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ВСТУП 

 

Головна відмінність електричної частини атомних електростанцій (АЕС) від 

електричної частини теплових електростанцій на органічному паливі (ТЕС) поля-

гає в такій побудові головної схеми електричних з’єднань у системі електропоста-

чання механізмів власних потреб, яке забезпечує набагато більшу надійність 

зв’язку з енергосистемою та електропостачання відповідальних споживачів влас-

них потреб.  

Лише в ядерній енергетиці існує проблема забезпечення аварійного розхоло-

джування під час експлуатації АЕС з реакторами різних типів, особливо в умовах 

аварійного знеструмлення та порушення зв’язків із енергосистемою. При цьому 

надійне функціонування всього комплексу пристроїв нормальної експлуатації, за-

хисних та локалізуючих пристроїв суттєво залежить від побудови електричної час-

тини АЕС та надійності електрообладнання, що використовується.  

Відмова різних груп електрообладнання в умовах нормальної експлуатації 

може призвести до спрацювання аварійного захисту реактора та зупинки блоку. 

Крім економічного ущербу через недовідпускання електроенергії, зупинка блоку 

створює передумови для розвитку системної аварії, яка може викликати знеструм-

лення системи власних потреб. Відмова в електричній частині системи аварійного 

розхолоджування може призвести до ще більш несприятливих наслідків.  

Характерною особливістю АЕС, що впливає на принципи побудови схем 

електропостачання споживачів власних потреб, та на вибір джерел живлення та 

кратність їх резервування, є залишкове тепловиділення в активній зоні після спра-

цювання навіть самого швидкодіючого аварійного захисту. Наявність залишкових 

тепловиділень викликає суттєві відмінності в електричній частині АЕС, насампе-

ред у системах електропостачання механізмів власних потреб нормальної експлуа-

тації та системах аварійного розхолоджування, у порівнянні з електричною части-

ною ТЕС.  

Перенесення на АЕС принципів побудови систем електропостачання механі-

змів власних потреб (в.п.) ТЕС не цілком вдовольняє високим вимогам надійного 
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функціонування АЕС в умовах енергосистеми. Це пов’язано з труднощами забез-

печення стійкої роботи ядерних енергетичних реакторів (висока енергонапруже-

ність активної зони), відведення залишкового виділення тепла після спрацювання 

аварійного захисту при відсутності зв’язку з енергосистемою, з наявністю на АЕС 

режимів (вибіг, пуск потужних аварійних механізмів від джерел сумісної потужно-

сті), яких не буває на ТЕС, та різноманітністю механізмів в.п. АЕС з реакторами 

різних типів.  

На ТЕС після аварійної зупинки блоку найбільш великою проблемою є за-

безпечення збереження технологічного обладнання, що обертається. Це навіть в 

умовах аварійного знеструмлення порівняно легко зробити за допомогою акумуля-

торної батареї. На АЕС, навіть з точки зору вибору автономних джерел живлення, 

положення ускладнюється труднощами забезпечення аварійного розхолодження.  

Для синтезу надійних систем електропостачання механізмів в.п. необхідно 

знати технологічний цикл виробництва електроенергії, включаючи роботу системи 

аварійного розхолоджування АЕС з реакторами різних типів, та призначення зага-

льних механізмів з їх електроприводами.  

Тому в навчально-методичному посібнику багато уваги надано особливостям 

технологічної схеми та механізмів власних потреб АЕС з реакторами типу ВВЕР та 

БН, схемам живлення та резервування споживачів власних потреб нормальної екс-

плуатації для блоку з реактором ВВЕР- 1000, системам живлення споживачів пер-

шої та другої групи надійного живлення для блоку з реактором ВВЕР-1000.  

Навчально-методичний посібник може бути корисним студентам, які навча-

ються за спеціальністю «Електричні станції» при вивченні дисциплін: «Електричні 

станції електростанцій та підстанцій», «Системи власних потреб електричних ста-

нцій», «Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та при-

строїв», а також при дипломному проектуванні.  
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1. ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЧАСТИНИ АЕС У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ 

ЦИКЛІ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

 

1.1. Особливості електричних схем, режимів роботи та електрообладнання 

АЕС 

 

Лише в ядерній енергетиці існує проблема забезпечення аварійного розхоло-

джування під час експлуатації АЕС з реакторами різних типів, особливо в умовах 

аварійного знеструмлення та порушеннях зв’язків із енергосистемою. При цьому 

надійне функціонування всього комплексу пристроїв нормальної експлуатації, за-

хисних та локалізуючих пристроїв суттєво залежить від побудови електричної час-

тини АЕС та надійності електрообладнання, що використовується.  

Електрообладнання АЕС виконує різні функції в комплексі пристроїв норма-

льної експлуатації та систем аварійного розхолоджування та може бути розподіле-

не на декілька груп: 

 силове електрообладнання, що забезпечує загальну задачу АЕС – видачу по-

тужності в енергосистему; 

 системи електропостачання механізмів загального технологічного циклу та 

систем аварійного розхолоджування; 

 спеціальне електрообладнання систем керування та захисту реактора, аварій-

ного охолодження активної зони та локалізації аварії. 

Відмова різних груп електрообладнання в умовах нормальної експлуатації 

може призвести до спрацювання аварійного захисту реактора та зупинки блоку. 

Крім економічного ущербу через недовідпуск електроенергії, зупинка блоку ство-

рює передумови для розвитку системної аварії, яка може привести к знеструмлен-

ню системи власних потреб. Відмова в електричній частині системи аварійного ро-

зхолоджування може привести до ще більш несприятливих наслідків.  

З цього видно, що ядерна енергетична установка суттєво відрізняється від 

енергетичної установки на органічному паливі та вимагає від всього обладнання 

що входить до її складу, включаючи електротехнічне, більш вищої надійності.  
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Характерною особливістю АЕС, що впливає на принципи побудови схем 

електропостачання споживачів власних потреб, на вибір джерел живлення та крат-

ності їх резервування, є залишкове тепловиділення в активній зоні після спрацю-

вання навіть самого швидкодіючого аварійного захисту. Наявність залишкових те-

пловиділень викликає суттєві відмінності в електричній частині АЕС, насамперед у 

системах електропостачання механізмів власних потреб нормальної експлуатації та 

систем аварійного розхолоджування, у порівнянні з електричною частиною ТЕС. 

Дійсно, після будь-якої зупинки АЕС, планової або раптової, аварійної, треба за-

безпечити безперервну циркуляцію теплоносія через активну зону для відведення 

енергії залишкових тепловиділень, а також забезпечити роботу теплообмінних 

пристроїв для передачі енергії від теплоносія до навколишнього середовища.  

Незалежно від причини аварійної зупинки реактора його розхолоджування 

повинно здійснюватися безвідмовно, включаючи і випадки зникнення напруги в 

мережі власних потреб від загальних та резервних джерел електропостачання, 

пов’язаних із мережею енергосистеми. Завдання електропостачання мають при 

цьому виконувати аварійні джерела надійного живлення. Ця вимога повністю сто-

сується і електрообладнання систем аварійного охолодження реактора та локаліза-

ції аварії.  

Практика експлуатації АЕС доводить, що повне знеструмлення усіх головних 

циркуляційних насосів (ГЦН) реакторного та проміжного контурів, а також насосів 

живлення (ЖН) та інших споживачів власних потреб – випадок виключно рідкіс-

ний, але у зв’язку з важкими наслідками такої аварії на всіх АЕС передбачають мі-

ри, що забезпечують потрібну гарантовану витрату теплоносія.  

Доречно називати розхолодження з аварійним знеструмленням процесом від-

ведення залишкових тепловиділень від аварійно зупиненого реактора при повному 

зникненні напруги в системі власних потреб від основних джерел електропоста-

чання, тобто від робочого та резервного трансформатора власних потреб, підклю-

чених до генераторів АЕС та до мережі енергосистеми.  

Режим розхолоджування зі знеструмленням не обов’язково є наслідком аварії 

в електричній або технологічній частині АЕС, він може виникнути, наприклад, 
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внаслідок потужної системної аварії, що супроводжується розподілом енергосис-

теми на частини з несинхронною роботою.  

Найбільш важким для АЕС є збіг у часі аварійного знеструмлення з максима-

льною проектною аварією (МПА). У цьому режимі відбувається розущільнення ре-

акторного контуру та необхідна робота усього комплексу захисних та локалізую-

чих засобів і автономних джерел електропостачання.  

Проходження режиму розхолоджування ядерного реактора з аварійним знес-

трумленням, а також вірогідність його появи взагалі залежить від таких властивос-

тей ядерної енергетичної установки, як стійкість реактора до збурень в енергосис-

темі та в системі власних потреб (в.п.), від типу приводу та інерції махових мас 

ГЦН, від рівню потужності, при якому можливо здійснити перехід на режим при-

родної циркуляції, від типу парогенераторів та конструкції барабанів-сепараторів, 

від можливості використання інерції махових мас турбогенераторів для розхоло-

джування, від наявності потужних автономних джерел електропостачання з малим 

часом пуску.  

Найбільш важко здійснити розхолодження реактора при аварійному знестру-

мленні за наявності ГЦН з малими маховими масами. Тоді для запобігання кризи 

тепловіддачі в активній зоні необхідно забезпечити живлення електродвигунів 

ГЦН енергію вибігу турбогенераторів до моменту переходу на природню циркуля-

цію в реакторному контурі. Наявність ГЦН з великими маховими масами дозволяє 

при аварійному знеструмленні переходити на режим природньої циркуляції в реак-

торному контурі без обов’язкового використання енергії вибігу турбогенераторів. 

Стійкість роботи АЕС в енергосистемах неможливо вирішити лише завдяки поси-

ланню вимог до надійності систем їх електропостачання. Необхідно також вдоско-

налення механізмів в.п., збільшення рівнів потужності, при яких припустимо пере-

хід на природню циркуляцію, розробка автономних джерел живлення з малим ча-

сом пуску та прийняттям навантаження. 

Таким чином, перенесення на АЕС принципів побудови систем електропо-

стачання механізмів в.п. ТЕС не цілком вдовольняє високим вимогам надійного 

функціонування АЕС в умовах енергосистеми. Це пов’язано з труднощами забез-
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печення стійкої роботи ядерних енергетичних реакторів (висока енергонапруже-

ність активної зони), відведення залишкового виділення тепла після спрацювання 

аварійного захисту при відсутності зв’язку з енергосистемою, з наявністю на АЕС 

режимів (вибіг, пуск потужних аварійних механізмів від джерел сумісної потужно-

сті), яких не буває на ТЕС, та різноманітністю механізмів в.п. АЕС з реакторами 

різних типів.  

Слід підкреслити, що на ТЕС після аварійної зупинки блоку найбільш вели-

кою проблемою є забезпечення збереження технологічного обладнання, що оберта-

ється. Це навіть в умовах аварійного знеструмлення порівняно легко зробити за 

допомогою акумуляторної батареї. На АЕС, навіть з точки зору вибору автономних 

джерел живлення, положення ускладнюється труднощами забезпечення аварійного 

розхолодження.  

Для синтезу надійних систем електропостачання механізмів в.п. необхідно 

знати технологічний цикл виробництва електроенергії, включаючи роботу системи 

аварійного розхолоджування АЕС з реакторами різних типів, та призначення зага-

льних механізмів з їх електроприводами.  

 

1.2. Особливості технологічної схеми та механізмів власних потреб АЕС  

з реакторами типу ВВЕР-1000 

 

На схемі, наведеній на рис. 1.1 позначено: 1 – парогенератор; 2 – компенса-

тор об’єму; 3 – електронагрівачі; 4 – гідроакумулятор системи аварійного охоло-

дження; 5 – охолоджувач організованих протікань першого контуру; 6 – ГЦН;  

7 – реактор; 8, 9, 10 – фільтр доохолоджувач та регенеративний теплообмінник 

продувальної води першого контуру; 11 – барботажний конденсатор; 12 – басейн 

перевантаження та витримки відпрацьованого палива; 13 – шахта реактора;  

14 – приямок герметичного боксу або захисної оболонки; 15, 16 – охолоджувач та 

насос очистки води барботажного конденсатору; 17, 18 – теплообмінник та насос 

охолодження басейну витримки; 19 – насос заповнення басейну витримки та бар-

ботажного конденсатора; 20 – теплообмінник системи аварійного охолодження ак-
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тивної зони (САОЗ); 21 – насос низького тиску системи САОЗ; 22 – спринклерний 

насос; 23 – водоструминний насос уприскування хімікатів; 24 – бак розчину гідро-

зігідрату; 25 – фільтр спецводоочистки; 26 – насос подання розчину бора баків 

САОЗ на очистку; 27, 28 – баки аварійного запасу розчину бора системи САОЗ но-

рмальної та підвищеної концентрації; 29 – аварійний підживлювальний насос ви-

сокого тиску; 30, 31 – бак та насос організованих протікань першого контуру;  

32 – бак борного концентрату; 33 – аварійний насос подання борного концентрату 

високого тиску; 34, 35 – робочий та аварійний насоси подання аварійного концент-

рату;  36 – охолоджувач випару; 37 – деаератор підживлення першого контуру;  

38 – доохолоджувач підживлення; 39 – охолоджувач підживлення першого конту-

ру; 40 – насос виведення теплоносія першого контуру; 41 – насос опорожнення 

першого контуру; 42 – бак чистого конденсату; 43 – насос чистого конденсату сис-

теми підживлення; 44 – насос чистого конденсату системи борного регулювання; 

45 – деаератор системи борного регулювання; 46 – насос нормального підживлення 

та борного регулювання; 47 – бак запасу живильної води, 48 – аварійний живиль-

ний насос; 49 – розширювач дренажу другого контуру; 50, 51 – бак дренажу та на-

сос; 52 – живильний насос; 53 – турбопрівод живильного насоса, 54 – бустерний 

насос; 55 – конденсатор турбіни живильного насоса; 56 – конденсаційний насос 

турбоприводу; 57 – регенеративний підігрівач високого тиску; 58 – деаератор;  

59 – теплообмінник розхолоджування; 60, 61, 62, 63 – розширювач, регенеративний 

теплообмінник, зливний насос та фільтр продувальної води другого контуру;  

64 – допоміжний пускорезервний живильний насос; 65 – насос розхолоджування; 

66 – сепаратор-пароперегрівач; 67 – парова турбіна; 68 – редукційна охолоджува-

льна установка; 69 – технологічний конденсатор; 70 – конденсаційний насос техно-

логічного конденсатора; 71 – конденсаційний насос сепаратора-пароперегрівача;  

72 – регенеративний підігрівач низького тиску (ПНТ); 73 – насоси дренажу ПНТ; 

74, 75, 76 – бак-відстійник, насос та фільтр сирої води; 77 – бак запасу «брудного» 

конденсату; 78 – конденсатор турбіни; 79 – конденсаційний насос першого ступе-

ня; 80 – конденсатоочистка; 81 – конденсаційний насос другого ступеня; 82 – насос 

«брудного» конденсату; 83 – швидкодійна редукційна установка (ШРУ) потреб 
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станції; 84 – ШРУ-А скидання пари до атмосфери; 85 – ШРУ-К скидання пари до 

конденсатора; 86 – синхронний генератор; 87, 88 –  бак та насос запасу знесоленої 

води; 89 – маслоохолоджувач; 90 – газоохолоджувач; 91 – підйомний насос газо-

охолоджувача генератора; 92, 93 – теплообмінник та насос технічної води невідпо-

відальних споживачів; 94 – підігрівач мережевої води; 95 – мережевий насос;  

96 – конденсаційний насос мережевих підігрівачів; 97 – протипожежний насос;  

98 – циркуляційний насос турбіни; 99 – насос технічної води відповідальних спо-

живачів; 100 – охолоджувач проміжного контуру; 101 – теплообмінник відповіда-

льних споживачів технічної води; 102 – буферна ємкість проміжного контуру;  

103 – насос проміжного контуру; 104 – теплообмінник споживачів охолоджуваль-

ної води проміжного контуру, СВО – спецводоочищення. 

Теплова схема – двоконтурна [1]. Перший контур, радіаційний, включає до 

себе окрім головного циркуляційного контуру такі допоміжні системи: 

 очищення теплоносія; 

 борного регулювання; 

 нормального підживлення першого контуру; 

 компенсації температурних змін об’єму; 

 охолодження басейну витримки; 

 аварійного розхолодження реактора та зниження тиску у захисній оболонці; 

 дегазації теплоносія та ліквідації вибухонебезпечної концентрації водню. 

Головні циркуляційні насоси сучасних АЕС з реакторами ВВЕР мають великі 

махові маси, які забезпечують необхідний індивідуальний вибіг насосного агрегату 

при порушеннях електропостачання та надійне охолодження активної зони реакто-

ра, а також перехід на природню циркуляцію теплоносія у першому контурі. Всі 

ГЦН є робочими, для приводу цих насосів розроблено спеціальні вертикальні аси-

нхронні електродвигуни з короткозамкненим ротором одиничної потужності до 

8000  кВт [2].   

Над рівнем води в компенсаторі об’єму знаходиться пара, що створюється за 

рахунок роботи електронагрівачів 3, які вбудовано у водяний об’єм компенсатора, 

вони підтримують постійну температуру. На початковому етапі пуску блоку в ро-
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боті знаходяться усі електронагрівачі. В нормальних та аварійних режимах пра-

цюють лише регулюючі нагрівачі, які підтримують необхідний тиск. Їх потужність 

не перевищує 10 % від загальної потужності нагрівачів, вони повинні бути забезпе-

чені безперебійним електропостачанням для запобігання скипання теплоносія при 

аварійному знеструмленні.  
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Рисунок 1.1 − Технологічна схема енергоблока з реактором типу ВВЕР 
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Підвищення вимог до маневреності АЕС змушує мати достатньо потужні си-

стеми підживлення та борного регулювання, які забезпечують зміну концентрації 

борної кислоти в теплоносії першого контуру не менш ніж 20 % за годину. 

Скидання теплоносія першого контуру до деаератора підживлення 37 вико-

нується при необхідності його виведення, також до цього деаератора можуть за до-

помогою насоса 31 бути направлені і організовані протікання. Введення чистого 

конденсату до теплоносія першого контуру виконується із деаератора борного ре-

гулювання 45.  

Після деаератора підживлення борована вода може подаватися до всмоктую-

чих колекторів насосів 40 та 41 для виведення теплоносія на очистку (СВО) або для 

опорожнення першого контуру (злив). Якщо необхідність у виведенні теплоносія 

або в опорожненні першого контуру відсутні, то підживлювальна вода після деае-

раторів за допомогою насоса нормального підживлення та борного регулювання 46 

через регенеративний теплообмінник 10 надходить назад до контуру.  

Для підвищення концентрації борної кислоти у першому контурі передбаче-

но подачу борного концентрату з бака 32 за допомогою робочого 34 або аварійного 

35 насосів безпосередньо на вхід підживлювальних насосів 46. 

Підтримка постійного рівня в деаераторах підживлення та борного регулю-

вання здійснюється регулюванням подачі насосів чистого конденсату 43, 44. 

Деаератор 37 у поєднанні з насосами 43, 46 використовується або для подачі 

чистого конденсату до першого контуру з метою зниження концентрації борної ки-

слоти в теплоносії, або для підживлення першого контуру борованою водою у ре-

жимі «малих» течі, які компенсуються системою нормального підживлення, або 

для зупинки реактора при частковій відмові основної системи управління та захис-

ту (СУЗ).  

Система аварійного охолодження активної зони (САОЗ) містить пристрої па-

сивного та активного уприскування холодного борованого теплоносія.  

Запас води у гідроакумуляторах 4 кожної з двох груп та початок їх роботи  

розраховано виходячи з забезпечення такого режиму охолодження, щоб виключити 

плавлення оболонок твелів та створити запас часу на вступ до роботи активних си-

стем охолодження.  
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Активна система САОЗ складається з трьох незалежних груп, кожна з яких 

обрана на 100 % - ну розрахункову продуктивність (на рис. 1.1 зображено одну 

групу). До кожної групи входять: насоси 21 та 29, баки аварійного запасу розчину 

бору 27, 28, теплообмінник 20. 

Насоси 21 призначені для подання води до активної зони після закінчення 

роботи гідроакумуляторів 4. Вони можуть працювати від баків 27, 28 або через те-

плообмінник 20 від приямка 14 підлоги захисної гермооболонки.  

Насоси 29 призначені для компенсації втрат теплоносія при розривах 

трубопроводів невеликого діаметра, а також для компенсації температурних 

ефектів реактора при різкому розхолоджуванні активної зони, що може трапитися 

при розривах парового колектора парогенератора або головного паропроводу. В 

останньому випадку насоси 29 забирають воду з бака 28 з підвищеною 

концентрацією розчину бора та в доповнення до них можуть також вмикатися 

аварійні насоси 33 подачі борного концентрату високого тиску. При 

компенсованих течах першого контуру насос 29 забирає воду з бака 27. 

Вода з баків 27 використовується також для заповнення за допомогою насоса 

19 басейну перевантаження 12 та для створення рівня в басейні 12 та в шахті 13 

реактора, який буде забезпечувати перевантаження касет під шаром води. 

На АЕС з ВВЕР є розвинена система зниження тиску та локалізації аварійних 

викидів, яка містить пасивний локалізуючий пристрій, наприклад, газгольдер-

локалізатор з конденсатором барботажного типу 11 та пастками для повітря, а 

також активний пристрій для локалізації – спринклерна система.  

Борована вода подається на вхід спринклерних насосів 22 із баків 27 та 28 

аварійного запасу, а після їх спорожнення – із приямку 14. Усі три спринклерні 

системи (на рис. 1.1 зображено одну) виконані незалежними одна від одної та 

мають незалежні джерела живлення.  

В системі охолодження басейну 12 передбачено автономний контур, що 

містить насоси 18 та теплообмінник 17, які охолоджуються технічною водою. При 

необхідності воду автономного контуру може бути подано на очистку за 

допомогою насоса 16.  
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Основними механізмами другого контуру є живильні насоси 52, 54 

(бустерний насос) з турбоприводом 53 або електроприводом, конденсатні насоси 

першого 79 та другого 81 ступеня, дренажні насоси 73. Використання живильних 

насосів з турбоприводом має переваги не лише з боку економічного регулювання 

продуктивності, що важливо у зв̓ язку зі змінами вимог до маневреності АЕС, а і з 

боку розхолоджування реактора при аварійному знеструмленні.  

Для забезпечення аварійного живлення парогенераторів в умовах 

знеструмлення власних потреб передбачено аварійні живильні насоси (АЖН) 48 з 

електроприводом, який приєдано до системи надійного живлення. Частину АЖН 

приєднано до баків запасу живильної води 47, поповнення яких передбачено від 

баків запасу знесоленої води 87 та від дренажних баків  50 другого контуру.  

Допоміжний пускорезервний живильний насос 64 під҆ єднаний до баку 

деаератора та подає живильну воду до парогенератора 1 через регенеративні 

підігрівачі високого тиску 57 (ПВТ). Для живлення парогенераторів водой через 

теплообмінник розхолодження 59 служить насос розхолодження 65.  

Невідповідність між кількістю пари, що генерується та споживається, яка 

виникає при аварійному скиданні навантаження, при пуску чи зупинці блоку, 

усувається за рахунок скидання пари до конденсаторів турбін 78 або в атмосферу 

через швидкодіючі редукційні пристрої ШРП-К 85 та ШРП-А 84. Розхолоджування 

на наступній стадії проводиться з використанням редукційного пристрою 

розхолоджування ШРП-ТК 68, технологічного конденсатора 69 та конденсатного 

насоса 70, теплообмінника розхолодження 59 та насоса 65, а також АЖН 48, 64.  

На АЕС є розвинана система технічного водопостачання, в якій можливо 

виділити декілька груп споживачів за принципом необхідних тисків насосів. При 

прямоточному водопостачанні система низького тиску включає до себе 

циркуляційні насоси 98 турбін, конденсатори 78 і напірні і зливні циркуляційні 

водоводи.  

Від циркуляційних насосів 98 постачаються також споживачі 89, яким 

достатньо низького тиску та які не вимагають води для охолодження при зупиненні 

турбіни. До них належать маслоохолоджувачі турбіни та генератора, 
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маслоохолоджувачі та повітроохолоджувачі електродвигунів та насосів власних 

потреб, крім ГЦН. 

Для охолодження інших споживачів машинного залу та реакторного 

відділення тиск циркуляційних насосів недостатній. Для газоохолоджувачів 

турбогенератора, збуджувача та теплообмінників безпосереднього рідинного 

охолодження обмоток статора та ротора турбогенератора створюється самостійний 

контур охолоджувальної води з використанням підйомного насоса 91.  

При визначенні необхідного тиску насосів технічної води для споживачів 

реакторного відділення необхідно враховувати, що тиск охолоджувальної води у 

теплообмінниках, які контактують з радіоактивним середовищем, повинен бути 

вищим за тиск самого радіоактивного середовища.  

Якщо тиск радіоактивного середовища в теплообміннику високий (напри-

клад, у доохолоджувачі продувки 9 першого контуру), то доцільно, з економічного 

боку, ввести проміжний контур охолодження, тиск в якому нижче ніж тиск радіоа-

ктивного середовища, теж і охолоджувальної технічної води.  

Споживачів технічної води підвищеного тиску, порівняно з тиском циркуля-

ційної системи, доцільно поділити на відповідальні (101) та невідповідальні (92). 

Відповідальні - беруть участь у режимі аварійного розхолодження реакторної уста-

новки та вимагають надійного електропостачання від автономних джерел. Невід-

повідальні - не пов’язані з системами САОЗ, не потребують підвищених вимог  до 

надійності електропостачання та отримують живлення від джерел, що пов’язані з 

мережею енергосистеми.  

Ще одну групу складають невідповідальні споживачі технічної води, які за-

безпечуються насосами 93. Сюди входить частина теплообмінників охолодження 

повітря в боксах з технологічним обладнанням, частина теплообмінників вентиля-

ційних систем для охолодження повітря в робочих приміщеннях, частина теплооб-

мінників спецводоочистки. Постачання охолоджувальної води до цієї та наступних 

груп споживачів не доцільно ставити в залежність від роботи турбіни, тому насоси 

забирають воду або з постійно заповненого зливного каналу, або безпосередньо з 

водойми.  
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Наступну групу складають відповідальні споживачі технічної води підвище-

ного тиску 100, 102, які обслуговуються насосом 99. Ця технічна вода іде на охо-

лодження теплообмінника 100 проміжного контуру, теплообмінника 17 розхоло-

дження басейну витримки, теплообмінника 20 САОЗ, охолоджувача 15 барботаж-

ного конденсатора, технологічного конденсатора 69, теплообмінника розхолоджу-

вання 59, доохолоджувача 38 підживлення першого контуру, теплообмінника бака 

біологічного захисту, оливоохолоджувачів та повітроохолоджувачів насосних агре-

гатів 21, 22, 29, 33 САОЗ. Від цієї системи технічна вода подається на повітроохо-

лоджувачі та оливоохолоджувачі електродвигунів ГЦН та оливоохолоджувачів са-

мих насосів.  

Останню групу складають відповідальні споживачі 104 охолоджувальної во-

ди проміжного контуру, циркуляція в якому здійснюється насосами 103, які вима-

гають надійного електропостачання від автономних джерел.  

На АЕС також є протипожежні насоси 97, які вимагають також надійного 

електропостачання. 

Значення потужності основних механізмів власних потреб, зображених на 

рис.1.1, наведено в табл.1.1. 
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Таблиця 1.1 − Споживачі власних потреб на напрузі 6 кВ блока з реактором ВВЕР-1000 

№ 

з/п 
Найменування Кількість споживачів×місце приєднання 

Кількість  

споживачів 

Номінальна 

потужність, 

кВт, 

кВА 

встанов-

лено 

працюючих у 

номін. режимі 

1 Головний циркуляційний насос 1×BA 1×BB 1×BC 1×BD 4 4 8000 

2 Допоміжний пускорезервний живильний насос 1×BA   1×BD 2 - 800 

3 Конденсаційний насос першого ступеню 1×BA 1×BB 1×BC  3 2 1000 

4 Конденсаційний насос другого ступеню 1×BA 1×BB 1×BC  3 2 1000 

5 Циркуляційний насос  2×BB 2/BC 2×BD 6 6 
4000/ 

2500 

6 Мережевий насос 1×BA 1×BB 1×BC 1×BD 4 2 630 

7 Дренажний насос ПНТ-1  1×BB 1×BC 1×BD 3 2 315 

8 Дренажний насос ПНТ-2  1×BB 1×BC 1×BD 3 2 500 

9 Насос технічної води невідповідальних споживачів 3×BA 2×BB 2/BC 3×BD 10 8 250 

10 Насос бака запасу обезсоленої води 1×BA 1×BB   2 2 200 

11 Насос промивної води електромагнітних фільтрів 1×BA   1×BD 2 2 250 

12 Трансформатор блоку  1×BA 1×BB 1×BC 1×BD 4 4 1000 
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Продовження табл. 1.1 

№ 

з/п 
Найменування Кількість споживачів×місце приєднання 

Кількість  

споживачів 

Номінальна 

потужність, 

кВт, 

кВА 

встанов-

лено 

працюючих у 

номін. режимі 

13 Трансформатор СУЗ 1×BA   1×BD 2 2 1000 

14 Трансформатор компенсаторів об’єму 1×BA  1×BC  2 2 1000 

15 Резервний трансформатор    1×BD 1 1 1000 

16 Трансформатор в.п. дізельної 1×BV 1×BW 1×BX  3 3 400 

17 Трансформатор АБЖ 1×BV 1×BW 1×BX 1×BK 4 4 1000 

18 Трансформатор надійного живлення  1×BV 1×BW 1×BX  3 3 1000 

19 Насос технічної води відповідальних споживачів 4/BV 4×BW 4×BX  12 12 250 

20 Насос водопостачання РДЕС 1×BJ   1×BK 2 2 250 

21 Насос дренажних баків 1×BV 1×BW 2×BX  4 4 200 

22 Насос гідростатичного підйома ротору 1×BJ   1×BK 2 - 250 

23 Аварійний підживлювальний насос високого тиску 1×BV 1×BW 1×BX  3 - 800 

24 Аварійний підживлювальний насос 1×BV 1×BW 1×BX  3 - 800 
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Продовження табл. 1.1 

№ 

з/п 
Найменування Кількість споживачів×місце приєднання 

Кількість  

споживачів 

Номінальна 

потужність, 

кВт, 

кВА 

встанов-

лено 

працюючих у 

номін. режимі 

25 
Насос низького тиску аварійного охолодження реа-

ктору 
1×BV 1×BW 1×BX  3 - 800 

26 Спринклерний насос 1×BV 1×BW 1×BX  3 - 500 

27 Протипожежний насос 1×BV 1×BW 1×BX  3 - 250 

28 
Насос нормального підживлення та борного регу-

лювання 
1×BJ   1×BK 2 2 800 

29 
Трансформатор невідповідальних споживачів CJ та 

CK 
1×BJ   1×BK 2 2 1000 

30 Трансформатор ОРДЕС блоку 1×BJ   1×BK 2 2 250 

31 Трансформатор АБЖ УВС 1×BJ   1×BK 2 2 250 

32 Допоміжний пускорезервний живильний насос 1×BJ   1×BK 2 2 800 

33 Насос гідростатичного підйому ротора  1×BJ   1×BK 2 2 315 

34 Насос водопостачання ОРДЕС 1×BJ   1×BK 2 - 250 
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1.2.1. Головні циркуляційні насоси для реактора ВВЕР-1000 

Найбільш відповідальним агрегатом на АЕС є головний циркуляційний насос 

першого контуру, який забезпечує циркуляцію теплоносія через реактор.  

Головна експлуатаційна вимога, що висувається до ГЦН, – це велика ресурс-

на надійність. ГЦН повинні надійно працювати без втручання обслуговуючого пе-

рсоналу протягом тривалого часу, що дорівнює періоду між плановими ремонтами 

реактора (16 тис. год).  

Для реактору ВВЕР-1000 використовується ГЦН-195М, це вертикальний від-

центровий насос з механічним торцевим ущільненням вала і з виносним електрод-

вигуном. Технічні характеристики ГЦН–195М наведено у табл.1.2.  

 

Таблиця 1.2 − Технічні характеристики ГЦН-195М для ВВЕР-1000 

Характеристика Значення 

Насосна частина 

Продуктивність, м3/год 20000 

Тиск на всмоктуванні, кгс/см2 156 

Напір, кгс/см2 6,75 

Кількість обертів, об/хв 1000 

Розрахункова температура, С 350 

Споживана потужність на холодній/гарячій воді, кВт 7000/5300 

Час прискорення ротора при пуску, с 12 

Електродвигун ВАЗ 215/109-6АМ05 

Потужність двигуна, кВт 8000 

Номінальна напруга, кВ 6,3 

Номінальний струм, А 880 

Номінальна частота, Гц 50 

Коефіцієнт корисної дії, % 96 

Кількість полюсів 6 

Кількість обертів, об/хв 1000 

Момент інерції ротора з маховиком, кгс×см2 7250 
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Продовження табл. 1.2 

Характеристика Значення 

Час вибігання двигуна, хв  25 

Припустима кількість пусків за рік, не більше 30 

Потужність (кількість) електронагрівачів у двигуні, кВт 5 (2) 

Напруга живлення електронагрівачів двигуна, В 110 

Допоміжний електронасос ВЦЕН-315 

Продуктивність, м3/год 6 

Кількість обертів, об/хв 2850 

Напір, кгс/см2 5 

Споживана потужність, кВт 2,5 

Номінальна напруга, В 380 

Номінальний струм, А 8 

 

1.3. Особливості технологічної схеми та механізмів власних потреб АЕС  

з реакторами типу БН 

 

На схемі енергоблока, наведеній на рис. 1.2 і 1.3, позначено: 1 – корпус реак-

тору; 2 – активна зона; 3, 5 – ГЦН першого та другого контуру; 4 – проміжний теп-

лообмінник; 6 – електромагнітний насос заповнення рідкометалевих контурів та 

очищення натрію; 7 – регенеративний теплообмінник у системі очищення натрію;  

8 – фільтр-пастка системи очищення натрію; 9 – вентилятор охолодження фільтрів-

пасток; 10 – повітроохолоджувач системи охолодження фільтрів-пасток; 11 – бак 

запасу натрію другого контуру; 12 – буферна ємність для натрію другого контуру; 

13, 14 – баки аварійного скидання натрію першого та другого ступенів з парогене-

ратора; 15 – модульний парогенератор натрій – вода; 16, 17 – модулі випарника та 

пароперегрівача; 18 – редукційна установка (РУ) технологічного конденсатора 

(ТК); 19, 20, 21 – технологічний конденсатор та його циркуляційний і конденсацій-

ний насоси; 22 – редукційно-охолоджувальна установка (РОУ) власних потреб об-

мивки обладнання; 23, 24 – сепаратор і проміжний перегрівач турбіни;  

25 – швидкодійна РУ (БРУ-К); 26, 27 – конденсатор і циркуляційний насос турбіни; 

28 – конденсаційний насос першого ступеня; 29 – конденсатоочищення; 30 – кон-
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денсаційний насос другого ступеня; 31 – підігрівач низького тиску; 32, 33 – насос і 

бак запасу чистого конденсату; 34 – фільтр; 35, 36 – насос і бак запасу «брудного» 

конденсату; 37, 38 – конденсаційний насос і конденсатор турбопоживного насосу; 

39 – аварійний поживний насос; 40 – бустерний насос; 41 –турбопривод живильно-

го насоса; 42 – живильний насос; 43 – деаератор; 44 – підігрівач високого тиску;  

45 – насос; що повищує; технічної води відповідальних споживачів апаратного від-

ділення; 46, 47, 48 – вентилятор, калорифер і теплообмінник барабана відпрацьова-

них пакетів; 49, 50 – насос і теплообмінник охолодження басейну витримки;  

51 – басейн витримки; 52 – барабан відпрацьованих пакетів; 53 – нагнітач системи 

газового розігріву реактора і барабана відпрацьованих пакетів; 54 – теплообмінник 

охолодження аргону; 55 – бак запасу натрію першого контуру і компенсації тиску. 

Прийнята інтегральна компоновка реакторної установки, коли активна зона 

та зона відтворення 2, ГЦН першого контуру 3 та проміжні теплообмінники 4 роз-

міщені в одному корпусі 1. 

Головні циркуляційні насоси натрію першого 3 та другого 5 контурів вико-

нано з плавним регулюванням продуктивності для підтримки постійного підігріву 

теплоносія при змінах теплової потужності реактора. Як привід використовуються 

асинхронні електродвигуни, що працюють у схемі асинхронно-вентильного каска-

ду або отримують живлення від статичних перетворювачів частоти. Передбачено 

базовий режим роботи електродвигунів ГЦН безпосередньо від секцій власних по-

треб 6 кВ BV, BW, BX (рис. 1.4) при номінальній частоті обертів. Для розхолоджен-

ня ядерної енергетичної установки при втраті живлення власних потреб передбаче-

но електропостачання двигунів ГЦН на зниженій частоті обертання від автономних 

дизель-генераторів.  

Після конденсатора 26 теплоносій третього контуру подається конденсацій-

ним насосом першого ступеня на конденсатоочищення, після цього конденсаційни-

ми насосами другого ступеня 30 він прокачується через регенеративні підігрівачі ни-

зького тиску 31 та надходить у деаератор 43. Потім за допомогою живильних насо-

сів 40, 42 з турбоприводом 41 живильна вода прокачується через регенеративні піді-

грівачі високого тиску 44 та подається у випарюючі модулі 16 парогенератора 15.  
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Рисунок 1.2 − Технологічна схема першого контуру енергоблока  

з реактором типу БН 
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Рисунок 1.3  − Технологічна схема другого контуру енергоблока  

з реактором типу БН 
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Рисунок 1.4  − Схема електропостачання механізмів власних потреб блока АЕС з реактором БН-600 [14] 
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Зважаючи на малий запас живильної води в прямоточному парогенераторі при 

аварійному знеструмленні висуваються підвищені вимоги до надійності електропо-

стачання аварійних живильних насосів 39 та до часу їх вступу у продуктивну роботу. 

З цією метою АПН можуть отримувати живлення від спеціальних, індивідуальних 

для кожного АПН дизель-генераторів з малим часом пуску. Аварійне підживлення 

деаераторів 43 виконується з баків запасу чистого конденсату 33 з використанням на-

сосів 32.  

Пристрої пароскидання та пароприймання, а також система технічного водо-

постачання аналогічні показаним на рис. 1.1. Так, для відвертання викидів пари до 

атмосфери в перехідних та аварійних режимах роботи блока використовуються 

швидкодіючі редукційні пристрої (БРУ-К) (25).  

В режимах аварійного знеструмлення приймання пари до конденсаторів тур-

бін можливо лише при забезпеченні надійного живлення від автономних джерел 

частини циркуляційних насосів турбін 27 або усіх насосів, але з переходом на зни-

жену частоту обертання (з використанням електродвигунів двох швидкостей).  

Збереження тиску в напірних циркуляційних водоводах конденсаторів турбін 

в режимі аварійного знеструмлення є необхідним і в тому випадку, коли циркуля-

ційні насоси 20 технологічних конденсаторів 19 та насоси 45 технічної води відпо-

відальних споживачів апаратного відділення знаходяться не на циркуляційній на-

сосній станції, а в машинному залі та підключені на стороні всмоктування до напі-

рних циркуляційних водоводів.  

Через властивості натрію як теплоносія в реакторному відділенні створено 

ряд допоміжних систем з відповідними механізмами власних потреб.  

Для підтримки чистоти контурів з натрієм в допустимих межах передбачено 

встановлення пристроїв холодних фільтрів-пасток (ХФП). Очищення натрію від 

розчинених домішок базоване на охолодженні рідкометалевого теплоносія до тем-

ператури, що нижче температури насичення при даній концентрації домішок. На-

трій до ХФП надходить від напірного колектора головних циркуляційних насосів 3 

або 5 та після очищення повертається до всмоктуючого колектора відповідного 

ГЦН.  
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Для забезпечення оптимальної температури натрію при очищенні на вхід до 

пастки встановлено регенеративні теплообмінники 7. Подальше охолодження на-

трію у пастці виконується повітрям або азотом, який циркулює в замкненому кон-

турі завдяки роботі вентиляторів 9.  

Від головного контуру тепло відводиться технічною водою в теплообмінни-

ках 10. Система очищення теплоносія вимагає значних витрат енергії на роботу  

вентиляторів 9 та насосів технічної води 45. Наприклад, ХФП з номінальною ви-

тратою натрію 8 м3/год вимагає установлення вентилятора потужністю 320 кВт та 

насоса технічної води потужністю 50 кВт.  

Зважаючи на необхідність підтримки чистоти теплоносія, що вимагається, не 

лише в нормальному режимі, а і в режимі розхолодження, частина ХФП з вентиля-

торами та насосами, що їх обслуговують, повинна функціонувати і в режимах ава-

рійного знеструмлення.  

Передбачено очищення натрію першого та другого контурів при непрацюю-

чих ГЦН. В цьому режимі циркуляція очищеного теплоносія через ХФП здійсню-

ється електромагнітними насосами 6, минувши регенеративні теплообмінники 7. 

Для очищення фільтрів від забруднення оксидами служить система електророзігрі-

ву до 500 С.  

У процесі перевантаження активної зони та зони відтворення відпрацьовані 

пакети, перш ніж потрапити до басейну витримки 51, який охолоджується водою, 

впродовж деякого часу знаходяться в барабані 52 відпрацьованих пакетів (БВП). 

Енергія залишкових тепловиділень пакетів, що знаходяться в БВП, знімається цир-

кулюючим  за замкнутим контуром натрієм і передається охолоджувальній техніч-

ній воді через проміжний газовий контур.  

Система охолодження БВП має автономну систему очищення, що містить 

ХФП. Циркуляція натрію здійснюється електромагнітним насосом 6, а примусове 

охолодження ХФП – газом – вентилятором 9. На відмінність від системи очищення 

натрію першого та другого контурів ХФП контуру БВП не мають регенеративних 

теплообмінників 7, що пов’язано з більш низькою температурою натрію в БВП. 

При зниженні залишкових тепловиділень для здійснення очищення теплоносія на-
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трій контуру БВП розігрівають повітрям в теплообміннику 48 з використанням  

вентилятора 46 та калорифера 47, що обігрівається парою.  

Все обладнання та трубопроводи натрієвих контурів мають розвинену систему 

електрообігрівання і газового розігріву реактора та БВП.  

Перед заповненням натрієм баки, трубопроводи, насоси, ХФП та інше облад-

нання розігріваються до 250 С, а парогенератори – до 450 С. Передбачено авто-

матична підтримка температури на заданому рівні в режимі, як заповнення так і 

роботи і зупинки.  

Електрообігрівання трубопроводів діаметром до 150 мм та обладнання склад-

ної конфігурації виконується з використанням гнучких електронагрівальних стрі-

чок з питомою потужністю 20–25 кВт/м2. Електрообігрівання трубопроводів діаме-

тром більше 150 мм, баків та великого обладнання здійснюється накладанням на їх 

поверхню належним чином ізольованих дротяних опорів. Електрообігрівання здій-

снюється від спеціальних трансформаторів з напругою вторинної обмотки  

50–220 В. Сумарна потужність електронагрівачів для блока 600 МВт становить 

приблизно 26 МВт.  

Реактор та барабан відпрацьованих пакетів також повинні бути розігрітими до 

250 С перед заповненням натрієм. Розігрівання тут виконується шляхом прокачу-

вання аргону за замкнутим контуром. Нагрівання газу здійснюється за рахунок 

стискання його в нагнітачах 53.  

При поданні на теплообмінник 54 охолоджувальної технічної води розглянуту 

систему можливо використовувати для знімання залишкових тепловиділень при 

розхолодженні реактора та БВП. Ураховуючи роль нагнітачів 53 у режимі розхоло-

дження, їх електропостачання при знеструмленні повинно здійснюватися від авто-

номних джерел. Охолодження відпрацьованих пакетів у басейні 51 здійснюється за 

замкнутою схемою, аналогічно схемі на рис. 1.1. 

Значення потужності основних механізмів власних потреб на напрузі 6 кВ 

блока з реактором БН-600, які зображені на рис. 1.2, наведено у табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 − Споживачі власних потреб на напрузі 6 кВ блока з реактором БН-600 

№ 

з/п 
Найменування 

Позна-

чення 

Тип електродвигуна 

або трансформатора 

Кількість споживачів Номінальна 

потуж-

ність, кВт, 

кВА 

Коефіцієнт 

завантажен-

ня 

встанов-

лено 

працюючих 

у номін. ре-

жимі 

1 
Головний циркуляційний насос першого конту-

ру 
ГЦН1 ВАКЗ16-64-6АУ4 3 3 3400 0,93 

2 Головний циркуляційний насос другого контуру ГЦН2 ВАК315-51-6АУ4 3 3 1500 0,89 

3 Живильний насос ЖН 2АЗМ-3200/6000 9 6 3200 0,88 

4 Конденсаційний насос КН АВ-113-4 9 6 250 0,70 

5 Циркуляційний насос ЦН ДВДА-215/39-12-16 4 4 
1000/ 

500 

0,93/ 

0,80 

6 Резервний збуджувач РЗ АТК18С10-6 1 - 1100  

7 Пусковий маслонасос турбіни ПМТ А-114-6М 3 - 200 0,80 

8 Вентилятор охолодження фільтрів-пасток ВОФП А-114-4М 9 - 320 0,71 

9 Вентилятор охолодження теплообмінника БВП ВОТ А-114-4М 2 - 320 0,71 

10 Нагнітач системи газового розігріву  Нагн А-113-2М 3 - 320 0,63 

11 Насос кислотного промивання НКП АЗС-3200/6000 2 - 3200 0,94 

12 Насос промивання деаератора НПД  1 - 200 0,80 

 



31 
 

Продовження табл. 1.3 

№ 

з/п 
Найменування 

Позна-

чення 

Тип електродвигуна 

або трансформатора 

Кількість споживачів Номінальна 

потужність, 

кВт, 

кВА 

Коефіцієнт 

завантаження 

встанов-

лено 

працюючих 

у номін. 

режимі 

13 Трансформатор головного корпусу 6/0,4 кВ ТГК ТСЗС-1000/10 3 3 1000  

14 Трансформатор головного корпусу 6/0,4 кВ ТГК ТСЗС-630/10 3 3 630  

15 Трансформатор електрообігрівання  ТЕО ТСЗС-630/10 29 24 630  

16 Трансформатор електрообігрівання  ТЕО ТСЗ-400/10 3  400  

17 Трансформатор надійного живлення ТНЖ ТСЗС-1000/10 6 5 1000  

18 
Трансформатор надійного живлення електрообі-

грівання 
ТНЖЕО ТСЗС-630/10 5 4 630  

19 Трансформатор протипожежний ТПЖ ТСЗ-400/10 2  400  

20 Аварійний живильний насос АЖН 2АЗМ-400/6000 3  400 0,93 

21 Трансформатор електролізерної  ТЕ ТСЗС-1000/10 2  1000  

22 Трансформатор вентиляції  ТВ ТСЗС-630/10 3  630  

23 
Трансформатор омивання відпрацьованих паке-

тів  
ТО ТСЗС-1000/10 2  1000  
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Контрольні запитання 

1. Яка характерна особливість АЕС, що впливає на принципи побудови схем 

електропостачання споживачів власних потреб, на вибір джерел живлення та крат-

ності їх резервування? 

2. Яке існує розподілення електрообладнання АЕС, що виконує різні функції 

в комплексі пристроїв нормальної експлуатації та систем аварійного розхолоджу-

вання? 

3. Чому найбільш важко здійснити розхолодження реактора при аварійному 

знеструмленні за наявності ГЦН з малими маховими масами? 

4. Які особливості технологічної схеми та механізмів власних потреб АЕС з 

реакторами типу ВВЕР-1000? 

5. Назвіть існуючі допоміжні системи першого контуру АЕС з реакторами 

типу ВВЕР-1000, окрім головного циркуляційного контуру? 

6. У чому полягає призначення компенсаторів тиску, головних циркуляцій-

них насосів, парогенераторів? 

7. Що входить на АЕС з ВВЕР до системи зниження тиску та локалізації ава-

рійних викидів? 

8. Навіщо на АЕС з ВВЕР у першому контурі використовують боровану во-

ду? 

9. Які є основні механізми другого контуру на АЕС з ВВЕР? 

10. Чим відрізняється система технічного водопостачання на АЕС від анало-

гічної системи на ТЕС? 

11. Який тип головного циркуляційного насоса вживається для ВВЕР-1000, 

чому саме цей тип і які технічні характеристики він має? 

12. Що є особливостями технологічної схеми та механізмів власних потреб 

АЕС з реакторами типу БН? 

13. Чому прийнята інтегрована компоновка реакторної установки типу БН, 

що входить донеї? 

14. Чому головні циркуляційні насоси натрію першого та другого контурів на 

АЕС з БН виконано з плавних регулюванням продуктивності? 
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2. СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ БЛОКА АЕС  

 

Атомний блок з реактором ВВЕР споживає на свої власні потреби приблизно 

5 % від електроенергії, яку він виробляє. Для Запорізької АЕС з шістьма блоками 

ВВЕР-1000 споживання на власні потреби становить близько 300 МВт. Для Украї-

ни це великий споживач електроенергії, яких не дуже багато навіть серед найбіль-

ших та енергоємних підприємств. До того ж споживачі АЕС висувають особливі 

вимоги к системам електропостачання власних потреб, до їх надійності, припусти-

мим перервам живлення.  

Атомний блок з реактором БН споживає на свої власні потреби приблизно 

8 % від електроенергії, яку він виробляє, а блок з реактором РБМК – 11 %. 

 

2.1. Розподіл споживачів власних потреб АЕС на групи 

 

Усі споживачі власних потреб АЕС належать до І категорії, але на АЕС спо-

живачі дуже різні за значимістю, тому усередині цієї категорії вони ще підрозділя-

ються на три групи відносно вимог, які вони висувають до надійності електропо-

стачання.  

Перша група – споживачі постійного та змінного струму 0,4 кВ, які не допус-

кають за умовами безпеки або збереження основного обладнання переривів жив-

лення більше, ніж долі секунди у всіх режимах, навіть у режимі повного зникнення 

напруги змінного струму від робочих та резервних трансформаторів власних  

потреб, та вимагають обов’язкового живлення після спрацювання аварійного захи-

сту (АЗ) реактора.  

Загальна вимога до електропостачання споживачів цієї групи – час перерви 

живлення може бути не більшим, ніж долі секунди та наявність живлення при усіх 

режимах роботи. Системи електропостачання, які обслуговують споживачів цієї 

групи, відносять до систем, що забезпечують безпеку.  

До споживачів першої групи відносять системи контрольно-вимірювальних 

приборів (КВП) та автоматики, прибори контролю технологічних параметрів реак-

тора та його систем, системи централізованого контролю технологічного процесу 
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блока, деякі системи радіаційного контролю, електроприводи швидкодіючих кла-

панів та відсічної арматури для забезпечення вступу до роботи систем розхоло-

дження та локалізації аварії, частина аварійного освітлення, оперативні ланцюги 

захисту та сигналізації, аварійні масляні насоси змазки турбогенератора та ущіль-

нення вала генератора.  

Друга група – споживачі змінного струму 6,3 та 0,4 кВ, які допускають пере-

рви живлення на час, який визначається умовами безпеки (від десятків секунд до 

десятків хвилин) у всіх режимах, навіть при знеструмленні блока, та вимагають 

обов’язкового живлення після спрацювання АЗ реактора. 

Системи електропостачання, які обслуговують споживачів цієї групи, відно-

сять до систем, що забезпечують безпеку. 

До споживачів другої групи відносять механізми, які забезпечують аварійне 

розхолодження реактора та локалізацію аварій в різних режимах, включно до мак-

симальної проєктної аварії (МПА). Сюди також відносять механізми, що забезпе-

чують охолодження ГЦН, частину навантаження спеціальної вентиляції та аварій-

ного освітлення, а також системи біологічної та технічної дозиметрії.  

Третя група – споживачі змінного струму 6,3 та 0,4 кВ, які допускають пере-

риви живлення на час автоматичного введення резерву та не вимагають 

обов’язкового живлення після спрацювання АЗ реактора.  

Системи електропостачання, що обслуговують споживачів цієї групи, відно-

сять до систем нормальної експлуатації.  

До споживачів третьої групи належить більша частина навантаження влас-

них потреб АЕС, яка забезпечує технологічний процес енергоблока. Третя група 

споживачів на АЕС ідентична звичайним споживачам І категорії за правилами об-

лаштування електроустановок (ПОЕ) та називається споживачами нормальної екс-

плуатації.  

Для споживачів власних потреб першої, другої та третьої груп передбачаєть-

ся в нормальному режимі робоче та резервне живлення від робочих та резервних 

трансформаторів власних потреб.  

В аварійному режимі для електропостачання споживачів першої та другої 

груп передбачаються спеціальні автономні джерела живлення.  
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2.2. Схеми живлення та резервування споживачів власних потреб  

нормальної експлуатації 

 

Робоче живлення власних потреб блока виконується від робочих трансфор-

маторів власних потреб (ТВП). Трансформатори підключаються до відгалуження 

від блока генератор-трансформатор (рис. 2.1). Для того щоб робоче живлення не 

втрачалося після відключення генератора, під’єднання трансформатора виконано 

після генераторного вимикача. Після відключення генератора живлення робочого 

ТВП буде продовжено від відкритого розподільчого пристрою через трансформа-

тор блока.  

Для живлення електродвигунів в.п. потужністю 200 кВт та більше, а також 

для трансформаторів, що понижують, застосовується напруга 6 кВ. Для електрод-

вигунів меншої потужності використовується напруга 0,4 кВ. 

Розподільчий пристрій в.п. виконується з однією секціонованою системою 

збірних шин та одним вимикачем на приєднання. Кількість секцій збірних шин в.п. 

нормальної експлуатації обирається залежно від кількості ГЦН, потужності та кі-

лькості робочих ТВП. Як правило, до однієї секції підключається не більше двох 

ГЦН при загальній їх кількості на блок від 6 до 8, та не більш одного – при чоти-

рьох ГЦН на реактор. Загальна кількість секцій нормальної експлуатації повинна 

бути не менш двох на реактор, кожна з них приєднується до обмотки низької на-

пруги робочого ТВП через свій вимикач. Для кожної з цих секцій передбачається 

введення резерву від резервного джерела живлення, що вмикається автоматично 

під дією АВР. 

У схемі для моноблока, наприклад з реактором ВВЕР-1000 на рис. 2.1, кіль-

кість секцій BA, BB, BC, BD блокових споживачів ІІІ групи відповідає кількості 

ГЦН. Зважаючи на використання турбоприводу живильних насосів (поз. 52, 53, 54 

на рис. 1.1) ці потужні споживачі не створюють навантаження на трансформатори 

в.п. На один блок з ВВЕР-1000 встановлюється два ТВП номінальною потужністю 

63000 кВА, напругою ВН/НН1 – НН2 24/6,3 – 6,3 кВ. Це трансформатори ТРДНС–

63000/35, де Т – трифазний, Р – розщеплені обмотки, Д – система охолодження, Н – 

наявність пристрою регулювання напруги під навантаженням (РПН), С – спеціаль-

не виконання для системи власних потреб.  
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На блоках 1000 МВт встановлюються два допоміжних пускорезервних живи-

льних електронасоса (поз.64 на рис. 1.1), продуктивність та натиск яких прийма-

ються однаковими, як і для аварійних живильних насосів (поз.48 на рис. 1.1). 

У схемах з двома турбогенераторами на реактор і двома робочими ТВП з  

розщепленими обмотками, наприклад схема блока з реактором РБМК-1000 на 

рис. 1.2, до кожної секції з чотирьох секцій BA, BB, BC, BD приєднуються по два 

ГЦН, що належать до різних насосних контурів КМПЦ. На один блок з канальним 

водографітовим реактором РБМК-1000 встановлюється теж два ТВП типу  

ТРДНС-63000/35. 

У схемах з трьома турбогенераторами на блок і трьома робочими ТВП з роз-

щепленими обмотками, наприклад схема блока з реактором на швидких нейтронах 

БН-600 на рис.1.3, зроблено шість секцій в.п. нормальної експлуатації для спожи-

вачів ІІІ групи напругою 6,3 кВ, секції BA, BB, BC, BD, BE, BF.  

У схемах електропостачання в.п. при виборі потужності робочого ТВП необ-

хідно забезпечити живлення усіх приєднань відповідних секцій без перевантажен-

ня окремих обмоток ТВП. При цьому електродвигуни 6 кВ загальностанційних ме-

ханізмів можливо просто рівномірно розподілити між усіма секціями розподільчих 

пристроїв в.п. АЕС. Через відсутність потужних механізмів паливно-транспортного 

цеху на АЕС частина загальностанційного навантаження є набагато меншою, ніж 

для ТЕС на пиловугільному паливі. Завдяки цьому потужні електродвигуни та тра-

нсформатори 6/0,4 кВ загальностанційних споживачів: резервний збуджувач, час-

тина протипожежних насосів, насоси кислотної промивки, трансформатори ВРП, 

компресорної, азотно-кисневої станції, об’єднаного допоміжного корпусу, резервні 

трансформатори 6/0,4 кВ та інше – вдається звичайно рівномірно розподілити між 

секціями 6 кВ третьої групи без виділення окремих трансформаторів та секцій 6 кВ 

загальностанційного навантаження.  

Припустимо виконувати окремі загальностанційні секції 6 кВ для підклю-

чення споживачів, які не пов’язані з загальним технологічним процесом.  

В сумарній потужності механізмів враховуються також потужності усіх  

резервних та нормально не працюючих механізмів та трансформаторів. 
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Як резерві живлення на кожні два блоки застосовуються два резервні транс-

форматори власних потреб (РТВП). Якщо відсутні вимикачі в ланцюзі генераторів 

блока, то РТВП забезпечує живлення в.п. при пусках та зупинках блока і має назву 

пускорезервний трансформатор власних потреб (ПРТВП).  

Можливі місця підключення РТВП або ПРТВП залежать від головної схеми 

електричних з’єднань АЕС. Резервний трансформатор в.п. приєднується до збірних 

шин РП нижчого з підвищених напруг при умові, що ці шини можуть отримувати 

живлення від зовнішньої мережі. Резервний трансформатор в.п. може приєднува-

тися до стороннєго джерела живлення, розташованого поблизу з АЕС (мережева 

підстанція або інша електростанція) з обов’язковою перевіркою забезпеченості са-

мозапуску електродвигунів в.п.  

Використання третинної обмотки автотрансформатор зв’язку для підключен-

ня резервного трансформатору в.п. можливо, якщо забезпечується припустиме ко-

ливання напруги на шинах в.п. при регулюванні напруги автотрансформатору, а 

також припустиме за умовою самозапуску електродвигунів в.п. сумарний реактив-

ний опір автотрансформатора та резервного трансформатора в.п.  

При використанні потужних автотрансформаторів виникають труднощі з 

підключенням РТВП до третинної обмотки через відсутність вимикачів з потріб-

ними параметрами за умови коротких замикань.  

Резервні трансформатори в.п., як правило, повинні приєднуватися до різних 

джерел живлення РП різних напруг, різних секцій збірних шин РП однієї напруги, 

третинних обмоток автотрансформатора.  

Згідно з [16] сумарна потужність РТВП на АЕС повинна бути такою, щоб за-

безпечити заміну робочого ТВП блока «генератор – трансформатор» з одночасним 

пуском або зупинкою реакторного блока. Для реакторів з одним блоком «генератор 

– трансформатор» та генераторними вимикачами потужність РТВП, як правило, 

приймається рівною потужності робочого ТВП одного блока.  

Як незалежні автономні джерела живлення для споживачів власних потреб ІІ 

групи надійного живлення 6 та 0,4 кВ застосовуються дизельні автоматизовані ста-

нції АСД-5600, повна потужність яких – 5600 кВт, номінальна напруга – 6,3 кВ, час 
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розвороту – 15 с з часу подання команди на пуск. Дизельні генераторні станції ви-

явилися зручними, тому що мають надійні, відпрацьовані дизельні двигуни. Це 

двигуни суднових силових установок, які мають достатню потужність, час розво-

роту та час прийому навантаження і просто запускаються в умовах повної втрати 

живлення. 

Як незалежні автономні і аварійні джерела живлення споживачів I групи на-

дійного живлення і нормальної експлуатації використовуються агрегати безпере-

бійного живлення АБП-1500 разом з акумуляторними батареями. 

2.2.1. Система живлення споживачів власних потреб ІІІ групи нормаль-

ної експлуатації для блока з реактором ВВЕР-1000 

Розглянемо систему живлення споживачів в.п. ІІІ групи на прикладі Запорі-

зької АЕС.  

Для робочого живлення споживачів власних потреб передбачаються два  

трансформатори по 63 МВА, напругою 24/6,3–6,3 кВ з розщепленими обмотками 

на низькій стороні. Трансформатори підключаються відпаюванням від ланцюга 

«генератор – трансформатор» між генераторним вимикачем і трансформатором 

блока (рис. 2.1). До робочих трансформаторів через вимикачі робочого живлення 

підключені чотири секції 6,3 кВ нормальної експлуатації. Кількість секцій 6,3 кВ 

при нормальній експлуатації – чотири, обрано за кількістю ГЦН, які є найбільш по-

тужними споживачами власних потреб ІІІ групи. Секції 6,3 кВ на будь-якій АЕС з 

реакторами ВВЕР мають назву ВА, ВВ, ВС, ВD. З цих секцій живляться електрод-

вигуни 6,3 кВ турбінного і реакторного відділень, що забезпечують нормальну 

експлуатацію двигунів потужністю від найбільшої до 200 кВт, і трансформатори 

6/0,4 кВ для живлення споживачів напругою 0,4 кВ нормальної експлуатації тур-

бінного та реакторного відділень (див. табл. 1.1). 
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Рисунок 2.1 – Схема електропостачання механізмів власних потреб блока АЕС з реактором ВВЕР-1000 [14] 
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Окрім цього, з цих же секцій через два послідовно встановлених вимикача 

живляться секції II групи надійного живлення BV, BW, BX та секції ІІ групи норма-

льної експлуатації ВJ і ВК, від яких отримують живлення споживачі, що забезпе-

чують збереження основного устаткування і впливають на ядерну безпеку. 

Резервне живлення секцій 6,3 кВ нормальної експлуатації передбачається від 

двох груп РТВП. Від обмоток нижчої напруги РТВП живляться через вимикачі чо-

тири секції 6,3 кВ BL, BM, BP, BN резервного живлення блоків, які виконано у ви-

гляді шин на кожному блоці, а між собою вони сполучені за допомогою кабельних 

ліній. Шини резервного живлення та кабелі, що їх сполучають, називаються магіс-

тралями резервного живлення 6,3 кВ. РТВП та магістралі 6,3 кВ резервного жив-

лення нормально повинні знаходитися під напругою. 

Резервне живлення на робочі секції 6,3 кВ нормальної експлуатації подається 

від магістралей резервного живлення через вимикачі резервного живлення 6,3 кВ. 

Передбачено автоматичне введення резерву на секції ВА, ВВ, ВС, ВD, якщо 

напруга на них падає нижче 0,25 номінальної з витримкою часу 1,0 с. При цьому 

відключається вимикач робочого введення і включається вимикач резервного вве-

дення. 

У секціях 6,3 кВ, наприклад на Запорізькій АЕС, встановлено комірки КЕС-6 

з електромагнітними вимикачами ВЕС-6 Рівненського електромеханічного заводу. 

Ці трьохполюсні високовольтні вимикачі з електромагнітним гасінням дуги, осна-

щені пружинним приводом та призначені саме для роботи у шафах комплектних 

розподільчих пристроях внутрішньої установки власних потреб АЕС. Вимикачі по-

ставляються в сейсмостійкому виконанні на максимальний розрахунковий землет-

рус 7 балів за шкалою Ріхтера. 

Споживачі нормальної експлуатації III групи потужністю нижче 200 кВт до 

10 кВт, живляться від секцій 0,4 кВ. Такі споживачі є як у машинному залі, так і у 

реакторному відділенні. 

Для живлення споживачів 0,4 кВ III групи нормальної експлуатації машинно-

го залу передбачаються 4 секції 0,4 кВ СА, СВ, СМ, СN. Ці секції 0,4 кВ підключені 

до секцій 6,3 кВ ВА, ВВ, ВС, ВD нормальної експлуатації через вимикач, трансфор-
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матор 6,3/0,4 кВ потужністю 1000 кВА і автомат робочого живлення секції 0,4 кВ 

(рис. 2.1). 

Резервне живлення вказаних секцій здійснюється від резервного трансформа-

тора РТ потужністю 1000 кВА, підключеного до секції 6,3 кВ нормальній експлуа-

тації сусіднього блока. 

АВР секцій 0,4 кВ нормальної експлуатації машинного залу виконано по 

зниженню напруги на секції нижче 0,5 номінальної напруги з витримкою 1,5 с. 

При цьому відбувається відключення вимикача 6,3 кВ трансформатора і ав-

томата робочого введення і включення автомата резервного введення за наявності 

напруги на РТ, а для секції CB і CN – за наявності ще напруги на секціях ВА і ВВ. 

Остання умова виконана для уникнення перевантаження трансформатора РТ при 

знеструмленні усіх секцій 6,3 кВ нормальної експлуатації. 

Для живлення споживачів 0,4 кВ III групи нормальної експлуатації реактор-

ного відділення передбачено 6 секцій СР-1, СР-2, CQ-2, СТ-1, СТ-2, що живляться 

через трансформатори 6/0,4 кВ потужністю по 1000 кВА з секцій 6,3 кВ нормальної 

експлуатації III групи. АВР секцій 0,4 кВ нормальної експлуатації реакторного від-

ділення виконано по зниженню напруги на секції нижче 0,5 номінальної напруги з 

витримкою 1,5 с та наявності напруги на сусідній секції.  

Крім того, є секції 0,4 кВ III групи, у яких не передбачено АВР на стороні 

0,4 кВ. Це секції живлення нагрівачів компенсатору об’єму, силового навантажен-

ня СУЗ реактора. Такі секції мають резервування тільки по стороні 6,3 кВ. 

На секціях 0,4 кВ усіх розподільчих пристроїв установлюються осередки 

комплектної трансформаторної підстанції власних потреб (КТПВП), які призначені 

для електропостачання споживачів власних потреб електростанцій і промислових 

підприємств. КТПВП складаються з трансформатора, панелей стикування, шинних 

перемичок, шаф низьковольтних розподільних облаштувань двостороннього об-

слуговування, які складаються з силових і релейних осередків.  

У силові осередки встановлюються висувні автоматичні вимикачі. У релейні 

осередки встановлюються висувні блоки зі змонтованою на них апаратурою.  
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Для доступу до силових і релейних осередків, кабелів, шин і трансформато-

рів струму передбачені двері, які надійно утримуються в закритому стані і відкри-

ваються за допомогою ключа. 

Як автомати введення робочого і резервного живлення на секцію використо-

вуються висувні автомати "Електрон Е-16" з пружинним приводом. Пружини зво-

дяться за допомогою електродвигуна постійного струму. Час включення автомата 

не перевищує 0,4 с. 

У лінійних осередках встановлюються автомати серії А-3700 висувного ви-

конання. Автомати призначені для проведення струму в нормальному режимі і від-

ключення струму при коротких замиканнях, перевантаженнях і неприпустимих 

зниженнях напруги. Включення і відключення автоматів робиться за допомогою 

включаючих і відключаючих котушок, на які подається змінний струм 220 В. На 

деяких невідповідальних приєднаннях автомати встановлені з ручним приводом. 

Осередки КТПВП можуть мати верхнє або нижнє підведення підводячих і  

відходячих кабелів. Наприклад, на секціях СА, СВ, СМ, СN виконують нижнє під-

ведення з виходом кабелів через кабельний поверх. На секціях же СР1, СР2, СQ1, 

СQ2 і СТ1, СТ2 виконують верхнє підведення з виходом кабелів у кабельний короб 

над осередками КТПВП. 

Живлення споживачів нижче 10 кВт здійснюється від розподільчих струмо-

вих збірок (РТЗО).  

2.2.2. Система живлення споживачів II групи нормальної експлуатації 

для блока з реактором ВВЕР-1000 

Розглянемо систему живлення споживачів в.п. ІІ групи нормальної експлуа-

тації на прикладі Запорізької АЕС. 

Для споживачів II групи нормальної експлуатації передбачаються дві загаль-

ноблокові секції 6,3 кВ на кожен енергоблок (секції BJ і ВК), пов’язані між собою 

перемичкою з двома послідовно встановленими секційними вимикачами (рис. 2.1). 

У нормальному режимі ці секції отримують живлення від секцій 6,3 кВ нормальної 

експлуатації III групи ВА і ВD через два послідовно встановлені вимикачі. 

Як аварійне джерело живлення для загальноблокових секцій двох енергобло-

ків використовують два дизель-генератори потужністю по 5600 кВт кожний, які  



43 
 

підключаються на секції BJ і ВК через один вимикач. При цьому один дизель-

генератор за власними потребами, охолоджувальної воді і повітрю прив’язаний, 

наприклад, до блока №1 і забезпечує подання напруги на секції 1BJ та 2ВК. Другий 

дизель-генератор за власними потребами прив’язаний до блока №2 і забезпечує 

подання напруги на секції 2BJ та 1ВК.  

На секціях виконано АВР, який передбачає такі режими роботи: 

 при зниженні напруги на одній з секцій BJ або ВК нижче 0,25 номінальної 

напруги і при наявності напруги більше 0,5 номінальної напруги на іншій секції 

через 2 с відключаються обидва вимикачі живлення від секції 6,3 кВ нормальної 

експлуатації, вмикаються секційні вимикачі і подається живлення на секцію, що 

знеструмилася; 

 при одночасному зниженні напруги на секціях BJ і ВК нижче 0,25 номіналь-

ної напруги з витримкою 2 с відключаються вимикачі введення живлення від сек-

цій нормальної експлуатації, секційні вимикачі, усі вимикачі приєднань секцій, за 

винятком трансформаторів. Після цього дається команда на розворот дизель-

генератора. 

З секцій 6,3 кВ II групи нормальної експлуатації живлять наступні механіз-

ми: насоси гідропідйому ротора турбогенераторів, допоміжні живильні насоси, на-

соси охолодження ОРДЕС; насоси підживлення(табл.1.1). 

На секціях установлені осередки КЕС-6 з електромагнітними вимикачами 

ВЕС-6. 

Окрім споживачів 6,3 кВ є споживачі II групи нормальної експлуатації на-

пругою 0,4 кВ. Для їх живлення передбачені дві секції CJ і СК, які живляться через 

вимикач, трансформатор 1000 кВА і автомат робочого живлення з секцій 6,3 кВ BJ 

і ВК (рис. 2.1). 

Кожна секція CJ і СК розділена на дві півсекції за допомогою секційного ав-

томата. Найбільш відповідальні споживачі підключені до других півсекцій. В якос-

ті резервного живлення для секцій CJ і СК використовуються резервні трансфор-

матори РТ блока. 

При зниженні напруги на секціях CJ або СК нижче 0,5 номінальної напруги і 



44 
 

наявності напруги більше 0,5 номінальної напруги на іншій секції через 3 с  

відключається автомат робочого введення на секцію і включається автомат резерв-

ного введення.  

При одночасному знеструмленні секцій BJ, BK, CJ, CK додатково відключа-

ються секційні автомати секцій CJ і СК через 3 с і другі півсекції живляться від 

трансформатора РТ. Секції 0,4 кВ CJ і СК розташовані в машинному залі та укомп-

лектовані осередками КТПВП-0,4. 

Споживачі II групи нормальної експлуатації 0,4 кВ потужністю нижче 10 кВт 

живляться від збірок РТЗО. 

Розподільчі мережі для живлення споживачів II групи нормального живлення 

не завжди виконуються на АЕС, тоді споживачі живляться частково від секцій II 

групи надійного живлення 0,4 кВ, а частково від секцій III групи нормальної екс-

плуатації. 

2.2.3. Система живлення споживачів I групи нормальної експлуатації для 

блока з реактором ВВЕР-1000 

Споживачі I групи нормальної експлуатації отримують живлення від загаль-

ноблокових акумуляторних батарей, щитів постійного струму і загальноблокових 

АБП, в які входять силовий трансформатор 6/0,22 кВ, випрямляч, два інвертори 

ПТС-250 і ПТС-125, електронні комутуючі ключі ТКЕО (рис.2.1).  

До цієї групи належать споживачі постійного струму і найбільш відповідаль-

ні споживачі змінного струму 0,4 кВ нормальної експлуатації. 

Споживачі постійного струму: 

 шини управління вимикачами 6,3 кВ і 0,4 кВ секцій III і II груп норма-

льної експлуатації; 

 УКТС машинного залу; 

 УКТС реакторного відділення нормальної експлуатації; 

 ланцюги початкового збудження генератора блока. 

Споживачі 0,4 кВ змінного струму: 

 шини управління секцій 0,4 кВ III і II груп нормальної експлуатації; 

 три канали АСУТ УВС машинного залу; 
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 три канали КІП і А машинного залу; 

 три канали КІП і А реакторного відділення нормальної експлуатації; 

 обчислювальний комплекс (УВК), який управляє блоком. 

 

2.3. Мережі та джерела надійного живлення 

 

Наявність на АЕС споживачів першої та другої груп, які висувають підвище-

ні вимоги до надійності електропостачання, призводить до створення спеціальних 

мереж та джерел надійного живлення. В нормальному режимі електропостачання 

споживачів першої та другої груп, як і споживачів третьої групи виконується від 

робочих та резервних трансформаторів в.п., пов’язаних з мережею енергосистеми. 

В аварійному режимі для споживачів першої та другої груп передбачені спеціально 

встановлені аварійні джерела живлення: автоматизовані дизель-генератори, акуму-

ляторні батареї, газотурбінні установки, гідроагрегати або інші автономні джерела, 

які за своїми технічними показниками не поступаються дизель-генераторам з авто-

матичним пуском. 

Частина споживачів першої та другої груп працюють і в номінальному ре-

жимі (див. поз. 16–22 в табл. 2.1, поз. 1, 2, 5, 8–10, 17, 18 в табл. 2.2). Вони виділені 

на секції з підвищеною надійністю тому, що від їх безперебійного функціонування 

залежить розхолоджування АЕС, а при знеструмленні – схоронність дорогого об-

ладнання. 

При аварійному знеструмленні в порівнянні з нормальним режимом зростає 

насамперед навантаження на мережу надійного живлення другої групи за рахунок 

включення електродвигунів спеціальних аварійних механізмів, які в нормальному 

режимі не працюють(див. поз. 23–27 в табл. 2.1). Особливо сильно зростає це нава-

нтаження під час максимальної проєктної аварії (МПА).  

Незалежність аварійного розхолодження повинно витримуватися в техноло-

гічній, електричній частині та в ланцюгах керування, тому кількість секцій РП в.п. 

6 кВ для споживачів другої групи повинно відповідати кількості систем, що  

прийнято в технологічній частині. 
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Ці секції приєднуються до секцій РП 6 кВ нормальної експлуатації через два 

послідовно включених вимикача, що забезпечують відділення секцій надійного 

живлення від джерел робочого та резервного електропостачання навіть при збігу 

відмови секційного вимикача з режимом аварійного розхолодження.  

2.3.1. Система живлення споживачів IІ групи надійного живлення  

для блока з реактором ВВЕР-1000 

Для живлення споживачів II групи, які забезпечують ядерну безпеку АЕС, 

передбачаються секції 6,3 кВ (BV, BW, BX) і 0,4 кВ надійного живлення II групи. 

Кількість цих секцій повинна відповідати кількості каналів систем безпеки, при-

йнятій в технологічній частині проєкту, і для українських реакторних установок 

воно дорівнює трьом. 

За наявності трьох каналів систем безпеки склад механізмів, що підключа-

ються до кожної секції, а також потужність аварійного джерела живлення (дизель-

генератора, що включається на кожну секцію) розраховується на 100 % наванта-

ження системи. 

Секції 6,3 кВ II групи надійного живлення отримують живлення в нормаль-

них умовах через два послідовно встановлених вимикача: секція BV отримує жив-

лення від секції ВА, секція BW – від ВВ, секція ВХ – від ВС (рис. 2.1). 

Введення резервного трансформатора на ці секції, а також взаємне резерву-

вання між ними не передбачається. На кожній секції 6,3 кВ BV, BW, BX є свій ди-

зель-генератор потужністю 5600 кВт − аварійне джерело живлення. 

В нормальному режимі дизель-генератори не працюють, але завдяки допомі-

жним механізмам,  які  живляться  через  трансформатори  в.п.  дизельної електро-

станції, забезпечується їх постійна готовність до пуску. 

У разі зниження напруги на одній з секцій BV, BW, BX нижче 25 % від номі-

нальної, з витримкою часу в 2 с, відключаються обидва вимикачі введення від сек-

ції нормальної експлуатації ВА, ВВ, ВС, дається команда на розворот дизель-

генератора, після досягнення номінальних обертів, і генератор збуджується. Потім 

автоматика ступінчастого пуску східцями набирає навантаження на дизель-

генератор.  
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Сучасні дизель-генератори забезпечують прийом навантаження через 10–15 с 

з моменту подання команди на їх запуск. 

Підвищення навантаження дизель-генераторами здійснюється ступенями в 

послідовності, яка визначається вимогами технологічного процесу аварійного роз-

холоджування реактора.  

На секціях BV, BW, BX також встановлені осередки КЕС-6 з електромагніт-

ними вимикачами ВЕС-6. 

Для живлення споживачів 0,4 кВ II групи надійного живлення передбачені 

секції 0,4 кВ, по дві на кожну систему безпеки, які отримують живлення від секцій 

6,3 кВ II групи через вимикач, трансформатор 6,3/0,4 кВ і рубильник. 

Резервування секцій 0,4 кВ II групи по стороні 0,4 кВ не передбачається. 

З секцій 0,4 кВ II групи живляться споживачі потужністю від 10 кВт до 

200 кВт. 

На секціях надійного живлення 0,4 кВ також встановлені осередки КТПСН-

0,4 з автоматами А-3700. Розподільні пристрої 6,3 і 0,4 кВ II групи надійного жив-

лення розташовані на відмітці 20,4 м облаштування реакторного відділення і мають 

нижнє підведення кабелів. 

Споживачі потужністю менше 10 кВт живляться від збірок, які отримують 

живлення від секцій 0,4 кВ. 

2.3.2. Система живлення споживачів I групи надійного живлення для 

блока з реактором ВВЕР-1000 

Для живлення споживачів першої групи надійного живлення передбачені  

секції 0,4 кВ, по дві на кожну систему безпеки. Ці секції виконано з шаф з тиристо-

рними комутаційними пристроями типу ТКЕО. Кожна шафа включає 15 тиристор-

них ключей, які залежно від системи керування можуть працювати як трифазні або 

однофазні.  

Секції першої групи отримують живлення від щитів постійного струму 

220 кВ через статичні перетворювачі постійного струму в змінний ПТС-250 і  

ПТС-125, (автономні інвертори) напругою 0,4/0,22 кВ. Щит постійного струму 

отримує живлення від випрямляча, підключеного через розподільчий трансформа-
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тор 6/0,22 кВ до секції 6 кВ надійного живлення другої групи, при зникненні на-

пруги – від акумуляторної батареї, що працює в буферному режимі.  

В нормальному режимі випрямляч, що живиться від мережі надійного жив-

лення ІІ групи, забезпечує підзарядку акумуляторної батареї кожної з систем САОЗ 

та живить через автономні інвертори навантаження 0,4 кВ І групи.  

Випрямлячі, статичні перетворювачі та шафи з тиристорними ключами вхо-

дять до складу АБП. АБП працює тільки спільно з акумуляторною батареєю. АБП 

систем безпеки розташовані в облаштуванні реакторного відділення. 

При аварійному знеструмленні або ушкодженнях у системі власних потреб 

ІІІ  та ІІ груп електропостачання споживачів І групи не припиняється та продовжу-

ється від акумуляторної батареї через автономний інвертор.  

Після запуску дизель-генераторів та відновлення живлення в мережі надійно-

го живлення ІІ групи випрямлячі вмикаються на щити постійного струму та забез-

печують підзаряд акумуляторної батареї та живлення через статичні перетворювачі 

споживачів 0,4 кВ І групи. Тривалість їх роботи в режимі розряду невелика: вона 

визначається часом запуску дизель-генератора. Тому ці батареї не піддаються гли-

боким розрядам та не забезпечуються елементним комутатором. Кожен з цих аку-

муляторів розрахований на забезпечення 100 % навантаження споживачів цієї сис-

теми та виконується за схемою абсолютно незалежно від акумуляторів інших сис-

тем, без зв’язків між щитами постійного струму. 

Акумуляторні батареї систем безпеки обираються за умовами припустимого 

рівня напруги на шинах при максимальному поштовховому навантаженні на  

початку аварії з обліком сумарного інверторного навантаження мережі живлення 

споживачів 0,4 кВ І групи.  

Споживачі І групи надійного живлення: 

• три канали системи управління та захисту реактора (СУЗ) та  системи 

автоматизованого контролю нейтронного потоку (АКНП); 

• чотири канали контрольно-вимірюючих приборів (КВП) реактора;  

• розподільчі струмові збірки (РТЗО) живлення запорної арматури та 

електродвигунів найбільш відповідальних механізмів до 28 кВт, наприклад, систе-

ми ШРП-А (швидкодіюча редукційна установка скидання пари до атмосфери); 
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• уніфікований комплекс технічних засобів (УКТЗ) реактора. 

 

2.4. Система живлення загальностанційних споживачів 

 

Згідно з правилами проектування атомних електростанцій загальностанційні 

споживачі мають отримувати живлення від окремих загальностанційних секцій 

6,3 кВ, не пов’язаних з основним технологічним процесом. Наприклад, на ЗАЕС 

виконано чотири загальностанційні секції 6,3 кВ, які називаються BE, BF, BG, BH. 

Живлення цих секцій виконане від блокових секцій 6,3 кВ власних потреб першого 

та другого блоків. Секція BE отримує живлення від секції 1ВВ першого блока, сек-

ція BF – від секції 2ВВ другого блока, секція BG – від секції 1ВD, секція ВН – від 

секції 2ВD. Резервне живлення загальностанційних секцій 6,3 кВ виконано від ма-

гістралей резервного живлення 6,3 кВ: секції BE і BF отримують резервне живлен-

ня від 1ВМ, секції BG і BH отримують резервне живлення від1ВN.  

Від загальностанційних секцій 6,3 кВ живляться загальностанційні механіз-

ми: 

 пожежні насоси, встановлені на блокових циркуляційних насосних  

станціях; 

  розподільний пристрій 6,3 кВ очисних споруд; 

 трансформатори 6,3/0,4 кВ живлення секцій 0,4 кВ об’єднаного допо-

міжного корпусу (ОДК), об’єднаного газового корпусу (ОГК), відкритого розпо-

дільчого пристрою (ВРП), системи водоочищення (СВО), сховища твердих радіо-

активних відходів (СТРВ);  

 трансформатори насосної станції технічної води; 

 трансформатори басейнів, що бризкають; 

 трансформатори повномасштабного тренажера; 

 трансформатори живлення випрямляча загальностанційного АБЖ. 

АВР загальностанційних секцій 6,3 кВ працює при зниженні напруги на  

секції нижче 0,25 від номінального впродовж 1 с. При цьому відключається вими-

кач робочого введення живлення на секцію і включається вимикач введення резер-

вного живлення. 
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Для усіх секцій 0,4 кВ загальностанційних розподільчих пристроїв є АВР. 

АВР виконано для деяких розподільчих пристроїв від окремих резервних  

трансформаторів 6,3/0,4 кВ, а для інших – на секційних автоматах від сусідніх роз-

подільчих пристроїв. Так живляться загальностанційні споживачі власних потреб 

на перших чотирьох блоках ЗАЕС. На блоках №5 та №6 ЗАЕС немає загальностан-

ційних розподільчих пристроїв, а загальностанційні споживачі живляться від роз-

подільчих пристроїв цих блоків. Це споживачі насосної частини для подання води 

на градирні, СВО, СБМ. 

 

Контрольні запитання 

1. Як розподілені споживачі власних потреб АЕС на групи? 

2. Як реалізовано систему живлення споживачів власних потреб III групи 

нормальної експлуатації для блока з реактором ВВЕР-1000? 

3. Чим відрізняється система живлення споживачів II групи нормальної екс-

плуатації від системи III групи нормальної експлуатації для блока з реактором 

ВВЕР-1000? 

4. Як реалізовано систему живлення споживачів I групи нормальної експлу-

атації? 

5. Що є джерелом надійного живлення для блока з реактором ВВЕР-1000?  

6. Які споживачі власних потреб належать до II групи надійного живлення, 

що є джерелом їх енергопостачання? 

7. Які споживачі власних потреб належать до I групи надійного живлення, 

що є джерелом їх енергопостачання? 

 

3. РЕЗЕРВНА ДИЗЕЛЬ-ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ АСД-5600 

 

Резервна дизель-електростанція типу АСД-5600 складається з таких основ-

них систем та агрегатів: 

 дизелю; 

 синхронного генератору; 
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 систем автоматичного керування дизель-генератора; 

 систем збудження; 

 аварійної системи підігрівання води та олії; 

 водо-; олії- та паливопідкачующих систем; 

 системи спалювання металу в олії; 

 системи пускового повітря. 

Дизель та генератор з’єднуються між собою за допомогою еластичної муфти.  

Будівлю дизель-генераторної станції розраховано на встановлення трьох ди-

зельних електростанцій АСД-5600. Приміщення суміжних дизель-генераторних 

станцій розподілене вогнестійкими перегородками. Для підвищення надійності ви-

користовується принцип «фізичного розподілу», тому два дизель-генератори від-

носяться до одного блоку, а третій – до іншого. 

 

3.1. Комплектний пристрій КУАС-5600 

 

Разом з дизель-генератором на АЕС поставляється розподільчий пристрій 

КУАС-5600, який призначено для керування, захисту, сигналізації та автоматично-

го регулювання ДЕС. Комплектний пристрій складається з чотирьох релейних шаф 

керування та блока регламентних циклів акумулятора.  

Комплектний пристрій КУАС-5600 забезпечує постійну готовність ДЕС до 

автоматичного пуску. Також пристрій забезпечує аварійну зупинку станції з від-

ключенням навантаження та включенням аварійної сигналізації (світової та звуко-

вої) при: 

 підвищення температури олії більше 85 С;  

 підвищення температури води внутрішнього контуру більше 85 С; 

 спрацювання захисту від багатофазних замикань в обмотці статора; 

 підвищення частоти обертів вала дизель-генератора більше 1150 об/хв; 

 спрацюванні захисту генератору від зовнішніх коротких замикань; 

 спрацювання захисту від однофазних коротких замикань на землю в 

мережі генераторної напруги; 
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 спрацювання захисту від  подвійних замикань на землю. 

Також є місцева шафа керування, яка призначена для ручного керування ди-

зель-генератором. Вона забезпечує прокачування дизеля олією, його пуск, норма-

льну та екстрену зупинки та прокручування дизель-генератора, а також візуальний 

контроль основних параметрів дизеля під час його роботи.  

Роботу дизеля не рекомендовано в таких режимах: 

 холостий хід тривалістю більше 30 хв; 

 безперервна робота дизель-генератора на повній потужності більше 

240 год; 

 тривала робота дизеля під навантаженням менше 2000 кВт. 

Живлення оперативних кіл керування та комплектного пристрою постійним 

(випрямленим) струмом напругою 22…29,5 В здійснюється від блока живлення, 

який складається з трьох трансформаторів та випрямляча. 

Паралельно з випрямлячем підключено акумуляторну батарею 20 НГК-8К. 

Коли дизель-генератор знаходиться в режимі «чергування», живлення схеми авто-

матичного керування, захисту та сигналізації дизеля, генератора та власних потреб 

здійснюється від випрямляча.  

При зникненні або зниженні напруги на виході випрямляча до 18,5 В схема 

автоматичного керування, захисту та сигналізації дизеля та генератора автоматич-

но підключається до акумуляторної батареї. Звідси, для автоматичного пуску важ-

ливо мати справну заряджену акумуляторну батарею.  

Для компенсації струму саморозрядження передбачено схему постійного  

підзарядження  батареї стабілізованим струмом 25 А. Для цього служить випрям-

ний пристрій. Вихід випрямного пристрою включено на акумуляторну батарею че-

рез схему струмової стабілізації.  

При відсутності струму постійного підзаряду або зниженні його менше при-

пустимого вмикається світлова та звукова сигналізація.  

Загальне облаштування генератора типу СБГД-6300-6У3 

Це генератор синхронного типу, який призначено для роботи у складі стаціо-

нарного автоматичного дизель-генератора. Технічні параметри генератора СБГД-

6300-6У3 наведено у табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 − Технічні дані генератора типу СБГД-6300-6У3 

Найменування параметра Значення 

Номінальна потужність, кВА/кВт 7875/6300 

Номінальний струм, А 723 

Номінальна частота струму, Гц 50 

Номінальна напруга, В 6300 

Частота обертів, об/хв 1000 

КПД, % 96,5 

Система збудження безщіткова 

 

Спосіб охолодження генератора – самовентиляція за замкнутим циклом через 

виносні повітроохолоджувачі, що охолоджуються технічною водою. Генератор ви-

тримує без усяких пошкоджень двох- та трьохфазні короткі замикання в режимі 

будь-якого навантаження тривалістю до 5 с.  

Характеристики генератора та системи автоматичного регулювання збу-

дження забезпечують надійне початкове збудження генератора без стороннього 

джерела живлення. Генератор самозбуджується у процесі розгону не довше, ніж за 

8 с, його напруга становить 95 % від номінальної при досягненні номінальної час-

тоти обертання.  

Генератор забезпечує без обслуговування безперервну роботу впродовж не 

менше 1600 год та може знаходитися впродовж року в робочому резерві без персо-

налу з періодичним запуском дизель-генератора згідно з графіком. 

Загальне облаштування дизеля типу 78Г 

Дизель служить приводом електричного генератора та являє собою вертика-

льний, чотирьохвальний, з дворядним розташуванням циліндрів двигун внутріш-

нього згорання. Технічні дані дизеля типу 78Г наведено у табл. 3.2. 

Одна з головних особливостей цього дизеля – розташування в одному цилін-

дрі двох поршнів, що рухаються протилежно. Поршень зверху є продувним, а зни-

зу – випускним. Відповідно через продувні вікна, відкриттям яких керують верхні 

поршні, повітря подається в робочі циліндри, при цьому витискуючи з них через 

нижні випускні вікна відпрацьовані гази в газовипускні колектори. Дизель має 4 

колінвала.  
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Таблиця 3.2 − Технічні дані дизеля типу 78Г 

Найменування параметра Значення 

Кількість циліндрів, од 18 

Максимальна потужність, кВт 5882 

Номінальна частота обертів коленвала, об/хв 900 

Час автоматичного пуску, с 15 

Спосіб запуску  Стислим повітрям 

Витрата повітря за 1 пуск, л 12000 

Маса сухого дизеля, т 42 

 

За допомогою редуктора-мультиплікатора головної передачі здійснюється 

передача обертаючого моменту від дизеля на вал генератора з підвищеною швидкі-

стю обертання від 896 до 1000 об/хв. Також є відбір потужності редуктором на 

приводи великих допоміжних механізмів (ПВДМ) та на приводи малих допоміж-

них механізмів (ПМДМ). ПВДМ служить для передачі обертання до паливного, 

олійного насосів та ін. ПМДМ служить для передачі обертання до регулятора  

швидкості, автомату пуску та ін.  

 

3.2. Автоматичний запуск дизель-генератора 

 

Розворот та пуск дизеля робиться стислим повітрям від системи стислого по-

вітря тиском 32 кгс/см2. Це стисле повітря використовується не лише для розкру-

чування коленвалів дизеля («пускове повітря»), а також для ініціації спрацювання 

різних пристроїв автоматики та блокувань («керуюче повітря»).  

Запас стислого повітря забезпечує 3–4 послідовних пуска дизель-генератора 

без підзарядження.  

Робота схеми ступінчастого пуску: 

1. Зниження напруги на секціях надійного живлення 6 кВ BV (BW, BX) до рі-

вня 0,25 Uном протягом часу ≥ 2 с. 

2. Вимкнення секційного вимикача Q1 (Q2, Q3) секції блока ВА (ВВ, ВС). 

3. Вимкнення секційного вимикача Q4 (Q5, Q6) секції надійного живлення 

6 кВ BV (BW, BX).  
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4. Вимкнення всіх механізмів, які живляться в цей час від секції надійного 

живлення 6 кВ BV (BW, BX). 

5. Запуск дизель-генератора GV (GW, GX). 

6. Напруга на шинах генератора ≥ 0,95 Uном, та частота обертання коленвала 

дизеля дорівнює 900 об/хв. 

7. Вмикання вимикача дизель-генератора Q7 (Q8, Q9). 

8. Дизель-генератор приймає навантаження чергами: 

1 черга – без витримки часу вмикаються: 

 вентиляційні агрегати системи охолодження приміщень систем безпеки; 

 вентиляційні агрегати системи охолодження днища оболонки та приміщень 

трубопроводів аварійного охолодження в реакторному відділенні; 

 вентиляційні агрегати системи постачання повітря до пневмокостюмів у  

гермооболонці та в облаштуванні реакторного відділення; 

2 черга – з витримкою часу 5 с вмикаються: 

 насоси системи аварійного та планового охолодження активної зони реак-

тора; 

 насоси системи аварійного вприскування бору; 

 насоси системи аварійного введення бору; 

3 черга – з витримкою часу 10 с вмикаються: 

 насоси системи технічної води відповідальних споживачів; 

 вентиляційні агрегати аварійної припливної вентиляції БЩУ; 

4 черга – з витримкою часу 20 с вмикаються: 

 насоси системи організованих протікань; 

5 черга – з витримкою часу 30 с вмикаються: 

 насоси спринклерної системи; 

 вентиляційні агрегати системи охолодження приміщень насосів промкон-

туру; 

 насоси системи промконтуру; 

6 черга – з витримкою часу 40 с вмикаються: 

 насоси системи аварійного подання живильної води до парогенератора; 

 вентиляційні агрегати системи охолодження приміщень насосів АЖН. 
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9. Видається команда з витримкою часу 45 с від обох комплектів АСП (авто-

матичного ступінчастого пуску) на закінчення ступінчастого навантаження дизель-

генератора.  

Активна потужність навантаження на дизель-генератор (𝑃𝑖черги
) під час і-ї 

черги розраховується за формулою  

 

𝑃𝑖черги
= ∑ 𝑃спож + ∑ 𝑃пуск𝑗

𝑖−1
1 ,     (3.1) 

 

де Pспож – сумарна активна споживана потужність двигунів, підключених на усіх 

попередніх чергах; 𝑃пуск – сумарна активна пускова потужність j двигунів і-ї чер-

ги.  

 

𝑃спож =
𝑃дв𝐾нав

𝜂
,             𝑃пуск =

𝑃дв𝐾п cos 𝜑пуск

cos 𝜑ном𝜂
,    (3.2) 

 

де Рдв – номінальна активна потужність двигуна; Кнав  – коефіцієнт завантаження 

двигуна; Кп – коефіцієнт пуску; cos 𝜑ном– косинус двигуна; 𝜂 – ККД двигуна у від-

носних одиницях; cos 𝜑пуск – пусковий косинус, який знаходиться в діапазоні від 

0,3 до 0,4. 

Завдання для самостійної роботи.  

Для АЕС з ВВЕР-1000 розрахувати ступінчастий пуск дизель-генератора для 

споживачів ІІ групи будь-якої секції надійного живлення 6 кВ. Заповнити табл. 3.3. 

Зробити висновок щодо необхідної потужності дизель-генератора. 

 

Таблиця 3.3 − Розрахунок ступінчастого пуску дизель-генератора 

Номер 

і-ї  

черги 

Перелік 

двигунів 

кожної 

черги 

Рдв, 

кВт 

Кнав Кп cos 𝜑ном η 𝑃пуск𝑗
 

кожного  

двигуна, 

кВт 

𝑃спож𝑗
 

кожного  

двигуна, 

кВт 

𝑃𝑖черги
, 

кВт 

          



57 
 

Контрольні запитання 

1. З яких основних систем та агрегатів складається резервна дизель-

електростанція типу АСД-5600? 

2. Як з’єднуються між собою дизель та генератор, за допомогою чого? 

3. Як реалізовано принцип «фізичного розподілу» між дизель-генераторами? 

4. Для чого призначено розподільчий пристрій КУАС-5600? 

5. При яких ситуаціях пристрій КУАС-5600 забезпечує аварійну зупинку  

станції з відключенням навантаження та включенням аварійної сигналізації? 

6. В яких режимах не рекомендована робота дизеля? 

7. Чому для автоматичного пуску АСД-5600 важливо мати справну зарядже-

ну акумуляторну батарею? 

8. Чому автоматичний запуск дизель-генератора виконується поступово? 

 

4. ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ РЕАКТОРНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

ВВЕР-1000 

 

4.1. Система компенсації об’єму (тиску) 

 

У першому контурі водо-водяних енергетичних реакторів теплоносій (вода) 

недогріта до кипіння приблизно на 60 С (при нормальному тиску в першому кон-

турі). Вибір такої температури недогріву обумовлено компромісом між досягнен-

ням максимальних параметрів теплоносію на виході з реактора (як наслідок, отри-

мання високого ККД АЕС в цілому) та забезпеченням запасів до кризи теплообмі-

ну на оболонках твелів.  

Вода при таких параметрах першого контуру має відносно великий темпера-

турний коефіцієнт зміни об’єму та низьку стисливість. Це при замкнутому першо-

му контурі призводить до неприпустимо великих змін тиску при змінах темпера-

турного режиму, навіть при номінальних перехідних режимах. Наприклад, при ти-

ску 100 кгс/см2 та при змінах температури з 250 до 300 С питомий об’єм води зро-

стає на 11 %. При розігріві реактора ВВЕР-1000 з холодного (70 С температура 
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першого контуру) до гарячого (280 С) стану щільність теплоносія зменшується на 

30 %. При зміні температури теплоносія на 1 С для компенсації зміни об’єму не-

обхідно було б додавати 80 л води. Ці обставини змушують необхідним організа-

цію спеціального компенсуючого об’єму.  

На РУ з ВВЕР-1000 використовується система компенсації тиску (об’єму) з 

«елементом» демпфірування у вигляді парової подушки. Система компенсації 

об’єму є складовою частиною РУ та призначена для створення та підтримування 

тиску в першому контурі у стаціонарних режимах і для обмеження відхилень тиску 

в перехідних та аварійних режимах.  

Параметри системи компенсації тиску (КТ) обрані такими, щоб не допускати 

кипіння теплоносія першого контуру та забезпечити такі режими нормальної екс-

плуатації: 

 планові зміни потужності від навантаження власних потреб блока до повної 

потужності і навпаки, – від повної потужності до навантаження власних потреб; 

 спрацювання аварійного захисту (АЗ) реактора; 

 скидання навантаження турбіни до рівня власних потреб без спрацювання 

АЗ реактора; 

 відключення одного чи двох ГЦН без спрацювання АЗ реактора. 

Межа зміни тиску складає при цьому 180–120 кгс/см2.  

При проєктуванні системи прийняті такі найважчі режими з точки зору пра-

цездатності системи КТ: 

 режим з максимальним позитивним об’ємним збуренням – режим скидання 

навантаження енергоблоком від номінального значення до рівня власних потреб 

(наприклад, посадка стопорних клапанів турбіни); 

 режим з максимальним негативним об’ємним збуренням – режим помилко-

вого спрацювання аварійного захисту реактора або режим розриву паропроводу. 

Співвідношення водяного та парового об’єму в КТ обрано з умов, що не в 

одному проєктному режимі не повинно здійснюватися закидання пари у перший 

контур із КТ та оголення електронагрівачів КТ.  

Система компенсації об’єму складається з таких елементів: 
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 компенсатора тиску; 

 трубопроводу «дихання», що поєднує нижню частину КТ з гарячою ниткою 

4 петлі; 

 трубопроводу вприскування з арматурою, що поєднує паровий простір КТ з 

холодною ниткою 1 петлі; 

 трубопроводу скидання парогазової суміші з арматурою для поєднання па-

рового простору КТ з барботером; 

 імпульсних запобіжних пристроїв; 

 барботера; 

 системи КВП та А.  

Компенсатор тиску одночасно є елементом системи забезпечення тиску та 

компенсації об’єму в першому контурі. Звідси пішла його двояка назва: то він ком-

пенсатор тиску, то компенсатор об’єму.  

Водяний об’єм також бере участь у процесі компенсації тиску. При розши-

ренні пари вода в КТ випарюється, що сприяє підтримуванню тиску. При стисканні 

парової фази здійснюється її конденсація на поверхні води, що обмежує зріст тис-

ку. 

При великому зростанні тиску через сопла, що розташовані у верхній час-

тині КТ по лінії вприскування, подається теплоносій з «холодної» нитки першої 

петлі для конденсації пари в паровій подушці. Залежно від перехідного процесу це 

вприскування уповільнює або зовсім припиняє зростання тиску в першому контурі.  

Для здійснення скидання парогазової суміші з КТ у режимі його розігрівання 

(розхолоджування) та при продуванні його парового об’єму передбачено трубопро-

від, який з’єднує паровий простір КТ з трубопроводом скидання пари за імпульсно-

запобіжними пристроями.  

На трубопроводі встановлено два вентиля (рис.4.1 YP24S01, YP24S02) з елек-

троприводами та дросельними пристроями, які обмежують витрату пару на барбо-

тер при скиданні парогазової суміші.  
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Рисунок 4.1 − Спрощена схема системи компенсації тиску (об’єму) 

 

КТ – циліндровий вертикальний сосуд, в нижній частині якого розташовано 

28 блоків електронагрівачів сумарною потужністю 2520 кВт (табл. 4.1). Кожен 

блок виконано з дев’яти U–подібних трубчастих нагрівачів, потужність одного 

блока 90 кВт. Сумарну потужність блоків обрано за умов забезпечення проєктної 

швидкості розігрівання КТ під час пуску реактора.  

Для зручності керування та регулювання тиску в першому контурі всі блоки 

нагрівачів розділено на чотири групи, робота яких компенсує витік з парової час-

тини КТ до 5 т/год.  

При роботі всіх чотирьох груп нагрівачів (при номінальних параметрах у 

першому контурі) стабілізація тиску в КТ здійснюється при відкритті клапану 

YP13S02 (рис. 4.1) на 3–6 % при роботі всіх ГЦН. 
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Таблиця 4.1 − Технічні характеристики компенсатора тиску 

Найменування параметру, одиниці вимірювання Значення 

Номінальний тиск, кгс/см2 (МПа) 160 

Робочий розрахунковий тиск, кгс/см2 (МПа) 180 

Номінальна температура, С 346 

Повний об’єм, м3 79 

Об’єм води при номінальному режимі, м3 55 

Об’єм пари при номінальному режимі, м3 24 

Кількість блоків електронагрівачів, од 28 

Потужність блока нагрівачів, кВт 90 

Потужність груп нагрівачів, кВт: перша 

друга 

третя 

четверта  

270 

270 

720 

1260 

Загальна потужність всіх блоків нагрівачів, кВт 2520 

Висота корпусу КТ, мм 13235 

 

Імпульсно-запобіжні пристрої (ІЗП) призначені для скидання пари з КТ в разі 

перевищення тиску в першому контурі вище заданого при відмові вприскування 

або недостатній його ефективності. Головний запобіжний клапан спрацьовує після 

відкриття будь-якого з двох імпульсних клапанів, і пара подається під товщу води 

до барботера. Швидкість скидання тиску через ІЗП приблизно 2 кгс/см2 за секунду 

при тиску 160 кгс/см2. Барботер призначено для конденсації пари, яка скидається з 

КТ. Для охолодження води в барботері (об’єм води 20 м3) установлено теплооб-

мінник, по трубам якого подається вода промконтуру.  

 

4.2. Система аварійно – планового розхолодження 

 

Одним з основних принципів, на якому базується безпека роботи реакторної 

установки, є обмеження наслідків можливих аварій. Це обумовлює необхідність в 

аварійній системі охолодження активної зони (САОЗ), яка здатна вступити в дію 

при порушеннях циркуляції теплоносія в контурі охолодження реактора.  
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На АЕС з ВВЕР-1000 є система аварійно-планового розхолодження низького 

тиску, яка призначена для: 

 аварійного розхолоджування активної зони та подальшого відведення за-

лишкового тепловиділення під час аварій, які пов’язані з розущільненням першого 

контуру; 

 планового розхолоджування під час зупинки реакторної установки  (РУ) та 

відведення залишкових тепловиділень активної зони при проведенні переванта-

ження; 

 відведення залишкових тепловиділень при проведенні ремонтних робіт на 

обладнанні РУ, коли активна зона заповнена паливом.  

Система САОЗ поєднує функції пристрою нормальної експлуатації та захис-

ного пристрою. Як захисна система безпеки САОЗ забезпечує відведення тепла від 

активної зони в аварійних режимах, а як пристрій нормальної експлуатації забезпе-

чує відведення тепла від активної зони в режимах планового та ремонтного розхо-

лодження.  

Відповідно до принципів одиничної відмови систему виконано з трьох кана-

лів, кожен з яких може виконувати функції всієї системи. Таким чином, ступінь ре-

зервування дорівнює двом.  

4.2.1. САОЗ (активна частина) низького тиску  

САОЗ (активна частина) низького тиску (рис. 4.2) складається з трьох кана-

лів, кожен з яких включає: 

 насос аварійного розхолоджування; 

 бак аварійного запасу бору; 

 теплообмінник аварійно-планового розхолоджування. 

Всі три канали системи забезпечують подання борованої води у верхню та в 

нижню частину реактора, в режимі ремонтного розхолоджування вода подається 

тільки у верхню частину. Два канали системи підключаються до трубопроводів 

зв’язку «гідробалони САОЗ – реактор» (рис. 4.3), а третій канал – до «гарячої» та 

«холодної» нитки однієї з циркуляційних петель (петля №1 на рис. 4.2).  
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Рисунок 4.2 − Спрощена схема системи аварійно-планового розхолоджування  

ВВЕР-1000 [14] 

 

На напірній лінії насоса аварійного розхолоджування встановлено оператив-

ну арматуру, зворотні клапани, а також нормально відкриту арматуру, яка забезпе-

чує необхідний напрямок руху теплоносія в режимах аварійного та планового роз-

холодження. Енергопостачання арматури здійснюється від того ж самого каналу 

безпеки (II група надійного живлення), що і двигун насоса аварійного розхолоджу-

вання.   

Встановлені послідовно два зворотних клапана, засувки з дренажем забезпе-

чують відсічення високого тиску від низького.  

При початку всмоктування система підключається до бака-приямка гермети-

чної оболонки (при роботі блока на потужності, в аварійній ситуації з розущіль-

ненням першого контуру), або до «холодної» або «гарячої» нитки четвертої петлі 

(лінія планового та ремонтного розхолоджування).  

Для забезпечення заданої швидкості розхолоджування цілого першого конту-

ру (без розущільнення) на трубопроводі перед теплообмінником САОЗ та на байпасі 

теплообмінника встановлено два регулюючих клапана (клапани 6 та 7 на рис.4.2). 
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Рисунок 4.3 – Загальний вигляд розташування обладнання першого контуру  

для ВВЕР-1000[14] 
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На стороні тиску насоса аварійного розхолоджування встановлено дросельну 

шайбу, яка забезпечує стійку роботу насоса при повністю розущільненому першо-

му контурі. Передбачена сумісна одночасна робота спринклерного насоса та насоса 

аварійно-планового розхолоджування, які мають спільні теплообмінники та зага-

льний бак аварійного запасу бору (див. рис. 4.3). 

Насос аварійного розхолоджування відцентрового типу ЦНР-800-230 потуж-

ністю 680 кВт, конструктивно насос виконано уніфікованим зі спринклерним насо-

сом типу ЦНСА-700-140, але відрізняється від нього більшим діаметром робочого 

колеса. Вибіг ротора насосних агрегатів при зупинці становить біля 20 с. Приводом 

насоса служить асинхронний електродвигун (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 − Технічні характеристики насосів САОЗ TQ12(TQ22, TQ32)DO1  

Параметр Значення 

Тип насосу ЦНР-800-230 

Продуктивність, м3/год 800 

Напір, кгс/см2 23 

Час повного розвороту, с 7,5 

Потужність насосу, кВт 680 

Тип електродвигуна 2АЗМ-800/600-УХЛ4 

Потужність електродвигуна, кВт 800 

Температура води, що прокачується, С 10–150  

 

Бак аварійного запасу бору – це Г-подібне приміщення, яке облицьоване не-

ржавіючою сталлю і входить до складу гермозони реакторного відділення. Об’єм 

борованої води у баку складає 500 м3 , концентрація бору – 16 г/кг.  

Регулюючі клапани (елементи 6 та 7 на рис. 4.2) встановлюються на байпасі 

теплообмінника та на трубопроводі перед теплообмінником САОЗ, вони служать 

для забезпечення заданої швидкості розхолодження першого контуру при плано-

вому розхолодженні та аварійному розхолодженні.  

Робота системи на планове розхолодження. При нормальній роботі блока 

система знаходиться в чергуванні. Це означає, що лінія відбору води з першого  
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контуру відсічена (клапани 1, 2, 3 на рис.4.1 зачинено). Насоси аварійно-планового 

розхолодження в цьому випадку підключено до бака аварійного запасу бору та го-

тові до автоматичного включення за сигналом знеструмлення або розривних захис-

тів САОЗ.  

Дії оперативного персоналу з обслуговування системи САОЗ під час чергу-

вання полягають в її регулярному зовнішньому огляді, відстеженні параметрів, що 

контролюються, та в регламентних перевірках працездатності обладнання системи 

відповідно графіку.  

Перед виведенням реактора на максимально контрольований рівень (МКР) 

повинні бути працездатні всі три канали аварійно-планового розхолодження.  

При роботі реактора на потужності припустимо виведення в ремонт одного 

каналу не більш трьох суток при умові підтвердження працездатності двох інших 

каналів.  

Планове розхолодження здійснюється в 2 етапи: 

 на першому етапі розхолодження проводиться зі швидкістю 30 С/год ски-

данням пари з парогенераторів до конденсатора турбін; 

 другий етап розхолодження починається при досягненні температури в 

150 С та тиску нижче 18 кгс/см2 . Введення в роботу системи можливо лише на 

цьому етапі, тому що вона розрахована на низький тиск.  

Вступ до роботи системи починається зі збирання технологічної схеми всмо-

ктування насосів з першого контуру послідовним відкриттям клапанів 1 та 3, за-

криттям клапана 8, відкриттям клапанів 4 та 5 (див. рис. 4.2).  

У цьому режимі особливо ретельно необхідно контролювати тиск у першому 

контурі 15Рконт118 кгс/см2. Це пов’язане з тим, що при тиску нижче 15 кгс/см2 

експлуатація ГЦН забороняється, а коли тиск перевищує 18 кгс/см2 – клапани 1, 2, 

3 зачиняються діями захистів та насоси аварійно-планового розхолоджування по-

чинають працювати від баків запасу бору знов.  

Далі необхідно провести розігрівання системи перед її підключенням до 

першого контуру. Трубопроводи повинні бути розігріти таким чином, щоб різниця 

між їх температурою та температурою першого контуру становила би менше 60 С. 
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Для розігріву трубопроводів насоси САОЗ вмикаються на малу циркуляцію через 

дросельну шайбу. 

Після закінчення розігріву трубопроводів САОЗ розхолодження першого ко-

нтуру йде за схемою згідно рис.4.2: 

«Гаряча» нитка петлі першого контуру13456теплообмінник 

САОЗнасос САОЗ911«холодна» нитка петлі першого контуру.  

Робота системи при ремонті розхолодження. При проведенні технічного 

обслуговування реакторного пристрою під час «холодної» зупинки (це коли темпе-

ратура першого контуру знижена менше 70 С) часто вимагається провести ремонт 

виймальної частини ГЦН, нагрівачів компенсатора тиску, колекторів парогенера-

торів та ін. Все це пов’язано з необхідністю дренажу «гарячої» нитки петлі. В цьо-

му випадку неможлива робота системи аварійно-планового розхолодження за нор-

мальною схемою з відбором води з гарячої нитки та повертанням охолодженого 

теплоносія до холодної нитки.  

Схема ремонтного розхолодження (схема оборотного перетікання теплоно-

сію) – це схема, коли теплоносій забирається з холодної нитки, а після охолоджен-

ня в теплообміннику він подається до гарячої нитки:  

«Холодна» нитка петлі першого контуру23456теплообмінник 

САОЗ →насос САОЗ910«гаряча» нитка петлі першого контуру. 

В цьому режимі стабільне підтримання температури першого контуру менше 

70 С можливо лише через 2–3 доби після зупинки реактора. Це пов’язано з дуже 

високим рівнем енерговиділення в перші три доби. 

Робота системи в умовах максимальної проєктної аварії. Для реакторів типу 

ВВЕР-1000 прийнято вважати максимальною проєктною аварією розрив холодної 

нитки трубопроводу першого контуру (діаметр 850 мм). Практично відразу спра-

цьовує аварійний захист реактора та вмикаються механізми систем безпеки.  

Робота системи в цьому режимі здійснюється автоматично при появі таких 

сигналів: 

 зниження напруги на секціях надійного живлення 6 кВ (BV, BW, BX) до 0,25 

від номінальної напруги (в ІІ чергу після розвороту дизель-генераторів); 
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 розрив першого контуру, коли різниця температур між температурою наси-

чення теплоносія першого контуру та температурою теплоносія гарячої нитки 

менше 10 С; 

 розрив першого контуру, коли тиск у гермооболонці реакторного відділен-

ня підіймається вище 1,3 кгс/см2 ; 

 розрив другого контуру, коли при зниженні тиску у паропроводі нижче 

50 кгс/см2 температура першого контуру більше 200 С.  

При появі цих сигналів циркуляція теплоносія йде за схемою: теча в першо-

му контурі → гермооболонка → бак запасу бору → теплообмінник САОЗ → насос 

САОЗ→ перший контур → теча і т.д. 

Крім автоматичного керування передбачено індивідуальне керування насо-

сами та арматурою безпосередньо з БЩУ та РЩУ.  

4.2.2. САОЗ (пасивна частина) високого тиску 

При МПА практично відразу спрацьовує аварійний захист реактора та вми-

каються механізми систем безпеки, але вони мають деяку інерційність. Запізнення 

попадання води до реактора з моменту досягнення тиску в першому контурі 

22 кгс/см2 для насосів аварійно-планового розхолодження становить приблизно  

35−40 с, з моменту включення насосів аварійного введення бору – 8 с, з моменту 

включення насосів аварійного вприскування бору – 1 хв 30 с. Ще 15 с треба додати 

до цього часу на  розворот дизель-генератору.  

Таким чином, для режимів «велика теча» необхідна така система безпеки, яка 

була би здатна вступити до роботи в перші моменти аварійної ситуації, щоб не до-

пустити оголення активної зони та функціонувати до включення інших систем без-

пеки. 

Швидкоплинні процеси опорожнення першого контуру при МПА, необхід-

ність оперативного подання великої кількості води до реактора для запобігання 

пошкодження оболонок ТВЕЛ призводить до необхідності застосування гідроаку-

муляторів САОЗ (рис. 4.4).   

Пасивна частина САОЗ призначена для швидкої подачі розчину борної кис-

лоти 16 гр/кг до реактора для охолодження активної зони та її заливання в аваріях з 

втратою теплоносія, коли тиск у першому контурі падає нижче 60 кгс/см2 . 
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Рисунок 4.4 − Загальний вигляд розташування обладнання першого контуру  

з реактором ВВЕР-1000: 1 – басейн-барботер; 2 – ГЦН; 3 – парогенератор; 4 –  

гідробалони САОЗ; 5 – трубопровід зв’язку «гідробалони САОЗ – реактор»; 

6 – реактор; 7 – паропровід; 8 – компенсатор тиску; 9 – «холодна» нитка; 

 10 – «гаряча» нитка 

 

Обладнання пасивної частини САОЗ у складі реакторної установки (РУ) роз-

міщено в герметичній захисній оболонці приміщення реакторного відділення (РВ).  

Кожен з чотирьох гідробалонів (ГЄ САОЗ) з’єднано з реактором окремим 

трубопроводом (див. рис. 4.4). Два балони з’єднано з верхньою камерою реактора, 

а два інших – з нижньою.  

Розміщення обладнання за висотою наведено на рис. 4.5. Ті балони, які 

з’єднано з верхньою камерою реактора, розміщені нижче, а ті, що з’єднано з ниж-

ньою, – вище.  

ГЄ САОЗ (табл. 4.3) – це вертикальний циліндричний сосуд з еліптичними 

днищами, який заповнено борованою водою під тиском, що створюється азотною 

подушкою. 
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Рисунок 4.5 − Схема розміщення за висотою обладнання першого контуру  

ВВЕР-1000 [14] 

 

Таку схему підключення ГЄ САОЗ виконано з умов збереження темпу зали-

вання активної зони з урахуванням гідравлічного опору опускної ділянки та актив-

ної зони реактора. Під час нормальної експлуатації РУ кожна ГЄ САОЗ відділена 

від реактора двома послідовними зворотними клапанами (рис. 4.6).  

 

Таблиця 4.3 − Технічні характеристики ГЄ САОЗ  

Характеристики Значення 

Об’єм ГЄ САОЗ, м3 60,1 

Об’єм води в ГЄ САОЗ, м3 50 

Об’єм газової середи, м3 10 

Номінальний тиск, кгс/см2 60 

Внутрішній діаметр корпусу, мм 3215 

Висота корпусу ГЄ САОЗ, мм 9865 
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Коли тиск у реакторі падає нижче тиску в ГЄ САОЗ (на 0,3 кгс/см2), то зво-

ротні клапани автоматично відкриваються та борована вода із ГЄ САОЗ поступає 

до реактору. В номінальних умовах роботи реакторної установки робочий перепад 

тиску між реактором та ГЄ САОЗ складає 100 кгс/см2 . Застосування двох зворот-

них клапанів виключає пошкодження ємкості навіть при виході зі строю одного з 

них.  

Крім зворотних клапанів, на кожному трубопроводі встановлено по дві  

швидкодіючі запорні засувки, які забезпечують відсічення ГЄ САОЗ від реактора з 

метою виключення потрапляння азоту у реактор під час опорожнення балонів при 

аварії. У процесі нормальної експлуатації РУ обидві засувки відчинено (вони по-

чинають автоматично зачинятися при зниженні рівня води в балонах до 1200 мм).  

На кожній ГЄ САОЗ встановлено по два запобіжні клапани (один – робочий, 

другий – контрольний, вони відрізняються уставками при спрацьовуванні) для за-

хисту ГЄ САОЗ від підвищення тиску більш ніж на 10 % від робочого.  

Для зменшення кількості врізань у корпус реактора трубопроводи зв’язку ГЄ 

САОЗ також використовуються для подання в перший контур розчину борної кис-

лоти від насосів аварійно-планового розхолодження (рис. 4.6).  

Електроживлення контрольно-вимірювальних приборів (КВП) та виконавчих 

органів пасивної частини САОЗ здійснюється від надійних джерел живлення (ІІ 

група н.ж.).  

При експлуатації системи ГЄ САОЗ також треба пам’ятати про обмеження на 

температуру та тиск для корпусу ядерного реактора, які базуються на небезпеці 

крихкого руйнування. При аварії до реактора буде поступати вода з ГЄ САОЗ, яка 

буде мати температуру близько 30 С, якщо не приймати спеціальних засобів. За-

раз встановлюють нагрівачі в ГЄ САОЗ з метою підтримання температури середо-

вища на рівні 55 С. Це захищає реактор в аварійних режимах від різких перепадів 

температур. 

У воді ГЄ САОЗ нормується певне співвідношення борної кислоти та інших 

розчинів (концентрація хлорид-іонів, іонів калію, гідразін-гідрату). Такий водно-

хімічний режим (ВХР) необхідно підтримувати в аварійних ситуаціях, щоб змен-

шити виникнення летучих форм радіонуклідів йоду, якими в першу чергу визнача-
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ється радіаційна загроза виходу радіонуклідів за межи захисної оболонки у примі-

щення АЕС та в навколишнє середовище.  

 

Контроль щільності

Запобіжні клапани

Заповнення

Швидкодіючі засувки
Зворотні 

клапани

Підведення та 

відведення

азоту

Реактор

Від насосів САОЗ Від насосів САОЗ

Від насосів САОЗ

 

Рисунок 4.6 − Спрощена схема включення пасивної частини САОЗ 

 

Основні труднощі у процесі експлуатації та підтримуванні ВХР ГЄ САОЗ 

зводяться к забезпеченню перемішування розчину. Не на всіх українських блоках з 

реакторами ВВЕР-1000 ця проблема вирішена. Однак на третьому блоці Рівненсь-

кої АЕС змонтовано систему підігрівання борного розчину в ГЄ САОЗ шляхом 

природньої циркуляції з використанням виносного контуру з підігрівачем (штат-

ний блок тенів від компенсатора тиску РУ). Підігрівач має циліндричний корпус з 

вбудованим блоком трубчатих електронагрівачів (ТЕН). Після включення блока 

ТЕН борний розчин підігрівається та за рахунок різниці щільності в підігрівачі по-

чинає циркулювати по контуру. Після підігрівання борного розчину до заданої  

температури (55 С) потужність підігрівача знижується. Необхідна потужність пі-
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дігрівача в процесі роботи системи підігрівання забезпечується відповідною комбі-

нацією груп потужності блоку ТЕН. Загальна потужність підігрівача 90 кВт.  

При усіх режимах передбачено керування та контроль пасивної частини 

САОЗ. Параметри, що вимірюються та характеризують нормальне функціонування 

системи, є: 

 рівень в ГЄ САОЗ; 

 концентрація борної кислоти; 

 температура борної кислоти; 

 температура корпусу ГЄ САОЗ; 

 тиск азоту в ГЄ САОЗ; 

 тиск у трубопроводах САОЗ. 

На панелях контуру оперативного БЩУ передбачено індивідуальні прибори, 

що показують рівень та тиск по кожній ГЄ САОЗ та сигналізація положень зворот-

них клапанів. 

 

4.3. Спринклерна система 

 

Під час експлуатації АЕС вирішальне значення має безпека роботи РУ. Од-

ним з засадничих принципів, на яких базується безпека роботи РУ, є обмеження 

наслідків можливих аварій.  

Компонування споруд АЕС, які пов’язані з експлуатацією радіоактивного об-

ладнання, повинно виключати можливість шкідливого впливу на персонал, який 

обслуговує АЕС, навколишнє середовище та населення, що проживає біля АЕС. 

Найбільш небезпечними є аварії, які пов’язані з пошкодженням обладнання та тру-

бопроводів першого контуру.  

Під час аварії з розривом трубопроводів першого контуру на АЕС може тра-

питися викид радіоактивних речовин у внутрішній простір технологічних примі-

щень. Для того щоб втримати середовище з високим тиском та температурою, яке 

виходить з двох кінців розірваного трубопроводу першого контуру з максимальним 

діаметром 850 мм, використовується захисна оболонка. Обладнання РУ ВВЕР-1000 

також знаходиться під залізобетонною герметичною оболонкою (рис. 4.7).  
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Рисунок 4.7 − Конструкція приміщення реакторного відділення з реактором  

ВВЕР-1000: 1 – реактор; 2 – парогенератор; 3 – ГЦН; 4 – ГЄ САОЗ; 5 – полярний кран;  

6 – машина для перевантаження; 7 – вентиляційна труба; 8 – фундаментна плита;  

9 – опорна труба днища оболонки; І – герметична захисна оболонка  

(гермооболонка); ІІ – облаштування 

 

Захисна оболонка блока виконана у формі циліндра (циліндрична стінка при-

близно у 2 рази міцніша за плоску стінку такої ж товщини) внутрішнім діаметром 

45 м, який з’єднано з плоским днищем та куполоподібним верхом. Відмітка купола 

– 66,55 м. Товщина стін циліндричної частини гермооболонки 1,2 м, товщина ку-

пола 1,1 м. 

Окрім вказаного на рис. 4.7 обладнання першого контуру в гермооболонці ще 

знаходяться:  

 компенсатор тиску;  

 система байпасного очищення теплоносія першого контуру без охолоджен-

ня, до якої входять механічні фільтри та трубопроводи; 

 система продувки-підпитки першого контуру, до якої входить регенератив-

ний теплообмінник продувки, доохолоджувач продувки, трубопроводи; 
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 система оргпротікань першого контуру, до якої входить охолоджувач про-

тікань та трубопроводи; 

 басейн витримки відпрацьованого палива. 

Об’єм гермооболонки становить близько 67 000 м3 . Вона здатна витримати 

падіння літака масою 10 т та швидкістю 750 км/год (рис. 4.8).  

При аварії з розривом трубопроводу першого контуру тиск у захисній обо-

лонці підвищується, його треба знижувати. Для цього передбачено спринклерну 

систему, яка призначена для: 

 зниження тиску в приміщеннях реакторного відділення при розгерметизації 

першого контуру; 

 зв’язування радіоактивних ізотопів йоду; 

 аварійного заповнення басейну витримки в режимах, при яких порушений 

доступ охолоджувальної води до нього. 

Спринклерна система складається з трьох незалежних, однакових за конст-

рукцією підсистем, кожна з яких здатна виконати функції, що покладаються на всю 

систему в цілому. До складу кожної підсистеми входять: спринклерний насос, бак 

спринклерного розчину, водоструминний насос, форсунки для розпилення (по 20 в 

кожному каналі), трубопроводи, контрольно-вимірювальні прибори. 

Магістралі каналів закінчуються трьома незалежними кільцями під куполом 

герметичної оболонки на відмітках 62−64 м, на яких розташовуються форсунки та-

ким чином, щоб забезпечити найбільш рівномірне зрошування всього об’єму гер-

метичної оболонки.  

На напірній магістралі від спринклерних насосів до форсунників установлено 

по дві паралельні, нормально замкнуті електропривідні арматури (TQ11S10, 

TQ11S03 на рис. 4.9), які відчиняються за сигналами підвищення тиску під оболон-

кою.  

При підвищенні надмірного тиску під оболонкою спринклерна система вми-

кається автоматично та вприскує в гермооболонку боровану воду. Борована вода 

розпилюється форсунками в приміщення гермозони, що знижує тиск та температу-

ру за рахунок конденсації пари, потім конденсат стікає в бак аварійного запасу бо-
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ру і після охолодження в теплообміннику аварійно-планового розхолодження знов 

подається на всмоктування спринклерних насосів.  
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Рисунок 4.8 − Схема будови захисної герметичної оболонки 
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Рисунок 4.9 − Спрощена схема спринклерної системи [14]: 1 – гермооболонка;  

2 – перший контур; 3 – бак аварійного запасу бору; 4 – теплообмінник аварійно-

планового розхолодження; 5 – спринклерний насос потужністю 500 кВт;  

6 – водоструминний насос; 7 – бак спринклерного насоса 

 

Для зв’язування радіоактивного йоду, який виходить під оболонку в разі  

значних пошкоджень твелів передбачено введення до спринклерної води розчину 

калію та гідразін-гідрату з бака спринклерного розчину. Борована вода разом з гід-

разін-гідратом подається на лінію спринклерних насосів за 20 хв водоструминним 

насосом, які малочутливі до забрудненої рідини. 

Передбачено спільна одночасна робота спринклерного насоса та насоса ава-

рійно-планового розхолодження, які мають спільні теплообмінники САОЗ та бак 

аварійного запасу бору (див. рис. 4.2). 
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Лінію з арматурою TQ11(TQ21, TQ31)S14 виконано для аварійного піджив-

лення басейну витримки у разі виникнення течі з нього. Автоматичного включення  

спринклерної системи у разі зниження рівня в басейні витримки не передбачено, 

ввімкнення насосів та відкриття арматур у цьому разі повинно виконуватися опе-

ратором з БЩУ.  

Спринклерна система має три незалежні канали TQ11, TQ21, TQ31, кожен з 

яких здатен виконати свої функції в повному обсязі.  

Спринклерна система є активною локалізуючою системою безпеки. 

В розділі 4.2 вже наводилася інформація про бак аварійного запасу бору або 

про бак-приямок. Слід тільки додати, що під час аварії вода потрапляє спочатку до 

«брудних» відсіків бака-приямка, над якими встановлено решітки, щоб затримува-

ти попадання до води великих частин ізоляції або інших зайвих предметів. Потім 

вже вода надходить до «чистих» відсіків, проходячи через шість рядів сіток спеціа-

льної конструкції.  

При температурі теплоносія першого контуру більше 120 С спринклерна си-

стема повинна знаходитися в режимі «чергування». Відповідно, дії оперативного 

персоналу з обслуговування спринклерної системи в цьому режимі полягають в її 

регулярному огляді, перемішуванні спринклерного розчину в баках, відстеженні 

параметрів з БЩУ, що контролюються.  

При роботі РУ на потужності припустимо виведення в ремонт одного каналу 

не більше, чим на три доби. При несправності двох и більше каналів РУ повинна 

бути переведена до «холодного» стану.  

Включення спринклерної системи автоматично здійснюється за такими сиг-

налами захисту САОЗ: 

 зниження напруги на секціях надійного живлення 6 кВ (BV, BW, BX) до 0,25 

від номінальної напруги (в п’яту чергу після розвороту дизель-генераторів); 

 розрив першого контуру, коли різниця температур між температурою наси-

чення теплоносія першого контуру та температурою теплоносія гарячої нитки 

менше 10 С; 

 розрив першого контуру, коли тиск у гермооболонці реакторного відді-

лення підіймається вище 1,3 кгс/см2; 
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 розрив другого контуру, коли при зниженні тиску у паропроводі нижче 

50 кгс/см2 стається збільшення різниці температур насичення першого та другого 

контуру до 75 С. 

Відкриття арматури TQ11(TQ21, TQ31)S03, S10 на зрошування гермообо-

лонки йде тільки за сигналом збільшення тиску під оболонкою більше 1,3 кгс/см2 

(це блокування зроблено незалежним від захисту САОЗ). Це запобігає випадково-

му зрошуванню оболонки.  

У зв’язку з тим, що експлуатація спринклерних насосів у безвитратному ре-

жимі більше 2 хв забороняється, то в підтримку цього були розроблені такі блоку-

вання для автоматичного керування рециркуляцією насоса: 

 через 10 с після включення спринклерного насоса відкривається арматура 

TQ11(TQ21, TQ31)S02, S09; 

 при збільшенні витрат на тиск спринклерного насоса вище 420 м3/год (пас-

портні дані – 700 м3/год) йде закриття арматури TQ11(TQ21, TQ31)S02, S09. 

При експлуатації насоса слід мати на увазі, що його тривала робота забезпе-

чується при температурі підшипників не більше 70 С.  

 

4.4. Система аварійного введення бору високого тиску 

 

Найбільш небезпечними є аварії зі втратою теплоносія першого контуру, які 

є наслідками пошкодження обладнання та трубопроводів.  

У разі значних протікань тиск у першому контурі швидко знижується і охо-

лодження може виконуватися спочатку водою з бором, яка автоматично подається 

з ГЕ САОЗ, а потім від системи аварійно-планового розхолодження. В разі же ма-

лих або середніх протікань для поповнення теплоносія необхідно встановлення на-

сосів високого тиску.  

Також дуже небезпечні розриви трубопроводів та паропроводів другого кон-

туру, які призводять до різкого падіння тиску у другому контурі та збільшенню те-

плообміну між першим та другим контурами. Це призводить до інтенсивного зни-

ження температури теплоносія першого контуру та при негативних температурних 
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коефіцієнтах реактивності (які мають місце для ВВЕР-1000) – до збільшення  

потужності реактору.  

Для підтримування РУ у безпечному підкритичному стані в даному випадку 

необхідно робити введення до першого контуру розчину борної кислоти, що вима-

гає встановлення насосів високого тиску сумарною продуктивністю до 200 м3/г (з 

урахуванням того, що один насос з трьох не працює). Для цієї мети і служить сис-

тема аварійного введення бору високого тиску.  

Система аварійного введення бору призначена для аварійного подання висо-

коконцентрованого розчину бору до першого контуру при аваріях, які пов’язані з 

виділенням позитивної реактивності в активній зоні реакторf зі збереженням висо-

кого тиску в першому контурі, а також e режимах, які пов’язані з розущільненням 

першого контуру.  

Система аварійного введення бору складається з трьох ідентичних каналів, 

кожен з яких може виконати призначення всієї системи (ступінь резервування до-

рівнює двом). Кожен канал складається з двох груп: група аварійного введення бо-

ру високого тиску (TQ13, TQ23, TQ33 на рис. 4.9) та група аварійного вприску-

вання бору високого тиску (TQ14, TQ24, TQ34).  

Група аварійного введення бору високого тиску (TQ13, TQ23, TQ33). Ця сис-

тема повинна відповідати таким критеріям та вимогам: 

 подавати до першого контуру розчин борної кислоти з витратою 

>130 м3/год та початковою концентрацією 40 г/кг у діапазоні тиску першого конту-

ру від 90 до 15 кгс/см2, а при тиску в першому контурі 100 кгс/см2 – не менше  

100 м3/г; 

 забезпечувати можливість роботи насосів аварійного введення бору висо-

кого тиску з бака-приямку під гермооболонкою при аваріях, які пов’язані з проті-

канням першого контуру протягом достатнього часу для розхолодження блока та 

відведення залишкових тепловиділень; 

 забезпечувати в аварійній ситуації подання борного розчину до першого 

контуру не пізніше 35–40 с з моменту досягнення тиску в першому контурі 

90 кгс/см2 від насоса аварійного введення бору високого тиску. 
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Група аварійного введення бору високого тиску (TQ13, TQ23, TQ33) склада-

ється з трьох незалежних каналів, кожен з яких має таке технологічне обладнання: 

 бак аварійного запасу концентрованого розчину борної кислоти 

TQ13(TQ23, TQ33)В01; 

 насоси аварійного введення бору високого тиску TQ13(TQ23, TQ33)D01 

(табл. 4.4); 

 трубопроводи, арматура, дросельні шайби, КВП. 

 

Таблиця 4.4 − Технічні характеристики насосів аварійного введення бору  

високого тиску  

Параметр Значення 

Тип насоса ЦН-150-110 

Продуктивність, м3/год 150 

Діапазон роботи з напору, кгс/см2 110–40 

Потужність насоса, кВт 640 

Тип електродвигуна 2АЗМ1-800/6000 

Потужність електродвигуна, кВт 800 

Температура води, що прокачується, С 20–60  

 

На трубопроводах всмоктування встановлено запобіжні клапани TQ(TQ13, 

TQ23, TQ33)S02, які захищають ці трубопроводи від неприпустимого збільшення 

тиску (рис. 4.10). Тиск спрацювання клапанів – 5,5 кгс/см2 . На напірних трубопро-

водах усередині гермозони встановлено по два швидкодіючих вентиля, а далі вста-

новлено чотири зворотних клапана, які об’єднано попарно-паралельно. Кожна пара 

зворотних клапанів має байпас із дросельними шайбами та двома ручними венти-

лями. Байпас виконано для проведення контролю щільності пари зворотних клапа-

нів, а також для прогрівання напірного трубопроводу до температури гідровипро-

бувань.  

Для відведення можливих протікань через зворотні клапани поміж швидко-

діючих клапанів зроблено дренаж до системи оргпротікань.  
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Рисунок 4.10 − Спрощена схема групи аварійного введення бору високого  

тиску, канал TQ13 [14]: 1 – бак аварійного запасу розчину борної кислоти;  

2 – механічні фільтри; 3 – насос TQ13; 4 – гермооболонка 

 

На трубопроводі насоса TQ13(TQ23, TQ33)D01 встановлено дросельну шайбу 

(розмір отвору 40 мм) для забезпечення надійної роботи насоса при зниженні тиску 

у першому контурі нижче 40 кгс/см2 .  

Лінія рециркуляції з арматурою TQ13(TQ23, TQ33)S05,S06 на бак 

TQ13(TQ23, TQ33)В01 забезпечує опробування насоса та його роботу в режимі 

ступінчастого пуску. 

Зворотні клапани, баки аварійного запасу бору та оперативна арматура зна-

ходяться в герметичній частині захисної оболонки, інше обладнання системи роз-

ташовується в негерметичній частині.  

Напірні трубопроводи насосів TQ13(TQ23, TQ33)D01 об’єднуються з трубоп-

роводами від насосів TQ14(TQ24, TQ34)D01 відповідно та врізаються в холодну 

нитку першої, третьої та четвертої петлі. 
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Врізання всіх трьох напірних трубопроводів аварійного введення бору в холод-

ні нитки виконано з установленням звужуючого пристрою TQ13(TQ23, TQ33)Н01, 

який обмежує витік з першого контуру у випадках розірвання цих напірних трубоп-

роводів.  

Канали аварійного введення бору TQ13(TQ23, TQ33) забезпечують подання 

до реактора розчину борної кислоти спочатку концентрацією 40 г/кг з баків 

TQ13(TQ23, TQ33)В01 об’ємом 15 м3 , а після їх опорожнення – розчину бору з 

концентрацією 16 г/кг з бака-приямка герметичної оболонки об’ємом 500 м3.  

Перед початком виведення реактора на максимальний контрольований рівень 

потужності (МКР) повинні бути працездатними всі три канали системи аварійного 

введення бору. Потім вже, при роботі реактора на потужності припустимо виве-

дення одного каналу в ремонт до трьох суток. Якщо необхідно вивести два канали 

за яких причин, то необхідно переводити реактор до «холодного» стану.  

Включення системи аварійного введення бору високого тиску здійснюється 

автоматично за командами захисту САОЗ при появі таких сигналів: 

 знеструмлення, тобто зниження напруги на секціях надійного живлення 6 

кВ (BV, BW, BX) до 0,25 від номінальної напруги (у другу чергу після розвороту 

дизель-генераторів); 

 розрив першого контуру, коли різниця температур між температурою наси-

чення теплоносія першого контуру та температурою теплоносія гарячої нитки 

менш 10 С; 

 розрив першого контуру, коли тиск у гермооболонці реакторного відділен-

ня підіймається вище 1,3 кгс/см2 ; 

 розрив другого контуру, при зниженні тиску у паропроводі нижче 

50 кгс/см2 , при збільшенні різниці температур насичення 1 та 2 контурів до 75 С.  

При спрацюванні будь-якого з цих захистів автоматично вмикається насос 

TQ13(TQ23, TQ33)D01, відчиняється напірна арматура TQ13(TQ23, TQ33)S07, та 

якщо тиск у першому контурі впаде нижче 110 кгс/см2 , то починається подання 

води від насосів до першого контуру. Арматура TQ13(TQ23, TQ33)S08 завжди від-

чинена. 
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Виходячи з того, що робота насосів TQ13(TQ23, TQ33)D01 з низькими витра-

тами не припустима, зроблено рециркуляцію в схемі: через 10 с після включення на-

сосу відчиняються клапани TQ13(TQ23, TQ33)S05,S06 і насос працює в контурі ре-

циркуляції доки витрати не досягнуть значення 80 м3/год, після чого клапани 

TQ13(TQ23, TQ33)S05,S06 замикаються і насоси починають подавати воду до реак-

торного контуру. 

Група аварійного вприскування бору високого тиску (TQ14, TQ24, TQ34). Ця 

система повинна відповідати таким критеріям та вимогам: 

 забезпечити подання до першого контуру розчину борної кислоти з витра-

тою 6 м3/год та концентрацією бору 40 г/кг у діапазоні тиску першого контуру від 

160 до 0 кгс/см2; 

 забезпечити в аварійній ситуації подання борного розчину до першого кон-

туру не пізніше 5 хв. 

Група аварійного вприскування бору високого тиску (TQ14, TQ24, TQ34) 

складається з трьох незалежних каналів, кожен з яких має таке технологічне  

обладнання (рис. 4.11): 

 бак аварійного запасу концентрованого розчину борної кислоти 

TQ14(TQ24, TQ34)В01 (три баки об’ємом по 15 м3 розчину з концентрацією 40 г/кг 

борної кислоти, знаходяться в реакторному облаштуванні); 

 насоси аварійного вприскування бору високого тиску TQ14(TQ24, 

TQ34)D01 (табл.4.5); 

 трубопроводи, арматура, дросельні шайби, КВП. 

Насоси аварійного вприскування бору високого тиску TQ14(TQ24, TQ34)D01 

встановлено в облаштуванні реакторного відділення і належать до категорії  

поршневих насосів (ПТ – трьохплунжерний насос спеціального виконання). 

Перед початком виведення реактора на МКР повинні бути працездатні всі 

три канали системи аварійного введення бору. Потім вже, при роботі реактора на 

потужності припустимо виведення одного каналу в ремонт до трьох суток. Якщо 

необхідно вивести два канали за яких причин, то необхідно переводити реактор до 

«холодного» стану.  
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Рисунок 4.11 − Спрощена схема групи аварійного вприскування бору високого 

тиску, канал TQ14 [14]: 1 – бак аварійного запасу розчину борної кислоти  

TQ14В01; 2 – насос TQ14; 3 – лінія рециркуляції з арматурою TQ14S03, S04;  

4 – гермооболонка; 5 – лінія відведення протікань; 6 – напірний трубопровід  

з арматурою TQ14S07, S08 

 

Включення системи аварійного вприскування бору високого тиску здійсню-

ється автоматично за сигналом знеструмлення, тобто зниження напруги на секціях 

надійного живлення 6 кВ (BV, BW, BX) до 0,25 від номінальної напруги (в другу 

чергу після розвороту дизель-генераторів). При спрацюванні цього захисту автома-

тично вмикається насос TQ14(TQ24, TQ34)D01 та відчиняється напірна арматура 

TQ14(TQ24, TQ34)S07, арматура TQ14(TQ24, TQ34)S08 завжди відчинена. 
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Таблиця 4.5 − Технічні характеристики насосів аварійного вприскування  

бору високого тиску  

Параметр Значення 

Тип насоса ПТ 160/6-С 

Продуктивність, м3/год 6,3 

Тиск на виході з насоса, кгс/см2 160 

Потужність насоса, кВт 37,3 

Тип електродвигуна 2АЗМ1-800/6000 

Потужність електродвигуна, кВт 55 

Температура води, що прокачується, С 30–104  

 

Гідравлічний опір трубопроводу рециркуляції з урахуванням встановленої 

дросельної шайби менше, ніж тиск у першому контурі. Тому для подання води в 

перший контур при робочому тиску оператор повинен дистанційно закрити арма-

туру на рециркуляцію.  

При спрацюванні розривного захисту першого чи другого контурів автома-

тичного включення насосів TQ14(TQ24, TQ34)D01 не передбачено, вони повинні 

вмикатися оператором дистанційно з БЩУ (РЩУ).  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Пояснити параметри стану реакторної установки ВВЕР-1000, які наведено 

в табл. 4.6, розшифрувати всі позначення, вказати одиниці вимірювання. 

2. Порівняти ці початкові дані (табл. 4.6) з отриманими від керівника параме-

трами подальшого аварійного режиму РУ.  

3. Виявити причину зміни параметрів, установити тип аварійного режиму з 

таких варіантів: «режим малих протікань», «режим середніх протікань», «розрив 

трубопроводу першого контуру», «розрив паропроводу другого контуру». 

4. Встановити послідовність спрацювання захисних систем (з наведених у 

розділі 4). Пояснити їх дію за спрощеними схемами захисних систем. 
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Таблиця 4.6 − Параметри роботи реакторного блоку ВВЕР-1000 в нормаль-

ному режимі 

Параметр Значення 

Реактор 

Температура холодної нитки / гарячої нитки, С 

1 петля 317,6/287,5 

2 петля 316,6/287,5 

3 петля 318/288 

4 петля 316,8/287,5 

Тиск в активній зоні, кгс/см2 157,5  

Рівень води в активній зоні, см 400 

Парогенератор 

Тиск, кгс/см2 /температура живильної води, С 1 петля 62,6/234 

2 петля 62,9/243 

3 петля 62,9/222 

4 петля 62,1/241 

 T=216 С 

Продувка першого контуру 

Тиск, кгс/см2 / температура води, С 162,6 /32,1 

 F=24 

Підживлення першого контуру 

Тиск, кгс/см2 / температура води, С 186,4 / 242,8 

 F=22,6 

Компенсатор тиску 

Тиск, кгс/см2 / температура води, С 158,1 /346,2 

Рівень води, см 877 

Басейн барботер 

Тиск, кгс/см2 / температура води, С 0,04 /36,7 

Рівень води, см 166 

САОЗ 

Тиск води в гідробалоні, кгс/см2 / рівень води, см 1 петля 58,9 /729 

 2 петля 58,4/ 734 

 3 петля 58,3 /735 

 4 петля 58,7 /733 

Гермооболонка 

Тиск, кгс/см2 1,1 
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4.5. Система очищення продувальної води першого контуру 

 

Безпечність та економічність основного технологічного процесу на АЕС за-

безпечується також підтримкою оптимального водно-хімічного режиму в першому 

контурі. Працездатність першого контуру дуже пов’язана з проблемою корозії та 

зношенням його обладнання, створенням відкладень в активній зоні, цілісністю 

оболонок твелів та ін. 

Наявність у теплоносії розчинених солей посилює корозійні процеси та під-

вищує електропровідність води. Серед розчинених мінеральних домішок найбіль-

шу загрозу мають іони хлору та фтору, які заважають утворенню захисної плівки та 

збільшують швидкість корозії багатьох металів. Навіть невеликі концентрації хло-

ридів та фторидів у поєднанні з киснем спричиняють корозійне розтріскування ре-

акторної сталі та шкодять оболонці твелів, яка виконується з цирконію. Все це ви-

магає обмежити концентрацію хлоридів та фторидів у реакторній воді до 0,1 мг/кг.  

Відкладення на поверхнях твелів можуть призвести також до підвищення  

температури металу оболонки і до її перепалу.  

Починаючи з 1963 року широкого використання набуває борне регулювання, 

що дуже ускладнює водно-хімічний режим (ВХР) першого контуру. Борна кислота 

допомагає регулюванню реактивності в активній зоні реактора, але негативно 

впливає на корозійні процеси, бо змінює pH води і ускладнює хімічні процеси ра-

діолізу води. Тому у воду першого контуру для нейтралізації негативної дії борної 

кислоти вводять також ще калій та аміак. ВХР першого контуру на АЕС з ВВЕР 

носить назву «аміачно-калієвий».  

Перелічені проблеми призводять до необхідності вирішення таких задач при 

підтриманні необхідного ВХР води першого контуру: підтримання максимальної 

чистоти теплоносія, мінімізація швидкості процесів корозії, запобігання відкладень 

на твелах.  

Для цього на АЕС існує система очищення води першого контуру, яка базу-

ється на використанні іонообмінних смол. На АЕС з ВВЕР-1000 така система по-

значається СВО-2 та маркується буквами ТЕ.  
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Вода, а це 0,1 % від загального об’єму води першого контуру, яка постійно 

забирається до системи очищення СВО-2, називається продувальною водою. При 

нормальній роботі блока постійно виконується продувка води першого контуру з 

витратою 15–25 м3/год за рахунок відбирання води з «холодних» ниток петель од-

разу після ГЦН.  

Система очищення продувальної води ТЕ (рис. 4.12) призначена для: 

 очищення продувальної води першого контуру від продуктів корозії (роз-

чинених та дисперсних), відламків розподілу урану (в разі пошкодження твелів), 

домішок у вигляді іонів та сторонніх домішок, які потрапляють з водою піджив-

лення та різними хімічними реагентами; 

 для плавного регулювання концентрації лугових металів (наприклад, калію) 

та аміаку в першому контурі, для виведення надлишкової лужності з теплоносія, а 

також для виведення борної кислоти в кінці кампанії реактора.  

Система очищення продувальної води має два абсолютно однакових ланцю-

га, які складаються з двох паралельних катіонових фільтрів, послідовного аніоно-

вого фільтра та пастки аніонітів. У номінальному режимі роботи блока працює ли-

ше одна нитка, друга вмикається при перехідних режимах.  

Система очищення продувальної води ТЕ дозволяє: 

 забезпечити підтримування оптимального ВХР 1 контуру, що збільшує ре-

сурс основного обладнання; 

 знижує радіоактивність теплоносія першого контуру, що покращує радіа-

ційну ситуацію на блоці; 

 при виведенні борної кислоти з теплоносія першого контуру в кінці кампа-

нії реактора запобігає виникненню великої кількості забруднених вод. 

Якщо система очищення не виконує свої функції, не здатна підтримувати не-

обхідну якість води протягом часу, що перевищує 24 години, то блок необхідно пе-

ревести до «холодного стану». 

Один ланцюг розраховано на очищення води об’ємом 30 м3/год. Катіонові 

фільтри використовують для очищення води від продуктів корозії та небажаних ка-

тіонів, аніонітові фільтри – для виведення борної кислоти та небажаних аніонів.  
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Рисунок 4.12 − Спрощена схема очищення продувальної води першого контуру, 

система ТЕ [14]: 1 – катіонові фільтри; 2 – аніонові фільтри; 3 – фільтр-пастка  

іонітів; 4 – деаератор підживлення; 5 – насоси підживлення 

 

Усі фільтри системи очищення СВО-2 насипного типу. Вони мають однакову 

конструкцію та уявляють собою вертикальний циліндр діаметром 100 мм. Розта-

шовано їх у реакторному облаштуванні, входити до цих приміщень заборонено і 

можливо тільки після розвідування радіаційної обстановки, бо це приміщення раді-

аційної безпеки 1 ступеня.  

Пастку іонітів TE10,20В01 призначено для затримки матеріалів іонообмінних 

фільтрів у разі їх пошкодження.  

Конструкцію фільтрів розраховано на тиск продувальної води 16 кгс /см2 .  

Тиск у кожному ланцюзі підтримується автоматичними регулюючими клапа-

нами TE10,TE20S11, принцип регулювання тиску має назву «до себе» (рис. 4.13). 

Регулюючі клапани керуються за командами регулятора тиску. 
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Для запобігання неприпустимого підвищення тиску перед кожною ниткою 

встановлено імпульсно-запобіжні пристрої TE00S02, TE00S03, які розраховано на 

тиск спрацювання 22 кгс/см2, і скидають вони робочу середу до деаератора піджи-

влення ТК10В01.  

Імпульсно-запобіжні пристрої (ІЗП) TE00S02, TE00S03 складаються з голов-

ного клапана (ГК), імпульсного клапана (УК) та клапана налаштування (КН).  

Продувальна вода першого контуру з робочим тиском подається до системи 

ТЕ та паралельно до вхідного патрубку головного клапана ІЗП та до вхідного пат-

рубку клапана налаштування, через який подається до імпульсного клапана. При 

підвищенні тиску в системі більше 22 кгс/см2 відкривається головний клапан (за 

рахунок різниці тиску середовища та зусиллям пружини) та здійснюється скидання 

води до деаератора. При зниженні тиску середовища менше тиску налаштування ІК 

здійснюється закриття ІК та заповнення надпоршневої порожнини ГК через 

з’єднувальний трубопровід ІЗП. Коли тиск вирівнюється в порожнинах ГК, клапан 

закривається.  

Температура води, яка подається на продувку до системи СВО-2 передчасно 

знижується до 40–50 С, термічна стійкість смол невелика. Катіонові фільтри мож-

ливо використовувати при температурах води нижче 120 С, а аніонові – до 70 С. 

Продувальна вода охолоджується спочатку в регенеративному теплообміннику за 

рахунок регенеративного обміну з водою підживлення, а потім доохолоджується в 

доохолоджувачі технічною водою промконтуру. Якщо температура продувальної 

води буде більше 58 С, то для захисту смоли фільтрів продувальна вода скидаєть-

ся по байпасу до деаератора підживлення в обхід СВО-2.  

Організовані протікання попадають до бака-приямка, а від туди насосами 

TY21(TY22, TY23)D01 вони спрямовуються через фільтри СВО-2 (або по байпасу) 

до деаератора підживлення.  
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Контрольні запитання 

1. Сформулювати призначення системи аварійно-планового розхолодження. 

2. Які основні технічні характеристики насосів САОЗ? 

3. В чому полягає призначення спринклерної системи? 

4. Яке обладнання входить до системи компенсації тиску? 

5. З яких каналів складається САОЗ низького тиску? 

6. Описати етапи роботу системи САОЗ низького тиску на планове розхоло-

дження. 

7. Описати роботу системи САОЗ низького тиску на ремонтні розхолоджен-

ня.  

8. Коли спрацьовує САОЗ високого тиску? 

9. Як знизити тиск у захисній оболонці реакторного відділення? Яка система 

для цього використовується? 

10. Яким критеріям та вимогам повинна відповідати система  аварійного вве-

дення бору високого тиску? 

11. При появі яких сигналів здійснюється включення системи аварійного 

введення бору високого тиску? 
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