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In connection with earlier and forced decommissioning of Kozloduy NPP units 1 to 4, an alternative 
has to be found in order to substitute these capacities. As a reasonable option, capacity up-rating of 
1000 MW steam turbine plants without nuclear reactor thermal capacity increase is investigated in the 
present study. The cooling water for these units is delivered by Danube River. The cooling water 
temperatures substantially decrease during the winter months. These changes create an opportunity for 
steam backend pressure reduction. It was found that when the cooling water temperature decreases 
from 15 °C to 3 °C, the steam backend pressure is on the decrease of from 3.92 кРа to 2.3 кРа. As a 
result capacity of the plant could be raised up to 50 MW without any substantial equipment and 
systems change. 

В последните десет години АЕЦ "Козлодуй" осигурява 44 - 46 на сто от общото 
средногодишно електропроизводство в България. Българската енергетика от своя 
страна покрива около 45% от постоянния дефицит в общия енергиен баланс на 
Балканския регион, което в момента се оценява като сериозен принос за 
икономическата стабилизация на полуострова. С оглед на това, по-нататъшното 
преждевременно и масово извеждане от експлоатация на мощности в единствената в 
България ядрена електроцентрала се очаква да създаде проблеми с енергийния 
баланс не само на страната но и на региона като цяло. Очевидно в периода до 
въвеждането на нови заместващи мощности е необходимо да се търсят резерви и 
технически решения за увеличаване на електропроизводството от съществуващите 
паротурбинни инсталации с мощност 1000 MW. 

Енергийното уравнение на мощна парна турбина със сложна схема на 
подаваните и отвеждани парни потоци има следния вид: 

Ш ^ = п о ( а о 1 н Г + а и н Г я;->) (1) 

където: 
S т]м е механичния к.п.д. на турбоагрегата; 

S т]г е електрическия к.п.д на генератора; 

У D0 е разхода на свежа пара за турбината; 

^ ao.i • ai,2 и т-н- относителните разходи на пара през отделните части на 
турбината ( между две съседни пароотнемания); 

S Н°~1 и Н] '1 и т.н. са топлинните падове преработвани в тези части. 
Анализът на уравнение 1 показва че по-голяма мощност от една съществуваща парна 
турбина може да се получи или чрез по-голям разход на свежа пара или чрез 
преработване на по-големи топлинни падове в отделните части на турбината. 
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Производството на повече пара от ядрената паропроизводителна инсталация е 
възможно единствено чрез превишаване на проектната мощност на реактора. Този 
подход е свързан с провеждането на голям обем специални пресмятания и скъпо-
струващи изследвания, които могат да доведат и до отрицателен резултат. Един по-
рационален подход би бил търсене на възможности за преработване на по-големи 
топлинни падове в отделните части на турбината. Тъй като началните параметри на 
парата също са свързани с работата на ядрената паропроизводителна инсталация (т.е. 
те са неизменяеми) то единствената възможност в този случай е да анализира 
работата на паротурбинната инсталация К-1000/1500-2 при по-ниски крайни налягания. 

Крайното налягане на парата след турбината зависи почти еднозначно от 
работата на кондензационната инсталация. За кондензаторите на блокове No 5 &6 в 
АЕЦ "Колоздуй" са налице редица благоприятни обстоятелства като: обновена и 
широко развита топлообменна повърхност, системи за почистване на кондензаторните 
тръбички и най-вече директното охлаждане с вода от естествен водоизточник (р. Дунав) 
Както е известно от [1], налягането в гьрловината разположена между турбината и 
кондензатора се определя от температурата на насищане на парата в тази зона. От 
своя страна температурата на насищане се формира от съотношението: 

' . = ' . , ( 2 ) 
където: 

S 1ш1 е температурата на охлаждащата вода на входа в кондезатора т.е. 
температурата на речната вода; 

S Д/, е нагряването на охлаждащата вода в кондензатора; 
S St в температурният напор на кондензатора (разликата ме>еду температурата на 

парата постъпваща в кондензатора, (3 и температурата на охлаждащата вода на 
изхода от кондензатора /,2; 

Температурата на охлаждаща речна вода се явява външен т.е. независим параметър, 
който се променя в зависимост от годишния сезон - от 25 до 26 °С през лятото, до ми-
нимум 1 или 2 °С през зимата. Нагряването на охлаждащата вода в кондензатора може 
да се получи лесно от уравнението на топлинния баланс в кондензатора: 

ctW{t,,-t^Dk{hk-hk) (3) 
S с, е специфичния топлинен капацитет на водата; 
S W е дебита на охл. вода; Dt е дебита на парата; 
S hke ентаппията на парата; h'k е енталпията на получения кондензат. 

Така нагряването на охлаждащата вода в кондензатора може да се определи с израза: 

А*. - Л ! ) (4) 

Енталпийната разлика h t - h t в широк диапазон на изменение на температурата на 
влажната пара зависи слабо от температурата в кондензатора , поради което подгрява-
нето на охлаждащата вода е право пропорционално на дебита на парата и обратно 
пропорционално на дебита на водата. Температурният напор Л отразява съвършен-
ството на топлообмена в кондензатора. Колкото е по-добра въздушната плътност на 
кондензатора, по-добре работят ежекторите и са По-чисти тръбичките в които се движи 
охлаждащата вода, толкова е по-мапко St и е по-дълбок вакуума в кондензатора. 
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Si = -
31.5 + / 

(5) 
•1 Д 

където: n=5 до 7, a Fk е 
топлообменната повърх-
ност на кондензатора, м2. 
Системата от уравнения 
(2). (3). (4) и (5) дава 
възможност да се 
определи температурата 
на насищане ts (респек-

q / q Г%х1001 тивно налягането след 
V tm>*i J турбината p*) в зависи-

Фиг. 1 Нормативна характеристика на кондензаторите на ПТИ К-1000-60/1500-2 
мост от температурата на речната вода /,,.В резултат на това за различни температури 
на охлаждащата вода и различни парни натоварвания на кондензатора Dk/DkiioMc\asa 
възможно да се построи така наречената нормативна характеристика на 
кондензатора служеща за определяне на крайното налягане р*. По-горе на фиг. 1 е 
предствената нормативната характеристика на кондензаторите на ПТИ К-1000-60/1500-
2 при фиксиран проектен разход на охлаждаща вода, като за по-голяма достоверност 
на изследването е използван източник от централата [2]. От диаграмата ясно се вижда 
че при стандартната температура на охлаждащата вода 15 °С крайното налягане заема 
проектната си стойност 3.92 кРа. При най-ниската зимна стойност 3 °С, крайното 
налягане е значително по-ниско, а именно 2.3 кРа. За 5 °С крайното налягане е 2.45 кРа 
и за 10 °С температура на охлаждащата вода крайното налягане е 3.1 кРа. За 

посочените стойности на крайното 
налягане бе извършено вариантно 
подробно пресмятане на топлинната 
схема на ПТИ К-1000-60/1500-2 с 
използване на методиката 
представена в [3]. Получените от 
пресмятанията резултати са 
показани графично на фиг. 2. 
Работата с ниска температура на 
охлаждащата вода (респ. през най 
-студените зимни месеци) води до 
съществен прираст на добиваната 
електрическа мощност Д//„над ней-
ната номинална стойност при не-
изменен разход на свежа пара, т.е. 
без превишаване на проектната 
топлинна мощност на реакторната 

Фиг.2 Свгьрх мощност получавана от ПТИ К-1000-60/1500-2 при ниски т&ип. на охл. вода 

Температурният напор 
може да се определи по 
приблизителната форму-
ла на Щегляев: 
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инсталация. При температура на охлаждащата вода 3 °С допълнително получаваната 
мощност преминава 50 MW. На практика това означава възможност за допълнителни 
общо 100 MW за покриване на максималния годишен електрически товар в енергийната 
система на страната. 
Получения резултат касае работата на всички основни съоръжения при запазване на 
тяхните входни и изходни проектни параметри. Остава открит обаче въпроса до колко 
е в състояние проточната част на турбината да преработи ефективно по-големия 
топлинен пад при по-ниските крайни налягания. Изменението на крайното налягане в 
най-голяма степен се отразява на работата на последното турбинно стъпало. При това 
са наблюдават два възможни случая: режим с докритични скорости на изтичане на 
парата от работните лопатки или режим с надкритични скорости на изтичане с 
допълнително ускорение на потока в косото сечение на междулопатъчните канали. 
Критичното налягане разделящо тези два режима се определя от израза[4]: 

Ркр «0.328.10-3D t / / -j (6) 
където Яге площта на изходното гърловинно сечение на работните лопатки. 

За режимите с докритични скорости на изтичане 
съществува правопропорционална зависимост 
между нарастването на преработвания топлинен 
пад и получаваната мощност. При надкритични 
скорости на изтичане от работните лопатки на пос-
ледното турбинно стъпало изменението на крайното 
налягане р* не се отразява на параметрите пред 
стъпалото. Поради това мощността на всички пред-
ходни стъпала се запазва постоянна. Повишането 
на мощността на турбината при намаляването на рк 
се реализира за сметка само на последното стъпа-
ло. При настъпване на надкритично изтичане в 
работните лопатки на последното стъпало право-
пропорционалната зависимост между нарастването 
на преработвания топлинен пад и получаваната 
мощност се нарушава. Намаляването на налягането 
след стъпалато се съпровожда със отклонение на 
потока в косото сечение на дюзите и работните 
лопатки. 

Фиг. 3 Изчислителна универсална крива на нарастване на мощността на ПТИ К-1000-
60/1500-2 в зависимост от крайното налягане [4] 
При опредепена стойност на р* (наречена граничен вакуум и показана с р'/на фиг. 3) се 
изчерпва разширителната способност на косото сечение и се прекратява нарастването 
ча мощността независимо от по-нататъшното понижаване на налягането след стъпало-
то. С използване на изчислителната универсална крива на нарастване на мощността на 
Н И К-1000-60/1500-2 бе определена стойността на граничния вакуум за конкретния 
случай. Изчерпването на разширителната способност настъпва при 1.9 кРа, т.е. в 
диапазона от проектната р* =3.92 кРа при температура на охлаждащата вода 15 °С до 
0k =2.3 кРа при г„= 3 °С турбината е в състояние да произвежда ефективно 
}опълнителна мощност с използване на разширителната способност на косото 
:ечение. 
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Изводи 
1. За паротурбинната инсталация К-1000/60-1500-2 съществува определена 

възможност за работа с превишена мощност при понижена температура на 
охлаждащата вода; 

2. За установяване на точната стойност на допълнително произвежданата мощност 
е необходимо да се проведат допълнителни изследвания с оглед определяне на 
вибрационната устойчивост на лопатъчния апарат на последното турбинно 
стъпало и проблемите с ерозионното износване. 
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