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Abstract: The measure “Improvement of the reliability of the emergency Diesel generators and their 
protections” 28411 is part of the modernization program for Units 5 & 6 of Kozloduy NPP. The scope 
of the measure includes complete change of the I&C system, the local control panels, the 
technological and electrical protections of the DG set, the excitation system and some of the power 
distribution switchboards. The new I&C system will be Teleperm XS type, produced by Framatome 
ANP, the power distribution switchboards type Sivacon, the excitation system Thyripart, and the 
electrical protection & synchronization system will be provided by Siemens. The purpose of the 
measure is to increase the availability, maintainability and to improve the reliability of the DG sets. 
 
Встъпителна част 
 
В рамките на обхвата на програмата за модернизация на Блокове 5 и 6 на АЕЦ 
Козлодуй е предвидена мярка 28411 “Повишаване надеждността на Дизел-
генераторните агрегати за аварийно захранване и техните защити”. Мярката има за цел 
да бъде подменена системата за управление на Дизел – Генераторните /ДГ/ агрегати, 
системата Контролно – Измервателни Прибори и Автоматика /КИПиА/, възбудителната 
система на генератора, разпределителна уредба за захранване на отговорни 
потребители от собствените нужди на агрегатите и системата за защита на генератора. 
От системата за защита подлежат на подмяна схемите за технологична защита и 
релейната защита на генератора. Като причини за извършваната модернизация могат да 
бъдат посочени следните предпоставки: 
 

• Остаряла елементна база - много от елементите заложени в изпълнения 
първоначално проект са морално и физически остарели и създават затруднения в 
процеса на експлоатация, някои релейни компоненти имат повишена 
интензивност на отказите.  

• Няма възможност за самодиагностика на системите за управление и защита, 
което води до повишаване вероятността от отказ на ДГ да стартира при 
поискване. 

• Няма възможност за регистрация на експлоатационните параметри и на записи 
за аварийни събития и режими, което създава затруднения при необходимост от 
анализ и оценка работата на ДГ агрегата и неговите системи. 

 
Съществуващо положение преди началото на мярка 28411 
Реакторните установки тип ВВЕР-1000, на база на които са изградени Блокове 5 и 6 
имат 3 канала на системите за безопасност. В резултат на това, на всеки от блокове 5 и 
6 на АЕЦ Козлодуй има изградени по 3 ДГ агрегата за осигуряване на надеждно 
захранване на потребители 2-ра категория. В режим на обезточване на централата, ДГ 
агрегатите осигуряват захранването на потребители 2-ра категория от системите за 
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собствени нужди на блока, а чрез присъединенията към секции 2-ра категория и на 
потребители 1-ва категория. 
 
Основните параметри на ДГ агрегата са както следва: 
 
Номинална мощност на вала на двигателя 6600 kW 
Тип двигател V12, четиритактов, с турбокопресор 
Номинална мощност 6200 kW 
Номинална пълна мощност 7750 kVA 
Фактор на мощността  0.8 
Напрежение 6,3 kV (50 Hz) 
Време за достигане на готовност за 100% 
натоварване 

10 сек. 

Време за непрекъсната работа без обслужване 240 часа 
 
ДГ агрегата има следните системи осигуряващи неговата работа: 
Основни системи: 

- Пускова система със сгъстен въздух; 
- Система за подаване на гориво; 
- Система за смазване; 
- Система за охлаждане на блока на двигателя / поддържане на режима на горещ 

резерв; 
- Възбудителна система; 
- Система за управление и КИПиА система 

 
ДГ има и редица спомагателни елементи като дренаж, вентилация, осветление и др. 
 
Обхват на мярката 
 
В обхвата на мярката са залегнали следните дейности за подмяна на оборудване: 

- Цялостна подмяна на системата за управление и на КИПиА системата. Напълно 
се подменят релейните панели, Местния Щит за Управление /МЩУ/ и панелите 
за сигнализация (панели с “фасадки”), включително системите за технологична 
защита. Това оборудване се замества със микропроцесорна система TELEPERM 
XS, производство на Framatome ANP. Клас XS на фамилия TELEPERM е 
сертифициран за приложения в АЕЦ, свързани с ядрената безопасност. 
Системата ще се състои от 2 шкафа – един за електронните модули на 
микропроцесорната система, и един за МЩУ. Управлението от новия МЩУ ще 
се реализира основно посредством предвидения течнокристален цветен дисплей, 
от който могат да се подават команди чрез докосване на изображенията на 
екрана.  

- Подмяна на разпределителни уредби 0.4kV за захранване на отговорни 
потребители от системите за собствени нужди на ДГ агрегата. Новите 
разпределителни уредби са SIVACON, производство на Siemens, модулен тип. 

- Цялостна подмяна на системите за защита и разделяне на защитните функции в 
зависимост от това в какъв режим работи ДГ. При работа на ДГ след авариен 
старт, голяма част от защитните функции водещи до изключване на ДГ се 
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блокират за да се гарантира функционирането на ДГ за максимално дълъг 
интервал при обезточване на централата.  

 
Използвани методи за повишаване на надеждността на ДГ агрегатите 
 
При извършваната модернизация е запазен частичния подход за двуканалност на някои 
от системите и елементите, като той е доразвит с въвеждането на втори изправител за 
заряд на батерията за оперативно напрежение и осигуряване на захранване от две места 
на някои елементи. В рамките на системата за управление TELEPERM XS също е 
реализирана вътрешна резервираност на модулите за обработка на данните и са 
използвани алгоритми за откриване на грешни сигнали. 
Първичните източници на информация като датчици и преобразуватели в голямата си 
част се запазват. За изключването от приоритетни защити на ДГ агрегата се инсталират 
нови цифрови датчици за скорост на ДГ, както и датчици за температура. 
Инсталираните нови датчици за защита на двигателя се инсталират по два за измерван 
параметър, като се реализира двуканална схема и логиката на обработка на сигналите 
намалява вероятността за погрешни изключвания на ДГ по време на работа.  
На Фигура 1 е показана логиката на измененията на разпределителната система за 
захранване на собствените нужди на ДГ агрегатите. 
 

На Фигури 2, 3, 4, 5 и 6 са показани изображения от системата за управление. Панела с 
течни кристали на който се извеждат те, дава възможност чрез докосване на елементи 
от изображението да се работи без да бъдат използвани комутационни прибори за 
управление – да бъдат подавани команди, да бъдат визуализирани записи на сигнали и 
др.  
 

 
 
Фигура 1: Еднолинейна схема на захранването на собствените нужди на ДГ 
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Фигура 2. Изображение на общия вид на системите на ДГ 

 
Фигура 3. Изображение за двигателя на ДГ 
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Фигура 4. Изображение за системата за охлаждаща вода / поддържане на горещ резерв на ДГ 

 
Фигура 5. Изображение за системата за гориво на ДГ
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Програмното осигуряване дава възможност за извеждане на съобщения и информация 
на изображенията за контрол и изображение като на английски, така и на български 
език. На екрана може да бъде изведена клавиатура, която позволява въвеждането на 
команди, параметри и извършването на други операции свързани с експлоатацията и 
поддръжката на новата система за управление.  
На Фигура 6 е дадено изображение от системата за запис и визуализация на работни 
параметри на ДГ агрегата.  
 

Като цяло новата системата за управление ще позволява следене и контрол на работата 
в реално време. В логиката за местно и дистанционно управление на агрегата са 
реализирани някои изменения които да гарантират работата на ДГ при аварийни 
ситуации. Формираните нови две секции CV04, CV05 на място на съществуващите по 
първоначалния проект разпределителни табла DV31, 32 /Виж Фиг. 1/ подават обратни 
сигнали за контрол на положението на автоматичните прекъсвачи и комутационните 
прибори за управление захранването на потребителите присъединени към тях. 
Сигнали се събират и от системата за електрическа защита, реализирана в отделен 
шкаф.  
Технологичните защити са практически функционално изпълнени със новата система 
за управление и КИПиА, и представляват неделима част от нея. Всички аналогови и 
дискретни сигнали се подават към електронните модули на Teleperm XS системата и се 
обработват от програмното осигуряване. 
Електрическата защитата е реализирана с прибори на Siemens: две защити 7SJ62, 
цифрова защита 7UM61 и модул за синхронизация 7VE51. Системата осигурява защита 
от повреди в генератора на ДГ агрегата и силовата линията за връзка (6kV) към 
съответната блочна секция за надеждно захранване. 

 
Фигура 6. Изображение от системата за регистрация и визуализация на работните 
параметри на ДГ 
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Новата възбудителна система която предстои да бъде монтирана е тип Thyripart на 
Siemens, като е реализирана на база на силови електронни модули с управление 
реализирано на база на контролери. Системата осигурява динамична стабилност при 
промяна на натоварването и синхронизация на агрегата.  
 
Изводи и резултати 
 
Целта на описаните мероприятия за модернизация на ДГ агрегатите е да бъдат 
постигнати следните резултати: 

• Повишаване на разполагаемостта на ДГ агрегатите като цяло, намаляване на 
вероятностите за отказ тип “Отказ да стартира” и “Отказ да работи”, като 
основни показатели за оценка надеждността на такъв тип съоръжения. 

• Оптимизация управлението на ДГ, подобряване на интерфейса “оператор- 
съоръжение”, повишаване степента на защита на системата за управление. 

• Повишаване на ремонтопригодността на системите на ДГ и въвеждане в 
експлоатация на цифрови системи с програмно осигуряване от най – ново 
поколение. 

• Функциите за регистрация и запис на данни дават възможност за извършване на 
анализи и оценка на работата на оборудването, като и действията на персонала 

• Въвеждането на системи за управление и поддръжка работата на агрегата с 
функции за само тестване са предпоставка за изпълнение на съвременните 
изисквания към оборудване свързано с безопасността на експлоатация на АЕЦ. 

 
Литература: 
 
Настоящият материал е разработен на база на документация от работния проект по 
мярка 28411 от програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй и 
проспектни материали на фирмите производители на оборудване. 
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