Водохимични режими в ядрената енергетика- видове, влияние върху
надеждната работа и безопасността
Катя Минкова-главен технолог ХРХ
ТУ – гр София; 15.03.2017г.

Същност на водно – химичния режим (ВХР)
Водно-химичният режим (ВХР) е комплекс от
мероприятия и технологични операции, чрез които се
подтиска и управлява протичането на нежелани
физикомеханични процеси в топлоенергийните
обекти.
ВХР се разглежда като метод за създаване на
оптимални условия за работа и с цел избягване на
корозионните и корозионно – ерозионните процеси
както и на процесите на шламо\накипообразуване
върху
топлопредаващите
повърхности
на
технологичното оборудване.
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Влияние ВХР върху ресурса и надежността
на експлоатация
Процесите на деградация и целостта на
оборудването зависи от:
1. Вида и обработката на конструкционните
материали
2. Средата, в която се намира
3. Технологическите параметри на експлоатация:
работа на стационарна мощност на ЕБ;
преходни режими;
стоянъчни режими.

Основни цели на ВХР I-ви контур
ВХР трябва да осигурява:
Подтискане на образуването на окислителни продукти
на радиолиза;
Обезпечаване на корозионна устойчивост на обвивки
на ТОЕ и конструкционни материали и
тръбопроводи;
Минимално натрупване на активирани продукти на
корозия;
Минимални отложения на повърхността на ТОЕ в
активната зона и топлообменните повърхности на
парогенераторите;
Постигане на възможно най – ниското дозово
натоварване на персонала;
Образуване на минимални количества радиоактивни
отпадъци.
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Химични показатели – първи контур
- нормируеми показатели – отклонението им непосредствено влияе
върху безопасността на РИ, радиационната обстановка, на
корозионната устойчивост на технологичното оборудване по І-ви
контур (в това число и елементите на АЗ) и върху които може
непосредствено да се въздейства със средствата и методите на
водохимичния режим (ВХР) – СI-; О2; H2;  K+, Li+, Na+
- диагностични показатели – осигуряват получаването на допълнителна
информация относно причините за изменението на нормируемите
показатели или влошаването на водохимичния режим (ВХР) – рН250С;
NH3; SO42-; NO3-; Fe; F-; ООВ (масло).
- нарушение на ВХР – отклонение на нормируемите показатели от
допустимите стойности, неотстранено в продължение на
определеното време и не са предприети мерки за преминаване към
съответното ниво на действие.
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Химични показатели I-ви контур
Нормируеми химични показатели
Химичен
показател

Отклонение от нормируемите химични
показатели
Норма

1 ниво
(7 денонощия)

2 ниво
(24часа
МКН)

3 ниво
(“студено”
състояние)

Хлориди, mg/kg

0,100

-

0,1000,200

>0,200

Кислород, mg/kg

0,005

0,0050,020

0,0200,100

>0,100

Водород, nml/kg

2550

5080
1525

80100
515

>100
<5

Сумарна молна концентрация на
алкални метали (калий, литий,
натрий) в зависимост от
текущата концентрация на
H3BO3, съгласно Графика 1 и
Графика 2

Зона А

Зони Б и В

Зони Г и Д

Зона Е
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Химични показатели
Диагностични химични показатели І-ви контур
рН250С
Концентрация на амоняк
Концентрация на желязо
Концентрация на сулфати
Концентрация на флуор
Концентрация на нитрати
Концентрация на ООВ

5.8 10.3
 5.0 mg/kg.
 0.05 mg/kg.
 0.200 mg/kg.
 0.100 mg/kg.
 0.200 mg/kg.
 0.500 mg/kg.

Графика 1

0,8

Зона Е

0,75
0,7

Зона Г

0,65
0,6
0,55
(mgeq/kg)

метали (калий, литий, натрий) втоплоносителя, mmol/dm

Сумарна молна концентрация на йоните на алкалните
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5ЕБ - Сумарната концентрация на йони на К+, Li+, Na+

Зона Б

0,5

рН 300=7.4

0,45
0,4

рН 300=7.2

Зона В

Зона А

0,37

0,35
рН 300=7.0

0,3
0,25
0,2

рН 300=6.8
Линия на
оптимален
реж им

0,15
0,1
0,05

Зона Д

0
0

0,5 1

2

3

4

5

5,5 6

7 7,2 8

9

10 10,511

Масова концентрация на борната киселина, g/kg
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Резултати

8

Резултати
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Резултати
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Контрол на химичните показатели
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Контрол на химичните показатели

Състояние на ВХР
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Съвременни методи и средства за химичен
контрол на технологичните системи

По настоящем в отдела за химичен контрол на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД се
работи на практика с всички известни физикохимични методи за
анализ в аналитичната химия.
• Потенциометрични и колориметрични методи за анализ;
• Метод на йонната хроматография;
• Атомна спектроскопия с индуктивно свързана плазма (ICP);
• Методи за подходяща минерализация на пробите за корозионен
контрол и последваща разработка и анализ чрез методите на йонна
хроматография и IСP.
• ICP MASS
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Анализ на корозионните процеси по първи контур

В рамките на 6-та рамкова програма на Европейската комисия EURATOM FP6 е
разработен “Детерминистичен модел на корозията и натрупването на
радиоактивност в ядрени централи”- “A deterministic model for corrosion and
activity incorporation in nuclear power plants (ANTIOXI)”.
Проектът ANTIOXI е концентриран върху разработването на моделни подходи за
предвиждане на корозионните явления и натрупването на радиоактивност в
оксидните филми върху конструкционни материали за първи контур на
действащите в момента в Европа и света типове ядрени централи – BWR,
PWR и ВВЕР.

Анализ на корозионните процеси по първи контур

Въз основа на данни за водохимичния режим в първи контур, активността на
продуктите на корозия отложени по повърхностите на контура и
разтворени в топлоносителя, и данни за състава на конструкционните
материали в първи контур, моделът прави прогнозни оценки на:

– Степента на развитие на корозионните процеси в първи
контур;
– Активността
на
продуктите
на
корозия
и
концентрацията им върху повърхностите на първи
контур;
– Съставът и дебелината на оксидните слоеве върху
повърхностите на първи контур;
– Процесите, развиващи се в оксидните слоеве и
определящи параметрите на корозионните процеси.

Анализ на корозионните процеси по първи контур
Моделът ANTIOXI се основава на модела на смесената проводимост (МСМ) за процесите на растеж,
реструктуриране и разтваряне на оксидни филми върху метални конструкционни материали
(неръждаеми стомани, сплави на основа никел и циркониеви сплави).
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Модела на корозията и натрупването на радиоактивност е валидиран
и верифициран с входни данни от 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй.

Изчислителен софтуер ANTIOXI пресмята
ANTIOXI
5 блок 19 кампания 8040 часа

Молни части на компонентите

1
0.9
0.8
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0.5

y(Fe)

0.4
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Дебелина на оксида (nm)

•развитието на оксидния филм
(външен и вътрешен слой) в
дълбочина с времето
• нарастването на дебелината
на оксидните слоеве с времето
• химичния състав на
оксидните слоеве в дълбочина
• съотношенията на
повърхностната активност към
активността в топлоносителя
за следните радиоактивни
изотопи: Co-58, Co-60 и Mn-54
с времето

Отношения повърхностна активност/активност в топлоносителя (m2.m-3)

Кобалт - 58

Кобалт - 60

Манган - 54

4342.9

7334.63

563.428

Влияние на ВХР в/у формиране на отлагания от корозионни
продукти на повърхността на горивото в активната зона

Опитът от експлоатация показва, че на АЕЦ с ВВЕР, където не се е
провеждала контурна или автономна дезактивация, не се
наблюдава:
- Увеличение на ▼Р на активната зона при работа на реактора;
- Намаляване на надеждността на експлоатация на горивото
поради натрупване на отлагания от продукти на корозия на
ТВС.
ИЗВОД:
При съблюдаване на такъв ВХР няма опасност от натрупване на
отлагания от корозионни продукти на повърхността на горивото

Резултат от оглед на ТВС (Колска АЕЦ, 1992 г.)

Резултат от оглед на ТВС
Пучок твэлов ТВС

Пучок твэлов ТВС
грани 2-1

грани 4-3

грани 6-5

грани 2-1

ДР11

ДР8

ДР7

ДР5

ДР4

ДР1

грани 4-3

грани 6-5

Фреттинг-износ на оболочката под ДР по височина на
ТВЭЛ

ДР10
ДР5

ДР9
ДР4

ДР8
ДР3

ДР7
ДР2

ДР6
ДР1

Резултат от оглед ТОС (Ловиза 2)

Участък на касета с ДР 10

Резултат от оглед ТОС (Ловиза 1994г)
Участък на касета с ДР 3

отлагания ПК

Изводи от резултатите от огледи на ТОС

Отлаганията от продукти на корозия се изсипват от
повърхността на ТОС по време на съхранение и
провеждане на транспортни операции, а също леко се
отделят от повърхността при механическо въздействие
(изтриване с тампон).
Изследванията в горещи камери не са показвали до сега големи
отлагания на повърхностите на ТОС.

Влияние на ВХР

Удължаването на горивните цикли може да доведе до възникване на
допълнителни експлоатационни проблеми:
 усилено окисление на оболочките на ТВЭЛ;
 увеличаване на отлаганията;
 хидриране;
 аномалии на аксиалния офсет;
 локално подкипяване на топлоносителя.
Тези проблеми се решават с оптимизиране на ВХР първи контур и
създаване на АХК и АСУ на ВХР.

Заключение

Поддържането на оптимален водохимичен режим на
топлоносителя І-ви, съгласно нормативните
изисквания, способства за съхраняване и
увеличаване на ресурса на основното
технологично оборудване по първи контур и
вътрешнокорпусните устройства, повишаване на
надеждността и безопасната експлоатация на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД.
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Същност на водно – химичния режим (ВХР)
Водно-химичният режим (ВХР) е комплекс от
мероприятия и технологични операции, чрез които се
подтиска и управлява протичането на нежелани
физикомеханични процеси в топлоенергийните
обекти.
ВХР се разглежда като метод за създаване на
оптимални условия за работа и с цел избягване на
корозионните и корозионно – ерозионните процеси
както и на процесите на накипообразуване върху
топлопредаващите повърхности на технологичното
оборудване.
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Основни цели на ВХР II-ри контур
Минимално количество отложения на топлообменните повърхности в ПГ,
проточната част на турбината и в кондензатно-питателния тракт;
Предотвратяване на корозионни и корозионно-ерозионни повреждания на
конструкционните материали на ПГ, тръбопроводите и оборудването
по тракта на II-ри контур;
Допълнително ограничаване транспорта на корозионни продукти към ПГ,
внасяни с питателната вода.
За II-ри контур на 5 и 6ЕБ на “ АЕЦ Козлодуй” ЕАД се използва
високоалкален ВХР с корекционна обработка на работната среда
посредством едновременно дозиране на работни разтвори на амоняк,
етаноламин и хидразин (АМЕТА-ВХР).
- META
- 300 ÷ 500 ррb;
- NH4OH
- 3000 ÷ 5000 ppb
- pH25 С
- 9,70 ÷ 9,95
pHt (прод. вода ПГ)
- 5,9 ÷ 6,1
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Основни цели на ВХР II-ри контур

Състояние на ПГ 5,6 ЕБ АЕЦ Козлодуй

5YB30W01 тръбен сноп -СК

5YB40W01 тръбен сноп-люк-лаз “Е”

5YB40W01 тръбен сноп в района на “солеви” отсек

Състояние на ПГ АЕЦ “Балаково”

Основни проблеми с ресурса на ПГ
Основни проблеми с ресурса на ПГ АЕЦ с ВВEР-1000, са
свързани с ВХР:
язвенна корозия в резултат на въздействието на
концентрирани разтвори, возникващи вследствие на
дълбоко изпарение на котловата вода под отложенията
или в застойните зони. Основниат фактор, контролиращ
този процесс е:
рН(t) в зоните на солеконцентриране
Натрупване на шлам и подшламова корозия. Основен
фактор:
скорост на корозия–ерозия и транспорт на
продуктите на корозия

Влияние ВХР на ресурса и надеждността
на експлоатация
Основни методи за оптимизация ВХР
Повишаване на рН25 на котловата вода до значения,
обезпечаващи величина рН при работна температура
(рНt) в областта 6,2÷6,7ед. или близко да нея.
Повишаване рНt на сепарата СПП до значения > 7ед.
Повишаване рН25 ПВ до значения около 9,9ед.

моноетаноламин
Етаноламин – горима течност със силен мирис на амоняк, притежава алкални
свойства. ЕТА се смесва с вода във всички съотношения;
Етаноламин -С2 Н7ОN (Н2NСН2СН2ОН);
Н

Н

Н—С ----- С –О—Н
•

Н

H-- N---H

t възпламеняване - 85 °С;

t топене 10,5 °С, t кипене - 172,2 °С;

Доставя се с концентрация - 98 %.
Относителна плътност - 1,02 г/см3;

Използува се при синтез на ПАВ, инхибитори за корозия, за поглъщане
на кисели газове / СО2/ и др.;

Влияние върху изхвърлянията в
околната среда

Етаноламинът се отнася към 2 клас опасност, типът на
замърсителя е санитарно-токсикологичен, пределно
допустимата концентрация (ПДК) в отпадните води не
трябва да превишава 0, 5 мг/дм3 и
0,01 мг/дм3 за рибните водоеми;
Очакваното намаляване на използувания хидразин намалява
риска от въздействието на околната среда.

Основни функции на АМЕТА-ВХР

СК

Кр 0,25

ГК

ЦВН

ТГ

ПГ

Кр 0,26

СПП

Кр 0,0875

Кондензатор

Кр 0,172

Кр 0,31

СВО 5

ЦНН

Кр 1,0

ПВН

Деаератор
ТПП

ПНН
КП

Коефициент на разпределение на етаноламина в двуфазни потоци на енергоблок
ВВЕР-1000 на АЕЦ Козлодуй
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Показатели за качество на работната среда
Показателите за качеството на работната среда се разделят на
нормируеми и диагностични:
Нормируеми са тези показатели, които непосредствено влияят на
ресурса на оборудването и върху които можем непосредствено
да влияем чрез методите и средствата на водохимичния режим;
Диагностични са тези показатели, които дават допълнителна
информация за състоянието на ВХР и чиито показания дават
информация за нарушения в работата на технологичните
системи.
Отклоненията от нормируемите показатели довежда до
повишаване на отложенията върху топлообменните
повърхности и влошаване на топлообмена, което довежда до
интезивно протичане на корозионните процеси по оборудването
на II-ри контур и най-вече на самите парогенератори.
Неотстранените отклонения за определеното време се приемат
като нарушение на водохимичния режим.
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Химични показатели
Нормируеми химични показатели за качеството на питателната вода за ПГ при експлоатация на
ЕБ на мощност >50% N ном
Нива на отклонения от нормираните стойности

Химичен показател

Нормирана
стойност

1 ниво
(7 денонощия  50%
Nном.)

2 ниво
(24часа 
МКН)

3 ниво
(24часа МКН 
“студено”
състояние)

Специфична електропроводимост
Н+-катионирана проба, S/cm

0,3

0,30,5

0,51,0

1,0

Концентрация на Кислород, g/kg

10

1050

-

50
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Резултати

40

Резултати
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Химични показатели

Нормируеми химични показатели за качеството на продувъчната вода от “солеви отсек” на ПГ при
експлоатация на енергоблока на мощност Nном >50%
Област на отклонения без
снижаване на мощността

Химичен
показател

Нормирана
стойност

Специфична
електропроводимос
т Н+-катионирана
проба, S/cm

3

-

Концентрация на
Натрий, g/kg

150

150300

Концентрация на
Хлориди, g/kg

100

Концентрация на
Сулфати, g/kg

100

Първа област
15 денонощия
 1 ниво

Втора област
3 денонощия
 1 ниво

Нива на отклонения от нормираните показатели
1 ниво
7 денонощия 
Nном. 50%

2 ниво
24 часаМКН

3 ниво
24 часа МКН
”студено”
състояние

35
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>7

<300

300500

>500

-

100200

200300

>300

-

100200

200300

>300

pH280<5.6ед.
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Графика

600
Зона 5
500

Na, g/kg

400

Зона 4

300
Зона 2

200

Зона 3

100

Зона 1

0
0

1
  , S/cm

2

-

3

Cl =100g/kg
SO42- =100g/kg

4

5
Cl-=200g/kg
SO42- =200g/kg

6

7

8

Cl-=300g/kg
SO42- =300g/kg
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Резултати
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Резултати
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Влияние на ВХР върху състоянието на ПГ

ПГР

5YB10W01

5YB20W01

5YB30W01

5YB40W01

2016 г.

0

0

0

0

Общо
1984-2016

25

25

24

17

∑= 91

ПГР

6YB10W01

6YB20W01

6YB30W01

6YB40W01

2016 г.

0

0

0

0

Общо
1985-2016

7

1

4

4

∑=16
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Контрол на химичните показатели
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Контрол на химичните показатели
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Съвременни методи и средства за химичен
контрол на технологичните системи
По настоящем в отдела за химичен контрол на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД се
работи на практика с всички известни физикохимични методи за
анализ в аналитичната химия.
• Потенциометричните методи за анализ;
• Метод на йонната хроматография;
• Атомна спектроскопия с индуктивно свързана плазма (ICP);
• Методите на разлагане в калориметрична бомба в среда от чист
кислород и последваща разработка и анализ чрез методите на йонна
хроматография и IСP.
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Състояние на ВХР
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Консервация на оборудването по II-ри
контур при ПГР
Цел на консервацията:
Създаване на защитен оксиден слой върху металните
повърхности, който да ги предпази от корозионното
действие на влага, O2 и CO2 по време на престой на
технологичното оборудване по II-ри контур за ПГР
Видове консервации в ” АЕЦ Козлодуй”:
Консервация с хидразин-хидрат: 500µg/kg 800µg/kg в ПВ за
ПГ (24ч. – 48ч.);
Консервация с ОДА: 4-етапна (500µg/kg  2500µg/kg);
Консервация с амоняк, етаноламин и хидразин.

Консервация с амоняк, хидразин и
етаноламин
Провеждане консервация на технологично оборудване и
тръбопроводи по тракта на ІІ-ри контур на ЕБ чрез
използване на работни разтвори на амоняк, етаноламин и
хидразин-хидрат, с последваща “суха” консервация в
период на спиране за ПГР.
Отстраняване на водния слой от металните повърхности с
цел снижаване скоростта на корозия при продължителен
престой (до 3 месеца) на технологичното оборудване по
ІІ-ри контур.
След изпълнение на консервацията повърхностите на метала
се намират в състояние, характерно за определения етап изсушени с пасивиращ оксиден слой.

Заключение
Поддържането на водохимичен режим на
топлоносителя І-ви и ІІ-ри контур, съгласно
нормативните изисквания способства за съхраняване
и увеличаване на ресурса на основното
технологично оборудване по първи и втори контур и
повишаване на надеждността и безопасната
експлоатация на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
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ВОДОХИМИЧЕН РЕЖИМ (ВХР)
НА ЦИРКУЛАЦИОННИ И
СПОМАГАТЕЛНИ
СИСТЕМИ В “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Нормативни документи
- Паспорт на технологичните съоръжения;
- Инструкции
по
експлоатация
на
технологичните системи;
- Инструкция
по
експлоатация:
“Водохимичен режим на І-ви, ІІ-ри контур и
СВО” – 30.ВХР.00.ИЕ.14/*;
- Други документи.

Цели на ВХР
• Подтискане на корозионните процеси в
технологичното оборудване;
• Минимизиране на процесите на
образуване на накипни отложения по
топлообменното оборудване;
• Ограничаване на микро- и
макробиологичното развитие в
циркулационните охладителни системи.

ВХР на система за техническа вода
отговорни потребители

Предназначение на системата за
техническа вода отговорни потребители
Системата за техническа вода отговорни потребители е
предназначена да охлажда следното технологично
оборудване и системи на блока:
– топлообменници за аварийно и планово разхлаждане на
активната зона - ниско налягане 5, 6TQ10, 20, 30W01;
– топлообменници за охлаждане на водата от басейна за
съхраняване на касетите 5, 6TG11,12, 13W01;
– топлообменници на междинния контур 5, 6TF21, 22W01;
– група топлообменници в рециркулационните
вентилационни системи в хермозоната на реакторно
отделение 5, 6TL0109W01;
– група топлообменници за охлаждане помещенията в ЗСР
на реакторно отделение 5,6TL1013W01;
– група топлообменници за охлаждане системата за
изгаряне на водород – 5, 6TS21W01;
– група топлообменници за охлаждане вентилационните
системи извън реакторно отделение - 5, 6UV05W01;
– група топлообменници от системата 5, 6TK91W01 (
продувка, подпитка )

Предназначение на системата за
техническа вода отговорни потребители
•
•
•

•
•

Характеристика на ЦОС с бризгални басейни.
Системата за техническо водоснабдяване на всеки блок се
състои от три независими една от друга системи ( I , II и III
системи ).
Системите работят по затворен контур с охлаждане на
водата в бризгални басейни:
– разчетен разход на охлаждащата вода - 3000 м3 /ч;
– температура на охлаждащата вода
- 100С 300С;
Охлаждащата вода трябва да отговаря на определени
изисквания.
Количеството добавъчна вода трябва да е равно на сумите
от загубите:
Р0 = Р1 + Р2  Р3

Предназначение на системата за
техническа вода отговорни потребители
• ККС=КС(цв)/КС(дв)
За проточни охл. системи – ККС=1
За ЦОС
ККС=1  3.5
• ∆Т=Т2 – Т1 (+20  +50С)
(Т2 - температура на изход от АО)
(Т1 – температура на вход в АО)
• ∆Р вход/изход от топлообменник

ВХР на система за техническа вода
отговорни потребители
Основната
задача
на
провежданата
корекционна
обработка
на
циркулиращата
охлаждаща вода в Бризгални басейни е запазване
ефективността на топлообмен на топлообменници
5,6TQ1030W01,
при
планово
и
аварийно
разхлаждане на РИ. Дозират се по програма:
- инхибитор
- диспергатор
- биоцид
За целта се използува система за автоматичен
контрол на топлотехническите и химически
параметри и система за автоматично управление
на дозиране на реагенти и замерване скоростта на
корозия.

Предназначение и характеристика на
оборудването за обработка на ЦОС
•

•
•
•

Предназначението на технологичното оборудване е
чрез непрекъснато дозиране на химични реагенти да се
предпазят системите и оборудването от корозия ,
котлен камък , утайки и органични замърсители , а
също и от биологични обраствания.
В състава на всяка система влиза определено
технологично оборудване.
Състав на автоматизирана компютърна система
“PaseSetter Platinum”.
Въз основа на база данни за ЦОС и събраната
информация от приборите - автоматизираната
компютърна система определя моментната дозировка
на хим. реагенти, запаметява стойностите и ги показва
на дисплея.

ВХР на система за техническа вода
отговорни потребители

Норми и обем на ръчен ФХК на техническа
вода отговорни потребители

№

Показател

Дименсия

Норма

Обем на
контрол

1

pH25oC

ед.

7.89.0

2п/седм.

2

Проводимост

S/cm

 2000

2п/седм.

3

Твърдост Са

мг/л

 1200

2п/седм.

4

Сулфати

мг/л

 550

1п/седм.

5

Хлориди

мг/л

 200

1п/седм.

6

Индекс на Lg

ед.

 2.5

при поискване

7

Микробно число

ОСЕ

 300

1п/седм.

Резултати
Индекс на Ланжелие

скорост на корозия

ВХР на системата на охладителния контур
на дизел-генераторна станция (ДГС)

№

Показател

Дименсия

Норма

Обем на
контрол

1

pH25oC

ед.

7.09.0

1п/мес.

2

Прозрачност

%

Не се нормира

1п/мес.

3

Кислород

мг/л

5

1п/мес.

4

МоО4

мг/л

 150

1п/мес.

5

Желязо

мг/л

Не се нормира

1п/мес.

5GV
5GW
5GX
Limit

3 0 .0 6 .1 3

2 0 .0 6 .1 3

1 0 .0 6 .1 3

3 1 .0 5 .1 3

2 1 .0 5 .1 3

1 1 .0 5 .1 3

o
2 5 C ,e d

9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
0 1 .0 5 .1 3

2 1 .0 4 .1 3

1 1 .0 4 .1 3

0 1 .0 4 .1 3

2 2 .0 3 .1 3

1 2 .0 3 .1 3

0 2 .0 3 .1 3

2 0 .0 2 .1 3

1 0 .0 2 .1 3

3 1 .0 1 .1 3

2 1 .0 1 .1 3

1 1 .0 1 .1 3

0 1 .0 1 .1 3

pH

ВХР на системата на охладителния
контур на ДГС – 5ЕБ

• Корекционна обработка на охлаждащата вода –
CORRSHIELD MD 4151

ПГР`2013

6GV
6GW
6GX
Limit

3 0 .0 6 .1 3

2 0 .0 6 .1 3

1 0 .0 6 .1 3

3 1 .0 5 .1 3

2 1 .0 5 .1 3

1 1 .0 5 .1 3

0 1 .0 5 .1 3

2 1 .0 4 .1 3

1 1 .0 4 .1 3

0 1 .0 4 .1 3

2 2 .0 3 .1 3

1 2 .0 3 .1 3

0 2 .0 3 .1 3

2 0 .0 2 .1 3

1 0 .0 2 .1 3

3 1 .0 1 .1 3

2 1 .0 1 .1 3

1 1 .0 1 .1 3

0 1 .0 1 .1 3

pH

o
2 5 C ,e d

ВХР на системата на охладителния
контур на ДГС – 6ЕБ

• Корекционна обработка на охлаждащата вода –
CORRSHIELD MD 4151
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6

ВХР на мрежова система UM – IY
• Система IY е предназначена да реализира
автоматично измерване и визуализация
на физико-химичния показател рН на
циркулиращата мрежова вода (грееща
мрежова вода и мрежова вода от и към гр.
Козлодуй) и в зависимост от стойността на
рН да подава сигнали към дозиращите
помпи за химичен реагент Хидро-Х,
дозиран във водата с цел осигуряване на
корекционен водохимичен режим на
система UM.

Стенд за корекционна обработка – IY

IY10
IY20
Limit

3 0 .0 6 .1 3

2 0 .0 6 .1 3

1 0 .0 6 .1 3

3 1 .0 5 .1 3

2 1 .0 5 .1 3

1 1 .0 5 .1 3

0 1 .0 5 .1 3

2 1 .0 4 .1 3

1 1 .0 4 .1 3

0 1 .0 4 .1 3

2 2 .0 3 .1 3

1 2 .0 3 .1 3

0 2 .0 3 .1 3

2 0 .0 2 .1 3

1 0 .0 2 .1 3

3 1 .0 1 .1 3

2 1 .0 1 .1 3

1 1 .0 1 .1 3

0 1 .0 1 .1 3

pH

o
2 5 C ,e d

ВХР на мрежова система UM

Корекционна обработка на мрежова вода UM
(IY10,20) – HYDRO-X
10.00
9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00

Заключение
Поддържането на водохимичен режим на
циркулационни охладителни и спомагателните
системи, съгласно нормативните изисквания
способства за запазването на ресурса на
технологично оборудване, осигурява надеждна
и безопасна експлоатация на “АЕЦ Козлодуй”
ЕАД.

