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Abstract:  
PERESPECTIVES FOR UTILIZATION OF THE EXPERIENCE FROM THE ELECTRICAL EQUIPMENT 
MODERNIZATION OF KOZLODUY NPP UNITS 5 AND 6 IN CASE OF CONSTRUCTION OF NEW NPP 
 
Eng. Dimitar Bogdanov, M. Sc., RISK ENGINEERING Ltd 

On 8th of April this year the prime minister signed governmental decision to continue the project for 
construction of Belene NPP. In case of start of this significant project in short terms, a good option will be to 
utilize the already achieved experience by the modernization program of units 5 and 6 of Kozloduy NPP 
(KNPP). 
The process of construction of new NPP is associated with significant amount of engineering, civil construction 
works, equipment order and delivery, installation works, testing and commissioning activities. It is vital 
necessity to have optimal technology, strict organization for project implementation and excellent 
documentation. 
From technical point of view the experience from the modernization of units 5 and 6 of KNPP will be very 
important in case of utilization of similar types of WWER 1000 units. According to the “Feasibility study for 
construction of Belene NPP”, the most favorable option is to accomplish the already partially constructed Unit 1 
on the basis of upgraded WWER B-320 design – WWER 1000 B-392, in order to fulfill IEC 331-3A, IEC 
332-3A, and of US NRC Regulatory Guide 1.70 and to construct the second unit on the basis of ASE 
WWER/1000 В-466. However, for any type of unit selected, the achieved experience will be an important basis. 
This article is focused mostly on the modernization aspects of some electrical systems of KNPP. 
 

Съществуващо положение 
 

Последната пусната в експлоатация в България ядрена генерираща мощност е 
Блок 6 на АЕЦ Козлодуй. Повече от 12 години площадката на АЕЦ Белене е замразена, 
като през това време вече доставеното оборудване, включително един реактор ВВЕР 
1000, се съхраняват на площадката в много добро състояние независимо от 
продължителния период на съхранение, благодарение на дейностите по консервация и 
периодична преконсервация. Като особеност за съхраняваното оборудване следва да се 
отбележи, че при решение то да бъде използвано, ще трябва да се извърши оценка от 
производителя и поемане на гаранции за неговата функционалност и приложимост, 
независимо от доброто съхранение. 

Състояние и перспективи на електроенергийния сектор в България 
След спирането на 1 и 2 блок на АЕЦ Козлодуй, на фона на перспективата за 

преждевременно спиране на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй без да има техническа 
аргументация за това (независимо че всички блокове от 1 до 4 са претърпели 
многократни значителни модернизации и са доказали надеждността си), България се 
изправя пред перспективата да загуби позициите си на износител в региона и да се 
изправи пред проблеми с емисиите на вредни съединения и парникови газове (CO2) в 
околната среда. Това ще е пряк резултат от намаляването на сектора произвеждащ 
електроенергия от АЕЦ в общия енергиен баланс. 
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Перспективи към настоящия момент 
 

На 8 Април тази година министерския съвет взе решение за строителството на 
АЕЦ Белене. При стартиране реализацията един такъв мащабен проект, за реализиране 
на проектирането, строителството и надзора, ценна възможност за оптимизация на 
процеса свързан с организацията на работа е използването на опита натрупан от 
модернизацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй (АЕЦК). 

Програмата за модернизация на АЕЦ Козлодуй се изпълнява вече повече от 7 
години. Модернизационната програма обхваща голям обем от задачи свързани с 
технологичната част, конструктивно – строителната част, електротехническото и 
КИПиА оборудване. По етапи модернизационната програма и отделните задачи са 
структурирани както следва: 

• Предварителни проучвания, технически задачи и специфициране на обем 
на доставка и обхват на проектиране; 

• Фаза технически проект: изчисления, анализи, проектиране, избор, 
оразмеряване и специфициране на оборудване, събиране на входни данни; 

• Фаза работен проект: проектиране, монтажна документация, окончателна 
спецификация и изменения в документация извън обема на проектиране 
по отношение на интерфейси, засегнато оборудване извън обема на 
задачите и др.; 

• Доставка на оборудване: заводски приемателни тестове, организация на 
транспорт и складиране, проверки за съответствие; 

• Монтаж: подготовка за монтаж на място на оборудването, извършване на 
работи по изграждане на фундаменти, закладни части и интерфейси, 
монтаж на оборудването; 

• Пускане в експлоатация: настройка, тестове, период на проби, обучение и 
предаване на персонала, който ще експлоатира и поддържа оборудването; 

• Оформяне на “екзекутиви” – нанасяне в документацията на съответния 
работен проект на измененията извършени при монтажа. Затваряне на 
съответната задача. 

Перспективата от строеж на нова АЕЦ е задача несравнима по обем обхват и 
интензивност на работата спрямо реализацията на програмата за модернизация на 
блокове 5 и 6 на АЕЦК, но би била улеснена от използването на изградените вече екипи 
и система за организация за работа на голяма структура от доставчици и изпълнители. 

Особено ценен би бил опитът по реализираните задачи при избор на доставчик 
на реакторни инсталации за АЕЦ Белене от технология сходна на АЕЦК. Съгласно 
изследването “Предварително проучване за изграждане на АЕЦ Белене”, като най – 
благоприятна възможност за изграждане на ядрена мощност на площадката на АЕЦ 
Белене, се посочва изграждане на вече започнатия и частично изграден Блок 1 на база 
на модифициран WWER B-320 изпълнение – WWER 1000 B-392 за изпълняване на 
изискванията на IEC 331-3A и IEC 332-3A, както и на NRC Regulatory Guide 1.70 и да се 
изгради Блок 2 на база на реакторна инсталация ASE WWER/1000 В-466. 

Независимо от това дали ще бъде предпочетен един такъв вариант, или ще бъде 
избран вариант с два напълно еднакви блока от нов тип (например 2 блока ASE 
WWER/1000 В-466), опита от програмата за модернизация ще бъде една добра основа. 

 

Общи принципи и конкретни приложения на нов тип оборудване 
Като перспективи за новоизгражданите блокове следва да бъдат използвани 

напълно възможностите на за гарантиране на надеждна и безопасна работа на 
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системите на база системи с функции за самодиагностика и извършване на текущ 
анализи на функционалността им по отношение на работните режими. 

 
При модернизациите извършени по блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй по 

отношение на системите за надеждно захранване, при модернизацията на Дизел-
генераторите за аварийно захранване беше монтирана нова цифрова система на мястото 
на първоначалната схема реализирана с електромеханични релета. Системата е тип 
сертифициран за управление на функции за безопасност в АЕЦ и дава възможност за 
технологичен контрол, управление и защита на различни по големина обекти в 
зависимост от конфигурирането на системата. Използвания софтуер и маниера на 
работа с една такава система е различен от конвенционалните принципи от системи от 
по-стар тип и дава възможност за бързо и удобно централизирано управление, 
посредством концентриран интерфейс човек – машина на база активен панел за 
визуализация и подаване на команди чрез директно докосване на позиции от 
изображенията на течнокристален дисплей, в комбинация с ограничен набор от 
ключове и бутони за управление. На фиг. 1 е показана структурата на системата за 
управление на Дизел – генераторния агрегат и някои от интерфейсите й. 

По отношение на технологията на обезпечаване на собствените нужди и 
системите за безопасност, може да бъде използван принципа на резервиране на някои 
потребители 3-та категория, както това беше изпълнено на блокове 5 и 6 на АЕЦ 
Козлодуй с общоблочен Дизел-генератор присъединен към секции нормално (работно) 
захранване. 

Като цяло, цифровите системи за управление дават възможност както за 
регистрация на данни, така и за обработката им с цел анализ на тенденциите за работа 
на оборудването и съставяне на прогнози. Посредством комбиниране с записи за 
евентуални повреди по време на експлоатация на централата могат бъдат изчислявани 
надеждностните характеристики на оборудването, като които да служат за ориентир за 
функционалното състояние на системите: 
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където tПi е времето на принудителния 
престой след спиране i; n – броя на 
прекъсванията на работа за профилактика 
или от отказ за определен интервал. 

• Коефициент на 
престой: 

ИП KK −= 1   

• Коефициент на 
готовност: 
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където tВi е времето за възстановяване на 
отказ i 

• Обобщена 
интензивност на откази 

срT/1=λ   

 
 
Показателите посочени по-горе, както и редица други параметри могат да бъдат 
изчислени от софтуера на системата за управление, при въвеждане на съответните 
настройки. 
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 Системата за собствени нужди е подобрена също в резултат от подмяна на 
секциите за собствени нужди с нов тип вакуумни прекъсвачи. В комбинация с цифрови 
защитни устройства, се гарантират надеждността на захранването, селективността на 
изключване при повреди и сигурността на КРУ срещу вътрешни повреди. Концепцията 
за модернизация на секциите за захранване на собствените нужди, както и от 
изграждането на ново резервно захранване за Блок 6 с кабелен въвод от ОРУ на 400kV, 
следва да бъдат взети в предвид при изграждане системата за захранване на 
собствените нужди на нови блокове. 
 По отношение на главна разпределителна схема на блока, като основни задачи, 
подобрили надеждността и даващи възможност за прилагане на проектните решения 
при новото строителство могат да бъдат посочени: 

 Монтиране на генераторен прекъсвач с възможност за комутиране на 
токове на късо съединение; 

 Подмяна на системата за защита на главна схема; 

P 
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Фигура 1. Схема за управление на ДГ агрегат за надеждно захранване след 
модернизацията на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй 
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 Система за радиочестотен контрол; 
 Нов тип система за възбуждане на основния генератор тип ТВВ1000; 

Тези нововъведения гарантират сигурност на централата, както по отношение на 
собствения й режим, така и по отношение на стабилността на електроенергийната 
система на страната.  

На фиг. 2 е представена схемата за реализация на нова система за защита на 
главна схема на блокове 5 и 6 на АЕЦК. 

Перспективата енергийната система на страната да работи в минимален годишен 
период с няколко блока по 1000MW, формиращи основната част на генериращите 
мощност налага да бъде гарантирана максимално тяхната разполагаемост и да се 
минимизира вероятността за аварийни непланови изключвания. 
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Фигура 2. Схема за защита на главна схема на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй 
 

 Същевременно наличието на два блока на площадката на централата, без 
намиращи се в непосредствена близост други блокове, допълнително повишава 
изискванията към надеждността на захранването на собствените нужди на централата. 
Независимо че оборудването на главна схема не попада в обхвата на системите 
обезпечаващи безопасността на централата, надеждността й оказва влияние на 
захранването на системите за безопасност. 
 При цифрова система за защита на главна схема могат да бъдат изградени 
информационни канали за обмен на информация както между оборудването 
разположено на площадката на централата и командната зала за управление на блока / 
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на разпределителната уредба (ОРУ), така и към външни обекти. Следва да бъдат 
използвани максимално приложенията на съвременните възможности за комуникация и 
прехвърляне на данни посредством фиброоптични линии, сателитни връзки, 
включително сателити с ниска траектория, GPS приложения. 

Схемата на реализация и характеристиките на цифровите модули, дават 
възможност за връзки към система за защита на голяма територия (WAN), която ще 
дава възможност за постигане на максимална стабилност на енергийната система и 
намаляване рисковете при отпадане на укрупнена генерираща мощност. 
 

Интерфейс “човек – машина” 
На фиг. 3 е представена диаграма характеризираща благоприятни условия на 

работа на човек. Тези условия в комбинация с представените на фиг. 4 определят част 
от границите на оптимална работа на интерфейса “човек-машина”. 
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Фигура 4. Зависимост на 
времето за зрително търсене 
от общия обем информация. 
 
 
 
Фигура 3. Схема на 
условията на работа на 
оператора на система 
 
 

  
Въведените системи за управление и контрол в АЕЦК дават възможност за 

изпълняване на условията представени на фиг. 3 и фиг. 4. Организацията на панелите за 
управление на системите, дават възможност за по – бързо определяне на събития, 
отчитане на стойности и предприемане на действия. Условията за работа се подобряват 
и на база на подобряване системи за климатизация, осветление и др. Климатизацията на 
помещенията с електронно оборудване гарантира оптималната работа на апаратурата, 
което е от съществено значение за цифровите микропроцесорни системи. При 
реализация на системите за осветление, е от съществено значение прилагането на 
източници с минимална пулсация и максимално добро цветопредаване. Използването 
на източници с компактни луминесцентни лампи, и конвенционални луминесцентни 
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лампи с електронна пускорегулираща апаратура водят до значително подобряване на 
работните условия. 

 

Обучение на персонала 
Технологиите през последните 10 години претърпяха много интензивно 

развитие. Оборудването прилагащо се при новостроящи обекти значително се 
различава от оборудване проектирано и доставяне преди около 20 години. Новите 
технологии предлагат много нови възможности и нови перспективи, но същевременно 
изискват и много по-специализирана подготовка на персонала. Тенденцията дори в 
сравнително малки и прости по функция единични модули и прибори да се вграждат 
микроелектронни модули и програмно управление, обуславят необходимостта от много 
висока подготовка както към инженерния, така и от технически персонал по 
поддръжката и ремонта. Освен това, практиката от проекта на модернизация на 5 и 6 
показва че владеенето на английски език поне на основно ниво е задължително за 
боравене с новодоставеното оборудване. Дори при максимално и подробно преведена 
документация, софтуера не винаги е резонно и практически възможно да бъде 
приспособяван към български език. 

Освен оборудването попадащо в системите за блоковете, съществен и сложен 
обект, представляващ неделима част от съвременна АЕЦ е пълномащабния симулатор 
(тренажор) за подготовка на персонала. Изграждането на пълномащабен симулатор е 
една обособена задача със съществено значение за експлоатацията на централата. 
Възможността за обучение и поддържане подготовката на персонала е от съществено 
значение за безопасната експлоатация на централата. Изграждането на два идентични в 
технологично отношение блока, ще даде възможност за изграждане на един симулатор 
за централата. Целесъобразно е неговото производство да стане паралелно с 
изготвянето на проекта на централата и изпълнението на панелите за симулатора да 
бъде паралелно с производството на панелите за щита за управление на блока (БЩУ). 
Софтуера на компютърната станция за управление на симулатора може да има канал за 
връзка със системите за регистрация параметрите на режима на работа на блока. Това 
ще даде възможност за автоматично изграждане на набор от записи за работата на 
блока и за тяхното повторно “проиграване”, за проверка възможността за действие на 
операторите при конкретни реални ситуации. 

Не на последно място към център за обучение на персонала може да бъде 
интегриран и посетителски център за достъп на външни лица и възможност за 
запознаване с работата на централата. 

Изводи: 

Извършената модернизация на електротехническото оборудване в АЕЦК 
повишава надеждността на централата. Повишена е надеждността на захранването на 
консуматорите от системата за собствени нужди на централата и сигурността на 
технологичните системи, както в условия на нормална експлоатация, така и при 
евентуални аварийни режими. Използването на системи за управление, защита и 
регистрация от последно поколение води до подобряване работата на оборудването и 
подобряване на интерфейса “човек – машина”. В резултат на прилагането на 
съвременно електротехническо и КИПиА оборудване с намалена необходимост от 
периодично обслужване, могат да бъдат съкратени сроковете за плановите ремонти и 
респективно да бъде съкратен престоя на блока. 
 Функциите за самодиагностика и регистрация на данни дава възможност за: 
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 Постоянна самодиагностика на системите за управление и защита, което 
води до намаляване вероятността от отказ при поискване поради непроявени 
в режим на готовност (горещ резерв) повреди на системите; 

 Възможност за регистрация на експлоатационните параметри и събиране на 
записи за аварийни събития и режими, което дава възможност при 
необходимост да бъде извършен анализ и оценка работата на оборудването; 

 Средства за откриване на повреди преди тяхното развитие на база на 
признаци от типа на частични разряди, хармоници и високочестотни токове 
(излъчвани във високочестотен спектър) и др.; 

Системите с висока резолюция на сканиране на параметрите дават възможност за 
регистрация, обработка и визуализация на данните по отношение на: 

 Статус на системата (текущ режим); 
 Основните параметри (ток, напрежение, честота и др.); 
 Подробни технологични измервания (извеждане на различни параметри); 
 Статус на системата за собствени нужди (включени, изключени, повреда); 
 Сигнализация на повредите и съхранение на сигналите за статус; 
 Система за мониторинг (технологични схеми). 

Като цяло използваните принципи за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦК 
дават основа за прилагането на оборудване отговарящо на стандартите на Европейския 
съюз и международните норми, с възможност за оптимална експлоатация и поддръжка. 
Използването на подхода за организация на работата по такъв сложен и мащабен 
проект, създава предпоставки за максимално добра организация при реализация на 
проекта за нова централа. Необходимостта от работа в фиксирани кратки срокове и 
целта за постигане на максимален икономически ефект налага натрупания опит да бъде 
използван максимално. 
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