reaktora podľa programu E9 zregulovanim na vlastnú spotrebu a
do chodu naprázdno.

• Technické a organizačné vyriešenie závady na regulačných ventiloch prívodu tesniacej vody na
upchávky HCČ je plne akceptovateľné pre prevádzku bloku počas prvej kampane.

• Počas výkonovej etapy do 100 % NnOm neboli narušené limity a podmienky bezpečnej prevádzky.

Stav systémov a zariadení bloku plne vyhovuje pre vykonanie preukázateľného chodu bloku.

Vedecké vedenie spúšťania doporučuje vykonať 144 hodinový preukazný chod bloku
podľa programu 1P210.
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DOVOLENE PREVÁDZKOVÉ REŽIMY REAKTORA 1. BLOKU SE-EMO

V s t u p n é p a r a m e t r e b l o k u :

Q6 = 41652 mVhod
QSo = 37869 mVhod
Q4o = 32615m'/hod
Q3o = 26220 m'/hod

Výkonová hladina do 100% N„

Q5z = 37018 mJ/hod
Q4z = 31494 m Vhod
Q3z = 25129m>/hod

Q5s = 3032 m Vhod
Q4s = 4934 mJ/hod
Q3s = 5674 m Vhod

KkA = 1.639
KkBl = 1.545
KkB2= 1.412
Kcentr.= 1.35
Kaz = 0.920

Počet pracujúcich slučiek
Dov .výkon reaktora f% Nnom]
Stav HUA si. s odstav. HCČ
Dov. ohrev v reaktore |°C )

6
100

29,3

5
83,5

otv.
27,0

zatv.
27,6

4
67

otv.
25,3

zatv.
26,1

3
50

otv.
23,5

zatv.
24,5

Dovolený
ohrev
kazety
f C ]
Dovolená
teplota
kazety
Í°C1

Centr, kazety
Perif.
kazety

TypB2
Typ BI
Typ A

Centr, kazety
Perif.
kazefy

TypB2
Typ BI
Typ A

41,8
34,6
31,8
30,1
308,8
301,6
298,8
297,1

41,7
34,5
31,8
30,0

308,7
301,5
298,8
297,0

39,5
32,6
30,0
28,4

306,5
299,6
297,0
295,4

42,0
34,8
32,0
30,3

309,0
301,8
299,0
297,3

37,4
30,9
28,4
26,8
304,4
297,9
295,4
293,8

42,0
35,0
32,2
30,5

309,0
302,0
299,2
297,5

35,2
29,0
26,6
25,2

302,2
296,0
293,6
292,2

t i

o
Ol

II. blok nezaradený do primárnej regulácie
Tvstup do reaktora < 267CC

Ppo= 12.26 MPa

111. Pri 49.0 Hz < fsiete S 50.5 Hz
dovolený ohrev na reaktore:

5Tr dov = 6Tr x (50/fsiete)

Pri fsiete < 49.0 Hz
dovolený ohrev na reaktore:

5Trdov = 1.02 x 5Tr

IV. Hodnoty 5Tr, ôTkaz dov, Tkaz dov, Tvst podľa
komplexu vnútroreaktorovej kontroly.

I. ROZDELENIE PERIFÉRNYCH KAZIET
Typ A:

Typ BI:

TypB2:

Ii-62
05-28
23-46
10-61
06-27
23-44
12-61
12-25

08-61
08-25
22-51
07-60
07-26
22-49
09-60
15-26

05-58
11-24
21-54
06-59
10-25
20-55
05-56
19-30

03-54
13-24
19-58
04-55
14-25
18-59
03-52
21-34

02-51
16-25
16-61
02-49
17-26
17-60
02-47
22-39

01-46
19-28
13-62
01-44
18-27
14-61
02-39
22-47

01-40
21-32

01-42
20-31

03-34
21-52

02-35
22-35

02-37
22-37

05-30
19-56

03-32
23-40

04-31
23-42

09-26
15-60

Odsúhlasil: Ing. Zerola Z.

Skontroloval: Ing. Šimko J.

Vypracoval: Ing. Jankulár S. A•

Platnosť tabuľky: ES I. bloku -do 100 % N„„

Dátum: 26. 8. 1998

Ú Sít :
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Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s. jf fjr / W

Vedecké vedenie spúšťania
JE Mochovce

Doporučenie č. 29

zhodnotenie stavu bloku a elektrárne počas etapy do 100 % Nn o m pred etapou
144 hodinového preukázateľného chodu

1. Primárna časť

Primárny okruh a jeho hlavné zariadenia prejavili vysokú prevádzkovú spoľahlivosť. Taktiež olejové
systémy HCČ, vložené okruhy, systém dopĺňania PO a tiež havarijné systémy sú prevádzkovo spoľahlivé.
Síabžím uzlom primárneho okruhu sa prejavili armatúry odvodu cíiJadiva PO na očistku :
1KBF11,12,13,14,15,16AA001,002. Netesnosti na armatúrach si vyžiadali dvakrát neplánované odstavenie
bloku s vychladením PO. Netesnosti armatúr boli na BD signalizované jednak čidlami EPS a tiež
diagnostickým systémom vlhkosti HUMON. Na primárnej časti neboli doteraz oživené bóromery, nefunkčné
sú regulačné ventily na odluhoch PG. Taktiež je zdĺhavé a problémové nastavovanie podtlaku v systéme
spaľovania vodíka, 1KPL, ktoré sa prejavuje sporadickým vyfúknutím hydrouzáveru jímky organizovaných
únikov s následným objavením sa plynovej aktivity v kôpke A00Í3/1. Na rozvodoch TVD reaktorovne
poistné ventily pred tepelnými výmeníkmi otvárajú pri normálnom prevádzkovom tlaku v systéme TVD, a
toto otváranie PV je sporadickým zdrojom odpaduých vôd v reaktorovni.

Doporučenie:

1.1 Doporučujeme poistné ventily na TVD u jednotlivých spotrebičov reaktorovne nastaviť na tlak vyšší,
ako je prevádzkový tlak čerpadiel TVD, t.j. viac ako 0,7 MPa.

Záver:

Stav zariadení primárnej časti ncbrsíui preukaznému chodu bloku.

2. Sekundárna časť

Na sekundárnej časii boli oclslráncné ncdoslaiky n naladené systémy napájacích čerpadiel, napájacích hláv
PG. Pri turbínach zatiaľ zostáva nn doriešenie prevádzková spoľahlivosť kondenzátnych čerpadiel. Tento
systém je ku koncu etapy 100 % N„om uvedený do určitého prevádzkovostabilného stavu, akceptovateľného
pre prevádzku počas 1. kampane. Pre komerčnú prevádzkuje potrebné prijať projekčné úpravy automatiky
týchto čerpadiel, ktorých realizáciu je možné odsunúť do odstávky prvej výmeny paliva na reaktore. Ďalším
slabším uzlom sekundárneho okruhu sa prejavujú servopohony regulačných ventilov TG. Na týchto
servopolionoch sa prejavuje nedostatočná funkčnosť spätnej väzby, ktorá sa prejavila kývaním výkonu turbín
nad prípustnú hodnotu a vyžiadala si odstavenie turbín. Kývanie regulácie si vyžiadalo odstavenie oboch TG
počas ES a vyčistenie servopohonov. Regulátory turbín ĽHS a systémy DÍAMO sú spoľahlivé. Na napájacej
vode sa prejavili netesnosti na sacej strane napájacích čerpadiel na prírubách armatúr, ktoré si vyžiadali
pretesnenie pri odstavenej jednej napájacej nádrži. Na turbine TG31 sa objavila vysoká excentricita rotora
NT1, ktorá dokonca zabránila vyvedeniu TG na otáčky. Vyvedenie turbíny na otáčky a prifázovanie sa
uskutočnilo za prítomnosti technikov výrobného závodu ŠKODA Plzeň. Počas nábehu na otáčky bola
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vyblokovaná ochrana turbíny od excentricity NT1 rotora. Po vyvedení turbíny na otáčky bola táto ochrana
opäť pripravená do funkcie. Po prifázovani je chod turbíny uspokojivý a excentricita rotorov neprekračuje
70 (im. Na odvodňovacom systéme sekundárneho okruhu nie sú naladené odvodňovače GESTRA.
Automatika turbín „MEDZA 2" od dvoch ENČ umožňuje prevádzku bloku len na výkone asi 110 MW.
Automatika zvyšovacích čerpadiel chladenia ENČ od poklesu tlaku cirkulačnej vody je realizovaná jedným
čidlom. Závada na čidle má za následok vypnutie zvyšovacieho čerpadla s nasledujúcim odstavením ENČ a
priamym dopadom na výkon bloku. Ostatné zariadenia sekundárneho okruhu pracujú spoľahlivo.

Doporučenie:

2.1 Pokiaľ počas etapy do 100 % N„otn sa opätovne prejaví nestabilita hydraulickej regulácie, ktorá si
vyžiada odstavenie turbíny, odstrániť nedostatok hydraulickej regulácie oboch turbín pred prechodom
do elapy preukazného chodu.

2.2 Pred začiatkom preukazného chodu uviesť do spoľahlivej prevádzky odvodňovače GESTRA.

2.3 Ochrana TG31 od excentricity rotorov nedovoľuje vyviesť turbínu cez kritické otáčky. Po dosiahnutí
nominálnych otáčok je chod TG uspokojivý. Doporučujeme dočasne upraviť prevádzkový predpis pre
TG31 tak, aby bol legalizovaný postup nábehu TG31 na otáčky pri pôsobení ochrán od excentricity
rotorov v intervale kritických otáčok.

2.4 Doporučujeme prehodnotiť automatiku „MEDZA 2" od dvoch ENČ tak, aby umožňovala prevádzku
bloku s dvomi ENČ na výkone 220 MW.

2.5 Automatiku zvyšovacích čerpadiel chladenia ENČ od tlaku cirkulačnej vody projekčné pripraviť a riešiť
výberom dva z troch.

Záver:

Po úspešnom preverení funkčnosti sekundárneho okruhu bloku ua etape do 100 % N„om budú systémy
sekuudárnej časti pripravené k preukaznému chodu bloku. Stav zariadení sekundárnej Časti nebráni
preukaznému chodu bloku.

3. Vonkajšie objekty

Z vonkajších objektov podľa priebehu prevádzky sa čeipacic stanice TVD, TVN a cirkulačnej vody
osvedčili ako spoľahlivé systémy. Taktiež čeipacia stanica úžitkovej vody na rieke Hron v Malých
Kozmálovciach so zásobnými nádržami, pracovala spoľahlivo. Výroba demivody na CHÚV vrátane
zásobných nádrží pracovala spoľahlivo. Dekarbonizácía pre zásobovanie okruhu cirkulačnej vody sa tiež
prejavila ako spoľahlivý prevádzkový systém, vrátane naväzujúceho systému kalového hospodárstva.
Taktiež stanica zdľoja chladu, kompresorové slanice NT a VT vzduchu sa prejavili ako spoľahlivé
technologické systémy. Prevádzka dusíkového hospodárstva zo zásobných nádrží a vodíkového
hospodárstva je spoľahlivá. Problematická zostáva zatiaľ dodávka kyslíka pic systém spaľovania vodíka.
Pripravuje sa doriešenie dodávky kyslíka z kyslíkových fliaš umiestnených na hospodárstve technických
plynov. Po doriešení dodávky kyslíka z kyslíkových fliaš prevádzkový súbor DPS 0.50.03 - Výroba
technických plynov, sa prejavuje pri súčasných dodávateľských vzťahoch ako tecluiológia nepotrebná pre
prevádzkovanie blokov.

Doporučenie:

3.1 Technicky a ekonomicky posúdiť vhodnosť dokončenia, uvedenia do prevádzky a prevádzkovania
výroby technických plynov DPS 0.50.03 na elektrárni.

Záver:

Znriiulcniii vonkujších objektov sú připravené k preukaznému chodu bloku.
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4. Informačné systémy

Informačné systémy „MADAM S" a výstražná signalizácia neodpovedajú plne požiadavkám prevádzky.
Systém „MADAM S" pri zložitejších poruchových stavoch sa zahlcuje a tiež zisťovanie prvopríčin
pôsobenia automatík pri blokových dynamických procesoch je náročné na čas. Výstražné signalizácie, tak
ako sú riešené v projekte, keď na jeden transparent je privedených viacej výstražných signálov, dôležitých aj
menej dôležitých, sú nevyhovujúce. Platí to o technologickej výstražnej signalizácii primárnej časti,
výstražnej signalizácii sekundárnej časti a tiež aj o výstražnej signalizácii v časti elektrickej. Osobitne je
citeľný lento nedostatok u takých dôležitých systémov, ako je systém dopĺňania PO, systémy ENČ, systémy
KČ a úsekových rozvádzačov 6,3 kV a 0,4 kV. Na bloku je stav, že pri normálnych prevádzkových
podmienkach, parametrov v dovolených medziach, je trvale rozsvietená výstražná signalizácia na
paneloch. Akustická výstražná signalizácia z panelov nie je vhodne rozlíšená pre rýchJe orientovanie sa
operátorov.

Doporučenie:

4.1 Zo systému „MADAM S" vyčleniť súbor dôležitých popudových signálov, z hľadiska spoľahlivosti
prevádzky a analyzovania výpadkov dôležitých zariadení a systémov. Tento zúžený súbor akčných
signálov pripraviť tak, aby bol k dispozícii na DD a zapracovanie týchto signálov nechať automaticky
tlačiť na BD.

4.2 Výstražná signalizácia na paneloch BD neplní funkciu tak, ako si to vyžaduje prevádzka.
Počas prvej kampane doporučujeme pripraviť projekčné riešenie výstražnej signalizácie a úpravy
realizovať počas odstávky bloku na výmenu paliva.

4.3 Doporučujeme zvukovú signalizáciu z panelov blokovej dozorne rozlíšiť tak, aby pomáhala rýchlejšej
orientácii operátorov. Túto úpravu realizovať najneskôr pri odstávke bloku na výmenu paliva.

4.4 Na registráciu popudových signálov posúdiť aj možnosť využitia AMS na bloku.

Záver:

Stav výstražnej signalizácie a informačných systémov nebráni preukaznému chodu bloku.

5. Elektrická časť

Elektrická časť bloku a vonkajších objektov, po naladení počas spúšťania sa prejavuje ako prevádzkovo
spoľahlivý celok. Od 1. kategórie zaisteného napájania cez 2. kategóriu zaisteného napájania, nesystémy
vrátane systémov generátorov a vyvedenia výkonu. Určitou slabinou elektrickej časti je 4. a 5. systém
jednosmerného zaisteného napájania, kde vznikajú sporadické jednopólové zemné spojenia, ktoré sa nedarí
identifikovať. Tieto zemité spojenia pritom sporadicky zaniknú bez toho, aby boli exaktne identifikované
zariadenia, kde k týmto zemným spojeniam dochádza.

Doporučenie:

5.1 Vypracovať prevádzkový predpis, inštrukciu, pre vyhľadávanie zemných spojení na jednosmerných
rozvodoch 4. a 5. systému ľ.N I. kategórie. Pri vypracováni inštrukcie doporučujeme prípadne využiť
výsledky merania EMC podľa programu PI 17.

5.2 Vybaviť prevádzku elektrárne vhodnými prístrojmi na vyhľadávanie zemného spojenia jednosmerných
rozvodov.

Záver:

Po úspešnom preverení funkčnosti elektrickej č.isli blolui počas dynamických skúšok na etape do
100 % N„ora budu systémy elektrickej časti bloku :i clekínírnc pripravené k preukaznému chodu
bloku.
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6. Špeciálne systémy

Špeciálne systémy reaktora po počiatočných problémoch boli odladené, závady boli odstránené. ARM
a ROM počas celej etapy spúšťania sa prejavujú ako spoľahlivé zariadenia. Obdobne to piati aj o aparatúre
AKNP a AKTP. U týchto špeciálnych systémoch si vyžaduje osobitnú pozornosť systém PNČI.

Doporučenie:

6.1 Pokiaľ bude pohyb kazety diagnostickým modulom blokovaný a blokovanie nebude spôsobené závadou
na PNČI, doporučujeme trvať na odstránení tohto nedostatku diagnostického modulu do ukončenia
preukazného chodu.

Záver:

Stav zariadení špeciálnych systémov nebráni vykonaniu preukazného chodu bloku.

7. Systém vnútroreaktorovej kontroly - SVRK

Počas preukazného chodu bloku, pri stabilnom výkone, budú vhodné podmienky na preverenie softvéru
systému SVRK. Preverenie SVRK doporučujeme realizovať podľa osobitného programu, pri dodržaní nižšie
uvedených zásad.

Doporučenie:

7.1 Bilančné merania výkonu reaktora vykonať súčasne s meraním rozloženia výkonu v AZ - merania k,,
kv, AT,-. Toto meranie vykonať po stabilizácii výkonu reaktora mijiimálne po dobu 40 hodín pri stabilnej
frekvencie siete a pri ARM v režime „S".

7.2 Vykonať súčasne vyhodnotenie oboch meraní pri zohľadnení tabullcy dovolených režimov - výkonu
reaktora, prietokov, koeficientov nerovnoměrnosti kq a kv a ohrevov AT;. V prípade zistenia nesúladu
medzi vyššie uvedenými parametrami vykonať nápravné opatrenia.

7.3 Porovnať výkon stanovený z bilančných meraní s výkonom z SVRK.

Záver:

Zariadenie vnúfrorcaftforovcj kontroly „SVRK" nebráni vykonaniu preukazného chodu bloku.

8. Diagnostické systémy

Diagnostické systémy DPS 1.01.16 boli počas celej etapy spúšťania v štádiu montáže a uvádzania do
prevádzky. Ku koncu etapy 100 % K„om nieje v plnom rozsahu uvedený do prevádzky systém „AKFLUS".

Doporučenie:

S.l Doporučujeme nezačať preukazný chod bloku bez uvedenia diagnostických systémov DPS I.01.16 do
prevádzky.

Záver:

Zariadenie diagnostických systémov DPS 1.01.I6 nebráni vykonaniu preukazného chodu
bloku.
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9. Radiačná kontrola

vůje

Zariadenia radiačnej kontroly počas etapy spúiťania boli uvedené do štandardnej prevádzky a plne spĺňali
svoje funkcie. Systém SEJVAL reálne viackrát preukázal svoju prevádzkovú spoľahlivosť pri signalizácii
prevýšenia objemovej aktivity v kobke A0013/1. Systémy radiačnej kontroly bloku a osobnej dozimetrie sú
v štandardnej prevádzke.

Záver:

Zariadenia radiačnej kontroly sú pripravené k preukaznému chodu.

10. Požiarne systémy bloku _...

Signalizácia EPS je plne funkčná a prevádzkyschopná. Nie sú projekčné doriešené náväznosti na
technologické systémy, hlavne na VZT systémy. Systémy požiarnej vody pre seizmicky odolnú aj pre
seizmicky neodolnú zónu sú v spoľahlivej prevádzke.

Záver:

Požiarne systémy bloku sú pripravené k preukaznému chodu bloku.

11. Chemický režim

Chemický režim PO, SO a cWadiacich okruhov sú na 1. bloku plne zvládnuté. Počas etapy spúšťania boli
chemické režimy bloku a elektrárne zvládnuté.

Záver:

Systémy riadenia a kontroly chemického režimu PO, SO, chladiacich systémov a ostatných
prevádzkových systémov elektrárne sú pripravené k preukaznému chodu bloku.

12. Prevádzková dokumentácia

Výsledky skúšok aktívneho vyskúšania nie sú zatiaľ zapracované do odpovedajúcich prevádzkových
predpisov. Obdobne sa to týka dokumentácie skutočného stavu systémov bloku.

Doporučenie:

12.1 Do ukončenia preukazného chodu bloku, t.j. do začiatku skúšobnej prevádzky, aktualizovať
doplnkami príslušné prevádzkové predpisy. Aktualizovať dokumentáciu skutočného stavu na
obslužných miestach.

Záver:

Stav dokumentácie na obslužných miestach nebráni vykonaniu preukazného chodu, za účasti
(echuikov dodávateľov.
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Z h r n u t i e

Na technologických systémoch 1. bloku a spoločných dvojblokovych a celoeleklrárcnskýcli
systémoch JE Mochovcc nie sú projektové, konštrukčné, montážne a prevádzkové nedostatky brániace
vykonaniu preukazného chodu bloku.

Po úspešnom vykonaní dynamických skúšok na výkonovej hladine do 100 % Nn o n, bude blok
pripravený k vykonaniu preukíszneho 144 hodinového chodu podľa programu 1P210.

Ing. Ivan Šarvaic
vedecký vedúci spúšťania

JE Mochovce

V Mochovciach dňa 8. 9. 1998
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Príloha č. 3
Výskumný ústav jadrových elektrárni Trnava a. s. vůje

Vedecké vedenie spúšťania
JE Mochovce

Doporučenie č. 30

súvisiace s personálom blokovej dozorne bloku č. 1

Pri dynamických skúškach bloku sa vyžaduje, v súlade s programami skúšok, aby prechodové
procesy na bloku zvládli regulátory bloku, pritom hlavný dôraz je na regulátoroch ARM, ROM a
turbínových regulátoroch EHS 2.9. Ak prechodové procesy na bloku sú schopné zvládnuť tieto vyššie
uvedené hlavné regulátory bloku, je možné blok považovať za prevádzkovo stabilný, odolný na rušivé
vplyvy.

Počas spúšťania sa na všetkých zmenách EMO vyskytujú praktiky, ktoré považujeme za
nevhodné. Po ukončení dynamickej skúšky personal prepína hlavné regulátory bloku do ručného
ovládania i keď tieto regulator)' úplne bezchybne plnia svoje funkcie a zabezpečujú stabilitu bloku a
reaktora. Žiadny operátor nemôže byť lepší ako elektronický regulátor, ktorý je výsledkom
dlhoročných skúseností zo spúšťania a prevádzky jadrových blokov. Nakoniec, prepnutím týchto
základných regulátorov do ruky bez technického, prevádzkového opodstatnenia, si personál blokovej
dozorne komplikuje vlastnú situáciu na bloku a vytvára si predpoklady, aby zlyhal pri iných rušivých
situáciách, keď bude skutočne potrebný zásah operátora. Po vykonaní dynamickej skúšky, alebo po
poruchovom stave, keď regulátor odreguluje prechodový proces nie je žiadny dôvod na prepnutie
regulátora do ručného režimu. Osobitne to platí pre regulátory ARM, ale aj pre ĽHS 2.9, ktoré zmena
po prechodovom procese pravidelne prepína do ručného ovládania a vlastne si dlhšou prevádzkou
v ručnom režime len komplikuje prevádzku bloku.

O o p o c u č M j c m c

• personálu blokovej dozorne nezasahovať do regulátorov, ak regulátory udržujú regulované
technologické parametre v dovolených medziach.

• Operátor má prepínať regulátory len v odôvodnených prípadoch, hlavne, ak regulátor
z akýchkoľvek príčin neudrží regulovaný parameter v povolených medziach.

Vyššie uvedené zásady doporučujeme zapracovať do všeobecných predpisov zabezpečenia kvality
líMO pre prevádzku.

. / . , . . - ; : • ••o *<-<-

íug. Iviin Šaivaic
vedecký vedúci spúšťania

JE Mochovce

V Mochovciach dňa 10. 9. 199S



Príloha č. 4

Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s. vú]e

Vedecké vedenie spúšťania
JE Mochovce

D o p o r u č e n i e č. 31

pre preverenie regulácie turbín 1. bloku po výmene servopohonov regulačných ventilov

Počas etapy na výkonovej hladine do 100 % Nn o m je pripravená výmena servopohonov
regulačných ventilov oboch turbín bloku. Dôvodom výmeny servopohonov je kývanie výkonu turbín
spôsobené servopohonmi regulačných ventilov. Po výmene servopohonov týchto ventilov je
v harmonograme spúšťania už len posledná dynamická skúška a to práve pre turbíny najzložitejšia,
zregulovanie z plného výkonu do chodu naprázdno. Harmonogram spúšťania neuvažuje s preverením
funkcie regulácie turbín s novými servopohonmi regulačných ventilov na nižšej výkonovej hladine.

D o p o r u č u j e m e

pred dynamickými skúškami zregulovania turbín do chodu naprázdno z plného výkonu bloku zaradiť
skúšky regulácie turbín tak, aby boli novoinštalované servopohony regulačných ventilov turbín
najskôr preverené pri nižšom výkone.

Doporučujeme na tieto skúšky vypracovať operatívny program k programu E9 -
energetického spúšťania, ktorý bude obsahovať tieto zásady:

• skúšky pohyblivosti regulačných ventilov bez pary
• skúšky zregulovania turbíny do chodu naprázdno zo základného zaťaženia
• skúšky zregulovania turbíny naprázdno z výkonu 60 až 80 MW

Až po úspešnom vykonaní vyššie uvedených skúšok vykonať skúšku zregulovania turbín do
chodu naprázdno z nominálneho výkonu v súlade s programom E9 pre výkonovú hladinu do
100%Nn o m.

Ing. Ivan Sarvaic
vedecký vedúci spúšťania

JE Mochovce

V Mochovciach dňa 11.9. 1998



Príloha č. 5
Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s. vúje

Vedecké vedenie spúšťania
JE Mochovce

Doporučenie č. 32

overenie funkcie regulátora ROM na obmedzenie výkonu reaktora pri neúplnom
počte pracujúcich slučiek.

Pri dynamických skúškach vypnutia HCČ regulátor ROM znižoval výkon reaktora v súlade
s tabuľkou dovolených výkonov pre prevádzku reaktora s neúplným počtom HCČ. Následne regulátor
ROM musí zabrániť zvýšeniu výkonu reaktora nad dovolenú hranicu. Skúšky ukázali, že regulátor
ROM neobmedzuje výkon reaktora skôr ako príde obmedzenie výkonu od systému SVRK. Preto môže
dôjsť k nedovolenému ohrevu na niektorých kazetách aktívnej zóny, ktoré signalizuje systém
vnútroreaktorovej kontroly SVRK.

Doporučujeme

vykonať technickú kontrolu a vyjasniť technickú príčinu, pre ktorú regulátor ROM neobmedzuje
zvýšenie výkonu reaktora pri neúplnom počte slučiek. Po vyjasnení príčiny vykonať skúšku
obmedzenia výkonu pre päť, štyri a tri HCČ a tak potvrdiť funkčnosť obmedzenia hornej hranice
výkonu reaktora regulátorom ROM 2S-01.
Na túto skúšku vypracovať operatívny program k programu E5.

Ing. Ivan Šarvaic
vedecký vedúci spúšťania

JE Mochovce

V Mochovciach, dňa 18.9.1998



Príloha č. 6

Z p r á v a
o chování TG 12 z hlediska vibrací v elektrárně Mochovce

Na základě zvýšených vibraci při přechodu kritických otáček TG 12 v průběhu
předkomplexnich zkoušek pracovnici Škoda Výzkum společně se zástupci Škoda Energo
provedli ověřovací měřeni vibraci při různých provozních režimech.

Výsledky těchto měřeni jsou shrnuty v následujících bodech:

1. Při přechodu přes první kritické otáčky maximálni hodnoty vibraci čepů NT rotorů -
měřené kluzátky v blízkosti ložisek dosahuji 240-270 um dvojamplitudy v oblasti
1560-1650 ot/min.

2. Provozní měřeni relativními snímači upevněnými na olejových vikách ložiskových
stojanů vykazuji při přechodu přes kritické otáčky takové úrovně vibraci, které přesahují
limit.hodnoty ochran (S,11:1N = 180 u.m).
Umístěni snímačů relativního chvěni odpovídá projektu, ale nevyhovuje doporučením
současných mezinárodních norem.
Po přejeti kritických otáček se skutečná úroveň vibraci výrazně snižuje a při provozních
otáčkách naprázdno, po přiřazováni a zatíženi na plný výkon splňuje kriteria norem
ČSN-ISO 7019-2 (rotorové vibrace) i ČSN ISO 10816-2 (statorové vibrace) pro nové
stroje

3. Pro informaci uvádíme, že zvýšené vibrace při přechodu přes kritické otáčky se
vyskytuji i u některých strojů stejného výkonu i konstrukci na JE Jaslovské Bohunice
a Dukovany. Žádné stroje na těchto elektrárnách nemaji měřeni vibraci zapojeno do
systému ochran.

4. Příčinou zhoršeného chvěni při kritických otáčkách je pravděpodobně malá celková
deformace jednoho z NT rotorů, způsobená změnou svěru některého z nasazených
oběžných kol.

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

1. Na základě provedeného měřeni pracovníky ŠKODA lze konstatovat, že turbosoustroji je
schopno trvalého bezpečného provozu.

2. Pro najížděni na provozní otáčky je nutno provést tato opatřeni:
2.1. Ochrany od relativního chvěni aktivovat až od 2300 ot/min.
2.2. Limit m hodnotu ochran relativního chvěni ponechat na původní úrovni t.j. 180 um
2.3. Operator musí věnovat zvýšenou pozornost průběhu rotorových vibraci při přechodu

přes kritické otáčky 1560-1650 ot/min a zejména sledovat odezněni kritických otáček
podle poklesu vibraci po přejeti této oblasti otáček.

2.4. Během prvních tři měsíců provozu provést 2-3 komplexní měřeni vibraci (zejména
absolútni měřeni vibraci čepů pomoci kluzálek) a provést vyhodnoceni stavu
s rozhodnutím o dalším postupu.



2.5. Při předpokládané instalaci vibroďiagnosťického systému bude současně se
zabudováním sninačů fy VIBROMETER přemístěno měřeni rotorového chvěni
PHILIPS dovnitř ložiskového stojanu na pánve ložisek.

Potom bude měření v souladu s normami a bude možné obnovit činnost ochran
v plném rozsahu dle původního projektu.

Zprávu zpracoval: Škoda Výzkum s.r.cf., . Škoda Energo
Ing. Horák 4hpsCA.\±/ tng. Žákovec.
Ing. HamšQMO^jy (ng. Strune

V Mochovcich dne 09.09.1998
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Príloha č. 7

Zápise. 17-98
20 zasadnutia mimoriadnej poruchovej komisie SE~EMQ, konanej dna 12.9.1998

Prítomní: Ing. Mandalov, íng. Holubec, íng. Rehák, Ing. Marošík, Ing. Greguš, Ing. Kurek,
Ing. Šipeki, Ing. Tóth, Ing. Bošanský, Ing. Melicherčík, Ing. Křížek

Hostia: Škoda Praha - Ing. Nestrašil, Ing. Neterda
VÚJE Trnava -Ing. Pápay

PROGRAM:
Prerokovanie PU 1/98/1/080 - „AO-1 - Výpadok 4/6 HCČ"

PU 1/98/1/081 - „Pôsobenie SIS - Prasknutie HPK2-U034"
PU 1/98/1/082 - „Pôsobenie SIS - Roztrhnutie HPK-U030"

Prevádzkové udalosti SE-EMO kateg. I:
PUč.: 1/98/1/080
ZctčiatokPU: 12.09.1998, 16.12 hod.
Koniec PU: 12.09.1998, 21.00 hod.

STAV BLOKU PRED VZNIKOM PU:
R-2; MK V; NRE = 9.10"3 %, v prevádzke HCČ 1 -6;

POPIS PU:
Dvaja pracovníci elektro pracovali na odstraňovaní zemného spojenia v skriniach 1BUG1 a
1BUH1 (vypínali 220 Vjs) podľa predpisu TH/3008. Vypínali postupne jednotlivé prívody v
IBUG1 a 1BUH1, kteď zemné spojenie nezmizlo vývody znova zapli. Pri vypnutí vývodu
1BXA zemné spojenie zmizlo. Počas vypínania v 6 kV rozvodniach boli ovplyvnené výkonové
relé HCČ (výpadok 220 Vjs). Systém ALOS vyhodnotil situáciu ako výpadok 4 z 6 HCČ a o
16.12 hod. prišlo k zapracovaniu AO-1 od výpadku 4 a viac HCČ. Došlo k pádu všetkých tyčí
HRK na mechanické dorazy, k zavretiu armatúr na ČK, k oddeleniu vykurovacej pary 0,5 MPa
a k impulzu na zavretie 1LCQ20AA006 (ktorá však ani po opätovnom impulze na zatvorenie
nezavrela). Automatika prepla ochranu od ápAz z 0,368 MPa na 0,275 MPa. Vzhľadom
k tomu, že v skutočnosti pracovalo 6 HCČ (ápAz &*. = 0,3 MPa). Automatika vypla
predvolené HCČ 2,4,6 a nabehli PCČ 2,4,6. HCČ 1,3,5 ostali v prevádzke. Po vyjasnení
prvopríčiny a odkvitovaní AO-1 boli na príkaz ZI kazety HRK zdvihnuté na DKV.

PRIAMA PRÍČINA
Vznik falošného signálu „výpadok 4/6 HCČ" vplyvom manipulácií pri odstraňovaní zemného
spojenia v rozvodniach 1BUG1 a 1BUH1.

ČINNOSŤ PERSONÁLU:
Činnosť personálu po AO-1 správna.

NÁSLEDKY UDALOSTI:
Následky PU na jadrovú bezpečnosť žiadne.

Predbežné hodnotenie podľa INES: 0



NÁPRAVNÉ OPATRENIA:
• okamžité

- Vykonať činnosti podľa HP/O 101
Splnené.

• MPKEMO

UNO 129-98
Zopakovať vyhľadávanie zemného spojenia na I BUG I a 1BUH1 tým istým spôsobom ako
pred AO-1 s cieľom overiť možný vplyv na funkciu výkonového relé HCČ.
Z:2130
T: ihneď

UNO 130-98
Vykonať analýzu výpadku napájania 220 js na činnosť výkonového relé HCČ..
Z:GDt
T: 16.9.1998

PUč.: 1/98/1/081
Začiatok PU; 12.09,1998, 16.36 hod.
Koniec PU: 12.09:199.8, 16.44 hod.

STAV BLOKU PRED VZNľKOM PU:
R-3; blok po AO-1; HRK na DKV; obidve TG na NZ; TPO = 262°C; pro = 12,2 MPa;
PHPK = 4,7 MPa; HPU PG č. 2,4,6 zatvorené (napájači kolektor 2,4,6 v oprave); Tpo
udržiavaná cez HCS 1,3,5; HPK a RS 4,5/0,7 MPa; v prevádzke HCČ č. 1,3,5;

POPIS PU:
Na základe schváleného Povolenia na prácu, v ktorej bola definovaná požiadavka na prácu -
„Doplnenie upchávky PA TG31", začala zmena realizovať technologickú schému, ktorá by
vytvorila podmienky pre vykonanie tejto práce, t.j. zníženie tlaku v HPK2.
K tomu bola na základe príkazu ZI zmanipulovaná technologická schéma nasledovne:
• zatvorené HPÚ PG 2,4,6
• zatvorené EA na napájacej vode do PG 2,4,6
• zatvorené odluhy a odkály PG 2,4,6
• odstavené HCČ 2,4,6
Táto schéma bola zhodná so stavom, ktorý vyvolá signál roztrhnutie parovodov príslušných
PG.
Nakoľko stav zariadeni zodpovedal stavu po zapracovaní SIS - Roztrhnutie parovodu -
pristúpilo sa na príkaz ZI z dôvodu ochrany snímačov pre U90* (PG2,4,6) k ich odstaveniu zo
strany HPK a k následnému prepojeniu s odberom z parovodov (vyrovnanie tlakov na
membráne snímača).
K tejto manipulácii bol ZM SKR na základe konzultácie so špecialistom na SIS a vedúcim
odboru SKR vypracovaný zoznam snímačov a odsúhlasený postup v súlade s existujúcou
inštrukciou na oživovanie meraní vedúci k dosiahnutiu tohto stavu.
Pri manipulácii priamo na mieste (+14,7m) však na návrh pracovníka ŠKODA, ktorý spočíval
v zjednodušení postupu namiesto dohodnutej manipulácie boli zatvorené armatúry, ktoré
odstavujú z činnosti aj snímače pre U34.



Po zatvorení týchto armatúr následne došlo pri nominálnom tlaku v HPK k zapracovaniu
signálu - Roztrhnutie HPK2.
Následná činnosť SIS a personálu v súlade s PP.

Chronologický priebeh udalosti:
16.37.00 - zapracovanie SIS 2 a 3 systém PHPK < 3,63 MPa

zatváranie EA na RS 4,5/0,7 1LBA68AA001
zapracovanie SIS I až 3 systém od poklesu tlaku v HPK 2 pod 3,43 MPa

16.37.30 - nábeh čerpadla 1 KAA20,40,60APOO 1
nábeh VTČ 1JNF21,41,61AP001
nábeh 1KLC22 AN 101,102,! 03
otvorenie RČA na výtlaku VTČ 1JNF21 AA005
zatvorenie RČA na parovodoch PG2,4,6 1LBA62,64,66 AA007
zatvorenie recirkulácie VTČ 1JNF21,41,61 AA015,017
zatvorenie 1JMN63AA002
zatvorenie drenáže medzipriestoru výtlaku VTČ
zatvorenie 1LBA68AA001
začiatok zatvárania sekčných EA na HPK 1LBA67AA001,002

16.38.00 - otvorenie vstreku č. 1 1JEF10AA005
otvorenie vstreku č.2 1JEF10AA006
ručné (OPO) otvorenie recirkulácie VTČ IJNF21,41,61AA014

16.38.40 - zatvorenie vstrekov č.l a 2 do KO 1JEF1OAAOO5,OO6
16.43.00 - zatvorenie sekčných EA HPK 1LBA67AA001,002
16.43.46 - zrušenie prvopríčiny na SlS-e 1. a 3. systém

16.44.00 - vypnutie VTČ 1JNF21,41,61AP001

16.44.20 - zatvorenie výtlakov VTČ lJNF2t,61,41AA005

16.45.00 - odstavenie pomocných systémov VTČ a otvorenie drenáží medzipriestoru
výtlaku VTČ

16.49.00 - začiatok otvárania sekčných EA na HPK

PRIAMA PRÍČINA
Porušenie schváleného postupu pre ochranu snímačov U090* (PG2, 4, 6)

CENNOSŤ PERSONÁLU:
Pred udalosťou činnosť pracovníka GDt a zmeny SKR v rozpore so schváleným postupom pre
ochranu snímačov sign. U090*.
Činnosť personálu BD pri riešení situácie po vzniku sign. U034 v súlade s platnými PP.

NÁSLEDKY UDALOSTI:
Zapracovanie bezpečnostného systému SIS signálom U034 s nábehom VT- havarijných
čerpadiel.



Predbežné hodnotenie podľa INES: 0

NÁPRAVNÉ OPATRENIA:
• okamžité

- Preveriť činnosť SIS
Splnené - činnosť správna.

- Preveriť skutočnú hodnotu pupta - p̂ m,
Splnené.

- Otvoriť recirkulačnú trasu čerpadla JNF
Splnené.

- Prerušiť práce so snímačmi SIS
Splnené.

- Odkvitovanie SIS.
Splnené.

- Vypnutie čerpadla JNF.
Splnené.

. MPKEMO

UNO 131-98
Preveriť skutočný stav nastavenia armatúr na snímačoch vstupujúcich do SIS.
Z: 2140
T: Ihneď.

UNO 132-98
Spracovať písomný postup na pripojenie odpojených armatúr odberov z HPK.
Z: 2140
T: Ihneď.

UNO 133-98
Uviesť pripojenie snímačov do pôvodného stavu pred udalosťou a vystaviť protokol.
Z: 2140
T: Ihneď.

UNO 134-98
Vypracovať analýzu koreňových príčin.
Z: 7043
T: 5.10.1998

PUč.: 1/98/1/082
Začiatok PU: 12.09.1998, 17.31 hod.
Koniec PU: 12.09.1998, 17.40 hod.

STAV BLOKU PRED VZNIKOM PU:
Režim 3, T r o = 262 °C, ppo = 12,26 MPa, PHPK = 4,5 MPa



V prevádzke HCČ 1, 3, 5, HPÚ PG 2, 4, 6 zatvorené, HPK I a II přepojené

POPIS PU:
O 17.31 hod. zapôsobil SIS signálom U030 na II. a III. komplete. Činnosť SIS bola správna,
t.j. SIS rozdelil HPK zatvorením sekčným armatur HPK a ich obtokov a oddelil RS 4,5/0,7 od
HPK zatvorením arm. pred RS a ich obtokov. SIS pôsobil bez zvukovej signalizácie.
K zániku daného signálu došlo o 17.40 hod. nasimulováním LKo > 8 m po preverení tlaku
v HPK I a II.

PRIAMA PRÍČINA
Príčina zapracovania zatiaľ nezistená - pravdepodobná súvisiosť s predchádzajúcou udalosťou.

ČINNOSŤ PERSONÁLU:
Činnosť BD smerovaná k stabilizácii stavu bloku aj s ohľadom na predchádzajúce udalosti.

NÁSLEDKY UDALOSTI:

Zapracovanie bezpečnostného systému SIS signálom U030.

Predbežné hodnotenie podľa ĽNES: 0

NÁPRAVNÉ OPATRENIA:

• okamžité
- Spojenie HPK I a II prostredníctom obtokov sekčných armatúr.

Splnené.

• MPKEMO
UNO 131-98 až 134-98 - PU 5.1/98/1/81

ZÁVER:
MPK EMO dáva súhlas na nábeh bloku na MKV.

Zapísal: Ing. Jiří Křížek
tajomník PK SE-EMO

Schválili/ífíg/Jordan M a n d a I o v
námestnHfriaditeľa pre prevádzku

Schválil: Ing. Jarosla^
námestník riaditeľa pre technickú podporu a bezpečnosť



Príloha č. 8
Výskumný ústav Jadrových elektrárni Trnava a.s. vúje

Vedecké vedenie spúšťania
JE Mochovce

Doporučenie č. 33

špecifikácia podmienok pre dosiahnutie projektového výkonu reaktora 1. bloku EMO

Zmeraní výkonu reaktora, z bilancií na VTO vykonaných na výkonovej etape ES do
100 % N„om (cca 18 efektívnych dní) a z údajov systému SVRK vyplýva, že z dôvodu prekročenia:

(k q .k l i )
m a x = l,55

je možné dosiahnuť výkon 96 % N„om

( k , . k k ) 1 " " ' a 2 f 1 2
len výkon 91 % N n o m .

Vzhľadom k tomu, že s vyššie uvedenými hodnotami boli vykonané bezpečnostné analýzy, a
že tieto hodnoty na základe Rozhodnutia č. 278/98 ÚJD SR je prevádzkovateľ povinný zapracovať do
Limit a podmienok platných pre prevádzku 1. bloku EMO, by nebolo možné po dobu 70 efektívnych
dní dosiahnuť projektový výkon reaktora.

Vzhľadom k tomu, že systém SVRK v súčasnej dobe umožňuje stanoviť výkon reaktora
s presnosťou lepšou ako 2 %, to je hodnota, ktorá bola použitá v PpBZ a navyše v režime „S",
v ktorom môže byť reaktor prevádzkovaný nie je potrebné započítať nepresnosť na ARM, pri
stanovení lineárneho výkonu

doporuču jeme

vypustiť inžiniersky koeficient na udržovanie výkonu, v dôsledku toho znížiť neurčitosť (inžiniersky
faktor) o 2 % a túto zmenu využiť pre stanovenie povolenej hodnoty

(k,, kfc)"1"-^ 16

Realizácia tohto doporučenia umožní prevádzkovanie bloku na začiatku skúšobnej prevádzky
na výkone cca 94 % Nn o m a dosiahnutie projektového výkonu reaktora po 60 efektívnych dňoch.

f
Ing. Ivan Šarvaic

vedecký vedúci spúšťania
JE Mochovce

V Mochovciach, dňa 25. 9. 1998


