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Съдържание

3. Дейности, планирани от страна на “АЕЦ 
Козлодуй”ЕАД, по всеки етап от усвояването на 
повишено ниво на мощност на блоковете. 

1. Въведение

2. Етапи на усвояване на повишената топлинна 
мощност на реакторната установка 



2

Въведение

 Measurement uncertainty recapture power uprates –
(преизчисляване на неопределеностите в измерванията), 
използване на съвременни методи за прецизно измерване на 
разхода на питателна вода към ПГ – повишаване на мощността с 
не повече от 2 % от лицензионната);

 Stretch power – разширено повишаване на мощността – между 2 
и 7 %, в рамките на  проекта на централата – не се предвиждат 
крупни модернизации;

 Extended power uprates - повишаване на мощността до 20 % –
изискват се крупни модификации (ЦВН на турбината, кондензни 
помпи, генератор, трансформатори и др.)

Методи за повишаване на мощносттаМетоди за повишаване на мощността
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Повишаване мощността на американски ядрени централи за 
периода 1977-2011г.
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Въведение

Модификациите на енергоблокове с реактори 

PWR, с цел усвояване на по-високи нива на 

мощност, стартира през 90-те години на миналия 

век, на база преоценката на заложените проектни 

капацитети на реактори от второ поколение.
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Ниските разходи, свързани с: 

обезпечаване на безопасността;

леки хардуерни и софтуерни промени;

високите инженерни запаси;

съвременните постижения в областта на системите за 

измерване, диагностика и аналитични методи,

Въведение

позволяват повишаването на мощността в рамките на 

проектните предели за безопасност.
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 №1 на Ростовската АЕЦ;  

 №2 на Балаковската АЕЦ, референти на 5 и 6 блок.

Въведение

Успешни проекти свързани с повишаване на мощността 
на РИ с ВВЕР-1000 са реализирани на блокове:
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Етапи

I Етап - Изготвяне на проектна документация, обосноваваща 

безопасната експлоатация на реакторни инсталации ВВЕР-
1000/В-320 на повишено ниво на мощност 3120 MW и  
представяне на документацията в АЯР;

II Етап - Изменение на Лицензиите за експлоатация;

III Етап – Изпълнение на необходимите модификации на КСК 

преди повишаване на мощността на РИ;

Определените от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД главни етапи за усвояване 
на повишено ниво на топлинната мощност на реакторните 
установки на блокове 5 и 6, са:
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Етапи

IV Етап - Комплексни изпитвания на повишено ниво на 

мощност на РИ;

V Етап - Обработка на резултатите, внасяне на изменения в 

ОAБ  и коригиране експлоатационна документация (ТР, ИЕ 
изготвяне на отчети с НФХ,  ИТО за техническо обслужване) на 
основание на получените резултати;

VI Етап - Подготовка за преход към продължителна работа на 

блокове 5 и 6 на повишено ниво на мощност (реализация на 
модификациите на КСК, свързани с препоръките на Главния 
проектант, определени в проектната документация като 
технически изисквания 2-ра категория).
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 Предварителното обследване на текущото състояние на РИ и 
потвърждаване способността му за експлоатация при 
повишаване на топлинна мощност от 3000 на 3120 MW;

 Анализи за обосновка на безопасността, включващи: 

 Анализи обосноваващи условията на охлаждане на активната 
зона в стационарен режим при работа с четири, три и две 
ГЦП; 

 Анализи за условията на охлаждане на активната зона при 
определящи режими с нарушение на нормалните условия за 
експлоатация, в условията на проектни и надпроектни аварии;

Етап І

Изготвяне на проектна документацияИзготвяне на проектна документация
От страна на Главния проектант са изготвени и приети от “АЕЦ-
Козлодуй” ЕАД следните документи:
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 Технически изисквания към модернизацията на техническите 
средства;

 Комплексна програма за провеждане на изпитания при 
повишаване на топлинната мощност на 3120 MW;

 Необходимите изменения в Технологичните регламенти 
експлоатационната документация;

 Допълнения към ОАБ (Отчет за анализ на безопасността)

Етап І
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От страна на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД са подготвени следните документите, 
които трябва да придружават заявлението за изменение на лицензиите за 
експлоатация:

 Заявления за изменение на лицензиите;

 Обосновки за исканите изменения ;

 Документи, които установяват обстоятелства свързани с исканите 
изменения (проектна-техническа документация и “Програми за 
изпълнение на дейностите свързани с подготовката  и провеждането 
на изпитания при преход и експлоатация на повишено ниво на 
мощност на РИ).

Изменение на лицензиите за експлоатация е на основание ЗБИЯЕ, 
при  спазване на изискванията на “Наредба за реда за издаване на 
лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената 
енергия”. 

Етап ІІ

Изменение на Лицензиите за експлоатацияИзменение на Лицензиите за експлоатация
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Изпълнение на необходимите модификации на КСК 
преди повишаване на мощността на РИ
Изпълнение на необходимите модификации на КСК 
преди повишаване на мощността на РИ

 Парогенератори - Модернизация на сепарационната система на 
ПГ, обосноваване на съответствието на нейните характеристики с 
проектните изисквания за паропроизводителност и влажност на 
парата (осигуряване проектната влажност на парата 0,2% на 
изход на ПГ);

 Контролно измервателна апаратура – нова система за 
измерване на температурата в циркулационните кръгове на първи 
контур изискване, което трябва да бъде реализирано преди 
повишаване на мощността;

Етап ІІІ
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 Преработка софтуера на СВРК за целите на изпитанията;

 Системи за управление и защита на реактора - въвеждане в 
експлоатация на софтуер и хардуер по апаратури АПЗ, АРМ, 
РОМ и АКНП, модификации и настройки на системите.

Етап ІІІ
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Комплексни изпитвания на повишено ниво на 
мощност на РИ
Комплексни изпитвания на повишено ниво на 
мощност на РИ
№ Наименование на документа
1. Комплексна работна програма за провеждане на основните проверки и изпитания 

при усвояване на мощност 104% от N ном
2. Програма за осигуряване на качеството при изпълнение на изпитанията 

3. Програма за изпитание на контролно измервателни прибори, защити и блокировки, 
регулатори 

4. Програма за проверка на НФХ 

5. Програма за топлохидравлични изпитания 

6. Програма за динамични изпитания на РУ 

7. Програма за сепарационни изпитания на ПГ 

8. Програма за проверка на проектните характеристики на ПГ при тяхната работа 

9. Програма за топлобалансни изпитания по първи и втори контур 

10. Програми за проверка работоспособността на електрооборудването

11. Програма за контрол на вибрационното състояние на паропроводи и тръбопроводи 
от ІІ-ри контур при 102 и 104% от Nном

12. Програма за учестен РХ и ФХ контрол на топлоносителя по І контур 

Етап ІV
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Обработка на резултатите, внасяне на изменения в 
ОAБ и коригиране експлоатационна документация
Обработка на резултатите, внасяне на изменения в 
ОAБ и коригиране експлоатационна документация

 глави и раздели от ОАБ, засегнати от измененията (предели и 
условия за безопасна експлоатация; проектни основи; нови 
изисквания към разполагаемост на оборудването);

 раздели на технологични регламенти (при обосноваване на 
новите предели и условия за безопасна експлоатация);

Категориите документи, които ще бъдат актуализирани са:

Етап V



16

 инструкции за експлоатация на системите на 5 и 6ЕБ;

 инструкции по качество;

 документи от Приложения 1 и 2 на Лицензиите за експлоатация на 
блокове 5 и 6.

Етап V
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Подготовка за преход към продължителна работа на 
повишено ниво на мощност (реализация на 
модификации на КСК 2-ра категория)

Подготовка за преход към продължителна работа на 
повишено ниво на мощност (реализация на 
модификации на КСК 2-ра категория)

Като модификации “втора категория” са определени:

 модернизация на СГИУ на ОР СУЗ, с цел изключване на 
нарушаването на регламентираното положение на ОР СУЗ и 
намаляване на точността при възстановяване полето на 
енергоотделяне (въвеждане на поправки за положението на ОР СУЗ 
в програмното осигуряване на СВРК);

Етап VІ
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 въвеждане на автоматична корекция на мощността NАКНП по 
температура в студените части на кръговете и положението на ОР 
на СУЗ, с отчитане изгарянето на горивото. Модификацията се 
въвежда с цел повишаване точността при определяне на 
мощността в стационарни и преходни режими и намаляване на 
честотата на тариране на каналите на АКНП, извършвано ръчно от 
персонала при изменение в режима на работа. Модификацията 
ще бъде реализирана при плановата замяна на АКНП и 
модернизация на СГИУ;

 модернизация на програмното осигуряване на СВРК, свързвано с 
повишаване точността на контрол на характеристичните 
параметри на активната зона.

Етап VІ
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Етап VІ
В обхвата на Етап VІ се включват дейностите по планиране и 

провеждане на проверките и изпитанията по време на втората и 

следващата горивни кампании, до достигане на стационарна 

горивна кампания. Проверките засягат измерване на 

топлохидравлични и неутронно-физични характеристики в обем 

определен в “Комплексна програма за изпитания на РИ на блок 5(6) 

на АЕЦ “Козлодуй””. 

Част от този етап е разработването на програми за пуск и 

експлоатация на енергоблоковете на мощност Nпов. Изпълнението на 

тези програми се предвижда след края на ПГР-2014 на 5ЕБ и ПГР-2013  

на 6ЕБ.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


