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Встъпителна част 
 

Схемата за индустриалното водоснабдяване на АЕЦ, не се подава на 
традиционните методи за технико-икономическо изследване на ВЕЦ на “природни 
води”, защото тук дебитите имат задължителен технологически обусловен характер. 
ВЕЦ на ТК1 ще работи на принудителен режим, защото тя трябва да обработи по 
възможност цялото променливо водно количество, изтичащо от охладителната система. 
Водното ниво в края на ТК1 се определя от натовареността на АЕЦ. Падът се определя 
главно от нивото в р. Дунав, което е единственият естествен фактор при определяне на 
енергийния потенциал. Ще разгледаме по отделно трите определящи параметри: 
нивото в ТК1, нивото в р. Дунав и водните количества.  

 

 
СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 
 
Водно ниво в ТК 1 

Водното ниво в края на ТК 1 е условно постоянна величина. То може да  се 
променя от изменението на товара на АЕЦ  в зависимост от броя на работещите 
реактори, но в тесни граници, от 30,50 до 31,70 м. Имало е единични излизания от тези 
граници и се е достигало до минимална стойност 30,20 и до максимална стойност 32,50 
м.  

При водно количество в канала до 95 м3/с, колкото е максималното при работа 
само на пети и шести реактор, оптималното водно ниво в края на ТК 1 е 31,0 до 31,70 м. 
За максимално използване на енергийния потенциал на ТК1 приемаме ниво 31,50, и 
ВЕЦ ще работи при постоянно горно водно ниво. 

   

Водни нива в р. Дунав 
Водното ниво в р. Дунав се изменя годишно в доста широки граници.  

Характерните обезпечености и съответните водни нива са дадени на таблица 1. 
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Таблица 1. Водни нива в р. Дунав при характерни обезпечености 

обезпеченост  кота 

ХІІ 
10 

% м 

26.71 26.11 26.51 28.11 

       0.01        32.23 

27.35 26.81 25.80 

     0.1        31.47 
  1        30.52 

25.50 24.65 25.10 25.5 26.45 
50 

  5        29.70 

24.35 24.61 24.81 

50        25.50 
85 

26.61 26.05 24.25 

       24.30 
90 

24.25 23.30 23.10 22.80 

       23.00 
95 

23.45 24.30 

       21.70 
99        20.50 

 

През последните 15 години най-ниското измерено водно ниво е било 20,90 м, 
отговарящо приблизително на обезпеченост 96 % а най-високото 29,70 м, отговарящо 
на обезпеченост 5 %.  Месечните водни нива на реката за влажна /10%/, за средна /50%/  
и за суха /95%/  години за 18 годишен период от 1980 до 1997 са посочени в таблица 2.    

95 22.51 22.41 23.06 23.71 23.65 22.85 

 

Таблица 2. Средномесечни водни нива в р. Дунав при съответните обезпечености 

22.85 21.75 21.70 

р%    месеци   

21.90 21.85 22.00 

   

 
Независимо от специфичния характер на индустриалното техническо 

водоснабдяване, тук също би могла да се възприеме стандартната за водно-
електрическите централи осигуреност от 85%, при която водното ниво е 24,30. При 
95% ще се получи завишение на пада на централата и следователно по-голяма 
инсталирана мощност от икономически оправданата.  Обратно, 50% осигуреност ще 
доведе  до частично неоползотворена енергия. 

   

 
Определяне на пада 

Брутният пад при 85% обезпеченост на водното ниво в р. Дунав и при водно 
ниво в канала 31,50 е равен на  7,2 м. С него е определена номиналната мощност на 
ВЕЦ.  

 
 І 

 
Водни количества  

Водното количество на ВЕЦ е равно на дебита на ТК1, който зависи от 
работата на АЕЦ и от температурата на водата. При работа на четирите блока дебитът 
достига до 140 м3/с, при работа само на двата големи блока, достига до 95 м /с, а когато 
единият от тях е спрян, дебитът е само 45 м /с. 

ІІ ІІІ ІV 

3

3

V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ 
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При тези условия номиналната мощност на ВЕЦ на генератора е 5 740 kW, 
средногодишното производство при работа на четирите блока е 43 . 10  kWh, а при 
работа само на пети и шести блок е 32 . 10  kWh. 

6

6

За да е оправдано изграждането на ВЕЦ, тя би трябвало да работи поне 25 
години. Толкова, до 2030 г. може да се предполага, че ще работи и АЕЦ с пети и шести 
блок. Тъй като трети и четвърти блок ще бъдат спрени по-рано, то АЕЦ ще работи през 
по-голямата си част само с пети и шести блок. Затова трябва ВЕЦ да се оразмери 
главно за тях. А  докато работят трети и четвърти блок, ВЕЦ ще работи на по-уплътнен 
график. Като се знае, че при пълен товар пети и шести блок използват за охлаждане 
средно по 45 м /с, а трети и четвърти блок максимално по 30  м /с,  3 3

За самостоятелната работа на пети и шести блок се прогнозира пълно 
натоварване, с изключение на по два месеца на блок през лятото, когато ще бъдат 
спрени един подир друг за презареждане.  

 
Енергиен потенциал на ТК1 

При обезпеченост 50% прогнозираното годишно производство на енергия от 
четирите блока за  

• 2003 г. е 44,20 . 10  kWh,  6

• 2004 г. е 40,23 106 kWh, 

• 2005 е 45,46 . 10  kWh 6

• 2006 г. е 44,89 . 106 kWh.  

Средното от тях е 43,69 . 106 kWh.  

При обезпеченост 50% прогнозираното годишно производство на енергия от 
пети и шести блок е 32,29 . 106 kWh. За определяне на производството за всички години 
с работа само на пети и шести блок приемаме средно годишно производство 32 . 106 
kWh.  

При тези предпоставки производството на ВЕЦ на ТК1 за 25 години до 2030 г. 
При работа на четири блока ще бъде  910 . 106 kWh. 

При евентуално принудително спиране от експлоатация на трети и четвърти 
блок след 2006 г, производството на ВЕЦ за същия период от 25 години до 2030 г. ще 
бъде  811 . 106 kWh. 

 
 
ТИПОВЕ ХИДРОАГРЕГАТИ 

За постигане на максимален КПД при съответните водни количества и пад на 
водата е целесъобразно да се използват турбини Каплан (фиг.1), които се прилагат при 
водни количества с голям дебит и малък пад. Вертикалното разположение на оста на 
хидро-агрегата не е удачно, поради необходимостта от по-ниска кота на полагане на 
оста на пропелера за кавитационен запас, сложна спирална камера и необходимост от 
междинен вал.  
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         Фиг. 1  Турбина Каплан   Фиг. 2  Турбина PIT – Kaplan 
 

Поради тази причина е целесъобразно да се използват PIT хидроагрегати 
(фиг.2, фиг.3) с хоризонтален вал, които са модификации на турбини тип Каплан. Този 
тип хидроагрегати са с двойно регулиране, което се осигурява чрез направляващият 
апарат и лопатките на пропелера, което от своя страна позволява работа в широк 
диапазон с висок КПД.  

 

Фиг. 3  Турбина PIT – Kaplan 
 

Генераторът се куплира към вала на PIT турбината посредством отделен 
едностепенен вариатор с цел повишаване оборотите на генератора и намаляване 
размерите на агрегата фиг. 4. 
 

 4



 

30 ГОДИНИ ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ – 
 РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 

2004 

         
Фиг. 4 Хидрогенератор, вариатор   Фиг. 5 Хидрогенератор – общ изглед 
 

Генераторът е трифазна синхронна машина с хоризонтална ос и вградена 
безчеткова статична възбудителна система. Общ вид на генератора е показан на фиг. 5. 

За дадените водни количества се предвиждат два хидроагрегата с единична 
мощност 3,6MVA. 

 
 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА, ИЗНОС И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА 
ПРОИЗВЕДЕНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ  
 

По отношение присъединяването на ВЕЦ на ТК1 към енергийната система на 
страната, респективно начинът на изнасяне на енергията разглеждаме два варианта: 
 
Износ на енергията на напрежение 20 kV 

В този вариант се предвижда изнасянето на енергията на централата да се 
осъществи посредством повишаващ трансформатор 6,3/20 kV към районната 
разпределителна мрежа 20 kV. В този случай е необходимо изграждане на генераторна 
разпределителна уредба на напрежение 6,3kV и уредба 20kV. 
 
Износ на енергията на генераторно напрежение 6,3 kV към КРУ "надеждно 
захранване" на БПС 

При този вариант енергията на ВЕЦ може да се отдава директно към КРУ 6,3 
kV "надеждно захранване" на БПС. При този вариант ще се наложи и подмяната на 
прекъсвачите в килиите на присъединяване. 

При този вариант е необходимо изграждане на генераторна разпределителна 
уредба на 6,3kV. Износът на енергия ще се осъществи с помощта на едножилни 
еднофазни кабели средно напрежение със суха изолация. Дължината на евентуална 
такава кабелна линия се преценява на около 300 - 350 м., което обуславя много малки 
енергийни загуби /практически няма да се получат съществени загуби/.  
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Режим на работа на ВЕЦ 
Въз основа на горните разсъждения и се предвижда ВЕЦ да работи в паралел 

на ЕЕС на страната, изнасяйки енергията на или на напрежение 20 kV към районната 
електроразпределителна мрежа или на напрежение 6,3kV към БПС. 

Предвижда се регулатор на обороти на турбината, гарантиращ работа на 
централата в следните режими: 

Работа по отваряне • 
• Работа по активна мощност 

Работа по горно водно ниво 

Като основен режим на работа на централата е възприет режим на работа в 
паралел към ЕЕС с регулация по горно водно ниво и групово регулиране на активната 
мощност на агрегатите. 

• 

 
 
СПОСОБИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 
Автоматична система за управление на агрегатите 

Технологичната автоматизация и управление на агрегати от такъв тип  се 
осъществява с помощта на свободно програмируема микропроцесорна система, 
гарантираща висока степен на сигурност и максимална бързина на пускане, развъртане 
и синхронизация на агрегата, точно поддържане на всички предвидени 
експлоатационни режими, текущ контрол на състоянието на помощните системи на 
агрегата и надеждна защита на агрегата в аварийни състояния. 

Предвидената степен на автоматизация гарантира възможността ВЕЦ да се 
експлоатира практически без наличието на постоянен оперативен персонал в сградата 
на централата, при положение че се възприеме предлаганата опция с втора операторска 
станция, изнесена във командна зала на БПС. 

Всеки агрегат може да бъден управляван от собствен агрегатен контролер със 
съответната периферия и локална управляваща конзола от типа “quick panel”. 
Предвиденият софтуер осигурява пълното пускане и спиране на агрегата с помощта на 
един импулс от управляващия панел, както и ръчното по операционно пускане на 
агрегата. 

Предвижда се инсталирането на общостанционен контролер, за мониторинг и 
управление на общостанционните съоръжения, съоръжен с операторска станция, 
представляваща по-високо йерархично ниво на управление, от която ще може 
посредством клавиатура да се управляват дистанционно агрегатите на централата, 
както и да се осъществи връзка с евентуалната операторска станция в командна зала на 
БПС. 

Изборът на начина на управление - местно/дистанционно ще се осъществява с 
помощта на режимен ключ на панела на агрегатния контролер. 

Като опция се предвижда дублирането на тази операторска станция в командна 
зала на БПС, от където ще може да се следи състоянието на съоръженията на ВЕЦ при 
всички режими и ще бъдат изведени всички информационни и аварийни сигнали и ще 
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може да се осъществи продължителен режим на работа на централата без наличието на 
оператор в нея. 

 
 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

Произведената електроенергия от водно-електрически централи е с минимално 
негативно въздействие върху околната среда. Използването на водата като енергиен 
източник предотвратява редица емисии на вредни вещества в атмосферата, които се 
отделят при използването на твърди и течни горива от ТЕЦ и на ядрени горива от АЕЦ. 
На практика при нормална експлоатация на ВЕЦ на се отделят вредни вещества, 
замърсяващи атмосферата почвата и водата. Не са необходими и допълнителни 
съоръжения за пречистване. 

Въз основа на спецификата и характеристиките на съществуващият топъл 
канал може да се каже, че няма да има негативно  въздействие на ВЕЦ на ТК1 върху 
околната среда, флората и фауната в региона. 

 
 

ИЗВОДИ 
 
• Въз основа на казаното до тук следва да се отбележи че изграждането на ВЕЦ на 

ТК1 необходимо мероприятие за пълноценно използване на енергийният потенциал 
на ТК1. 

• Съществена роля за максималното използване на ресурса на ТК1 и висок КПД с 
минимални финансови разходи за изграждане играе избора на подходящи хидро-
агрегати. 

• Подобна ВЕЦ е била изградена в АЕЦ “Грейфсвалд” с изграждането на първият 
блок на централата и е функционирала до закриването на гореспоменатият АЕЦ. 
Ако се направят приблизителни изчисления за енергийният добив от подобна ВЕЦ 
за период от петнадесет години при функциониране на шест блока на АЕЦ 
“Козлодуй” се получава стойност на произведената енергия около 825.10  kWh. 
Тази енергия до сегашният момент е неоползотворена. 
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